
روحية الزكاة يف اإلسالم 

اخـترنـا هـذا الـبحث مـن كـتاب "الـضمان االجـتمايع يف اإلسالم وأثره الـوقـايئ ضـد الجـريـمة] لـلمقدس الشـيخ 

سليمان يحفويف ، الدار العالمية ، ط1 سنة 1402 هـ -1982م . 

ونـحن نـقتصر يف الـمقالـة عىل خـصوص الـصنف األول مـن أصـناف المسـتحقين لـلزكـاة،  وعىل الـبحث حـول 

الفهم الشريع لمهمة الزكاة، وحول إصالح بعض المفاهيم الخاطئة حول الزكاة. 

(التحرير) 

تمهيد 

الـزكــاة لــغة: يه الــنمو والــزيـادة. قــال يف لــسان الــعرب: وأصــل الـزكــاة يف الــلغة الــطهارة والــنماء والــبركــة 

والمدح. 

والزكاة شرًعا: يه فريضة معيّنة يف أصناٍف معيّنٍة من األموال إذا بلغت نصابًا. 

وفـريـضة الزكـاة قـديـمة ِقـدم التشـريـع، ألنـها منسجـمة مـع الـفطرة اليت تـحفظ الـتوازن، وتـتماىش مـع رسـالـة 

الرسل اليت جاءت بالبينات، وما أنزل معهم من الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. 

زامـي ألفراد الـمجتمع، فـيسود الـرخـاء بـينهم، ويـعمّ  وأهـمية الـزكـاة كـبيرة جـًدا، حـيث تـحقق الـضمان اإللـ

الـصالح، ويـقطع دابـر الجـريـمة، وتـحقق الـعدالـة االجـتماعـية والـتكافـل والـتضامـن والـتعاطـف والـتعاون، وتشـدّ 

أواصـر األخـّوة بـين الـمؤمـنين، وتـلحق الـطبقات الـدنـيا بـالـطبقات الـعليا يف مسـتوى معيشـتها، مـحققة رخـاءً 

يـنعم فـيه أبـناء الـمجتمع البشـري الـذي يـحافـظ عىل أدائـها والـقيام بـواجـباتـها، ألنـها الـركـن الرابـع مـن األركـان 

اليت بُُين عليها اإلسالم. 

وألجـل أثرهـا الـكبير، أعـطيت دوراً هاًمـا جـداً يف حـياة الـمجتمع، حـيث أصـبحت تـمثل الـعمود الـفقري لـدى 

الجسم اإلسالمي ، واقترنت بعمود الدين -الصالة- يف أكثر الموارد يف القرآن الكريم. 

 * * *

قال تعاىل :  

ـفَِة قُــُلوبُــُهْم َوفِــي الــرِّقَــاِب َوالْــَغارِمِــنَي َوفِــي  َدقَــاُت لِــْلفَُقرَاء َوامْلَـَساكِـــنيِ َوالْــَعامِــلنَِي عَــَليَْها َوامْلُؤَلّـَ ـَما الــصَّ {إِنّـَ
.( ِبيِل فَِريَضًة مَِّن اهللِّ َواهللُّ َعلِيٌم َحِكيٌم} ( ١َسِبيِل اهللِّ َوابِْن السَّ

ُـصرف الزكـاة عىل ثـمانـية أصـناف وهـم الـمعدودون يف اآليـة الـكريـمة كـاآليت: الـفقراء، الـمساكـين، الـعامـلون  ت

عليها، المؤلفة قلوبهم، الرقاب، الغارمون، سبيل هللا وابن السبيل. 

١( ) التوبة 60.
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1- الفقراء  

رًا، وتــتركــه أعــجاز نخــل خـاويــة، وتســبب لــه مــن  الــفقر آفــة فــتّاكــة يف الــمجتمع، تنخــر بــنيته الســليمة نخـ

األمراض ما يُقّوض بناءه االجتمايع، 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. 

) و"الـفقر مـنقصة لـلديـن، مـدهـشة لـلعقل،  ) "فـما جاع فـقير إال بـما مـتع بـه غين"( ٢فـ "الـفقر الـموت األكـبر" ( ١

 .( ) . "وإن من البالء الفاقة"( ٤داعية للمقت"( ٣

بـينما الـموت؛ حـالـة تـمرّ عىل اإلنـسان مـرة واحـدة، يـكابـد مرارتـها ويـقايس آالمـها، ثـم يسـتريـح بـعدهـا يف 

نعيمه األبدي ُمنهيًا ردًحا من المعاناة، وزمنًا من اآلالم، وحياة تعيسة كابدها موتًا كل يوم. 

فهو يرى الموت سعادة، طالما أن الحياة شقاء، وموت مكرور. 

وحىت يســتوي هــذا الــعضو يف الــمجتمع ســليًما ســويًــا، ويــتجاوز عــقدة الــنقص والــخوف واأللــم، أواله 

اإلسالم كامل عنايته، وبالغ اهتمامه. 

فـضمن لـه رزقـه وكـفايـته يف مرحـلة أوىل، كـما ضـمن لـه غـناه يف مرحـلة ثـانـية، وأحـاطـه بـكل أشـكال الرعـايـة، 

لدوره الكبير يف بناء المجتمع، وزعزعة كيانه عند تعرضه للحاجة والفقر، وسوء أحواله المعيشية.  

) لواليه األشتر  عىل رفع مستواه:   ٥فلذلك شدد عيل عليه الّسالم يف عهده (

[ثـم هللا هللا يف الـطبقة السفىل مـن الـذيـن ال حـيلة لـهم، والـمساكـين والـمحتاجـين، وأهـل الـبؤىس والزمىن.... 

واحـفظ لـله مـا اسـتحفظك مـن حـقه فـيهم. واجـعل لـهم قـسًما مـن بـيت مـالـك، وقـسًما مـن غـالت صـوايف 

اإلسالم يف كـل بـلد، فـإن لـألقىص مـنهم مـثل الـذي لألدىن. وكـ̈ل قـد اسـترعـيت حـقه، فـال يـشغلنك عـنهم بـطر، 

فإنك ال تعذر بتضييعك التافه إلحكامك الكثير المهم، فال تُشخص همك عنهم، وال تصّعر خدك لهم]. 

فـهؤالء دعـائـم الـمجتمع وركـائـز تـوازنـه الـذيـن لـهم حـق الرعـايـة والـعنايـة الـفائـقة، وقـد اسـتحفظ هللا أولـياءه 

حـقوقـهم كـما يه مـحفوظـة لـهم عـنده. فـلهم سـهم مـن بـيت الـمال مـما يـرفـع عـنهم غـائـلة الـفقر ويـدفـع 

الـحاجـة، ولـهم سـهم مـن غالت أرض الـغنائـم مـما يـغنيهم ويرفـع مـن شـأنـهم حىت يـلحقوا بـغيرهـم مـن أغـنياء 

مجتمعهم. 

وتـقع مـسؤولـية هـؤالء عىل الـوايل، بـاعـتباره مسـتخلًَفا عىل رزقـه وأداء أمـانـته، وعـليه الـقيام بـأداء مـهمته، 

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

٢( ) نهج البالغة ، شرح محمدعبده ، ج4 ص78 رقم328 .

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

٤( ) نهج البالغة ، شرح محمدعبده ، ج4 ص93 رقم388 .

٥( ) نهج البالغة ، شرح محمد عبده ، ج3 ص100-101 رقم 53 ، من عهد له عليه الّسالم إىل مالك األشتر .
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والـمحافـظة عىل تـنفيذ مـا أوكـل إلـيه مـع رفـض اعـتذاره (يف حـال إهـمالـه) بـانـشغالـه فـيما هـو أهـم، مـن شـؤون 

المسـلمين، ألن االعـتناء بـهم مـن أهـم الـمهمات، فـإذا حـال دونـه يشء آخـر فـعليه أن يـفرّغ لـهم مـن يعتين 

بشأنهم ويرفع إليه أمورهم. قال عليه السالم: 

ُــصّعر خــدك لــهم، وتــفّقد أمــور مــن ال يــصل إلــيك مــنهم مــمن تقتحــمه  ُــشخص هــمك عــنهم، وال ت [فــال ت

َـحِقره الرجـال، فـفرّغ ألولـئك ثـقتك مـن أهـل الخشـية والـتواضـع، فـليرفـع إلـيك أمـورهـم، ثـم اعـمل فـيهم  الـعيون وت

بـاإلعـذار إىل هللا يـوم تـلقاه، فـإن هـؤالء مـن بـين الرعـية أحـوج إىل اإلنـصاف مـن غـيرهـم. وكـٌل فـأعـذر إىل هللا يف 

تأدية حقه إليه]. 

فـهؤالء بـحاجـة لـلعنايـة الشـديـدة، حىت يـعتدلـوا أسـويـاء بـكامـل قـواهـم، ويـقومـوا بـتأديـة دورهـم الـفاعـل يف 

ًـا نشـيًطا يـحقق أهـداف  الـحياة كـغيرهـم. وعـندهـا يسـتقيم الـفقير، الـذي كان يـشكّل خـطرًا عىل الـمجتمع، سـوي

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

المجتمع العادل يف كل يشء. 

فـمراعـاة حـال الـفقير تـنطلق مـن زاويـة إصالحـية ترايع كـل الـظروف ألبـناء الهـدف الـواحـد، حىت يـتمكن كـل 

فرد مـن تـقديـم جهـده وطـاقـته لخـدمـة قـضيته يف الـمجالـين الـقريـب والـبعيد، بـدون عوائـق تحـد¶ مـن عـبقريـته 

أو تحول دون تفجرها. 

راده الـفوارق الـطبقية، يحـمل بـين حـنايـاه روح الـحقد واالنـتقام، وبـذور  ألن الـمجتمع الـذي تـزداد بـين أفـ

رارة، تــشعل فــتيل الــفتنة. ال بــل االنــتقام مــن  رًا مــن أول شــ الــتفجير واإلفــناء، فــهو مــؤهــل لــيتحول متفجــ

المسـتمتعين بـحقوق الـفقراء، والمسـتأثـريـن بـلقمة عـيش المحـرومـين، وال تهـدأ حىت تـلتهم يف طـريـقها كـل 

يشء، وتحيل الدنيا خرابًا ويتساقط معمورها ركاًما. 

فــالــوقــايــة تــحول دون الــدمــار، ومــعالــجة األســباب تــقتلع بــذور االنــفجار، وتــضييق الــشقة بــين طــبقات 

المجتمع يخلق روح التعاون والتعاضد بين أفراده للوصول به إىل الصالح والكمال. 

وإزالـة الـفقر مـنه تـقويـة لـنقاط الـضعف،  وإزالـة لـلجانـب الـواهـن وجـعله مـدمـاكًـا صـلًدا يف بـناء اإلنـسانـية 

الشامخ. 

فمعالجة حالة الفقر أوىل واجبات بناة المجتمع الصالح، ولذا نجد عناية اإلسالم الفائقة به. 

تحديد مفهوم الفقير شرًعا 

الفقير اإلسالمي، هو كل من ال يملك، مؤونة سنته [الالئقة بحاله له ولعياله] ال فعالً وال قوة. 

وهـذا التحـديـد يـحفظ كرامـة اإلنـسان، ويـنمي شـعوره لالرتـفاع بـنفسه نـحو األفـضل، ويشـد روابـط األسـرة، 

ويوثق عراها لكونها األساس المتين لبناء المجتمع الصالح. 
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ولبيان ذلك يلزمنا البحث يف مسائل: 

المسألة األوىل: سبب تعيين الفترة بالسنة. 

المسألة الثانية: سبب إضافة ضمان عياله له. 

المسألة الثالثة: المقدار الذي يعطاه. 

المسألة األوىل: 

يــعالــج اإلســالم دائــًما قــضايــا اإلنــسان مــن شــعوره الــداخــيل وإحــساســه الــباطين حىت تســتقيم تــلك 

اإلحساسات، ويتوازن ذلك الشعور مع تصرفاته الخارجية، فال يحّس المرء بتناقض بين إحساسه وعمله. 

فـهو عـندمـا يحـرك إنـسانًـا نـحو الـعمل، يـحايك بـه، أول مـا يـحايك، شـعوره الـداخـيل، حىت تتحـرك بـايق 

األعـضاء مـتجاوبـة مـعه، طـلبًا لالسـتقامـة، وتـحقيًقا لـلفطرة، ويـكون عـمله نـابـًعا مـنه بـمحض اخـتياره وإرادتـه، 

وهذا يحقق االنسجام بين الموجودات الكونية، وبين المرء ونفسه، فيبعد شبح الصراع حىت الباطين. 

راده يـنطلق مـعه مـن إحـساسـه الـداخـيل بـمقدار  فـكذلـك عـندمـا يـريـد أن يـحافـظ عىل ضـمان فـرد مـن أفـ

تـقبّله مـا يـعامـله بـه، وهـو يـتوافـق مـع مقتىض الـفطرة، ويـحفظ الـتوازن بـين ذلـك اإلحـساس والـتصرف؛ ألن 

 .( ١ميزان اإلسالم مع الغير هو نفس اإلنسان، ”فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها"(

وصـاحـب الـحاجـة لـيس لـديـه االسـتعداد الـدائـم لـبذل نـفسه يف كـل وقـت لـقضاء حـاجـته مـهما بـلغت، ولـكنه 

ال يرى غـضاضـة بـطلب حـاجـته مرة يف الـسنة، خـصوًصـا مـع شـعوره بـوجـود مـن يـحافـظ لـه عىل كرامـته ورهافـة 

نة ترايع كـل هـذه الـجوانـب. أضـف لـذلـك احـتمال اسـتغنائـه خـاللـها وتـصنيفه يف عـداد  إحـساسـه، فـكانـت الـس¶

الموسرين الذين يؤدون الفريضة لغيرهم. 

1- قـال أبـو بـصير: قـلت أليب جـعفر عـليه الّسالم: الرجـل مـن أصـحابـنا يسـتحيي أن يـأخـذ مـن الزكـاة، فـأعـطيه 

من الزكاة وال أسّمي له أنها من الزكاة؟ فقال عليه الّسالم: أعطه، وال تسم له، وال تذل المؤمن. 

2- عــن إســحاق بــن عــمار قــال: قــال يل أبــو عــبد هللا عــليه الّسـالم: يــا إســحاق كــيف تــصنع بـزكـاة مــالــك إذا 

حـضرت؟ قـال: يـأتـوين إىل الـمنزل فـأعـطيهم، فـقال يل: مـا أراك يـا إسـحاق إال قـد أذلـلت الـمؤمـنين. فـإيـاك إيـاك! 

 .( ٢إن هللا تعاىل يقول: من أذل يل وليًا فقد أرصد يل بالمحاربة(

3- عنـ محمـد بنـ مسلـم قاـل: قلـت أليب جعـفر علـيه الّسالم: الـرجلـ يكون محـتاًجاـ يُبـعث إليـه باـلصـدقةـ فال 

يـقبلها. (إىل أن قـال): فـقال: مـا ينبيغ لـه أن يسـتحيي مـما فـرض هللا لـه،إنـما يه فـريـضة هللا لـه فـال يسـتحيي 

منها. 

١( ) نهج البالغة ، شرح محمدعبده ، ج3 ص45 رقم30 ، من وصيته للحسن عليه الّسالم .

٢( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص315 ب58 ح1 و3.
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 .( 4١- عن أيب عبد هللا عليه الّسالم قال: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانِعها وقد وجبت عليه(

فهـذه الـنصوص األربـعة تـعالـج الـحالـة النفسـية اليت يحـملها الـفقير الـمضمون، وترشـد إىل أفـضل األسـالـيب 

اإلنـسانـية الـواجـبة االتـباع لـلمحافـظة عىل الـحس الـمرهـف الـذي يحـمله هـذا الـصنف مـن بـناة الـمجتمع 

األساسيين. ليك يكون مجتمًعا صالًحا. 

ُـعطاهـا بـكرامـة وعزة وعـفة، بـدون أن  فـالرجـل الـذي يسـتحي مـن أخـذ الزكاة، ويـشعر بـالـذلـة والـمهانـة بـذلـك، ي

تُسّمى له، حىت لو اعتقد أنها دين أو هدية. 

ِـم السـر وأخىف. وسـنرى  ًـا، ألنـه آٍت مـن ِقـبَل عـال رن وهـذا أسـلوب مـتحضر جـًدا، ولـو كـان عـمره أربـعة عشـر قـ

نتائجه عىل الساحة العملية وأثره النفيس عىل العاملين. 

فـالـمضمون -الـفقير- الـمرهـف الـحس ينبيغ تـنمية إحـساسـه وتربـية نـفسه عىل الـشعور الـدائـم بـأن كـل أبـناء 

مجتمعه يقاسمونه إحساسه، ويحاولون انتشاله مما يعانيه. 

فـبدالً مـن أن نـشعره بـالـمذلـة بـتسمية مـا يـعطاه بـأنـه زكاة ونجـرح نـفسه الـعزيزة. نـعطيه إياهـا بـتخييل: أنـها 

هدية، أو دين، أو هبة، مما يحفظ له كرامة نفسه وعنفوانه. 

ًـا آخـر، غـير مـا نعهـده، ألنـه سـيحاول قـطًعا رّد الجـميل ألهـله، ومـكافـأة الـصنيعة،  وهـذا، سـينتج مـنه إنـسان

ِـَما يف الهـديـة مـن فـعل سحـري  وسـتلتهب يف داخـله روح الـعمل الـدؤوب، وتـزداد مـشاعـر األخـّوة والـمحبة، ل

ِـَما تـذيك مـن شـعلة اإليـمان يف الـنفوس، وتـثير مـن غـريزة الـعمل إليـفاء  يف ذهـاب الـسخيمة وإيراث الـمحبة، ول

المحسن جزاء إحسانه. 

فـإعزاز الـمؤمـن، الـمضمون بهـذا الـضمان، إنـما يـتحقق بـقصده والمسـير إلـيه، وتـقديـم الـضمان لـه بـكل تجـلّة 

واحـترام، ألن عـزتـه مـن عـزة هللا، وإذاللـه حـرب عىل هللا، ومـا الـفريـضة لـه إال مـن بـاب الـحفاظ عىل مـعنويـاتـه 

العالية، وليس المتهان كرامته. 

وسـؤال اإلمـام عـليه الّسـالم إىل إسـحاق عـن كـيفية صـنعه بـزكـاة مـالـه، يـوّضـح لـه خـطأ تـصرفـه يف تـأديـة 

الـفريـضة، ألن إتـيانـه إىل الـمنزل فـيه نـحو مـن الـتكبر والـتعايل، حـيث يـنتظر الـمحتاجـين لـيقصدوه، فـتخالـج 

نــفسه خــطرات الشــيطان ووســوســته بــاحــتقار مــن يــأتــيه. مــع أن الــفريــضة عــباديــة ال تــقبل إال بــالــخشوع 

والـخضوع، وقـصد الـقربـة، وهـذه صـفات تـتأىت مـن بـاذلـها، فـعليه أن يسىع بـنفسه لـتأديـتها لـيحصل مـعه 

القصد. 

فـإرشـاد اإلمـام عـليه الّسالم لـه: [مـا أراك يـا إسـحاق إال قـد أذلـلت الـمؤمـنين فـإيـاك إيـاك] يـفهمه بـأن عـليه أن 

يسىع هـو إلعـطائـها، ألن الـقصد -أي الـقربـة يف دفـع الزكـاة- ال يـحصل إال بـسعيك ألداء الـفريـضة بـنفسك، أمـا 

إتـيانـهم إلـيك فـإنـه يـفوت مـعه الـغرض مـن الـتذلـل والـخشوع لـله، ويـذل الـمؤمـنين الـذيـن أعزهـم هللا بـفرض هـذه 

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص313 ب57 ح1 وح2.
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الضريبة لهم، ورفع من مستواهم بواسطتها.  

فــتكون الــنتيجة: أن المســتهدف بــقلة االحــترام هــو هللا وأن الحـرب تســترصــده. ألن إذالل ويل هللا اســتهتار 

بــمقام ولــيه الــذي نــصبه هــذا الــمنصب، فــهو الــذي يــتوىل الــدفــاع عــنه : "مــن أذل يل ولــًيا فــقد أرصــد يل 

بالمحاربة". 

كـما أنـه ينبيغ لـلمضمون أن ال يسـتحيي مـن أخـذ حـقه الـذي أعـزّه هللا بـه وفـرضـه لـه، ألن الحـرمـان ُقـرن 

بـالـحياء، لربـما اسـتعصت عىل الـناس أنـفسهم وغـلبت عـليهم أهواؤهـم فـوجـدوا يف الـتعفف مـبررًا ويف الـحياء 

عـاذرًا لـهم لـعدم تـأديـتهم مـا افـترض عـليهم، كـما جـاء يف حـديـث محـمد بـن مسـلم: "الـرجـل يـكون مـحتاًجـا 

ُـبعث إلـيه بـالـصدقـة فـال يـقبلها"، فـعدم قـبولـه مـع حـاجـته يـساهـم يف الحرمـان وتـصديـع الـمجتمع وتحـريـف  ي

رسـلت لـه الـفريـضة ولـم يـأتـها. فـحياؤه مـن أخـذهـا 
ُ
الـفطرة، مـع تـوفـر كـل أسـباب الـتكريـم واالحـترام، حـيث أ

اسـتهتار بـمقام ولـيه الـذي فـرضـها لـه، فـهو يف صـف مـانـعها سـواء بـسواء : "تـارك الـزكـاة وقـد وجـبت لـه مـثل 

مانعها وقد وجبت عليه"، كالهما كافران بما أنزل هللا وفرض لعباده، ومساهمان يف تبديل خلق هللا. 

أمـا تـأديـتها كـما فـرض هللا، وأخـذهـا كـما أوجـب، فـفيه صالح الـمجتمع ونـماؤه، واسـتواء األمـور بـما تـحيي 

مـن األنـفس وتحرك فـيها مـن الـشعور بـالـمسؤولـية وتـبعث يف الـنفوس األخـرى الـمعطاة روح الجـد والـنشاط. 

ل إعطاء من ال يسأل عىل الذي يسأل منها.  Éفتكون نامية منمية يف آن، ألنه يُفض

واعتماد السنة يفرّغ المضمون لممارسة أعماله باطمئنان عىس أن تتفجر عنده روح اإلبداع واإلنتاج. 

عـن أيب بـصير قـال: سـمعت أبـا عـبد هللا عـليه الّسـالم يـقول: يـأخـذ الـزكـاة صـاحـب السـبعمائـة إذا لـم يجـد 

غـيره. قـلت: فـإن صـاحـب السـبعمائـة تـجب عـليه الزكـاة؟ قـال: زكـاتـه صـدقـة عىل عـيالـه، وال يـأخـذهـا إال أن يـكون 

 .(‑ ١إذا اعتمد عىل السبعمائة أنفدها يف أقل من سنة، فهذا يأخذها.. الحديث (

فـ"الـسنة" مـرحـلة اسـتقرار لـه حىت لـو كـان عـنده مـا يـجب عـليه أن يـزكـيه ولـكنه ال يـكفيه لـمؤونـة سـنته إذا 

اعتمد عليه وحده وأراد أن ينفقه. فزكاة ما عنده صدقة عىل عياله يوسع بها عليهم حىت يلحقهم بالناس. 

المسألة الثانية: سبب إضافة ضمان عياله له 

الـمجتمع يف نـظر اإلسالم مـتكافـل مـتضامـن كـالـبنيان الـمرصـوص يشـد بـعضه بـعًضا، فـهو يـعتمد كـل فرد 

عــضوًا مــن أعــضاء هــذا الجســد الــمتكامــل، يــتداىع كــله لــتدايع بــعضه، فــالـرعــويــة عــامــة بــين أعــضائــه، 

والمسؤولية مترتبة عىل كل فرد بمستوى احتماله. 

وهذا الشعور بالمسؤولية، ينبيغ له أن ينشأ من أصغر مجتمع بشري حىت يتكامل للمجتمع بأسره. 

واألسـرة، يه الخـلية األوىل الـمنتجة فـيه، فـتعاهـُدهـا -حىت تبىق سـليمًة مـنتجًة- يـحتاج لـلرعـايـة الـقصوى 

والـعنايـة الـفائـقة، ألنـها نواة بـناء الـمجتمع وسـيشاد عىل مـنوالـها؛ فـأي عـامـل يـؤثـر عـليها يف دور نـموهـا سـيبىق 

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص231 ب8 ح1.
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تأثيره مستمرًا حال تكاثرها. 

فالعائلة، يه العامل األساس يف سالمة المجتمع ورقيّه وحسن تربيته. 

رعـايـة والـعنايـة ضـمن األسـرة سـيطبعه بهـذا الـطابـع عـندمـا يـندمـج ضـمن الـمجتمع،  وإحـساس الـفرد بـالـ

وسيبىق إحساسه مالزًما له يف تعامله مع أفراد مجتمعه، وال يشعر بتجدد يشء يراه غريبًا عنه. 

فـالـعنايـة اإلسالمـية برّب األسرة، وجـعله ضـامـنًا إلعـالـة أفرادهـا، وََجـْعل الـمجتمع ضـامـنًا لـه وألسرتـه ؛ نـحوٌ 

رعـايـة: "فـكلكم راع وكـلكم مـسؤول عـن  مـن تـحضيرهـم جـميًعا لتحـمل مـسؤولـية روح الـتضامـن والـتكافـل والـ

 .( ١رعيته"(

فالعائلة جزء الرجل، والرجل جزء المجتمع. فربطه بجزئه ربط الجزء بالكل حيث ال انفكاك. 

المسألة الثالثة: المقدار الذي يُعىط للفقير: 

إن مـا يسىع إلـيه اإلسـالم، إيـصال جـميع أفراده إىل مسـتوى الغىن، حىت يـزيـل مـا تسـببه الـفوارق الـطبقية 

من كوارث، وحىت تستقيم الفطرة وتحقق العدالة. 

راد واإلمـكانـيات الـخاصـة اليت ُمـنحوهـا،  ولـكنه يُبيق عىل الـمميزات الـشخصية اليت يـتمتع بـها بـعض األفـ

فـمن زاده هللا بسـطة يف الـجسم والـعقل يـنمي اإلسالم لـديـه هـذه اإلمـكانـات حىت يسّخرهـا لـصالـح مـجتمعه 

ويُبيق له ما حققته مميزاته من فضل يف الرزق والجاه ضمن إطاره العام. 

والغىن، يف مــفهومــه، هــو مســتوى الــمعيشة الــذي يــكون ســائــًدا يف الــبالد. والــنصوص واضــحة يف هــذا 

المعىن، وهذه بعضها: 

النص األول: 

عـن سـعيد بـن غزوان عـن أيب عـبد هللا عـليه الّسالم قـال: سـألـته كـم يُعىط الرجـل مـن الزكاة؟ قـال: أعـطه مـن 

 .( ٢الزكاة حىت تغنيه(

النص الثاين: 

عـن إسـحاق بـن عـمار عـن أيب الـحسن مـوىس عـليه الّسـالم: قـال: قـلت لـه: أعيط الـرجـل مـن الـزكـاة ثـمانـين 

 .( ٣درهًما؟ قال: نعم وزده. قلت: أعطيه مائة؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت أن تغنيه(

النص الثالث: 

عـن إسـحاق بـن عـمار قـال: قـلت لإلمـام جـعفر بـن محـمد عـليه الّسالم: أعيط الرجـل مـن الزكـاة مـائـة؟ قـال: 

١( ) مسند أحمد بن حنبل ج2 ص55 . 

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

٣( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص259 ب24 ح3.
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نـعم! قـلت مـائـتين؟ قـال: نـعم! قـلت: ثـالثـمائـة؟ قـال: نـعم! قـلت: أربـعمائـة؟ قـال: نـعم! قـلت: خـمسمائـة؟ قـال: 

 .( ١نعم! حىت تغنيه(

النص الرابع: 

عـن أيب بـصير قـال: قـلت أليب عـبد هللا عـليه الّسـالم: إن شـيًخا مـن أصـحابـنا يـقال لـه عـمر، سـأل عيىس بـن 

أعـين وهـو مـحتاج، فـقال لـه عيىس بـن أعـين: أمـا إن عـندي مـن الـزكـاة، ولـكن ال أعـطيك مـنها، فـقال لـه: وَلِـمِ؟ 

فـقال: ألين رأيـتك اشـتريـت لحـًما وتـمرًا. فـقال: إنـما ربـحت درهـًما، فـاشـتريـت بـدانـقين لحـًما، وبـدانـقين تـمرًا ثـم 

رجـعت بـدانـقين لـحاجـة. قـال: فـوضـع أبـو عـبد هللا عـليه الّسالم يـده عىل جبهـته سـاعـة، ثـم رفـع رأسـه ثـم قـال: 

إن هللا تـعاىل، نـظر يف أمـوال األغـنياء، ثـم نـظر يف الـفقراء، فـجعل يف أمـوال األغـنياء مـا يـكتفون بـه، ولـو لـم 

 .( ٢يكفهم لزادهم، بىل فليعطه، ما يأكل ويشرب ويكتيس ويتزوج ويتصدق ويحج (

النص الخامس: 

عـن أيب عـبد هللا عـليه الّسـالم سـألـه أبـو بـصير فـقال: إن لـنا صـديـًقا ولـه دار تـسوى أربـعة آالف درهـم، ولـه 

َـهُ  جـاريـة، ولـه غالم يسـتيق عىل الجـمل كـل يـوم مـا بـين الـدرهـمين إىل األربـعة سـوى عـلف الجـمل، ولـه عـيال، أَل

خـَذ ِمـْن الزَكَـاة؟  قـال: نـعم! قـال: ولـه هـذه الـعروض؟ فـقال: يـا أبـا محـمد! فـتأمرين أن آمره بـبيع داره ويه 
ْ
َـأ أَْن ي

عزّه ومـسقط رأسـه؟ أو بـبيع خادمـه الـذي يـقيه الحـر والـبرد ويـصون وجـهه ووجـه عـيالـه؟ أو آمره أن يـبيع غالمـه 

 .( ٣وَجَمله وهو معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة ويه له حالل، وال يبيع داره وال غالمه، وال جمله(

النص السادس: 

عـن أيب الـحسن عـليه الّسـالم سـألـه بشـر بـن بـشار، قـال: مـا حـّد الـمؤمـن الـذي يُعىط الـزكـاة؟. قـال: يُعىط 

 . ( ٤المؤمن ثالث آالف. ثم قال : أو عشرة آالف(

هـذه بـعض الـنصوص الـكثيرة الـواردة يف تـعيين الـمقدار الـذي يُعىط لـلفقير، ومـن دراسـتها جـيًدا، تـتضح 

الغاية من العطاء؛ ويه الغىن، بدون أن تحدد الكمية. 

والغىن، مـفهوم مـرن، يـتفاوت بـين عـصر وعـصر، وزمـان وآخـر، خـصوًصـا إذا الحـظنا بـعض الـنصوص اليت 

لـم نـوردهـا، والـقائـلة بـإعـطاء الـفقير حىت يـلحق مـن يـعول بـه بـالـناس؛ فـإلـحاقـهم بـالـناس هـو عـيشهم بمسـتوى 

المعيشة السائدة يف مجتمعهم. 

راد الـمجتمع الـضعفاء إىل مسـتوى رفـيع،  فـروح الـزكـاة الـواقـعية يه تـأديـة هـذا الـمفهوم؛ والـنهوض بـأفـ

متناسب مع مستويات عامة الناس، وما الفريضة إال لتحقيق هذا المطلب. 

١( ) وسائل الشيعة (اإلسالمية) ج6 ص180 ب24 ح7.

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

٣( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص236 ب9 ح3.

٤( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص249 ب17 ح2.
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ونـفهم ذلـك بـوضـوح مـن حـديـث أيب عـبد هللا عـليه الّسالم: سـألـه رجـل يف كـم تـجب الزكـاة مـن الـمال؟ فـقال 

لـه: الـزكـاة الـظاهـرة أم الـباطـنة تـريـد؟ فـقال: أريـدهـما جـميًعا! فـقال: [أمـا الـظاهـرة، فيف كـل ألـف خـمسة 

 .( ١وعشرون، وأما الباطنة فال تستأثر عىل أخيك بما هو أحوج إليه منك] (

راد  فـروح الـزكـاة، يه مـا تـبطن مـن مـعاٍن يـقصد تـحقيقها، ويه الـقضاء عىل الـطبقية والـتفاوت بـين أفـ

الـمجتمع، فـعدم اسـتئثار الـفرد عىل أخـيه بـما يـكون أحـوج إلـيه مـنه يشـيع عـدالـة رفـيعة المسـتوى، يـندر 

تـحقيقها إال مـن خـالل اإلسـالم الـنابـع مـن الـداخـل؛ والـذي يـشعر الـفرد مـعه بـأن مـا يف يـده يـجب أن يسخـره 

ًـا لـها]، ويـشعر اآلخـر بـأن مـا يف يـد أخـيه  ًـا مـن الـمال ومـا جـعل إال صـون لـقضاء حـاجـة أخـيه [ألن األخـّوة أرفـع شـأن

لقضاء حوائجه، فيكون أدىع يف نفسه للحفاظ عليه، وحب ازدياده بين يديه. 

ويتحقق عندها التوازن يف المجتمع، وإزالة الفوارق بين األفراد، فالمال للجميع وبخدمة الجميع. 

وما دون هذا المستوى يكون من ظاهر الزكاة -وليس من روحها- وهو ما يصل بالفقير إىل حد الغىن. 

فـالـنصوص األول والـثاين والـثالـث تـؤكـد بـأن الـعطاء حىت الغىن؛ بـاخـتالف تـعابـير الـسؤال، ووحـدة الـغايـة يف 

الجواب. 

فـالـنص األول يـقول: [أعـطه مـن الـزكـاة حىت تـغنيه]، وهـو صـريـح يف الـمطلوب مـباشـرة وذلـك ألن الـسائـل 

دخل إىل مطلبه مباشرة، عندما سأل: كم يُُعىط الرجل من الزكاة؟. 

أمـا الـنص الـثاين ؛ فـكذلـك صـريـح بـالـعطاء حىت الغىن، وفـرقـه عـن األول أن الـسائـل أخـذ يـتدرج بـالـسؤال: 

[أعيط الـرجـل مـن الـزكـاة ثـمانـين درهـًما؟ مـئة؟ إلـخ...] والـجواب بـعد مـوافـقة مقتىض الـسؤال: [أغـنه!] ويه 

الغاية من العطاء. 

ونـفس األمـر يف الـنص الـثالـث، مـع اخـتالف تـدرج الـسائـل الـمتكرر، فـاخـتصر بـالـجواب الـطريـق اليت ربـما 

رات، بـأن أعـطه حىت تـغنيه فـليس هـناك قـدر مـعين، يـتوقـف عـنده  تـطول، بـعدمـا تـكرر مـتدرًجـا خـمس مـ

العطاء، أو رقم محدد، وإنما هو مفهوم يختلف من ظرف آلخر، فعندما يتحقق المفهوم يتوقف العطاء. 

أما النص الرابع، ففيه ثورة عىل المفاهيم المتحجرة اليت استقاها بعضهم بطريقته الخاصة. 

عـها إلنـفاقـها يف  Óفهـل كـانـت هـذه الـفريـضة، تـخّص األمـوات حىت تجهـزهـم لـدار اآلخـرة؟ ومـا حـاجـة مشـر

عـة لـهم، يف مـكان يـتعذر عىل مـنفقها إيـصالـها  Éاآلخرة -دائرة اخـتصاصـه سـبحانـه وحـده-؟ ومـا حـاجـة المشـر

لهم وانتفاعهم بها؟. 

فمـن أينـ تسرـبتـ مفـاهيـم حرـماـن منـ يشتـري اللحمـ والتـمر منـ الزـكاـة؟ وهلـ شـرعتـ لشـراء األكفـان، فال 

يسـتحقها إال مـن أصـبح عىل حـافـة قـبره؟ إنـه فـهم يسـتديع األلـم، واألىس، والـتفكّر الـطويـل، وهـو مـداعـاة 

لوضع اليد عىل الجبهة والحزن العميق، [فوضع أبو عبد هللا عليه الّسالم يده عىل جبهته ساعة]. 

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص50 ب7 ح9.
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ثـم يسـتديع رفـع الرأس: إلفـهامـها كـلمة صـريـحة وواضـحة لجـميع الـناس، إنـها فـريـضة الـمواسـاة، إنـعاش 

الـفقير، رفـع مسـتواه، كـفايـته، ال بـل غـناه، [فـجعل يف أمـوال األغـنياء مـا يـكتفون بـه]، [بىل فـليعطه، مـا يـأكـل 

ويشرب، ويكتيس ويتزوج، ويتصدق ويحج]. 

فـالـعطاء مـنها ال يـتوقـف عـند أكـل اللحـم والـتمر، بـل يـتجاوزه لـكل مـا لـذ وطـاب، مـن أكـل وشراب، ويـزيـد عـنه 

بــاالكــتساء والــتزويــج، وهــذا مــا يــضمن كــل مــتطلبات الــفرد لــلحياة واالســتقرار، ألنــها شـرعــت إلزالــة الــفوارق 

الــطبقية، وإيــجاد الــتوازن االجــتمايع، فــال تــتوقــف عــند هــذا الحــد، بــل يه ثــورة عــارمــة عىل االمــتيازات 

والـطبقية، وقـوة ضـاغـطة يف اتـجاهـين مـتعاكسـين لـلتقارب بـين كـل الـفئات يف الـمجتمع، فـتفرض يف أمـوال 

األغنياء ما يرفع الفقراء إىل مرتبة الغىن. 

فيُعىط الفقير منها [فوق الكفاية] ما يتصدق به ويحج مما يجعله يف صف األغنياء المتصدقين. 

وشتان ما بين مفهوم الحرمان، بسبب دانقين لشراء اللحم، وبين األخذ منها، للحج والتصدق. 

وسـيزيـد الـفرق وضـوًحـا بـخصوص هـذه الـناحـية فـيما تبّىق مـن الـنصوص. وخـصوًصـا الـنص الـسادس الـصادر 

بنفس خصوصيات الزمان والمكان والذي يقول: [يُعىط المؤمن ثالثة آالف ثم قال أو عشرة آالف]. 

فـبين الحـرمـان بسـبب درهـم واحـد يُشـترى بـثلثيه لحـًما وتـمرًا، وبـين إعـطائـه عشـرة آالف ضـعف يـبطل 

ُـحتاج مـعه إىل وقـفة تـأمـل وتـدبـر جـديـدتـين السـتيعاب مـا تـعنيه هـذه الـفريـضة  الـقياس، وتـتعطل الـمفاهـيم، وي

عىل الصعيد العميل، وما ترمز إليه عىل الصعيد الروحي. 

والنّص الخامس يوضح الناحيتين العملية 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. 

- لـه جـمل يـعمل عـليه الـغالم ويـدر عـليه يـومـيًا أربـعة دراهـم صـافـية - بـعد مـصاريـف الـعمل - ويـسوى 

الجمل من المائة درهم فصاعًدا. 

- وله عيال. 

- فهل يأخذ من الزكاة؟ 

فكان الجواب: نعم! 

فكان تعجب السائل شديًدا! كيف يأخذ من الزكاة وله كل هذه العروض؟. 

لـنفهم أوالً مـا هـو مـقدار مـالـية الـرجـل يف هـذه الـمسألـة، لـنعرف سـبب تـعجب الـسائـل وروحـية الـزكـاة مـن 
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التحليل: 

فيف السؤال يملك صديقه العروض المتقدمة، ويه تعادل تقريبًا بين الخمسة والستة آالف درهم. 

وبـمعدل عـملتنا الـمتعارفـة هـذه األيـام تـكون مـلكية الـشخص سـتمائـة نـعجة، ألن ثـمن الـنعجة عشـرة 

دراهم حسب النص اآليت: 

عـن أيب جـعفر عـليه الّسـالم -يف حـديـث زكـاة اإلبـل- قـال: وكـل مـن وجـبت عـليه جـذعـة ولـم تـكن عـنده، 

وكـانـت عـنده حـقة دفـعها، ودفـع مـعها شـاتـين أو عشـريـن درهـًما (...)  ومـن وجـبت عـليه ابـنة لـبون ولـم تـكن 

 .( ١عنده وكانت عنده حقة دفعها، وأعطاه المصّدق شاتين بعشرين درهًما (

فنجد أن الشاتين بعشرين درهًما أخًذا أو عطاءً. 

وســتمائــة شــاة تــعادل يف زمــانــنا مســتوى جــيًدا يف أي نــوع مــن الــعمالت قــدرنــاهــا، فــلذلــك اســتدىع 

االستهجان من السائل ألنها عروض كثيرة فكيف يأخذ بعدها من الزكاة؟ 

أضـف إىل ذلـك بـأن رؤيـة الـناس بـأن مشـتري اللحـم بـدانـقين -أي ثـلث درهـم- ال يسـتحق الـزكـاة، فـكيف مـن 

يملك مئات من آالف األضعاف من أمثاله؟ 

2- الفهم الشريع لمهمة الزكاة 

يـختلف الـفهم الشريع لـمهمة الزكاة عـن فـهم المتشرعـة: فهـي يف اعـتبار الـشارع تـقوم بـأداء دور الـمساواة، 

وتـحقيق الـعدالـة االجـتماعـية، وجـعل البشـر طـبقة واحـدة يف مسـتوى الـمعيشة، ال يـفضل أحـدهـم عىل 

اآلخر إال بالمميزات الشخصية، الموهوبة له تكوينيًا ال تشريعيًا، بما يعقبها من فضل بالرزق. 

أمــا روح الــزكــاة، فهــي الــفريــضة اليت يُــجبر عىل تــأديــتها المســتخلف، عــند تخــلفه عــن تــأديــة مــهمة 

االسـتخالف، وتـحقيق غـايـتها [ويه عـدم االسـتئثار عىل األخ بـما هـو أحـوج إلـيه]، فـتقوم الـفريـضة بـتأديـة هـذا 

الدـور يف الحدـود المـمكنة، ألن المـال ماـل هللا جعـل خـواتيـمه يف األرض لصـالحـ عبـاده، فال فضـل لمـجتنيه إال 

فضل الوسيط يف إيصال ما اؤتمن عليه. 

[فـالـزكـاة 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 أخـذ الـرجـل الـزكـاة فهـي كـمالـه يـصنع بـها مـا يـشاء (...) 

زكـاة، كـما يـؤجـر  فـقلت: يـتزوج بـها ويـحج مـنها؟ فـقال: نـعم. يه مـالـه. قـلت: فهـل يـؤجـر الـفقير إذا حـج مـن الـ

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص128 ب13 منأبواب زكاة األنعام ج1.
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 .( ١الغين صاحب المال؟ قال: نعم(

فـالـمهمة الـواقـعية، والـروح الـحقيقية لـلزكـاة، يه إزالـة الـطبقية واإلثـرة الـمالـية، مـن الـمجتمع والـنهوض 

بــالــفقير إىل أعىل المســتويــات المعيشــية لــيتصرف عــن غىن، بــالــتزوج والــحج والــتصدق وكــل الــمميزات اليت 

يتمتع بها أثرياء المجتمع وله نفس أجرهم فيما يعيط ويهب. 

وَل، بــنعم.  وأردفــها عــليه الّسـالم 
ُ
ومــن هــذه الــناحــية رأيــنا أن جـواب اإلمـام كـان عىل الــمسائــل الــثالث األ

بـ"أغـنه" أو "حىت تـغنيه"، واسـتنكر عىل مـن اسـتعظم إعـطاء الزكاة (لـمن يـملك دارًا وجاريـة وغالًمـا وجـمالً) يف 

النص الخامس عندما قال السائل "وله هذه العروض" استهجانًا إلعطائه؟. 

فأجابه اإلمام بأعظم من استهجانه وبأشد ما يكون بقول: "يا أبا محمد! فتأمرين". 

بـالـًغا بـإجـابـته ذروة األدب والـكمال -يف تـكنيته- وغـايـة االسـتهجان يف اسـتنكاره لـمقولـته: بـقولـه "فـتأمـرين" 

وموضًحا له بُعيد ذلك حكمة وعلة إنكاره عليه ما صدر عنه، ومفهًما إياه كنه الزكاة وعلة التشريع. 

فتفسـير قـولـك: "ولـه هـذه الـعروض" بـأنـه ينبيغ لـه أن يسـتغين عـنها أو بـعضها ويـعتاش بـأثـمانـها، فـعماذا 

يسـتغين؟ "فـتأمـرين أن آمـره بـبيع داره؟" ويه عـزه ومـسقط رأسـه ولـله الـعزة ولـلمؤمـنين. وقـد مـر مـعنا: مـن 

أذل يل وليًا فقد أرصد يل بالمحاربة. 

والـزكـاة ليسـت إلنـقاذ اإلنـسان مـن الـموت إنـما يه الـنماء، والـنماء والـتنمية: االنـتقال دائـًما إىل األحـسن 

واألفضل. فأين هذا من بيع داره؟!. 

أم يسـتغين عـن خـادمـه؟ فـآمـره بـبيعه! وهـذا يـقوم بـشؤونـه، ويـصون وجـهه، ويـحفظ عـيالـه، ويـقيه الحـر 

والـبرد. فهـل مـن اإلحـسان إلـيه ونـماء حـالـه تجـريـده مـنه حىت يـعتاش ويـتدّىن مسـتواه وتـزيـد الـفوارق وتـتوسـع 

الطبقية والمستويات يف المجتمع؟ 

ُـه الـيومـي. فـإذا فـقدهـما  أم آمره بـبيع غالمـه وجـمله ، وأطـلب إلـيه االسـتغناء عـنهما ، وفـيهما معيشـته وُقـْوت

جـلس يـتكفف الـناس،  وهـبطنا بمسـتواه إىل الـصفر، وجـعلناه كَـال× عىل الـمجتمع الـذي نـريـد إنـعاشـه وإزالـة 

جميع الظواهر المرضية من صفوفه. 

والزكـاة مسخرة يف هـذا االتـجاه، ومـفروضـة إليـجاد هـذا الـمناخ يف حـياة البشـر، ولرفـع مسـتوى الـمعيشة 

إىل أسمى المراتب، فيأخذ منها، ويه له حالل، وال يبيع شيئًا من عروضه. 

بـل حـقيقتها، أكـبر مـما يف أفـكار المتشـرعـة بـكثير، كـما جـاء يف الـنص الـسادس: قـال عـليه الّسـالم: "يعىط 

المؤمن ثالثة آالف أو عشرة آالف". 

فـاإلعـطاء غـير المحـدود والـمردد بـين الـثالثـة آالف وأكـثر مـن ثـالثـة أضـعافـها -دفـعة واحـدة-، وخـصوًصـا مـع 

مـقارنـتها بـأسـئلة المتشرعـة "أعيط الرجـل مـن الزكاة ثـمانـين درهـًما" وهـو يسـتكثرهـا ، واآلخـر يسـتكثر عـليه بـثلث 

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص289 ب41 ح1 .
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رقـم فـجأة إىل عشـرة آالف ضـعف عـما يف أذهـانـهم وال يـتوقـف عـندهـا، مـما يـدل عىل  درهـم لحـًما. ويـقفز الـ

الروحية اليت أعدت الزكاة إلنمائها، والمستوى الذي يراد من تداولها تحقيقه. 

والرقـم قـد يـقفز فـجأة إىل ثـالثـة أضـعافـه مـرة أخـرى وأخـرى حسـبما يـكون مسـتوى الـمعيشة واألشـخاص. 

رًا، وارتــفاعــه دفــعة بهــذه الــمضاعــفة، دلــيل عىل مــرونــته الســتيعاب كــل الــحاالت مــهما كــانــت  فــتركــه حـ

مستعصية. 

ولـو وقـفنا عـنده يف زمـن صـدوره لـهالـنا مـا يشـتمل عـليه، فعشرة آالف درهـم عـبارة عـن ألـف نـعجة، تعىط 

دفـعة واحـدة لـشخص واحـد ولـمدة سـنة. فـماذا تعين؟ تعين: غىن الـدهـر. الـذي يـريـده اإلسـالم أن يـسود 

مجتمعه. 

فـنماؤهـا يه الـزكـاة الـحقيقية واليت تيف بـحاجـيات مـتلقيها، ويه الـزكـاة الـواقـعية، والـمفهوم الحقييق 

لمعناها -أي النمو- وهكذا ينمو المجتمع اإلسالمي يف مستوى من الرفاهية والغىن، والتكافل والتضامن. 
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(تعليق) 

 سـمعت مـساء الـيوم الخـميس 20 آب 1981 تـوجـيًها مـن السـلطات الـمغربـية إىل الـشعب الـمغريب بـتوفـير 

اسـتهالك الـلحوم يف عـيد األضـحى الـمبارك الـقادم، حـيث يـضحي الـشعب الـمغريب بـما يـزيـد عىل ثـالثـة ماليـين 

رأس غنم تبلغ قيمتها ثالثمائة مليون دوالرٍ أميريك. 

وذلـك بسـبب الـجفاف الـذي أصـاب الـمغرب هـذه الـسنة وأنـقص الـثروة الـحيوانـية مـما سـيضطر السـلطات -

إذا مارس الشعب عادته باألضحية كالسابق- إىل استيراد اللحوم من الخارج النتهاء السنة الحالية. 

وهـذا يعيط فـكرة عـن الـممارسـات اإلسالمـية 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 يرفـع الـفقير إىل مسـتوى األغـنياء ولحـل أزمـة كـبيرة مـما يـعانـيه الـفقراء 

من حرمان وتشرد. 

3- إصالح مفاهيم خاطئة عن الزكاة 

مـن مجـموع الـنصوص الـمتقدمـة (ومـا لـم نـذكـره) عـن الـزكـاة قـد يسـتفاد أن الـفهم الـعريف عـنها، هـو رفـع 

الحاجة الملحة عن الفقير، وبعبارة أخرى هو إنقاذه من الموت فقط. 

وهـذا يـنايف مـفهومـها الحقييق، ومـا تـضمنته الـنصوص عـنها، فـإن لـفظها مـعناه الـنماء، فـأيـن الـتنمية مـن 

إنقاذ اإلنسان من الموت؟ 

ولـعل ذلـك تـأّىت مـن دعـوة الشـريـعة لـلزهـد يف الـدنـيا، فـطبقت األمـور يف غـير مـواردهـا، وأعـطيت عـكس 

مفاهيمها. 

فالزهد يف الدنيا، أن ال تملكك وتصبح أسيراً لديها، وليس الزهد أن ال تملك الدنيا. 

  ( ١{ُقْل َمْن َحرََّم ِزينََة اهللِّ الَِّتيَ أَْخَرجَ لِِعبَاِدِه َواْلطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّزْقِ}(

 فزينة هللا أخرجها لعبادة ليتزينوا بها ال ليُحرَموها. 

والـطيبات مـن الـرزق، أخرجـها لـهم لـيأكـلوهـا، ويسـتمتعوا بـها، ال ليخـلفوهـا. فـزيـنة هللا والـطيبات مـن الـرزق، 

خـالـصة لـلذيـن آمـنوا يف الـدنـيا، ألنـهم أحـق بـها، فـإذا حرمـوهـا بـمنع مـانـع أو تـعدي مـتعٍد، بـعدم تـأديـتها، فهـي 

خالصة لهم يوم القيامة ال يشاركهم بها غيرهم. 

١( ) األعراف 32 .
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فـليس مـن شـأن هللا، أن يحرم عـباده الـمؤمـنين خـير مـا أخـرج لـهم مـن زيـنة وطـيبات، فـهو سـبحانـه سّخرهـا 

لهم امتحانًا ليضعوها مواضعها، ويصرفوها يف مصارفها، فمن تعدى حدود هللا كان هالكه عن بينة. 

فــالــدنــيا إذا أقــبلت، كــان أحــق الــناس بــها أخــيارهــا ال فــجارهــا، ألنــهم يــقيمون وجــوهــهم لــلديــن حــنيًفا، 

ويحققون الفطرة. 

نـعم ربـما -أو كـثيراً- مـا يبتيل هللا الـمؤمـن بـالـفقر، لـيمتحن صـبره ويجـزيـه عـليه، ولـكن الـفقر لـيس مـن صـفات 

الـمؤمـن الـمالزمـة لـه، فـهو أعـز وأكرم عىل هللا مـن ذلـك، ويظهـر فـضله وكرامـته بـصبره عىل امـتحان مـن يـحب، 

وإذا أحب هللا عبداً ابتاله. 

وقد يحلو لدعاة التحلل، أن يصّوروا الفقر مالزًما لإليمان، ليبعدوا ضعفاء الفكر عنه. 

وبــإعــطائــنا نــظرة عــن مــلك ســليمان بــن داود عــليه الّسـالم، يظهــر لــنا مــا لــلمؤمــنين عــند ربــهم يف الــدنــيا 

واآلخرة. 

فـأول األشـياء اليت كـان يـتمتع بـها سـليمان عـليه الّسـالم، اإليـمان الـقوي والـعلم الـذي فـاق إيـمان وعـلم كـثير 

من المؤمنين.  

. ( َلنَا َعَلى َكِثيٍر مِّْن ِعبَاِدِه امْلُؤِْمِننَي }( ١{َوَلَقْد آتَيْنَا َداُووَد َوُسَليَْماَن ِعْلماً َوَقاال اْلَحْمُد هللَِِّ الَِّذي فَضَّ

وثانيها هداية العلم له ليؤوب إىل ربه ويعود إليه يف كل حاالته  

.( ٢{َوَوَهبْنَا لَِداُووَد ُسَليَْماَن ِنْعَم اْلَعبُْد إِنَُّه أَوَّاٌب}(

خـصوًصـا يف حـاالت الـسعادة والـخير، اليت ينىس الـناس بـها ربـهم، بـينما هـو يـعود إلـيه، لـيطلب مـنه الـمزيـد، 

يؤدي شكر الموجود. فيقول: 

.( اُب}( ٣{َقاَل رَبِّ اْغِفْر لِي َوَهْب لِي ُمْلكاً ال يَنبَِغي أِلََحٍد مِّْن بَْعِدي إِنََّك أَنَت اْلوَهَّ

فيستجيب له ربه لقدرته عىل كل يشء. 

وثـالـثها: جـريـان الـريـح بـأمـره يف كـل حـاالتـها فـال فـرق عـنده يف إنـجاز مـهمته بـين حـسن األحـوال الـجويـة 

ورداءتها، فالريح العاصفة بأمره والرخوة رهن إشارته  

١( ) النمل : 15.
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. ( رْنَا َلُه الرِّيحَ تَْجِري ِبأَْمرِِه رَُخاء َحيُْث أََصاَب}( ١{فََسخَّ

. ( ٢{َولُِسَليَْماَن الرِّيحَ َعاِصفًَة تَْجِري ِبأَْمرِِه}(

( ٣{ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر}(

 فيف كل يوم يقطع بها مسافة شهرين من المسير. 

ورابعها: كان يتميّز ويتمتع بما سّخر هللا له. 

. ( يَاِطنَي ُكلَّ بَنَّاء َوَغوَّاٍص * َوآَخِريَن ُمَقرَِّننَي ِفي األَْصفَاِد}( ٤{َوالشَّ

رتـه عىل اخـتالف اخـتصاصـاتـهم ومـهارتـهم، مـما يعجـز عـنه البشـر،  فـكل أنـواع الشـياطـين، تـعمل تـحت إمـ

فـمنهم الـبنّاؤون الـذي يـجيدون فـن الـهندسـة والـعمران، ومـنهم الـغواصـون الـذيـن يسـتخرجـون الـآلىلء والحـيل 

والـكنوز، -وأفـضل مـا يـتزيّـن بـه اإلنـسان: يف بـنائـه وصـدره-، ومـنهم مـقرنـون بـاألصـفاد يـعملون األعـمال الـشاقـة 

ويؤدون المهمات الصعبة. 

وخامسها: 

 ( ٥ {يَا أَيَُّها النَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطقَ الطَّيِْر َوأُوِتينَا ِمن ُكلِّ َشيٍْء}(

فـمنطق الـطير كان يـعرفـه، وبـه كان يـأمره، وكـانـت الـطيور بـإمرتـه، تـكتشف لـه مـا يـطلبه مـنها، ألن لـها خـبرات 

لم تكن لغيرها، فكانت تضعها تحت تصرفه، فكان يصرفها مىت يريد ويجمعها مىت شاء. 

. ( ٦{َوُحِشَر لُِسَليَْماَن ُجنُوُدهُ ِمَن اْلِجنِّ َواإِلنِس َوالطَّيِْر}(

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

١( ) النمل : 15.

٢( ) النمل : 15.

٣( ) سبأ : 12 .
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٦( ) النمل : 15.

٧( ) النمل : 15.
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فمنÉ واختار أفضل الخيارين، ففاز بأبىق الدارين. 

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

لقـد وصلـ سلـيمان، علـيه أفضـل الصالة والسالم، إىل منـيته، وبلـغ غاـيتـه فيـما دعاـ بهـ ربهـ، منـ المـلك الذـي ال 

ينبيغ ألحـد مـن بـعده ولـم نـعلم مـنذ يـومـه بـل مـنذ خـلق البشـريـة وحىت يـومـنا هـذا، أحـداً تـمكن مـن بـلوغ 

ملكه. ومعه بلغ أعىل المراتب يف القرب من هللا، والتنعم باآلخرة، وتميّز باإليمان يف الدنيا. 

فظهـر أن اإليـمان يـجتمع مـع الغىن. فـملك نـصاب مـن كـل صـنف مـن أصـناف الـزكـاة ال يخـرج الـمالـك عـن 

الـفقر بـالـمفهوم اإلسـالمـي، طـالـما أنـه لـم يـتوصـل إىل حـد الـكفايـة، ألنـها الحـد الـفاصـل بـين الـفقر والغىن، أي 

بين االستحقاق للزكاة وعدمه. وإن كان المفهوم العريف أو مفهوم المتشرعة يختلف عن ذلك. 

١( ) ص40 .
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