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يف كتاب الزكاة، وهذا الكتاب هو الكتاب الثالث بعد كتاب الطهارة والصالة،  -رمحه هللا  -شرع املصنف 
وسنته يف هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم بعد الشهادتني وإقام   يشتمل على بيان هدي رسول هللا

رمحهم  -الصالة، وقد اعتىن أئمة اإلسالم من احملدثني والفقهاء ببيان مسائل الزكاة وأحكامها، فأئمة احلديث 
ة ووجوهبا، مث واليت تدل على فرضية الزكا  يعتنون ببيان األحاديث اليت وردت عن النيب -هللا برمحته الواسعة 

تبني أصنافها وأنواعها، وتبني شرائط وجوهبا، وتبني ما ينبغي على الساعي عند أخذها والقيام حبقوقها، وتبني 
مصارفها وأوجه بذهلا، وتبني األحكام األخر املرتتبة على هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم. وكذلك يعتين 

كاة يف الشرع، وبيان حكمها ولزومها وعلى من جتب من املكلفني أئمة اإلسالم من الفقهاء ببيان حقيقة الز 
فيحدد األصناف  ،الذين استجمعوا شرائط الوجوب، وكذلك يبني املسائل املتعلقة بأصناف األموال الزكوية

ببيان القدر  -رمحهم هللا  -فيها حق الزكاة، مث يعتنون  اليت فرض هللا أن تزكى واألموال اليت أوجب هللا 
ببيان  -رمحهم هللا  -واجب على املسلم يف ماله إذا كان املال قد وجبت فيه الزكاة، كما يعتين العلماء ال

توىل قسمتها من فوق سبع مساواٍت، ومل يكلها إىل  -سبحانه وتعاىل  -مصارف الزكاة وأوجه بذهلا؛ ألن هللا 
 ل مكانتها.ملٍك مقرٍب؛ تعظيًما لشأهنا، وبيانًا جللي ىلنيبٍي مرسٍل وال إ

وكتاب الزكاة له مقدمٌة تتلخص يف بيان حقيقة الزكاة، فهي يف اللغة: النماء. يقال: زكا الشيء إذا منا، وتطلق 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ: -سبحانه وتعاىل  -يف لغة العرب مبعىن الطهارة، ومنه قوله 

ملعاذ بن جبٍل حني بعثه   قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنهما  -عن عبد هللا بن عباٍس  - 281] 
أن يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممًدا  ىلإىل اليمن: )إنك ستأيت قوًما أهل كتاٍب، فإذا جئتهم فادعهم إ

قد فرض عليهم مخس صلواٍت يف كل يوٍم  رسول هللا، فإن هم أطاعوا لك بذلك: فأخربهم أن هللا 
وليلٍة، فإن هم أطاعوا لك بذلك: فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم صدقًة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على 

ك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها وبني هللا فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك: فإيا
 حجاب( [.
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واجتناب نواهيه. والزكاة يف واتباع أوامره  -تبارك وتعاىل  -أي: طهرها بطاعة هللا   چ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ
 اصطالح الشرع: حقٌّ خمصوٌص يف ماٍل خمصوٍص على شخٍص خمصوٍص يف وقٍت خمصوٍص لطائفٍة خمصوصٍة.

بنسبٍة معينٍة، فرض هللا القليل وأعطى الكثري واجلليل،  -سبحانه وتعاىل  -فهو "حقٌّ خمصوٌص" فرضه هللا 
للعبد، فهو إما أن يكون العشر أو  -سبحانه  -عطاه ووهبه فهذا احلق إذا نظرت إليه يسرٌي يف جنب ما أ

بني أن العشر يف اخلارج من   حيث إن النيب -على التفصيل يف األموال الزكوية  -نصفه أو نصف نصفه 
بالسماء، ونصف العشر يف ما سقي بالنضح، وأوجب ربع العشر يف زكاة النقدين،  األرض إذا كان مسقيًّا

ولذلك جعل يف كل مئيت درهٍم مخًسا من الدراهم، فهذا احلق املخصوص مقدٌر بنسبٍة معينٍة. "يف ماٍل 
ا فهذا هو النوع األول من األموال اليت جتب فيه -ومها الذهب والفضة  -خمصوٍص" ويشمل ذلك النقدين 

 .چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چلقوله تعاىل:  -رمحهم هللا  -الزكاة، وهذا بإمجاع العلماء 
وكذلك أيًضا، جتب الزكاة يف السائمة من هبيمة األنعام، واملراد ببهيمة األنعام: اإلبل والبقر والغنم، اإلبل  

لبقر بنوعيه: من البقر املعروف بنوعيها: العراب والبختية، فالعراب: ما له سناٌم، والبختية: ما له سنامان. وا
واجلواميس، والغنم بنوعيه: من الضأن واملعز. فمن كلٍي جعل هللا زوجني اثنني: من اإلبل اثنني، ومن البقر 

فرض هللا فيها الصدقة  -أي: اليت ترعى أكثر احلول  -اثنني، ومن الغنم اثنني. فالسائمة من هبيمة األنعام 
صديق هذه األمة: أنه حفظ كتاب  -رضي هللا عنه وأرضاه  -حديث أيب بكٍر الواجبة، كما يف الصحيح من 

، وذكر فيه زكاة السائمة من هبيمة األنعام من اإلبل والغنم. وهذا النوع من األموال   الصدقة من رسول هللا
 يف موضعه. -إن شاء هللا  -فيه قدرًا حمدًدا لعدد اإلبل والبقر والغنم، كما سيأيت تفصيله  أوجب هللا 

فيه الزكاة من األموال: عروض التجارة، وهي أموال التجارة؛ ألن  كذلك أيًضا، النوع الثالث مما فرض هللا   
فهذا   چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ چأمر به عباده فقال:  -سبحانه وتعاىل  -هللا 

 ڳ ڳ گ  گ گ چ      النوع من عروض التجارة أوجب هللا زكاته ونص القرآن دالٌّ من حيث قوله:

هذه اآلية بعروض  -رمحهم هللا  -والتجارة كسٌب، ولذلك فسر أئمة السلف  چ ڱ ڳ ڳ
التجارة، فكان ترجيًحا ملذهب اجلمهور خالفًا للظاهرية الذين ال يوجبون يف عروض التجارة الزكاة، وقال 

بالفقه يف الدين وتعليم   هللاجماهد بن جرٍب تلميذ ابن عباٍس حرب األمة وترمجان القرآن الذي دعا له رسول 
التأويل، وكان جماهٌد قد عرض كتاب هللا على ابن عباٍس ثالث مراٍت، يستوقفه عند كل آيٍة يسأله عن حالهلا 
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 ڳ ڳ ڳ ڳ چوحرامها وأحكامها، يقول هذا اإلمام اجلليل يف تفسريها: فسرها بعروض التجارة 

 الٌّ على هذا املعىن؛ ألن التجارة مما يكتسب.أي: من جتاراتكم. وال شك أن ظاهر اآلية د چ ڱ
الزكاة يف نوٍع رابٍع من األموال: وهو اخلارج من األرض، ويشمل ذلك: زكاة  كذلك أيًضا، فرض هللا 

بيانه يف حديث نصاب الزكاة يف األنواع الزكوية، حيث  -إن شاء هللا  -الزروع والثمار مما يكال، كما سيأيت 
كاة خمتصٌة باملكيالت. أما األصل يف وجوب الزكاة يف اخلارج من األرض من الزروع أن الز   بني النيب

 -فأمرنا   چ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۓ ۓ ے چ: -سبحانه وتعاىل  -والنخيل، فقوله 
    ۇ ڭ ڭ چأن نعطي احلق الواجب يف املال، أي: اخلارج من األرض، فقال:  -سبحانه وتعاىل 

هذا اخلارج بكونه يكال،   فأخرب أنه حيصد وأنه من جنس الزروع والثمار، مث فسر النيب چ ۇ
 فقال: ) ليس يف ما دون مخسة أوسٍق صدقة (.

كذلك قال العلماء: هذه هي األصناف اليت أوجب هللا زكاهتا: النقدان، والسائمة من هبيمة األنعام، وعروض   
 التجارة، واخلارج من األرض، فهي أربعة أنواٍع.

وأما بالنسبة ملا عداها من أموال القنية اليت يقتنيها املسلم، أو غري هبيمة األنعام: كاخليل، فإنه ال زكاة فيها؛ 
: ) ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقٌة، إال زكاة الفطر ( فهذا -كما يف الصحيح   -قال   النيب ألن

يدل على أن أموال القنية ال زكاة فيها، فال جيب على اإلنسان أن يزكي بيته الذي يسكن فيه، وال جيب عليه 
استخدمها يف جتارٍة، فتاجر هبا فعرضها  أن يزكي مركوبه ودابته أو سيارته اليت يركب عليها إال إذا كان قد

للبيع، أو كان مستخدًما هلا يف جتارٍة كاإلجارة فأجرها، فإن كان قد عرضها للبيع: أخذت حكم عروض 
كان قد استخدمها وأدخلت عليه األموال وأدرت عليه األموال: فإنه يزكي األموال دون   إذاالتجارة، وأما 

أو حملٌّ جتاريٌّ، وفيه من الُعَدد واملتاع ما يكلف عشرات األلوف وقد عرض  األعيان، فلو كان لإلنسان بقالةٌ 
يف هذا احملل شيًئا للبيع، إال أن اعتبار احملل من حيث اآلالت املوجودة فيه، كالثالجات واحلافظات وحنوها 

عرض للتجارة تكلف عشرات األلوف: ال نلزمه بزكاة احلافظات وال الثالجات، وإمنا تكون الزكاة يف ما ي
أصالً، وعلى هذا فقوهلم: "حقٌّ خمصوٌص يف شيٍء خمصوٍص" فالشيء املخصوص: هي األموال الزكوية اليت 

على فرضية الزكاة فيها. "حقٌّ  -رمحهم هللا  -، ودلت نصوص الكتاب والسنة أو أمجع العلماء  فرض هللا 
إذا قال: "على وجٍه خمصوٍص" مشل القيود  خمصوٌص يف ماٍل خمصوٍص على وجٍه خمصوٍص" عند بعض العلماء

اليت ذكرناها بعد، فالوجه املخصوص يشمل الزمان فال جتب الزكاة إال إذا حال احلول يف ما يشرتط فيه حوالن 
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احلول، ويشمل ذلك النقدين وكذلك السائمة من هبيمة األنعام وعروض التجارة، أما بالنسبة للخارج من 
: -رمحهم هللا  -فزكاته جتب يوم حصاده وال يشرتط فيه حوالن احلول. وقوهلم  األرض من الزروع والثمار:

وال ينوي ذلك رياًء وال  بأداء الفريضة، فينوي التقرب هلل  "بنيٍة خمصوصٍة" املراد هبا: نية التقرب هلل 
ا هو نفٌل، والنية مسعًة، ويكون ناويًا فرضه الذي أوجب هللا عليه؛ ألن الصدقات منها ما هو واجٌب ومنها م

متيز الفرض عن النفل، فإذا نوى يف صدقته للمسكني أهنا عن الزكاة أجزأته، وإن نواها صدقًة نافلًة مل جتزئ 
 عن زكاته الواجبة.

على وجوهبا وأهنا ركٌن من أركان اإلسالم، واألصل يف  - رمحهم هللا  -فرض هللا الزكاة، وأمجع العلماء 
 چ يقول يف كتابه: -سبحانه وتعاىل  -لسنة وإمجاع األمة، أما دليل الكتاب: فإن هللا وجوهبا دليل الكتاب وا

 ڱ ڱ چوذلك يف أكثر من موضٍع من القرآن، وكذلك قال سبحانه:  چ ں  ڱ ڱ ڱ

أن تؤخذ الصدقة من املال، وقال سبحانه:  -سبحانه وتعاىل  -فأمر  چ ڻ ں ں ڱ ڱ
واملراد باحلق املعلوم: الزكاة، وذلك يف قول مجاهري   چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ چ

 من أئمة التفسري. -رمحهم هللا  -السلف واخللف 
رضي هللا  -يف الصحيحني من حديث ابن عمر   ودلت السنة على هذه الفرضية: فقد صح عن النيب

ا رسول هللا، وإقام الصالة، : أنه قال: ) بين اإلسالم على مخٍس: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدً -عنهما 
وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبياًل ( فدل قوله: "بين اإلسالم على مخٍس" على 

النصوص الكثرية  -عليه الصالة والسالم  -أن الزكاة من أركان اإلسالم وفرائضه الواجبة الالزمة، وصحت عنه 
عث فيها السعاة من أجل أن يأخذوا األموال صدقة من أصحاهبا. وكذلك اليت أمر فيها بأداء الصدقة، وب

يف األحاديث العديدة بيان أنواع الزكاة ومقادير الزكاة، وهذا كله  -عليه الصالة والسالم  -أيًضا، صح عنه 
 دليل من السنة يدل على فرضيتها ولزومها.

بعدهم على فرضية الزكاة، ولذلك قاتل صديق األمة  من الصحابة والتابعني ومن -رمحهم هللا  -وأمجع العلماء 
من أنكر هذه الفرضية، فقتاله ألهل الردة؛ ألهنم أنكروا فرضية الزكاة وامتنعوا من  -رضي هللا عنه وأرضاه  -

أدائها فكذبوا نص القرآن، ومن كذب نص القرآن أو رد القرآن فقد كفر إذا قامت عليه احلجة واستبانت له، 
عليه الصالة  -أمرنا أن ندفع الزكاة إىل نبيه  قال املرتدون: إن هللا  -عليه الصالة والسالم  -فلما تويف 
  فوجه اخلطاب إىل رسول هللا  چ ڱ ڱ ڱ چيعنون قوله تعاىل:  -  وقد تويف رسول هللا -والسالم 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                                     (281احلديث ) رقم 

 

     
2312 

رضي هللا عنه وأرضاه  -فقاتلهم  فقالوا: قد تويف أو مات الذي أمرنا أن ندفع الزكاة إليه. وامتنعوا من دفعها -
لقاتلتهم أو أهلك   كانوا يؤدونه إىل رسول هللا  -ويف روايٍة: عقااًل  -، وقال: "وهللا لو منعوين عناقًا -

دونه". وكذلك قال يف بعض الروايات عنه يف السري: "وهللا ألقاتلن من فرق بني الزكاة والصالة وإهنا لقرينتها 
لى أن العلة يف استباحته لدمائهم: كفرهم، وأن ردهتم مبنيٌة على جحدهم لفرضية الزكاة يف كتاب هللا". فدل ع
 وليس ملطلق االمتناع.

على املزكي وعلى من يأخذها وعلى اجملتمع بأسره، فهي تكافٌل  والزكاة ال شك أهنا نعمٌة من هللا 
ة فإهنا تطهر قلبه من الشح والبخل وتسمو اجتماعيٌّ فيه املصاحل العظيمة لألفراد واجلماعات، فمن أدى الزكا

التضحية واإليثار، فتولد يف النفس معاين الكمال وتسمو هبا إىل طاعة ذي العزة  ىلبه من حب املال إ
واجلالل، ويصبح العبد أكثر عبوديًة هلل حينما يعطي الشيء الذي أحبه مؤثرًا مرضاة هللا على ما حيبه يف 

، فاملال فتنت  يت "صدقًة" من الصدق؛ ألن صاحبها يصدق يف حبه هلل نفسه، ولذلك قال العلماء: مس
من أجلها األرحام، ويستطيع  -والعياذ باهلل  -القلوب حببه، وهو الشهوة اليت تسال من أجلها الدماء وتقطع 

أي:  - اإلنسان أن يضحي بأعز األشياء عنده من أجل احلصول على املال، ونظرًا لذلك: جعلها هللا 
، فإذا نظر إىل نفسه أنه يتعب -سبحانه  –امتحانًا واختبارًا للعبد يف صدق عبوديته هلل  -جعل الزكاة 

ويكدح يف مجع هذا املال عاًما كاماًل، ويوفر ذلك املال على نفسه مع العناء والتعب وشدة اإلعياء والنصب 
ن أن يتعب املسكني يف حتصيله، فال من السفر والتجارة والتعرض لألخطار، مث يأخذه ويعطيه للمسكني دو 

 ڱ ڱ ڱ ڱ چ، ولذلك قال هللا:  ميكنه أن يفعل ذلك إال بإمياٍن كامٍل وصدٍق يف عبوديته هلل 

 .فوصفها بكوهنا صدقًة؛ ألن صاحبها صدق يف عبوديته هلل   چ
والبخل باإلنسان حىت ومن فضائل هذه الفريضة العظيمة: أن اإلنسان رمبا قتله الشح والبخل، فال يزال الشح 

وكما أن السمو بالنفس إىل املعايل درجاٌت، كذلك التقصري يف الكماالت  -والعياذ باهلل  -يقتل نفسه 
دركاٌت، فمن خبل على الناس إذا ابتدأ خبله على الناس احملتاجني تعرض للبخل على أهله وذويه، مث بعد ذلك 

سه، ولذلك جتد البخيل حرم نفسه ماله حىت يف شدة املرض ينتقل إىل أن يبخل حىت على نفسه ويقرت على نف
 .-والعياذ باهلل  -جتده ال يستطيع أن يعاجل نفسه؛ خشية أن ينفق ذلك املال  -والعياذ باهلل  -

أن رجاًل استوىل البخل على قلبه حىت كان من أخبل الناس يف اإلنفاق  -رمحهم هللا  -وذكر بعض العلماء 
أصبح يدفع قطع  -وكان من الذهب  -ده، فلما حضرته الوفاة أصبح يأكل املال وضيع حقوق أهله وول

. أي: أنه أحس أن هذا املال قد تعب عليه وال يريد أن -والعياذ باهلل  -الذهب إىل أحشائه حىت هلك 
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هللا  نسأل -فقد رشده وصوابه فأصبح يقذف به إىل جوفه نارًا عليه  -والعياذ باهلل  -يعطيه إىل أحٍد حىت 
 يكتوي هبا ويعذب. -السالمة والعافية 

طهر نفوس املؤمنني وأولياءه الصاحلني من هذا البالء  فاملقصود: أن البخل والشح داٌء عظيٌم، فاهلل 
فخاطبهم وأوجب عليهم دفع األموال اليت فرضها عليهم وامتحنهم بأدائها إىل املستحقني، ومن فوائد الزكاة 

جعل الرمحة مفتاًحا لكل خرٍي، فالعبد إذا رحم أخاه املسلم فإن  فيها الرمحة، وهللا وفضائلها العظيمة: أن 
      : ) من ال يَرحم ال يُرحم ( وقال: ) الرامحون يرمحهم هللا ( وقال:  هللا يفتح له أبواب الرمحة، كما قال

جوب الزكاة: خيرج هبا الغين إىل ) ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ( فإذا نظر اإلنسان إىل وقت و 
الضعفاء والفقراء، ويسأل العلماء: من الذين تدفع هلم الزكاة؟ فيقال له: تدفع الزكاة إىل كل فقرٍي ومسكنٍي 
وغارٍم. أصبح يفتش عن الناس ويسأل عن الناس، فتنكشف له حوائج الناس وتنكشف له أسرار الناس، 

 له وجليل منته لديه، فيحمد هللا على العافية وحيس بنعمة هللا فيحس بعظيم نعمة هللا عليه، ومجيل فض
العظيمة. حىت كان بعض العلماء يقول: إنه يستحب استحبابًا مؤكًدا للغين أن يكون هو الذي يتوىل صرف 
الزكاة. ولذلك جتد الغين الذي يذهب بنفسه ويتفقد الفقراء والضعفاء ويؤدي زكاة نفسه بنفسه جتده خيتلف 

لغين الذي يفوض ذلك إىل غريه، ويف كلٍي خرٌي، ولكن الذي يذهب ويؤدي الزكاة للضعفاء والفقراء عن ا
تنكشف له أمور الناس، فلرمبا زاد عن الزكاة وضحى أكثر من الزكاة؛ ألنه إذا اشتكى إليه املكروب كربته 

ا قد جيعله يضحي بأكثر من واملفجوع فاجعته، وما نزل به من مصيبته وحل به من كربته: رق له قلبه، وهذ
 القدر الواجب عليه.

ومن فضائل الزكاة وفوائدها: أهنا تنشر احملبة بني الناس، فإن األغنياء إذا رمحوا الضعفاء وأعطوا إليهم حقوقهم 
: أحبهم الفقراء ودعوا هلم بالربكة يف أمواهلم ودعوا هلم بالربكة يف أرزاقهم، وتعاطف الناس اليت أوجب هللا 

وتكاتفوا وتآلفوا، وهللا جعل املسلمني كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضٌو تداعى له سائر اجلسد بالسهر 
 واحلمى، فهي حتقق هذه املعاين اإلميانية يف األخوة اإلسالمية.

لصدقة يضع هبا الربكة يف املال، فإن الزكاة وا -سبحانه وتعاىل  -ومن فضائل الزكاة وفوائدها العظيمة: أن هللا 
يف الصحيح: ) ما نقصت صدقٌة من ماٌل ( فمن أدى زكاة ماله طيبًة هبا   ال ينقص هبا ماٌل أبًدا كما قال

يبارك له يف ماله وحيفظ له ذلك املال من املصائب والكوارث، ولذلك  نفسه يرجو هبا رمحة ربه، فإن هللا 
وجتد  يف أمواهلم، جتد أمواهلم يف حفظ من هللا  جتد احملسنني واألغنياء واألثرياء الذين حفظوا حق هللا 

سبحانه  -الربكة يف ذلك املال، فهذه فائدٌة عظيمٌة جيدها اإلنسان يف ماله إذا أدى زكاته، وال شك أن هللا 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                                     (281احلديث ) رقم 

 

     
2313 

إال عن ما فيه شر يف الدين أو الدنيا أو  -سبحانه  -ما أمر إال خبري الدين والدنيا واآلخرة، ومل ينه  -وتعاىل 
 .-سبحانه وتعاىل رب العاملني  -خرة أو يف كلٍي، فاهلل يعلم والعباد ال يعلمون اآل

 مسائل الزكاة مفرعٌة على نوعني من النصوص مها األصل يف األحكام:
من اآليات اليت بينت أنواع األموال اليت جتب زكاهتا، وكذلك األصناف  النوع األول: ما ورد يف كتاب هللا 

 الزكاة.الذين تدفع إليهم 
، واألحاديث اليت وردت تنقسم إىل قسمني:   والنوع الثاين: نصوص السنة وأحاديث السنة الواردة عن النيب

حديث معاٍذ رضي هللا عنه  -قسٌم منها من السنة القولية، وقسٌم منها من السنة الفعلية. وحديثنا الذي معنا 
 -عليه الصالة والسالم  -ى فرضية الزكاة، وكذلك بني يعترب من السنة القولية، وقد اشتمل هذا احلديث عل -

أعلمهم أن هللا افرتض عليهم ] )أن هذه الفرضية تصرف للفقراء وأهنا تكون يف البلد واملوضع الذي فيه املال 
 فجعلها يف املوضع نفسه. ( [خذ من أغنيائهم وترد على فقرائهمصدقًة تؤ 

استخراج الزكاة من املال، وذلك بأخذ الوسط الذي ال اعتداء  كذلك أيًضا، اشتمل احلديث على بيان كيفية
فيه وال شطط، فيأخذ الساعي الوسط من املال، فال يأخذ اجليد والكرمي فيؤذي صاحب املال، وال يأخذ 

 الرديء فيضيع حق الفقري واملسكني، واإلسالم وسٌط وديٌن عدٌل ال يظلم هذا وال يظلم هذا.
رمحه  -يث الشريف على هذه اجلملة من املسائل واألحكام من الزكاة: اعتىن املصنف فنظرًا الشتمال هذا احلد

بذكره يف كتاب الزكاة، مث صدر به كتاب الزكاة؛ الشتماله على فرضية الزكاة، ومن عادة العلماء: أهنم  -هللا 
كاة، هل هي فرٌض أو يعتنون ببيان حكم العبادة عند أول بيان أحكامها؛ ألن أول ما يسأل عنه: ما حكم الز 

؟ فاحلكم هو املَصدير والذي يبتدؤ به يف األحاديث واملسائل.  مستحبٌّ
عليه الصالة  -، اختار   وقع يف آخر حياة النيب -حديث معاٍذ رضي هللا عنه وأرضاه  -هذا احلديث 

رضي هللا  -معاٍذ هذا الصحايب اجلليل رسواًل منه واصطفاه واجتباه من بني صحابته، وكانت يف  -والسالم 
 -هلذا املقام العظيم، فمعاٌذ  مجلٌة من الصفات احلميدة واألخالق الكرمية اليت أهلته بفضل هللا  -عنه 

رضي هللا عنه  -كان أحد القالئل الذين حفظوا القرآن فلم تنزل آيٌة إال وعاها قلبه   -رضي هللا عنه وأرضاه 
كما تقدم معنا يف باب   -وكان إمام قومه يف الصالة   النيب، فكان من حفاظ الصحابة يف زمان -وأرضاه 
مع حفظه للقرآن من أعلم الصحابة حبالله وحرامه وشرعته ونظامه، فيعد  -رضي هللا عنه  -، وكان -اإلمامة 

من علماء الصحابة ومن أئمة الفتوى الذين حتملوا عبء الفتوى يف أزمنة اخللفاء  -رضي هللا عنه  -معاٌذ 
حبسه يف املدينة من أجل أن يستشريه يف املسائل،  -رضي هللا عنه  -دين، حىت إن عمر بن اخلطاب الراش
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. وقد جاء يف احلديث: أنه حيشر العلماء يوم القيامة -رضي هللا عنه وأرضاه  -وهذه منقبٌة عظيمٌة من مناقبه 
، وختم هللا له خبامتة السعداء -عنه وأرضاه  رضي هللا -وهو مقدٌم عليهم برمية حجٍر؛ رفعًة ملقامه وعلوًّا لشأنه 

يف فضل الشهادة بالطاعون، فقال: "اللهم   فمات شهيًدا بالطاعون، فإنه قد بلغه اخلرب عن رسول هللا
اجعل يل وآلل بييت منه أوفر حظٍي ونصيٍب إن كان يرضيك ذلك". فلم يبق أحٌد من آله إال وأصابه الطاعون، 

 مطعونًا. -رضي هللا عنه  -بزوجتيه فتوفيتا قبل أن ميوت  -رضي هللا عنه  -وفجع 
إىل  -عليه الصالة والسالم  -وقبل وفاته بعدة أشهٍر، اختاره   ووقعت هذه احلادثة يف آخر حياة النيب 

لليمن األعلى ومعاٌذ  -رضي هللا عنه  -، وكان أبو موسى -رضي هللا عنهما  -اليمن وأرسله هو وأبا موسى 
أن ييسرا وال يعسرا وأن  يبشرا وال ينفرا وأن يتشاورا وأن   لليمن األسفل، فأمرهم النيب - عنه رضي هللا -

يودعه ويشيعه، وهذه منقبٌة عظيمٌة من مناقبه  -رضي هللا عنه  -مع معاٍذ   جيتمعا وال خيتلفا، وخرج النيب
ومجيل معاشرته ألصحابه فقد كان  - عليه الصالة والسالم -، وهي تدل على كرم خلقه -رضي هللا عنه  -

قال له: ) يا معاذ، لعلك ال   يف مرتبة الكمال، فخرج يودعه حىت روى أبو نعيٍم يف "احللية": أن النيب
وكاد أن  -رضي هللا عنه وأرضاه  -تلقاين بعد عامي هذا أبًدا، ولعلك أن متر على بييت وقربي ( فبكى معاٌذ 

خاصًة يف آخر حياته، وحرًصا   من اخلروج كل ذلك ليكون قريًبا من النيبأن يعفيه   يسأل رسول هللا
أمره فما كان منه إال أن يرضى بذلك وأن يسلم   على حفظ الدين هلذه األمة بتعلم الشرائع، ولكن النيب

، فكانت هذه الكلمات الطيبات املباركات من آخر ما   أمره هلل، وقد تفطر قلبه حزنًا على فراق رسول هللا
،   برسول هللا -رضي هللا عنه وأرضاه  -وكانت آخر عهده   من فم النيب -رضي هللا عنه  -مسعه معاٌذ 

 -عليه الصالة والسالم  -لوصية الوداع والفراق جوامع اإلسالم، فإذا به  -عليه الصالة والسالم  -واختار 
ل يف تعليمه واملوجه الذي رىب أمته وأصحابه على أكمل ما تكون الرتبية وأمجل وأجل ما يكون املعلم الكام

التعليم، إذا به خيتار جوامع الدين وجوامع اإلسالم ويرسم املنهج الواضح املعامل للداعية يف كلماٍت قليلٍة حتمل 
صلوات هللا  -عتربوه من جوامع كلمه هذا احلديث وا -رمحهم هللا  -املعاين اجلليلة، ولذلك عظم العلماء 

عليه الصالة  -فقوله  ( [] )إنك ستأيت قوًما أهل كتاب: -عليه الصالة والسالم  -، فقال -وسالمه عليه 
يدل داللًة واضحًة على أنه ينبغي على الداعية إىل هللا والعامل  [] )إنك ستأيت قوًما أهل كتاب( : -والسالم 

على علٍم وخلفيٍة بطبيعة الناس الذين يريد تعليمهم ويريد توجيههم وتربيتهم وداللتهم  واملريب واملعلم أن يكون
على اخلري، فإذا كان على علٍم ألحواهلم وعلٍم مبا هم عليه: فإن ذلك ميكنه من وضع الدواء على الداء ومعرفة 

فبني له نوعية املدعو وأنه  ( [] )إنك ستأيت قوًما أهل كتابله، فقال له:  مكان البالء بعد توفيق هللا 
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ليس جباهٍل، وإمنا هم ممن عندهم علم ورثوه من الكتاب وإن كانت كتبهم قد بدلت وغريت، ويف هذا دليٌل 
 -، فإن هللا -سبحانه وتعاىل  -على مشروعية تسمية اليهود والنصارى بـ"أهل الكتاب" وهذا من عدل هللا 

 -سبحانه  -عل الكفار كلهم مبرتبٍة سواٍء، وإمنا هو العدل جعل لكل شيٍء قدره وحقه فلم جي -سبحانه 
الذي مل يظلم عباده حىت إن الكفار من أهل الكتاب جعلهم صنًفا معيًنا هلم أحكامهم اليت ختصهم، ونصت 
نصوص الكتاب والسنة على هذه التسمية فوصفوا هبذا الوصف؛ ألن هلم ديًنا مساويًّا، فهم جيتمعون معنا يف 

واسم املشرتكة من كوهنم يعرتفون بوجود اإلله من حيث األصل، وكذلك بالكتب وبالرسل من حيث بعض الق
إىل الشرك بالغلو يف أنبيائهم، إىل غري ذلك مما  -سبحانه وتعاىل  -األصل، وإن كانوا قد جاوزوا حدود هللا 

 وقعوا فيه من حتريف الشرائع وتبديل األديان.
     أي: قوًما من أهل الكتاب  ] ) إنك ستأيت قوًما أهل كتاب ( [قال:  -عليه الصالة والسالم  -لكنه 

] ) فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممًدا رسول أي: إذا أتيتهم  ] )فليكن ( [
س، والدعوة إىل يف هذا دليٌل على أنه ينبغي أن يبتدئ الداعية إىل هللا بالعقيدة وتصحيح إميان النا هللا ( [

وهذا هو األصل العظيم الذي عليه مدار الدين كله، فالشرائع   سالمة اعتقادهم من الشرك وعبادة غري هللا 
كلها والرسل كلها ما بعثت وال أرسلت وال أنزلت الكتب إال من أجل هذه الكلمة العظيمة، وهي: شهادة 

فأول ما يدعى  چ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چأن ال إله إال هللا 
إليه: شهادة أن ال إله إال هللا "التوحيد"، ولذلك قال يف الراوية األخرى: ) فليكن أول ما تدعوهم إليه: أن 

يف العبادة فال يعبد مع هللا غريه، فال يستغاث بغريه وال  -سبحانه  –يوحدوا هللا ( واملراد بذلك: إفراده 
نقل النصارى من الغلو يف املسيح ابن مرمي وقوهلم  -ة والسالم عليه الصال -يستجار مبا سواه، وأراد بذلك 

وأنه ثالث ثالثٍة، وكذلك اليهود خيرجهم من الظلمات إىل النور الذين  فيه بالزور والبهتان: إنه ابن هللا 
هادة أن ] ) فليكن أول ما تدعوهم إليه: شقالوا: إن عزيرًا هو ابن هللا، وغريه مما قالوه من الكفر والبهتان. 

سبحانه وتعاىل  -والشهادة قائمٌة على هذين األمرين، أن يوحد هللا  ال إله إال هللا وأن حممًدا رسول هللا ( [
قائمٌة على النفي واإلثبات، فقول "ال إله" نفٌي "إال هللا"  -كما قدمنا شرحها غري مرٍة   -، فشهادة التوحيد -

 ں ڱ ڱ چهنٍي، فأول شيٍء أمر هللا به يف القرآن قال: إثباٌت، وهذا هو أول أمٍر يف القرآن وأول 

  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چفهذا اإلثبات، وأول هنٍي هنى هللا عنه يف القرآن عن الشرك فقال:   چ ں

يف صفحتها الثانية اليت يستفتح اإلنسان هبا  -اليت هي ثاين سورٍة يف كتاب هللا  -فسورة البقرة   چ ۅ
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صدر به يف كتاب هللا من أوامر القرآن كلها، وكذلك جيد هذا النهي، فنهى عن قراءهتا جيد هذا األمر أول ما 
سبحانه  -عبادة غري هللا وأمر بإفراد هللا بالعبادة، فال يستقيم أن يقول: "ال إله إال هللا" ويعتقد ألوهية هللا 

 - وأن يثبت احلق هلل ويدعو غري هللا ويستغيث بغري هللا، فال بد من أن يربأ من عبادة غري هللا -وتعاىل 
 مقام النفي واإلثبات الذي قام عليه التوحيد، ولذلك قال تعاىل : -كما ذكرنا   -، وهذا -سبحانه وتعاىل 

سبحانه  -نفٌي، فنفى  چ ڱ ڱ ڳ چإثباٌت   چ ڳ چ ،چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ
  .چ ڳ ڳ چ الشرك وهنى عنه وأثبت التوحيد اخلالص -وتعاىل 

إثباٌت، فال بد من جمموع  چ   ڱ ڱ چنفٌي  چ ڱ ڳ چفقال:  چ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ
 األمرين، ال بد للمسلم من حتقيق هذين األصلني.

عليه الصالة  -وأما شهادة أن حممًدا رسول هللا: فتصديقه فيما أخرب، وطاعته فيما أمر واجتناب ما هنى عنه 
فإنه   إال مبا شرع، فمن أراد أن يشهد أن حممًدا رسول هللا -سبحانه  -وزجر، وأال يعبد  -والسالم 

 -من عند ربه، وكذلك أيًضا: يطيعه يف مجيع ما أمره به  -عليه الصالة والسالم  -يصدق جبميع ما جاء به 
  هللا إال بشيٍء ورد عن رسول وجيتنب كل ما هناه عنه، وال يتقرب وال يتعبد هلل  -عليه الصالة والسالم 

حمبًة، وأوىل الناس   ، فأوىل الناس برسول هللا  ، إذا فعل هذه األمور فقد شهد أن حممًدا رسول هللا
يف الدنيا واآلخرة: من كان على يقنٍي   شهادًة بنبوته وشهادًة برسالته، وأوىل الناس برسول هللا  برسول هللا

 -ومسع حديثه  -عليه الصالة والسالم  -ه وزجره، فإذا مسعه بصدقه، وكان على التزاٍم كامٍل تامٍي بأمره وهني
 إذاينهى ينكف وينزجر، مث  -عليه الصالة والسالم  -يأمر يأمتر، وإذا مسع حديثه  -عليه الصالة والسالم 

أومل   هبدي رسول هللا سأل هل هي مما شرعه هللا  أراد أن يفعل أي عبادٍة يعتقد أهنا طاعٌة هلل 
،   ال بد وأن يعرضها على سنة رسول هللا -سبحانه وتعاىل  -يشرعه؟ فأي قربٍة يريد أن يتقرب هبا إىل هللا 

: -سبحانه وتعاىل  -، فقال -عليه الصالة والسالم  -اهلداية يف اتباعه  -عز وجل  -ولذلك جعل هللا 
فقد حقق فقد اهتديتم، ومن اهتدى   أي: إذا اتبعتم النيب  چ ۉ ۉ ۅچ

بالتشهي وال بالتمين وال   على أمت الوجوه وأكملها، فليست حمبة النيب  شهادة أن حممًدا رسول هللا
بالقول والدعوى ما مل حيقق ذلك العمل، وما مل يكن مصحوبًا بالتزاٍم كامٍل بسنته مبنيًّا على علٍم صحيٍح 

املتبع له كامل االتباع وجدته مصدقًا   سول هللا، فإذا أردت أن ترى حمب ر -عليه الصالة والسالم  -هبديه 
عليه  -، ال يعبد وال يقوم بعبادٍة إال إذا علم فعله -صلوات هللا وسالمه عليه  -مبا جاء به عاماًل بأمره وهنيه 
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 ] ) فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممًداهلا أو دعوته إليها.  -الصالة والسالم 
 رسول هللا، فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلواٍت يف كل يوٍم وليلة ( [

، وهذه الصلوات مخٌس يف العدد ومخسون يف -وهو إقام الصالة  -وهذا هو الركن الثاين من أركان اإلسالم 
شوعها تامًة أركاهنا وشرائطها كان الثواب واألجر، من حفظها وحافظ عليها وأمت حقوقها وأداها يف أوقاهتا خب

له عند هللا عهٌد أن يدخله اجلنة، ومن أداها على أمت الوجوه وأكملها صعدت إىل السماء وعليها نوٌر ففتحت 
القائمني  هلا أبواب السماء حىت تنتهي إىل ما شاء هللا وتقول: حفظك هللا كما حفظتين. ولذلك جعل هللا 

أهنا خري عمٍل يقوم به   ملنكر والسوء والشر، فهي الصلة بني العبد وربه وأخربهبا يف حفٍظ من الفحشاء وا
 -العبد، فبعد االعتقاد فاالعتقاد متعلٌق بالقلوب، وما عدا أعمال القلوب ليس هناك أفضل وال أحب إىل هللا 

أي العمل أحب   : سألت النيب-رضي هللا عنه وأرضاه  -من إقامة هذه الفريضة، قال عبد هللا  -سبحانه 
هللا؟ قال: ) الصالة على وقتها ( فالصالة أول ما حياسب عليه العبد من عمله، فإن صلحت فإنه ملا  ىلإ

سواها أصلح وإن ضيعها فهو ملا سواها أضيع، وهي مخس صلواٍت يف العدد ومخسون يف األجر، كما ثبت يف 
 يف قصة اإلسراء. -رضي هللا عنه  -الصحيح من حديث أنس بن مالٍك 

 ] ) أعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلواٍت يف كل يوٍم وليلة ( [: -يه الصالة والسالم عل -وقوله 
وقد تقدم بيان ذلك  -، وأهنا ركٌن من أركان اإلسالم -وهذا بإمجاع العلماء  -فيه دليٌل على فرضية الصلوات 

 جيب على املسلم غري ، وفيه دليٌل على أن هذه الصلوات مخٌس، واحتج به مجهور العلماء على أنه ال-
؛ ألنه لو كان واجًبا لكانت الصلوات  الصلوات اخلمس، فبنوا على ذلك: أن الوتر ليس بواجٍب وأنه مستحبٌّ

أن  -رضي هللا عنه  -أهنا مخٌس. ويف احلديث الصحيح عن أنس بن مالٍك   ستًّا ومل تكن مخًسا، وقد أخرب
مخًسا ال يبدل  سون، ما يبدل القول لدي ( فجعلها هللا قال لنبيه: ) هي مخٌس وهن مخ -تعاىل  -هللا 

القول فيها، فدل على أهنا حمكمٌة وأنه ال جيب على املسلم أن يؤدي صالًة غريها. ويف الصحيح عن رسول 
 -: أن أعرابًيا سأله عن الصلوات اليت فرضها هللا، فقال -رضي هللا عنه وأرضاه  -حديث أيب طلحة   هللا

: ) مخس صلواٍت ( فقال: يا رسول هللا، هل علي غريها؟ قال: ) ال، إال أن تطوع ( -ة والسالم عليه الصال
 فدل على أن الواجب هو اخلمس الفرائض اليت هي صالة الفجر والظهر والعصر واملغرب والعشاء.

صدقًة تؤخذ ] ) فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
أي: إن هم أطاعوك وقاموا بالصالة وأدوها على وجهها والتزموا هبا  من أغنيائهم فرتد على فقرائهم ( [



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                                     (281احلديث ) رقم 

 

     
2318 

وقد  -فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقًة، قوله: "افرتض" مبعىن أوجب، ففيه دليٌل على أن الزكاة واجبٌة 
 مية الزكاة الواجبة بـ"الصدقة".. "أن هللا افرتض عليهم صدقًة" وفيه مشروعية تس-تقدم 
قوله: "تؤخذ من أغنيائهم"  ] ) تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 

على الوصف الغالب، وإال قد ميلك قدر النصاب من ليس بغينٍي حقيقًة، خاصًة عند غالء األسعار فإنه ليس 
 موال تكون عند األغنياء.بغينٍي، لكن الوصف الغالب أن األ

قوله: "فقرائهم" فيه دليٌل  ] ) تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
أو  ،أو ائتين هبا ،على أن الزكاة تصرف يف موضعها، ولذلك مل يقل له: فإذا أخذهتا من أغنيائهم فارددها إيل

على أنه جيب صرف الزكاة يف موضعها، وهذا القول ال  -رمحهم هللا  -اء اجلبها إيل. وأخذ منه مجهور العلم
شك أنه أحوط األقوال، حىت قال بعض أهل العلم: إنه قل أن جتد بلًدا أو موضًعا تصرف زكاته فيه إال 

اٍة ويكون ذلك غناًء للمسلمني يف أقطارهم وأمصارهم؛ ألن هللا جعل غىن الفقراء مبا يوجد من األغنياء من زك
 يف أموال األغنياء يف بلدهم.

الفقري: هو الذي ال جيد الكفاية وهو أشد  ] ) فرتد على فقرائهم ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
أن الفقري قد ال جيد شيئًا أصالً،  -على أصح قويل العلماء  -حااًل من املسكني، وفـُريق بينه وبني املسكني 

د الكفاية، فالفقري أشد حااًل من املسكني فهو الذي ال جيد قوته وال جيد وأما املسكني فإنه ال جيد حدو 
طعمته، أو جيد القوت الذي ال يسد رمقه وال يكفيه لعيشه فهذا هو الفقري، وأما بالنسبة للمسكني فإنه ال 

 گ   گ چ متام الكفاية. وقال بعض العلماء: إن املسكني أصلح حااًل من الفقري؛ لقوله تعاىل: ىليصل إ

فوصفهم بكوهنم مساكني مع كوهنم مالكني لدخٍل يدر عليهم، ففي هذا دليٌل على أن    چ ڳ گ
الزكاة جيوز صرفها لصنٍف واحٍد من أصناف الزكاة؛ ألنه مل يقل: فتؤخذ من أغنيائهم فرتد على األصناف 

اليت سيأيت  -الزكاة الثمانية  الثمانية منهم، وإمنا قال: "فرتد على فقرائهم" والفقراء صنٌف واحٌد من أصناف
، وإذا ثبت هذا فمعناه: أنه جيوز للمسلم أن يأخذ زكاة ماله كلها ويدفعها ملسكنٍي واحٍد، وجيوز أن -بياهنا 

يأخذ زكاة ماله كلها ويدفعها ملديوٍن واحٍد، كرجٍل عليه زكاٌة ألف لايٍر، ووجد مديونًا حيتاج لسداد دينه يف 
ركبه الدين بسبب قيمة املسكن وإجيار املسكن، وعليه ديٌن ألف لايٍر فأعطاه األلف اليت سكنه أو إجيار شقته و 

وهو مذهب اجلمهور: أنه جيوز صرف  -رمحهم هللا  -هي زكاته: فإن ذلك جيزيه، وهذا هو أصح قويل العلماء 
وال يشرتط قسم الزكاة  الزكاة لصنٍف واحٍد من األصناف الثمانية، وأنه ال يشرتط استيعاب األصناف الثمانية

 بينها.
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لكن السؤال: لو كان عند اإلنسان ماٌل وميكن أن يأخذ هذا املال ويفرقه على عشرة مساكني، فإن فرقه على 
العشرة فإن كالًّ من هؤالء العشرة ال جيد سداًدا وإمنا جيد الرفق بيسٍر؛ ألن املال سيكون قلياًل إذا قسم بينهم، 

هم فإنه يكون كفايًة تامًة لدينه، فهل األفضل أن يصرف الزكاة ويقسطها على العشرة وأما إذا دفع لواحٍد من
 -رمحهم هللا  -؟ اختار مجٌع من العلماء ويفرقها عليهم، أم أن األفضل أن يعطيها لواحٍد يكفيه كفايًة تامةً 

لكرب من كل وجٍه، خبالف صرفها لواحٍد؛ ملا فيه من الكفاية التامة، قالوا: وهذا أفضل؛ ألنه يوجب تفريج ا
ما إذا جعل لكل واحٍد منهم ما ال يبلغ حد كفايته. وقال بعض العلماء: بل تفريقها أفضل، وذلك ألنه 

 يشمل أغلب الناس وأكرب عدٍد ممن هم حمتاجون إىل هذه الصدقة وهم من أهلها.
قوله: "إياك" يعين: اجتنب و"كرائم" مجع   ] ) وإياك وكرائم أمواهلم ( [: -عليه الصالة والسالم  -قال 

كرميٍة، وكرمي املال أفضله وأحسنه وأجوده، كالسمني من اإلبل، وكذلك الصحيح: إذا كان هناك إبٌل مريضٌة 
وإبٌل صحيحٌة، فالكرمي: الصحيح منها. وإذا كان هناك غنٌم هزيلٌة وغنٌم مسينٌة، فالكرمي منها: السمني. وإذا  

عن أخذ كرمي املال،   ى، فكرمي املال: األنثى؛ ألن األنثى تنتج وتتكاثر. ولذلك هنى النيبكان الذكر واألنث
] ) وإياك ويدخل يف الكرمي كذلك: الرىبي اليت هي حديثة العهد بالوالدة؛ ألن ولدها حيتاج إليها. قوله: 

أراد أن  إذالى الساعي أي: خذ من الوسط من املال، ويف هذا دليٌل على أنه جيب ع وكرائم أمواهلم ( [
يأخذ زكاة املال أال يأخذ من اجليد األعلى وأال يأخذ من الرديء األسفل؛ ألنه إذا أخذ من اجليد األعلى 
أضر بصاحب املال، وإذا أخذ من الرديء األسفل أضر حبق الفقراء؛ ألن الزكاة ستصرف إليهم. وبناًء على 

لها جيدٌة وكلها كرميٌة: يأخذ منها مث يأخذ من أوسط الكرمي، ذلك: هناك مسائل تستثىن، فإذا كانت اإلبل ك
صفات  ىلفلو كانت كلها مسينٌة وكلها جيدٌة، وكلها يف أحسن وأمجل وأكمل ما تكون عليه اإلبل: نظر إ

اجلودة، فإذا كان أجودها مبئة وأوسط اجليد بتسعني وأدىن اجليد بثمانني: أخذ من التسعني وأخذ عدل الزكاة 
ر التسعني، فيأخذ الشاة الواجبة بقيمة التسعني، وال جياوز إىل أجود اجليد وال ينزل إىل أردأ اجليد، من قد

فيأخذ من أوسط اجليد. ولو كانت كلها رديئًة، كأن مر على رجٍل عنده مئٌة من الغنم كلها مريضٌة أو كلها 
أ اهلزيل وال يأخذ من أجود اهلزيل، فهناك هزيٌل هزيلٌة: فإنه ينظر إىل اهلزال املوجود يف الغنم، فال يأخذ من أرد

ميسك نفسه وفيه القوة، وهناك هزيٌل قد سقط من شدة اهلزال، فينظر إىل األوسط منها، فإذا كان جيد اهلزيل 
بأربعني وأوسطه بثالثني وأردؤه بعشرين: أخذ بقيمة الثالثني، فينظر إىل أوسط الرديء، مث يأخذ من اإلناث؛ 

 هبيمة األنعام يأخذ من اإلناث مع أهنا كرميٌة؛ لورود النص بذلك، إال إذا كان عنده مئٌة من ألن الشرع يف
: فحينئٍذ يأخذ بعدهلا من الذكور. وكذلك قال بعض -كلها فحوٌل   -اإلبل كلها ذكوٌر، كفحوٍل من اإلبل 
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ذ فحاًل واحًدا مع أن األصل العلماء: إذا كان عنده شياٌه كلها فحوٌل وعنده أربعون رأًسا منها: فإنه يأخ
عليه  -يوجب أن يأخذ األنثى، وهذا أحظ لبيت املال وأحظ للمساكني، ولكن تستثىن هذه الصور من قوله 

 .] ) وإياك وكرائم أموهلم ( [: -الصالة والسالم 
الكلمة  هذه ] ) واتق دعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينه وبني هللا حجاب ( [: -عليه الصالة والسالم  -قوله 

وصيته هلذا الصحايب اجلليل؛ ألن كل عامٍل إذا فوض إليه أمٌر من أمور   العظيمة ختم هبا رسول هللا
من  املسلمني ونيطت به مسؤوليٌة من مسؤولياهتم، فإنه أحوج ما يكون وأفقر ما يكون إىل أن خيوف باهلل 

يكون إليه من النصيحة: أن يذكر  الضعيف، فكل من توىل واليًة من واليات املسلمني فإن أحوج ما
الضعيف، ولذلك دخل بعض أئمة السلف على بعض اخللفاء وقال: يا أمري املؤمنني، إنه كان بأرٍض فيها  
كفاٌر وكان عظيمهم قد أصابه الصمم يف أذنيه، فجلس يبكي ودخل عليه أهل بلده يعزونه، فقال هلم: ال 

أنين ال أمسع صياح املظلوم. فلما قال ذلك قال: ولكن بقي يل تظنون أين أبكي أين فقدت مسعي ولكين أبكي 
بصري، فمروا الناس أال يلبس الثوب األمحر إال مظلوٌم، فأصبح خيرج وينظر إىل الناس حىت ينصفهم؛ ألن 
أحوج من حيتاج أن يوقف إليه: املظلوم، ولذلك كل من توىل واليًة فإنه حيتاج ويفتقر أن يذكر باملظلومني، 

سان إذا وكل إليه أمٌر يف عمله أو وظيفته ينظر إىل أضعف من واله هللا أمره وجيعله نصب عينيه يعطيه فاإلن
ملا قال: "اتق دعوة املظلوم" من أبلغ ما تكون املوعظة وأمجع  اتق دعوة املظلوم ( [و ] ) حقه كامالً. فقال: 

 -عليه السبل كلها: أن يرجع إىل هللا  ما تكون الوصية؛ ألنه جاءه بآخر ما يصل إليه املظلوم إذا ضاقت
، ولذلك قال له: "اتق دعوة املظلوم" وهذا يدل على عدة أموٍر مرتتبٍة على بعضها، معناه: -سبحانه وتعاىل 

ابتعد عن املظامل وابتعد عن أسباهبا وابتعد عن كل شيٍء يقربك منها "اتق" عرب هبذه الكلمة وهذا الفعل الذي 
للمسلم أن جيعل بينه وبني ما يوصى برتكه وقايٌة وكأنه شيٌء فيه ضرٌر وفيه بالٌء عظيٌم يدل على أنه ينبغي 

 عليه.
. "أخذ حقه"  ] ) واتق دعوة املظلوم ( [ وقوله: "دعوة املظلوم" املظلوم: هو الذي أخذ حقه بدون وجه حقٍي

". أن أي: الذي له، فال يوصف اإلنسان بكونه مظلوًما إذا أخذ الشيء الذي ليس له ، وقولنا: "بغري حقٍي
، كأن يكون  ، فلو ُأخذ حقٌّ منه حبقٍي  –يؤخذ حقه هذا الشرط األول، وثانًيا: أن يكون ذلك األخذ بغري حقٍي

لشخٍص عنده ألٌف فامتنع من سدادها فأخذت األلف منه بالقوة، فهذا ليس بظلٍم وإمنا هو إحقاٌق  -مثاًل 
، فهذا هو املظلوم، ويكون حقه إما للحق، فاملظلوم: هو الذي أخذ منه حق ه بدون حقٍي وبدون وجه حقٍي

  معنويًّا وإما حسيًّا، فاحلقوق املعنوية، كاألعراض: كسبه وشتمه وانتهاك عرضه وأذيته والطعن فيه. فإن النيب
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لم وال نوع الظ  باتقاء دعوة املظلوم وجاءت هذه اجلملة جمملًة يف احلديث حيث مل يبني النيبمعاًذا  أمر
صفته، وقد بينت نصوص الكتاب والسنة حقيقة املظامل وبينت حدودها وأهنا تكون يف احلسيات واملعنويات، 
، وذلك على مراتب وبعضها أعظم  فالظلم املعنوي يكون بالكالم: كأن يطعن يف أخيه املسلم بدون وجه حقٍي

طعن يف استقامته وديانته أعظم من الطعن من بعض: فالطعن يف عقيدته وإميانه أعظم من الطعن يف خلقه، وال
فيه يف البخل ويف شجاعته، كأن يقال: فالٌن جباٌن، أو: فالٌن خائٌف، أو حنو ذلك. فكما أن الطاعات 

ذنوهبا وخطيئاهتا. فالظلم املعنوي يكون  -والعياذ باهلل  -تتفاوت درجاهتا، كذلك املعاصي دركاٌت تتفاوت 
عليه الصالة  -ث الغيبة: ) إن مل يكن فيه فقد هبته ( يعين: ظلمته. فقوله يف حدي  بالطعن، ولذلك قال

أي: اتق الظلم، وهذا جيعله يف حجاٍب ووقايٍة من دعوة املظلوم عليه،  ] ) اتق دعوة املظلوم ( [: -والسالم 
ا، وكذلك ويشمل ذلك الظلم املعنوي والظلم احلسي. الظلم احلسي: أخذ األموال، كاغتصاب األراضي وحنوه

حرمان اإلنسان من حقوقه اليت فرض هللا أداءها إليه. وإذا كان الظلم على ويلٍي هلل وعبٍد صاحٍل فإنه أعظم من 
، وهبتاهنم وظلمهم - كحملة كتاب هللا   -ظلم عامة الناس، ولذلك الوقيعة يف أهل العلم وصاحلي الناس 

يرهم، ولذلك أمر بتقدميهم يف أشرف املواطن وأحبها وانتقاصهم واحتقارهم؛ ألن هللا فرض على العباد تقد
يف احلديث الصحيح: ) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا ( فإذا أخرهم الناس فقد ظلموهم، فالظلم   إليه، فقال

ا بنفسه وقد يكون معيًنا  -سواٌء كان حسيًّا أو معنويًّا  -
ً
ينبغي اتقاؤه والبعد عنه، وقد يكون اإلنسان ظامل

لظلم وقد يكون راضًيا بالظلم، وكله من الظلم، فيكون فاعاًل للظلم إذا ظلم بنفسه، ويكون راضيًا على ا
بالظلم عند استماعه للبهتان وكذلك عدم إنكاره فهذا يعترب من الرضا بالظلم، وكذلك أيًضا: قد يكون سبًبا 

واإلغراء به. فاملسلم مطالٌب أن يتقي يف الظلم بالداللة عليه والتحريش به وحنو ذلك كله من أسباب املظامل، 
هذه املظامل كلها، وأن يبتعد عن الظلم سواٌء كان بالسبب أو يكون باملباشرة، فيجعل بينه وبني عذاب هللا 
وسخطه وقايًة، قال تعاىل يف احلديث القدسي: ) يا عبادي، إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 

 حمرًما، فال تظاملوا (.
دل على مشروعية الدعاء على الظامل، وذلك  ] ) اتق دعوة املظلوم ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 

رضي هللا  -أخرب أن الدعوة مستجابٌة وأهنا عند هللا مبكاٍن، ولذلك حذر منها صاحلي أصحابه   أن النيب
سبحانه  -، وبني هذا أن الرجل ولو كان من أصلح عباد هللا فإذا ظلم زلت قدمه وأن هللا -عنه وأرضاهم 

 -لى ذلك إمجاع السلف سينتقم منه بقدر ظلمه، ففيه دليٌل على مشروعية الدعاء على الظامل وع -وتعاىل 
أهنم دعوا على من ظلم، فقد جاء عن سعد بن  -رضوان هللا عليهم  -، وقد جاء عن الصحابة -رمحهم هللا 
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، سعدٍ : أنه كذب عليه رجٌل واشتكاه إىل عمر وقال: أما وقد سألتنا عن -رضي هللا عنه وأرضاه  -أيب وقاٍص 
كانت هبتانًا عظيًما على سعٍد وهو الصحايب اجلليل الذي يقول فإنه ال يقسم بالسوية وال ميشي يف الرعية. ف

: ) ارم، فداك أيب وأمي ( فلما قال هذه الكلمة رفع سعٌد كفه إىل هللا شاكًيا متظلًما، وقال:  له النيب
"اللهم إن كنت تعلم أنه كاذٌب فأطل عمره وأعم بصره وعرضه للفنت". فبلغ أكثر من مئة عاٍم وقد كف بصره 

يتغزل النساء، فتقول له املرأة: أال تتقي هللا وأنت شيٌخ فاٍن، فيقول: رجٌل شقيٌّ أصابته دعوة  -والعياذ باهلل  -
بالعقيق، فادعت أهنا متلكها وأهنا متلك  -رضي هللا عنه وأرضاه  -الرجل الصاحل. وظلمته امرأٌة يف أرضه 

: "اللهم إن كنت تعلم أهنا كاذبٌة فاللهم أعم بصرها بئرها، وأن البئر هلا وأن سعًدا قد غصبها البئر، فقال
واجعله قربًا هلا". فعمي بصرها، فجاءت تتحسس يوًما حاجًة من حوائجها فسقطت يف بئرها وماتت. 

وجاء يف احلديث: أهنا ترفع  ] ) اتق دعوة املظلوم ( [:  فاملقصود: أن دعوة املظلوم عظيمٌة، ولذلك قال
فإن هللا يسمع  ألنصرنك ولو بعد حني ( فمن اشتكى إىل هللا  ،يت وجاليل: ) وعز  ويقول هللا 

رضي هللا عنها  -هو منتهى كل شكوى وهو الذي يسمع كل جنوى، قالت عائشة  -تعاىل  -الشكوى، وهللا 
: "وهللا إين ملن وراء السرت خيفى علي بعض كالم خولة تشتكي زوجها، فسمعها هللا من فوق سبع -وأرضاها 

سبحانه  -فأخرب   چ ٺ  ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چاوات". مس
من ذلك، وإذا كان قد حذر هذا الصحايب   أنه يسمع دعوة املظلوم وأنه يسمع شكايته، فحذر النيب -

 -ولو كان من الصاحلني  -اجلليل الذي مجع هللا له بني العلم والعمل، ففيه دليٌل على أن اإلنسان إذا ظلم 
فإنه سينال شؤم مظلمته. نسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي، بأمسائه احلسىن وصفاته العلى، أن يسلمنا وأن 

علينا وأن يتجاوز عنا، وأن يعيذنا من دعوة املظلومني ومن بغي الباغني، إنه ولينا وهو يسلم منا، وأن يتوب 
 .-وهللا تعاىل أعلم  -رب العاملني 




