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الزكَاةَ إِلَّ ِليُ َ
ض َّ
يُ
ي ِم إن أَ إم َوا ِلكُم»ُُ3.وُ ُر ُِو ُ
طيِ َ
لَ إم يَ إف ِر ِ
ب َما بَ ِق َ
اْل إخ َوةُ ا إل ِك َرام،
أَيُّهَا إ ِ
انُإُِيُتاءُُ
لق ُدُبُنِ ُ
اْلسَلمُُعلىُأرك ٍ
يُ ِ
انُخمسُ.و ِمنُه ِذهُِالُرك ِ

َصنُوا أَ إم َوالَ ُك إم بِ َّ
َاووا َم إرضَا ُك إم
الزكَا ِةَ ،ود ُ
عُنُ ُهُُُأُنَّ ُهُقُال«ُ:ح ِ
عاء»ُُ ُ4.
ص َدقَ ِةَ ،وأَ ِعدُّوا ِل إلبَ ََل ِء بِال ُّد َ
بِال َّ

َّ
ىُوتنصبُّ ُُفِيُ
َُّللاُِتعال ُ
الزكُاةُُ ِعب ُ
الزكاةُ.وُ َُّ
ادةُُتؤدَّىُ ِلوج ِه َّ
اجبةُُعُلُىُ ك ِلُُمس ِل ٍُمُُعاقِ ٍلُ با ِل ٍغُ
حُُالمجتمع ُ.وهِيُ و ِ
صا ِل ِ
الُتُ ُعالُى﴿ُ:اِنَّ الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا َوع َِملُوا
بُُ.ق ُ
ما ِلكٍُُُِل ُِمقُ ُدا ُِرُالنِصا ُ
ص ٰلوةَ َو ٰاتَ ُوا َّ
الز ٰكوةَ لَ ُه إم اَجإ ُر ُه إم ِع إن َد
صا ِلحَا ِ
ت َواَقَا ُموا ال َّ
ال َّ
علَي ِإه إم َو َل ُه إم يَحإ َزنُونَ ﴾ُ.
َربِ ِه إمۚ َو َل َخ إوف َ
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ي إاْل َ ِع َّزاء،
إِ إخ َوتِ َ
َّللاُِ تعالىُ يلُ ِقيُُعلىُ كوا ِهُِلناُ
إُِ َُّ
نُُكونناُ مس ِل ُِمينُُُبِحمدُِ َّ
اءُ
اء ُوُالُمُظُلُ ُِ
خوُاُنِناُالفقر ُِ
امُبُُِإِ ُ
اْلهتِم ُِ
مسؤو ِليَّةُ ُ ُِ
ومينُ ُفِيُأُنح ِ
احي ِةُالم ِاديَّ ُِةُ
الُعُال ِمُكُِل ُِهُ،وتقد ُِ
ُمنُُالنَّ ِ
ِيمُال َُّدع ُِمُوُالُمُسُاعُ ُدةُُِلهم ِ

ُ

والمعن ِويَّ ُِةُج ِميعًاُ.فُ ُِع َُّزتُُناُفِيُه ِذ ِهُال ُُّدنُيُاُوشرُفُناُفِيُاْل ِخر ِةُ

ي إاْل َ ِع َّزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

تُ
اجبُا ُِ
بُُالُوُ ُِ
متوقِفةُ علىُ أُ ُدائُِناُ ِله ِذُِهُُالف ِريض ُِةُُإُِلىُ جانِ ِ

جناُ ِمنُُُ ُّ
الظلماتُِ إُِلىُ
َّللاُ تعالىُ شرعُ لناُ الدِينُُُُِليُخُ ُِر ُ
إُِ َّنُ َّ

شر ِعيَّ ُِةُالُخرىُ.إُِ ُذُإِ َّنُ َّ
بُ
جبُناُتجاهُُر ُِ
الزكاةُُكماُأنَُّهاُوُا ُِ
ال َُّ

ي ُننالُُ
آخرتِناُ،ك ُ
ورُ ،وُُِليُ ُدُلَُّنا ُعُلُىُسب ُِل ُُِإعم ُِ
النُّ ُِ
ار ُ ُدُنيُ ُانا ُو ِ

اهُمُجُتُ ُمعُاُتِناُ.وْلُيم ِكنُ
ضاُمُسُ ُؤوُِلُيَّتُناُتج ُ
الُعُالُ ُِمينُ،ف ِهيُأي ً

امهاُ
استُِقُ ُ
بِذ ِلكُُسعادةُالدَّارينُ.وْلُب َُّدُُِلسَُلُمُ ُِةُالدُّنياُوُ ُ
ام ُِةُنِظ ِ

الُ
ِللمس ِل ِمُأُن ُيُ ُِميلُ ُُِإلىُالدُّنياُوي ِف َُّر ُ ِمنُه ِذهُِالمسؤو ِليَّةُ.ق ُ

اْلجتِما ِعيَّ ُِةُفُِيهُاُ.وهذاُماُتهدِفُُ
يسُالعدال ُِةُ ُِ
ِمنُأنُُيُتِ َُّمُتأ ِس ُ

ى﴿ُ:لَن تَنَالُوا ا إلبِ َّر َحت َّ ٰى تُن ِفقُوا ِم َّما ت ُ ِحبُّونَ ﴾ُ 5.فُلُنتُ ُذ َُّك ُرُ
تُعُالُ ُ

ُِإلي ُِهُُف ِريض ُةُُ َّ
اءُ
الزكاة ُ.فإِنَُّهاُ تهُدِفُ ِإلىُ سدُِ حاج ُِةُُالُفُقُرُ ُِ

بُ
اُملك ِ َُِّ
دائِ ًماُبُِأُُنَّناُنحنُوماُنمُُِلكُ ُهُفِيُه ِذهُِال ُُّدنياُكُلُّه ِ
ُلِلُر ِ

ًّاُحينماُننظرُُِإلىُ
والمسا ِك ُِ
ينُفِيُالمجتمعُ.ويبدوُذ ِلكُُج ِلي ِ

الُعُالُ ُِمينُُ.

فُُ َّ
َّللاُ
ار ُِ
مُصُ ُِ
الزكاةُُُِالمذكورةُِ فِيُ سورةُِ التَّوبة ُ،يقولُ َّ
ى﴿ُ ُ:إنَّما ٱل ٰ
ين
تباركُ وُتُ ُعالُ ُ
َّ
ص َدقَتُ ِل إلفُقَ َرا ِٓء َوٱ إل َم ٰ َ
ِ َ
س ِك ِ

ُ

ب َوٱ إل ٰغَ ِر ِمينَ
َوٱ إل ٰعَ ِم ِلينَ َ
علَ إيهَا َوٱ إل ُم َؤلَّفَ ِة قُلُوبُ ُه إم َوفِى ٱ ِلرقَا ِ
س ِبي ِل ۚ َف ِريضَة ِمنَ ٱ َّ ِ
س ِبي ِل ٱ َّ ِ
َوفِى َ
ّلل َوٱب ِإن ٱل َّ
ّلل ۚ َوٱ َّّللُ
ع ِليم َح ِكيم﴾ُ.
َ
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اْل إخ َوةُ ا إل ِك َرام،
أَ ُّيهَا إ ِ

اجبُاتُُِناُ
اءُ وُ ُِ
َّللاُ تباركُ وتعالىُ ُأنُ يوفِقناُ ُِإلىُ أُد ِ
أُسأُلُُ َّ
اُمنَّاُ ِبفض ِل ِهُوكر ِمهُُِ.إنَّهُ
بُ،وُأُ ُ
بُقُلُ ٍُ
صُو ِطي ُِ
ِبإِخَل ٍ ُ
نُُيتُقُبَُّلُهُ ِ
يُذ ِلكُوالقادِرُعليهُُ.
و ِل ُّ
ِآمين!ُُ ُ

ُ

ُِإ َّن َّ
اسُ ِفيُ
اْلسَل ُمُبينُقلو ُِ
بُالنَّ ِ
ُالزكاةُتشُ ُِكلُُ ِجس ًراُأُقامُ ُهُ ِ
يرُ،و ِب َّ
الزكاُِةُتزولُُ
ُم ُ
الزكُاُِةُيقت ِر ُ
المجتمعُ.فُُِب َُّ
ي ِ
نُالف ِق ِ
بُالغ ِن ُّ

ُ

اتُ
الطبُُِقيَُّةُ ُ،وبِهاُ تقوىُ الُعَلُق ُ
اتُ ُ َُّ
الص ُدامُ ُ
الُفو ِارقُُ ُوُ ُِ
ادةُُِإِمكُانِي َُّةُالتَّط ُّه ُِرُ
اَُّللاُتعالىُبِه ِذ ِهُالُ ُِعبُ ُ
اْلنسانِيَّةُ.ولق ُدُ ُمنحُُن َّ
ِ
احي ُِةُالمعن ِويَّ ُِةُمُعًُاُ.روىُ
احي ِةُالم ِاديَّ ُِةُوالنَّ ِ
والتَّز ِكي ُِةُ ِمنُالنَّ ِ
َُّللاُعنهماُأ َّنُرسول َُِّ
ضي َّ
ابنُعب ٍ
َُّللاُُقُال«ُ:إِنَّ َّ
َّاسُر ِ
َّللاَ
 1سورةُالبقرةُ 277ُ:
 2سورةُالتوبةُ 60ُ:
 3سننُأبيُداودُ،كتابُالزكاةُ 32ُ،

 4المعجمُالكبيرُ،للطبرانيُ،رقمُالحديثُ 10044ُ:
 5سورةُآلُعمرانُ 92ُ:

