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� � � ﷽  

� دمحم الــرءوف الــرحيم وآلــه أهــل  - احلمــد هللا الفتــاح العلــيم، الوهــاب الــرزاق الكــرمي، والصــالة والســالم علــي ســيد
�ديه القومي، وكل من مشـي علـي هديـه � آمـني آدين، وعلينـا معهـم أمجعـني يـوم الـإىل  التكرمي، وأصحابه الذين اهتدوا  مـني 

  ... رب العاملني 

�ء ن ضرور�هناك أصال ن من أصول الدين، من ادعي أنه مسلم وتكاسل عن أداء واحٍد منهما أو تعمـد ذلـك فقـد 
  !، كيف يكون مسلماً  وال توجد صلة بينه وبني مواله ؟عز وجلبغضب من هللا 

�ــا الــيت وال بــد للمســلم مــن صــلة مباشــرة بينــه وبــني هللا �داء الصــالة، واحملافظــة عليهــا يف أوقا ، وال يكــون ذلــك إال 
�رة الشكوك بني العباد أن هناك نفر منتسـبنيعز وجلفرضها علينا فيها هللا  إىل  ، ومما حيزن القلب والفؤاد، ويساعد علي إ

نـا، وحيضـروا الـرحالت معنـا، وال الصوفية ومن املمكن أن يكـون حاضـراً  بيننـا مـنهم أحـد األن ويسـريوا معنـا، ويسـيحوا مع
؟ هـل إذاً ؟ أتضـحك علينـا أم علـي نفسـك يف أثناء هذه الرحالت، أسأله ملاذا حتضـر معنـاحىت  يكون حمافظا ً علي الصالة

  ! كيف يكون هناك دين بغري صالة؟!! ينفع أن يكون هناك دين بغري صالة ؟ كيف؟

يؤدي الصالة فيقولون ملـاذا يسـري خلـف الشـيخ يف كـل مكـان وهـو ال واملشكلة الكربى طبعا  أنَّ َمْن حوله يرونه ال 
يصلي؟ وهذا أمر جلل ميسنا حنـن وحيسـب علينـا فهـل حنـن تركنـا الصـالة ؟ حنـن نـؤدي الـدرس بعـد صـالة العشـاء و صـالة 

�لدرس  �دية الصالة مث ختـام الصـالة، مث سـنن الصـالة الـواردة. الشفع والوتر، مث نبدأ  عـن رسـول هللا، إذاَ  يعين ال بد من 
�يت ويذهب معنا وهو غري حمافظ علي الصالة؟   !فكيف إلنسان يكون معنا جبسمه وحاضراً معنا، ويسافر معنا، و

                                                             
  م٢٠١٤/  ١١/  ٢٠ھـ١٤٣٦من محرم  ٢٨درس بعد الظھر نجع المضالیم األقصر  ١



  أھمیة الصالة والزكاة بالنسبة للمسلم أھمیة الصالة والزكاة بالنسبة للمسلم                                             :   ٨٨كتاب                   )      ٢(

 م٢٠١٤/  ١١/  ٢٠ھـ١٤٣٦من محرم  ٢٨درس بعد الظھر نجع المضالیم األقصر  ١

�، أو كــان أوىل ىنــه كــان علــ، ألملسو هيلع هللا ىلصبــذلك رســول هللا  لــو كــان ألحــد أن يــرتك الصــالة لكــان األوىل �  صــلة مباشــرة 
�م كانت كلها جهـاد يف سـبيل هللا لكـن مـع شـدة ثمان، وعلي وغريهم، ألبذلك صحبه املباركني أبو بكر، وعمر، وع ن حيا

هلـم بـرغم  عـز وجـلأثنـاء القتـال والتحـام الصـفوف مل جيعـل هللا حـىت  .اجلهاد هل تركوا الصـالة وهـم يف ميـدان اجلهـاد ؟ ال 
�م يقاتلون يف سبيله عذراً لرتك الصالة، وأنزل هلم يف كتاب هللا  صالة تسمي صالة ا نسـان خلوف، صالة اخلوف هذه  اإلأ

 هيئتها ومجع األئمة منهـا سـبعني طريقـة ألداء هـذه الصـالة، منهـا أن يكـون أحـدهم جـالس يؤديها وسط املعركة، والنيب بّني 
؟ يؤديهــا بعينيــه وهــو البــس مالبســه الوقــت يــؤدي الصــالة كيــف يكــون ذلــك العــدو ويف نفــس ىعلــي املــدفع ويضــرب علــ

�لقبلة العسكرية لكن يكون م   .توضئاً أو متيمماً مث يتوجه للقبلة عند النية مث يتم الصالة دون التقيد 

يعلمنا هللا أنه ال يوجد عذر مينع اإلنسـان مـن تـرك الصـالة، هـل هنـاك عـذر عنـد أحـد مـنكم يعرفـه مينـع حىت  ملاذا ؟
�ركــاً  حـىت .ال يوجـد عـذر أبـدا . ؟ ال بـه اإلنسـان عنـد هللا لـرتك الصـالةاإلنسـان وحيـتج  لـو أين كنـت يف الطـيش والشـباب 

� دَّ ؤ أُ ، جيـب أن  ما فاتين مـن صـالة ألنـه ديـن علـي للصالة سنني عندما يهديين ريب فعلي أن أقضي لكـن إذا   عـز وجـليـه 
  :عز وجلالصالة فعليك أن تؤديها يف األوقات اليت وقَّتها هللا  ىكنت حمافظاً عل

ً� َمْوُقو�ً   {   ))النساءالنساء  ١٠٣١٠٣(( }ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتا
�ً مـن  منـه، كيـف ال ينظـر إىل واإلنسان الذي سيرتك الصالة فإين أعجب العقـو�ت الـيت تنـزل عليـه فـورًا، وحـاًال، وآ

تية فـوراً ، ألن هللا آالصالة، فإذا تركها فرتة بسيطة جيد العقوبة  ىإن الذي يستشعر ذلك الذي حيافظ عل!! ؟ عز وجلهللا 
مَ�نْ حَ�افَظَ مَ�نْ حَ�افَظَ {{ :ملسو هيلع هللا ىلصإال مـن خـالل الصـالة، ولـذلك قـال  ىالصلة اليت بينهم وبينـه، وهـذا ال يتـأت ىيريد أن حيافظ عباده عل

اِفظْ عَلَیْ  نْ لَمْ یُحَ مَ ةِ ، وَ مَ الْقِیَامَ نَ النَّارِ یَوْ اةً مِ نَجَ ھَانًا ، وَ بُرْ ا وَ اِفظْ عَلَیْ عَلَى الصَّالةِ كَانَتْ لَھُ نُورً نْ لَمْ یُحَ مَ ةِ ، وَ مَ الْقِیَامَ نَ النَّارِ یَوْ اةً مِ نَجَ ھَانًا ، وَ بُرْ ا وَ ا ، لَمْ یَكُنْ عَلَى الصَّالةِ كَانَتْ لَھُ نُورً ا ، لَمْ یَكُنْ ھَ ھَ
أُبَيِّ بْ   لَھُ لَھُ  انَ ، وَ ھَامَ ونَ ، وَ عَ قَارُ ةِ مَ مَ الْقِیَامَ كَانَ یَوْ ةِ ، وَ مَ الْقِیَامَ اةٌ یَوْ ال نَجَ ھَانٌ وَ ال بُرْ أُبَيِّ بْ نُورٌ وَ انَ ، وَ ھَامَ ونَ ، وَ عَ قَارُ ةِ مَ مَ الْقِیَامَ كَانَ یَوْ ةِ ، وَ مَ الْقِیَامَ اةٌ یَوْ ال نَجَ ھَانٌ وَ ال بُرْ لَ�فٍ نُورٌ وَ لَ�فٍ نِ خَ نِ خَ
{{٢  

ن ويظـن نفسـه أنـه يضـحك علـيهم هؤالء هم أصحابه الذين سيكونون معه هناك، أما عن أصحابه الذين هم معـه اآل
�حية، ويكون بينه وبينهم بُ  سيأيت هناك وجيد نفسه �حية وهم يف    :ملسو هيلع هللا ىلصاملشرقني قال  عدُ يف 

مْ   {{ یھِ الُّ فَأُنَادِ یرُ الضَّ ا یُذَادُ الْبَعِ ي كَمَ ضِ وْ الٌ عَنْ حَ جَ مْ أَالَ لَیُذَادَنَّ رِ یھِ الُّ فَأُنَادِ یرُ الضَّ ا یُذَادُ الْبَعِ ي كَمَ ضِ وْ الٌ عَنْ حَ جَ لُمَّ فَیُقَالَ : : أَالَ لَیُذَادَنَّ رِ لُمَّ فَیُقَالَ أَالَ ھَ مْ قَدْ بَدَّلُوا : : أَالَ ھَ مْ قَدْ بَدَّلُوا إِنَّھُ إِنَّھُ
قاً : : فَأَقُولُ فَأَقُولُ . . بَعْدَكَ بَعْدَكَ  قاً سُحْ قاً سُحْ قاً سُحْ ٣٣}}..}}سُحْ

  }}ر بعدى ر بعدى لمن غیَّ لمن غیَّ { {  يةوىف روا 

� يف أهـل السـنة واجلماعـة مـن ن الصالة عمدًا◌ً ون و�ركو ن، ومذنبو أدافع عنكم وأنتم مزور  غريمت وبدلتم فلم ، وعنـد
�، أمـا مـن يرتكهـا كسـًال، أو تراخيـًا، أو توانيـًا، فهـذا الـذي حيتـاج أن يترك الصالة عامداً متعمـداً بغـري عـذر  � كفـر والعيـاذ 

خيـرج مـن هـذه الكبـوة، فـإذا أصـر علـي تركـه حـىت  ، وعلى إخوانه املسلمني أن يساعدوه، ويعضـدوه ويعـاونوه،يراجع نفسه
مـن تـرك صـالة : " ال ينـزل غضـب هللا عليـه فـيحفهم معـه، ملـاذا ؟ ألنـه ورد عنهـا يف األثـرحىت  للصالة  فعليهم أن يفارقوه

سمه قوة، ومن تـرك صـالة العصـر فلـيس يف رزقـه بركـة ومـن الصبح فليس يف وجهه نور ومن ترك صالة الظهر فليس يف ج
وهـذه عقـو�ت فوريـة تنـزل مـن هللا " ترك صالة املغرب فلـيس يف ولـده مثـرة، ومـن تـرك صـالة العشـاء فلـيس يف نومـه راحـة 

  . ى لسان حبيبه ومصطفاهنها علبيّ 

                                                             
  . رواه أحمد، والطبراني، والبیھقي، وأخرین -  ٢
ةَ صحیح مسلمعَ  ٣ یْرَ ةَ فَقَالَ { { وأولھ  نْ أَِبي ھُرَ قْبُرَ مَ أَتَى الْ سُولَ ا�ِّ  ةَ فَقَالَ أَنَّ رَ قْبُرَ مَ أَتَى الْ سُولَ ا�ِّ  نِ : : أَنَّ رَ مِ مٍ مُ�ؤْ مْ دَارَ قَوْ كُ لَیْ نِ السَّالَمُ عَ مِ مٍ مُ�ؤْ مْ دَارَ قَوْ كُ لَیْ قُ�ونَ . . ینَ ینَ السَّالَمُ عَ إِنَّ�ا، إِنْ شَ�اءَ ا�َّ، بِكُ�مْ الَحِ قُ�ونَ وَ إِنَّ�ا، إِنْ شَ�اءَ ا�َّ، بِكُ�مْ الَحِ انَنَ�ا قَ�الُوا. . وَ وَ أَیْنَ�ا إِخْ دْتُ أَنَّ�ا قَ�دْ رَ دِ انَنَ�ا قَ�الُواوَ وَ أَیْنَ�ا إِخْ دْتُ أَنَّ�ا قَ�دْ رَ دِ سُ�ولَ اّ�ِ؟ قَ�الَ : : وَ انَ�كَ یَ�ا رَ وَ َلسْ�نَا إِخْ سُ�ولَ ا�ِّ؟ قَ�الَ أَوَ انَ�كَ یَ�ا رَ وَ َلسْ�نَا إِخْ : : أَوَ
اِبي«« حَ تُمْ أَصْ اِبيأَنْ حَ تُمْ أَصْ ینَ لَمْ یَأْتُوا بَعْدُ . . أَنْ انُنَا الَّذِ وَ إِخْ ینَ لَمْ یَأْتُوا بَعْدُ وَ انُنَا الَّذِ وَ إِخْ فُ مَ : : فَقَالُوافَقَالُوا. . »»وَ فُ مَ كَیْفَ تَعْرِ سُولَ ا�ِّ؟ فَقَالَ كَیْفَ تَعْرِ تِكَ یَا رَ نْ أُمَّ سُولَ ا�ِّ؟ فَقَالَ نْ لَمْ یَأْتِ بَعْدُ مِ تِكَ یَا رَ نْ أُمَّ لَةٌ : : نْ لَمْ یَأْتِ بَعْدُ مِ جَّ حَ لٌ غُرٌّ مُ یْ الً لَھُ خَ جُ أَیْتَ لَوْ أَنَّ رَ لَةٌ أَرَ جَّ حَ لٌ غُرٌّ مُ یْ الً لَھُ خَ جُ أَیْتَ لَوْ أَنَّ رَ یْ�لٍ دُھْ�مٍ بُھْ�مٍ . . أَرَ يْ خَ یْ�لٍ دُھْ�مٍ بُھْ�مٍ بَیْنَ ظَھْ�رَ يْ خَ لَ�ھُ؟ قَ�الُوا. . بَیْنَ ظَھْ�رَ یْ فُ خَ لَ�ھُ؟ قَ�الُواأَالَ یَعْ�رِ یْ فُ خَ یَ�ا یَ�ا . . بَلَ�ىبَلَ�ى: : أَالَ یَعْ�رِ

سُولَ ا�ِّ  سُولَ ا�ِّ رَ مْ یَأْتُونَ ««: : قَالَ قَالَ ! ! رَ نَّھُ مْ یَأْتُونَ فَإِ نَّھُ ضُوءِ فَإِ نَ الْوُ لِینَ مِ جَّ حَ اً مُ ضُوءِ غُرّ نَ الْوُ لِینَ مِ جَّ حَ اً مُ ضِ . . غُرّ وْ لَى الْحَ مْ عَ طُھُ أَنَا فَرَ ضِ وَ وْ لَى الْحَ مْ عَ طُھُ أَنَا فَرَ   }}))الحدیثالحدیث((  وَ
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  الصالحون والصالةالصالحون والصالة
خـرة ك الصـالة، فهـذا لـيس منـا، وال نعرفـه يف الـدنيا وال يف اآلء ممن ميشي معنا أو يصحبنا، ويـرت إذًا فنحن مجيعنا برآ

ُفَسـُهْم   {{  :معنا، وخيدعنا فهـو خيـدع نفسـه فليس لنا به شأن، وإذا كان يسري �ََّ َوالَّـِذيَن َآَمنُـوا َوَمـا َخيْـَدُعوَن ِإالَّ أَنـْ ُخيَـاِدُعوَن ا
ن أصـحاب األحـوال، ولـه كرامـات، وأنـه ويل، و�رك للصـالة، عي أنـه مـولـو كـان هنـاك واحـد يـدّ ، ))البق�رةالبق�رة٩٩((}}    َوَما َيْشـُعُرونَ 

�ـا الشـيطان منـه �ت يسـخر  يومهـه أنـه مـن عبـاد الـرمحن، لكنـه يف احلقيقـة هوعبـد حـىت  فهذه ليسـت كرامـات، ولكنهـا إهـا
ــْيِهْم  {:وســلط عليــه الشــيطان، أمــا عبــاد هللا حقــا فهــم يف حفــظ مــن الشــيطان عــز وجــلأهانــه هللا  ِإنَّ ِعَبــاِدي َلــْيَس َلــَك َعَل

به ويبعده عن طريق  ئشيطان يستهز  عليه فأهانه هللا ووكله إىل لكن كون الشيطان سخره، واستوىل، ))احلجراحلجر٤٢٤٢((}} ُسْلطَانٌ 
  .عز وجلعباد الرمحن الذين جعلهم هللا يف حوزته، وعنايته، ورعايته 

� يــرتك الصــالة ؟ ال �رك... هــل هنــاك ويل  للصــالة  جمموعــة مــن املســاكني  وقــد يكــون حــول املــدعي للواليــة وهــو 
� وهذا  � أريد أن أراه!! يقولون إن شيخهم يصلي يف الكعبة، وما شأين أ أتعلـم منـه، أراه كيـف يصـلي وأصـلي مثلـه، حىت  أ

� إىل! لكن يصلي يف الكعبة  نـتعلم منـه، فكـل مـن حـىت  الكعبة وأراه وملاذا يصلي يف الكعبـة ؟ فليصـلي هنـا كيف أذهب أ
َمـا َسـَلَكُكْم ِيف   {{  ::صقر وبئس املهـادإىل  ، ومصريهعز وجلويرتك الصالة فهذا شخص أهانه هللا  عز وجلة هللا يدعي والي

  ))المدثرالمدثر(( }}  )٤٣( َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّني َقاُلوا ملَْ ) ٤٢(َسَقَر 

�م خـداع عبـاد هللا، يصـلوا ر�ءاً يصـ لي فأول فوج يدخل صقر هم التاركني للصالة أو الذين ُيصـلون ويريـدون بصـال
كَ { {  :أمام الناس، وإذا خلي بنفسه ال يصلي وهؤالء من قال فيهم املصطفى رَ ائِي فَقَدْ أَشْ لَّى یُرَ نْ صَ كَ مَ رَ ائِي فَقَدْ أَشْ لَّى یُرَ نْ صَ   ٤}}  مَ

� ورسـوله ويـرتك الصـالة طرفـة عـني وال أكثـر  � لكن ليس هناك ويل، وال مريـد، وال سـالك، وال مسـلم عـادي يـؤمن 
  .الصالة  ىذا فعليه احملافظة علوال أقل، ما دام فيه نـََفس يتنفسه أوعني تطرف، إ

� رسول هللا  �ـم كـانوا يضـعون  ى، حيـث جاءتـه ُمحّـعز وجـلإشتد عليه املرض قبل لقاء هللا  ملسو هيلع هللا ىلصسيد شـديدة لدرجـة أ
  :املاء البارد علي رأسه فيصبح ماءً ساخناً من شدة السخونة، وعند مساعه األذان عصب رأسه وقام وقال

كُوعَ فِ { {  ینٍ ال رُ یْرَ فِي دِ كُوعَ فِ ال خَ ینٍ ال رُ یْرَ فِي دِ   ٥}}یھِ یھِ ال خَ
املســجد، وكـانوا قــد  وصـلوا إىل ، والعبــاس مـن جهــة، وعلـي مــن جهـة يســتند علـيهم حــىتىالصــالة ومشـ هيـا بنـا إىل

� أبـو بكـر لإلمامـة، فع � نـأقاموا الصالة وتقدم سـيد � أ �خـر فقـال لـه رسـول هللا صـلي  � رسـول هللا  دما رأى أبـو بكـر سـيد
� ال أســتطيع، وصــل ــدنيا ملسو هيلع هللا ىلصخــر كلمــاتٍ  لــه آجــالس، و  وهــو ملسو هيلع هللا ىلصرســول هللا  ىبكــر فــأ الصَّ��الةَ الصَّ��الةَ { { : قبــل خروجــه مــن ال

انُكُمْ  لَكَتْ أَیْمَ ا مَ مَ انُكُمْ الصَّالةَ ، وَ لَكَتْ أَیْمَ ا مَ مَ   .يدعي صحبة الصاحلني من عباد هللافكيف يباح ملسلم من أمته أن يرتك الصالة و  ٦}}الصَّالةَ ، وَ

  خدع ترك الصالةخدع ترك الصالة
� أمسيهم اهلا لكني كانوا يقولون فيمـا بيـنهم مقولـة مشـهورة  إنين قد مسعت دعوة من بعض املدعني احملبة للصاحلني، وأ

إن معناهــا أنـك إن أحببــت ) حـب و�م(هـل احملــب ينـام؟ هـل الــذي حيـب واحـدة ينــام؟ فمـا معـين هــذه اجلملـة ) حـب و�م(
فكلنــا حنــب  !مــن قــال هــذا؟ !خــر ألنــه ســيدخلك اجلنــة كيــف يكــون هــذا؟آالرجــل الصــاحل لــيس مهمــاً أن تعمــل أي عمــل 

                                                             
  .رواه أحمد عن شداد بن أوس  ٤

  .أخرجھ أحمد في مسنده، وأبو داود في سننھ، والبیھقي في دالئل النبوة عن عثمان بن أبي العاص -  ٥
  .ن ھند بنت حذیفةً ع ىابن ماجة واإلمام احمد والنسائي في سننھ الكبر -  ٦
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يتكاسـل ويتهـاون ويظـن أنـه حـىت  نسـاناإل ىرسول هللا هل نسري مثلما كان أم خنالفه، هذا كالم يلقيه الشيطان والـنفس علـ
ِ�ْألَْخَسرِيَن َأْعَمـاًال    {{ :آن وقال هللا أمر هؤالء يف القر حيسن صنعا ً وقد بّني  الَّـِذيَن َضـلَّ َسـْعيُـُهْم ) ١٠٣(ُقْل َهْل نـُنَـبُِّئُكْم 

ًعا  َيا َوُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصنـْ نـْ   ))الكھفالكھف(( }})١٠٤(ِيف اْحلََياِة الدُّ

، فلـيس هنـاك ديـن وال رجـل ديـن، وال جـلعـز و يظن أنه يسري يف الطريق الصحيح، وهو يسري بعيداً  عـن طريـق هللا 
  .ين يرتك الصالة طرفة عني وال أقلمنتسب لد

ه مع هللا يف الصالة، إن كان يتكاسل وجب علـيَّ أن أوصـيه، وأوضـح لـه، كيف هي أحوال  ىأخي الذي يسري معي أر 
وأحاول دئمًا وأبدا ً أن أنبهه فإذا أصر أقول له هذا فراق بيين وبينك، ألنك رجل ال تصلي وتسري معي فسيظن النـاس أين 

� الذي أحبت لك هذا العمل، وهذا ال يصح فالصالة عنوان املسلم املقبل    .عز وجلعلي حضرة هللا مثلك أو أين أ

  فریضة الزكاةفریضة الزكاة
�  ىكــذلك الزكــاة، ويف احلقيقــة قــد صــادفين مــرات كثــرية أن أجــد كثــري مــن املســلمني ينســ  عــز وجــلأن عليــه زكــاة 

�دراً مــن التجــار مــن يقــوم جبــرد جتارتــه  خــر العــام وخيــرج مصــاريفه وحيتســب الزكــاة آوخاصــة زكــاة املــال أو زكــاة التجــارة، 
.. ال ؟نسـان ينسـي هـذا األمـر، لكـن هـل هنـاك عـذر يف ذلـك عنـد هللاة ومشـاغل احليـاة، جتعـل اإلوخيرجها، ألن زحام احليا

حقوق  ىفأي مال مل تؤدى زكاته نزعت الربكة فوراً من هذا املال، فال يوجد به بركة، فيجب علي أن أحرص كل احلرص عل
إذا مــت  نوتــه وأشــهد عليهــا نفــراً أو أكثــر حــىتهللا وهــذه احلقــوق علــي أن أســجلها إذا كنــت أســجل الــديون الــيت علــيَّ يف 

قُّ أَنْ یُقْضَ�ى{ {  :يسددها عين أوالدي من بعدي  ورسول هللا يقول قُّ أَنْ یُقْضَ�ىفَدَیْنُ ا�َِّ أَحَ فتنظـر مـا عليـك مـن ديـون وأول  ،٧}}فَدَیْنُ ا�َِّ أَحَ
  .الزكاة فعليه إخراج الزكاة فوراً هذه الديون الزكاة، فإذا كان أحدهم عنده زرع والزرع بلغ نصاب 

و أن واحدًا كان عنده قصب وحمصوله أقل من مخسة أطنان فال جتب عليه زكاة بصرف النظر عـن املسـاحة فمثال ل 
احملصــول، أمــا إذا كــان احملصــول يســاوي مخســة أطنــان ولــو املســاحة املنزرعــة بســيطة فتجــب عليــه  ىاملنزرعــة ألن الزكــاة علــ

ــ اقي أخــرج عليــه الزكــاة، لكــن ال جيــب أن أحســب الزكــاة، فعلــيَّ أن أحســب املصــاريف وأخصــمها مــن مثــن القصــب، والب
كيلـوجرام ) ٦٥٠(أقلل النسبة اليت جتب عليها الزكاة، سأزرع خضار أو فاكهة إذا بلغـت حىت  لنفسي أجرة من املصاريف

�تِ  -ســواء فاكهــة أو خضــار  - �ــذه الكميــة ليســت عليــه زكــاة، أمــا احملاصــيل الزراعيــة مثــل  وجبــت فيــه الزكــاة، وإذا مل 
�ا مخسني كيلة أي أربع أردب وكال   ة ليس عليه زكاة ميلتني وإذا مل يبلغ هذه الكيقمح أو الذرة أو الشعري أوغريه فنصا

  ::؟ يقول هللا تعاىل أخرج الزكاةولكن مىت

  ))االنعاماالنعام١٤١١٤١(( }اَوَآُتوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسرُِفو  {

�خـر يف إخـراج الزكـاة، فرمبـا عنـد واإلسراف هنـا قـال فيـه العلمـاء أي ا لتـأخري ولـو قلـيال يف إخـراج الزكـاة فعلـي أال أ
�خراجهـا، ولـو   �خراج الزكاة فستحاسب عليها أنت وليس ورثتك فعليك أن تبادر  التأخري ينتهي أجلك ويبخل َمْن بعدك 

ألف جنيهاً تقريبـاً علـيَّ فيـه  ٢٢ جرام ذهب أو ٨٥فإذا كان املال يساوي ) كشك صغري ( كان عندي مال ولو جتارة يف 
 اً يعـين أن كـل ألفـ% ) ٢.٥( الزكاة وعليَّ أن أخرج الزكاة تبعا لألشهر اهلجرية وأخـرج مبـا مقـداره إثنـان  ونصـف يف املائـة 

  :ملسو هيلع هللا ىلصعليها مخس وعشرين جنيها، ملاذا ؟ لكي أحصن املال قال 

                                                             
  .رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس  ٧
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كَ�اةِ { {  الَكُمْ بِالزَّ نُوا أَمْ�وَ صِّ كَ�اةِ حَ الَكُمْ بِالزَّ نُوا أَمْ�وَ صِّ كَ�اةَ إِال ابْ�تَالھُمُ ا�َُّ { { : ملسو هيلع هللا ىلصرع قـال ولكـي أحصـن الـز  ٨}}حَ مٌ الزَّ نَ�عَ قَ�وْ كَ�اةَ إِال ابْ�تَالھُمُ ا�َُّ مَ�ا مَ مٌ الزَّ نَ�عَ قَ�وْ مَ�ا مَ
نِینَ  نِینَ بِالسِّ مُ الْمَطَ�رَ { { : ويف رواية ٩}}--أي بالفقرأي بالفقر––بِالسِّ تَعَ�الَى عَ�نْھُ كَ�اةَ إِال حَ�بَسَ ا�َُّ  مٌ قَ�طُّ الزَّ نَ�عَ قَ�وْ ال مَ مُ الْمَطَ�رَ وَ تَعَ�الَى عَ�نْھُ كَ�اةَ إِال حَ�بَسَ ا�َُّ  مٌ قَ�طُّ الزَّ نَ�عَ قَ�وْ ال مَ  ١٠}}وَ

 � �لزكاة يسلط عليك الف Ιفا �خذ حقه، فإذا مل حتصنها  �يت للقصب مـثالً وغـريه ئران أو اآلال بد أن  . فات الزراعية اليت 
�تيه ت �مهل القصب كانت  �تيـه هـذه األ �م مثـل هـذه اآلفـات ؟ ألن النـاس قصـروا لك االفات اليت  �يت هـذه األ ؟ فلمـاذا 

�ن القصـب لـيس عليـ ؟ لكـن هللا كـذلك  ه زكـاة ألـيسيف إخراج حق هللا، وكثري من الناس هنا يف بالد الصعيد مبصر يقولـون 
  : آنيقول يف القر 

ُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْألَْرضِ �َ  {   ))البقرةالبقرة٢٦٧٢٦٧((  } أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسبـْ

� رسول هللا، فلو مل يكن ع � كل ما خيرج من األرض عليه زكاة بشرط أن يبلغ النصاب الذي وضعه سيد لي زكـاة فـأ
أو يقـيض هللا يل أن أنفقـه  عـز وجـلأو يتلفـه هللا  ىً ال يـذهب سـد أريد أن أحصن هذا الزرع، وهذا الدرع، وهذا املال حىت

�يت  ىالفقراء أذهب وأصرفه أضعاف مضـاعفه علـ ىي األمراض فكل ما أخبل به عللفيما ال أحب، سيسلط ع األطبـاء وال 
  {{: : فقـد وصـف هللا الـذين ال خيرجـون الزكـاة وصـف تعجبـون لـه يقـول  عز وجل الشفاء فمن األول علي أن أخرج حق هللا

  ))فصلتفصلت(( }}   الَِّذيَن َال يـُْؤُتوَن الزََّكاةَ ) ٦(َوَوْيٌل ِلْلُمْشرِِكَني 

� أبـو بكـر حـار�م عنـدما منعـوا  � ولـذلك سـيد � �م مشركني والعيـاذ  � �ا يف القرآن وصفهم  هل مسعتم هذه اآلية؟ إ
حيث أن هؤالء  ،حلاربتهم عليها ألحاربن من يفرق بني الصالة والزكاة) معزة صغرية(لو منعوين عناقا أي وهللا  :لالزكاة وقا

  .ا إليه وقالوا كفى علينا الصالة ولتضع عنا الزكاة يريدوا أن يكون الدين تبعاً هلواهم ءو جا

كـل شـخٍص أن يفسـر الـدين علـي هـواه،   ولقد عاد هذا الكالم من جديد يف هذا العصر الذي حنن فيـه، حيـث يريـد
حقوق هللا، فمن كـان معـه مـال يف بيتـه أو يف حسـاب يف  بنـك ألجـل أن حيـج  ىفالبد علي كل مسلم أن يكون حريصاً عل

أو يبــين بيــت أو ســيزوج أحــد أوالده ال مينعــه  ذلــك مــن إخــراج الزكــاة طاملــا مــر عليــه حــول وبلــغ النصــاب عليــك أن ختــرج 
الــذي عنــده جتــارة عليــه أن خيتــار شــهراً كــل ســنة وجيــري حصــراً للبضــاعة الــيت يف زمتــه ويســجل طــول العــام زكاتــه، والتــاجر 

  .رج ما عليه من زكاة حبسب النصابخر العام مث خيآمصاريفه وأر�حه وخيصم تلك املصاريف من األر�ح 

� أحباب هللا ورسوله نذكّ  �ا بعضنا  دائماً فالزكاة  تضبط منبه املو�يل علي امليعـاد الـذي تريـد  � حبذا لو أنك كما ر 
أن تستيقظ فيه عليك أن تضبط ميعـاد إخـراج زكاتـك علـي منبـه تليفونـك يقـول لـك الزكـاة الزكـاة يف امليعـاد الـذي حتـدده، 

�ــا الطهــرة ينبهــوك مبوعــد الزكــاة الــىت أن تــذكر أوالدك وزوجتــك حــىت واألوىل ُخــْذ ِمــْن  {: : هــي الــركن األساســي الــيت ننــال 
ُرُهْم  ِ�َاَأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ     }}َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َهلُمْ  َوَصلِّ { :و�ا نفوز بصالة النيب علينا) التوبة١٠٣(}َوتـُزَكِّيِهْم 

  .الم هذان مها الركنان األساسيان اللذان قر�ما هللا يف كتابه العزيز ومؤكداً عليهماألن هذه هي عالمة اإلس

� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم   وصلى هللا على سيد

                                                             
  . رواه الطبراني في األوسط والكبیر عن ابن مسعود  ٨
  رواه الطبراني في األوسط عن عامر بن الحصیب  ٩

 .المطالب العلیة البن حجر عن عامر بن الحصیب ١٠


