
وبعد أخي المسلم : 	 

طلبــًا  الــزكاة  أمــوال  مــن  شــيئًا  تأخــذ  أن  احــْذر 
غيــر  وأنــت  المــال  بكثــرة  واستئناســًا   ، للمزيــد 
محتــاج إليــه ، واســتعن باللــه علــى مســألتك ، 
وأنــزل بــه حاجتــك ، وال تعجــز ، فهــو نعــم المولى 

ونعــم المعطــي .
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الحمــد للــه وكفــى ، وســام علــى عبــاده الذيــن 
اصطفــى ، وبعــد :

اللــه تعالــى فــي كتابــه المجيــد 	  بيــن  فقــد 
 ، يســتحقونه  والذيــن  الــزكاة  مصــارف 
ــَراِء  ــاُت لِْلفُقَ َدقَ ــا الصَّ فقــال ســبحانه » ۞ إِنََّم
ــْم  ــِة قُلُوبُُه ــا َواْلُمَؤلَّفَ ــَن َعلَْيَه َواْلَمَســاِكيِن َواْلَعاِملِي
ــِن  ِ َواْب ــبِيِل هَّللاَّ ــي َس ــَن َوفِ ــاِب َواْلَغاِرِمي قَ ــي الرِّ َوفِ
ُ َعلِيــٌم َحِكيــٌم »                                  ِ ۗ َوهَّللاَّ ــَن هَّللاَّ ــبِيِل ۖ فَِريَضــةً مِّ السَّ

.  }  60  : التوبــة   {

فمــن ســأل شــيء مــن أمــوال الــزكاة وهــو 	 
مــن أهلهــا فليعطهــا ، وإن أخذهــا وهــو غيــر 
مســتحق لهــا ، فقــد قــارف ذنبــًا عظيمــًا ، 
وطــرق بابــًا مــن أبــواب أكل أمــوال النــاس 
بالباطــل ، وأدخــل فــي ملكــه مــا ال يجــوز أن 
يدخــل فيــه ، ومنــع المســتحقين من مصارف 

ــزكاة حقهــم . ال

المســألة 	  ذّم  مــن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  حــّذر  وقــد 
التعفــف  ومــدح   ، الغنــى  مــع  وتحريمهــا 

. والقناعــة 

عـــن عبـــد اللـــه بن عمـــر رضـــي الله عنـــه ، أن . 	
النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص قـــال : » مـــا زال الرجـــل يســـأل الناس 
حتـــى يأتـــي يوم القيامة ليس فـــي وجهه مزعة 

لحـــم » }البخاري ومســـلم{ .

ومعنى مزعة : قطعة .

عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه : . 	
أن رجــًا أتــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فســأله فأعطــاه ، فلمــا 
وضــع رجلــه علــى أســكفة البــاب ، قــال رســول 
اللــه ملسو هيلع هللا ىلص : » لــو تعلمــون مــا فــي المســألة مــا 
مشــى أحــد يســأل شــيئًا » رواه النســائي بســند 

حســن .
ومعنى ) أسكفة ( أي : عتبة الباب .

وعـــن جابـــر بـــن عبد اللـــه رضي الله عنـــه ، أن . 	
رســـول اللـــه ملسو هيلع هللا ىلص قـــال : » مـــن ســـأل وهـــو غني 
عن المســـألة يحشـــُر يوم القيامة وهو خموش 
األوســـط  فـــي  الطبرانـــي  رواه   « فـــي وجهـــه 

بســـند صحيح .
وعـــن حبشـــي بن جناده رضي اللـــه عنه قال: . 	

ســـمعت رســـول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول » من ســـأل من 
غيـــر فقـــر فكأنمـــا يـــأكل الجمـــر » أحمـــد وابـــن 

خزيمـــة بســـند صحيح .
وقــد مــدح النبــي ملسو هيلع هللا ىلص التعفــف عــن المســألة 	 

والقناعــة :

عن المقداد رضي الله عنه ، عن رســـول الله . 	
ملسو هيلع هللا ىلص قـــال : » مـــا أكل أحٌد طعامًا قّط خيرًا من أن 
يـــأكل مـــن عمل يـــده ، وإن نبي اللـــه داود عليه 

الســـام كان يأكل من عمـــل يده » البخاري.

عـــن أبـــي هريـــرة رضـــي اللـــه عنه قـــال : قال . 	
رســـول اللـــه ملسو هيلع هللا ىلص » ألن يحتطـــب أحدكـــم ُحْزمـــًة 
علـــى ظهـــره خيٌر من أن يســـأل أحـــدًا ، فيعطيه 

أو يمنعـــه » رواه البخـــاري .
عـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن العـــاص رضي . 	

اللـــه عنهما ، أن رســـول اللـــه ملسو هيلع هللا ىلص » قد أفلح من 
عـــه اللـــه بمـــا آتاه »  أســـلم ، ورزق كفافـــًا ، وقنَّ

رواه مســـلم .
الــرزق : مــا  ومعنــى ) كفافــًا ( : الكفــاف مــن 
كــفَّ عــن الســؤوال مــع القناعــة ، ال يزيــد علــى 

قــدر الحاجــة .

عـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــر رضـــي الله عنـــه أن . 	
رســـوال اللـــه ملسو هيلع هللا ىلص قـــال : » اليـــُد العليـــا خيـــٌر من 
اليد الســـفلى ، فاليد العليا هـــي النفقة ، واليد 

الســـفلى هـــي الســـائلة » البخاري ومســـلم .

عـــن عبـــد اللـــه بـــن مســـعود رضي اللـــه عنه . 	
قـــال ، قال رســـول الله ملسو هيلع هللا ىلص : » مـــن أصابه فاقه 
فأنزلهـــا بالنـــاس لم تســـد فاقتـــه ، ومـــن أنزلها 
بالله أوشـــك اللـــه له بالغنى ، أمـــا بموٍت عاجٍل 
أو غنـــًى عاجـــل » رواه أبـــو داود بســـند صحيح .

ومعنــى ) بمــوت عاجــل ( : قيــل : يمــوت قريــب 
لــه غنــيٍّ فيرثــه .


