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يفلحــون، احلمــد هللا وارث الســماوات واألرض وإليــه ترجعــون، يزكــي مــن يشــاء مــن عبــاده ف
والصالة والسالم على من زكاه ربه فكان خري املرسلني، وعلى آله وصحبه الذين َمست نفوُسهم 

 فتزكوا باليقني، وتطهرت أرواحهم فكانوا من املقربني.

 أما بعد:

فإن الزكاة قنطرة اإلسالم، ومفتاح السعادة لألنام، تزكي أخالقهم، وتطهر نفوسهم، وتعني 
احلياة لكثري من بـين اإلنسـان. جعلهـا اهللا تعـاىل فريضـة حمكمـة، وشـريعة  حمتاجيهم، وتفتح آفاق

عادلة، توىل قسمتها بنفسـه، وقسـمها بـني حمتـاجي عبـاده املـؤمنني، مل جيحـف فيهـا علـى الغـين، 
وتســد حاجــة ذي احلاجــة، فهــي قليلــة يف العــدد، كثــرية يف النفــع، طيبــة يف األثــر، تكســب الولــد 

ثــراًء، والفقــري غــًىن، فهــي ضــمان اجتمــاعي، فرضــه اإلســالم، منــذ عامـــه  واإلخــاء، وتزيــد الثــريَّ 
الثـــاين، يف وقـــت كانـــت البشـــرية فيـــه ال تعـــرف للفقـــري مكانـــة، وال تعطيـــه حقًّـــا، فجـــاء اإلســـالم 

ِإْن تـُْقِرُضـوا [ويقـول:  ]،33[النـور:  ]َوآتُـوُهم مِّـن مَّـاِل اِهللا الـَِّذي آتَـاُكمْ [مببدئه العام ليقول: 
، فمـن أداهـا ]17[التغ�ابن:  ]قـَْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َواُهللا َشُكوٌر َحِلـيمٌ  اهللاَ 

مؤجترًا كان له أجرها، ومن ضنت هبا نفسه فال يلـومنَّ إال نفسـه، فهـو يلَقـى آثـار ذلـك سـيًئا يف 
َوَمــا تـَُقــدُِّموا [اء ربــه: حياتــه وبعــد مماتــه، حيــث ال يبقــى لــه مــن دنيــاه إال مــا قدمــه لنفســه للقــ

ـًرا َوَأْعظَـمَ  ومـع ذلـك فـإن  ]،20[املزمـل:  ]َأْجـًرا ألَنـُْفِسـُكم مِّـْن َخْيـٍر َتِجـُدوُه ِعْنـَد اِهللا ُهـَو َخيـْ
احلق املعلوم الذي فرضه اهللا تعاىل للسائل واحملروم مل يسقط على التحقيق عند أهـل العلـم، كمـا 

 »زكاة المال الموروث، صوره وأحكامه«لذي كان بعنـوان: سيأيت بيانه يف هذا البحث القيم ا
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الــذي تشــرفُت بكتابتــه تلبيــة للـــدعوة الكرميــة الــيت تلقيتهــا مــن رئـــيس اهليئــة العامليــة للزكــاة بدولـــة 
الكويت، سعادة األستاذ الدكتور عجيل النشمي، وقد أتى البحـث موفيًـا بـالغرض وذلـك فضـل 

ه احلمد والنعمة، ومنه نستمد التوفيق وعليـه الـتكالن، واهللا من اهللا ونعمة، واهللا شكور حليم، فل
 يقول احلق وهو يهدي السبيل.

 وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 تعريف الزكاة:

ــرُ [الزكــاة لغــة الطهــارة والنمــاء والربكــة، ومنــه قولــه تعــاىل:  ُهْم ُخــْذ ِمــْن َأْمــَواِلِهْم َصــَدَقًة ُتَطهِّ
 ] مسيت بذلك أل�ا تطهري للمال وإصالح له ومناء.103[التوبة:  ]َوتـُزَكِّيِهْم ِبَها

: مسيت الزكاة بذلك ملا فيها من رجاء الربكة، أو لتزكيـة الـنفس، )1(قال الراغب يف املفردات
 أي تنميتها باخلري أو هلما مًعا، ا. هـ . أي حيث حيصالن مًعا بالزكاة.

: قولـه : األظهـر أ�ـا مشـتقة مـن: زكـا الـزرع يزكـو زكـاًء )2(وي عن الواحـديونقل اإلمام النو 
 باملد، إذا زاد، وكل شيء يزاد فهو يزكو زكاًء.

قال: والزكاة أيًضا الصالح، وأصلها من زيـادة اخلـري. يقـال: رجـل زكـي أي زائـد اخلـري، مـن 
ي املال املخرج زكاة؛ ألنه يزيد قوم أزكياء، وزكى القاضي الشهود: إذا بني زيادهتم يف اخلري، فسم

يف املخــرج منــه ويقيــه اآلفــات. كمــا قــال احلســن البصــري رمحــه اهللا تعــاىل: مــا هلــك مــال يف الــرب 
 والبحر إال بإضاعة الزكاة.

مث نقل تعريفه الشرعي عن املاوردي فقال: قال املاوردي وغريه: الزكاة يف عرف الشرع اسـم 
 لى أوصاف خمصوصة لطائفة خمصوصة. ا. هـ.ألخذ شيء خمصوص، من مال خمصوص، ع

 والشيء املخصوص: هو املال املأخوذ.

 واملال املخصوص: هو املال الزكوي.

 واألوصاف املخصوصة: هي شروط وجوبه.

 والطائفة املخصوصة: هي األصناف الثمانية املذكورة يف آية الصدقة.

 على من تجب الزكاة؟

 .312ص:  )1(
 .101لنووي ص: انظر حترير التنبيه لإلمام ا )2(
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جبهـا علـى كـل أحـد كالصـالة... وإمنـا أوجبهـا علـى ومن فضل اهللا تعاىل أنـه سـبحانه مل يو 
عنـد اجلمهـور -املسلم الـذي ملـك نصـابًا زكويًـّا وحـال عليـه احلـول، مكلًفـا كـان أو غـري مكلـف 

، فمن كان مالًكا هلذا املال فإن عليـه أن ينظـر إىل أصـناف ذوي احلاجـة يف -خالفًا أليب حنيفة
سلم كالبنان أو البنيان يشد بعضـه بعًضـا؛ ملـا بيـنهم جمتمعه بعني العطف والرأفة، ألن املسلم للم

 من اإلخاء والود والرمحة.

غــري أن الشــارع مل يــرتك ذلــك لضــمائر النــاس أل�ــا قــد تشــح وتبخــل، فيــؤدِّي ذلــك إىل أن 
يُهلك املرء نفسه، ويسلم أخاه املسلم للحاجة والذلَّة، فكان تشـريع اهللا تعـاىل احلكـيم اخلبـري أن 

مــن أعطاهــا مــؤتجًرا فلــه أجرهــا، ومــن منعهــا فإنَّــا آخــذوها «اة فرًضــا مقــدرًا: جعــل هــذه الزكــ
-كما قال ذلك رسـول اهللا   »وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ليس آلل محمد منها شيء

فـال منـة فيهـا للغـين علـى الفقـري، بـل هـي حـق واجـٌب بذلُـه كمـا قـال  )1( -صلى اهللا عليه وسلم
]،  بـل قـال بعـض أهـل العلـم: املنـة 24[املعـارج:  ]َأْمـَواِلِهْم َحـقٌّ مَّْعلُـومٌ َوالَِّذيَن ِفـي [سـبحانه: 

علــى الغــين؛ حيــث يأخــذ منــه هــذا احلــق، ولــوال وجــوده هللــك، حيــث ال جيــد مــن  )2(فيهــا للفقــري
صــلى اهللا عليــه -يأخــذ منــه مــا يطهــر بــه نفســه ويزكــي مالــه. وهــو مــا كــان حيــذِّر منــه املصــطفى 

صــلى اهللا عليــه -مــن حــديث حارثــة بــن وهــب أنــه مســع النــيب  )3(لبخــاريكمــا أخــرج ا   -وســلم
تصـــدقوا فإنـــه يـــأتي علـــيكم زمـــان يمشـــي الرجـــل بصـــدقته فـــال يجـــد مـــن «يقـــول:   -وســـلم

 .»يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها باألمس لقبلتها، أما اليوم فال حاجة لي بها

 شروط وجوب الزكاة:

هـذه الزكـاة هـو: املسـلم، احلـر، املالـك نصـابًا مـن أنصـبة مث إن الذي أوجب اهللا تعاىل عليه 
ا من موانع الزكاة.

ً
 الزكاة ملًكا تامًّا، قد حال عليه احلول، وكون املال نامًيا، سامل

 محترزات التعريف:

، والنسـائي يف الزكـاة، 1575، وأبـو داود يف الزكـاة، بـاب يف زكـاة السـائمة، بـرقم: 4، 5/2أخرجه أمحد يف املسند )1(
 من حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده. 16، 5/15باب عقوبة مانعي الزكاة 

 ، نشر دائرة األوقاف.3/5انظر اإلحياء لإلمام الغزايل  )2(
، ومسلم يف الزكاة، باب الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجـد مـن 5431ة، باب الصدقة قبل الرد، برقم: يف الزكا )3(

 .1011يقبلها برقم: 
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فغري املسلم ال زكاة عليه لفقده شرط األداء وهو النية، والنية شرطها اإلسالم، لكنه يعذب 
قَــاُلوا لَــْم نَــُك ِمــَن * َمــا َســَلَكُكْم ِفــي َســَقرَ [ب كفــره كمــا قــال ســبحانه: عليهــا زيــادة علــى عــذا

* َوَوْيٌل لِّْلُمْشرِِكينَ [] وقوله سبحانه: 44 -42[املدثر:  ]َوَلْم َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكينَ  *اْلُمَصلِّينَ 
، فمـن إنصـاف اإلسـالم أنـه ولكونه يدفع اجلزية واخلـراج ،]6[فصلت:  ]الَِّذيَن َال يـُْؤُتوَن الزََّكاةَ 

 مل يوجب عليه معهما الزكاة.

وخـــرج بـــاحلر العبـــد، فـــإن الزكـــاة غـــري واجبـــة عليـــه لكونـــه ال ميلـــك، ومـــا يف يـــده هـــو ملـــك 
 لسيده.

ــا فــال زكــاة عليــه؛ ألنــه حينئــذ يف  وخــرج باملالــك غــريه، فمــن كــان ال ميلــك نصــابًا زكويًّــا تامًّ
  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-هم، وإمنا لريفـق هبـم؛ فقـد قـال عداد الفقراء، واإلسالم مل يأت ليجحف

...وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها «ملعاذ بن جبل رضي اهللا عنه: 
 .)1(»وبين اهللا حجاب

وخرج بامللك التام، اململوك ملًكا غري تام وهو الذي ال يقدر على التصـرف فيـه؛ كمكافـأة 
العمـــل، واملـــال الضــال أو املغصـــوب املســمى مبـــال الضِّـــمار، ومثــن البيـــع قبـــل  اجلُعــل قبـــل حتقيقــه

 قبضه.

وخــرج بالنصــاب دونــه، فمــن ملــك شــيًئا قلــيًال وهــو دون العشــرين مثقــاًال مــن الــذهب، أو 
دون املائيت من الفضة، أو ما يقوم مقامهما مـن النقـود أو عـروض التجـارة، أو دون اخلمـس مـن 

مـــن  )2(ني مــن البقــر، أو دون األربعـــني مــن الغــنم، أو دون اخلمســة أوســقاإلبــل، أو دون الثالثــ
احلبــوب والثمــار... فــال زكــاة عليــه ألنــه يف عــداد الفقــراء، ومــن حقــه أن يأخــذ مــن الزكــاة ال أن 

 يعطيها.

 من حديث ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه. 19، ومسلم يف املقدمة رقم: 1425أخرجه البخاري يف الزكاة رقم:  )1(
 كيلو جراًما.  653وتقدر بـ  )2(
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وهــذا مــن رفــق اهللا تعــاىل بعبــاده األغنيــاء والفقــراء علــى الســواء، ألن اخللــق عيــال اهللا. يعــين 
يَـا [ويشـهد لـه قولـه تعـاىل:  )1(هم إىل اهللا تعاىل أنفعهم لعياله، كما ورد يف احلديثفقراؤه. فأحب

ُتْم اْلُفَقَراُء ِإَلى اِهللا َواُهللا ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ   ].15[فاطر:  ]أَيـَُّها النَّاُس أَنـْ

ن الـذهب وخرج حبوالن احلول: ما مل حيل عليه من مناء التجارة وهبيمـة األنعـام واملسـتفاد مـ
والفضــة وحنومهــا، فــال زكــاة يف كــل ذلــك حــىت حيــول عليــه احلــول؛ حلــديث علــي رضــي اهللا  تعــاىل 

 .)2( »ليس في ماٍل زكاة حتى يحول عليه الحول«قال:   -صلى اهللا عليه وسلم-عنه أنه 

مـن اسـتفاد «قال:   -صلى اهللا عليه وسلم-وحديث ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما أنه 
؛ وذلـك ألنـه ال يتحقــق النمـاء يف أقـل مــن )3( »زكــاة عليـه حتـى يحــول عليـه الحــولمـاًال فـال 

َوآتُـوا َحقَّـُه يـَـْوَم [احلول، وهـذا خبـالف احلبـوب والثمـار فإ�ـا تزكَّـى يـوم حصـادها؛ لقولـه تعـاىل: 
 ] ألن مناءها حاصل بنفس احلصاد.141[األنعام:  ]َحَصاِدهِ 

نـة، فـال زكـاة عليهـا، أل�ـا تسـتهلك باالسـتخدام، وكـذا وخرج بكون املـال ناميًـا، أمـوال القي
 البقر العوامل، فإ�ا تستهلك باخلدمة.

ا مـن موانـع الزكـاة، املـال املسـتغرق بالـديون فـال زكـاة عليـه عنـد اجلمهـور؛ 
ً
وخرج بكونـه سـامل

النشــغاله حبــق الغــري حلــديث عثمــان رضــي اهللا تعــاىل عنــه أنــه كــان إذا جــاء شــهر رمضــان يقــول: 
ذا شــهر زكــاتكم فمــن كــان عليــه َديــن فليــؤدِّ دينــه حتــى تحصــل أمــوالكم فتــؤدون منهــا هــ«

 .)4( »الزكاة

وذلـــك خالفًـــا للشـــافعية الـــذين ال يـــرون الـــدين مانًعـــا مـــن وجـــوب الزكـــاة، ألن قضـــاءه غـــري 
 متعني فيه، حيث ميكن قضاؤه منه ومن غريه. ودخل يف هذا التعريف مال الصيب واجملنون. 

إىل أيب يعلـــي والبـــزار، مـــن حـــديث أنـــس، وإىل الطـــرباين يف األوســـط مـــن  8/191ثمـــي يف جممـــع الزوائـــد عـــزاه اهلي )1(
 حديث ابن مسعود، وكل أسانيده ضعيفه.

 .4/95، والبيهقي يف الكربى 1573أخرجه أبو داود يف الزكاة، باب زكاة السائمة برقم  )2(
 .4/77أخرجه عبد الرازق يف املصنف  )3(
 .1/193ك يف املوطأ أخرجه مال )4(
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جتــب عليهمــا عنــد األئمــة الثالثــة، ألن الزكــاة حــق املــال، وهــم ميلكــون، فأشــبه  فــإن الزكــاة
نفقة األقارب وأروش اجلنايات، وغـرم املتلفـات، فكمـا أ�ـا جتـب علـى الصـيب واجملنـون، فكـذلك 

 الزكاة، بل أوىل.

وألن وجوب الزكاة من باب خطاب الوضع؛ حيث جتب بسبب، وهو وجـود املـال الزكـوي 
هــذا ال خيتلــف فيــه املكلــف عــن غــريه، فــإن الصــيب ميلــك كمــا ميلــك املكلــف، وإن  عنــد مالكــه، و 

كان الصيب ال يتصرف باملال إال أن إخراجها موكول لوليه، كما وكلت إليه نفقته، وألن القصـد 
 من الزكاة سد خلَّة مستحقيها، وتطهري املال، والصيب معينٌّ بذلك كالكبري.

حملضة حىت ختتص باملكلف، ولعمـوم النصـوص الـواردة يف وألن الزكاة ليست من العبادات ا
إجياب الزكاة اليت سبق بيان بعضها، ومل يصـح يف إخـراجهم مـن ذلـك العمـوم شـيٌء، بـل ورد مـا 

 يدل على وجوب إخراجها عنهم.

اتجـروا فـي أمـوال اليتـامى ال «قـال:   -صلى اهللا عليه وسـلم-من ذلك ما جاء أن النيب 
أال من َولَي يتيًما لـه مـال فليتجـر فيـه، وال يتركـه حتـى تأكلـه «ويف رواية:  )1( »تأكلها الزكاة

 .)2(»الصدقة

وخالف يف ذلك السادة األحناف رمحهم اهللا تعاىل؛ فلـم يوجبوهـا يف مـال الصـيب واجملنـون، 
 .)3(قالوا: أل�ا عبادة فال تتأدى إال باالختيار، حتقيًقا ملعىن، وال اختيار هلم لعدم العقل

 ال الزكوي: الم

لــيس كــل األمــوال جتــب فيهــا الزكــاة، بــل ال جتــب الزكــاة إال يف مــا ورد عــن الشــارع نــص يف 
 زكاته؛ ألن الزكاة من العبادات اليت ال قياس فيها، بل يقتصر على مورد النص.

 باب زكاة أموال اليتامى. 1/192أخرجه مالك يف املوطأ  )1(
، والــدارقطين 4/107، والبيهقــي يف الكــربى 641، والرتمــذي يف الزكــاة بــرقم: 2/228أخرجــه الشــافعي يف األم  )2(

 .2/109يف السنن 
 .1/95اهلداية للمرغيناين  )3(
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وقد نص الشارع على الزكاة يف أصناف من األموال، وترك غريها مـن غـري نسـيان، بـل هـي 
إن اهللا فرض فرائض فال «ىل. وقد روى أبو ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه يرفعه: عفو من اهللا تعا

تضيعوها، وحد حدوًدا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تقربوها، وترك أشـياء مـن غيـر نسـيان 
 .)1( »فال تبحثوا عنها

رم ما أحل اهللا تعاىل يف كتابه فهو حـالل، ومـا حـ«وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه مرفوًعا: 
فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فـاقبلوا مـن اهللا عافيتـه، فـإن اهللا مل يكـن ينسـى شـيًئا وتـال: 

 .)2( ]64[مرمي:  ]َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيًّا[

 واألموال التي نصَّ الشارع على وجوب الزكاة فيها هي:

 قية.النقدان الذهب والفضة ويلحق هبما اليوم ما قام مقامهما من العمالت الور  -1

 احلبوب والثمار. -2

 هبيمة األنعام؛ اإلبل والبقر والغنم. -3

 عروض التجارة. -4

 الركاز واملعدن. -5

فهذه األموال الزكوية الـيت للفقـري فيهـا حـق معلـوم يؤديهـا الغـين طيبـة هبـا نفسـه فينـال ثـواب 
الفريضــة ويكــون مــن املتصــدقني، فيــذهب شــح نفســه ويكــون مــن احملســنني، وإال كــان الغــلُّ يف 

 ويكون من اخلاسرين. عنقه

ـــل «قـــال:   -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-فعـــن أيب هريـــرة رضـــي اهللا عنـــه عـــن النـــيب  ـــل البخي مث
والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتـان مـن حديـد قـد اضـطرت أيـديهما إلـى تراقيهمـا؛ فكلمـا 
همَّ المتصـدق بصـدقته اتسـعت عليـه حتـى تعفـي أثـره، وكلمـا هـم البخيـل بالصـدقة انقبضـت  

 .8/381، والطرباين يف األوسط 298، 4/184أخرجه الدارقطين يف السنن  )1(
 وصححه. 2/406أخرجه احلاكم يف املستدرك  )2(

                                       



 

 10 

صـلى اهللا -فسـمع النـيب ، »إلى صـاحبتها وتقلصـت عليـه وانضـمت يـداه إلـى تراقيـه كل حلقة
. والـــذي يـــؤدي زكاتـــه خيـــرج البخـــل )1(»فيجتهـــد أن يوســـعها فـــال تســـع«يقـــول:   -عليـــه وســـلم

ُخــْذ ِمــْن َأْمــَواِلِهْم [والشــح مــن قلبــه؛ لــذلك مسيــت زكــاة أل�ــا تزكــي الــنفس كمــا قــال اهللا تعــاىل: 
وإن مل يفعل كان ماله وباالً عليه يف الدنيا هبذه  ]،103[التوبة:  ]ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِبَهاَصَدقًَة ُتَطهِّ 

 األمراض، وعذابًا أليما يف اآلخرة.

َوالـَِّذيَن َيْكنِـُزوَن الـذََّهَب َواْلِفضَّـَة َوَال يـُْنِفُقونـََهـا ِفـي َسـِبيِل اِهللا [كما قال اهللا جـل ذكـره: 
ــَذا ــْرُهْم ِبَع ــيمٍ فـََبشِّ ــاُهُهْم َوُجنــوبـُُهْم * ٍب أَِل ــا ِجَب ــنََّم فـَُتْكــَوى ِبَه ــاِر َجَه ــي َن ــا ِف َه ــْوَم ُيْحَمــى َعَليـْ يـَ

 .]35، 34: التوبة[ ]َوُظُهورُُهْم َهَذا َما َكنَـْزُتْم ألَنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ 

مـا مـن «: -ى اهللا عليـه وسـلمصـل-وعن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال: قـال رسـول اهللا 
صاحب كنز ال يؤدي زكاته إال أحمي عليـه فـي نـار جهـنم فيجعـل صـفائح فيكـوى بهـا جنبـاه 
وجبينه حتى يحكم اهللا بين عباده في يوم كان مقـداره خمسـين ألـف سـنة ثـم يـرى سـبيله إمـا 

قرقـر كـأوفر  إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل ال يؤدي زكاتهـا إال بطـح لهـا بقـاع
ما كانت تسـتن عليـه كلمـا مضـى عليـه أخراهـا ردت عليـه أوالهـا حتـى يحكـم اهللا بـين عبـاده 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثـم يـرى سـبيله إمـا إلـى الجنـة وإمـا إلـى النـار، ومـا مـن 
صاحب غنم ال يؤدي زكاتها إال بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطـؤه بأظالفهـا وتنطحـه 

قرونها ليس فيها عقصاء وال جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أوالهـا حتـى يحكـم ب
اهللا بــين عبــاده فــي يــوم كــان مقــداره خمســين ألــف ســنة ممــا تعــدون، ثــم يــرى ســبيله إمــا إلــى 

؟ قـال: قـال سـهيل فـال أدري أذكـر البقـر أم ال قـالوا: فاخليـل يـا رسـول اهللا. »الجنة وإما إلى النار
الخيــل معقــود فــي نواصــيها الخيــر إلــى يــوم القيامــة، الخيــل  -أو قــال-ي نواصــيها الخيــل فــ«

ثالثـة: فهـي لرجـل أجـر ولرجـل سـتر ولرجـل وزر؛ فأمــا التـي هـي لـه أجـر فالرجـل يتخـذها فــي 
سبيل اهللا ويعدها له فال تغيب شيًئا في بطونها إال كتب اهللا له أجـًرا، ولـو رعاهـا فـي مـرج مـا 

 .1068، ص: 3صحيح البخاري ج )1(
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اهللا لـه بهـا أجــًرا ولـو سـقاها مـن نهــر كـان لـه بكــل قطـرة تغبهـا فــي  أكلـت مـن شـيء إال كتــب
ولـو أسـنت شـرفًا أو شـرفين كتـب لـه بكـل « حـىت ذكـر األجـر يف أبواهلـا وأرواثهـا، »بطونها أجر

خطوة تخطوها أجر، وأمـا الـذي هـي لـه سـتر فالرجـل يتخـذها تكرًمـا وتجمـالً وال ينسـى حـق 
ما الذي عليـه وزر فالـذي يتخـذها أشـًرا وبطـًرا وبـذًخا ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأ
مـا أنـزل اهللا علـي «، قـالوا: فـاحلمر يـا رسـول اهللا؟ قـال: »ورياء الناس فذاك الذي هي عليـه وزر
ًرا يـََرهُ [: فيها شيًئا إال هذه اآلية الجامعة الفاذة َوَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقـاَل * َفَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ

 .)1(»]8، 7: [الزلزلة ]ٍة َشرًّا يـََرهُ َذرَّ 

 واألحاديث في هذا المعنى كثيرة مشهورة.

ومــع ذلــك اإلمث املرتتــب علــى منــع الزكــاة أو التســاهل يف أدائهــا؛ يكــون املســلم قــد فــرط يف 
حق نفسه فلم يؤد ما أوجبـه اهللا عليـه، ويف حـق إخوانـه فلـم يعطهـم مـا فرضـه اهللا تعـاىل هلـم مـن 

وم، فهــل ذهــب هــذا احلــق بانتقــال املــال مبوتــه إىل غــريه مــن الورثــة الــذين مــنهم الصــاحل احلــق املعلــ
 والطاحل؟

 هذا ما سأحبثه يف اآليت:

 مفهوم المال الموروث:

املســلم الــذي ملــك املــال املــوروث:  هــو املــال الــذي تركــه املــورِّث الــذي تقــدم تعريفــه بأنــه: 
عنـد اجلمهـور خالفًـا أليب حنيفـة رمحــه  -نصـابًا زكويًـّا وحـال عليـه احلـول، مكلًفـا أو غـري مكلـف

 اهللا تعاىل.

فمن مات وكان قد وجبت عليه الزكاة فإن الزكاة من مجلـة الـديون الـيت تتعلـق بالرتكـة، وقـد 
إخـراج احلقـوق املتعلقـة بعـني نص الفقهاء على أن أول ما يبدأ به بعد مؤن التجهيـز للميـت هـو 

 الرتكة من وصايا وديون وجنايات ورهون وحنوها؟

 .682، ص: 2صحيح مسلم ج )1(
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قلـــت فـــإن تعلـــق بعـــني الرتكـــة حـــق؛ كالزكـــاة واجلـــاين «قـــال اإلمـــام النـــووي رمحـــه اهللا تعـــاىل: 
 .)1( »واملرهون واملبيع إذا مات املشرتي مفلًسا فدم على مؤنة جتهيزه واهللا أعلم

ى مـا تقـرر قبـل مـن أن قضـاء الـديون وحنوهـا تكـون بعـد مـؤن قال النووي  ذلك: تعقيًبا علـ
التجهيز، وهو ما مشى عليه غري النووي يف مشـهور املـذهب، فعقـب رمحـه اهللا تعـاىل علـى ذلـك 
بأن هذه احلقوق تقدم حىت على مؤن التجهيز، ومعىن ذلكم أ�ا إذا استوعبت املال كانت مؤن 

ني وقرر يف باب الزكاة أنه لو اجتمع زكـاة وديـن آدمـي التجهيز على بيت املال أو مياسري املسلم
 أي الزكاة على الدين. -)2(قدمت

كما هـو مشـهور   )3(ومبثل ذلك قال السادة احلنابلة إال أ�م قدموا مؤن التجهيز على الزكاة
 املذهب عند الشافعية.

ف مـا أما السادة األحناف فرأوا أنـه إن كـان قـد أوصـى بإخراجهـا نفـذت مـن الثلـث، خبـال
 . كما سيأيت مزيد حبثه.)4(إذا مل يوص

ومذهب السادة املالكية كاألحناف يف اشرتاط الوصية، إال أ�م مل خيصصوها بالثلـث، بـل 
 .)5(فيه ويف غريه ولو استغرقت املال

وهبذا يعلم أن الزكاة من احلقوق املتعلقة بعـني الرتكـة كسـائر الـديون، فكمـا كـان مطالبًـا هبـا 
، فكـذلك هـي بعـد مماتـه، فـال تسـقط بـاملوت كمـا تسـقط بعـض احلقـوق كالنفقـة يف حال حياته

وحنوها؛ ألنه قد تعلق هبا حق آدمي، فليس للورثـة حـق يف اقتسـام الرتكـة قبـل إخـراج هـذا احلـق، 
 فإذا اتسعت الرتكة بعد ذلك أعطي كل وارث نصيبه منها.

 وال خيلو حال الرتكة عندئذ عن أحوال أربعة.

 .2/322املنهاج الفقهي بتحقيق الباحث، ج )1(
 .1/405املرجع السابق  )2(
 .1/13العذب الفائض شرح عمدة الفرائض  )3(
 ط. مصطفى احلليب. 5شرح السراجية ص:  )4(
 ط. دار الفكر. 4/408حاشية الدسوقي ج )5(
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 ها زكاة قبل الوفاة.أن يكون علي -1

 أال يكون عليها زكاة. -2

 أن يكون للرتكة ورثة معينون. -3

 أال يكون هلا ورثة معينون. -4

 وإليك بيان هذه األحوال األربعة، وما يتفرع منها.

 الحال األولى: أن يكون عليها زكاة قبل الوفاة:

هبــذا املــال يف  إذا مل يكــن امليــت قــد أدى الزكــاة يف حــال احليــاة، فــإن حــق الفقــراء قــد تعلــق
حياته، كما تقدمت اإلشـارة إليـه، وقـد قصـر يف إيصـاله إلـيهم، فعلـى ورثـة امليـت أن يـربؤوا ذمتـه 

 بأداء ما وجب عليه من احلق، وإال كانوا آكلني أموال الناس بالباطل.

فإذا كانت الرتكة مائة ألـف درهـم مـثًال، فـإن ربـع العشـر منهـا وهـو ألفـان ومخسـمائة درهـم 
 فقراء، فليس للورثة من هذه املائة إال سبعة وتسعني ألًفا ومخسمائة درهم.هو حق ال

 فلمستحقي الزكاة مزامحة الغرماء وهلم منع الورثة من اقتسام الرتكة حىت يأخذوا نصيبهم.

 وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد رحمهم اهللا تعالى:

ىل أن مـــن مـــات وعليـــه زكـــاة فقـــد خـــرج عـــن عهـــدة وذهـــب أبـــو حنيفـــة رمحـــه اهللا تعـــاىل إ
التكليف وسقطت عنه الزكاة، مبعىن أنـه ال جيـب علـى الورثـة إخراجهـا مـن الرتكـة إال أن يوصـي، 
فــإن كــان قــد أوصــى هبــا فتخــرج مــن الثلــث كســائر الوصــايا، وذلــك قياًســا علــى الصــالة والصــوم 

 .)1(ال نية له، فلم جتب عليهوحنومها من العبادات اليت يشرتط فيها النية، ومن مات 

قــالوا: ألن الزكــاة عبــادة، والعبــادة ال تتــأدى إال باختيــار َمــن عليــه؛ إمــا مبباشــرته بنفســه، أو 
بأمره أو إنابته غريه، فيقوم النائب مقامه فيصري مؤديًا بيد النائب، وإذا أوصى فقد أناب وإذا مل 

غـري إنابتـه لكـان ذلـك إنابـة جربيـة واجلـرب  يوص فلم ينب، فلو جعل الوارث نائًبا عنـه شـرًعا مـن

 ط. بوالق. 5/415، ج54، 2/28حاشية ابن عابدين ج )1(
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ينــايف العبــادة؛ إذ العبــادة فعــل يأتيــه العبــد باختيــاره، قــالوا: وهلــذا قلنــا إنــه لــيس لإلمــام أن يأخــذ 
 .)1(الزكاة من صاحب املال من غري إذنه جربًا، ولو أخذ ال تسقط عنه الزكاة

إذا ثبـت مل يسـقطه جـور جـائر ، واحلـق وال ريب بأن في هذا القول إهدارًا لحـق الفقـراء
وال تقصري مقصر، وقد تقدم أن الزكاة حق الفقراء بقسمة اهللا تعـاىل، كمـا ورد مـن حـديث زيـاد 

  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-بـــن احلـــارث الصـــدائي رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه قـــال: أتيـــت رســـول اهللا 
-فقال له رسول اهللا  قال: فأتاه رجل فقال: أعطين من الصدقة، -فذكر حديثًا طويالً  -فبايعته

إن اهللا تعاىل مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقات حىت حكم فيها « : صلى اهللا عليه وسلم
 .)2( »هو فجزأها مثانية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك حقك

في كـل سـائمة إبـل فـي أربعـين بنـت «قـال:  -صلى اهللا عليه وسلم-وجاء أن رسول اهللا 
إبل عن حساهبا؛ من أعطاها مؤجترًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشـطر  ال يفرق »لبون

 .)3( »ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس آلل حممد منها شيء

ومعــىن ذلــك أن هــذه الزكــاة حــق هللا تعــاىل أوجبــه للمســتحقني مــن عبــاده فكيــف يســقطه 
 .)4( » أحق بالوفاءأقضوا اهللا فاهللا«: صلى اهللا عليه وسلم-املوت، وقد قال 

فثبــت بــذلك أرجحيـــة قــول اجلمهـــور بلــزوم الزكــاة عـــد املــوت كلزومهـــا قبلــه، وإن اختلفـــت 
اجلهة املطالب هبا إخراجها بسبب موت املالك الـذي قـد أفضـى إىل ربـه وحياسـب علـى تقصـريه  

 اآلية. ]َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّةَ [كما يشهد له قوله تعاىل: 

قال ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاهتا فويل لـه، إمنـا كـان هـذا قبـل 
 .)5(أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها اهللا طهرًا لألموال

 . 2/168بدائع الصنائع  )1(
 .1630، حديث رقم: 1/512سنن أيب داود، ج )2(
 .1575، حديث رقم: 1/494سنن أيب داود، ج )3(
 هللا تعاىل عنهما.من حديث ابن عباس رضي ا 1854البخاري  )4(
 .1339البخاري برقم:  )5(
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 فإن لم يكن على التركة زكاة وهي الحال الثانية:

 نظر يف حال الورثة؛ هل هم معينون؟ وهذه هى احلال الثالثة.

، ســواء كــانوا ورثــة فرضــيني أو ذوي تعصــيب أو مهــا مًعــا أو ذوي رحــم؛ فــإن كــانوا كــذلك
فــإ�م إن اقتســموها فــور اســتحقاقهم هلــا فــال إشــكال عندئــذ؛ حيــث ســيجري كــل وارث نصــيبه 

 جمرى املال املستفاد.

وهــو املــال الــذي حصــل للمــرء يف أثنــاء احلــول مــن هبــة أو مــرياث أو مثلــه، وال يكــون مــن 
 .)1(نتائج املال األول

 وله صورتان

 أن ال يكون له مال سواه، فيستأنف له حوًال من حينئذ. األولى:

 أن يكون له مال سواه وله حالتان: الثانية:

 أن يكون من جنسه. األولى:

 أن ال يكون من جنسه. الثانية:

فــإن كــان مــن جنســه فقــد اختلــف أهــل العلــم يف ضــم املــال املســتفاد الــذي هــو مــن جــنس 
 ما عنده من املال.املال األول إىل 

فذهب اجلمهور إىل عدم ضمه إليه، بل يستأنف له حول حلديث الرتمذي عـن ابـن عمـرو 
من استفاد ماًال فـال زكـاة «قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-رضي اهللا تعاىل عنهما أن رسول اهللا 

 .)2( »فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه

أن ال  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-النـيب  قـال الرتمـذي وقـد روى عـن غـري واحـد مـن أصـحاب
ـــه يقـــول مالـــك بـــن أنـــس والشـــافعي وأمحـــد  ـــه احلـــول، وب زكـــاة يف املـــال املســـتفاد حـــىت حيـــول علي

 .)3(وإسحاق

 .3/218حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي للمباركفوري  )1(
 .631، برقم: 26ص  3سنن الرتمذي ج )2(
 .5/365انظر اجملموع  )3(
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وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مـال جتـب فيـه الزكـاة ففيـه الزكـاة، وإن مل يكـن عنـده 
كاة حىت حيول عليه احلول، فإن استفاد ماًال سوى املال املستفاد مل جيب عليه يف املال املستفاد ز 

قبـل أن حيــول عليــه احلــول فإنــه يزكــي املــال املســتفاد مـع مالــه الــذي وجبــت فيــه الزكــاة، وبــه يقــول 
 سفيان الثوري وأهل الكوفة ا. هـ.

 .هكذا نقل اإلمام الرتمذي أقوال أهل العلم يف املسألة، وهو املقرر يف مذاهبهم

يــة يفرقــون بــني هبيمــة األنعــام وبــني النقــود، فقــالوا يف البهيمــة كقــول أيب إال أن الســادة املالك
أي أل�ـا مـن -حنيفة رمحه اهللا تعاىل بضـمه إىل مـا عنـده؛ ألن زكـاة البهـائم موكولـة إىل السـاعي 

فلو مل تضم ألدى ذلك إىل خروجها أكثر من مرة، خبـالف األمثـان فـال تضـم  -األموال الظاهرة
قـال العالمـة خليـل: وال زكـاة يف عـني  -أي أل�ا من األموال الباطنـة -)1(أرباهباأل�ا موكولة إىل 

فقط ورثت إن مل يعلم هبا أو إال بعـد قبضـها، قـال يف احلاشـية: أي دون احلـرث واملاشـية.. فـإن 
 .)2(عن ملك الوارث -أي الوارث -املورث إن مات قبل إفراك احلب وطيب الثمر زكي

ون مـــن غـــري جنســـه فهـــو مـــال مســـتفاد جديـــد جتـــري عليـــه أحكـــام أن يكـــ الحالـــة الثانيـــة:
امللكية ملن استحقه من الورثة، إال أنه قـد يكـون ممنوًعـا منـه لسـنة أو سـنني عـدًدا: إمـا لتشـاكس 
الورثة يف تقسيمه، أو لكونه حمجورًا عليه حلقوق الورثة اآلخرين؛ من مفقود أو خنثى أو محل أو 

قــد يســتمر فــرتة طويلــة مينــع معهــا الــوارث مــن أخــذ نصــيبه مــن  حنـو ذلــك مــن أنــواع احلجــر الــذي
 اإلرث.

 فهل جتب عليه الزكاة لكل سنة؟ أم لسنة واحدة فقط كمال الضمار؟

 وقبل أن أبني ُحكمه البد من تقرير كونه ضمارًا أم ال.

 تعريف مال الضمار:

 .45، 2/44، وانظر منح اجلليل على خمتصر خليل 1/422الشرح الكبري مع الدسوقي  )1(
 .2/44منح اجلليل  )2(
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ضـــمار وهـــو وأصـــله مـــن اإل )1(املـــال الضـــمار يف اللغـــة: هـــو الغائـــب الـــذي ال يرجـــى عـــوده
 .)2(التغيب واالختفاء، ومنه الضمري وهو السر يقال: أضمره إذا أخفاه

وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي، فهو كل مـال غائـب ال يرجـى حصـوله مـع 
وذلـك كاملـال املغصـوب  )4(ويقال: هو املال الذي ال ينتفع به مع قيام امللـك )3(قيام أصل امللك
ق واجملحـود إذا مل يكـن للمالـك بينـة، وكاملـال املـودع عنـد مـن ال يعرفـه إذا نسـي واملفقود واملسـرو 

 .)5(شخصه سنني، وكاملال الذي انتزعه السلطان من صاحبه قهرًا
ومن خالل هذا التعريف يتبني أن املال املوروث املمنوع عن أصـحابه لسـبب مـن األسـباب 

علوًمـا غـري جمهـول وعلـى ملـك صـاحبه، إال املتقدمة، هو من نوع مال الضـمار، فإنـه وإن كـان م
أنـــه غـــري مقـــدور علـــى حتصـــيله، إمـــا بســـبب االســـتيالء عليـــه مـــن وارث ظـــامل، أو حلجـــزه لـــوارث 
مفقــود، أو حمتمــل كحمــل أو احتمــال كونــه ذكــرًا أم أنثــى أم خنثــى. فإنــه يف هــذه األحــوال قــد 

 فتجري عليه أحكامه. يعود للورثة بعد طول غياب، قد ال تدري مدته، فهو منه بال ريب
وهـــو إحــــدى  )6(وقـــد اختلـــف العلمــــاء يف زكـــاة مـــال الضــــمار، فـــذهب الســـادة األحنــــاف

إىل عدم وجوب الزكاة فيه حىت يقبض ويسـتأنف حولـه، لعـدم حتقـق امللـك  )7(الروايتني عن أمحد
 فيه.

لوجـــوب أمــا الســـادة املالكيــة والشـــافعية فقــد أوجبـــوا فيـــه الزكــاة لتحقـــق امللــك فيـــه، إال أن ا
منوط بقبضه، فإذا قبض أو عثر عليه زكي لعام واحد عند السـادة املالكيـة، أو كـل األعـوام عنـد 

 .)8(السادة الشافعية

 ملصباح املنري مادة ضمر، والقاموس احمليط املادة نفسها.ا )1(
 القاموس احمليط مادة أضمر )2(
 .95طلبة الطلبة ص:  )3(
 .2/623، الشرح الصغري للدردير 2/13، وبدائع الصنائع للكاساين 2/18فتح القدير البن اهلمام  )4(
 .221الصطالحات االقتصادية ص: ، ومعجم ا1/293، والكايف البن عبد الرب 2/9بدائع الصنائع  )5(
 .2/13بدائع الصنائع للكاساين  )6(
 .1/130منار السبيل البن ضويان احلنبلي  )7(
 .1/189، واألنوار لألدربيلي الشافعي 1/622انظر الشرح الصغري للدردير  )8(
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وبناء على هذا فإن املال احملتجز عن صـاحبه أعواًمـا جتـري عليـه أحكـام مـال الضـمار علـى 
 اخلالف الفقهي فيه.

كيــة يف وجــوب الزكــاة فيــه لعــام واحــد، والــذي يــراه الباحــث هــو اختيــار مــذهب الســادة املال
فهــو األيســر حلــال الورثــة الــذين قــد يكونــون فقــراء أو يتــامى، فــإذا قيــل مبــذهب الســادة الشــافعية 
لرمبا نفد املال يف الزكاة، وهذا يتناىف مع مقصـود الشـارع يف إجيـاب الزكـاة، فإ�ـا ال جتـب إال مـع 

وإيــاك وكــرائم أمــوالهم «ضــي اهللا تعــاىل عنــه: ملعــاذ ر  -صــلى اهللا عليــه وســلم-الِغــىن، وقــد قــال 
فـدل علـى أن حـال املزكـي مرعــي  )1(»دعـوة المظلـوم فإنــه لـيس بينهـا وبـين اهللا حجــاب واتـق

 يف الشرعية، وليس فقط حال املستحق.
كمــا أن مــذهب الســادة األحنــاف القائــل بعــدم وجــوب الزكــاة فيــه، فيــه إهــدار حلــق امليــت 

جياب الزكاة يف املال املوروث لسنة واحـدة عنـد قبضـه، خترجيًـا لـه حقني فكان القول الوسط هو إ
 على مال الضمار وإن مل يعده فقهاؤنا من أنواعه إال أنه منه كما تقدم بيانه.

 1426وقــد نــاقش جممــع الفقــه اإلســالمي يف دورتــه السادســة عشــرة املنعقــدة يف ديب عــام 
 143لى مـال الضـمار وذلـك بقـراره رقـم م، بعض صور األموال اجملمدة اليت خترج ع2005 -هـ

ــــك كزكــــاة احلســــابات احملتجــــرة لتوثيــــق التعامــــل؛ مثــــل هــــامش اجلديــــة، والتأمينــــات النقديــــة  وذل
للمناقصــــات، والتأمينــــات النقديــــة الــــيت تؤخــــذ مقابــــل احلصــــول علــــى خــــدمات معينــــة كاهلــــاتف 

قاعــد، فقــرر اجملمــع أن توكــل والكهربــاء، والوديعــة القانونيــة، ومكافــأة �ايــة اخلدمــة، ومكافــأة الت
 لعام واحد عند قبضه.

واملال املـورث احملتجـز عـن أصـحابه هـو مـن هـذا النـوع فالبـد أن جتـري عليـه أحكامـه، فهـو 
 األعدل يف احلكم واألنفع للوارث الفقري والغين.

مــن ذي أمــا الحــال الرابعــة واألخيــرة وهــي أن ال يكــون للمــال المــوروث وارث معــين 
أو رحم، فإن هذا املال يكون لبيت مال املسلمني، ومال بيـت مـال املسـلمني فرض أو تعصيب 

هــو مــال عــام ال مالــك لــه معــني، ومــا كــان كــذلك فــال زكــاة فيــه باتفــاق أهــل العلــم، فلــيس حمــل 
 البحث.

 اهللا تعاىل عنهما. من حديث ابن عباس رضي  18، ومسلم يف املقدمة برقم: 1425البخاري يف الزكاة برقم:  )1(
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وهبذا يكون البحث قد أتى فيما أرى على مجيع صور املسألة حبسب ما يسـر اهللا مـع كثـرة 
 العالئق.

أعلــم وعلمــه أمت وأكــرم، وصــلى اهللا وســلم وبــارك علــى ســيدنا حممــد وعلــى آلــه واهللا تعــاىل 
 وصحبه وسلم.

 ومت حتريره ظهر يوم السبت
 هـ1428/ 1/ 11
 م2008/ 1/ 19

 وكتبه الفقير إلى اهللا تعالى
 الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد

 عفا اهللا تعالى عنه


