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 المقدمة
 وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينو نحمده هلل الحمد إف

 اهلل إال إلو أال وأشهد لو، ىادي فبل يضلل ومن لو، مضل فبل اهلل يهده من أعمالنا،
 .ورسولو عبده محمًدا أف وأشهد لو، شريك ال وحده

 { مُّْسِلُموفَ  َوَأنُتم ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َوالَ  تُػَقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا} 
 (.ٕٓٔ: عمراف آؿ)

َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نػَّْفسٍ  مّْن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اتػَُّقوا النَّاسُ  َأيػَُّها يَا}   َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنػْ
ُهَما ـَ  بِوِ  َتَساَءُلوفَ  الَِّذي اللَّوَ  َواتػَُّقوا َوِنَساءً  َكِثيراً  رَِجاالً  ِمنػْ  َعَلْيُكمْ  َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ  َواأَلْرَحا
 (.ٔ: النساء{ ) رَِقيباً 

 َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ * َسِديداً  قَػْوالً  َوُقوُلوا اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا} 
 (.ٔٚ ،ٓٚ: األحزاب{ ) َعِظيماً  فَػْوزاً  فَازَ  فَػَقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَبُكمْ 

 ىى التى الصبلة رديف وىى أركانو من ركين ركن االسبلـ فى الزكاة فاف:  بعد أما
 .عليها اإلسبلـ بني التي األركاف من الثالث الركن ىي الزكاة فاف الدين عماد

فالزكاة أحد أركاف اإلسبلـ الخمسة، ودعامة من دعائمو القوية التي يقـو عليو، فهي 
رافد من روافد الحياة االقتصادية، وىي الجانب التكافلي االجتماعي المتكامل بين 

أفراد األمة اإلسبلمية، كما أنها تعكس مدى ترابط المجتمع المسلم وتآلفو، 
وإحساسو ببعضو البعض. وتعرض النظاـ المالي اإلسبلمي العادؿ في أبهى صوره، فهو 
الذي ال يمايز بين البشر، ويغلب طبقة على طبقة، كما تفعل الرأسمالية الجشعة، وال 

 .يتحكم في حقوؽ العباد وأموالهم كما تفعل االشتراكية الظالمة
بتفصيل  فيو تكلمتوقد  ،"الزكاةجامع أحكاـ " كتابال وقد من اهلل علي بجمع ىذا

 بهذه الفريضة العظيمة. المتعلقةاألحكاـ  عن
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 ِبَما ِإالَّ  ِعْلِموِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيطُوفَ  َواَل }  وحده اهلل فمن وصواب حقّ  من فيو كاف فما
 اآلية من: النساء{ ) تَػْعَلمُ  َتُكنْ  َلمْ  َما َوَعلََّمكَ (. } ٕ٘٘ اآلية من: البقرة{ ) َشاءَ 

 .اهلل وأستغفر والشَّيطاف، نفسي فمن وخطأ تقصير من فيو كاف وما(. ٖٔٔ
 وتوفيقو وإعانتو، وتيسيره، فضلو، على الحسن، والثَّناء والمنَّة، والشكر الحمد فللو

 .وآخًرا أوال هلل والحمد
 وعبل فيو عيبَ  ال من جلَّ  * الخلبل فسدَّ  عيًبا تجد إف

 .وصحبو آلو وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى
 جبل أبي نصر بن محمد:  كتبو
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 )باب وجوب الزكاة(
 ىى التى الصبلة رديف وىى أركانو من ركين وركن اإلسبلـ، فرائض من فريضة الزكاة
، عليها اإلسبلـ بني التي األركاف من الثالث الركن ىي الزكاة فاف الدين عماد

 واإلجماع والسنة الكتاب وجوبها على دؿ وقد ،بالضرورة الدين من معلومة وفرضيتها
. 

ُموا َوَما الزََّكاةَ  َوآتُوا الصَّبَلةَ  َوَأِقيُموا) :  تعالى قولو الكتاب فمن  َخْيرٍ  ِمنْ  أِلَنُفِسُكمْ  تُػَقدّْ
 . البقرة(ٓٔٔ)(  َبِصيرٌ  تَػْعَمُلوفَ  ِبَما اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوِ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ 

 َلُهمْ  الزََّكاةَ  َوآتَػْوا الصَّبَلةَ  َوَأقَاُموا الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ  ) : تعالى وقاؿ
 . البقرة(ٕٚٚ)(  َيْحَزنُوفَ  ُىمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َواَل  رَبِّْهمْ  ِعْندَ  َأْجُرُىمْ 

 َويُػْؤتُوفَ  الصَّبَلةَ  يُِقيُموفَ  الَِّذينَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  َوَرُسولُوُ  اللَّوُ  َولِيُُّكمْ  ِإنََّما) : تعالى وقاؿ
  . المائدة(٘٘)(  رَاِكُعوفَ  َوُىمْ  الزََّكاةَ 
 منها ما مر.  ،في كتاب اهلل آية وثمانين اثنتين في بالصبلة الزكاة ُقرنتوقد 
 تَابُوا فَِإفْ  ) :تعالى قاؿف الدين فى لؤلخوة سبب فقط والصبلة ىى اهلل جعلها ولقد

ينِ  ِفي فَِإْخَوانُُكمْ  الزََّكاةَ  َوآتَػْوا الصَّبَلةَ  َوَأقَاُموا (  يَػْعَلُموفَ  ِلَقْوـٍ  اآْليَاتِ  َونُػَفصّْلُ  الدّْ
 . التوبة(ٔٔ)

 الزََّكاةَ  َوآتُوا الصَّبَلةَ  َوَأِقيُموا) : تعالى قاؿ الصبلة بعد الواجبات أوجب من وىى
 . النور(ٙ٘)(  تُػْرَحُموفَ  َلَعلَُّكمْ  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا

ينَ  َلوُ  ُمْخِلِصينَ  اللَّوَ  لِيَػْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما) : تعالى وقاؿ  الصَّبَلةَ  َويُِقيُموا ُحنَػَفاءَ  الدّْ
 . البينة (٘)(  اْلَقيَّْمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزََّكاةَ  َويُػْؤتُوا
 َوُىمْ  الزََّكاةَ  يُػْؤتُوفَ  اَل  الَِّذينَ ) : تعالى قاؿف الكافرين سبل من تركها أف تعالى وبين

 . فصلت (ٚ)(  َكاِفُروفَ  ُىمْ  بِاآْلِخَرةِ 
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 ِمنْ  َكِثيًرا ِإفَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاَأيػَُّها ) :تعالى قاؿف يزكوف وال يكنزوف الذين ربنا وحذر
 َيْكِنُزوفَ  َوالَِّذينَ  اللَّوِ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَيُصدُّوفَ  بِاْلَباِطلِ  النَّاسِ  َأْمَواؿَ  لََيْأُكُلوفَ  َوالرُّْىَبافِ  اأْلَْحَبارِ 
 .التوبة(ٖٗ)(  َألِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فَػَبشّْْرُىمْ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي يُنِفُقونَػَها َواَل  َواْلِفضَّةَ  الذََّىبَ 

َها ُيْحَمى يَػْوـَ  ) :تعالى قاؿف الشديد بالعذاب وتوعدىم  ِبَها فَػُتْكَوى نَّمَ َجهَ  نَارِ  ِفي َعَليػْ
(  َتْكِنُزوفَ  ُكنُتمْ  َما َفُذوُقوا أِلَنُفِسُكمْ  َكنَػْزتُمْ  َما َىَذا َوظُُهورُُىمْ  َوُجُنوبُػُهمْ  ِجَباُىُهمْ 

 . التوبة(ٖ٘)
 إيتاء منها وذكر خمس على اإلسبلـ بني ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ السنة ومن

 . ٔ( الزكاة
 إلى معاذا وأرسل ، الصدقات ليقبضوا السعاة يرسل وسلم عليو اهلل صلى النبي وكاف
 بعث)  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما اهلل رضي عباس ابن عن، فاليمن أىل

 رسوؿ وأني اهلل، إال إلو ال أف شهادة إلى ادعهم فقاؿ اليمن، إلى عنو اهلل رضي معاذا
 كل في صلوات خمس عليهم افترض قد اهلل أف فأعلمهم لذلك، أطاعوا ىم فإف اهلل،

 أموالهم في صدقة عليهم افترض اهلل أف فأعلمهم لذلك، أطاعوا ىم فإف وليلة، يـو
 . ٕ( فقرائهم على وترد أغنيائهم من تؤخذ
 شجاعا القيامة يـو لو مثل زكاتو يؤد فلم ماال اهلل آتاه من)  وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ
:  يقوؿ ثم - شدقيو يعني - بلهزمتيو يأخذ ثم ، القيامة يـو يطوقو ، زبيبتاف لو أقرع

  . ٖ( كنزؾ أنا ، مالك أنا
: قاؿ رضي اهلل عنو ).... اهلل عبيد بن طلحة( من حديث ٙٗبرقم ) البخارى وعند
 أف إال ال: قاؿ غيرىا؟ علي ىل: قاؿ الزكاة، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو وذكر
 اهلل رسوؿ قاؿ أنقص، وال ىذا على أزيد ال واهلل: يقوؿ وىو الرجل فأدبر: قاؿ تطوع
 . (صدؽ إف أفلح: وسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 (.ٙٔ) برقم ومسلم ،(ٛ) برقم البخاريأخرجو  ٔ
 ( .ٜٔ) برقم ومسلم ،( ٜٖ٘ٔأخرجو البخاري ) ٕ
 (.٘ٙ٘ٗ ،ٖٓٗٔ) برقم البخاريأخرجو  ٖ
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 واإلسبلـ اإليماف عن جبريل سؤاؿفي حديث  (ٓ٘) رقمب وفي البخاري أيضا
 الزكاة وتؤدي الصبلة، وتقيم بو، تشرؾ وال اهلل تعبد أف اإلسبلـ ) واإلحساف
 . ( رمضاف وتصـو المفروضة،

 النبي حديث فذكر عنو اهلل رضي سفياف أبو حدثني عنهما اهلل رضي عباس ابن وقاؿ
 .  ٔ( والعفاؼ والصلة والزكاة بالصبلة يأمرنا ) فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى
)  قاؿ عبداهلل بن جرير عن( ٕٗٓٚ) البخارى ففى عليها يبايعونو الصحابة وكاف

 لكل والنصح الزكاة وإيتاء الصبلة إقاـ على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بايعت
 (، وغيرىا من األحاديث. مسلم

 تبارؾ اهلل قاؿ: -عنو اهلل رضي- الشافعي قاؿ (:ٚ/ٖقاؿ ابن األثير في الشافي )
 ويؤتوا الصبلة ويقيموا حنفاء الدين لو مخلصين اهلل يعبدوا إال أمروا وما: }وتعالى
 سيطوقوف: }بعضها وفي الزكاة، وجوب تتضمن القرآف من كثيرة آيات وذكر{ الزكاة

 ما منع على عاقب إنما ألنو الزكاة فرض فأباف: قاؿ ثم{ القيامة يـو بو بخلوا ما
 .أوجب

 
 حيث من وجوبها على األعصار جميع في المسلموف أجمع فقد اإلجماع وأما

على  اإلجماع نقل، وقد مانعيها قتاؿ على عنهم اهلل رضي الصحابة واتفق الجملة،
(، وقاؿ ابن ٔٔٛ/ٕ) الصنائع بدائع وصاحب ،(ٕٚٗ/ٕ) المغني صاحبوجوبها 

 ا.ىػ متيقن إجماع ىذا كالصبلة فرض الزكاة( : ٕٔٓ/٘حـز في المحلى )
 فبل ،-أي الزكاة – وجوبها في خبلؼ وال(: ٔٔ/ٗوقاؿ ابن العربي في المسالك )

 ا.ىػ فيو اآلثار وجلب فيو لئلطناب معنى
 المسلمين باجماع وركن فرض فالزكاة(: ٕٖٙ/٘وقاؿ النووي في المجموع )

 ا.ىػ أعلم واهلل ذلك علي االمة واجماع والسنة الكتاب دالئل وتظاىرت

                                                           

 ( . ٖ٘٘ٗأخرجو البخاري ) ٔ
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 عن يستغني الشرع في بو مقطوع أمر والزكاة: (ٕٕٙ/ٖ) الفتح فى الحافظ قاؿو  
 فمن الزكاة فرضية أصل وأما فروعو، في االختبلؼ وقع وإنما لو، االحتجاج تكلف

 ا.ىػ كفر جحدىا
 بعد يشترط ما أوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي وكاف :(ٚ/ٕ) الفتح فى الحافظ قاؿو 

 العبادات رأس ألنها الزكاة أداء ثم البدنية، العبادات رأس ألنها الصبلة إقامة التوحيد
 ا.ىػ  أمس إليو حاجتهم ما قـو كل يعلم ثم، المالية

 (: تعريف الزكاة. ٔ-مسألة) 
 بمعنى أيضا وترد الماؿ في أيضا وترد نما إذا الزرع زكا يقاؿ النماء اللغة في الزكاة

 أو الماؿ في للنماء سبب إخراجها فؤلف باألوؿ أما معا باالعتبارين وشرعا التطهير
 كالتجارة النماء ذات األمواؿ متعلقها أف بمعنى أو يكثر بسببها األجر أف بمعنى

)  جاء كما ثوابها يضاعف وألنها ٔ( صدقة من ماؿ نقص ما)  األوؿ ودليل والزراعة
 من وتطهير البخل رذيلة من للنفس طهرة فؤلنها بالثاني وأما ٕ( الصدقة يربي اهلل إف

 تطلق العربي بنا وقاؿ،عليها اإلسبلـ بني التي األركاف من الثالث الركن وىي الذنوب
 إعطاء الشرع في وتعريفها والعفو والحق والنفقة والمندوبة الواجبة الصدقة على الزكاة
 وىو ركن لها ثم مطلبي وال ىاشمي غير ونحوه فقير إلى الحولي النصاب من جزء

 وىو عليو تجب من وشرط الحولي النصاب ملك وىو السبب ىو وشرط اإلخبلص
 في الثواب وحصوؿ الدنيا في الواجب سقوط وىو حكم ولها والحرية والبلوغ العقل

 وىو انتهى األحرار واسترقاؽ الدرجة ورفع األدناس من التطهير وىي وحكمة األخرى
 يستغنى الشرع في بو مقطوع أمر والزكاة اختبلؼ عليو تجب من شرط في لكن جيد
 الزكاة فرضية أصل وأما فروعو بعض في االختبلؼ وقع وإنما لو االحتجاج تكلف عن

 ( . ٕٕٙ/ٖ. الفتح ) كفر جحدىا منف

                                                           

 ( من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.ٕٛٛ٘جزء من حديث أخرجو مسلم برقم ) ٔ
 من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.  (ٗٔٓٔ) مسلمو  ،(ٖٓٗٚ،  ٓٔٗٔ) البخاري أخرجو ٕ
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 إذا: النفقة وزكت وزاد، نما إذا: الزرع زكا: يقاؿ والزيادة النمو: لغةفالزكاة كما تقدـ 
{ زكاىا من أفلح قد: }تعالى قاؿ الطهارة، بمعنى تطلق وقد فيها، بورؾ

{ تزكى من أفلح قد: }سبحانو قولو ومثلو األدناس، عن طهرىا أي[ ٜٔ/ٜ:الشمس]
{ أنفسكم تزكوا فبل: }تعالى قاؿ المدح، على أيضاً  وتطلق ،[ٚٛ/ٗٔ:األعلى]
 أزكياء، قـو من الخير، زائد أي زكّي، رجل: يقاؿ الصبلح، وعلى[ ٖ٘/ٕٖ:النجم]

 .الخير في زيادتهم بين إذا: الشهود القاضي وزّكى
 قاؿ اآلفات، ويقيو منو، المخرج في يزيد ألنو زكاة؛ الشرع في المخرج الماؿ وسمي
 [.ٕ/ٖٗ:البقرة{ ]الزكاة وآتوا} :تعالى

 تطهرىم صدقة أموالهم من خذ: }سبحانو قولو في اللغوية المعاني ىذه وتتمثل
 . ٔومالو أجره وتنمي اإلثم من مؤديها تطهر فهي[ ٜ/ٖٓٔ:التوبة{ ]بها وتزكيهم

                                                           

 أو عددا، زاد شيء فكل والنماء، الزيادة اللغة في الزكاة(: ٔٔ/ٛٔقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه ) ٔ
 جزء بإخراج تعالى هلل التعبد: فهي الشرع في وأما وطاب، نما إذا الزرع زكى: فيقاؿ زكاة،: لو يقاؿ فإنو حجما نما

 .مخصوصة جهة أو لطائفة معين ماؿ في شرعا واجب
 زيادة آثارىا لكن الماؿ، كمية نقص ظاىرىا كاف وإف الزكاة أف: الشرعي والمعنى اللغوي المعنى بين والعبلقة

 في عليو اهلل أوجب بما قاـ إذا ببالو، يخطر ال ما الرزؽ أبواب من لو اهلل يفتح قد اإلنساف فإف وكمية، بركة الماؿ
 اهلل وجو تريدوف زكاة من ءاتيتم ومآ اهلل عند يربوا فبل الناس أمواؿ فى ليربوا ربا من ءاتيتم ومآ: }تعالى قاؿ. مالو

 يأتي: أي{ يخلفو{ } الرازقين خير وىو يخلفو فهو شىء من أنفقتم ومآ: }تعالى وقاؿ{.  المضعفوف ىم فأوالئك
 ألداء الموفقين فإف مشاىد أمر وىذا ،«ماؿ من صدقة نقصت ما»: وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ وبدلو، بخلفو

 رزؽ أبواب لهم اهلل يفتح وربما عندىم، بقي ما في وبركة ينفقونو، فيما بركة يجدوف أموالهم في عليهم يجب ما
 اللغة في للزكاة مبلقية الشرع في الزكاة كانت ولهذا اهلل، سبيل في أموالهم إنفاقهم بسبب العين رأي يشاىدونها

 من الزكاة فإف صاحبها، قلب في اإليماف زيادة وىي أخرى زيادة أيضا الزكاة في إف ثم والزيادة، النماء حيث من
 األعماؿ أف والجماعة السنة أىل مذىب ألف الرجل؛ إيماف من تزيد الصالحة واألعماؿ الصالحة، األعماؿ
 بذؿ فإنها خلقو في اإلنساف تزيد أيضا وىي بنقصها، وينقص بزيادتها، يزداد اإليماف وأف اإليماف، من الصالحة
 آثارا لو إف بل كريم، فاضل خلق أنو شك ال والسخاء والكـر والسخاء، الكـر على يدؿ والعطاء والبذؿ وعطاء،

 اإلنفاؽ، فليجرب ذلك على يطلع أف أراد ومن وراحتو، القلب ونور الصدر، وانشراح القلب، انشراح في بالغة
 فالزكاة كالزكاة، مؤكدا واجبا اإلنفاؽ كاف إذا فيما والسيما اإلنفاؽ، بهذا لو تحصل التي الحميدة ثار"اال يجد
 الحقيقة في وىي اإلسبلـ، عمود ىي التي بالصبلة مقرونة كثيرا تأتي التي وىي العظاـ، ومبانيو اإلسبلـ أركاف أحد
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 جزء إخراج: بأنها المالكية وعرفها الماؿ، في يجب حق: شرعاً  الزكاةأما تعريف و 
. وحرث معدف غير وحوؿ، الملك، تم إف لمستحقو، نصاباً، بلغ ماؿ من مخصوص

 لشخص مخصوص ماؿ من مخصوص ماؿ جزء تمليك: بأنها الحنفية وعرفها
 «اإلباحة» عن بو احترز «تمليك» فقولهم. تعالى اهلل لوجو الشارع عينو مخصوص،

، إليو دفع إذا إال يجزيو، ال ناوياًالزكاة، يتيماً  أطعم فلو  ولكن كساه، لو كما المطعـو
 خرج «ماؿ جزء» وقولهم. األيتاـ بنفقة عليو حكم إذا إال القبض، يعقل أف بشرط

 ىو: المخصوص والجزء. يجزيو ال الزكاة، ناوياً  سنة، داره فقيراً  أسكن فلو المنفعة،
 والشخص شرعًا، المقدر النصاب ىو: المخصوص والماؿ دفعو، الواجب المقدار

 معين نصاب عشر ربع ىو «الشارع عينو» وقولهم. الزكاة مستحقو ىم: المخصوص
 بقصد أي «تعالى هلل» وقولهم. والفطرة النافلة صدقة فأخرج الحوؿ، عليو مضى

 .تعالى اهلل مرضاة
 .مخصوص وجو على وبدف ماؿ عن يخرج لما اسم بأنها الشافعية وعرفها

 في مخصوصة لطائفة مخصوص ماؿ في واجب حق أنها ىو الحنابلة عند وتعريفها
 إنما: }تعالى بقولو إليهم المشار الثمانية األصناؼ ىم: والطائفة، مخصوص وقت

 تماـ ىو: المخصوص والوقت[ ٜ/ٓٙ:التوبة{ ] والمساكين للفقراء الصدقات
 في الحب اشتداد وعند التجارة، وعروض( األثماف) والنقود الماشية في الحوؿ

 فيو تجب ما حصوؿ وعند الزكاة، فيها تجب التي الثمرة صبلح بدو وعند الحبوب،
 ليلة من الشمس غروب وعند المعادف، من فيو تجب ما واستخراج العسل، من الزكاة

 .الفطر زكاة لوجوب الفطر،
 الحق أداء أي نفسو، اإليتاء فعل على الفقهاء عرؼ في أطلقت الزكاة أف يتبين وبو

 حقاً  اهلل فرضو الذي الماؿ من المقدر الجزء على أيضاً  وأطلقت الماؿ، في الواجب
                                                                                                                                                  

 يمكن ال المحبوب وبذؿ النفوس، عند محبوب الماؿ ألف وجل؛ عز اهلل عند لما محبا اإلنساف كوف تبين محك
 الزكاة ومصالح بذلو، مما أحب أيضا المحبوب ىذا ويكوف وبحصولو، اإلنساف بو يؤمن محبوب أجل من إال

 .اآلف ذكرنا ما أكثر فيو بالتأمل يحصل معلـو أمر ذلك وغير األعماؿ وزيادة بها اإليماف وزيادة
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 اهلل وطاعة العبودية في العبد صدؽ على لداللتها صدقة، الزكاة وتسمى ،للفقراء
 الفقو األسبلمي وأدلتو بتصرؼ. .تعالى
 في تكرر قد: (ٖٚٓ/ٕ)  النهايةفي  -تعالى اللَّو رحمو- األثير ابن العبلمة قاؿ

 والنماء، الطهارة،: اللغة في" الزكاة" وأصل ،"التزكية"و ،"الزكاة" ذكر الحديث
 فَػَعَلة ووزنها والحديث، القرآف، في اسُتعِمل قد ذلك وكلّ  والمدح، والبركة،

 األسماء من وىي ألًفا، انقلبت قبلها ما وانفتح الواو، تحركت فلما كالصدقة،
 المزَكَّى الماؿ من الطائفة وىي العين، على فُتطَلق والفعل، اْلُمخَرج، بين المشتركة

 بالطعن نفسو ظََلم من أِتي البياف بهذا الجهل ومن. التزكية وىو المعنى، وعلى بها،
 وإنما العين، إلى ذاىًبا[ ٗ: المؤمنوف{ ]فَاِعُلوفَ  لِلزََّكاةِ  ُىمْ  َوالَِّذينَ : }تعالى قولو على

 لؤلبداف طُهرة الفطر وزكاة لؤلمواؿ، طُْهرة فالزكاة التزكية، ىو الذي المعنى المراد
 .انتهى
: بالمدّ  والزكاء: زكا مادة في المنير المصباحفي  -تعالى اللَّو رحمو- الفّيوميّ  وقاؿ

 باأللف وأزكى قعد، باب من زُُكوِّا، تزكو واألرض الزرع زكا: يقاؿ والزيادة، النماء،
 الرجلُ  وزكى الزكاُء، بو يُرجى سبب ألنو زكاًة؛ الماؿ من اْلُمخَرج القدرُ  وُسّمي مثلو،
. والتثقيل باأللف، وزّكاه الماَؿ، اللَّو وأزكى منو، اسم والزكاةُ  تزكيًة، بالتشديد- مالو
 كما زكوّي،: فيقاؿ واًوا، األلف وقلبُ  الهاء، حذؼُ  وجب الزكاة إلى نسبت وإذا
 زكاتّيةٌ : وقولهم األصوؿ، إلى تردّ  النسبة ألف َحَصوّي؛ حصاة إلى النسبة في يقاؿ

  .انتهى زكويّة والصواب عامّي،
 (: الحكمة من تشريع الزكاة.ٕ-مسألة)

 ومحقق الحكم، ألحسن متضمن وىو إال شيئا يشرع ال تعالى اهلل أف يعلم أف يجب
 الحكيم، علما، شيء بكل أحاط الذي العليم، ىو تعالى اهلل فإف ، المصالح ألحسن

 .لحكمة إال شيئا يشرع ال الذي
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ما ذكره  منها لذلك، كثيرة حكما العلماء ذكر فقد الزكاة، تشريع من الحكمة وأما
 الفردية الزكاة فوائد( حيث قاؿ : ٕٔ-ٚ/ٙالعبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 :يلي ما وِحَكُمها واالجتماعية
 تم اإلنساف بها قاـ فإذا اإلسبلـ، أركاف أحد ألنها وإكمالو؛ العبد إسبلـ إتماـ: األولى
 يسعى مؤمن مسلم فكل مسلم، لكل عظيمة غاية أنو شك ال وىذا وكمل، إسبلمو
 .دينو إلكماؿ

 للنفوس، محبوب الماؿ أف وذلك المزكي، إيماف صدؽ على دليل أنها: الثانية
 منو، أكثر محبوب ابتغاء بل أكثر، أو مثلو محبوب ابتغاء إال يبذؿ ال والمحبوب

 .وجل عزّ  اهلل لرضا صاحبها طلب صدؽ على تدؿ ألنها صدقة؛ سميت ولهذا
 الكرماء؛ زمرة في وتدخلو البخبلء، زمرة من فتنتشلو المزكي، أخبلؽ تزكي أنها: الثالثة

 ذلك صار جاه، بذؿ أو ماؿ، بذؿ أو علم، بذؿ سواء البذؿ، على نفسو عود إذا ألنو
 اعتاده، ما بذؿ قد اليـو ذلك يكن لم إذا يتكدر، إنو حتى وطبيعة لو سجية البذؿ

 الصيد عن متأخراً  اليـو ذلك كاف إذا تجده الصيد، اعتاد الذي الصيد كصاحب
، على نفسو عود الذي وكذلك صدره، يضيق  من يـو فات إذا صدره يضيق الكـر
 .منفعتو أو جاىو أو مالو فيو يبذؿ لم األياـ

 نفسو في يجد الماؿ، سيما وال الشيء، بذؿ إذا فاإلنساف الصدر، تشرح أنها: الرابعة
 أف ال نفس، وطيب بسخاء بذلو يكوف أف بشرط ولكن مجرب، شيء وىذا انشراحاً،

 .لو تابع وقلبو بذلو يكوف
 انشراح أسباب من والكـر البذؿ أف( ٕ٘/ٕ) المعاد زاد في القيم ابن ذكر وقد

 من الماؿ ويخرج نفس، وطيب بسخاء يعطي الذي إال منو يستفيد ال لكن الصدر،
 فلن قلبو، قرارة في لكنو يده، من الماؿ أخرج من أما يده، من يخرجو أف قبل قلبو

 .البذؿ بهذا ينتفع
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 ما ألخيو يحب حتى أحدكم يؤمن ال)  الكامل بالمؤمن اإلنساف تلحق أنها: الخامسة
 فأنت حاجتك، بو تسد الذي الماؿ لك يبذؿ أف تحب أنك فكما ٔ( لنفسو يحب
 .اإليماف كامل بذلك فتكوف أخاؾ، تعطيو أف تحب

 وأفشى الكبلـ، أطاب لمن)  الجنة فإف الجنة، دخوؿ أسباب من أنها: السادسة
 .الجنة دخوؿ إلى يسعى وكلنا ، ٕ( نياـ والناس بالليل وصلى الطعاـ وأطعم السبلـ،
 على القادر فيو يضفي واحدة، أسرة كأنو اإلسبلمي المجتمع تجعل أنها: السابعة
 أف عليو يجب إخواناً  لو بأف يشعر اإلنساف فيصبح المعسر، على والغني العاجز،
{ ِإلَْيكَ  اللَّوُ  َأْحَسنَ  َكَما َوَأْحِسنْ : }تعالى قاؿ إليو، اهلل أحسن كما إليهم يحسن

 عند يعرؼ ما وىذا واحدة، عائلة وكأنها اإلسبلمية األمة فتصبح ،[ٚٚ: القصص]
 يؤدي اإلنساف ألف لذلك؛ يكوف ما خير ىي والزكاة تماعي،االج بالتكافل المتأخرين

 .إخوانو وينفع فريضة، بها
 يركب الرجل ىذا يجد أف يغيظو قد الفقير ألف الفقراء؛ ثورة حرارة تطفئ أنها: الثامنة

 وىو الطعاـ، من يشتهي ما ويأكل القصور، من يشاء ما ويسكن المراكب، من شاء ما
 في يجد أنو شك ال ذلك، أشبو وما األسباؿ على إال يناـ وال رجليو، إال يركب ال

 لنا: وقالوا غضبهم، وىدؤوا ثورتهم كسروا الفقراء على األغنياء جاد فإذا، شيئاً  نفسو
 .ويحبونهم األغنياء فيألفوف الشدة، في يعرفوننا إخواف

 ذلك؛ أشبو وما والسطو، والنهب السرقات مثل المالية الجرائم تمنع أنها: التاسعة
 من يعطونهم بكونهم األغنياء ويعذروف حاجتهم، من شيئاً  يسد ما يأتيهم الفقراء ألف

                                                           

 .عنو اهلل رضي أنس عن( ٘ٗٔأخرجو مسلم ) ٔ

/ ٗ) والحاكم ،(ٓٙٗٔ) والدارمي ،(ٖٖٗٔ) ماجة وابن ،(ٕ٘ٛٗ) والترمذي ،(ٔ٘ٗ/ ٘) أحمد أخرجو ٕ
 في والقضاعي ،(ٜٙٗ) حميد بن وعبد ،(ٕٕٗٗ) الكبرى في والبيهقي ،(ٖٙ٘/ ٛ) شيبة أبي وابن ،(ٜ٘ٔ
 صحيح حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث، عنو اهلل رضي سبلـ بن اهلل عبدعن  وغيرىم( ٜٔٚ) الشهاب مسند
( ٖٚٓ) األذكار في النووي وقاؿوصححو الحاكم وأقره الذىبي ، ( ٖٙٗ/ ٕ) السنة شرح في البغوي قاؿ وكذا

 الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو حسن إسناده( ٕٗ/ ٜ) المنير البدر في الملقن ابن وقاؿ جيد إسناده
  .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو صحيح إسناده: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٜٙ٘)
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 الحبوب في نصفو أو والعشر والعروض، والفضة الذىب في العشر ربع يعطوف مالهم،
 يعتدوف فبل إليهم محسنوف أنهم فيروف كبيرة، نسبة يعطونهم المواشي وفي والثمار،

 .عليهم
 امرئ كل) : وسّلم عليو اهلل صّلى النبي قاؿ فقد القيامة يـو حر من النجاة: العاشرة

 إال ظل ال يـو ظلو في اهلل يظلهم الذين في وقاؿ ، ٔ( القيامة يـو صدقتو ظل في
 . ٕ( يمينو تنفق ما شمالو تعلم ال حتى فأخفاىا بصدقة تصدؽ رجل) : ظلو

 زكاتو يؤدي لن ألنو وشرائعو؛ اهلل حدود معرفة إلى اإلنساف تلجئ أنها: عشرة الحادية
 تدعو مما ذلك وغير ومستحقها، وأنصباءىا وأموالها أحكامها يعرؼ أف بعد إال

 .إليو الحاجة
 اإلنساف تصدؽ فإذا ومعنى، حساً  الماؿ تنمي يعني الماؿ، تزكي أنها: عشرة الثانية

 الصدقة، ىذه بسبب رزؽ زيادة لو اهلل يفتح وربما اآلفات، يقيو ذلك فإف مالو من
 أف مشاىد شيء وىذا ، ٖ( ماؿ من صدقة نقصت ما) : الحديث في جاء ولهذا

 أو باحتراؽ، أكثره على أو عليو يقضي ما مالو على يسلط ربما البخيل اإلنساف
 .كثيرة أمواالً  منو تستنزؼ التي العبلجات إلى تلجئو أمراض أو كثيرة، خسائر

                                                           

 ،(ٛٗٔ - ٚٗٔ/ ٗ) أحمد أخرجو .«الناس بين يحكم حتى»: قاؿ أو ،«الناس بين يقضى حتى»: وتمامو ٔ
 والحاكم ،(ٖٖٓٔ) حباف وابن ،(ٖٕٔٗ) خزيمة وابن ،(ٙٙٚٔ) يعلى وأبو ،(٘ٗٙ) الزىد في المبارؾ وابن

 في الطحاوي ،(ٖٚٔ) و( ٖٓٔ) الشهاب مسند في والقضاعي ،(ٔٛٔ/ ٛ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٙٔٗ/ ٔ)
 شرح في والبغوي ،(ٖٖٛٗ) الشعب وفي ،(ٚٚٔ/ ٗ) الكبرى في والبيهقي ،(ٖٖٙٛ) اآلثار مشكل شرح
/ ٘) الفيض في المناوي وقاؿ الذىبي، وأقره والحاكم حباف وابن خزيمة ابن صححو والحديث (ٖٚٙٔ) السنة
 أحمد رجاؿ(: ٖٔٔ/ ٖ) المجمع في الهيثمي وقاؿ قوي، إسناده: «المهذب» في -الذىبي أي -وقاؿ(: ٖٔ

 الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،(ٕٕٛٙ) «الصغير الجامع» في السيوطي وصححو ثقات،
 رجاؿ ثقات رجالو صحيح، إسناده(: ٛٙ٘/ ٕٛ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٓٔ٘ٗ)

 رجاؿ فمن -المْرَوزي وىو -إسحاؽ بن علي وغير مسلم، رجاؿ من فإنو عمراف، بن َحرملة غير الشيخين
  .ثقة وىو الترمذي،

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٖٔٓٔ) ومسلم ،(ٖٕٗٔ) البخاري أخرجو ٕ
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٕٛٛ٘) مسلم أخرجو ٖ
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 إال أموالهم زكاة قـو منع ما)  :الحديث وفي الخيرات، لنزوؿ سبب أنها: عشرة الثالثة
 . ٔ( السماء من القطر منعوا

 صّلى الرسوؿ عن ذلك ثبت كما ٕ( الرب غضب تطفئ الصدقة أف) : عشرة الرابعة
 . وسّلم عليو اهلل

 . ٖالسوء ميتة تدفع أنها: عشرة الخامسة
 إلى وصولو فتمنع السماء من ينزؿ الذي الببلء مع تتعالج أنها: عشرة السادسة

 . األرض
 تطفئ الصدقة)  :وسّلم عليو اهلل صّلى الرسوؿ قاؿ الخطايا، تكفر أنها: عشرة السابعة
 . ٗ( النار الماء يطفئ كما الخطيئة

                                                           

 األلباني العبلمة الحديث صححوو رضي اهلل عنهما الحصيب  بن بريدة، و عمر  ابن اهلل عبدروي من حديث   ٔ
  .( ٙٓٔ) الصحيحة في

 بن اهلل وعبد الخطاب بن وعمر عباس بن اهلل وعبد الخدري سعيد وأبي جعفر بن اهلل عبد حديث من روي ٕ
( : ٜٛٓٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ مالك، بن وأنس حيدة بن معاوية أمامة وأبي سلمة وأـ مسعود
 المحدثين بعض عند بالمتواتر يلحق بل ريب ببل صحيح وشواىده طرقو بمجموع الحديث أف القوؿ وجملة

 .المتأخرين

 ( . ٖٛٓ٘،  ٚٙٙٗ،  ٜٗٚ،  ٘ٙٙورد في ذلك عدة أحاديث ضعيفة كما في الضعيفة ) ٖ
/ ٘) والترمذى ،(ٜٕٕٙٓ رقم ،ٖٕٔ/ ٘) وأحمد ،(ٓٙ٘ رقم ،ٙٚ ص) الطيالسى أخرجوجزء من حديث  ٗ

 فى والبيهقى ،(ٖٛٗ٘ رقم ،ٚٗٗ/ ٕ) والحاكم ،(ٖٜٖٚ رقم ،ٖٗٔٔ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٕٙٔٙ رقم ،ٔٔ
 المصنف في الرزاؽ وعبد ،(ٕٜٕ رقم ،ٖٗٔ/ ٕٓ) والطبرانى ،(ٕٕ٘ٗ رقم ،ٖٔ/ ٗ) اإليماف شعب

 ،(ٜٙٔ) الصبلة قدر تعظيم في والمروزي ،(ٕٔٔ) حميد بن وعبد ،(ٜٓٔ/ ٕ) التفسير وفي ،(ٖٖٕٓٓ)
 لو(: ٕ٘٘ص) والحكم العلـو جامع في رجب ابن الحافظ عنو قاؿ والحديث ،(ٔٔ) السنة شرح في والبغوي

: الترمذي قاؿ لذا الصحة درجة إلى يرتقي ورواياتو طرقو بمجموع الحديث قلت ضعيفة، كلها معاذ عن طرؽ
 ابن وقاؿ ،(ٙ٘ٔ/ ٖ) الكبرى أحكامو في الحق عبد وصححو الذىبي، ووافقو الحاكم وصححو صحيح، حسن
 ثابت،(: ٖٗ٘ٔ/ ٖ) الرباني الفتح في الشوكاني وقاؿ صحيح، حديث(: ٖٓٔ/ ٗ) الموقعين أعبلـ في القيم

 في الحويني وقاؿ لغيره، صحيح(: ٕٙٙٛ) الترغيب صحيح في وقاؿ( ٕٕٔٔ) الصحيحة في األلباني وصححو
 بطرقو صحيح: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، حديث(: ٙ ح ،/ٙٗ) الصمت كتاب تحقيق

 .وشواىده
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 (: متى فرضت الزكاة ؟.ٖ-مسألة)
 فبل: } تعالى قولو في كما المكي، العهد منذ للفقراء، الصدقة إيتاء للمسلمين شرع

 مقربة ذا يتيما مسغبة ذي يـو في إطعاـ أو رقبة فك العقبة ما أدراؾ وما العقبة اقتحم
 في للفقراء جعلت المكية اآليات وبعض ،ٙٔ – ٔٔ:البلد { متربة ذا مسكينا أو

 معلـو حق أموالهم في والذين: }  تعالى قولو في كما معلوما، حقا المؤمنين أمواؿ
 . ٕ٘ - ٕٗ:المعارج { والمحرـو للسائل

 األكثر فذىب الزكاة فرض وقت أوؿ في اختلف:  (ٕٙٙ/ٖالحافظ في الفتح ) قاؿ
 إليو أشار رمضاف فرض قبل الثانية السنة في كاف فقيل الهجرة بعد وقع أنو إلى

 في كاف ذلك بأف التاريخ في األثير بن وجـز الروضة من السير باب في النووي
 القيس عبد وفد حديث وفي ثعلبة بن ضماـ حديث في تقدـ فقد نظر وفيو التاسعة

 أوؿ في وكانت ىرقل مع سفياف أبي مخاطبة وكذا الزكاة ذكر أحاديث عدة وفي
 آخر في سيأتي كما ذلك كل تأويل يمكن لكن بالزكاة يأمرنا فيها وقاؿ السابعة
 حاطب بن ثعلبة قصة في وقع بما األثير بن إليو ذىب ما بعضهم وقوى الكبلـ

 ما فقاؿ عامبل وسلم عليو اهلل صلى النبي بعث الصدقة آية أنزلت لما ففيها المطولة
 في الزكاة فتكوف التاسعة في وجبت إنما والجزية الجزية أخت أو جزية إال ىذه

 فرضها أف صحيحو في خزيمة بن وادعى بو يحتج ال ضعيف حديث لكنو التاسعة
 الحبشة إلى ىجرتهم قصة في سلمة أـ حديث من أخرجو بما واحتج الهجرة قبل كاف

 اهلل صلى النبي عن بو أخبره ما جملة في للنجاشي قاؿ طالب أبي بن جعفر أف وفيها
 ألف نظر بذلك استداللو وفي انتهى والصياـ والزكاة بالصبلة ويأمرنا وسلم عليو

 مراجعة تكوف أف فيحتمل رمضاف صياـ وال بعد فرضت تكن لم الخمس الصلوات
 فيها وقع قد مدة بعد بذلك أخبره وإنما النجاشي على قدـ ما أوؿ في تكن لم جعفر

 وىو أمتو بو يأمر بمعنى يأمرنا فقاؿ جعفرا ذلك وبلغ والصياـ الصبلة قصة من ذكر ما
 أف إسناده في قدح من سلم إف ىذا سلمة أـ حديث عليو حمل ما وأولى جدا بعيد
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 يكوف أف ذلك من يلـز وال الجملة في أي والصياـ والزكاة بالصبلة يأمرنا بقولو المراد
 الزكاة ىذه بالزكاة وال رمضاف صياـ بالصياـ وال الخمس الصلوات بالصبلة المراد

 كاف الزكاة فرض أف على يدؿ ومما أعلم واهلل والحوؿ النصاب ذات المخصوصة
 اهلل أنشدؾ وقولو ثعلبة بن ضماـ قصة في العلم في المتقدـ أنس حديث التاسعة قبل
 ضماـ قدـو وكاف فقرائنا على فتقسمها أغنيائنا من الصدقة ىذه تأخذ أف أمرؾ آهلل
 وذلك الصدقات ألخذ العماؿ بعث التاسعة في وقع الذي وإنما تقدـ كما خمس سنة

 الهجرة بعد وقع الزكاة فرض أف على يدؿ ومما ذلك قبل الزكاة فريضة تقدـ يستدعي
 فرضيتو على الدالة اآلية ألف الهجرة بعد فرض إنما رمضاف صياـ أف على اتفاقهم

 من والحاكم ماجو وبن والنسائي أيضا خزيمة وبن أحمد عند وثبت خبلؼ ببل مدنية
 بصدقة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمرنا)  قاؿ عبادة بن سعد بن قيس حديث
 ٔ( نفعلو ونحن ينهنا ولم يأمرنا فلم الزكاة فريضة نزلت ثم الزكاة تنزؿ أف قبل الفطر

 وىو سعد بن قيس عن لو الراوي عمار أبا إال الصحيح رجاؿ رجالو صحيح إسناده
 داؿ وىو معين وبن أحمد وثقو وقد حميد بن المفتوحو بالمهملة عريب اسمو كوفي
 رمضاف فرض بعد وقوعها فيقتضي الزكاة فرض قبل كاف الفطر صدقة فرض أف على

 فرضت األولى السنة في اإلسبلـ تاريخ في ووقع المطلوب وىو الهجرة بعد وذلك
                                                           

 والنسائي (ٔٓٛ٘) المصنف في الرزاؽ عبدو  ،( ٕٛٛٔ) ماجو ابن(، و ٜٖٕٗٛ، رقم  ٙ/ٙ) أخرجو أحمد ٔ
رقم / ٛٔ) الكبير في الطبراني(، و ٓٔٗ/ٔ) والحاكم ،( ٜٖٕٗ) خزيمة وابن ،( ٖٗٗٔ) يعلى وأبو ،( ٜٗ/٘)

( والحديث صحح إسناده الحافظ في الفتح، وقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق ٜ٘ٔ/ٗ) البيهقيو  ،(ٙٛٛ
المسند : إسناده صحيح، وصححو العبلمة األلباني في صحيح ابن ماجة، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق 

م ، رق ٜٖٗ( : إسناده صحيح، أما الوادعي فخرجو في أحاديث معلة ظاىرىا الصحة )صٕٕٙ/ٜٖالمسند )
 معروفوف السند وبقية" الكماؿ تهذيب" في كما ويحيى أحمد وثقو ، حميد بن عريب ىو عمار أبو( وقاؿ : ٖٚٚ
 طرؽ من أخرجو أف بعد اهلل رحمو النسائي اإلماـ ولكن ، ثقات وجدتهم السند ىذا إلى نظرت إذا فأنت ثقات،
 ذكر ثم بو، عبادة بن سعد بن قيس عن شرحبيل بن عمرو عن مخيمرة بن القاسم عن عيينة بن الحكم عن شعبة
 سعد بن قيس عن الهمداني عمار أبي عن مخيمرة بن القاسم عن كهيل بن سلمة طريق من ىي التي الطريق ىذه

 كهيل بن سلمة ورواية المحفوظة، ىي الحكم رواية أف اهلل رحمو يريد كهيل، بن سلمة من أثبت والحكم:  قاؿ بو
 . أعلم واهلل الشاذة ىي
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 البن المغازي طريق من المذكور سلمة أـ حديث الدالئل في البيهقي أخرج وقد الزكاة
 من أخرجو خزيمة وبن الزكاة ذكر فيو وليس عنو بكير بن يونس رواية من إسحاؽ
 أعلم واهلل مقاؿ سلمة وفي عنو الفضل بن سلمة طريق من لكن إسحاؽ بن حديث

 ا.ىػ
 متى اهلل رحمهم العلماء اختلف( : ٕٔ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 التي الزكاة بآيات واستدلوا مكة، في فرضت إنها: العلماء بعض فقاؿ الزكاة؟ فرضت
[ ٚ ،ٙ: فصلت{ ]الزََّكاةَ  يُػْؤتُوفَ  الَ  الَِّذينَ  لِْلُمْشرِِكينَ  َوَوْيلٌ : }مثل مكة في نزلت
 َوَما: }ومثل[ المعارج{ ] َواْلَمْحُروـِ  لِلسَّاِئلِ  َمْعُلوـٌ  َحقّّ  َأْمَواِلِهمْ  ِفي َوالَِّذينَ : }ومثل
 َوْجوَ  تُرِيُدوفَ  زََكاةٍ  ِمنْ  آتَػْيُتمْ  َوَما اللَّوِ  ِعْندَ  يَػْربُو َفبلَ  النَّاسِ  َأْمَواؿِ  ِفي لِيَػْربُػوَ  رِبًا ِمنْ  آتَػْيُتمْ 

: األنعاـ{ ]َحَصاِدهِ  يَػْوـَ  َحقَّوُ  َوآتُوا: }وكقولو ،[ الرـو{ ] اْلُمْضِعُفوفَ  ُىمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّوِ 
 تقدير وأما مكة، في فرضها إف ػ األقواؿ أصح وىو ػ: بعضهم وقاؿ، [ ٔٗٔ

 ابتداء فيكوف وعليو المدينة، في فهذا أىلها وتبياف الزكوية، األمواؿ وتقدير أنصبائها،
 اإلنساف إف حيث األمر، ىذا لتتقبل وإعدادىا النفوس، تهيئة باب من مكة في فرضها
 في بالنفع ظاىراً  عليو تعود ال أمور في منو يخرج جمًا، حباً  يحبو الذي مالو من يخرج
 فرضاً  ػ تعالى ػ اهلل فرضو ذلك، من عليها يفرض ما لقبوؿ النفوس تهيأت فلما الدنيا،

 . المدينة في وذلك مفصبًل، مبيناً 
 (: حكم من منع الزكاة ؟.ٗ-مسألة)

 الزكاة مانع)  – وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ قاؿرضي اهلل عنو  أنس عن
 .ٔ( النار في القيامة يـو

                                                           

 ىذا فيكوف(: ٖٓٗ/٘وقاؿ ابن الملقن في البدر المنير )( ٖٜ٘ رقم ، ٘ٗٔ/ٕ) الصغير فى الطبرانى أخرجو ٔ
 فيو( : ٗٙ/ٖ) الهيثمى قاؿ، و تقويو الصحيح في شواىد لو أف ومع -أي الترمذي– شرطو على حسنا الحديث

 محفوظا ىذا كاف إف: (٘ٓ٘/٘كما في الفيض )  حجر ابن قاؿ، وقاؿ وثق وقد كثير كبلـ وفيو سعد بن سناف
، وحسنو العبلمة األلباني في صحيح الجامع أصبل لو نجد لم: الصبلح ابن قوؿ على رد وفيو حسن فهو

(٘ٛٓٚ.) 
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 إذا وكاتبو، وشاىداه، وموكلو، الربا، آكل بن مسعود رضي اهلل عنو ) اهلل عبد قاؿو 
 بعد أعرابيا والمرتد ،ٔالصدقة والوي للحسن، والمستوشمة ، والواشمة بو، علموا

 .ٕ( القيامة يـو وسلم، عليو اهلل صلى محمد لساف على ملعونوف ىجرتو،
                                                                                                                                                  

 منعها من شديد وتخويف الزكاة أداء على للمؤمنين حث وىذا جهنم نار أي( النار في القيامة يـو الزكاة مانع)قولو 
 .النار أىل ىم الذين الكفر أىل أوصاؼ من المنع جعل حيث

 واألعضاء األيدي في البسط ىو الذي والسخاء الجود درجات أقل وأداؤىا البخل درجات أكبر الزكاة منع (تنبيو)
 معاني ىي إنما اآلخرة في والسكنات الحركات ألف بالمشي فيو ينشط موضعا وال حركة الماؿ في يجد فلم

 ويشده يملكو فهو مالكو بقلب عبلقة لو والماؿ فيو كاف فيما إال يتصرؼ وال قدـ ما إال العبد يجد ال الديانات
 يؤدي ال فمن ملكو إلى بها تجذبو التي بالعبلقة تصرؼ حيثما وتابع لو طائع والماؿ العبلقة بتلك إليو ويضمو
 لمحبوبو ذليبل وصار الماؿ تعبده فيو الحب وباستغراؽ إليو الماؿ بو وماؿ الكلي الحب الماؿ أحب فقد الزكاة
 المزكي صفات من وصف ألنها األرواح صفات من التزكية أف واعلم. العقبى في وخسر وخاب الدنيا عبد تعس

 درجاتها أقل في الزكاة أداء على المقتصر لكن الجود بصفة ووصفو البخل رذيلة عن بها المتصف تنزيو ىو سبحاف
 ىي التي األرض إلى انظر. بالزكاة هلل متعبد كلو الوجود بأف واعلم. البر وجوه في الماؿ بذؿ فيمن التزكية وإنما
 مما بشيء عليهم تبخل ال بركاتها جميع ظهرىا على من وىم إليها الخلق أقرب تعطي تجدىا إليك األشياء أقرب
 مما شيئا يدخر ال لبعض بعضو متعاوف الكل واألفبلؾ والسماء الحيواف وكذا عنده ما يعطي النبات وكذا عندىا
 بعض على بعضو فعطف الحاجة وشملتو الفقر لـز قد بعض إلى بعضو فقير كلو الوجود ألف اهلل طاعة في عنده

 قتالو وجب فلذلك الموجودات وجميع واألرض السماء أىل خالف قد الزكاة فمانع زكاتو ىو عنده ما وإعطاؤه
 (.٘ٓ٘/٘. فيض القدير )العقبى في النار وأدخل الدنيا في وقهره

 .تفوت أف إلى مؤخرىا: أي: السندي قاؿ": الصدقة والوي: "قولو ٔ
 رقم ،ٗٗٔ/ٖ) الرزاؽ وعبد ،( ٜٓٓٗ رقم ،ٖٓٗ/ٔ) وأحمد ،( ٔٓٗ رقم ،ٖ٘ ص) الطيالسى أخرجو ٕ

 ،( ٕٔٗ٘ رقم ،ٚ٘ٔ/ٜ) يعلى وأبو ،( ٕٕٓ٘ رقم ،ٛ/ٗ) خزيمة وابن ،( ٕٓٔ٘ رقم ،ٚٗٔ/ٛ) ،( ٓٓٔ٘
 رقم ،ٕٓٛ/ٕ) والشاشى ،( ٖٖٛٔ رقم ،ٜٕٚ/ٕ) الشاميين فى والطبرانى ،( ٕٕٖ٘ رقم ،ٗٗ/ٛ) حباف وابن

 رقم ،ٜٖٔ/ٗ) الشعب وفى( ٜٙ٘ٚٔ رقم ،ٜٔ/ٜ) والبيهقى ،( ٖٓٗٔ رقم ،٘ٗ٘/ٔ) والحاكم ،( ٗ٘ٛ
 أصل وأما( : ٘ٛٔ/٘) اإلرواء في وقاؿ النسائي، صحيح في األلباني العبلمة صححو والحديث( ٚٓ٘٘
 طريق من رواه خزيمة ابن أف المنذرى ذكر لكن. ضعيف وىو،  األعور وىو،  الحارث طريق من فهو،  الحديث
( ٖٚٛ/ٔ" ) المستدرؾ"  فى رأيتها فقد،  الرواة بعض من وىما تكوف أف أخشى: قلت. مسعود ابن عن مسروؽ

 شرط على صحيح: " وقاؿ. بو مسروؽ عن مرة بن اهلل عبد عن األعمش عن الرملى عيسى بن يحيى طريق من
 التقريب"  فى الحافظ قاؿ. ضعف حفظو ففى،  مسلم بو احتج وإف ىذا الرملى: قلت. الذىبى ووافقو".  مسلم
 عن مرة بن اهلل عبد عن األعمش عن فرووه، وآخروف وشعبة الثورى سفياف خالفو وقد".  يخطىء صدوؽ": " 

 من عند وروايتهم، تحتمل ال األثبات الثقات، لهؤالء الرملى فمخالفة، الصواب وىو. مسروؽ بدؿ الحارث
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ألنو أنكر  بإسبلـ عهد حديث يكوف أف إالمن المعلـو أف من أنكر فريضة الزكاة كفر، 

 فمن( : ٕٕٛ/ٕ) المغني في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿمعلـو من الدين بالضرورة، 
 ألنو أو،  باإلسبلـ عهده لحداثة إما ذلك يجهل ممن وكاف، بو جهبل وجوبها أنكر
 كاف وإف، معذور ألنو؛ بكفره يحكم وال، وجوبها عرؼ، األمصار عن نائية ببادية نشأ

 المرتدين أحكاـ عليو تجري،  مرتد فهو العلم أىل بين اإلسبلـ بببلد ناشئا مسلما
 والسنة الكتاب في ظاىرة الزكاة وجوب أدلة ألف؛  قتل وإال تاب فإف،  ثبلثا ويستتاب
 إال يكوف ال جحدىا فإذا،  حالو ىذه ممن أحد على تخفى تكاد فبل،  األمة وإجماع
 ا.ىػ بهما وكفره،  والسنة الكتاب لتكذيبو

 بإجماع فرض وىي: الزكاة عن (ٗٔ/ٛٔ) اهفتاو  مجموعفي  عثيمينلا عبلمةال وقاؿ
 ناشئا أو بإسبلـ، عهد حديث يكوف أف إال كفر، فقد وجوبها أنكر فمن المسلمين،

 كفر فقد علمو بعد أصر وإف يعلم، ولكنو فيعذر، وأىلو العلم عن بعيدة بادية في
 ا.ىػ مرتدا

 .العلم أىل جماىير قوؿ في بكافر فليس(: أما من منعها بخبل ال جحودا فرع)
 اعترافو مع ، وأخفاىا بها بخبل الزكاة منع إذا (:ٖٖٗ/٘قاؿ النووي في المجموع )

 الممتنع في الكتاب في السابق الوجو فيو يجيء وال ، خبلؼ ببل يكفر لم بوجوبها
 الكفر تقتضي أحاديث ىناؾ أف والفرؽ ، يكفر أنو وجوبها اعتقاد مع ، الصبلة من

 ا.ىػ آدمي دين من امتنع إذا كما ، قهرا منو وتؤخذ يغرر ولكن ، ىذا بخبلؼ
                                                                                                                                                  

 لحديث قوى شاىد وىو، عنو اهلل رضى مسعود ابن عن صحيح ثابت الطرؽ بهذه فالحديث وبالجملة. ذكرناىم
: وزيادة الكتاب بلفظ( ٜٕٗٙ/ٕٔ/ٙ) تفسيره  فى الطبرى جرير ابن أورده فقد، مشهور حديث ىو بل،  جابر

وصححو الشيخ أحمد شاكر  ىػ. ا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن األخبار بو تظاىرت: " وقاؿ". بو علموا إذا"
 بن الحارث حسن، حديث( : ٕ٘ٗ/ٙ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ(، ٓٚ/ٗفي تحقيق المسند )

  .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو وبقية سيرد، كما توبع قد -ضعيفا كاف وإف- األعور اهلل عبد
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 لوجوبو جحدا رمضاف شهر صـو ترؾ من: (ٖٗٔ/ٓٔ) الدائمة اللجنة علماءوقاؿ 
 صبلتو، وتصح األصح في يكفر فبل وتساىبل عمدا تركو ومن صبلتو، تصح وال كفر
 عمدا تركها ومن صبلتو، تصح وال كفر لوجوبها جحدا المفروضة الزكاة ترؾ ومن

 مطلقا لوجوبو جحدا تركو من الحج وىكذا صبلتو، وتصح يكفر فبل وبخبل تساىبل
 ا.ىػ صبلتو وتصح يكفر لم تساىبل االستطاعة مع تركو من أما كفر

 بعد اإلسبلـ أركاف أىم الزكاة( : ٙ-٘/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 اإلماـ عن ثبت وقد كتابو، في بالصبلة كثيراً  يقرنها وتعالى سبحانو واهلل الصبلة،

 الصبلة كتارؾ يكفر بخبلً  تاركها أف» عنو الروايات إحدى في اهلل رحمو أحمد
 إف: قالوا بخبلً  مانعها كفروا والذين يكفر، ال تاركها أف الصحيح ولكن،  ٔ«كسبلً 

ينِ  ِفي فَِإْخَوانُُكمْ  الزََّكاةَ  َوآتَػُوا الصَّبَلةَ  َوَأقَاُموا تَابُوا فَِإفْ : }قاؿ ػ تعالى ػ اهلل : التوبة{ ]الدّْ
 وأقاموا الشرؾ، من تابوا إف: الثبلثة األوصاؼ ىذه على األخوة ثبوت فرتب[ ٔٔ

 من اإلنساف خرج إذا إال الدين في األخوة تنتفي أف يمكن وال الزكاة، وآتوا الصبلة،
 آَمُنوا الَِّذينَ  يَاَأيػَُّها: }فيو اهلل قاؿ عمداً  فالقاتل لنا، أخ فهو الكبائر فعل إذا أما الدين،
َلى ِفي اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ   ُعِفيَ  َفَمنْ  بِاألُنْػَثى َواألُنْػَثى بِاْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  بِاْلُحرّْ  اْلُحرُّ  اْلَقتػْ

 [ .ٛٚٔ: البقرة{ ]بِاْلَمْعُروؼِ  فَاتػَّْباعٌ  َشيءٌ  َأِخيوِ  ِمنْ  َلوُ 
َلى ِفي اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاأَيػَُّها: }ػ وتعالى سبحانو ػ فقاؿ  اْلُحرُّ  اْلَقتػْ

{ بِاْلَمْعُروؼِ  فَاتػَّْباعٌ  َشيءٌ  َأِخيوِ  ِمنْ  َلوُ  ُعِفيَ  َفَمنْ  بِاألُنْػَثى َواألُنْػَثى بِاْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  بِاْلُحرّْ 
 .للقاتل أخاً  المقتوؿ اهلل فجعل القاتل، على يعود والضمير المقتوؿ،: أي

 بَػْينَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإنََّما: }المؤمنين من المقتتلين في ػ تعالى ػ اهلل وقاؿ
 فبل الذنوب، كبائر من وقتالو المؤمن قتل أف مع، [ ٓٔ: الحجرات{ ]َأَخَوْيُكمْ 

 .الزكاة تارؾ كفر على فدؿ بكفر، إال الدين في األخوة تنتفي أف يمكن

                                                           

 .(ٖٛٓ/ ٔ) والمبدع ،(ٖٗ/ ٖ) اإلنصاؼ مع الكبير الشرح ٔ
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 أبي حديث دؿ لكن اآلية، بهذه االستدالؿ في جيد وجو لو القوؿ ىذا أف شك وال
 حكم حكمها ليس الزكاة أف على مسلم صحيح في الثابت عنو اهلل رضي ىريرة

 وذكر والفضة، الذىب زكاة مانع وسّلم عليو اهلل صّلى النبي ذكر حيث، الصبلة
 لم كافراً  كاف ولو ،ٔ( النار إلى وإما الجنة، إلى إما سبيلو يرى ثم) : قاؿ ثم عقوبتو،

 ا.ىػ الجنة إلى سبيل لو يكن
معلقا على ىذا  (ٖٖٛ/ ٔ) والترىيب الترغيب على التعليقوقاؿ العبلمة األلباني في 

 من صريح نص ىذا: قلت( النار إلى وإما الجنة، إلى إما سبيلو يرى ثمالحديث )
 المدة تلك يعذب الذي الزكاة تارؾ أف - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 «نار إلى وإما جنة، إلى إما سبيلو فيرى»: لقولو النار في مخلد بكافر ليس أنو الطويلة
 الترؾ، لمجرد التارؾ يكفروف الذين وغيرىم الدكاترة بعض على قويّ  رد ففيو

 .الكبلـ كعلماء النصوص ويتأولوف! الروايات من بالمتشابو ويتشبثوف
 على أصر فإف قهرا، منو أخذىا المسلم الحاكم وعلى قطعا، فاسق الزكاة مانع( فرع) 

 . يؤديها حتى قوتل بعشيرتو واحتمى منعها
 اهلل رسوؿ سمعت إني قاؿ عمر بن اهلل عبد عن( ٙٔ) ومسلم( ٛ) البخاري روىفقد 
 اهلل إال إلو ال أف شهادة خمس على بني اإلسبلـ إف)  يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى
 .( البيت وحج رمضاف وصياـ الزكاة وإيتاء الصبلة وإقاـ
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عمر ابن عن( ٕٕ) ومسلم( ٕ٘) البخاري وروى

 اهلل رسوؿ محمدا وأف اهلل إال إلو ال أف يشهدوا حتى الناس أقاتل أف أمرت)  قاؿ
 بحق إال وأموالهم دماءىم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة ويؤتوا الصبلة ويقيموا
 .( اهلل على وحسابهم اإلسبلـ
( ٓٓٗٔ) البخاري ففي ، الزكاة مانعي قتاؿ على عنهم اهلل رضي الصحابة وأجمع
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ توفي لما)  قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٕٓ) ومسلم

                                                           

  .عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٜٚٛ) مسلم أخرجو ٔ
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 عنو اهلل رضي عمر فقاؿ العرب من كفر من وكفر عنو اهلل رضي بكر أبو وكاف وسلم
 حتى الناس أقاتل أف أمرت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ وقد الناس تقاتل كيف
 اهلل على وحسابو بحقو إال ونفسو مالو مني عصم فقد قالها فمن اهلل إال إلو ال يقولوا
 منعوني لو واهلل الماؿ حق الزكاة فإف والزكاة الصبلة بين فرؽ من ألقاتلن واهلل فقاؿ
 على لقاتلتهم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى يؤدونها كانوا( صغيرة شاة) عناقا
 اهلل رضي بكر أبي صدر اهلل شرح قد أف إال ىو ما فواهلل عنو اهلل رضي عمر قاؿ منعها

 .( الحق أنو فعرفت عنو
 بس شيخ يا( : ٔٗٙ/٘األلباني ) العبلمة موسوعةوقد سئل العبلمة األلباني كما في 

 الزكاة، مناع قاتل عندما الردة باب بوب أعلم واهلل البخاري قضية لي تشرح أف أريد
: وسميت الصديق، بكر أبو قاتلهم الزكاة تركوا أنهم بحكم شيخ يا ىذا تفسر كيف
 الردة؟ حرب

 المحصن؟ الزاني قتل تفسر كيف عنو، ستجيبني أنت فيك اهلل بارؾ التفسير: الشيخ
 .أخي يا تفسر كيف تنطقوف، ال مالكم

 .حداً : مداخلة
 المهم يقاتل، الصياـ يمنع يقاتل، الزكاة يمنع يقاتل، الصبلة يمنع الذي: إذاً : الشيخ

 وأكبر مرتدين، كونهم وبين قـو مقاتلة بين تبلـز ال الكفر، وبين مقاتلة بين تربط ال
نَػُهَما فََأْصِلُحوا اقْػَتتَػُلوا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  طَائَِفَتافِ  َوِإفْ : }الساعة مشكلة عندؾ شيء  فَِإفْ  بَػيػْ
{ اللَّوِ  َأْمرِ  ِإَلى تَِفيءَ  َحتَّى تَػْبِغي الَِّتي فَػَقاتُِلوا اأُلْخَرى َعَلى ِإْحَداُىَما بَػَغتْ 

 .بغت ألنها كفرت؟ ألنها تبغي التي قاتلوا( ٜ:الحجرات)
 .. ولكن: مداخلة
 َأْمرِ  ِإَلى َتِفيءَ  َحتَّى تَػْبِغي الَِّتي فَػَقاتُِلوا} قاموسك، من اسحبها «ولكن» ىذه: الشيخ

 أف المقاتلة مجرد من نستلـز ال المسلمين من طائفة مقاتلة( ٜ:الحجرات{ )اللَّوِ 
 اآلف ىذا، نستلـز ال القيامة، يـو النار في مخلدوف مرتدوف كفار المسلمين ىؤالء
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 قاتلهم أنو تعني ال المقاتلة ىذه الزكاة، من امتنعوا الذين الناس أولئك بكر أبو قاتل
 أف تعلم أال اآلف الزكاة، أداء من امتناعهم بمجرد دينهم عن مرتدين أنهم أساس على
 أال زكاتها؟ يؤدوف ال التعبير صح إذا مملينة مبليين أصحاب كثيروف أغنياء ىناؾ
 دينهم؟ عن مرتدوف كفار ىؤالء: تقوؿ ىل تعلم؟

 .ال: مداخلة
 أبو وأولها الراشدة الخبلفة دولة ستعيد مسلمة دولة اآلف كانت لو: فإذاً  ال،: الشيخ

 ذىنك في اآلف اجمع: إذاً  الزكاة، أداء من الممتنعين ىؤالء سيقاتل: أي الصديق بكر
 حكمت ما ألنك دينهم عن مرتدوف أنهم يقاتلوف وال الزكاة، من امتنعوا ألنهم يقاتلوف

 ألنهم قوتلوا أنهم لقـو الخليفة مقاتلة بين تبلـز ال: فإذاً  دينو، عن مرتد الزكاة تارؾ أف
 «قد» أقوؿ ما أنا يكونوف، ال وقد مرتدين يكونوف قد: ألقوؿ أعود وإنما مرتدوف،
 قد ثالثة، بقد وأتبعها مرتدين، يكونوف ال وقد مرتدين يكونوف قد اثنتين، أقوؿ واحدة،

 قد: نقوؿ الذي كلو، العالم في موجود وىذا مرتد، غير وبعضهم مرتداً  بعضهم يكوف
: تعالى بقولو يحتج أنو بعضهم عن يروى وىذا الزكاة، منع استحل: أي مرتداً، يكوف

: فإذاً  راح، الرسوؿ اآلف للرسوؿ، موجو الخطاب( ٖٓٔ:التوبة{ )َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ }
 ... فبل اآلخروف أما دينو، عن مرتداً  يكوف فهذا زكاة، علينا وليس الزكاة ندفع ال نحن

 منع مسألة في التكفير مناقشة أثناء لي ظهرت نقطة شيخنا البحث في: السؤاؿ
 .فيها رأيكم ألرى أعرضها أف فأحب الزكاة،
 .تفضل: الشيخ
 كلمة بكر أبو قاؿ بكر، أبي على عمر أنكر لما الحديث نفس في شيخنا: السائل

 على تواطؤىم أجل من وإنما بعينها، الزكاة منع أجل من قاتلهم ما أنو على تدؿ
( عليو لقاتلتهم اهلل لرسوؿ يؤدونو كانوا عقاالً  أو عناقاً  منعوني لو واهلل: )فقاؿ المنع،
 المتروكة اإلسبلـ أركاف من يكوف أف عن فضبلً  يكفر ال منعو العقاؿ أو العناؽ وىذا

 .أوالً  ىذا. كذا أو
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) : جده عن أبيو عن حكيم بن بهز حديث في يقوؿ والسبلـ الصبلة عليو النبي: ثانياً 
 فدؿ ىذا، من شيء أو قتلو أو كفره: يقل فلم ٔ( مالو وشطر أخذوىا فإنا منعها ومن
 عليها، ومقاتلتهم منعها على لتواطؤىم ىو إنما لهم عنو اهلل رضي مقاتلتو أف ىذا

 .ذلك شابو وما الردة وحرب الردة ظروؼ في وخاصة
  .خير اهلل جزاؾ أحسنت: الشيخ

 الزكاة من الكافر؟(: ىل تؤخذ ٘-مسألة)
 لقولو الزكاة؛ال تؤخذ منو  فالكافر مسلما، المزكي يكوف أف الزكاة، وجوب شروط من

 ٗ٘/ التوبة(  وبرسولو باهلل كفروا أنهم إال نفقاتهم منهم تقبل أف منعهم وما : ) تعالى
.  

 قصة في عنهما اهلل رضي عباس ابن عن( ٜٔ) ومسلم( ٛ٘ٗٔ) البخاري روى وقد
 إليو تدعوىم ما أوؿ فليكن : ) وسلم عليو اهلل صلى قولو وفيو ، اليمن إلى معاذ بعث

 على وترد أموالهم من زكاة عليهم فرض اهلل أف فأخبرىم فعلوا فإذا..  اهلل عبادة
 إال بالزكاة يؤمروف ال وأنهم الزكاة، لوجوب شرطا اإلسبلـ فجعل ،(الحديث.. فقرائهم

 . اإلسبلـ في دخولهم بعد
 يلزمونهم كانوا وإنما زكاة، الذميين من يأخذوف يكونوا لم عنو اهلل رضي الصحابة وألف

 .بالجزية
 بل كافرا، فيها كاف التي السنوات عن الزكاة قضاء يلزمو ال فإنو الكافر، أسلم وإذا

 ينتهوا إف كفروا للذين قل : ) تعالى لقولو إسبلمو؛ وقت من جديدا حوال يستأنف
 . ٖٛ/  األنفاؿ(  سلف قد ما لهم يغفر

 عليو، واجبة ىيو  كافر؟ من الزكاة أخذ يجوز وال(: ٕٔ/ٗقاؿ ابن حـز في المحلى )
 فرؽ، وال الصبلة وكذلك يسلم، أف إال عنو تجزئ ال أنها إال منعها؛ على معذب وىو
 .ذلك كل من عنو سلف ما بإسقاط وجل عز تفضل فقد أسلم فإذا

                                                           

 سيأتي تخريجو في الباب القادـ . ٔ



 - 15 - 

 َما*  اْلُمْجرِِمينَ  َعنِ  * يَػَتَساَءُلوفَ  َجنَّاتٍ  ِفي*  اْلَيِمينِ  َأْصَحابَ  ِإالَّ ) : تعالى اهلل قاؿ
 وَُكنَّا*  اْلِمْسِكينَ  نُْطِعمُ  َنكُ  َوَلمْ  * اْلُمَصلّْينَ  ِمنَ  َنكُ  َلمْ  قَاُلوا * َسَقرَ  ِفي َسَلَكُكمْ 
ينِ  بِيَػْوـِ  نَُكذّْبُ  وَُكنَّا *  اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ   ( المدثر . اْلَيِقينُ  َأتَانَا َحتَّى*  الدّْ

{ كافروف ىم باآلخرة وىم الزكاة يؤتوف ال الذين*  للمشركين وويل} وجل عز وقاؿ
 . فصلت(( ٚ)

 [ٖٛ: األنفاؿ{ ]سلف قد ما لهم يغفر ينتهوا إف كفروا للذين قل: }تعالى وقاؿ
 ا.ىػ الكفار على الشرائع وجوب في إال ىذا، كل في خبلؼ وال: محمد أبو قاؿ

 الكافر على الزكاة تجب ال( : " ٖٓٓ/ ٘) المجموع في اهلل رحمو النووي قاؿو 
 في بها يطالب لم أسلم وإف،  كفره في بها يطالب فبل ذميا أو كاف حربيا األصلي

 " . الكفر مدة
 صواب الزكاة للزـو شرطا االسبلـ جعل (:ٓٔ/ٕوقاؿ الشوكاني في السيل الجرار )

 قاؿ من عند بها خطابهم معنى ألف بالشرعيات مخاطبوف الكفار بأف القوؿ ينافيو وال
 منهم مطلوب ذلك ألف تركو يجب ما وفعل فعلو يجب ما بترؾ يعذبوف انهم ىو بو

 ا.ىػ  كفرىم حاؿ في
 ، الكافر على الزكاة تجب فبل( : " ٘ٔ/ٙ) الممتع الشرح في عثيمينال عبلمةال وقاؿ
 صدقة أموالهم من خذ: ) تعالى قاؿ ، طهرة الزكاة ألف ؛ أصليا أـ مرتدا أكاف سواء

 حتى يطهر لم ذىبا األرض ملء أنفق فلو ، نجس والكافر( ٖٓٔ/  التوبة( )تطهرىم
 . بتصرؼ كبلمو انتهى"  كفره من يتوب
 ال إنها: قولنا معنى ليس ولكن: (ٙٔ/ٛٔ) مجموع فتاواه في عثيمينال عبلمةال وقاؿ
 - عليها يعاقب إنو بل اآلخرة؛ في عنها معفي أنو منو تصح وال الكافر على تجب
 َما * اْلُمْجرِِمينَ  َعنِ  * يَػَتَساَءُلوفَ  َجنَّاتٍ  ِفي * اْلَيِمينِ  َأْصَحابَ  ِإالَّ ) : تعالى لقولو

 وَُكنَّا * اْلِمْسِكينَ  نُْطِعمُ  َنكُ  َوَلمْ  * اْلُمَصلّْينَ  ِمنَ  َنكُ  َلمْ  قَاُلوا * َسَقرَ  ِفي َسَلَكُكمْ 
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ينِ  بِيَػْوـِ  نَُكذّْبُ  وَُكنَّا * اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ   وىذا ؛[المدثر] ( اْلَيِقينُ  َأتَانَا َحتَّى * الدّْ
 .كذلك وىو اإلسبلـ، بفروع إخبللهم على يعذبوف الكفار أف على يدؿ

 في المؤمنين على)  (: تحت حديث ٕٗٔوقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة )
 ما وعلى السماء، سقت ما و العين سقت ما عشر - العقار ماؿ أو - الثمار قةصد

 أخرجو قد و ، الشيخين شرط على صحيح( سنده  العشر نصف بالغرب يسقى
 مرفوعا عمر ابن عن سالم طريق من غيرىم و األربعة السنن أصحاب و البخاري

 بن معاذ و ىريرة أبي و كجابر الصحابة من آخرين جماعة حديث من وورد .نحوه
، بن وعمرو عمرو، بن اهلل وعبد جبل،  الغليل إرواء في أحاديثهم أخرجت وقد حـز

 : صدرىا في لقولو خاصة بصورة الرواية ىذه أوردت إنما و (.ٜٓٚ)
 فيو و:"  البيهقي قاؿ .الروايت سائر في توجد ال ىامة فائدة ففيو" المؤمنين على"

 على وىم منهم تؤخذ وكيف: قلت " . الذمة أىل من تؤخذ ال أنها على كالداللة
 كما الشرؾ درف من المزكي المؤمن تزكي وإنما تزكيهم ال فالزكاة ، ضبللهم و شركهم

 صبلتك إف عليهم صل و ، بها تزكيهم و تطهرىم صدقة أموالهم من خذ) تعالى قاؿ
 ، المؤمنين من تؤخذ إنما الزكاة أف على ظاىرة داللة تدؿ اآلية فهذه(  لهم سكن
 وتاريخ النبوية، السيرة يدرس من وإف ... ذلك على داللة منها أصرح الحديث لكن

 يكونوا لم أنهم يقينا يعلم وملوكهم المسلمين خلفاء من وغيرىم الراشدين الخلفاء
 الجزية منهم يأخذوف كانوا وإنما المواطنين، من المسلمين غير من الزكاة يأخذوف

 سبيل عن المتفقهة بعض ينحرؼ أف المؤسف فمن، والسنة الكتاب عليها ينص كما
 الكتاب في ثبت ما فينكروا ، تارة االجتماعية والعدالة، تارة اإلصبلح باسم المؤمنين

 بتأويبلت تكوف ما أشبو التأويل من بطرؽ المسلمين عمل عليو وجرى والسنة
 النص جاء ما بل ، يعرفوف يكونوا لم ما يثبتوف، أخرى جهة ومن جهة، من الباطنيين

 ىذا عليها دؿ التي المسألة ىذه اآلف وحسبنا كثيرة، ذلك على واألمثلة، بنفيو
:  يقولوف اليـو الشيوخ بعض أف وسمعنا قرأنا فقد ، الكريمة اآلية كذا و الحديث
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 مؤمنهم أديانهم اختبلؼ على المواطنين جميع أغنياء من الزكاة الدولة تأخذ أف بجواز
 معنى أسابيع منذ سمعت لقد و ، تفريق أي دوف فقرائهم على توزع ثم كافرىم، و

 الضماف عن فيها يتكلم كاف تلفزيونية ندوة في األزىر مشايخ كبار أحد من ىذا
 الزكاة بجمع سيقـو القاىرة في القومي االتحاد أف ذكره ومما اإلسبلـ، في االجتماعي

 في أمامو الحاضرين أحد فقاـ!  فقرائهم على وتوزيعها. المواطنين أغنياء جميع من
 الحلقات جلسات عقدنا لما:  فقاؿ ذلك جواز في المستند عن وسألو الندوة

 من مذىب على اعتمادا ذلك بجواز قرارا جلساتها بعض في اتخذنا االجتماعية
 وىنا، الزيدي المذىب يعني أنو أظن وأنا. الشيعي المذىب وىو اإلسبلمية المذاىب

 الكتاب داللة عن الجلسة تلك في رافقو ومن الشيخ ىذا أعرض لقد ، العبرة موضع
 على خبلفهم في واعتمد ، بالمؤمنين خاصة الزكاة أف على السلف واتفاؽ والسنة

 إال ىو ليس ؟ ذلك في السبب ىو ما الكريم القارىء يدري ىل و!  الزيدي المذىب
 على كانت وليتها االقتصادية، و االجتماعية سياستهم على الحكاـ بعض موافقة
 غير منهج ولكنو الجزئي الخطأ ىذا في الشيء بعض األمر لهاف إذف إسبلمي منهج

 عن واإلعراض !لهم دين ال الذين األوربيين بعض تقليد على قائم ىو بل إسبلمي،
 وسلم عليو اهلل صلى محمد قلب على أنزلها التي تعالى اهلل شريعة من االستفادة

 علماء من المشتكى اهلل فإلى ، مكاف و زماف كل في للناس ىداية و نورا لتكوف
 اإلسبلـ، جادة عن المنحرفة بفتاويهم الجائرين الحكاـ يؤيدوف الذين الرسـو و السوء
 لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق من و: )  يقوؿ وجل عز واهلل المسلمين، وسبيل
 ىذا،(  مصيرا ساءت و جهنم نصلو و تولى ما نولو المؤمنين سبيل غير يتبع و الهدى

 المؤنة باختبلؼ تختلف الزرع زكاة أف وىي معروفة فقهية قاعدة الحديث وفي
 وإف العشر، فزكاتو األنهار و العيوف و السماء بماء يسقى كاف فإف عليو، والكلفة

 تجب وال. العشر نصف فزكاتو نحوىا و(  االترتوازية)  النواضح و بالدالء يسقى كاف
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 معروؼ بنصاب مقيد ذلك بل ، قليبل كاف لو و األرض تنتجو ما كل في الزكاة ىذه
 . معروفة أحاديث ذلك وفي السنة، في

 إذا وذلك إسبلمو، في الزكاة من عليو وجب فما، تفصيل فيو المرتد( الكافر فرع)
 حق ألنو والحنابلة، الشافعية قوؿ في يسقط ال النصاب على الحوؿ تماـ بعد ارتد
 المسلم من الزكاة يأخذ كما مالو من اإلماـ فيأخذه كالدين، بالردة يسقط فبل ماؿ

 . أداؤىا يلزمو لم ذلك بعد أسلم فإف الممتنع،
: أي «وقتل منو وأخذت»: قولو(: ٜٙٔ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 .لردتو ويقتل؛ ألىلها، وتعطى منو، تؤخذ فإنها لوجوبها جحداً  الزكاة منع من
 اهلل لقوؿ منو؛ تقبل ال وىي بكفره، حكمنا وقد منو، تؤخذ كيف وىو سؤاؿ يرد وىنا

ُهمْ  تُػْقَبلَ  َأفْ  َمنَػَعُهمْ  َوَما: }تعالى  ،[ٗ٘: التوبة{ ]بِاللَّوِ  َكَفُروا َأنػَُّهمْ  ِإالَّ  نَػَفَقاتُػُهمْ  ِمنػْ
 الماؿ؟ لبيت مالو يكوف ىل وأيضاً 

 .الزكاة أىل وىم الغير، حق بها وتعلق عليو، وجبت ألنها منو؛ تؤخذ: الجواب
 وىو األعم في يدخل ال الزكاة، ماؿ وىو األخص ألف الماؿ؛ بيت الزكاة تدخل وال

 وإصبلح المساجد، بناء: مثل العامة، المصالح في تصرؼ ربما ألنها الماؿ؛ بيت
 ألف الماؿ؛ بيت في مالو باقي ويكوف فيو، الزكاة تصرؼ أف يصح ال وىذا الطرؽ،
 ا.ىػ يورث ال المرتد
 ، الردة قبل المرتد ماؿ في وجبت التي الزكاة بالردة تسقط أنو إلى الحنفية وذىب

 بالردة فتسقط ، معتبرة غير كافر وىو العبادة ونيتو ، األداء عند النية شرطها من ألف
 الحوؿ تماـ قبل ارتد إذا وأما األرض، من الخارج زكاة منها كاف ما حتى ، كالصبلة

 قوؿ وىو ، والحنابلة ، الحنفية من الجمهور عند الوجوب يثبت فبل النصاب على
 اإلسبلـ إلى عاد فإف موقوؼ لمالو ملكو أف الشافعية عند واألصح، الشافعية عند
 التي السنوات في عليو تجب ال وكذلك ،فبل وإال الزكاة فيو وتجب ملكو بقاء تبين
   .سنوات من مضي عما الزكاة إخراج يلزمو لم لئلسبلـ عاد فلو ، مرتدا فيها بقي
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 الكافر كاف ولو كافر على زكاة تجب وال( : " ٖٛٛ/ٔ" )النهى أولي دقائق" في جاء
 قولو لعمـو ؛ ردتو لزمن منو تؤخذ لم أسلم فإف ، األصلي فأشبو كافر ألنو ؛ مرتدا
 صلى وقولو.  ٖٛ/األنفاؿ( سلف قد ما لهم يغفر ينتهوا إف كفروا للذين قل: ) تعالى

 ( " .قبلو ما يجب اإلسبلـ: ) وسلم عليو اهلل
 الزكاة؟ يؤدي ال سنين بها وبقي الحرب دار في أسلم(: إذا فرع) 

 العلم أف إلى الحنفية من وزفر المنذر، وابن والحنابلة، والشافعية، المالكية، ذىب
 دار في أسلم إذا الحربي على الزكاة فتجب لوجوبها، شرطا ليس مفروضة الزكاة بكوف

 ويخاطب اإلسبلمية، بالشريعة لو علم وال سنين ىناؾ ومكث سوائم ولو الحرب
 . اإلسبلـ دار إلى خرج إذا بأدائها

 لزمو زكاتها يؤد ولم سنوف عليو مضت إذا: (ٖٖ/٘في المجموع ) النووي اإلماـ قاؿ
 اإلسبلـ دار في كاف وسواء ال أـ الزكاة وجوب علم سواء جميعها، عن الزكاة إخراج

 ا.ىػ الحرب دار أـ
 دار في أسلم لمن فريضة الزكاة بكوف العلم أف إلى وصاحباه حنيفة أبو وذىب

 . المذكورة الصورة في الحربي على الزكاة تجب فبل الزكاة لوجوب الحرب شرط
 تلك في وأقاـ الحرب دار في أسلم ومن(: ٔٛٔ/ٕقاؿ السرخسي في المبسوط )

 لم ألنو بها يؤخذ لم إلينا خرج ثم يؤدىا فلم عليو الزكاة وجوب عرؼ فاف سنين الدار
 اهلل بين و بينو فيما بأدائها يفتى لكنو و الوقت ذلك في االماـ حماية تحت يكن

 اهلل رحمو زفر قوؿ على إال أداؤىا عليو فليس عليو الزكاة بوجوب يعلم لم وإذا تعالى
 دفع في عذر جهلو و ألحكامو قاببل صار االسبلـ بقبوؿ ألنو قالو ما والقياس تعالى
 خطاب توجو وقلنا استحسنا لكنا و سببو تقرر بعد الواجب اسقاط في ال المأثم
 المقدس بيت إلى يصلوف كانوا قباء أىل أف ترى أال ،إليو البلوغ على يتوقف الشرع

 التكليف ألف وىذا يبلغهم لم ألنو ذلك لهم وجوز الكعبة إلى القبلة تحوؿ بعد
 غير الخطاب كاف فصار إليو البلوغ قبل بو العمل حق في وسع وال الوسع بحسب
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 غير االسبلـ أحكاـ ألف الحرب دار في شائع غير الخطاب ألف وىذا حقو في نازؿ
 .إليو الوصوؿ مقاـ الشيوع لقياـ الحرب دار في شائعة

 في دار اإلسبلـ.  الزكاة بفرضية ٔالجهل(: فرع)

                                                           

 ىو ما فريضة ىو الذي بالعلم والمقصود، عليو وجبت من حق في فرض العامة وأحكامها بالزكاة العلم)تنبيو( ٔ 
 القسم ىذا وحد بجهلو، يعذر وال يحصلو أف مكلف مسلم كل على يجب ما العين بفرض والمقصود عين فرض

 واألحكاـ والصبلة الوضوء كيفية يتعلم أف المسلم على فيجب المعاملة أو العبادة صحة عليو تتوقف ما ىو
 وكذلك االستطاعة أىل من كاف إف الحج في األساسية واألحكاـ نصاب عنده كاف إف والزكاة الصـو في األساسية

 العبلمي عن نقبل( ٕٗ/ٔ) حاشيتو في عابدين ابن قاؿ. إليها يحتاج التي المعامبلت أحكاـ يتعلم أف عليو يجب
 ومعاشرة تعالى، هلل عملو وإخبلص دينو، إقامة في العبد إليو يحتاج ما تعلم اإلسبلـ فرائض من: ]فصولو في

 والصبلة والغسل الوضوء علم تعلم والهداية، الدين علم تعلمو بعد ومكلفة مكلف كل على وفرض عباده،
،  الشبهات عن ليحترزوا التجار على والبيوع عليو، وجب لمن والحج نصاب، لو لمن الزكاة وعلم والصـو

 عن ليمتنع وحكمو علمو عليو يفترض بشيء اشتغل من وكل الحرؼ أىل وكذا المعامبلت، سائر في والمكروىات
 ا.ىػ فيو الحراـ
 تعين الذي الواجب يتأدى ال ما المكلف تعلم وىو العين فرض...  (:ٕٗ/ٔ) المجموعفي  النووي اإلماـ وقاؿ
  ا.ىػ ونحوىا والصبلة الوضوء ككيفية بو إال فعلو عليو
 رسالتو في والشافعي الدين علـو إحياء في اإلجماع حكى الغزالي إف: (ٛٗٔ/ٕ) الفروؽفي  القرافي اإلماـ وقاؿ
 يتعلم أف عليو وجب باع فمن فيو، اهلل حكم يعلم حتى فعل على يقدـ أف لو يجوز ال المكلف أف في أيضا، حكاه

 وجب قارض ومن اإلجارة، في تعالى اهلل شرعو ما يتعلم أف عليو وجب آجر ومن البيع، في وشرعو اهلل عينو ما
 الصبلة، تلك في تعالى اهلل حكم يتعلم أف عليو وجب صلى ومن القراض، في تعالى اهلل حكم يتعلم أف عليو

 يعلم لم ومن طاعتين، اهلل أطاع فقد علم، ما بمقتضى وعمل تعلم فمن واألعماؿ األقواؿ وجميع الطهارة وكذلك
 معصية وعصاه طاعة تعالى اهلل أطاع فقد علمو بمقتضى يعمل ولم علم ومن معصيتين، اهلل عصى فقد يعمل ولم
 ا.ىػ

 طلب: )وسلم عليو اهلل صلى قولو ومنو: السابق لكبلمو االستدالؿ في (:ٜٗٔ/ ٕ) الفروؽفي  أيضا القرافي وقاؿ
 ففرض كفاية، وفرض عين، فرض قسماف العلم طلب: اهلل رحمو الشافعي قاؿ ،(مسلم كل على فريضة العلم
 واجبا عليو اإلنساف يقدـ بما العلم كاف فإذا ذلك، عدا ما الكفاية وفرض فيها، أنت التي بحالتك علمك العين
 قوؿ وجو ىو فهذا عليو وجب بما العلم بعد الترؾ كالمتعمد فهو العلم؛ بترؾ عاصيا الصبلة في الجاىل كاف

 صلى لقولو عنو فمعفو الناسي وأما كالناسي ال كالمتعمد والجاىل كالعمد الصبلة في الجهل إف اهلل، رحمو مالك
 من فيو إثم ال النسياف أف على األمة وأجمعت( عليو استكرىوا وما والنسياف الخطأ أمتي عن رفع: )وسلم عليو اهلل

  ا.ىػ الجملة حيث
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 منذ الماؿ من مبلغ عندي(: ٜٖٕ/ٗٔسئل العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )
 مع حديث جرى العاـ ىذا وفي وينقص، يزيد المبلغ وىذا سنوات، خمس حوالي

 ولو الحوؿ عليو وحاؿ اإلنساف يملكو مبلغ أي أف وذكر الماؿ، زكاة عن اإلخوة أحد
 عن زكاة علي ىل: الشيخ سماحة. زكاة عليو مسكن شراء أو لزواج يدخره كاف

 علمت التي فقط السنة ىذه أزكي أـ زكاة، علي أف أعلم ال وأنا الماضية السنوات
  زكاة؟ علي أف فيها

 ألف عنك؛ يسقطها ال وجهلك السابقة، األعواـ جميع عن الزكاة عليكفأجاب: 
 والزكاة المسلمين، على يخفى ال والحكم بالضرورة، الدين من معلـو أمر الزكاة فرض

 جميع عن الزكاة بإخراج المبادرة عليك والواجب اإلسبلـ، أركاف من الثالث الركن ىي
 كل وعن وعنك عنا اهلل عفا التأخير، من سبحانو اهلل إلى التوبة مع السابقة، األعواـ
 .الموفق واهلل. مسلم

 بعد وجوبها. الزكاةإخراج  تأخير يجوز (: ىلٙ-مسألة)
 تأخيرىا يجوز وال الفور، على الزكاة إخراج وجب النصاب ملك على الحوؿ مر إذا
 والحنابلة الشافعية العلماء جمهور، وىذا ىو قوؿ إخراجها على القدرة مع الحوؿ بعد
 على بإخراجها المبادرة وجبت وجبت، متى الزكاة أف الحنفية عند بو المفتى وىو

 . ضرر من الخشية وعدـ ذلك على القدرة مع الفور،
 المكلف على األمر توجو وجوبها تحقق ومتى الزكاة، بإيتاء أمر تعالى اهلل بأف واحتجوا

 غاية غير إلى لجاز التأخير جاز لو وألنو عندىم؛ الفور يقتضي المطلق واألمر بها،
 فيكوف ثابت، الزكاة في وحقهم ناجزة، الفقراء حاجة وألف الترؾ؛ على العقوبة فتنتفي

 يخرجها فجعل إخراجها في ابتدأ إذا: أحمد سئلقد و  ،وقتو في لحقهم منعا تأخيرىا
 من أقاربو على يجري ال: وقاؿ ،الحوؿ حاؿ إذا كلها يخرجها بل ال: قاؿ ؟ فأوال أوال

 .التأخير مع أي شهر، كل الزكاة
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 على أي عمري، الزكاة افتراض أف مشايخهم عامة وعليو للحنفية، اآلخر والقوؿ
 وإذا للوجوب، الوقت ذلك ويتعين للواجب، مؤديا يكوف أدى وقت أي ففي التراخي

 . مات إذا يأثم يؤد لم لو حتى الوجوب عليو يتضيق عمره آخر إلى يؤد لم
 والتمكن الحوؿ تماـ بعد نصابو ىلك إذا الزكاة عليو من بأف الجصاص لو واستدؿ

 وقتو عن رمضاف صـو أخر كمن لضمن، الفور على كانت ولو يضمن، ال األداء من
 ، والصواب قوؿ الجمهور. القضاء عليو فإف

 اإلماـ رواه ما مستحقيها، إلى وإيصالها الزكاة إخراج في المبادرة على يدؿ ومما
 صلى اهلل رسوؿ صلى: )قاؿ عنو اهلل رضي الحارث بن عقبة عن صحيحو في البخاري

 لو، قيل أو فقلت خرج أف يلبث فلم البيت دخل ثم فأسرع العصر وسلم عليو اهلل
 فانظر ، ٔ(فقسمتو أبيتو أف فكرىت الصدقة من تبرا البيت في خلفت كنت: فقاؿ
 شيء عنده يبيت أف يكره وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى اهلل يارعاؾ المسلم أخي
 .لمستحقيو وإعطائو قسمتو إلى فسارع الصدقة ماؿ من
 فإف بو، يبادر أف ينبغي الخير أف فيو: ابن بطاؿ قاؿ( ٔٗ/ٗفي الفتح )الحافظ  قاؿ

 أي- غيره وزاد، محمود غير والتسويف يؤمن ال والموت تمنع والموانع تعرض اآلفات
 وأرضى المذمـو المطل من وأبعد للحاجة وأنقى للذمة أخلص وىو -بطاؿ ابن غير

 .  للذنب وأمحى للرب
 ، وجبت إذا الفور، على الزكاة إخراج يجب(: ٖٛٓ/٘) المجموعفي  النووي قاؿ

 ؛ العلماء وجمهور وأحمد مالك قاؿ وبو،  تأخيرىا يجز ولم ، إخراجها من وتمكن
 . انتهى.." الفور على واألمر( الزكاة وآتوا: ) تعالى لقولو

 األوامر في األصل أف دليلو( : ٙٛٔ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 :يلي ما الفورية األوامر في األصل أف على والدليل الفورية،

                                                           

 ( .ٖٓٗٔأخرجو البخاري ) ٔ
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 وقولو[ ٖٖٔ: عمراف آؿ{ ]رَبُّْكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َوَسارُِعوا: }تعالى اهلل قوؿ -ٔ
َراتِ  فَاْسَتِبُقوا: }تعالى  [ .ٛٗٔ: البقرة{ ]اْلَخيػْ

 من يحل أف الوداع حجة في الصحابة أمر لما وسّلم عليو اهلل صّلى النبي أف -ٕ
 غضب األمر ينسخ أف رجاء الشيء بعض وتأخروا منهم، الهدي يسق لم من إحرامو

 . «شديداً  غضباً  وسّلم عليو اهلل صّلى النبي
 الحديبية؛ غزوة في رؤوسهم حلق في تأخروا لما عنهم اهلل رضي الصحابة أف -ٖ

 في األصل يكن لم ولو ،وسّلم عليو اهلل صّلى النبي لتأخرىم غضب بذلك، ليتحللوا
 .وسّلم عليو اهلل صّلى النبي يغضب لم الفورية األوامر

 فقد مخاطراً، يكوف الواجب أخر إذا فهو لو، يعرض ما يدري ال اإلنساف أف -ٗ
 أف على أيضاً  نظري دليل فهذا واجب، الذمة وإبراء ذمتو، في الواجب ويبقى يموت

 .الفور على يفعل الواجب
 أمهل وإذا بها، متعلقة الفقراء حاجة ألف الفور؛ على إخراَجها يوجب النظر أف -٘

 .بحاجة الفقراء بقي إخراجها في الناس
 كاف إذا بالبخل الشيطاف يغريو وحينئذ تراكمها، منو يلـز الواجبات تأخير أف -ٙ

 ا.ىػ البدنية األعماؿ من الواجب كاف إذا بالتكاسل أو الماؿ، من الواجب
 ويريد رجب شهر في النصاب ملك رجل عن (ٕٜٖ/ٜ) الدائمة اللجنة وسئلت
 . رمضاف في الزكاة إخراج

 فيها ملكت التي للسنة التالية السنة من رجب شهر في عليك الزكاة تجب : فأجابت
 فيها ملكت التي بالسنة الذي رمضاف في إخراجها في رغبت إف لكن النصاب
 ملحة حاجة ىناؾ كانت إذا ذلك جاز الحوؿ يحوؿ أف قبل لها تعجيبل النصاب
 يجوز ال فهذا رجب في الحوؿ تماـ بعد رمضاف إلى إخراجها تأخير أما ، لتعجيلها
 .  اللجنة فتاوى. باختصار اىػ الفور على إخراجها لوجوب
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 ، أثم مشروع عذر بغير وأخرىا زكاة عليو وجبت من (:ٜٖ٘/ٜ) أخرى فتوى وفي
 اىػ وقتها في الزكاة بإخراج بالمبادرة والسنة الكتاب من األدلة لورود

 بعض األعذار؟  بسبب الزكاة إخراج تأخير( ىل يجوز فرع)
 يجوز فبل، الفور على الزكاة وتجب(: ٜٕٛ/ٕ) المغني في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ

 الشافعي قاؿ وبهذا، ضررا يخش لم إذا، منو والتمكن، عليو القدرة مع إخراجها تأخير
 مجيء قبل حولو يحوؿ من مثل،  اإلخراج تعجيل في مضرة عليو كانت إذا فأما... 

 نص ،تأخيرىا فلو، أخرى مرة منو الساعي أخذىا بنفسو أخرجها إف ويخشى، الساعي
 فلو، سواىا لو ماؿ أو نفسو في ضررا إخراجها في خشي إف وكذلك ،أحمد عليو

 ليدفعها أخرىا فإف ٔ(ضرار وال ضرر ال: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ تأخيرىا،
 فبل،  يسيرا شيئا كاف فإف، شديدة حاجة ذي أو، قرابة ذي من، بها أحق ىو من إلى

 . انتهى"  يجز لم،  كثيرا كاف وإف، بأس
 وجب الظاىرة األمواؿ زكاة اإلماـ طلب لو(: "ٜٖٔ/ٙ) في المجموع النووي قاؿو 

 إلى دفعها يجب:  وقلنا ، الساعي يأت ولم اإلماـ يطلب لم فإف...،  إليو التسليم
،  بنفسو فرقها منو أيس فإذا،  الساعي مجيء يرجو داـ ما الماؿ رب أخرىا اإلماـ

 . مختصرا انتهى" الشافعي عليو نص
( الزكاة يعني) إخراجها تعذر وإف( : ٚٛٔ-ٙٛٔ/ٖ) اإلنصاؼ في المرداوي قاؿو 

 أيضا التأخير لو يجوز"... و"  القدرة إلى التأخير جاز غيرىا أو لغيبة النصاب من
                                                           

 بن وعمرو وعائشة، وجابر، ىريرة، وأبي الخدري، سعيد وأبي عباس، وابن الصامت، بن عبادة حديث من جاء ٔ
 الكثيرة، لشواىده بعضهم وقواه المحدثين، بعض ضعفو والحديث لبابة، وأبي القرظي، مالك أبي بن وثعلبة عوؼ،

: الصبلح ابن وقاؿ ،(ٕٓ٘) األذكار في وحسنو بعضا، بعضها يقوي طرقو: أربعينو في النووي عنو قاؿ لذا
 ىذا السجستاني داود أبو وعد بو، واحتجوا العلم أىل جماىير تقبلو وقد ويحسنو، الحديث يقوي مجموعها

 جامع في رجب ابن وقاؿ أعلم، واهلل حجة، يراه بأنو مشعر وىذا الفقو، عليها يدور التي األحاديث من يثالحد
 الصحيحة في طرقو بمجموع األلباني العبلمة وصححو ببعض، تقوى طرقو بعض(: ٕٚٓ/ ٕ) والحكم العلـو

 معو ومن األرنؤوط وحسنو ،(ٕٗٓ/ ٖ) للموافقات تحقيقو في مشهور الشيخ الكثيرة لشواىده وصححو ،(ٕٓ٘)
 .المسند تحقيق في
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 نص،  بإخراجها ومعيشتو كفايتو تختل إليها محتاجا فقيرا كاف إذا ، زكاتو إلى لحاجتو
 ا.ىػ "ميسرتو عند ذلك منو ويؤخذ،  عليو
 عن الماؿ زكاة إخراج تأخير يجوز ال( : "ٕ٘٘/ٕ" )القناع كشاؼ" في البهوتي وقاؿ
 وجبت من يخاؼ أف إال....  الفور على إخراجها فيجب إمكانو مع،  وجوبها وقت
 ال: ) لحديث ؛[ أحمد اإلماـ:  يعني] عليو نص تأخيرىا لو فيجوز ، ضررا الزكاة عليو
 أو الساعي غيبة مع،  بنفسو ىو أخرجها إذا عليو ساع كرجوع ،( ضرار وال ضرر
 . انتهى" الضرر من ذلك في لما ؛ ونحوه مالو أو نفسو على خوفو

 . أخرى مرة بإخراجها الساعي يلزمو أف" : عليو الساعي رجوع" ومعنى
 حلوؿ بعد( الزكاة دفع تأخير) التريث يجوز ىل:  (ٜٖٗ/ٜ) اللجنة علماء وسئل

 من التأكد اآلف الصعب من أصبح ألنو ؟ الحقيقيين المستحقين عن بحثا الحوؿ
 . وشرعا لغة الكلمة ىذه تعنيو بما والمساكين الفقراء وجود

 من فيو لما السؤاؿ؛ في المذكور للغرض الزكاة إخراج في التريث يجوز: " فأجابوا
 . انتهى" مستحقو إلى الحق وإيصاؿ الذمة إلبراء الحيطة

 ال فإنو اإلخراج يمكنو لم فإذا( : ٚٛٔ/ٙكما في الشرح الممتع ) عثيمينال وقاؿ
 معسر، ذمة في أو موسر ذمة في دين لو كاف لو وكما غائباً؛ مالو كاف لو كما يلزمو؛
 يلزمو فبل بيده ليس اآلف وىو المعسر، أو الموسر ذمة في الدين زكاة بوجوب وقلنا

 .إمكانو لعدـ اإلخراج
 بها؟ لتزكي دراىم عندىا وليس الحلي، زكاة المرأة على وجب إذا ذلك من وىل

 الحلي من تبيع بأف وذلك الفور؛ على تزكي أف لها فيمكن ذلك؛ من ليس: الجواب
 فبل تبرع فإف أقاربها، من أحد أو زوجها لها يتبرع لم ما الزكاة، وتخرج الزكاة بمقدار

 .بأس
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 ولن سينفد فإنو زكاتو إلخراج الحلي من نبيع أف علينا أوجبتم إذا: يقلن النساء لكن
 ِفي يُػَنشَّأُ  َأَوَمنْ : }تعالى قاؿ القرآف، بنص نحتاجو مما وىذا شيء، منو عندنا يبقى

ـِ  ِفي َوُىوَ  اْلِحْلَيةِ  رُ  اْلِخَصا  [ .الزخرؼ*{ ] ُمِبينٍ  َغيػْ
 النصاب، عن الحلي نقص إذا الوجوب ينقطع ألنو وارد؛ غير اإليراد ىذا إف: فنقوؿ

 ولذلك عليها، زكاة ال فإنو الذىب من جراماً  ثمانوف إال إحداىن عند يكن لم فإذا
 حلي من يكفيهن والفقيرات الفقيرات، من عندئذ تصبحين ألنك ينفد؛ ال إنو: نقوؿ

 .جراماً  ثمانوف الذىب
 وجوبها فور الزكاة إخراج في الرجل على ضرر ىناؾ كاف فإذا: أي «لضرر إال»: قولو
 مرة إليو الساعي يرجع أف يخشى كأف الضرر، يزوؿ حتى يؤخرىا أف عليو حرج فبل

، في الماشية زكاة شخص على وجبت: ذلك مثاؿ .أخرى  يأتي أف ويخشى محـر
 لقد: الشخص ىذا لو قاؿ إذا يصدقو وال زكاتك، أخرج: لو ويقوؿ صفر في الساعي

 .الساعي قدـو من ييأس أف إلى يؤخرىا أف لو فإف أخرجتها،
 .عليها مؤتمن وىو عبادة، ألنها زكاتو؛ دفع في الزكاة صاحب يصدؽ أف والواجب

 بين يكوف بأف وذلك الزكاة، أخرج إذا مالو أو نفسو على يخشى أف أيضاً  الضرر ومن
 بيتو، على فيسطوف ماؿ، ذو إنو: لقالوا الزكاة أخرج ولو لصوص، الفقراء من قـو

 .لو اهلل ييسر حتى الزكاة يؤخر أف لو يحل ضرر وىذا يقتلونو، أو ويسرقونو
 .ماؿ عنده كاف ولو عنو، اإلخراج عليو يجب فبل غائباً، مالو كاف إذا ذلك ومثل
 لضرر؟ وليس لمصلحة يؤخرىا أف يجوز ىل: قائل قاؿ فإف

 أو الفقراء ويغتني الزكاة إخراج يكثر رمضاف في عندنا فمثبلً  يجوز، نعم: الجواب
 من ويقل حاجة، أشد يكونوف رمضاف توافق ال التي الشتاء أياـ في لكن أكثرىم،

 بشرط لكن يستحقها، لمن مصلحة ذلك في ألف تأخيرىا؛ يجوز فهنا الزكاة، يخرج
 ولكنو رمضاف، في تحل زكاتو إف: فيها يقوؿ وثيقة يكتب أف أو مالو، عن يفرزىا أف

 وقد بذلك، علم على ورثتو يكوف حتى الفقراء، مصلحة أجل من الشتاء إلى أخرىا
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 ليلتين يبيت فيو يوصي شيء لو مسلم امرئ حق ما»: وسّلم عليو اهلل صّلى النبي قاؿ
 أف لو يجوز وأيضاً ، واجب حق ألنو فيو؛ يوصى مما والزكاة «عنده مكتوبة ووصيتو إال

 الحاضر، وقتنا في ضاعت األمانة ألف يستحقها؛ من يتحرى أف أجل من الزكاة يؤخر
 ذلك في ألف جائز؛ يستحقها من يتحرى حتى الزكاة فتأخير ازداد الماؿ وحب

 أف يريد وىو بهذا، الناس بعض يتعلل فقد بالنيات، أعلم واهلل المستحق، مصلحة
 من تحري أجل من يؤخرىا؛ أف نيتو في كاف إذا لكن زكاتو، إخراج قبل بمالو ينتفع

 .بو بأس ال ىذا فإف يستحق
 ذكرىا وإنما المستحق، لمصلحة الزكاة تأخير جواز يذكر لم ػ اهلل رحمو ػ والمؤلف
: لقولو اإلخراج تعذر إذا كذلك، التأخير ويجوز العلماء، من وغيره الروض، صاحب

 :اآلتية الحاالت في يجوز التأخير فصار، سبق كما ، «إمكانو مع»
 .اإلخراج تعذر عند ػ ٔ
 .باإلخراج عليو الضرر حصوؿ عند ػ ٕ
 .التأخير في مصلحة أو حاجة، وجود عند ػ ٖ

 تماـ عند وجوبها وقت المعتبر فإف مالو؛ زاد ثم موعدىا عن الزكاة أخر لو: مسألة
 .الحوؿ

 مالو فبلغ الحجة ذي إلى فأخرىا آالؼ، عشرة ومالو رمضاف في تجب كانت فلو
 .العشرة في إال عليو زكاة فبل ألفاً، عشرين

 ؟ وجوبها سبب ُوجد إذا الزكاة تقديم( ىل يجوز فرع)
 فإف والصياـ كالصبلة لوجوبها، سببا الوقت يعتبر والتي بوقت، الموقتة العبادات

 وقولو ،{ الشمس لدلوؾ الصبلة أقم}  تعالى اهلل لقوؿ ؛ الوجوب سبب فيهما الوقت
 األداء تعجيل يجوز ال العبادات ىذه{ .  فليصمو الشهر منكم شهد فمن: }  تعالى
 سببا الوقت يعتبر ال التي العبادات أما.  باتفاؽ وىذا ، الوجوب وقت عن فيها
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 الفقهاء فإف ، كالكفارات الوقت المطلقة أو كالزكاة، فيها، شرطا كاف وإف ، لوجوبها
 .أسبابها عن أو وجوبها وقت عن األداء تعجيل جواز في يختلفوف

 جاز -الكامل النصاب وىو- الزكاة وجوب سبب وجد متى أنو على الفقهاء أكثرو 
 إذا ما بخبلؼ ،أكثر أو لحولين تعجيلها يجوز بل الحوؿ، حلوؿ قبل الزكاة تقديم

 تقديمها يجز فلم وجوبها، سبب يوجد لم ألنو، يجوز فبل النصاب ِملك قبل عجَّلها
 .القتل قبل والدية البيع، قبل الثمن كأداء
 وأحمد ٔوالشافعي حنيفة وأبو واألوزاعي والزىري جبير بن وسعيد الحسن قاؿ وبهذا

 . عبيد وأبو وإسحاؽ
 قبل قدَّمها سواء الحوؿ، حلوؿ قبل الزكاة تقديم يجوز ال وداود ٕومالك ربيعة وقاؿ
 من وأشهب الشافعية، من خزيمة وابن المنذر، ابنأيضا  ومنعو، بعده أو النصاب ملك

                                                           

 ودخوؿ الحوؿ، في الحوؿ آخر إلى للوجوب أىبلً  المالك يبقى أف: المعجل إجزاء شرط أف الشافعية وذكر ٔ
 لفوات المعجل يجزئو لم وإذا. مستحقاً  شواؿ دخوؿ عند أو الحوؿ آخر في القابض يكوف وأف الفطرة، في شواؿ
 ذلك قبل القابض أو المالك مات وإف. معجلة زكاة أنها القابض علم إف القابض من استرد الشرطين، ىذين أحد

 ملكو عن زاؿ أو النصاب نقص أو معجلة، ولو أخرى كزكاة المعجل غير بماؿ استغنى أو غاب أو القابض ارتد أو
 .الوجوب عند األىلية عن لخروجو المعجل يجزئو لم تجارة، ماؿ وليس

 المرجوة وديونو المدير، التاجر عروض ومنها النقود، زكاة في يسير، بزمن تقديمها المالكية بعض وجوز ٕ
 التقديم، كراىة مع حينئذ الزكاة فتجزيء لها، ساعي ال التي الماشية وكذلك القرض، من ال البيع من الحاصلة
 إذا ساع لها التي وكذلك تجزيء، فبل قرض من المدير ودين المحتكر، التاجر وعروض والثمر، الزرع زكاة بخبلؼ

 .تجزيء فإنها يسير بزمن الحوؿ قبل للساعي دفعت إذا وأما الساعي، بغير الحوؿ قبل إخراجها قدـ
 الشهر، ىو والمعتمد وشهرين، شهر إلى ويومين يـو من التقديم فيو يُغتفر الذي اليسير الزمن تحديد في واختلفوا

 .منو بأكثر التقديم يجزيء فبل
 مستحقها إلى لتصل حاجة، أشد فقير إلى الوجوب موضع من ستنقل الزكاة كانت إذا كراىة، ببل التقديم ويجوز

 التقديم، ىذا بعد ضاعت أو الزكاة تلفت لو حتى المالكية بعض صرح كما واجب التقديم ىذا بل الحوؿ، عند
 أف عليو وليس وجوبها، وقت حكم في الوقت ىذا صار حيث موقعها، وقعت زكاة ألنها يضمنها؛ وال تجزيو فإنها

 .نصابًا بلغ إف الباقي عن يخرج فإنو السابقة، الصور في التقديم بخبلؼ الباقي، عن يخرج
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 ابن كذلك ورواه ، مالك عن ورواه ، كالصبلة محلو قبل تجزئ ال:  وقاؿ ، المالكية
 . استحساف وغيره ، األقرب وىو:  يونس ابن قاؿ.  وىب
 . الخبلؼ من خروجا ، أفضل تركو أف على:  والحنابلة والمالكية الحنفية ونص
 حق أو عبادة ىي ىل: الخبلؼ وسبب (:ٕٙٙ/ٔ) المجتهد بداية في رشد ابن قاؿ

 الوقت، قبل إخراجها يجز لم بالصبلة وشبهها عبادة،: قاؿ فمن للمساكين، واجب
 التطوع، جهة على األجل قبل إخراجها أجاز المؤجلة، الواجبة بالحقوؽ شبهها ومن
 صدقة استسلف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف) : علي بحديث الشافعي احتج وقد
 (. محلها قبل اسبالع

 النصاب وىو وجوبها سبب ُوجد إذا الزكاة تقديموالصواب قوؿ الجمهور وىو جواز 
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي سأؿ العباس أف ) عنو اهلل رضي علي لحديث الكامل؛

 ولفظ ،ٔ( ذلك في لو فأذف ذلك، في لو فرخص تحلَّ، أف قبل صدقتو تعجيل في -
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف: )- عنو اهلل رضي - علي عن األمواؿ في عبيد أبي
 قبل وجوبو سبب وجد لماؿٍ  تعجيل ألنو فجاز؛ ،ٕ(سنتين صدقتو العباس من تعجَّل -

 وقبل الحلف بعد اليمين كفارة وأداء أجلو، حلوؿ قبل الدين قضاء كتعجيل وجوبو،
 ملك قبل الزكاة تعجيل يجوز وال الزىوؽ، قبل الجرح بعد القتل وكفارة الحنث،
، الحوؿ حاؿ فإف ، نفبلً  الزكاة وقعت زكاتو عجل الذي النصاب تلف وإف ، النصاب

 الزكاة قدـ كاف وإف الثاني، النصاب زكاة لزمو بالتوالد آخر نصاباً  النصاب زاد وقد
 الزيادة ىذه على وحاؿ، أكثر أو نصاباً  الماؿ زاد وقد الثاني الحوؿ فحاؿ سنتين

                                                           

 وابن ،( ٕٗٙٔ) داود وأبو ،( ٖٙٙٔ) والدارمي ،(ٕٙ/ٗ) سعد ابنو  الرسالة(،-ٕٜٔ/ٕأحمد ) أخرجو ٔ
 ،(ٕٖٖ/ٖ) والحاكم ،(ٖٕٔ/ٕ) والدارقطني ،( ٖٖٕٔ) خزيمة وابن ،( ٛٚٙ) والترمذي ،( ٜ٘ٚٔ) ماجو

، والحاكم وأقره  الجارود ابنوالحديث ضعفو بعض أىل العلم، وصححو  (ٚٚ٘ٔ) والبغوي ،(ٔٔٔ/ٗ) والبيهقي
( : حسن صحيح، وقاؿ النووي في ٖٛٙ/٘الذىبي ، وحسنو البغوي، وقاؿ ابن القطاف في بياف الوىم واإليهاـ )

( : إسناده حسن، وحسنو العبلمة األلباني في صحيح الترمذي، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في ٗٗٔ/ٙالمجموع )
 .حسن. إسناد( : ٕٜٔ/ٕتحقيق المسند )

 .( ٚ٘ٛ رقم ،ٖٙٔ/ٖ) الغليل إرواء في األلبانيالعبلمة  وحسنو (٘ٛٛٔ) األمواؿ في عبيد أبوأخرجو  ٕ
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 ذلك في األدلة حسب على الحوؿ عليو حاؿ الذي، الزائد الماؿ زكاة عليو فإف حوؿ
. 

 الزكاة تعجيل ويجوز»: قولو(: ٕٗٔ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 الزكاة يعجل أف لئلنساف يجوز: أي واحد، حوؿ ىو الحولين من األقل «فأقل لحولين

: وقاؿ نصاب، عنده يكن لم فإف ،ٔنصاب عنده يكوف أف بشرط لكن وجوبها، قبل
 ألنو إخراجو؛ يجزئ ال فإنو المستقبل، في ماؿ سيأتيني ألنو مالي؛ زكاة سأعجل

 .النصاب ملك وىو الوجوب، سبب على قدمها
 أف) وىي الفقهية، القواعد في ػ اهلل رحمو ػ رجب ابن ذكرىا قاعدة على مبني وىذا
( ٜٓٔ) عنده رجل: ذلك مثاؿ، (جائز شرطو وعلى ملغى، سببو على الشيء تقديم
 يوجد فلم النصاب يكمل لم ألنو يصح؛ فبل( ٕٓٓ) عن أزكي أف أريد: فقاؿ درىماً 

 الحوؿ تماـ قبل وقدمها نصاباً، ملك فإف، يصح ال سببو على الشيء وتقديم السبب،
 ونظير، الحوؿ تماـ الوجوب شرط ألف الشرط؛ وقبل السبب بعد قدمها ألنو جاز؛
 وحنث، حلف ثم اليمين قبل يحلفها أف يريد يمين عن كفر شخصاً  أف لو ذلك

 الكفارة؛ أجزأت يحنث أف قبل وكفر حلف ولو السبب، قبل ألنها تجزئ؛ ال فالكفارة
 .الشرط وقبل السبب بعد قدمها ألنو

                                                           

 . للحاصل تابع البلحق ألف كثيرة نصب زكاة يعجل أف جاز واحد لنصاب مالكا كاف إف قاؿ الحنفية: ٔ
 في وال أولو في ال فقط الحوؿ آخر في مشترط عندىم فيها النصاب ألف التجارة ماؿ في ذلك أجازوا والشافعية

 . أثنائو
 . عندىم يجزئو فبل ذلك بعد يستفيده قد ما وزكاة زكاتو فقدـ نصابا ملك إف:  الحنابلة وقاؿ
 تابع ألنو أجزأه ، منو يربحو أو ، منو ينتج قد ما وزكاة زكاتو قدـ إف:  الشافعية عند المعتمد وىو ، الحنفية وقاؿ

 . اآلف مالكو ىو لما
 ولم يصح لم غيرىا من الزكاة دفع بأف ، الوجوب قبل الزروع أو الثمار زكاة أخرج إف أنو إلى المالكية وذىب
 زكاة أما.  قدومو قبل فأخرجها لقبضها يأتي ساع ىناؾ وكاف قدمها إف الماشية زكاة تجزئ ال وكذا.  عنو تجزئ
 وىو ، الرخصة سبيل على وىذا ، أكثر ال واحد شهر حدود في تقديمها فيجوز ساع لها ليس التي والماشية العين

 . بالحوؿ موقوتة عبادة ألنها اإلجزاء عدـ واألصل مكروه ذلك مع
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 .ونظري أثري، الزكاة تعجيل جواز على والدليل
 عليو اهلل صّلى النبي أف علي عن بإسناده األمواؿ في عبيد أبو رواه فما: األثري أما

 في ثبت ما ويعضده سنتين، زكاة قدـ: أي، سنتين صدقة العباس من تعجل وسّلم
 معو ومن فرجع الصدقة على عمر بعث وسّلم عليو اهلل صّلى النبي أف» الصحيحين

 يعطوا أف أبوا: أي المطلب، عبد بن والعباس الوليد، بن وخالد جميل، ابن منع: فقالوا
 فقد خالداً  تظلموف فإنكم خالد أما»: وسّلم عليو اهلل صّلى النبي فقاؿ الزكاة، السعاة
 فأغناه فقيراً  كاف أف إال ينقم فما جميل ابن وأما اهلل، سبيل في وأعتاده أدراعو احتبس

 قوؿ ومنو معروؼ أسلوب وىو المدح يشبو بما الذـ تأكيد باب من وىذا «اهلل
  :الشاعر

 الكتائب قراع من فلوؿ بهن*  سيوفهم أف غير فيهم عيب وال
 قد العباس أف فيو المعنى ىل الحديث ىذا لكن، «ومثلها علي فهي العباس وأما»

 مْنِعوِ  ظاىرُ  كاف لما ػ عنو اهلل رضي ػ العباس أف المعنى أف أو سنتين، الصدقة عجل
 ويكوف عليو، الغـر يضاعف أف فأراد وسّلم، عليو اهلل صّلى النبي من بقرابتو احتماَءهُ 

 ؟ ٔ(مالو وشطر آخذوىا إنا): الزكاة منع فيمن قوِلوِ  مثلَ  ىذا
 عجل قد كاف لو ػ عنو اهلل رضي ػ العباس ألف الثاني؛ ىو لي يظهر الذي: الجواب
 وكانت العباس، منع: يقولوف وال قدمتها، أو أخرجتها قد إنني: للسعاة لقاؿ الصدقة

 إذا سياستو من كاف ػ عنو اهلل رضي ػ الخطاب بن وعمر عدٍؿ، سياسةَ  السياسةُ  ىذه
 وإف وكذا، كذا عن الناس نهيت إني: لهم وقاؿ أىلو، جمع شيء عن الناس نهى

 ػ عليو انقض اللحم رأى إذا الطير إف: أي ػ اللحم إلى الطير نظر إليكم ينظروف الناس
 مرة الناس فيعاقب العقوبة، لو أضعفت إال ىذا عمل منكم أحداً  أف أعلم ال وإني

 يشير ما الكريم القرآف وفي منو، بقرابتهم يحتموف سوؼ ىؤالء ألف مرتين؛ وقرابتو
 َلَها ُيَضاَعفْ  ُمبَػيػَّْنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  ِمْنُكنَّ  يَْأتِ  َمنْ  النَِّبيّْ  يَاِنَساءَ : }تعالى اهلل قاؿ ىذا إلى

                                                           

 سيأتي تخريجو في الباب القادـ. ٔ
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 العباس في قولو أف: لي يظهر الذي أف فالحاصل، [ٖٓ: األحزاب{ ]ِضْعَفْينِ  اْلَعَذابُ 
 من بقرابتو احتمى لكونو عليو التضعيف باب من «ومثلها علي ىي»: عنو اهلل رضي
 عبلقة ال مستقل دليل فهو صح فإف عبيد أبي حديث أما وسّلم، عليو اهلل صّلى النبي

 .القصة بهذه لو
 يتم أف إلى وتأخيرىا الزكاة، أىل مصلحة من الزكاة تعجيل فؤلف النظري؛ الدليل وأما

 ملك حين من زكاتو يخرج أف عليو وجب وإال بالمالك، الرفق باب من الوجوب
 باب من ىذا كاف فإذا حصاده، حين من الزرع زكاة إخراج عليو وجب كما النصاب،

 .مانع فبل باألشد، لنفسو ورضي بالمالك، الرفق
 .حولين من ألكثر الزكاة تعجيل يجوز ال أنو منو يفهم ٔ«فأقل لحولين»: وقولو
 تماـ عند تجب إنما الزكاة ألف الزكاة؛ تعجيل يستحب ال: أي «يستحب وال»: قولو

 يتلف أو النصاب، ينقص ربما وألنو بالمالك؛ أرفق الحوؿ تماـ عند فإخراجها الحوؿ
 .يعجلها أال األفضل فكاف الزكاة، عليو تجب فبل الحوؿ، تماـ قبل كلو مالو

 الحاجة تدعو أف مثل شرعي، لسبب ثبوتو عدـ يقتضي ال االستحباب نفي ولكن
 استحباب فهنا ذلك، أشبو ما أو قريب، لحاجة أو مجاىدين، كمعونة للتعجيل
 في المصلحة صارت الذي الطارئ السبب وىو لغيره، وإنما لذاتو، ليس تعجيلها

 .أجلو من الزكاة تقديم

                                                           

 : فيها الزكاة تعجيل يجوز التي المدة في الفقهاء اختلف ٔ
 وقيده.  النامي النصاب ملك:  وىو ، الوجوب سبب لوجود ، لسنين الزكاة تعجيل جواز إلى:  الحنفية فذىب

 تعجل وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي علي روى فقد.  ورد ما على اقتصارا ، فقط بحولين الحنابلة
 روى ولما معها ومثلها علي فهي العباس أما:  وسلم عليو اهلل صلى لقولو سنتين صدقة عنو اهلل رضي العباس من
 صححو ، الشافعية عند وجو وىو عامين صدقة العباس من تسلف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف من داود أبو

 . للنص وعزوه ، وغيره اإلسنوي
 حولها ينعقد لم األوؿ العاـ غير زكاة ألف:  وذلك ، عاـ من ألكثر الزكاة تعجيل جواز عدـ إلى:  الشافعية وذىب

 . العينية الزكاة في النصاب كماؿ قبل كالتعجيل ، يجوز ال الحوؿ انعقاد قبل والتعجيل ،
 . بشهر عندىم وتكره ، المعتمد على الحوؿ قبل شهر من ألكثر الزكاة تعجيل يجيزوا فلم:  المالكية أما
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 الحوؿ، تماـ وقبل التعجيل بعد النصاب نقص ثم معين لعاـ الزكاة عجل لو: مسألة
 .العاـ لذلك نواه ألنو األعواـ؛ من غيره عن يجزئو وال تطوعاً  يكوف ذلك فإف
 .أيضاً  الزيادة في الزكاة تجب فإنو النصاب زاد ثم الزكاة عجل ولو

 الزكاة؟ بنية يدفعها فهل والضرائب المكوس دفع على أجبر لو: مسألة
 .الزكاة بنية يدفعها أف يجوز: قاؿ من منهم :العلماء بين خبلؼ فيو

 عليو، بالصبر وسّلم عليو اهلل صّلى الرسوؿ أمر مما ىذا ألف يجوز؛ ال: آخروف وقاؿ
 .األقرب ىو وىذا الصبر، لو يتحقق فبل مالو عن بذلك يدفع فإنو الزكاة نوى وإذا

 قبل أف يخرجها. مات ثم أدائها من وتمكن الزكاة وجبت إذا إذا( : مٚ-مسألة)
 في الزكاة وجبت من توفي إذا الزكاة دين سقوط على الموت تأثير في الفقهاء اختلف

  :أقواؿ ثبلثة على وذلك أدائها، قبل مالو
 ولم أدائها، من وتمكن الزكاة عليو وجبت من أنو وىو والحنابلة، للشافعية:  األوؿ
 يوص لم وإف مالو رأس من إخراجها ويلـز بموتو، تسقط ال فإنها مات، حتى يؤدىا
 وابن ثور وأبي وإسحاؽ وقتادة والزىري البصري والحسن عطاء مذىب وىو بها،

 حاؿ لزمو واجب مالي حق الزكاة دين بأف ذلك على واحتجوا وابن حـز المنذر
 تصح ال بدنية عبادة فإنها الصبلة، ويفارؽ ،العبد كدين بموتو، يسقط فلم الحياة،
 وصية بعد من: }  المواريث آية في تعالى قولو وبعمـو فيها النيابة وال بها الوصية
 دين والزكاة ، كلها الديوف سبحانو عمم حيث.  ٔٔ/  النساء{  دين أو بها يوصى

 بنص لهم تعالى اهلل فرضها من وسائر والغارمين والفقراء وللمساكين تعالى هلل قائم
 . المبين الكتاب

 وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى رجل جاء قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن ورد وبما
 اهلل صلى قاؿف عنها؟ أفأقضيو ،رشه صـو وعليها ماتت أمي إف اهلل رسوؿ يا ) فقاؿ
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 تعالى اهلل حقوؽ أف على ذلك فدؿ ،ٔ( يقضى أف أحق اهلل فدين نعم: وسلم عليو
 .  منها الزكاة ودين تقضى، أف أحق
 ص) أحمد اإلماـ فقو في الواضحكما في   -تعالى اهلل رحمو- أحمد اإلماـ قاؿ

 حق ألنها...  بها يوص لم ولو تركتو من أخذت زكاة وعليو مات ومن(: "ٛ٘ٔ
 .الحديث وذكر". اآلدمي كدين بالموت، يسقط فلم الوصية، بو تصح واجب

 عليو وجبت الذي مات فلو(: "ٖٔٔ/ ٙ" )المحلى" في -اهلل رحمو- حـز ابن قاؿو 
 أو ولده ورثو بينة، عليو قامت أو بها أقر مالو، رأس من فإنها سنتين؛ أو سنة الزكاة

 العين ذلك في سواء كلها؛ تستوفى حتى للورثة وال للوصية وال للغرماء حق ال كبللو،
 .والزرع والماشية

 يسقط فإنو حياتو، في يؤده لم زكاة دين وعليو مات، من أف وىو ، للحنفية:  الثاني
 فإف بذلك، يوص لم ما تركتو من بإخراجها الورثة يلـز وال الدنيا، أحكاـ في بموتو

 ال الثلث على زاد وما الوصايا، كسائر ثلثها من تخرج فإنها تركتو، من بأدائها أوصى
 سليماف أبي بن وحماد والنخعي والشعبي سيرين ابن قوؿ وىو، الورثة بإجازة إال ينفذ

 . وغيرىم الثوري وسفياف البتي وعثماف الطويل وحميد
 الطاعة تظهر بها إذ األفعاؿ، ىو إنما تعالى اهلل حقوؽ من المقصود أف ذلك وتعليل

 سقطت وقد الفعل، وىو بالمقصود، متعلق فالماؿ ، منها ماليا كاف وما واالمتثاؿ،
 اإليصاء فكاف ، التكليف دار في بها طاعتو ظهور لتعذر ، بالموت كلها األفعاؿ
 الزكاة فإف وأيضا، الثلث من فاعتبر ابتداء، الميت من تبرعا متعلقها ىو الذي بالماؿ
 قبل بالموت تبطل والصبلت مالي، عوض يقابلها ال أنو ترى أال الصلة، بطريق وجبت

 بالموت سقوطها بعدـ فقالوا ، والثمار الزروع زكاة ذلك من الحنفية واستثنى، التسليم
 فإنو العشر نصف أو العشر عليو وجب فمن ، قائما ، الخارج كاف إذا األداء قبل

 . أدائو قبل مات إذا تركتو من يؤخذ

                                                           

 ( .ٛٗٔٔ(، ومسلم )ٖٜ٘ٔأخرجو البخاري ) ٔ
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 أف إما يخلو فبل ، حياتو في تؤد لم زكاة وعليو مات من أف وىو للمالكية،:  الثالث
 سنين عن تكوف أف وإما فيو، مات الذي الحاضر العاـ في حالة الزكاة تلك تكوف
 . فيها الزكاة أداء في فرط ماضية
 أف إما فإنها ، فيو مات الذي الحاضر العاـ في حالة الزكاة كانت فإف:  األولى الحالة
 أمواؿ زكاة كانت فإف، (فضة أو ذىب) عين زكاة أو ، وماشية وثمر حرث زكاة تكوف
 مالو رأس من تخرج بل ، بموتو تسقط ال فإنها ، ونحوىا وماشية كحرث ظاىرة
 . الظاىرة األمواؿ من ألنها ، ال أو بها أوصى سواء ، والتجهيز الكفن على مقدمة

 الماؿ رأس من تخرج فإنها(  الباطنة األمواؿ من)  حاضرة عين زكاة كانت إذا أما
 إذا أما ، بإخراجها وأوصى ذمتو في وبقائها بحلولها اعترؼ إف الورثة، عن جبرا

 على الورثة يجبر فبل ، بإخراجها يوص ولم ببقائها، يعترؼ ولم ، بحلولها اعترؼ
 أف إال جبر، غير في يؤمروف وإنما ، مالو رأس من وال تركتو ثلث من ال إخراجها

 اعترؼ وإذا، جبرا مالو رأس من تخرج فحينئذ ، إخراجها عدـ من الورثة يتحقق
 . جبرا الثلث من أخرجت ، بإخراجها وأوصى ، ببقائها

 يؤمروف وإنما ، بإخراجها عليهم يقض لم ، بإخراجها يوص ولم ببقائها اعترؼ وإف
 عدـ علموا فإف ، موتو قبل أخرجها قد يكوف أف الحتماؿ إجبار غير من بذلك

 . مالو رأس من اإلخراج على أجبروا إخراجها
 زكاة أكانت سواء أدائها في وفرط ، ماضية مدة عن الزكاة كانت وإذا:  الثانية الحالة

 باقية بأنها اعترؼ أو بها أوصى إف الثلث من إخراجها فيلـز حرث أو ماشية أو عين
 من ال إخراجها الورثة يلـز ال فإنو بها، يوص ولم بذلك يعترؼ لم إذا أما، ذمتو في

 فإنها ، يفرط لم وأنو ، ذمتو في أنها صحتو في أشهد ولو، الماؿ رأس من وال الثلث
 .  الوصية بمنزلة تكوف ذلك على موتو مرض في أشهد وإذا، الماؿ رأس من تخرج

 في كالدين والزكاة»: قولو( : ٙٗ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع : )
 تقدـ أنها في الدين، حكم حكمها الزكاة فإف زكاة، وعليو الرجل مات إذا: أي «التركة
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 الزكاة، أداء بعد إال شيئاً  الوصية صاحب يستحق فبل الورثة؛ وعلى الوصية على
 لزمو رجبلً  أف قدرنا فإذا الزكاة، أداء بعد إال شيئاً  الوارث يستحق ال وكذلك

 فتصرؼ سواىا يخلف ولم ومات آالؼ، عشرة إال مالو تلف ثم زكاة،( ٓٓٓ.ٓٔ)
 .للورثة شيء وال للزكاة،
 .( بالوفاء أحق فاهلل اهلل اقضوا): وسّلم عليو اهلل صّلى قولو: ذلك ودليل
 تأخير يتعمد لم الرجل كاف إذا فيما وىذا، اإلرث وعلى الوصية، على مقدمة والزكاة
 وتم سنة، كل يزكي كرجل ذمتو بها وتبرأ عنو، وتجزئ تركتو، من نخرجها فإننا الزكاة،
 تعمد إذا أما، ذمتو بها وتبرأ نخرجها فهنا مات، ثم الدنيا في سنواتو آخر في الحوؿ

 وقاؿ .ذمتو منها وتبرأ تخرج أنها فالمذىب مات، ثم بخبلً  ومنعها الزكاة، إخراج ترؾ
 على مِصرّّ  ألنو تركتو؛ من أخرجوىا ولو ذمتو منها تبرأ ال إنها: ػ اهلل رحمو ػ القيم ابن

 وقواعد والسنة الكتاب نصوص إف: وقاؿ غيره؟ عمل ينفعو فكيف اإلخراج عدـ
 وال عنو، ذلك يجزئ ال أنو في صحيح ػ اهلل رحمو ػ وقال وما، ىذا على تدؿ الشرع

 .ذمتو بها تبرأ
 بعدـ: قلنا العبادة، جانب غلبنا فإف نظر؛ محل ىذا الماؿ عن نسقطها كوننا ولكن

 أىل حق: أي الحق؛ جانب غلبنا وإف صاحبها، تنفع ال ألنها الماؿ؛ من إخراجها
 .صاحبها تنفع ال اهلل عند كانت وإف حقهم، لنؤدي بإخراجها؛: قلنا الزكاة،

 عليو من بظلم تسقط فبل بها، الزكاة أىل حق لتعلق تركتو؛ من نخرجها أننا واألحوط
 على مصر رجل ألنو اهلل؛ عند تنفعو ال ولكن الورثة، حق على حقهم وسبق الحق،

 .إخراجها عدـ
 يقدـ؟ فأيهما وزكاة دين وعليو شخص مات لو: مسألة
 يقدـ فهل لاير( ٓٓٔ) ودين لاير،( ٓٓٔ) زكاة وعليو لاير،( ٓٓٔ) خلف رجل: مثالو
 الزكاة؟ تقدـ أو اآلدمي، حق
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 على مبني ألنو اآلدمي؛ دين يقدـ: العلماء بعض قاؿ :أقواؿ ثبلثة المسألة في
 غني فاهلل اهلل حق أما الدنيا، في إليو حقو دفع إلى محتاج اآلدمي وألف المشاحة؛

 .المسامحة على مبني وتعالى سبحانو وحقو عنو،
 فاهلل اهلل اقضوا): وسّلم عليو اهلل صّلى النبي لقوؿ اهلل حق يقدـ: العلماء بعض وقاؿ
 .(بالوفاء أحق
 الميت، ذمة في واجب منهما كبلً  ألف يتحاصاف؛ إنهما: العلماء بعض وقاؿ

( ٓ٘) فللزكاة( ٓٓٔ) وخلف زكاة،( ٓٓٔ) و ديناً ( ٓٓٔ) عليو كاف فإف فيتساوياف
 بين يحكم لم وسّلم عليو اهلل صّلى الرسوؿ أف الحديث عن ويجاب، (ٓ٘) وللدين
 كاف لو أرأيتِ »: سأؿ ألنو القياس؛ أراد وإنما هلل، والثاني لآلدمي، أحدىما دينين
 . «بالوفاء أحق فاهلل اهلل اقضوا»: قاؿ نعم،: قالت «قاضيَتُو؟ أكنتِ  دين أمكِ  على

 المذىب ىو وىذا أولى باب من اهلل فدين اآلدمي، دين يقضى كاف إذا: قاؿ فكأنو
   . الراجح وىو

 أو وىبها أو ثمرة باع ومن (:ٕٗ/ٕ٘(: قاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )فرع)
 على فالزكاة صبلحها بدو قبل كاف وإف عليو فالزكاة صبلحها بدو بعد عنها مات

 ا.ىػ نصاب واحد كل حصة في كاف إف والوارث لو والموىوب المشتري
 انتقل لو أنو ىذا على ويتفرع( : ٓٛ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 لو كما إليو، انتقلت من على تجب بل عليو تجب ال فإنو الزكاة، وجوب قبل الملك
 فإف الثمر صبلح بدو أو الحب، اشتداد قبل أي الزكاة وجوب قبل المالك مات

 لم ثمار وعليها النخيل، باع لو وكذلك الوارث، على تجب بل عليو، تجب ال الزكاة
 ألنو المشتري؛ على الزكاة فإف حبو يشتد لم زرع وفيها األرض، باع أو صبلحها، يبد

 .الزكاة وجوب قبل ملكو من أخرجها
 قطع أو اشتداده، قبل الزرع حصد بأف بفعلو ولو تلفت لو أنو: أيضاً  ىذا على ويتفرع

: قالوا أنهم إال الزكاة، وجوب قبل ذلك ألف عليو؛ زكاة ال فإنو صبلحو؛ بدو قبل الثمر
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 تحيل من كل وألف قصده؛ بنقيض لو عقوبة عليو وجبت الزكاة من فراراً  ذلك فعل إف
  .بو يلـز فإنو واجب إلسقاط

 عن الزكاة إخراج لزِمو زكاة؛ من عليو ما يؤدّ  ولم سنوف؛ عليو مضى من(: ٛ-المسألة)
 دار في أـ اإِلسبلـ دار في كاف وسواء يعلم، لم أـ الزكاة، وجوب علم سواء جميعها؛
 .عند الجمهور كما تقدـ قريبا الحرب

 أف إلى الحنفية من وزفر ، المنذر وابن ، والحنابلة ، والشافعية ، المالكية ذىبفقد 
 أسلم إذا الحربي على الزكاة فتجب ، لوجوبها شرطا ليس مفروضة الزكاة بكوف العلم

 ، اإلسبلمية بالشريعة لو علم وال سنين ىناؾ ومكث سوائم ولو الحرب دار في
 . اإلسبلـ دار إلى خرج إذا بأدائها ويخاطب

 فبل الزكاة لوجوب شرط فريضة الزكاة بكوف العلم أف إلى وصاحباه حنيفة أبو وذىب
 . المذكورة الصورة في الحربي على الزكاة تجب

 أعواماً، الزكاة البلد ذلك أىل يؤد ولم بلد، على البغي أىل غلب لو: المنذر ابن قاؿ
 . ثور وأبي والشافعي مالك قوؿ في الماضي؛ زكاة منهم أَخذ اإِلماـ؛ بهم ظفر ثم
،  سنوف -الماؿ- عليو مضت إذا( : ٖٓٔ/٘) المجموع في اهلل رحمو النووي قاؿو 

 . انتهى.." ال أـ الزكاة وجوب علم سواء جميعها عن الزكاة إخراج لزمو زكاتها يؤد ولم
 سنوات عشر ظللت: ( ٕٖٓ/ٛٔ) بن واهفتا مجموعفي  عثيمينال عبلمةال وسئل
 فما السنوات ىذه طواؿ زكاتو أدفع ولم سيارة واشتريت منو تزوجت ثم ماال أجمع

 ؟ الحكم
 زكاة فبل سكنا يشتري أو ليتزوج، الماؿ يجمع داـ ما أنو الناس بعض يظن: " فأجاب

 أو الزواج، أو للنفقة، أعده سواء الماؿ في واجبة الزكاة بل صحيح، غير وىذا عليو،
 .البيت شراء

 . زكاتو وتخرج السنوات ىذه في مالك تحصي أف اآلف عليك السائل لهذا ونقوؿ
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 بدوف الطويلة المدة ىذه اإلنساف وبقاء ، العلم أىل بسؤاؿ يبادر أف اإلنساف وعلى
 . انتهى" وتفريط تهاوف فهذا سؤاؿ
 يخرج ولم النصاب الشخص ملك إذا ( :ٜٖ٘/ٜ) الدائمة اللجنة علماء وسئل
 الزمن ذلك عن الزكاة إخراج يجوز ىل أعواـ عدة ذلك وتأخر وقتها في الزكاة

 مقدار نم متأكدا يكن لم إذا الزكاة يخرج أف للشخص يمكن وكيف ؟ المنصـر
 ؟ السابق الوقت ذلك في الزكاة فيو وجبت الذي الماؿ

 من األدلة لورود ؛ أثم مشروع عذر بغير وأخرىا زكاة عليو وجبت من : فأجابوا
 يخرجها ولم زكاة عليو وجبت من، و وقتها في الزكاة بإخراج بالمبادرة والسنة الكتاب

 فيخرج ، سنوات لمدة تأخيره كاف ولو ، بعد إخراجها عليو وجب المحدد وقتها في
 في بظنو ويعمل إخراجها، في تأخر التي السنوات لجميع يزؾ لم الذي الماؿ زكاة

 ما اهلل فاتقوا: )وجل عز اهلل لقوؿ فيها، شك إذا السنوات وعدد الماؿ تقدير
  . انتهى" ٙٔ/التغابن( استطعتم

 ( : إذا تلفت الزكاة قبل وصولها لمستحقيها. ٜ-المسألة)
 على تسقط ال أو الماؿ بتلف الزكاة تسقط ىل تعالى اهلل رحمهم العلماء اختلف
 :اآلتي النحو
 المشهور وىو يفرط، لم أو المالك فرط الماؿ بتلف تسقط ال الزكاة إف: األوؿ القوؿ

 كدين القوؿ ىذا على الزكاة فتكوف، مختصره في الخرقي واختاره أحمد اإلماـ عن
 أو الحصاد قبل بجائحة ثمر أو زرع تلف إذا إال الماؿ، بتلف يسقط ال اآلدمي

 .ذلك قبل استقرارىا لعدـ ونحوه الجرين في الوضع قبل بعدىما وكذا الجذاذ،
...  األمواؿ من زكاة فيو وجبت ماؿ كل( "ٜٖٔ/ ٘) المحلىقاؿ ابن حـز في 

 فالزكاة تفريط؛ بغير أو تلف بتفريط...  -أقلو أو أكثره- بعضو أو ذلك تلف فسواء
 الذمة؛ في الزكاة ألف فرؽ؛ وال تتلف، لم لو كانت كما صاحبو؛ ذمة في واجبة كلها

 .الماؿ عين في ال
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 الصدقات؛ أىل إلى أو المصدؽ إلى ليدفعها وعزلها الزكاة أخرج لو وكذلك... 
 حتى ذمتو؛ في وألنو...  بد وال كلها إعادتها فعليو بعضها؛ أو كلها الزكاة فضاعت
 ا.ىػ بتصرؼ .  "إليو بإيصالها تعالى اهلل أمره من إلى يوصلها

للعوايشو حيث قاؿ  الميسرة الفقهية الموسوعةوىو اختيار العبلمة األلباني كما في 
  . ٔ"إيصالها من بد ال: "فقاؿ ذلك عن -اهلل رحمو- شيخنا وسألت( : ٓٓٔ/ٖ)

                                                           

 بتلف تسقط ال الزكاة أف إلىفقد ذىبوا (  والحنابلة والشافعية المالكية)  الفقهاء جمهور وىذا القوؿ ىو قوؿ  ٔ
 ، النصاب بتلف يسقط فلم الذمة في وجب ماؿ ألنها وذلك الضماف، المزكي على ويجب الحوؿ، بعد الماؿ

 . الماؿ بقاء يعتبر فبل ،يده في بتلفها فضمنها كالدين،
 بعد الماؿ تلف فإف.  الماؿ رب من والتفريط ، األداء من التمكن:  بقيدين الحكم ىذا والشافعية المالكية وقيد

 . الضماف عليو ويجب ، عنو الزكاة تسقط فبل الماؿ رب من بتفريط أو األداء من التمكن
 لوجوب ال اإلخراج لوجوب شرطا األداء إمكاف واعتبروا مطلقا الضماف وأوجبوا القيدين ىذين الحنابلة يعتبر ولم

 على يدؿ فإنو الحوؿ عليو يحوؿ حتى زكاة ماؿ في ليس:  وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ لمفهـو.  الزكاة
 . مطلقا الحوؿ بعد الوجوب

 حتى ، الثاني الحوؿ ينعقد لم اشترط لو وألنو ، اآلدمي كدين األداء إمكاف فيها يعتبر فلم ، الفقير حق وألنها
 األداء إمكاف لوجوبها يشترط فبل عبادة وألنها ، إجماعا األوؿ عقب ينعقد بل كذلك وليس.  األداء من يتمكن
 . قدامة ابن واختارىا ، تفريط ببل ولو أي مطلقا األداء من التمكن باعتبار رواية أحمد وعن.  العبادات كسائر

 تجب ما الجائحة بعد بقي فإف ، تسقط زكاتهما فإف ، القطع قبل بجائحة تلف إذا والثمر الزرع ذلك من واستثنوا
 شيء فبل جائحة أصابتو ثم الثمر خرص إذا الخارص أف على العلم أىل أجمع:  المنذر ابن قاؿ ، زكاه الزكاة فيو

 فتلفت ثمره اشترى لو أنو بدليل ، عليو اليد تثبت ال ما حكم في الجذاذ قبل وألنو ، الجذاذ قبل كاف إذا عليو
 . البائع على بها رجع بجائحة

 مجيء وقبل الحوؿ بعد ضاعت أو تلفت فإذا ، الساعي مجيء وىو ثالثا قيدا المواشي تلف في المالكية وزاد
 الساعي مجيء يعتبروف ألنهم وذلك ، زكاة فيو كاف إف الباقي يزكى وإنما ، ضاع أو تلف ما يحسب فبل الساعي

 ألف وذلك ، أخذه وقبل والعد الساعي مجيء بعد تلفت لو عنها عندىم الزكاة تسقط وكذلك ، وجوب شرط
 يسقطها ما الوقت أثناء يطرأ فقد ، الصبلة وقت كدخوؿ ، األخذ إلى موسعا وجوبا الوجوب في شرط مجيئو

 بعد كذلك شيئا باع أو ، الفرار قصد بغير شيئا منها ذبح لو وأما ، والعد المجيء بعد التلف كذلك ، كالحيض
 ولو ، زكاتو فتجب الفرار بقصد كاف لو وأما ، المعتمد علم ويحسب ، الزكاة ففيو ، األخذ وقبل الساعي مجيء

 . الحوؿ قبل ذلك كاف
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 اإلماـ مذىب في قوؿ وىذا يفرط، لم إذا الماؿ بتلف الزكاة تسقط: الثاني القوؿ
 تسقط الزكاة أف شاءاهلل إف والصحيح: (٘ٗٔ/ ٗ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ. أحمد
 .  األداء في يفرط لم إذا الماؿ بتلف

 أنو المسألة ىذه في الصحيح( : ٚٗ/ ٙ) الممتع الشرحفي  عثيمينال العبلمة قاؿو 
 وجوبها بعد الزكاة ألف ضماف؛ فبل يفرط ولم يتعدَّ  لم وإف ضمن فرط أو تعدى إف

 . ٔعليو ضماف فبل يفرط ولم يتعدَّ  لم إذا واألمين عنده، أمانة
 األداء من التمكن قبل النصاب تلف إذا أنو أحمد عن الميموني وحكى: الثالث القوؿ

 أحمد، لئلماـ مذىباً  المنذر ابن وحكاه، تسقط لم بعده تلف وإف، عنو الزكاة سقطت
 قاؿ وبو المنذر، وابن ثور، وأبي وإسحاؽ، صالح، بن والحسن الشافعي، قوؿ وىو

 قبل ىلكت فإف، المصدؽ يجيء حتى فيها شيء ال: قاؿ فإنو، الماشية في إال مالك
 .عليو شيء فبل مجيئو
 أف إال، حاؿ كل على النصاب بتلف الزكاة تسقط: حنيفة أبو وقاؿ: الرابع القوؿ
 . ٔفمنعها بها طالبو قد اإلماـ يكوف

                                                           

 بقاء وجوبها في يعتبر ال: أي «الماؿ بقاء وال»: قولو( : ٘ٗ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع ) ٔ
 وجبت، ألنها يفرط؛ لم أو فرط سواء الزكاة فعليو فيو، الزكاة ووجوب الحوؿ، تماـ بعد الماؿ تلف فلو الماؿ،

( ٓٓٓ.ٓٔ) تبلغ وزكاتها عليها، الحوؿ تم تجارة عروض عنده الزكاة صاحب أف لو وعليو .ذمتو في ديناً  وصارت
 .الماؿ بقاء وجوبها في يعتبر ال ألنو يضمن؛ المؤلف كبلـ فعلى واحد، درىم منو يبق ولم الدكاف، احترؽ ثم لاير

 وجوبها بعد الزكاة ألف ضماف؛ فبل يفرط ولم يتعد لم وإف ضمن، فرط أو تعدى إف أنو المسألة ىذه في والصحيح
 .عليو ضماف فبل يفرط ولم يتعد لم إذا واألمين عنده، أمانة
 مالو، للفقير يضمن أف يلزمو فبل تفريط وال تعد ببل المودع عند تلفت ثم لو، دراىم شخص عند وضع فقيراً  أف ولو

 يفرط؟ ولم يتعد لم وىو يضمن فكيف المزكي، جهة من إال الزكاة يملك ال الفقير أف مع أولى، باب من فالزكاة
 .الزكاة وجوب بعد الماؿ من تلف ما ضمن الهبلؾ، فيو يُػَقدَّرُ  مكاف في الماؿ وضع بأف تعدى فإف

 .الزكاة يضمن فإنو الماؿ وتلف شرعي، مسوغ ببل إخراجها فأخر فرط لو وكذلك
 !نضمنو؟ فكيف مالو أىلك أمر جاءه ولكن اإلخراج، وقت لئلخراج مستعداً  وكاف يفرط ولم يتعد لم إذا أما

 ا.ىػ يفرط أو يتعدى، أف إال الماؿ، بقاء لوجوبها يشترط ال أنو فالصواب
 .يجب ما ترؾ: والتفريط، يجوز ال ما فعل: والتعدي
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 أو يفرط لم إذا الماؿ بتلف تسقط وأنها، الثاني القوؿ تعالى اهلل شاء إف والراجح
 .عثيمينال العبلمة وصححو تقدـ، كما قدامة ابن رجحو الذي وىو، يتعدَّ 

 أداؤىا المالك فأمكن الماؿ تلف بعد بوجوبها قلنا وإف: قدامة ابن اإلماـ قاؿ( تنبيو)
/ ٗ) المغني.  عليو مضرة غير من أدائها من وتمكنو ميسرتو إلى بها أنظر وإال، أدَّاىا

 فورا الزكاة بإخراج يُلـز ال الماؿ تلف بعد بوجوبها (، والمقصود أنو على القوؿ٘ٗٔ
 يجب: فتقوؿ بو، اإللزاـ وبين الشيء وجوب بين ففرؽ ملك، إذا إال ونحوىم لسعاةل

 فهذا معسر، ألني وذلك اآلف؛ لك أدفع أف يلزمني ال ولكن الدين، لك أدفع أف عليَّ 
 السداد، على قادراً  يكوف أف إلى المطالبة تسقط فإنو أعسر، فإذا معسرًا، يعتبر الرجل
 تلف فإذا ،[ٕٓٛ:البقرة](  َمْيَسَرةٍ  ِإَلى فَػَنِظَرةٌ  ُعْسَرةٍ  ُذو َكافَ  َوِإفْ ) : تعالى لقولو
 ولو الماؿ يملك حتى تركناه الزكاة، بو يسدد ما عنده وليس الماؿ احترؽ أو الماؿ

 عليو، وجب الذي القدر ىذا يملك حتى سنة، عشرين بعد ولو سنوات، عشر بعد
 .عليو القدرة أطاؽ متى يؤديو عليو ديناً  صار فقد

 (: إذا تلفت الزكاة في يد الوكيل.فرع) 
 فمن أدائها قبل الوكيل يد في - الزكاة يعني - تلفت وإف: )اإلقناع صاحب قاؿ

 ( .لها قبضو ربها عن وإجزائها لها الفقير لملك ويشترط الماؿ رب ضماف

                                                                                                                                                  

 بعض ىلك وإف .ال أـ األداء من أتمكن سواء الحوؿ بعد الماؿ بتلف تسقط الزكاة أف إلى الحنفية ذىب ٔ
 ميسرة بقدرة وجوبها علق الشرع وألف ، بالذمة ال بالعين لتعلقها منو ىلك ما بقدر فيو الواجب من سقط النصاب

 ال ، االستثمار إمكاف أي النماء وصف ىنا الميسرة بالقدرة ويقصدوف ، دونها يبقى ال ميسرة بقدرة والمعلق ،
 انتفت وإف ، عنو تسقط ال الزكاة فإف نفسو المزكي بفعل الحوؿ بعد الماؿ تلف إذا وأما. النصاب وجود مجرد
 . للفقراء ونظرا التعدي عن لو زجرا ، تقديرا لبقائها الميسرة القدرة

 بين خبلؼ فبل الحوؿ حلوؿ قبل التلف كاف إذا وأما ، الحوؿ حلوؿ بعد التلف كاف إذا فيما األحكاـ ىذه
 الحوؿ قبل الماؿ رب أتلف إف عنو الزكاة سقوط في بينهم خبلؼ وال ، الشرط لعدـ عنو الزكاة سقوط في الفقهاء

)  الجمهور فذىب : قولين على الفقهاء فاختلف الزكاة من الفرار باإلتبلؼ قصد فإف ، منها الفرار يقصد لم إف
 . الحسن بن ومحمد الشافعية عند الكراىة مع عنو الزكاة سقوط إلى(  والشافعية والمالكية الحنفية
 . عنو الزكاة سقوط عدـ إلى الحنابلة وذىب
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 يفهم أف ألجل ىذا قلت وإنما( : ٕٕٗ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 بأجرة؛ أو عليها وكيل ىو بل عليها العاملين من فليس ليوزعها زكاة أعطي من أف

 إذا وأما منها، بريئة المزكي ذمة فإف عليها العاملين عند تلفت إذا الزكاة فإف ولهذا
 .الدافع ذمة تبرأ فبل التوزيع في الموكل عند تلفت

 ألنو خبلؼ ببل التوكيل من أفضل بنفسو تفريقو: أصحابنا قاؿ:  النووي قاؿ( تنبيو)
 عن الفرض يسقط ال الوكيل خيانة تقدير وعلي الوكيل بخبلؼ تفريقو من ثقة على

 . ٔالمالك ذمة تبرأ ال المستحقين إلى الماؿ يصل لم فما كيده يده ألف المالك

                                                           

 في أو ، نائبو أو لئلماـ إيصالها في سواء ، زكاتو أداء في غيره يوكل أف للمزكي يجوز أنو على الفقهاء اتفقٔ 
 . الوكيل إلى تعيينو فوض أو المستحق ذلك عين سواء ، المستحق إلى أدائها

 . أوثق نفسو بفعل ألنو ؛ التوكيل من أفضل بنفسو الزكاة المزكي إخراج أف على الشافعية نص وقد
 يجهل أو ، القصد ذلك نفسو من يعلم لمن ويجب ، المحمدة قصد خشية أفضل التوكيل:  المالكية وقاؿ

 . كره نفقتو تلزمو لم فإف ، نفقتو تلزمو الذي المزكي لقريب صرفها للوكيل وليس:  قالوا.  المستحقين
 إال ، التوكيل يصح لم سفيها أو صبيا كاف فإف ، إليو التفويض جاز ، عاقبل بالغا الوكيل كاف إف:  الشافعية قاؿ ثم
 .الماؿ يعطيو من لو وعين الموكل نوى إف

 اإلماـ إلى الدفع في وكل شاء فإف بنفسو، تفريقها لو التي الزكاة صرؼ في يوكل أف لو: المجموع في النووي قاؿ
 . خبلؼ ببل جائز ىما وكبل األصناؼ على التفرقة في شاء وإف والساعي،

 يفرؽ أف األفضل: أي «بنفسو يفرقها أف واألفضل»: قولو(: ٕ٘ٓ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 :أوجو لثبلثة وذلك ذلك، يباشر: أي بنفسو مالو زكاة عليو الزكاة تجب من

 .عبادة تفريقها ألف التعب؛ أجر يناؿ أف: األوؿ الوجو
 المبادرة في أو يستحق ال من إعطائها في الشيء بعض يتهاوف قد الوكيل فإف بيقين، ذمتو يبرئ أف: الثاني الوجو

 .ذلك غير أو عنده، فتتلف يتهاوف أو بصرفها،
 إف: ويقولوف فيذمونو، وكيبلً  لو الناس يعرؼ وال مشهورًا، غنياً  كاف إذا سيما ال المذمة، عنو يدفع أف: الثالث الوجو
 .يزكي ال فبلناً 
 تجب من أعطاىا أو مالو، من الوكيل دفعها سواء عنو يخرجها من يوكل أف يجوز أنو منو يُعلم «األفضل»: وقولو
 .ليخرجها الزكاة عليو

 .فأخرجها زكاتي مقدار لاير مائة عليّ : لوكيلو الزكاة عليو تجب من يقوؿ أف: األولى الصورة فمثاؿ
 .عني فأخرجها زكاتي مقدار المائة ىذه خذ: لوكيلو الزكاة عليو تجب من يقوؿ أف: الثانية الصورة ومثاؿ
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 (: ىل يلـز أف يكوف الموكل بإخراج الزكاة عدال؟ فرع)

 اآلدميين، كديوف أدائو في يوكل أف فجاز مالي حق ألنو: الجمل حاشية في جاء
 . مميزا صبيا أو سفيها أو رقيقا أو كافرا الوكيل كاف لو ما إطبلقو وشمل
 الوكيل خاف وإف العدالة، اشتراط إلى العلم أىل من وافقهم ومن الحنابلة وذىب
 يتولى أف واألفضل التبرأ، صاحبها ذمة فإف مستحقيها إلى الزكاة يوصل ولم أمانتو

 .كما تقدـ  بنفسو وإيصالها إخراجها الزكاة صاحب
 للوكيل يجوز ىل (:ٜٖٓ/ٛٔ( سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )تنبيو)

 عنو؟ الزكاة يخرج أف اإليجار جمع في
                                                                                                                                                  

 فبل نثق لم فإف مصارفها، في تصرؼ أنها نثق أف بشرط الحكومة قبل من يأتي الذي للساعي دفعها ويجوز: مسألة
 في تصرؼ ال أنها ظننا على غلب وإف فندفعها لهم، ندفعها لم إذا وطلبها علينا رجوعهم نخاؼ أف إال ندفعها،
 .مصارفها

 .مصرفها في يصرفها لم ألنو الساعي؛ على الحالة ىذه في اإلثم ويكوف
 :ىما مسألتاف عليو يتفرع «بنفسو يفرقها»: وقولو

 عبلنية؟ أو سراً  يفرقها أف األفضل ىل: األولى المسألة
 .أسر األسرار في كانت وإذا أعلن، اإلعبلف في المصلحة كانت فإذا للمصلحة، ينظر أف الصحيح

 فليفعل؛ مالو باقي زكاة في يسر ثم بو، الناس يقتدي حتى مالو بعض زكاة عن يعلن أف في المصلحة كانت وإف
: ليقاؿ بذلها وأنو الرياء، في اإلنساف يقع ال حتى اإلسرار، صدقة أو زكاة كانت سواء الماؿ إخراج في األصل ألف

 :ثبلث فالمراتب وعليو كريم، فبلف
 من جماعة جاءه لما وسّلم عليو اهلل صّلى النبي فعل كما عاماً  المقاـ كاف إذا كما اإلظهار يترجح أف: األولى
 عليو اهلل صّلى بقولو بالصدقة، ابتدأ من على وسّلم عليو اهلل صّلى النبي وأثنى علناً  يتصدقوف الناس فجعل مضر،
 تشجيع من فيو ولما( ٔ) «القيامة يـو إلى بها عمل من وأجر أجرىا فلو حسنة سنة اإلسبلـ في سن من»: وسّلم
 .الخير فعل على األمة

 .األسرار يترجح أف: الثانية
 :ألمرين أفضل فاإلسرار ىذا، وال ىذا يترجح أال: الثالثة

 .الرياء عن أبعد أنو ػ ٔ
 سراً  والنهار بالليل أموالهم ينفقوف الذين المتصدقين على أثنى اهلل أف ىذا على والدليل المعطى لحاؿ أستر أنو ػ ٕ

 .وعبلنية
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 ألف الموكل؛ إذف بعد إال يده في الذي الماؿ عن الزكاة يخرج ال الوكيل: فأجاب
 معلـو ىو كما والزكاة الزكاة، دفع في وكلو أنو يعني ال التصرؼ في وكلو إذا الموكل
 التي األمواؿ ىذه عن الزكاة إخراج يريد الوكيل كاف فإذا نية، إلى تحتاج عبادة

 أف عليو حرج فبل وكلوه فإذا أصحابها، من يستأذف أف فعليو األجور ىذه من استلمها
 .الزكاة يخرج

 عليهم اإلنفاؽ تولى وماؿ أوالد ولو متوفى أخ لو رجل( عن: ٜٖٓ/ٛٔوسئل أيضا )
 كالبنات، تزوج من فمنهم رشدىم األوالد بلغ أف وبعد زكاتهم إخراج ويتولى عمهم

 بدوف زكاتهم يخرج أف للعم يجوز فهل يدرس، من ومنهم توظف، من األوالد ومن
 عنده؟ التركة باقي اليزاؿ حيث علمهم
 انفسخت أموالهم في التصرؼ يحسنوف رشيدين عقبلء وكانوا األوالد بلغ إذا: فأجاب

 .بإذنهم إال الزكاة إخراج لو يجوز فبل ىذا وعلى منهم، بوكالة إال عمهم والية
 الماؿ؟ عين في واجبة أو الذمة، في واجبة الزكاة ىل( : ٓٔ-المسألة) 

 في أو الماؿ في تجب ىي ىل الزكاة وجوب في تعالى اهلل رحمهم العلماء اختلف
 :اآلتي النحو على الذمة

 الشافعي، قولي وأحد أحمد، اإلماـ عن رواية وىو الماؿ، عين في الزكاة تجب - ٔ
 .حنيفة وأبي مالك اإلماـ وقوؿ

 الثاني والقوؿ أحمد اإلماـ عن الثانية الرواية وىو الذمة، في تجب: وقيل - ٕ
، قاؿ ابن حـز في المحلى )للشافعي  في واجبة والزكاة(: ٕٕٙ/٘، واختيار ابن حـز

 ىذا، في المخالفين أقواؿ اضطربت وقد، الماؿ عين في ال الماؿ صاحب ذمة
 اهلل رسوؿ زمن إلى انزمن من - االمة من احد بين خبلؼ ال اف ىو قولنا صحة وبرىاف

 أو فضة أو تمر أو شعير أو بر زكاة عليو وجبت من فأ في - وسلم عليو اهلل صلى
 ومن الزرع ذلك غير من عليو الواجبة زكاتو فأعطى غنم أو بقر أو ابل أو ذىب

 ومن االبل تلك غير ومن الفضة تلك غير ومن الذىب غيرذلك ومن التمر غيرذلك
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 بل لو، ذلك واليكره ذلك، من يمنع ال فانو: - الغنم تلك غير البقرومن تلك غير
 أو يوىب، ومماأ يشترى، مما أو غيرىا، من عنده مما أو العين، تلك من أعطى سواء
 لم العين في كانت لو إذ العين في ال الذمة في الزكاة اف يقينا فصح يتقرض، مما

 في شريك لو من يمنع كما ذلك، من منعو ولوجب غيرىا، من يعطى فأ البتة لو يحل
 بتراضيهما إال شركاء فيها ىم التى العين غير من شريكو ىطيع أف ذلك كل من شئ

 أحد من تخلو ال لكانت الماؿ عين في الزكاة كانت فلو وأيضا البيع حكم وعلى
 في تكوف أو الماؿ، ذلك اجزاء من جزء كل في تكوف اف إما: لهما ثالث ال وجهين

 .عينو بغير منو شئ
 ىلأل الف فوقها، فما حبة أو رأسا منو يبيع اف عليو لحـر منو جزء كل في كانت فلو

 وىذا ذكرنا، لما شيئا منها يأكل اف عليو ولحـر شركا، الجزء ذلك في الصدقات
 كما بقى، مما مصححة بقيمة إال الشاة يخرج ال اف أيضا وللزمو خبلؼ ببل باطل
 وكاف باطل، فهذا عينو، بغير منو شئ في الزكاة كانت واف والبد، الشركات في يفعل

 حق ىو الذى يأكل أو يبيع لعلو يدرى ال كاف النو سواء سواء ذلك مثل أيضا يلـز
 .يقينا قلنا ما فصح، الصدقة اىل

 القولين بين القوؿ ىذا فجمع بالذمة، تعلق ولها الماؿ عين في تجب: وقيل - ٖ
 . السابقين

 ص) الفقهية القواعد في رجب ابن قاؿ بالنصاب، وتتعلق الذمة في تجب: وقيل -ٗ
 تقي الشيخ طريقة وىي وغيرىما الخطاب وأبي القاضي كبلـ في ذلك وقع: ( ٖٓٚ
 . الدين

 في تجب الزكاة كوف معنىو  بالذمة تعلق ولها الماؿ عين في تجب أنهاوالصواب 
 لو يعني: بالذمة تعلق لها لكن الماؿ؛ نفس من الزكاة إخراج يجب أي: الماؿ عين
 عنو يسقط ال تلفو فإف ملكو في مستقر الماؿ وىذا فيو الزكاة وجوب بعد الماؿ تلف
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 بإخراجها يبادر أف عليو كاف الحوؿ تم عندما ألنو ذمتو؛ في ديناً  صارت ألنها الزكاة؛
 .تأخر ولكنو

 ىل ػ اهلل رحمهم ػ العلماء اختلف( : ٕٗ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 في واجبة إنها: العلماء بعض فقاؿ الماؿ؟ عين في واجبة أو الذمة، في واجبة الزكاة

 لوجب الزكاة وجوب بعد تلف لو الماؿ أف بدليل، إطبلقاً  بالماؿ لها عبلقة وال الذمة،
 .الزكاة يؤدي أف المرء على
 َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ : }تعالى لقولو الماؿ، عين في الزكاة تجب بل: العلماء بعض وقاؿ

 لمعاذ وسّلم عليو اهلل صّلى النبي ولقوؿ[ ٖٓٔ: التوبة{ ]ِبَها َوتُػزَكّْيِهمْ  ُتَطهُّْرُىمْ  َصَدَقةً 
 في واجبة فالزكاة (أموالهم في صدقة عليهم افترض اهلل أف أعلمهم): لليمن بعثو حين
 الماؿ عين في تجب إنها: قلنا إذا ألننا إشكاؿ؛ عليو يرد القولين وكبل، الماؿ عين
 إذا الماؿ لصاحب يجوز فبل المرىونة، بالعين الرىن كتعلق الماؿ بعين تعلقها صار

 عليو وجبت من إف حيث الواقع، خبلؼ وىذا فيو، يتصرؼ أف الزكاة عليو وجبت
 .الزكاة يضمن لكن فيو الزكاة وجوب بعد ولو مالو، في يتصرؼ أف لو الزكاة
 بعد الماؿ تلف لو حتى واجبة تكوف الزكاة فإف الذمة، في واجبة بأنها: قلنا وإذا

 .أيضاً  نظر فيو وىذا تفريط وال تعد غير من وجوبها
 عين في تجب أنها وىو المعنيين، بين جامع قوؿ المؤلف عليو مشى الذي فالقوؿ
 ولوال الماؿ في واجبة وىي بها، مطالب ذمتو في فاإلنساف بالذمة، تعلق ولها الماؿ
 .الماؿ عين في واجبة فهي الزكاة، تجب لم الماؿ

 عينها، في تجب ال الزكاة فإف العروض، وىي واحدة، مسألة ذلك من يستثنى أنو إال
 أف يجب بل تجزئو، لم منها العروض زكاة أخرج لو ولهذا قيمتها، في تجب ولكن

 .القيمة من يخرجها
 زكاة سأخرج وثياب، وشاي، سكر، عندي: وقاؿ الحوؿ، تم إذا الدكاف فصاحب

 أف يجب: لو نقوؿ فإننا الثياب؛ من والثياب الشاي، من والشاي السكر، من السكر
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 أنفع ذلك ألف قيمتها؛ عشر ربع وأخرج عندؾ، التي األمواؿ فَػَقدّْر القيمة، من تخرج
 ػ السكر تُػغَيػّْرُ  فربما ىذا على آخرىا إلى السنة أوؿ من يثبت لم مالك وألف للفقراء؛

 إلى الحوؿ أوؿ من تبقى فإنها السائمة بخبلؼ ذلك، بغير أو بر، أو بأرز، ػ مثبلً 
 .القيمة من إال العروض زكاة إخراج يصح ال أنو فالصحيح، عينها من وتخرج آخره،
 وجبت لمن يجوز فإنو بالذمة، تعلق ولها الماؿ عين في تجب الزكاة بأف القوؿ وعلى
 الزكاة؛ يضمن ولكن يهبو أف ويجوز الزكاة، يضمن ولكن الماؿ، يبيع أف الزكاة عليو
 الواجب الماؿ إف: نقوؿ حتى وجو كل من كامبلً  تعلقاً  ليس بالماؿ التعلق ىذا ألف
 .بالذمة تعلق لها بل كالموىوب، الزكاة فيو

 ابن ذكرىا مسائل عدة بالذمة أو بالماؿ الزكاة تعلق في الخبلؼ على ينبني: مسألة
 من أكثر عليو حاؿ واحد نصاب إنساف عند كاف لو أوضحها القواعد، في رجب
 بأنها القوؿ وعلى زكاة، سنة لكل عليو يجب الذمة في تجب بأنها القوؿ فعلى حوؿ،
 بإخراج ألنو ػ األولى السنة ػ واحدة سنة زكاة إال عليو يجب لم الماؿ، عين في تجب
 عليها ومضى سائمة شاة أربعوف اإلنساف عند كاف فإذا النصاب، سينقص الزكاة

: قلنا إف أما الماؿ، عين في واجبة الزكاة ألف النصاب؛ ينقص وبها شاة، ففيها الحوؿ
 .شاة سنة كل في تجب فإنها الذمة، في تجب الزكاة إف

 أرادىا من الخبلؼ ىذا على تنبني أخرى فوائد( ٖٓٚ)ص رجب ابن ذكر وقد
 . فليراجعها

 . ونحوه والمسجوف األسير، ماؿ في الزكاة( : ٔٔ-المسألة)
 ابن ذكر بو، واالنتفاع مالو في التصرؼ وبين بينو حيل قد مسجونا أو مأسورا كاف من

 في تصرؼ لو ألنو عليو؛ الزكاة وجوب يمنع ال ذلك أف( : ٓ٘/ٖ) المغنيفي  قدامة
 . الوكالة نفذت مالو في وكل لو وكذا نفذ، ونحوىما وىبة ببيع مالو
 أموالو من حقو في الزكاة يسقط أسيرا أو مفقودا الرجل كوف فإف المالكية عند أما

 الضائع، كالماؿ حينئذ مالو فيكوف التنمية عدـ على مغلوبا يكوف بذلك ألنو الباطنة،



 - 51 - 

: والزرقاني األجهوري قوؿ وفي. الضائعة كاألمواؿ واحدة لسنة أطلق إذا يزكيها ولذا
 بل والمفقود، األسير عن الزكاة تسقط ال: البناني قوؿ وفي. أصبل فيها عليو زكاة ال

 مخافة يتوقف بل مالهما من اإلخراج يجب ال لكن عاـ، كل عليهما الزكاة تجب
 .الموت حدوث

 ألنهما زكاتو؛ يسقطاف ال واألسر الفقد أف المالكية كلمة اتفقت فقد الظاىر الماؿ أما
 عدـ يضر وال وتجزئ، الظاىر مالهما من الزكاة أخذ ويجوز الحياة، على محموالف

 . نيتو مقاـ تقـو المخرج نية ألف النية؛
 عن الكاساني ونقلو الحنابلة، مذىب :مقدما  المقبوضة األجور( : ٕٔ-المسألة)

 المعجلة األجرة إف: الشافعية عند قوؿ وىو الحنفي، البخاري الفضل بن محمد
 تاما ملكا يملكها ألنو كلها، زكاتها المؤجر على تجب الحوؿ عليها حاؿ إذا لسنين

 الحوؿ بعد دين يلحقو ربما كاف وإف فيها، تصرفو جواز بدليل ،العقد حين من
 .الطارئ بالفسخ

 نفسو آجر فلو ملكو، بتماـ إال مقدما قبضو فيما المؤجر على زكاة ال المالكية وعند
 غيرىا، لو شيء وال معجلة الستين وقبض بعشرين، سنة كل دينارا، بستين سنين ثبلث
 لم األولى السنة أجرة ىي التي العشرين ألف عليو؛ زكاة فبل حوؿ ذلك على مر فإذا

 حوال يملكها فلم الوديعة، بمثابة عنده كانت ألنها بانقضائها؛ إال لها ملكو يتحقق
 أنقصتو ما إال أربعين زكى الثالث مر وإذا عشرين، زكى الثاني الحوؿ مر فإذا كامبل،
 .الجميع زكى الرابع مر فإذا الزكاة،

 لم ما ألف استقر؛ ما زكاة إال تجب ال: للشافعية األظهر وىو المالكية عند قوؿ وفي
 الغيب ألف األوؿ، الحوؿ بتماـ األولى العشرين زكاة فتجب للسقوط، معرض يستقر
 وىي لسنة عشرين زكاة فعليو الثاني الحوؿ تم وإذا. الحوؿ أوؿ من ملكها أنو كشف

 ملكو عليها استقر التي وىي لسنتين، عشرين وزكاة األولى، السنة آخر في زكاىا التي
 ، والصواب في ذلك مذىب الحنابلة .وىكذا اآلف،
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 ملك دينارا بأربعين سنتين داره أجر ولو:  (ٕٔٚ/ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 .اىػ.  الحوؿ عليو حاؿ إذا جميعها زكاة وعليو ، العقد حين من األجرة
 عقارا أجر رجل عن:  (ٚٚٔ/ٗٔ) مجموع فتاواهكما في  باز ابن عبلمةال وسئل

 ىذه في زكاة عليو فهل ، الديوف بعض بها وسدد ، سنة عن مقدما األجرة واستلم
 ؟ األجرة
 فإنو الدين بو وتسدد مقدما المستأجر من تتسلمو الذي اإليجار ىذا مثل"  : فأجاب

 ذلك في واالعتبار ، ملكك في وىو ، الحوؿ عليو يحل لم لكونو الزكاة فيو تجب ال
 وسددت ، السنة نهاية قبل األجرة قبضت فإذا ، السنة نهاية إلى اإلجارة عقد بوقت

 . اىػ"  فيها زكاة فبل البيت حاجات في صرفتها أو الدين بها
 المعدة العقارات عن: ( ٕٛٓ/ٛٔ) اهفتاو  كما في مجموع  عثيمينال عبلمةال وسئل

 ؟ زكاة عليها ىل للتأجير
 ليس: "  وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ، العقارات ىذه في عليو زكاة ال"  : فأجاب

 حوؿ عليها تم إذا أجرتها في الزكاة وإنما ،"  صدقة فرسو وال عبده في المسلم على
 آالؼ عشرة واستلم ، آالؼ بعشرة البيت ىذا أجر رجل:  ذلك مثاؿ، العقد حين من
 ورجل ، العقد من حوؿ لها تم ألنو ، العشرة في الزكاة عليو فتجب ، السنة تماـ بعد

 ، شهرين خبلؿ وأنفقها العقد عند استلمها منها خمسة آالؼ بعشرة بيتو أجر آخر
 لم السنة تمت ولما ، شهرين خبلؿ وأنفقها فأخذىا ، السنة نصف عند منها وخمسة

 في بد وال ، الحوؿ عليها يتم لم ألنو ، عليو زكاة فبل األجرة من شيء عنده يكن
  . الحوؿ تماـ من الزكاة وجوب

 :تسليمها يجر لم بضائع عن المقبوض الثمن زكاة( فرع) 
 يقبض أف قبل الحوؿ فحاؿ شيء في نصابا أسلم أو دراىم، بنصاب شيئا اشترى إذا

: الحنابلة قاؿ فسخو، يجر لم باؽ والعقد فيو، المسلم يقبض أو المبيع، المشتري
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 تعذر أو المبيع، لتلف العقد فسخ لو ثم ،فيو ثابت ملكو ألف البائع؛ على الثمن زكاة
 .كامبل الثمن رد وجب فيو، المسلم
 عليها حاؿ إذا المشتراة البضاعة أف وىو ذلك من قريب ىو بما الشافعية وصرح
 . يقبضها لم وإف المشتري على زكاتها تجب العقد لزـو حين من الحوؿ

 تاريخ من الحوؿ ويعتبر( إليو المسلم) البائع على السََّلم في الثمن زكاةفالخبلصة، 
 القبض وبعد الديوف، زكاة قبضو قبل فزكاتو( فيو المسلم) المبيع وأما الثمن، قبضو
  .للتجارة كاف إذا تجارة عروض زكاة يزكى

 . السلم زكاة في يجري ما االستصناع زكاة في يجري( : تنبيو)
 زكاة؟ الدولة عند الذي -المعاش أي– التقاعد ماؿ في ىل( : ٖٔ-المسألة)

 عن ىذا؟ : (ٗٚٔ/ٛٔكما في مجموع فتاواه ) عثيمينلا عبلمةالسئل 
 يتمكن ال صاحبو ألف وذلك زكاة، فيو ليس الراتب من يؤخذ الذي التقاعدفأجاب: 

 على الذي والدين المعسر، على الذي كالدين فهو معينة، بشروط إال سحبو من
 واهلل. واحدة لسنة واحدة مرة يزكيو أف فاألحوط قبضو إذا لكن فيو، زكاة ال المعسر

  .ٔأعلم

                                                           

 حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة . ٔ
مكافأة نهاية الخدمة: ىي حق مالي أوجبو ولي األمر بشروط محػددة علػى رب العمػل لصػالح الموظػف عنػد انتهػاء 

 خدمتو .
والموظف كما أشرنا سواًء كاف موظفاً ضمن مؤسسػات الدولػة أو ضػمن الشػركات األخػرى فإنػو يسػتحق ىػذا الحػق 

 سواٌء كاف سبب الترؾ ىي االستقالة أو التقاعد أو الوفاة .المالي عند تركو للعمل 
 المسألة الثانية:  خصائص ىذه المكافأة وسماتها :

 األنظمة المنظمة لهذه المكافأة جعلت لها سمات وخصائص :
السمة األولى: أف ىذه المكافأة أمر واجب فرضو ولي األمر على رب العمل لصالح الموظف وال يخضع في فرضو 

صفتو إلى إرادة طرفػي العقػد أي ىػذا أمػر واجػب جعلػو ولػي األمػر علػى ىػذه المؤسسػة التػي يتبػع لهػا الموظػف  وال
لصالح الموظف ، فإذا أنهى الموظف خدمتو فإف ىذه المؤسسة أو الشركة يجب أف تدفع لهذا الموظف كذا وكذا 

 من الماؿ .
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ًء عػل سػػبب انتهػاء خدمتػو ومػػدة الخدمػة ومقػدار الراتػػب السػمة الثانيػة :أف مقػدار مكافػػأة نهايػة الخدمػة يتحػػدد بنػا
 األخير لو أثر في كثرة ىذه المكافأة أو قلتها .

السػػمة الثالثة:وىػػذه مهمػػة جػػداً ولهػػا أثػػر فػػي زكػػاة ىػػذه المكافػػأة أف وقػػت اسػػتحقاؽ الموظػػف للمكافػػأة عنػػد نهايػػة 
 ال يجوز لو أف يتنازؿ عنها .خدمتو فبل يحق لو أف يطالب بها قبل انتهاء خدمتو كما أنو أيضاً 

السػػمة الرابعػػة : أف ىػػذه المكافػػأة يسػػتحقها الموظػػف إذا انتهػػت خدمتػػو أثنػػاء حياتػػو أمػػا إذا انتهػػت خدمتػػو بسػػبب 
الوفػاة فيسػتحق المكافػأة مػن يعػولهم ىػذا الموظػػف دوف التقيػد بقواعػد اإلرث الشػرعية بمعنػى أف الػذين ال يعػػولهم 

ىػػذه المكافػػأة ولػػو كػػانوا وارثػػين . وىػػذه أيضػػاً لهػػا أثػػر فػػي بيػػاف كيفيػػة زكػػاة ىػػذه الموظػػف ال يسػػتحقوف شػػيئاً مػػن 
 المكافأة.

السػمة الخامسػة : أف ىػذه المكافػأة يحػق لػرب العمػل أف يحػػـر منهػا الموظػف فػي بعػض الحػاالت كمػا لػو ارتكػػب 
 بعض األخطاء . 

 المسألة الثالثة : التكييف الشرعي لزكاة مكافأة نهاية الخدمة:
 لف المتأخروف في ذلك على أقواؿ :اخت

القوؿ األوؿ : أف مكافأة نهاية الخدمة ىي أجرة مؤجلة ويعللوف ذلك بأف رب العمل سػواء كانػت مؤسسػة حكوميػة 
أو كانت شركة أثناء تعاقده مع ىذا الموظف يبلحظ قدر ىذه المكافأة وكذلك قدر الراتب مما يدؿ عل أنها أجػرة 

 مؤجلة .
نها تػأمين مػن مخػاطر انتهػاء العقػد يعنػي أف ىػذا الموظػف عنػد انتهػاء خدمتػو يحتػاج إلػى شػيء مػن القوؿ الثاني : أ

 الماؿ واستدلوا بأف ىذه المكافأة فيها خصائص التأمين ففيها ُمَؤمَّن وُمَؤمَّن عليو وقسط التأمين والنتيجة .
 القوؿ الثالث : بأنها تبرع أو التزاـ بالتبرع .

ق مالي أوجبتو الدولة للموظف واستدلوا على ذلك قالوا : بأف من حق اإلماـ األعظم أف ينشئ القوؿ الرابع : أنو ح
 بعض الحقوؽ والواجبات  على الرعية وللرعية إذا كاف ىناؾ مصلحة .

 وىذا القوؿ األخير ىو الصواب .
بسػبب االسػتقالة أو بسػبب المسألة الرابعة : مكافأة نهايػة الخدمػة كيػف تكػوف زكاتهػا : إذا أنهػى الموظػف وظيفتػو 

 التقاعد أو بسبب الوفاة وأخذ ىذه المكافأة من يعولهم الموظف ، فكيف زكاة ىذه المكافأة ؟ 
نقوؿ:  من خبلؿ ما ذكرنا من خصائص ىذه المكافأة وتكييفها الشرعي تبين لنا أف الموظف يمتلك ىذه المكافػأة 

نتهت خدمتو وقبض ىذه المكافأة أو قبضها مػن يعػولهم نقػوؿ اآلف بعد نهاية خدمتو وقَػْبِضو لهذه المكافأة ، فإذا ا
ابتدأ عليها حوؿ الزكػاة أمػا حػين القػبض فإنػو ال زكػاة فيهػا إال إذا قلنػا علػى الػرأي األوؿ إذا قلنػا بأنهػا أجػرة مؤجلػة 

 فإذا قبضها يزكيها مباشرة .
وجبو الدولة للموظف أو أنها التػزاـ بػالتبرع نقػوؿ أما إذا قلنا على الرأي األخير وىو الذي رجحناه وأنها حق مالي ت

علػػى ىػػذين الػػرأيين بػػأف الموظػػف إذا قػػبض ىػػذه المكافػػأة بعػػد نهايػػة خدمتػػو فإنػػو يسػػتأنف بهػػا حػػوالً مسػػتقبلً فػػإف 
 استهلكها قبل الحوؿ فبل زكاة فيها وإف حاؿ عليها الحوؿ وىي عنده فإف فيها الزكاة ويرجح ىذا القوؿ ويعضده :
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 ؟ فقط مالو نماء والزكاة بالصدقة نوى من حكم( : ٗٔ-المسألة)
 ال إني: يقوؿ الناس بعضسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح عن : 

 توجيهكم؟ فما فيو والبركة الماؿ ىذا نماء بقصد إال أتصدؽ ال أو مالي أزكي
: لقومو السبلـ عليو نوح قوؿ في ذلك مثل على اهلل نبو وقد بذلك، بأس الفأجاب : 

 النبي وقاؿ ،( مدرارا عليكم السماء يرسل*  غفارا كاف إنو ربكم استغفروا فقلت)
 من: )وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ( . ماؿ من صدقة نقصت ما: )وسلم عليو اهلل صلى
 وجل عز اهلل يجعل ولم ،( رحمو فليصل رزقو في لو ويبسط أثره، في لو ينسأ أف أحب
 لكن يقصدونها، فسوؼ فيها يرغبوف كانوا وإذا للناس، ترغيبا إال الدنيوية الفوائد ىذه
 حرث يريد كاف من: )تعالى قاؿ كما واآلخرة، الدنيا لو حصلت اآلخرة قصد من

 في االقتصار أما ، واآلخرة الدنيا نعطيو يعني ، ٕٓ/الشورى( حرثو في لو نزد اآلخرة
 سببو النية في قصور ىذا أف شك فبل فقط الدنيوية الفوائد رجاء على العبادة أداء

 . انتهى" ذلك يفعل من قلب في ومحبتها الدنيا تعظيم

                                                                                                                                                  

أف اْلُمْصِدر لهذه المكافأة بيَّن وقت استحقاقها وأف الموظف ال يستحقها إال عند نهاية خدمتو فاآلف ملكها  أواًل :
أما قبل ذلك فإنو ال يستحقها وال يجوز لو أف يتنازؿ عنها وال يجوز لػو أف يتصػرؼ فيهػا بشػراء ونحػو ذلػك فإنػو ال 

 فيها الزكاة إال بعد أف يحوؿ عليها الحوؿ .يستحقها إال عند نهاية خدمتو وإف كاف كذلك فبل تجب 
ثانياً : أف الموظف ال يملك أف يتصرؼ في ىذه المكافأة وال يملػك أف يشػتري فيهػا ، فمػثبلً لػو كػاف يسػتحق عنػد 
نهاية خدمتو مبلػغ مئػة ألػف لاير ال يملػك أف يشػتري فيػو ال يملػك أف يتنػازؿ عنهػا ممػا يػدؿ علػى أنػو ال يملكهػا إال 

 خدمتو وحينئٍذ تدخل في ملكو وبالتالي فإنو يحتاج إلى أف يحوؿ عليها الحوؿ . عند نهاية
ثالثاً : أف الموظف لو كاف سػبب تػرؾ وظيفتػو ىػو الوفػاة فإنػو ال يسػتحق ىػذه المكافػأة وإنمػا يسػتحقها مػن يعػولهم 

 ىذا الموظف .
واألنظمة التي سنت ىذه المكافػأة فقػد رابعاً : أف ىذه المكافأة غير مستقرة فقد يحرمها الموظف حسب الشروط 

 يكوف عند الموظف أخطاء تقتضي أف يحـر من ىذه المكافأة .
التػػػرجيح : أف ىػػػذه المكافػػػأة التػػػي يقبضػػػها الموظفػػػوف سػػػواًء كػػػانوا تػػػابعين لمؤسسػػػات الدولػػػة أو تػػػابعين للشػػػركات 

ؿ فػإف اسػتهلكوىا قبػل الحػوؿ فإنػو ال األخرى أف ىذه المكافأة ال تجب فيهػا الزكػاة إال بعػد أف يحػوؿ عليهػا الحػو 
 زكاة فيها .
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 ؟الهواية سبيل على جمعت إف العمبلت زكاة( : ٘ٔ-مسألةال)
 : حالتين من تخلو ال العمبلت

 وىي ، بها التعامل انتهى وقد ، قديمة جمعتها التي العمبلت تكوف أف:  األولى الحاؿ
 : نوعاف

 نصابا كانت إذا الزكاة فيها تجب فهذه ، والفضة الذىب من العملة تكوف أف -ٔ
 . سنة كل فتزكيها ، النصاب يكمل ما الفضة أو الذىب من عندؾ كاف أو ، بنفسها

 ال فهذه ، اآلف بها التعامل انتهى وقد ، والفضة الذىب غير من العملة تكوف أف -ٕ
 .،النقدية قيمتها فقدت ألنها إال إف كانت للتجارة، ؛ الزكاة فيها تجب
 ، ومتداولة اآلف قائمة عمبلت ىي جمعتها التي العمبلت تكوف أف:  الثانية الحاؿ
 النقدية األوراؽ من كانت أو ، فضة أو ذىب من كانت سواء الزكاة فيها فهذه

 . نصابا بلغت إذا المعادف من أو المعروفة
 ىواية لديو كاف قريب لي: كما في لقاءات الباب المفتوح   عثيمينال عبلمةال سئل وقد
 كانت وإذا ال؟ أـ عنها يزكي فهل، عنها وانقطع، قديماً  األجنبية العمبلت جمع في

 المعلـو من: الشيخ الحكم؟ فما، بها يتعامل وال الزمن عليها مضى قد العمبلت ىذه
. فقط يجمع ىواية إنما للتجارة ليست: السائل للتجارة؟ اشتراىا إنما الرجل ىذا أف

 وحديثًا؟: الشيخ. قديمة أنها إال شيئًا؛ تساوي نعم: السائل شيئًا؟ تساوي ىل: الشيخ
 .يستخدـ ال أكثرىا تستخدـ ال مدتها انتهت: السائل
، فيها يتكسب: أي التجارة سبيل على اتخذىا كاف إذا ىذه: نقوؿ أوالً : "  فأجاب
 تقدر، تجارة عروض ىذه( ٕٓ)بػ ذلك بعد يبيعها ثم( ٓٔ)بػ العملة ىذه يشتري
 فإف واقتناء ىواية مجرد كاف إذا وأما. العشر ربع ويخرج الحوؿ تماـ عند قيمتها
 وانتهى أبطلت وإف، قيمتها تزكى قيمتها على فهي، النقود ىذه مالية: أي ماليتها بقيت

 ال الدوؿ وبعض، قيمتها انتهت أنها يعلم بعضها: السائل. فيها شيء فبل بها التعامل
 يبحث الحريص اإلنساف، مشكلة ليست يبحث: الشيخ ال؟ أـ بها يتعاملوف ىل يعلم،
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 ما مضت التي السنة فهذه سنة، قبل مدتها انتهت: قالوا إف، ال أو مدتها انتهت ىل
 .الحوؿ يتم لم ألنو شيء؛ عليو ما أيضاً  سنة نصف: قالوا وإف، شيء عليو

 ؟لو أىداىا ثم يستحقها من زكاتو الرجل أعطى إذا ( :ٙٔ-مسألة)
 زكاتو الرجل أعطى إذا:  (ٕٚٗ/ٛٔ)سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه  

  ؟ يقبلها فهل أخذىا من لو أىداىا ثم يستحقها لمن
 لم إذا بذلك بأس فبل ، لو أىداىا ثم يستحقها من زكاتو الرجل أعطى إذافأجاب : 

 . انتهى"  يقبلها ال أف واألحوط ، مواطأة بينهما يكن
 . الزكاةفي إخراج النية  ( :ٚٔ-مسألة) 

 ؟علمو  غير من غيره زكاة يخرجيصح أف  ىل
 حجة بأي منو يأخذىا أفألبنو  يجوز فهل ، زكاتو يخرج ال مثبل إذا كاف األب

 ؟ علمو بدوف عنو وأخرجها
 ، صاحبها نواىا إذا إال تصح ال فإنها العبادات من عبادة الزكاة ألف نظراالجواب ال، 

 أو ، بنفسو يخرجها أف ولو( بالنيات األعماؿ إنما: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ
 . إخراجها في ويوكلو أحدا يعطيها

 مالو زكاة من يجعلو أف أراد ثم ، مالو زكاة من أنو ينو ولم بالماؿ الرجل تصدؽ فإذا
 . الماؿ إخراج عند الزكاة ينو لم ألنو ، ذلك يصح لم

 صاحب كاف إذا إال ذلك يصح ال ، أحد عن الزكاة يخرج أف أحد أراد إذا وكذلك
 . الزكاة إخراج نية يتضمن اإلذف ىذا ألف ، ذلك في لو أذف قد الماؿ
 عليو الواجبة الزكاة ىو يخرجو ما أف بقلبو يقصد أف الزكاة في المشترطة النية ومعنى

 الزكاة أنها يقصد أف مجنوف أو صبي من يده تحت عمن يخرج كاف وإف ، مالو في
 إلى دفعها عند وينوي فريضة ألنها ؛ مكلفا الناوي يكوف أف ويعتبر. عليهما الواجبة
 ما على يجزئو لم الدفع بعد نوى فإف.  بقليل الدفع قبل أو ، مستحقها إلى أو اإلماـ
 . والشافعية المالكية بو صرح
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 نوى ثم نية ببل دفع لو كما ، حكما ولو لؤلداء النية مقارنة فالشرط الحنفية عند أما
 أو الفقير استهلكو بعدما نوى إذا ما بخبلؼ الفقير ملك في قائما يزاؿ ال والماؿ

 . الزكاة عن تجزئ فبل باعو
 زكاة أنها العزؿ عند ونوى مالو عن الزكاة عزؿ إف:  والشافعية والمالكية الحنفية وقاؿ
 فيتحرج ، يتفرؽ الدفع ألف:  عابدين ابن قاؿ ، الدفع عند ينو لم ولو ، ذلك كفى

 .للحرج ، بذلك فاكتفي ، دفع كل عند النية باستحضار
 أيضا الوكيل ينوي أف واألفضل ، ذلك كفى زكاة أنها ناويا وكيلو إلى الزكاة دفع وإف
 .وحده الوكيل نية تكفي وال أيضا المستحقين إلى الدفع عند

 زالت الكل أدى لما ألنو استحسانا الحاؿ ىذه في الزكاة عنو تسقط:  الحنفية وقاؿ
 الجزء أداء تحقق تعالى هلل الكل وبأداء ، األجزاء وسائر المؤدى الجزء بين المزاحمة
 . تعين عينو لو لكن ، عنو المخرج الماؿ تعيين يجب وال، الواجب

 بقاؤه األصل ألف ، جاز سبلمتو يعلم ال الذي الغائب مالو عن ونوى الزكاة أخرج فلو
 ، آخر ماؿ إلى الزكاة يصرؼ أف يجز لم تلفو تبين وإف ، أجزأه سبلمتو تبينت إف ثم

 وإف ، الحاضر عن أجزأت الغائب تلف فتبين ، الحاضر أو الغائب مالي عن نوى وإف
 ، تجزئو لم مورثو موت في يشك الذي الموروث الماؿ زكاة يكوف أف بالمخرج نوى
 زكاة أنها الزكاة آخذ علم يشترط وال، الموت عدـ واألصل متردد ألنو
 عنو تسقط لم ، الزكاة فيو وجبت ما بعد تطوعا الفقراء إلى مالو كل اإلنساف دفع فلو

 . الفرض ينو لم ألنو والحنابلة الشافعية قاؿ وبهذا ، ذمتو في تبقى بل ، الزكاة
 أداء في شرط النية أف الفقهاء عامة مذىب( : ٛٛ/ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿ

 . انتهى( بالنيات األعماؿ إنما: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ، الزكاة
 قاؿ وبهذا بالنية، إال الزكاة أداء يصح ال" (:ٛ٘ٔ/ٙ) المجموعفي  النووي قاؿو 

 اهلل صلى لقولو؛  العلماء وجماىير وداود ثور وأبو وأحمد والثوري حنيفة وأبو مالك
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 األوزاعي عنهم وشذ( ؛ نوى ما امرئ لكل وإنما ، بالنيات األعماؿ إنما: ) وسلم عليو
 انتهى" الديوف كأداء نية ببل أداؤىا ويصح تجب ال:  فقاؿ

 عليو الذي الدين عن الزكاة أخرج المدين كاف إذا :اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال وسئل
 عن تجزئ فهل ، الدين صاحب عن ولكن نفسو عن ليس وأخرجها صاحبو إذف بدوف

 ؟ أخرى مرة إخراجها يلزمو أو الدين صاحب
 الزكاة ألف ؛ عنو تجزئو ال فإنها ، يوكلو لم شخص عن زكاة أخرج من كل: " فأجاب

 عن دينا قضيت إذا ، الدين قضاء ، الدين كقضاء وليست ، النية من فيها البد
 إذا تصح ال فإنها ، الزكاة أما ، عليو ترجع عليو الرجوع ونويت إذنو بدوف شخص

 ىي لمن نية إلى تحتاج عبادة الزكاة ألف وذلك ، توكيلو بدوف شخص عن أخرجتها
 تصح ال وحينئذ ، منو نية بدوف عنو أخرجتها قد تكوف فإنك ، يوكلك لم وإذا ، عليو

 ما امرئ لكل وإنما ، بالنيات األعماؿ إنما: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ؛
 " .الدرب على نور" من انتهى( " نوى

 إذا ، مالكو على الزكاة تجب( : " ٕ٘ٗ/ٜ" )لئلفتاء الدائمة اللجنة فتاوى" في وجاء
 بد فبل عبادة الزكاة ألف ؛ الزكاة يخرجو بما ينوي أف وعليو نصابا يملكو ما ثمرة بلغت

 فبل ،( بالنيات األعماؿ إنما: )وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ النية؛ من لصحتها
 صبيا النخيل صاحب كاف أو إخراجها في لو أذف إذا إال ، غيره عنو يخرج أف يجزئ

 عند الماؿ مالك عن قهرا أخذىا قد اإلماـ كاف إف وكذا وليو، نية فتكفي مجنونا أو
 . انتهى. عنو نيتو فتكفي إخراجها من امتناعو

 :الزكاة السلطاف أخذ عند النية (:فرع)
 قهرا الممتنع وبمنزلة ، قهرا أدائها عن الممتنع من الزكاة نوابو أو السلطاف أخذ إف
 ما على ، إليو الوصوؿ يتعذر ومن ، واألسير ، الزكاة منو تؤخذ لئبل مالو غيب من

 األصح في الشافعية فقاؿ.  ذلك في الفقهاء اختلف فقد ، المنتهى شارح بو صرح
 األخذ عند ونوى قهرا الممتنع من الزكاة السلطاف أخذ إف:  الحنابلة عند قوؿ وىو
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 أسقط حقو في النية تعذر ألف ، وباطنا ظاىرا الممتنع عن أجزأت ، التفريق عند أو
 . المالك على والية لو والسلطاف ، والمجنوف كالصغير ، عنو وجوبها
 . وباطنا ظاىرا إجزاؤىا وظاىره ، بإجزائها القوؿ المالكية وأطلق
 أخذىا سواء نية غير من أجزأت السلطاف أخذىا إذا:  الحنابلة من القاضي وقاؿ
 ؛ الفقراء وكيل ألنو ، الشركاء بين القسم بمنزلة لها اإلماـ أخذ ألف ، كرىا أو طوعا
 لما يجزئو لم ولو ، اتفاقا الممتنع من يأخذىا أنو وبدليل ، عامة والية للسلطاف وألف

 . مالو ينفد حتى ، وثالثة ثانية ألخذىا أو ، أخذىا
 ظاىرا أجزأت قهرا اإلماـ أخذىا إف:  الحنابلة من عقيل وابن الخطاب أبي قوؿ وفي

 بغير عليو وجبت عمن تجزئ فبل ، عبادة ألنها ، باطنا تجزئ وال ، بها يطالب فبل ،
 .غير ال بها المطالبة يسقط لها اإلماـ وأخذ ، كالصبلة ، نية
 ؟زكاة الماؿ بأف للزكاة المستحق إخبار يجب( : ىل ٛٔ-مسألة)
 المالكية بعض كره قد بل ، زكاة بأنها يأخذىا من يخبر أف الزكاة معطي يلـز ال

 . الشافعية وكذا اهلل، رحمو أحمد اإلماـ قوؿ ظاىر وىو إخباره،
: قاؿ يسكت؟ أو الزكاة، من ىذا: فيقوؿ الرجل، إلى زكاتو الرجل يدفع: ألحمد قيل
 الكراىة يقتضي وىذا يقرعو؟ أف إلى حاجتو ما ويسكت، يعطيو القوؿ؟ بهذا يبكتو ولم
  الفقير قلب كسر من فيو لما: قاؿ المالكية، من اللقاني صرح وبو

 . كالهبة ، شيئا بلسانو يقوؿ أف بد ال: الشافعية من ىريرة أبي ابن وقاؿ
 غيره أو المالك دفع إذا ،بشيء ليس ىذا (:ٖٖٕ/  ٙ) المجموع في النووي قاؿ

 ، زكاة ووقع أجزأه،: أصبل بشيء تكلم وال ، زكاة ىي يقل ولم المستحق إلى الزكاة
 إماـ بالمسألة صرح وقد الجمهور، بو قطع الذي المشهور الصحيح المذىب ىو ىذا

 . انتهى"  وآخروف ، - الجويني:  أي - الحرمين
 لم:  فقيرا يظنو من إلى الزكاة دفع وإذا( :" ٛٓ٘/  ٕ) المغنيفي  قدامة ابن وقاؿ
 . تخبره ال! ؟ تقرعو أف أتريد:  الحسن قاؿ ، زكاة أنها إعبلمو إلى يحتج
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 ىذا:  فيقوؿ الرجل إلى الزكاة الرجل يدفع:  ألحمد قلت:  الحسن بن أحمد وقاؿ
 ما ، ويسكت ، يعطيو! ؟ القوؿ بهذا يبكتو ولم: "  قاؿ ، ؟ يسكت أو ، الزكاة من

 . انتهى! ؟ يقرعو أف إلى حاجتو
 ، إعبلمو يشترط وال( :" ٓٓ٘/  ٔ) اهلل رحمو الدردير للشيخ"  الكبير الشرح"  وفي

 ، الفقير قلب كسر من فيو لما ؛ إعبلمو يكره:  اللقاني قاؿ بل ، زكاة بأنها علمو أو
 . انتهى"  باالشتراط قاؿ لمن خبلفا ، ظاىر وىو

 لو أذكر ولم خالي إلى مبلغا أرسلت:  (ٕٔٗٔٔ) رقم فتوىوسئلت اللجنة الدائمة 
 زكاتي ىل اهلل وبين بيني ىذا وتركت يأخذىا ال زكاة أنها لو ذكرت لو ألنني ؛ زكاة أنها

 .؟ صحيحة
 زكاة فهي الزكاة بنية لها مستحق أنو تعلم من إلى زكاتك دفعت إذافأجابت : 
 ا.ىػ زكاة بأنها اآلخذ إخبار يلزمك وال منك، تعالى اهلل يقبلها أف ونرجو صحيحة،

 إخباره دوف الزكاة اإلنساف إعطاء حكم عن: فسئل  اهلل رحمو العثيمين عبلمةال أما
 . ؟ زكاة أنها

 كاف إذا ، زكاة أنها يعلم أف بدوف لمستحقها الزكاة يعطي أف بأس ال"  : فأجاب
 حتى ، إعبلمو يجب فإنو:  يقبلها ال ممن كاف فإف ، وقبولها بأخذىا عادة لو اآلخذ
/  ٛٔ" ) العثيمين فتاوى مجموع"  . انتهى"  يرد أو ، فيقبل ، بصيرة على يكوف

 (.ٜٕٕ رقم السؤاؿ
  ؟ زكاة أنها يخبره فهل لمستحقها زكاتو اإلنساف أعطى إذا :اهلل رحمو أيضا وسئل

 يرفض المستحق ىذا كاف فإف:  مستحقها إلى زكاتو اإلنساف أعطى إذا"  : فأجاب
 على ليكوف ؛ زكاة أنها يخبره أف الزكاة صاحب على يجب فإنو:  يقبلها وال الزكاة
 فإف:  الزكاة يأخذ أف عادتو من كاف وإذا ، قبل شاء وإف رفض شاء إف أمره من بصيرة
 تعالى اهلل قاؿ وقد ، المنة من نوع فيو زكاة بأنها إخباره ألف ؛ يخبره ال أف ينبغي الذي
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 مجموع . ٕٗٙ/البقرة (َواأْلََذى بِاْلَمنّْ  َصَدقَاِتُكمْ  تُػْبِطُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  يَاَأيػَُّها: )
 (.ٖٕٓ رقم السؤاؿ/  ٛٔ) العثيمين فتاوى

 .المتفرقة واألمواؿ المختلفة واألمواؿ المشتركة األمواؿ في الزكاة( : ٜٔ-مسألة)
 نصابا يملكو ما كاف فإف ، لمالو بالنسبة المسلم الشخص ىو بالزكاة يكلف الذي
 ، غيره وبين بينو شركة الماؿ كاف فإف ، الزكاة ففيو الشروط وتمت الحوؿ عليو وحاؿ
 عند قوؿ وىو ، الجمهور عند الشركاء من أحد على زكاة فبل فأكثر نصابا الماؿ وكاف

 ويستثنى ، شيء الحنفية عند ذلك من يستثنى وال ، نصابا نصيبو يكوف حتى الشافعية
 رجل ماؿ معاملة تعامل فإنها المشتركة السائمة - الشافعية ومنهم - الجمهور عند

 - المختلطة السائمة وكذا ، المالكية غير عند النصاب وفي الواجب القدر في واحد
 من ونحوه المرعى في تشترؾ لكنها فيها الخليطين من كل حق يتميز التي أي

 المختلط والماؿ المشترؾ الماؿ أف إلى األظهر على الشافعية وذىب - المرافق
 عند أخرى رواية وىو ، الواجب والقدر النصاب في واحد رجل ماؿ معاملة يعامل

 النبي قوؿ بعمـو واحتجوا ،واآلجري عقيل كابن بعضهم بها العمل رجح الحنابلة
،  ٔ( الصدقة خشية متفرؽ بين يجمع وال مجتمع بين يفرؽ ال ) وسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 والمروزي ،(ٔٗ) والبزار ،(ٚٙ٘ٔ) داود وأبو ،(الرسالة - ٕٖٕ/ ٔ) أحمد أخرجو أخرجو حديث من جزءٔ
/ ٕ) والدارقطني ،(ٖٗٚ/ ٗ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي ،(ٕٚٔ) يعلى وأبو ،(ٕٚ/ ٘) والنسائي ،(ٓٚ)

 داود أبي صحيح في كما الدارقطني اإلماـ صححو والحديث( ٙٛ/ ٗ) والبيهقي ،(ٜٖٓ/ ٔ) والحاكم ،(ٗٔٔ
 األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٜٚ) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو الذىبي، وأقره الحاكم وصححو ،(ٕٚٛ/ ٘) األـ
 .صحيح إسناده(: ٖٕٗ/ ٔ) المسند تحقيق في معو ومن

 :نوعين األنعاـ بهيمة في الخلطة)تنبيو( 
 نصيب يتميز لم بينهما، مشاعاً  الِملك، في اثنين بين مشتركاً  الماؿ يكوف أف: وىي أعياف، خلطة: األوؿ النوع

 .بالشراء وتكوف باإلرث، األعياف خلطة وتكوف اآلخر، عن أحدىما
 .فقط الجوار بينهما ويجمع معروفا، متميزاً  منهما كل نصيب يكوف أف وىي أوصاؼ، خلطة: الثاني النوع
 من الخليطاف يكوف وأف نصاباً، المالين مجموع كاف إذا الواحد كالماؿ المختلطين المالين ُتَصيّْر بنوعيها وىي
 المراح، في المختلطاف الماالف يشترؾ وأف تؤثر، وال الخلطة، تصح ال كافراً  أحدىما كاف فلو. الزكاة وجوب أىل
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 ، أكثر أو بلدين بين مفرقا الرجل ماؿ كاف إف أما ، واحد بلد في الماؿ كاف إذا ىذا
 . واحد ماؿ زكاة يزكى بل ، لتفرقو أثر فبل المواشي غير من كاف فإف
 ، الجمهور عند فكذلك ٔفأكثر قصر مسافة البلدين بين وكاف المواشي من كاف وإف
 ماؿ كل أف الحنابلة عند والمعتمد.  المغني صاحب رجحها أحمد عن رواية وىو

                                                                                                                                                  

 فيكوف والفحل، والمرعى، والمحلب جميعاً، ويرجعن جميعاً، فيسرحن المسرح في ويشتركا والمأوى، المبيت وىو
 .جميعاً  لها مشتركاً  واحداً  الضراب فحل
 .الخلطة بتأثير الواحد كالماؿ الماالف أصبح الشروط ىذه توافرت فإذا

 من كاف وما الصدقة، خشية مجتمع، بين يفرؽ وال متفرؽ، بين يجمع ال: )- َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - لقولو
 األنعاـ بهيمة في وذلك إسقاطها، وفي الزكاة إيجاب في تؤثر فالخلطة(. بالسوية بينهما يتراجعاف فإنهما خليطين

 .غيرىا دوف خاصة
 فلو وعشروف، مائة فجميعها الغنم، من أربعين يملك منهم واحد كل ثبلثة أشخاص: المتفرؽ بين الجمع ومثاؿ
. واحدة شاة إال فيها يكوف فبل كلها الغنم جمعنا إذا لكن شياه، ثبلث عليهم لوجب لوحده واحد كل اعتبرنا

 .واحدة بل شياه، ثبلث عليهم يجب لئبل متفرؽ؛ بين جمعوا: فهنا
 في منها عشرين فجعل بينها فرؽ العامل بمجيء علم فإذا شاة، أربعوف عنده شخص: مجتمع بين التفريق ومثاؿ
 .متفرقة النصاب بلوغها لعدـ زكاة عليها يؤخذ فبل آخر، مكاف في وعشرين مكاف

 ُضمَّ  مجتمعة كانت أو الصبلة فيها تقصر ال مسافة وبينهما شتى بلداف في الواحد الرجل سائمة كانت إذا ٔ
 أحمد فعن القصر مسافة البلداف بين كاف وإف. خبلؼ بغير المختلطة كزكاة زكاتها وكانت بعضٍ  إلى بعضها
 إلى يضم وال فبل، وإال الزكاة ففيو ِنَصاباً  كاف إف حدتو على يعتبر نفسو حكم ماؿ لكل أف: إحداىما: روايتاف
 أف أحمد عن الثانية والرواية أحمد، غير عن القوؿ ىذا أعلم ال: المنذر ابن قاؿ...  اآلخر البلد في الذي الماؿ

 الصحيح ىو وىذا: ))اهلل رحمو قدامة ابن اإلماـ قاؿ زكاتو، ويؤدّْي الزكاة في بعض إلى بعضو يضم الماؿ صاحب
 عشرين إلى أربعين كانت إذا سائمتها في الغنم صدقة وفي: ) ... والسبلـ الصبلة عليو لقولو تعالى؛ اهلل شاء إف

 في أحمد كبلـ ونحمل السائمة، غير أو متقاربة، بلداف في كاف لو ما أشبو واحدٌ  ِملكٌ  وألنو ؛ ... ( شاة ومائة
 البلدين أحد في الفرض يخرج ىذا فعلى فيخرج، الماؿ رب وأما يأخذىا، ال المصدّْؽ أف على: األولى الرواية
 . حاجة موضع ألنو شاء؛
 ا.ىػ الفقهاء سائر ومذىب الخطاب أبي اختيار وىذا (:ٗٙ/ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 حكم حكمهم ويكوف التجارة، وعروض والثمار، والزروع والفضة، كالذىب: السائمة غير في الخلطة تؤثر وال

 األعياف شركة أف(: ٘ٙ-ٗٙ/ٗ) المغني كما في  أخرى رواية أحمد وعن، العلم أىل أكثر قوؿ وىذا المنفردين
 األوصاؼ خلطة أما الغنم، على قياساً  الزكاة، فعليهم فيو يشتركوف نصاب بينهم كاف فإذا الماشية، غير في تؤثر
 . الماشية غير في تؤثر ال الخلطة أف والصحيح بحاٍؿ، الماشية غير في لها مدخل فبل
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 كاف وإف ، كنصابين زكاىما نصابا المالين كبل كاف فإف ، سواه عما منفردا يزكى منها
:  المنذر ابن قاؿ.  اآلخر دوف نصابا تم ما زكى نصاب من أقل واآلخر نصابا أحدىما

 ماؿ اجتماع أثر لما بأنو ىذا إلى ذىب من واحتج.  أحمد غير عن القوؿ ىذا أعلم ال
 كماؿ جعلو حتى الوجوه أتم على ومقاصده الملك مرافق في الخلطة حاؿ الجماعة

 واحتج.  كمالين يجعلو حتى الواحد الماؿ في الفاحش االفتراؽ تأثير وجب واحد
 تخرج ماؿ كل وألف متفرؽ بين يجمع وال:  وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ أحمد
  . ببلده زكاتو

 .الزكاة إلسقاط حيلتال(: حكم ٕٓ-مسألة)
 : الزكاة إلسقاط التحيل حكم في الفقهاء اختلف
 بنية ولو عنو الزكاة بو تسقط ما فعل إف المالك أف إلى والشافعية الحنفية فذىب
 ثم ، بيـو الحوؿ قبل النصاب وىب بمن عابدين ابن لو ومثل سقطت، منها الفرار
 النقطاع الحوؿ أثناء رجع ثم الحوؿ أثناء وىبو لو وكذا ، الحوؿ بعد ىبتو في رجع

 . بآخر السائمة نصاب استبدؿ أو ، البنو النصاب وىب لو وكذا ، بذلك الحوؿ
 ، الغير لحق إبطاؿ ال ، الوجوب عن امتناع ألنو ذلك يكره ال:  يوسف أبو قاؿ ثم

 قوؿ على والفتوى.  مآال حقهم وإبطاؿ بالفقراء إضرارا فيو ألف يكره:  محمد وقاؿ
:  الغزالي وقاؿ ، المعتمد في مكروه الفرار:  الشافعية وعند.  الحنفية عند محمد
 . الباطن في الذمة بو تبرأ وال حراـ

 ما وىو - عبيد وأبو وإسحاؽ الماجشوف وابن واألوزاعي والحنابلة المالكية وذىب
 لم فعل ولو ، الزكاة إلسقاط التحيل تحريم إلى - الشافعية من كج ابن القاضي نقلو

 أو أتلف أو ، الزكاة من فرارا جنسو بغير الماشية من النصاب أبدؿ كمن ، تسقط
 لم الحوؿ أوؿ في ذلك فعل ولو. .  الحوؿ قرب عند النصاب من جزءا استهلك

 تعالى اهلل ذكره بما واستدلوا.  الزكاة من الفرار بمظنة ليس ذلك ألف ؛ الزكاة تجب
 ربك من طائف عليها فطاؼ: }  فيها وقولو ، الجنة أصحاب قصة من القلم سورة في
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 حق إلسقاط تحيلهم على تعالى اهلل فعاقبهم ،{ كالصريم فأصبحت نائموف وىم
 ، القاتل ميراث منع على قياسا ، قصده بنقيض للمحتاؿ معاقبة فتؤخذ ، الفقراء

 زكاة ىو المالكية بينو ما على منو يؤخذ والذي.  الموت مرض في المطلقة وتوريث
 . تجب لم ألنها أكثر كانت إف البدؿ زكاة منو تؤخذ وال المبدؿ،

 النصاب باع لو: "  التعليق في قولو (:ٜٖ٘قاؿ العبلمة األلباني في تماـ المنة )ص
 "  آخر حوال واستأنف الزكاة حوؿ انقطع جنسو بغير أبدلو أو الحوؿ أثناء في

 كما الزكاة من الخبلص لقصد ال اتفاقا ذلك وقع إذا بما ىذا يقيد أف ينبغي:  قلت 
 لزوجتو الماؿ وىب النصاب حوؿ انتهاء قارب إذا كاف أنو الحنفية بعض عن يروى
 فيو تفصيل على عندىم جائز بالهدية العود ألف منها استرده الحوؿ انتهى إذا حتى
 منو يؤخذ أف أرى فإني - شرعية حيلة بعضهم يسميها التي - الحيلة ىذه احتاؿ فمن

 أولى المحتاؿ فإف الكتاب في المذكور حكيم بن بهز حديث على مالو وشطر الزكاة
 ا.ىػ فتأمل حيلة دوف الممتنع من الجزاء بهذا

 ال «الزكاة من فراراً  ال»: قولو(: ٓٗ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 وتبديلو النصاب بيع كاف إف أنو والمعنى ألجلو، مفعوؿ «فراراً » وقولو للجنس، نافية
 على تحيبلً  ذلك فعل ألنو الحوؿ؛ ينقطع ال فإنو الزكاة من الفرار ألجل جنسو؛ بغير

 الحراـ على التحيل أف كما يسقطو، ال الواجب إسقاط على والتحيل الواجب إسقاط
 فتستحلوا اليهود، ارتكبت ما ترتكبوا ال) : وسّلم عليو اهلل صّلى النبي لقوؿ يبيحو؛ ال

 اهلل صّلى النبي قاؿ بالمقاصد، األفعاؿ في العبرة ألف ، ٔ( الحيل بأدنى اهلل محاـر
                                                           

 إبطاؿ في تيمية ابن اإلسبلـ شيخعنو  قاؿالحديث و  (ٚٗ-ٙٗص) الحيل إبطاؿ كتابو في بطة ابن أخرجو ٔ
 ،"تارة ويحسنو تارة، وغيره الترمذي مثلو يصحح جيد، إسناد وىذا: (الفتاوى مجموع من-ٕٗ-ٖٕ/ ٖ) الحيل

 محمد بن وأحمد جيد، إسناد ىذا ( بقولو:ٔٔٔ/ ٔ) تفسيره في كثير ابن وجّوده ،(ٕٚٛ/ ٖفي ) أيضا وحسنو
، أعلم واهلل. الصحيح شرط على مشهوروف رجالو وباقي البغدادي، الخطيب بكر أبو الحافظ وثقو ىذا مسلم بن

(، وحسنو ٕٙٗ/ٖ(، وثبتو ابن عبد الهادي في التنقيح )ٖٛٗ/ ٔ) اللهفاف إغاثة في القيم ابنجوده  وكذا
(، وجود إسناده ٖٕٓ/ٜٔ(، وحسنو العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )ٕٗٔ/ٔالسخاوي في األجوبة المرضية )

 (.ٜٛٔ-ٜٚٔ، ثم عاد وضعفو في النصيحة )(ٕٓٔص) الزفاؼ آدابالعبلمة األلباني في 
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 قاعدة ىي وىذه ، ٔ( نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات األعماؿ إنما) : وسّلم عليو
 .الحيل
 الحوؿ قارب فلما السائمة الغنم من نصاب عنده إنساناً  أف لو: المسألة ىذه ومثاؿ
 الحوؿ؛ ينقطع ال فهنا السائمة في الزكاة تلزمو لئبل عروضاً؛ بمثلها أبدلها التماـ على
 .الزكاة من فراراً  ذلك فعل ألنو

 تجب لئبل يؤجره عقاراً  بها يشتري أف وأراد كثيرة، دراىم عنده إنساناً  أف لو: مسألة
 بذلك؟ الزكاة عنو تسقط فهل زكاتها، عليو

 ىذا في كبلمهم إف: نقوؿ أف بد ال ولكن عنو، تسقط الزكاة أف الفقهاء كبلـ ظاىر
 ويؤدي سنة، كل العقارات ىذه فيقّوـ التبديل، بهذا تسقط ال أنها على يدؿ الباب

 .قصده بنقيض يعاقب الفار لكن زكاة، فيها ليس أنو األصل كاف وإف زكاتها،
 (: الماؿ بيت أمواؿ)  العاـ الماؿ في الزكاة(: ٕٔ-مسألة)

 مما اإلماـ يد تحت ىو ما وكل ، الغنيمة وخمس ، الفيء ماؿ أف على الحنابلة نص
 .  فيو زكاة ال المسلمين مصالح في الصرؼ إلى يرجع

 علما يعهد لم إذ ، التطبيق في مراعاتها مع المسألة لهذه تعرضا غيرىم لدى نجد ولم
 (.ٖٕٗ/ٖٕالموسوعة الفقهية ) .العامة األمواؿ من الزكاة أخذ عمبل وال

 . يؤدىا لم أـ الزكاة أدى ىل شك من حكم(: ٕٕ-مسألة)
 عليو يجب ال أو زكاتو أدى ىل شك من إف:  فقالوا:  الحنفية المسألة لهذه تعرض

 ألف:  قالوا.  يعيد ال ، ال أـ صلى ىل أنو الوقت بعد شك لو ما بخبلؼ يزكي أف
 .الوقت في الصبلة في كالشك فيها فالشك ، العمر ىو بل ، لو آخر ال الزكاة وقت

الموسوعة  . بالشك يزوؿ ال اليقين فإف ذلك مثل تقتضي األخرى المذاىب وقواعد
 (. ٜٕٛ/ٖٕالفقهية )

 .يخرجها لم من ذمة في دين الزكاة (:ٖٕ-مسألة)

                                                           

 . عنو اهلل رضي  عمر عن( ٜٚٓٔ) ومسلم ؛(ٔ)برقم  البخاري أخرجو ٔ
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 لو الزيادات كتابو في العبادي عاصم أبو قاؿ(: ٖٖٚ/٘قاؿ النووي في المجموع ) 
 وال قدر اف الزكاة يؤدى أنو ينوى أف فينبغي ماؿ وال مرض ثم زكاة عليو استقرت
 اقترض فاف قاؿ بالقضاء أحق اهلل دين الف يقترض ابراىيم بن شاذاف وقاؿ يقترض

 .باالتفاؽ معذور فهو تمكن إذا الوفاء ونوى الزكاة ودفع
 ألف مائة مثبل قيمتها تقدر أرضا يملك شخص (:ٕٖٚ/ٜالدائمة )وسئلت اللجنة 

 لو فهل سواىا؛ يملك ال وصاحبها الحوؿ، عليها وحاؿ للتجارة، وىي لاير،
 يقوؿ كما األعواـ، من مضى لما بيعها بعد يزكيها أو ليزكيها الناس من االستقراض

 لتفاوتها عاـ لكل قيمتها يعين كيف أعواـ لعدة البيع بعد الزكاة دفع فإذا الناس، بعض
 .وآخر؟ وقت كل في

 إلخراج يكفي ما النقود من عنده كاف فإذا حوؿ كل عند األرض ىذه يقـو فأجابت:
 أف عليو يجب فبل بو يزكيها شيء عنده يكن لم وإف أخرجها سنة كل في الزكاة

 الزكاة تبقى يقترض لم وإذا ذلك، جاز وأخرجها اقترض وإذا الزكاة، إلخراج يقترض
  .منو يزكيها ماؿ لو تيسر أو األرض باع إذا الماضية األعواـ عن ويخرجها ذمتو في

 (: حكم زكاة الراتب الشهري. ٕٗ-مسألة)
الراتب الشهري: ىو األجر الذي يتقاضاه األجير الخاص مقابل عملو كل شهر وىذا 

 وال كل شهرين. ىو الغالب اآلف على الموظفين فإنهم يأخذوف أجوراً شهرية ال سنوية
بالنسػبة للراتػػب الشػػهري لكػي نعػػرؼ كيػػف تكػوف زكاتػػو ال بػػد أف نبػين المػػاؿ المسػػتفاد 

 في أثناء الحوؿ ىل يستأنف لو حوؿ مستقل أو أف حولو حوؿ الماؿ الذي عنده ؟.
 األمواؿ المستفادة تنقسم إلى ثبلثة أقساـ :

 ج سائمة.القسم األوؿ: أف يكوف الماؿ المستفاد ربح تجارة أو نتا 
فػػإذا كػػاف ربػػح تجػػارة أو نتػػاج سػػائمة فحولػػو حػػوؿ أصػػلو ، ولنضػػرب مثػػاالً علػػى نتػػاج 
السائمة : ىذا رجل عنده خمس من اإلبل سػائمة ابتػدأ عليهػا الحػوؿ مػن محػـر ، وفػي 
شػػهر ذي الحجػػة فػػي آخػػر السػػنة أنتجػػت خمسػػاً أخػػرى فػػالخمس الثانيػػة ىػػذه ىػػل لهػػا 
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ها ؟ نقػوؿ حولهػا حػوؿ أصػلها وحينئػذ إذا جػاء حوؿ مستقل أو نقوؿ حولها حػوؿ أصػل
شهر محـر نقوؿ يزكي عن عشر مػن اإلبػل مػع أف الخمػس الجديػدة ىػذه مػن اإلبػل مػا 

 مكثت عنده إال شهراً .
وأيضاً ربح التجارة الذي يبيع ويشتري، األمواؿ ىذه حولها حوؿ أصلها ، مثاؿ على  

خمسين ألف لاير يبيع ويشتري ذلك :  صاحب بقالة افتتح البقالة في شهر محـر ب
ولما جاء شهر محـر من السنة المقبلة عنده بضائع اآلف اشتراىا وأصبحت قيمة 
البقالة تساوي ثمانين ألف فحكم الزيادة ىذه بأف حولها حوؿ أصلها . فإذا جاء 

محـر ال يقوؿ أف ىذه البضائع اآلف جديدة وال يقوؿ الربح الذي اكتسبو اآلف إنما 
حولها حوؿ أصلها فيجب عليو أف يزكي الجميع يقدر سعر بيع ىذه البقالة نقوؿ ىذه 

 تساوي ثمانين ألف والتي اشتراىا اآلف فيخرج زكاة الجميع.
فػػتلخص لنػػا القسػػم األوؿ وىػػو مػػا إذا كػػاف نتػػاج سػػائمة أو ربػػح تجػػارة ىػػذا نقػػوؿ بػػأف 

 حولو حوؿ أصلو.
سائمة وال ربح تجارة ويخالف القسم الثاني: أف يكوف الماؿ المستفاد ليس نتاج 

جنس الماؿ الذي عنده، ولنفرض أف عنده نصاب من اإلبل وجاءتو أمواؿ مثبًل  إرث 
أو ىبة كما لو وىب لو شخص عشرة آالؼ لاير، أو جاءه راتب شهري خمسة آالؼ 

لاير أو ورث من أبيو أو جاءتو ىبة خمسة أالؼ وعنده سائمة ، فهذه األمواؿ التي 
م إلى السائمة باالتفاؽ، السائمة لها حولها وىذه الدراىم التي جاءتو لها جاءتو ال تض

 حوؿ مستقل من حين ملكها .

القسم الثالث: أف يكوف الماؿ المستفاد ليس ربح تجارة وال نتاج سائمة ويكوف من 
 جنس الماؿ الذي عنده.

ىل يضمها  فمثاؿ: رجل عنده عشرة آالؼ لاير ثم جاءه مرتب ألف لاير ىذه األل 
إلى العشرة التي عنده في الحوؿ أو نقوؿ بأف ىذه األلف يستأنف لها حوالً جديداً ؟ 

 ىذا موضع خبلؼ بين الجمهور وبين الحنفية رحمهم اهلل.
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الرأي األوؿ: مذىب الحنيفية: يقولوف ماداـ أنو من جنسو عنده اآلف عشرة آالؼ 
 د حولو حوؿ أصلو .وجاءه ألف والجنس واحد يضمو ويكوف ىذا المستفا

 الرأي الثاني : رأي الجمهور أنو يستأنف لو حواًل مستقبًل.
 والصواب ما ذىب إليو جمهور العلماء رحمهم اهلل .

إذا فهمنا ىذا الخبلؼ يأتي عندنا اآلف ما يتعلق بالرواتب الشهرية اآلف ىذا الموظف 
وقبض في شهر  قبض في شهر محـر ألفي لاير راتب وقبض في شهر صفر ألفي لاير

 ربيع ألفي لاير 
ألنػػو  -وىػػو محػػـر  -علػػى رأي الحنفيػػة يبػػدأ الحػػوؿ مػػن أوؿ شػػهر قػػبض فيػػو المػػاؿ 

 يضمونو بالحوؿ .
وعلى رأي الجمهور كل راتب يكوف لو حوؿ مستقل فراتب محـر تجب فيػو الزكػاة فػي 

ف محـر وراتب صفر تجب الزكاة فيو في صفر وربيػع فػي ربيػع وىكػذا فكػل مرتػب يكػو 
لػػو حػػوؿ مسػػتقل وىػػذا فيػػو مشػػقة ولهػػذا أفتػػت اللجنػػة الدائمػػة لئلفتػػاء بالمملكػػة بػػأف 
األحسػػن لئلنسػػػاف أف يحػػػدد وقتػػػاً وينظػػركم تجمػػػع عنػػػده مػػػن الرواتػػب فمػػػا حػػػاؿ عليػػػو 
الحوؿ يكوف أدى زكاتو في وقتػو ومػا لػم يحػل عليػو الحػوؿ يكػوف عجػل زكاتػو وتعجيػل 

 وال بأس بو خبلفاً للمالكية. الزكاة عند جمهور العلماء أف ىذا جائز
وحينئػػػػذ نقػػػػوؿ إذا غلػػػػب عػػػػل اإلنسػػػػاف الحػػػػرص كمػػػػا ذكػػػػرت اللجنػػػػة الدائمػػػػة لئلفتػػػػاء 
بالمملكػػة فعليػػو أف يجعػػل جػػدوالً حسػػابياً وىػػذا الراتػػب متػػى يكػػوف ملكػػو ومتػػى يكػػوف 
يحػػوؿ عليػػو الحػػوؿ والراتػػب الثػػاني وىكػػذا وىػػذا فيػػو مشػػقة وفيػػو تعػػب وقػػد يػػؤدي إلػػى 

ة وإف غلػػػب عليػػػو نفػػػع المسػػػتحقين واالحتيػػػاط فنقػػػوؿ ىػػػذا يضػػػرب وقتػػػاً نسػػػياف الزكػػػا
محػدداً وينظػػر إلػػى الرواتػػب التػػي تجمعػػت عنػػده ولػػم يسػػتهلكها فمػػا حػػاؿ عليػػو الحػػوؿ 
يكػػوف أدى زكاتػػو فػػي حولػػو ومػػا لػػم يحػػل عليػػو الحػػوؿ يكػػوف قػػد عجػػل زكاتػػو وتعجيػػل 

ذىػب إليػو اإلمػاـ مالػك رحمػو الزكاة عند جمهػور العلمػاء رحمهػم اهلل جػائزة خبلفػاً لمػا 
 اهلل تعاؿ فإنو ال يرى تعجيل الزكاة إال في المسألة اليسيرة .
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 بحيث شيئا منو يوفر وال بصرفو ويقـو شهري، راتب لو كاف منومن المعلـو طبعا أف 
 من فيها بد ال الزكاة ألف الزكاة؛ تلزمو ال فإنو مالو نفذ وقد إال الشهر آخر يجيء ال

 ( .النصاب ملك على كاملة سنة مرور أي) الحوؿ حوالف
 زكاة إخراج يتم كيف  (:ٛٚٔ/ٛٔوسئل العبلمة العثيمين كما في محموع فتاواه )

 الشهرية؟ الرواتب
 أنفقو الراتب أتاه كلما اإلنساف كاف إف الشهرية الرواتب في الزكاة إخراج فأجاب:

 الزكاة وجوب شروط من ألف زكاة، عليو ليس فهذا الثاني، الشهر إلى يبقى ما بحيث
 فعليو يدخره، الراتب ونصف الراتب نصف ينفق: مثبل يدخر كاف وإف الحوؿ، تماـ
 كل يحصي اإلنساف أف مشقة فيو ىذا لكن عنده، ما زكاة يؤدي الحوؿ يتم كلما زكاة
 من عنده ما لجميع واحد شهر في الزكاة يجعل المشقة لهذه ودرءا بشهر، شهر

، شهر في الحوؿ يتم كاف إذا مثبل الماؿ،  بو يتم الذي محـر شهر جاء إذا محـر
 عند موقعها واقعة الزكاة وتكوف زكاتو، ويخرج عنده الذي كل يحصي راتب أوؿ حوؿ
 .جائز والتعجيل معجلة بعده لما وتكوف الحوؿ، تماـ

 (: ىل الزكاة ال تجب في حق األنبياء؟ٕ٘-مسألة)
ال تجب في حق األنبياء، منهم ابن عابدين فقاؿ نقل بعضهم اإلجماع على أف الزكاة 

 (إجماعا االنبياء على -الزكاة– تجب والالدر المختار )
 لمن طهرة الزكاة الف( االنبياء على تجب وال: )قولو (:ٕٛٚ/ٕثم قاؿ في حاشيتو )

 ما والزكاة بالصبلة وأوصاني : )تعالى قولو وأما منو، مبرؤوف واالنبياء يتدنس أف عساه
 بمقاما تليق ال التي الرذائل من النفس زكاة بها فالمراد( ٖٔ: مريم( ) حيا دمت

 الف الفطر، زكاة المراد وليس الزكاة بتبليغ أوصاني أو والسبلـ، الصبلة عليهم االنبياء
 كذا والبدف، الماؿ زكاة بين فرؽ ال أنو خصوصياتهم من الزكاة عدـ جعل مقتضى

 ا.ىػ الشبراملسي أفاده
  األنبياء على تجب فبل نبي غير مسلما والمراد(: ٕ٘/ٕوفي حاشية البجيرمي )
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 زكاة بها والمراد البدف زكاة بها فالمراد{  والزكاة بالصبلة وأوصاني}  تعالى قولو وأما 
 اآلية بعضهم عليو حمل ما لو ويدؿ األنبياء بمقامات تليق ال التي الرذائل عن النفس

 عدـ جعلو مقتضى ألف الفطر زكاة ال الخير من اإلكثار فيها بالزكاة المراد أف من
  .ر ـ على ش ع قالو كما والبدف الماؿ زكاة بين فرؽ ال أنو خصوصياتهم من الزكاة

 بخبلؼ وسلم عليو اهلل صلى النبي على الفطر زكاة تجب األعبلـ شرح في وقاؿ 
 شرح في المناوي ذكره والذي، التحرير على األجهوري نقلو كذا الماؿ زكاة

 واعتمد األنبياء على الزكاة وجوب كمالك الشافعي مذىب أف للسيوطي الخصائص
 ا.ىػ قوالف لو فيكوف أيضا مالك اإلماـ عن ونقل األنبياء على وجوبها عدـ البرماوي

 من وغيره الحكيم الترمذي قاؿ(: ش:  مسألة)(: ٜٛ)ص المسترشدين بغيةوفي 
 تعالى، اهلل مع لهم ملك ال إذ والسبلـ، الصبلة عليهم األنبياء على زكاة ال: الصوفية

 أتمّ  ملكهم أف الظاىر بل كغيرىم، يملكوف أنهم النص عن الجهابذة نقلو الذي لكن
 مالو بذؿ المضطر المالك يلـز أنو ترى أال األحواؿ، سائر في كماالتهم لتماـ وأعظم

 أولى ىو إذ مالكو من مالك كل بملك أولى كاف فإذا بمهجتو، مهجتو يفدي وأنو لو،
 فحكم ؟ ذلك تقرر إذا عليو لغيره ملك ال ما يملك ال فكيف ، أنفسهم من بالمؤمنين

 السبلـ عليو عيسى قوؿ من ذلك واستنباط غيرىم، حكم الزكاة وجوب في األنبياء
 ويؤخذ{ حياً  دمت ما والزكاة بالصبلة وأوصاني: } تعالى قولو في عنو اهلل حكاه كما
 أدى كونو ورود عدـ وأما ، ويزكيها األمواؿ ويملك الصلوات يصلي نزولو أواف أنو منو

 شرائط استجماع فلعدـ يقع لم أنو فرض فإف ، الوقوع عدـ منو يلـز فبل الزكاة
 عشروف لو كاف أنو ورد أنو مع ، النصاب عين على حوؿ مضيّ  منها التي الوجوب

 .ذبحها واحدة زادت فإذا الغنم من ومائة النوؽ من لقحة
 

 (الزكاة سوى حق الماؿ في ىل)باب 
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 وأمرتهم  المسلمين بين والتراحم والتكافل التعاوف أوجبت كثيرة نصوص وردت
 اإليماف ومقتضيات األخوة ثمرات من ذلك وجعلت عليو والحض المسكين إطعاـب

ْثمِ  َعَلى تَػَعاَونُوا َواَل  َوالتػَّْقَوى اْلِبرّْ  َعَلى َوتَػَعاَونُواقولو تعالى: )  :ذلك من (  َواْلُعْدَوافِ  اإْلِ
(  السَِّبيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ  َحقَّوُ  اْلُقْرَبى َذا َوآتِ ) : . ، وقولو تعالىٕ اآلية المائدة
 َواْلَمَساِكينِ  ىَواْلَيَتامَ  اْلُقْرَبى َوِبِذي ِإْحَساناً  َوبِاْلَواِلَدْينِ ) : وقولو تعالى .ٕٙ اآلية اإلسراء
 َمَلَكتْ  َوَما السَِّبيلِ  َواْبنِ  بِاْلَجْنبِ  َوالصَّاِحبِ  اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ  اْلُقْرَبى ِذي َواْلَجارِ 

ينِ  ُيَكذّْبُ  الَِّذي َأرََأْيتَ ) : وقولو تعالى .ٖٙ اآلية النساء(  َأْيَمانُُكمْ   الَِّذي َفَذِلكَ *  بِالدّْ
ـِ  َعَلى َيُحضُّ  َوال* اْلَيِتيمَ  يَدُعُّ   .ٖ اآلية الماعوف(  اْلِمْسِكينِ  طََعا

 بأيديهم واألخذ األغنياء حث على يدؿ مما معناىا في كثير النصوص ىذه وغير
 أفراد بين والترابط التكافل ليتحقق ىمو ويواس الفقراء إلخوانهم العوف يد ليمدوا

 .الحاجة عند العوف يد لو يمدوف بجانبو إخوانو أف الفقير ويشعر المسلم المجتمع
 سبيل على تدعوىم واإلنفاؽ للبذؿ المسلمين تدعو التي النصوص ىذه ىل ولكن

 واجب حق مالو في الغني على ىل آخر وبمعنى االستحباب سبيل على أـ الوجوب
 :قولين على المسألة ىذه في العم أىل اختلف ال؟ أـ الزكاة سوى
 أخرج فمن الزكاة ىو الماؿ في الوحيد الحق أف إلى العلم أىل من كثير ذىب: األوؿ

 البر وجوه في يتفق أف لو يستحب لكن آخر شيء يلزمو ولم ذمتو برئت مالو زكاة
 . الجزيل األجر ليناؿ المختلفة

 . الزكاة غير الماؿ في حق وجوب إلى العلم أىل بعض وذىب: الثاني
 الزكاة سوى الماؿ في حق وجوب بعدـ القائلوف األوؿ القوؿ أصحاب استدؿوقد 
 :يأتي بماؿ

 من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى رجل جاء قاؿ عنو اهلل رضي طلحة حديث
 صلى اهلل رسوؿ من دنا حتى يقوؿ ما يفقو وال صوتو دوي يسمع الرأس ثائر نجد أىل
 ) :وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ فقاؿ اإلسبلـ عن يسأؿ ىو فإذا  وسلم عليو اهلل
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 رسوؿ قاؿ تطوع أف إال ال قاؿ غيرىن علي ىل فقاؿ والليلة، اليـو في صلوات خمس
 وذكر تطوع أف إال ال قاؿ غيره علي ىل قاؿ رمضاف وصياـ وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 وال ىذا على أزيد ال يقوؿ وىو فأدبر تطوع إال ال قاؿ غيره علي ىل فقاؿ الزكاة
 إف الجنة دخل أو صدَّؽ إف أفلح  وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ فقاؿ منو أنقص
 .أخرجو البخاري ومسلم ( صدؽ

 دلني فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى  النبي أتى أعرابياً  أف عنو اهلل رضي ىريرة وحديث أبي
 الصبلة وتقيم شيئاً  بو تشرؾ ال اهلل تعبد فقاؿ الجنة دخلت عملتو إذا عمل على

 على أزيد ال بيده نفسي والذي قاؿ رمضاف وتصـو المفروضة الزكاة وتؤدي المكتوبة
 أىل من رجل إلى ينظر أف سره من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ولي فلما ىذا

 .أخرجو البخاري ومسلم ( ىذا إلى فلينظر الجنة
 المفروضة الزكاة على يزيداف ال أنهما السائبلف الرجبلف أعلن الحديثين ىذين وفي
 الجنة أىل من أنهما أخبر بل ذلك منهماصلى اهلل عليو وسلم  اهلل رسوؿ ورضي شيئاً 
 .تركو مع الجنة استحقا ما الزكاة سوى حق الماؿ في كاف ولو

أف النبي صلى اهلل  رضي اهلل عنو إلى ما رواه الترمذي عن أبي ىريرةأيضا واستندوا 
ومن قضى ما عليو .  ٔ( عليو وسلم قاؿ: )إذا أديَت زكاة مالك فقد قضيَت ما عليك

 .في مالو لم يكن عليو حق فيو، وال يُطالب بإخراج شيء آخر على سبيل الوجوب

إذا أديت زكاة مالك فقد  مرفوًعا ) رضي اهلل عنوومثلو ما أخرجو الحاكم عن جابر 
                                                           

 ٓٔٔ/ٗ) خزيمة ابنو  ،(ٚٙ/ ٙ) السنة شرح في والبغوي ،( ٛٛٚٓٔ) ماجو وابن ،( ٛٔٙ) الترمذيُّ  أخرجو ٔ
 الجارود وابن ،( ٓٗٗٔ رقم ، ٛٗ٘/ٔ) والحاكم ،( ٕٖٙٔ رقم ، ٔٔ/ٛ) حباف وابن ،( ٕٔٚٗ رقم ،
عنو الترمذي حسن غريب، وكذا قاؿ البغوي في شرح قاؿ  والحديث( ٕٖٓٚ رقم ، ٗٛ/ٗ) والبيهقى ،( ٖٖٙ)

 وضعفو( : سنده جيد، ٛ/ٖوقاؿ العراقي كما في تحفة األحوذي ) ، الذىبي ووافقو ، الحاكم صححوالسنة، و 
 غوث في الحويني وقاؿ ،( ٕ٘ٚ) الترغيب صحيح في وحسنو عاد ثم( ٛٔ) المراـ غاية في األلباني العبلمة

 الصواب:  فقاؿ التوحيد مجلة في حسنو أعلم واهلل ذلك بعد ثم ، لين إسناده في( : ٖٖٙ رقم ، ٙ/ٕ) المكدود
 ىذا وليس الهيثم أبي عن روايتو في المناكير وقعت وإنما ، متماسكٌ  صدوؽ ودراج ، حسنٌ  اإلسناد ىذا أف عندي

 . حسن إسناده:  حباف ابن صحيح تحقيق في األرنؤوط وقاؿ ، أعلم واهلل.  منها
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وشر الماؿ في الدنيا تلفو ومحق البركة منو، وفي اآلخرة شره . ٔ( أذىبت عنك شره
وإنما يذىب عن اإلنساف شر الماؿ في ، يع حقوؽ اهلل فيوالعذاب المعد لمن ض

 .الدنيا واآلخرة إذا أديت منو الحقوؽ كلها

أنها كانت تلبس أوضاًحا من ذىب، فسألت  رضي اهلل عنها أـ سلمة حديثوكذلك 
عن ذلك النبي صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: أكنز ىو؟ فقاؿ: إذا أديت زكاتو فليس 

 . ٕ( ما بلغ أف تؤدي زكاتو فزكي فليس بكنز)   اتووفي بعض رواي(،  بكنز
                                                           

 ، ٚٗ٘/ٔ) والحاكم ،( ٕٕٛ٘ رقم ، ٖٔ/ٗ) خزيمة ابنو  ،(ٖٜٓٛ رقم ، ٖٖ٘/ٕ) شيبة أبى ابنأخرجو  ٔ
 وقاؿ الحافظ في الفتح، وافقو الذىبي الحديث صححو الحاكم( و ٖٓٓٚ رقم ، ٗٛ/ٗ) والبيهقى، (ٜٖٗٔ رقم

، وضعفو العبلمة األلباني رجح أبو زرعة والبيهقي وغيرىما وقفو كما عند البزار  (: إسناده صحيح لكنٕٕٚ/ٖ)
 بسند ىريرة أبي رواية من شاىدا للحديث وجدت ثم( بقولو: ٜٕٕٔفي بعض كتبو ثم عاد وحسنو في الضعيفة )

 " . الصحيحة"  إلى وينقل ، قوي بو فهو ،(  صدقات - ٛ)  الترغيب صحيح في أوردتو كنت أجلو ومن ، حسن
وغيره، والحديث ضعفو كثير من الحفاظ، وقاؿ العبلمة األلباني في  (ٗٙ٘ٔ رقم ، ٜ٘/ٕ) داود أبو أخرجو ٕ

 المرفوع أف إال ،عتاب حفظ سوء و النقطاعو ضعيف اإلسناد ىذا أف القوؿ جملة و(: ٜ٘٘الصحيحة )
 أعرابي فلحقو عمر بن اهلل عبد مع خرجت: "  قاؿ الخطاب بن عمر مولى أسلم بن خالد حديث لو يشهد منو

 كنزىا من:  عمر ابن لو قاؿ ؟( اهلل سبيل في ينفقونهاى و  الفضة و الذىب يكنزوف والذين: )  اهلل قوؿ:  لو فقاؿ
 فقاؿ ، التفت ثم.  لؤلمواؿ طهورا اهلل جعلها أنزلت فلما الزكاة تنزؿ أف قبل ىذا كاف إنما لو فويل زكاتها يؤد فلم
)  ماجو ابن أخرجو" .  وجل عز اهلل بطاعة فيو أعمل و أزكيو و عدده أعلم ذىبا أحد لي كاف لو أبالي ما: 

(  ٕٓ٘/  ٖ)  البخاري علقو و.  بو أسلم بن خالد حدثني شهاب ابن طريق من(  ٕٛ/  ٗ)  والبيهقي(  ٚٛٚٔ
  . مختصرا
 بتوقيف إال يكوف ال ذلك و النزوؿ أسباب في ألنو المرفوع حكم في فهو موقوفا كاف وإف وىو. صحيح وإسناده

 وجوب ظاىرىا فإف ىذه اإلنفاؽ آية تفسير في جدا ىاـ ىذا عمر ابن حديث و وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ من
 العصر في اإلسبلمية األحزاب بعض الظاىر بهذا أخذ قد و الفضة و الذىب من المسلم عند ما جميع إنفاؽ

 الحاضر
 نزلت فلما ، لؤلمواؿ المطهرة الزكاة فرض قبل كانت أنها و منها للمراد المبين الحديث ىذا إلى يلتفتوا لم و

 سائر دلت ذلك وعلى الزكاة من األمواؿ على المفروض الجزء إنفاؽ منها المقصود أف بينت و اآلية قيدت
 و عثماف أف بو المقطوع من فإف الصالح السلف سيرة كذلك و الزكاة منع من الترىيب في وردت التي األحاديث

 أمواال لورثتهم خلفوا قد و ماتوا بل كلها أموالهم ينفقوا لم الصحابة أغنياء من غيرىما و عوؼ بن الرحمن عبد
 و.  صحيح أو حسن الشاىد بهذا الحديث أف القوؿ جملة و .التراجم و السيرة كتب في مذكور ىو كما طائلة

 . أعلم اهلل
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وفيو داللة على أف الوعيد الذي جاء في حق الكانزين ألموالهم ال يلحق من أدى 
 .زكاتو، ولو كاف في الماؿ حق واجب آخر، ما سلم من الوعيد

 سوى حق الماؿ فى ليسرضي اهلل عنها )  قيس بنت فاطمةواستدؿ أيضا بحديث 
 كنو حديث ضعيف .ول ٔ( الزكاة

                                                                                                                                                  

 ما الكنز عن يسأؿ ىو و عمر بن اهلل عبد سمعت:  قاؿ أنو دينار بن اهلل عبد عن( ٔ/ٕٙ٘/ٔ) مالك روى قد و
 ا.ىػ غاية صحيح إسناده و" .  الزكاة منو تؤدى ال الذي الماؿ ىو: "  فقاؿ ؟ ىو

 كبر:  قاؿ.. " والفضة الذىب يكنزوف والذين: "  اآلية ىذه نزلت لما)  قاؿ عباس ابنقلت وفي المسألة حديث 
 على كبر إنو!  اهلل نبي يا : فقاؿ فانطلق، عنكم، أفرج أنا:  عنو اهلل رضي عمر فقاؿ المسلمين، على ذلك

 من بقي ما ليطيب إال الزكاة يفرض لم اهلل إف : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ اآلية، ىذه أصحابك
 (:ٜٖٔٔ... الحديث( قاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )بعدكم لمن لتكوف المواريث فرض وإنما أموالكم،

)  المختارة في المقدسي والضياء(  ٜٓٗ - ٛٓٗ/ٔ)  والحاكم(  ٕٗٙ/ٔ)  داود أبو أخرجو ضعيف
 عن إياس بن جعفر عن غيبلف حدثنا : أبي حدثنا:  المحاربي يعلى بن يحيى عن طريقين من(  ٔ/ٕٔٔ/ٚٙ

 : الحاكم وقاؿ، عباس ابن عن مجاىد
"  في العراقي الحافظ وقاؿ (. ٖٔ٘/ٕ)  كثير ابن وأقره!  الذىبي ووافقو" !  الشيخين شرط على صحيح" 

"  الشيخين شرط على"  كونو أما عندي، نظر وفيو قالوا، كذا ". صحيح سنده"  ( : ٖٙ/ٕ" )  اإلحياء تخريج
 .وحده مسلم لو روى وإنما البخاري، رجاؿ من ليس - جامع ابن وىو - غيبلف ألف الظاىرة، األوىاـ من فهو
)  الحاكم فأخرجو االنقطاع، وىي علة، لو وجدت قد ولكني وىلة، ألوؿ يبدو ما فهو صحيحا، كونو وأما

 حدثنا:  أبي حدثنا:  المحاربي الحارث بن يعلى بن يحيى حدثنا:  الزىري إسحاؽ بن إبراىيم طريق من(  ٖٖٖ/ٕ
 الذىبي وتعقبو ". اإلسناد صحيح"  : وقاؿ. بو إياس بن جعفر عن الخزاعي القطاف ابن عثماف عن جامع بن غيبلف
 ....". عجيب والخبر أعرفو، ال عثماف:  قلت:"  فقاؿ

 عنو قاؿ(، و ٚٛ/ٔضعفو ابن العربي في أحكاـ القرآف ) والحديث( ٜٛٚٔ رقم ،ٓٚ٘/ ٔ) ماجو ابن أخرجو ٔ
، وضعفو ابن ضعيف األعور ميموف حمزة أبو فيو: القطاف ابن وقاؿ ،جدا ضعيف: (ٕٖٖ/٘النووي في المجموع )
(، وضعفو ابن الملقن في شرح البخاري ٕٙ) رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفةعبد الهادي في كتابة 

 قاؿ(: ٖ٘ٚ/٘وقاؿ المناوي في الفيض ) (،ٙٓٔ/ٔ(، وضعفو الزيلعي في تخريج الكشاؼ )ٔ٘ٗ/ٓٔ)
 عن روتو فاطمة ألف وذلك للضعف موجب واالضطراب المتن مضطرب حديث ىذا:  حجر ابن الحافظ

 ليس ظفبل وروتو ىكذا الترمذي عنها فرواه الزكاة سوى حقا الماؿ في إف بلفظ سلم و عليو اهلل صلى المصطفى
، منكر ضعيف: ماجة ابن ضعيف في األلباني العبلمة وقاؿ ،كذلك ماجو ابن عنها فرواه الزكاة سوى حق الماؿ في

 الماؿ في إف)  ذكرنا كما إليو المشار الجمع فرواه ؛ متنو في عليو اختلف وقد: (ٖٖٛٗ) الضعيفةقاؿ في و 
 ابن يحيى وخالفهم ،( اآلية( وجوىكم تولوا أف البر ليس( : )البقرة) في التي اآلية ىذه تبل ثم ، الزكاة سوى لحقا
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وأما ما جاء في بعض النصوص من إثبات حقوؽ في الماؿ غير الزكاة، فقد تأولوىا 
بأنها مطلوبة على سبيل االستحباب ال على سبيل الوجوب واإللزاـ كما في حق 

 .الضيف

أو قالوا بأنها كانت حقوقًا واجبة قبل الزكاة، فلما ُفرضت الزكاة نسخت كل حق كاف 
 :141 .األنعاـ ( وآتُػْوْا َحقَُّو يَػْوـَ َحَصاِده قالوا في قولو تعالى: ) قبلها، كالذي

أو تأولوه بأنو واجب في حالة الضرورة، كما قاؿ بعضهم في "الماعوف" كما أف 
بعضهم فسَّر الماعوف بالزكاة، وىو مروي عن بعض الصحابة، فبل داللة فيو على حق 

  .آخر بعد الزكاة
"وقد اختلف السلف في معنى قوؿ اهلل تعالى وفي  (:ٔٚ/ٚج )في المنها  قاؿ النووي

أموالهم حق معلـو للسائل والمحرـو فقاؿ الجمهور المراد بو الزكاة وأنو ليس في 
الماؿ حق سوى الزكاة وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجو الندب ومكاـر األخبلؽ وألف 

تضى الوجوب كما ال اآلية اخبار عن وصف قـو أثنى عليهم بخصاؿ كريمة فبل يق
وقاؿ بعضهم ىي منسوخة  "يقتضيو قولو تعالى" كانوا قليبل من الليل ما يهجعوف

                                                                                                                                                  

.  أولى الجماعة ورواية ( .ٜٛٚٔ) ماجو ابن أخرجو " .الزكاة سوى حق الماؿ في ليس" : بلفظ عنو فرواه آدـ
 . الجماعة بلفظ حمزة أبي عن ، اهلل عبد بن سويد طريق من( ٖٖٓ٘/ ٖٖٗ/ ٖ) أخرجو الطبري أف ويؤيده
 ذلك مع والراجح ، ضعيف بلفظيو الحديث أف ؛ القوؿ وجملة . الدارقطني قاؿ كما ؛ مجهوؿ ؛ ىذا وسويد
وقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري  .أعلم واهلل.  الشعبي قوؿ من أنو والصحيح ، األوؿ

 "!الزكاة سوى حق الماؿ في ليس: " بلفظ.  معناه بنقيض ، مغلوطا ماجو ابن في الحديث لفظ ووقع(: ٖٖٗ/ٖ)
 ، ماجو ابن عند اللفظ ىذا صحة على االستدالؿ العلماء بعض وحاوؿ.  ماجو ابن نسخ بعض في قديم خطأ وىذا
 . ٔٗٙٚ:  للمناوي الصغير الجامع وشرح ، ٚٚٔ ص ، حجر ابن للحافظ الحبير التلخيص في كما

 أف على تدؿ:  ماجو ابن منها رواه التي ، آدـ بن يحيى طريق من وىي -ٕٕٚ٘:  الماضية الطبري رواية ولكن
 ، معا ، ماجو وابن للترمذي الحديث نسب كثير ابن أف ذلك ويؤيد . الروايات سائر في ما ىو الصحيح اللفظ

 . واحدا حديثا إليهما نسبو إذ ، ٜٜٙٔٔ:  المواريث ذخائر في النابلسي صنع وكذلك ، روايتهما بين يفرؽ ولم
 الزكاة سوى حق الماؿ في ليس:  التعاليق في أصحابنا يرويو والذي: " قاؿ رواه أف بعد ، البيهقي أف أيضا ويؤيد

 ، اللفظ ىذا على ماجو ابن في كاف ولو" . ذكره قدمت ما معناه في رويت والذي.  إسنادا فيو أحفظ فلست -
 . اهلل شاء إف ، ذلك قاؿ لما
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 . بالزكاة واف كاف لفظو لفظ خبر فمعناه أمر

وذىب جماعة منهم الشعبى والحسن وطاوس وعطاء ومسروؽ وغيرىم إلى أنها 
ر والمواساة في محكمة وأف في الماؿ حقا سوى الزكاة من فك األسير واطعاـ المضط

 .  " العسرة وصلة القرابة
 بما الزكاة غير الماؿ في مالي حق بوجوب القائلوف الثاني القوؿ أصحاب استدؿ* و 
 َمنْ  اْلِبرَّ  َوَلِكنَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرؽِ  ِقَبلَ  ُوُجوَىُكمْ  تُػَولُّوا َأفْ  اْلِبرَّ  لَْيسَ قولو تعالى )  :يأتي
 اْلُقْرَبى َذِوي ُحبّْوِ  َعَلى اْلَماؿَ  َوآَتى َوالنَِّبيّْينَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمبلِئَكةِ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاللَّوِ  آَمنَ 

ـَ  الرّْقَابِ  َوِفي َوالسَّائِِلينَ  السَِّبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكينَ  َواْلَيَتاَمى  الزََّكاةَ  َوآَتى الصَّبلةَ  َوَأقَا
 ُأْولَِئكَ  اْلَبْأسِ  َوِحينَ  َوالضَّرَّاءِ  اْلَبْأَساءِ  ِفي َوالصَّاِبرِينَ  َعاَىُدوا ِإَذا مْ بَِعْهِدىِ  َواْلُموُفوفَ 

 ..ٚٚٔ اآلية البقرة(  اْلُمتػَُّقوفَ  ُىمْ  َوُأْولَِئكَ  َصَدُقوا الَِّذينَ 
 ُيِحبُّ  ال ِإنَّوُ  ُتْسرُِفوا َوال َحَصاِدهِ  يَػْوـَ  َحقَّوُ  َوآتُوا َأْثَمرَ  ِإَذا َثَمرِهِ  ِمنْ  ُكُلوا)  :تعالى قولوو 

 .ٔٗٔ اآلية األنعاـ( اْلُمْسرِِفينَ 
 وفرض مكة في نزلت اآلية ألف الزكاة غير شيء اآلية في بو المأمور الحق أف وحجتهم

 بو طابت ما يعطي أف الحصد عند الحاصد على يجب واقال، المدينة في كاف العشر
 .ذلك في حد ال نفسو

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ عنو اهلل رضي األشعري موسى أبي عنو 
 .(ٜٗٙ٘) البخاري أخرجو(  ٔالعاني وفكوا المريض وعودوا الجائع أطعموا

 اهلل صلى النبي مع سفر في نحن بينما)  قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي وعن
 فقاؿ وشماال، يمينا بصره يصرؼ فجعل: قاؿ لو، راحلة على رجل جاء إذ وسلم عليو

 لو، ظهر ال من على بو فليعد ظهر فضل معو كاف من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 لو زاد ال من على بو فليعد زاد؛ من فضل لو كاف ومن

                                                           

 عانية والمرأة عاف، وىو يعنو، عنا فقد وخضع واستكاف ذؿ من وكل األسير،: العاني": "النهاية" في قاؿ ٔ
 ".عواف: وجمعها
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 أخرجو (فضل في منا ألحد حق ال أنو رأينا حتى ذكر، ما الماؿ أصناؼ من فذكر قاؿ
 .(ٕٛٚٔ) مسلم
 أناسا كانوا الصفة أصحاب أف)  عنهما اهلل رضي بكر أبي بن الرحمن عبد وعن

 فليذىب اثنين طعاـ عنده كاف من ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي وأف فقراء،
 اهلل صلى النبي فانطلق بثبلثة جاء بكر أبا وأف سادس، أو فخامس أربع وإف بثالث،

 .(ٕٚ٘ٓ) ومسلم ،(ٕٓٙ) البخاري أخرجو ( بعشرة وسلم عليو
 ونحو المريض، ومداواة األسير، وفك الجائع، إلطعاـ المفروضة؛ الزكاة تكفي ال وقد

 الزكاة؛ سوى آخر حق األمواؿ في فيجب الحاجات؛ من عنو يستغنى ال مما ذلك؛
 .يلـز بما والقياـ الحاجة لسد
 . ٔ( الزكاة سوى حق مالك في...  ) قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن وعن
 على وفرض": (ٜٕٕ - ٕٕٗ/ ٙ" )المحلى" في -اهلل رحمو- حـز ابن قاؿ

 لم إف ذلك؛ على السلطاف ويجبرىم بفقرائهم، يقوموا أف بلد؛ كل أىل من األغنياء
 من يأكلوف بما لهم فيقاـ بهم، المسلمين أمواؿ سائر في وال بهم، الزكوات تقم

 من يكنهم وبمسكن ذلك، بمثل والصيف للشتاء اللباس ومن منو، بد ال الذي القوت
 .المارة وعيوف والشمس والصيف المطر،
: اإلسراء{ السبيل وابن والمسكين حقو القربى ذا وآت: }تعالى اهلل قوؿ: ذلك برىاف

 والجار والمساكين واليتامى القربى وبذي إحسانا وبالوالدين: }تعالى اهلل وقاؿ .ٕٙ
{ أيمانكم ملكت وما السبيل وابن بالجنب والصاحب الجنب والجار القربى ذي

 حق مع اليمين ملكت وما السبيل، وابن المساكين، حق تعالى فأوجب .ٖٙ: النساء
 وما والجار، والمساكين القربى، وذي األبوين، إلى اإلحساف وافترض .القربى ذي

 .شك ببل إساءة ومنعو ذكرنا، ما كل يقتضي واإلحساف اليمين، ملكت

                                                           

 (.ٖٚٛ) الحديث تحت" اإلرواء" في العبلمة األلباني إسناده وصحح عبيد، وأبو شيبة أبي ابن أخرجو ٔ
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 نطعم نك ولم*  المصلين من نك لم قالوا*  سقر في سلككم ما: }تعالى وقاؿ
 .الصبلة بوجوب المسكين إطعاـ تعالى اهلل فقرف .ٗٗ - ٕٗ: المدثر{ المسكين

: قاؿ أنو الصحة؛ غاية في كثيرة طرؽ من - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وعن
 . ٔ( اهلل يرحمو ال الناس يرحم ال من)

 ببل رحمو فما يغثو؛ فلم ضائعا عرياف جائعا أخاه المسلم ورأى فضلة، على كاف ومن
 ".شك

 عنده كاف من: "الصفة أصحاب في المتقدـ بكر أبي بن الرحمن عبد حديث ذكر ثم
 ... ". بثالث فليذىب اثنين طعاـ
)  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد وعن

 . ٕ( يسلمو وال يظلمو ال المسلم أخو المسلم
 !أسلمو فقد -وكسوتو إطعامو على قادر وىو- ويعرى يجوع تركو من: محمد أبو قاؿ
 على بو فليعد ظهر فضل معو كاف من: "المتقدـ الخدري سعيد أبي حديث ذكر ثم
 ... ". لو ظهر ال من
 ىذا في ما وبكل سعيد أبو بذلك يخبر عنهم اهلل رضي الصحابة إجماع وىذا: قاؿ ثم

 .نقوؿ الخبر
 ".العاني وفكوا الجائع أطعموا: "المتقدـ موسى أبي حديث ذكر ثم

 .جدا تكثر ىذا في الصحاح واألحاديث القرآف، من والنصوص: وقاؿ
 استقبلت لو: عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر قاؿ: قاؿ سلمة بن شقيق وائل أبي وعن
 فقراء على فقسمتها األغنياء؛ أمواؿ فضوؿ ألخذت استدبرت؛ ما أمري من

 .والجبللة الصحة غاية في إسناد وىذا .المهاجرين
 .( الزكاة سوى حق مالك في): قاؿ أنو -عنهما اهلل رضي- عمر ابن وعن

                                                           

  .(ٜٖٕٔ) ومسلم ،(ٕٕٗٗ) البخاري أخرجو ٔ
 .(ٕٓٛ٘) ومسلم ،(ٕٕٗٗ) البخاري أخرجو ٕ
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 .منهم لهم مخالف ال -عنهم اهلل رضي- الصحابة من بو مقطوع إجماع فهذا
 الزكاة سوى حق الماؿ في: يقوؿ كلهم وغيرىم، وطاوس ومجاىد الشعبي عن وصح

 ا.ىػ من المحلى بتصرؼ.
 بد ال والمانعين لحق في الماؿ سوى الزكاة الموجبين بين مشتركاً  قدراً  ىناؾ (تنبيو)

 :وىو إليو اإلشارة من
 أف الطرفين بين اتفاؽ محل فهذا رموس وولدىما احتاجا إذا النفقة في الوالدين حق ػٔ

 .والديو على اإلنفاؽ الولد على يجب
 درجة في اختلفوا وإنما العلم أىل بين فيو نزاع ال المحتاج القريب حق وكذلك ػٕ

 .وموسع مضيق بين القرب
 يجب أنو العلم أىل بين نزاع ال المأوى أو الكساء أو القوت إلى المضطر حق ػٖ

 .الماؿ بيت من تأمينو الدولة تستطع لم إذا ذلك تأمين القادرين على
 األعداء، خطر كصد العامة النوازؿ من ينوبهم ما دفع في المسلمين جماعة وحق ػٗ

 محل كلو فهذا الفتاكة والمجاعات الخطيرة األمراض ومقاومة المسلمين، أسرى وفك
 حق في اختلفوا وإنما المجاالت ىذه مثل في البذؿ وجوب على العلم أىل بين اتفاؽ
 في كلها فهذه الماعوف وحق الضيف وحق األنعاـ وحق الحصاد عند والثمر الزرع
 حقوؽ الثاني القوؿ أصحاب نظر وفي مستحبة، حقوؽ األوؿ القوؿ أصحاب نظر

 .ذلك على اهلل عقوبة ويستحق أدائها في قصر إف المسلم يأثم الماؿ في واجبة
}  الكريمة اآلية من األحكاـ استنباطو عند (: ٜ٘/ٔ) القرآف أحكاـ العربي ابن قاؿ

 ، الزكاة سوى حق الماؿ في: يقوؿ عنو يؤثر فيما الشعبي كاف وقد{ :  اْلَماؿَ  َوآَتى
: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ، قيس بنت فاطمة عن يروى بحديث ويحتج

 صلى النبي عن وال،  الشعبي عن يثبت ال ضعيف وىذا ،( الزكاة سوى حق الماؿ في
 بعد ونزلت الزكاة أداء وقع وإذا الزكاة، سوى حق الماؿ في وليس وسلم، عليو اهلل

 على يجب: مالك قاؿ وقد العلماء، باتفاؽ إليو الماؿ صرؼ يجب فإنو،  حاجة ذلك
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 الزكاة الوالي منع إذا وكذا،  أموالهم ذلك استغرؽ وإف،  أسراىم فداء المسلمين كافة
 وجوب عندي أصحها،  نظر فيها مسألة الفقراء؟ إغناء األغنياء على يجب فهل، 

 ا.ىػ عليهم ذلك
 حقا تجب فإنها"  الزكاة"  وأما(: ٖٙٔ/ٚوقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )

 يجب حق فيو ليس أي الزكاة سوى حق الماؿ في ليس:  يقاؿ ولهذا ،مالو في هلل
 النفقات تجب كما الماؿ سبب بغير واجبات ففيو وإال الزكاة سوى الماؿ بسبب

 ويجب الديوف قضاء ويجب العاقلة حمل ويجب والبهائم والرقيق والزوجة لؤلقارب
 غير إلى ؛ الكفاية على فرضا العاري وكسوة الجائع إطعاـ ويجب النائبة في اإلعطاء

 ا.ىػ عارض بسبب لكن.  المالية الواجبات من ذلك
 في المفسرين بعض أقواؿ ذكر أف بعد (:٘/ٕ) المحيطفي  األندلسي حياف واب قاؿو 

. الزكاة غير واجب حق ىو: وقيل: وضعفها{  ُحبّْوِ  َعَلى اْلَماؿَ  َوآَتى}  اآلية ىذه تأويل
 الحاجات رفع: وقيل ، اآلية ىذه وتبل( الزكاة سوى حقا الماؿ في إف: )الشعبي قاؿ

 ، حق كل نسخت الزكاة أف على روي ما فأما. للمضطر الطعاـ إطعاـ مثل الضرورية
 وجوب فدليل ، منسوخ فغير ، مقدرًا يكوف ال ما أما ، المقدرة الحقوؽ على فيحمل

 غير كلو وذلك ، المملوؾ وعلى األقارب على النفقة ووجوب الضروري عند التصدؽ
 ا.ىػ مقدر

 أصحاب على تحتم المسلم المجتمع على تطرأ قد خاصة ظروؼ ىناؾ (تنبيو)
 تفِ  لم فإذا وفرادى، جماعات المسلمين ينوب ما لدفع أموالهم من البذؿ األمواؿ

 تحل التي العوارض ىذه تزوؿ حتى أموالهم من البذؿ األغنياء لـز بالمقصود الزكاة
 بحاجات الماؿ بيت يفِ  ولم بالبذؿ األغنياء نفوس تجد لم وإذا بالمسلمين
 الحاجة قدر أموالهم من ويأخذ يتدخل أف المسلم الحاكم على وجب المسلمين



 - 80 - 

 ويصبح الفقير بيد فيو الغني يأخذ الرزؽ من وسعة وأماف أمن في المجتمع ليعيش
 . ٔالعزيز كتابو في اهلل أمر كما متماسكاً  قوياً  البناء

                                                           

 .العامة للمصلحة الخاصة الملكية انتزاع)فائدة( حكم  ٔ
 الرحيم الرحمن اهلل بسمقاؿ الدكتور بكر بن عبد اهلل أبو زيد كما في مجلة البحوث اإلسبلمية العدد الرابع : 

 . . . وبعد ، اهلل رسوؿ على والسبلـ والصبلة هلل الحمد
 ، والشفعة ، والتسعير ، المحتكر ماؿ كبيع ؛ الفقهاء وتفريعات المحدثين كتب في منتشرة الجبرية العقود فإف

 بلساف المعروؼ ، العامة للمصلحة العقار في المثامنة ومنو ، ذلك ونحو...  المفلس ماؿ وبيع ، اإلجبار وقسمة
 ( .العامة للمصلحة العقار ملكية نزع) باسم العصر

 من لها لما المسألة ىذه في تناثر ما شتات تلم مختصرة أبحاث وىذه ، وحديثًا قديًما عليو الفقهاء تكلم وقد
 المساجد كتوسعة ، واألمصار والقرى المدف في حضارية ظاىرة تمثل صارت بل،  الراىن العصر في أىمية

 في أدخلت ، وألىميتها ، ومعايشتها الحضارة متطلبات تلبية أعقاب في ذلك ونحو ، ومدىا والطرؽ ، وإنشائها
 الملك نزع األمر لولي ويجوز ، أمبلكهم على مسلطوف الناس أف من( اإلسبلـ في اإلنساف حقوؽ وثيقة) مشروع

 . عادؿ فوري تعويض لقاء عامَّة لمصلحة مالكو من
 : يلي ما على فيها البحث أدرت وقد
 . العنواف بمفردات التعريف:  أوال
 . الملكية عن تمهيد:  ثانًيا
 . عليها الواردة القيود:  ثالثًا
 . العامة للمصلحة العقار في المثامنة:  رابًعا
 : فروع ستة وفيو

 . اإلسبلمية العصور مدى على وقائعها - ا
 . فيها الفقهاء كبلـ -ٕ
 . أدلتها - ٖ
 . شروطها - ٗ
 . منها المالك موقف - ٘
 . آخروف ليتملكو مالكو من العقار نزع حكم - ٙ

 : بيانها فإلى
 . العنواف بمفردات التعريف:  أواًل 
 ينطوي الفقهاء لدى وىو ، الحاضر العصر في حادث اصطبلح( العامة للمصلحة العقار ملكية نزع) العنواف ىذا

 : عليو يطلقوف ما تحت
 . القهرية العقود - ا
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 . بحق اإلكراه - ٕ
 . الجائز اإلكراه - ٖ
 . الحبلؿ الجبر - ٗ
 . الشرعي الجبر - ٘

 عبده بيع على المسلم غير جبر ، المفلس ماؿ بيع ، المحتكر ماؿ بيع ، التسعير ، الشفعة:  مفرداتو ومن
 منتشرة فروع عدة في وىكذا. . .  عليو ينفق لم إذا ببيعو حيواف أو رقيق مالك إجبار ، اإلجبار قسمة ، المسلم

 . الفقو أبواب من عدد في
 : بأمرين التعريف فيتبقى

 الملك -ٔ
 . العامة المصلحة -ٕ
 : الفقهاء اصطبلح في فهو الملك أما

 تهذيب. كما في فيو غيره تصرؼ عن وحاجزا ، فيو لتصرفو مطلًقا يكوف شيء وبين اإلنساف بين شرعي اتصاؿ
 . (ٖٕٗ/ ٗ) الفروؽ

 القدرة ىو:  الملك :( ٖٚٗ ، ٗٔٔ/ٖ) الكبرى الفتاوىفي  تعالى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 . ا.ىػ الرقبة في التصرؼ على الشرعية

( التملك حقوؽ) آثاره عليو تترتب شرعيا ملًكا يكوف فحيث ، أسبابو في الشرعية على تعريفاتهم في الملك ومدار
 . أعلم واهلل. الشرعية

 : العامة المصلحة
 لتحقيق وذلك،  الراىن العصر في حضارية ظاىرة يشكل بلد أي في المصلحة لعمـو العقار ملكية نزع أصبح

 ، ونحوىا والقطارات السيارات من المخترعات وظهور ، التعايش وجوه تغير أعقاب في الضرورية الخلق مصالح
 . المصالح من ذلك ونحو األمن وتوفير التعايش سبل لتسهيل

 . . . الطرقات ومد ، الميادين وإيجاد ، وتوسعتها ، المساجد بناء:  ومنو
 : مراتب على والمصلحة

 ، الدين حفظ:  المشهورة الخمس حياتهم ضروريات للناس يحفظ ما بتوفير:  الضروريات في المصلحة - ا
 . والماؿ ، والنسل ، والعقل ، والنفس

 . والحرج الضيق ورفع ، للتوسعة الناس يحتاجو ما وىي:  الحاجيات في المصلحة - ٕ
 . األخبلؽ ومكاـر ، العادات محاسن في يليق بما األخذ وىي:  التحسينات في المصلحة - ٖ

 : العامة المصلحة
 ، النفع وعمـو بالتقديم أولى كانت فلذا ، النفع وعمـو بالشموؿ الخاصة المصلحة عن العامة المصلحة تمتاز
 كاف نفعها اتساع كاف كلما وىكذا ، الممالك من مملكة أو إقليم أو،  حي أو بلد ألىل عمومها كاف سواء

 . أعلم واهلل.  وأولى ألـز تحصيلها ورعاية تحقيقها



 - 82 - 

                                                                                                                                                  

 : الملكية عن تمهيد:  ثانًيا
 آدـ ابني عهد منذ واكبتو فقد ، آدـ لبني طبيعية غريزة بها واالختصاص وحيازتها لؤلشياء الفردية الملكية أف بما

 : تعالى اهلل قاؿ كما ، السبلـ عليو
ـَ  ابْػَنيْ  نَػَبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ }   ِإنََّما قَاؿَ  أَلَقْػتُػَلنَّكَ  قَاؿَ  اآْلََخرِ  ِمنَ  يُػتَػَقبَّلْ  َوَلمْ  َأَحِدِىَما ِمنْ  فَػتُػُقبّْلَ  قُػْربَانًا قَػرَّبَا ِإذْ  بِاْلَحقّْ  َآَد

 [ .ٕٚ:  المائدة{ ] ِقينَ اْلُمتَّ  ِمنَ  اللَّوُ  يَػتَػَقبَّلُ 
 ، زرع صاحب كاف وقابيل ، غنم صاحب كاف ىابيل:  أف وغيرىما ، والقرطبي ، كثير ابن:  المفسروف ذكر وقد
 . أعلم واهلل

 [ٔٚ: يس{ ]  َماِلُكوفَ  َلَها فَػُهمْ  أَنْػَعاًما أَْيِديَنا َعِمَلتْ  ِممَّا َلُهمْ  َخَلْقَنا َأنَّا يَػَرْوا َأَوَلمْ : }  خلقو على ممتنا تعالى وقاؿ
 الملكية أيًضا ونشأت،  وتبادلها مصالحها لتشابك ، الجماعية الملكية تولدت وتكاثره اإلنساني النوع وبتطور
 ، صيد من البحار في وما كؤل من األرض على وما ، الطرقات:  مثل،  استثناء دوف الجميع بها يرتفق التي العامة

 . وىكذا
 . والعامة والجماعية ، الفردية حياتهم عليو تجري المنواؿ ىذا على آدـ بنو زاؿ وما

 مثبًل  الفردية التملكات بأسباب ويأخذوف،  بها يتعاملوف جزيرتهم في لديهم جارية ىذه كانت العرب خصوص وفي
 . وىكذا ، والتوارث ، والحرث ، والشراء ، البيع:  من

 والعمل العلم يتوارث ، ومعالم ، وضوابط ، قواعد:  حدود في( التملك) بالضرورة منو علم باإلسبلـ اهلل جاء فلما
 اهلل نصبها بأسباب منقوؿ وغير منقوؿ من كافة المباحثات في والتطبيق التشريع ميداف من المسلمين عامة بها

 أسباب) من ونحوىا ، والبيوعات ، والهبة ، والوصية ، واإلرث ، والتحويط ، اإلحياء من:  للتملك موجبة ، تعالى
 ، والغش كالربا ؛ وشوائبها المحرمات من التملك بسبب األخذ يجوز فبل،  المطهر الشرع إطار في( التملك

 . ذلك ونحو ، واالغتصاب
 تَػْفَعُلوا َلمْ  فَِإفْ ( ٕٛٚ) ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  الرّْبَا ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذُروا اللَّوَ  اتػَُّقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا: }  تعالى اهلل قاؿ

 ٜٕٚ ، ٕٛٚ:  البقرة{ ]  ُتْظَلُموفَ  َواَل  َتْظِلُموفَ  اَل  َأْمَواِلُكمْ  رُُءوسُ  فَػَلُكمْ  تُػْبُتمْ  َوِإفْ  َوَرُسوِلوِ  اللَّوِ  ِمنَ  ِبَحْربٍ  فَْأَذنُوا
. ] 

َنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا َواَل : }  سبحانو فقاؿ،  عليو الغير اعتداء عن وصانو  [ .ٛٛٔ:  البقرة{ ]  بِاْلَباِطلِ  بَػيػْ
 واالنتفاع ، واالرتفاؽ ، والحقوؽ ، والصدقات ، والزكوات ، التوارث من( التملك حقوؽ) آثاره سبحانو فصل كما

)  بوجوه استعمالو وإباحة ، بو مالكو وتصرؼ ، التملك في التشريع لهذا وصيانة حماية يحتسب مما ، جرا وىلم. 
 التشريع إطار في والدواـ اإلطبلؽ بصفتي مشمولة ، والتصرؼ ، واالستغبلؿ ، االستعماؿ:  من(  التملك حقوؽ

 . مثبًل  محـر في( التملك حق) استعماؿ يجوز فبل ، المطهر
 ىذه على وأقضيتهم ، عنهم اهلل رضي الصحابة وأقواؿ والسنة الكتاب من المطهر الشرع نصوص تواردت وقد

 المكاسب من مصونًا مستقيم صراط على رغيدة حياة ظل في يعيش اإلنساني النوع تجعل التي العظيمة األصوؿ
ـَ  َما َلُكمْ  َفصَّلَ  َوَقدْ : }  لعباده فقاؿ،  سبحانو اهلل فصلها التي المحرمة  وزجر[ .  ٜٔٔ:  األنعاـ{ ]  َعَلْيُكمْ  َحرَّ

 محفوفًا[ .  ٔٔٔ:  النساء{ ]  نَػْفِسوِ  َعَلى َيْكِسُبوُ  فَِإنََّما ِإْثًما َيْكِسبْ  َوَمنْ : }  تعالى فقاؿ،  إثم كل وعن عنها
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 جنسو بقاء على وتساعد نفسو شرؼ عن تنبئ التي والطوعية وملكو بالمالك تجحف ال التي اإللزامية البذؿ بوجوه
 .وألـز وأمر عنو، نهى بما فأحكم شرع من فسبحاف ، ونماء وطهرة زكاة الشرعية النفقات كانت ولهذا ،

 بنزع منها يتعلق ما بياف فإلى.  وغيرىا والفقهية الحديثية مؤلفاتهم في وآثاره التملك أحكاـ العلماء بسط ولهذا
 : العامة للمصلحة الملكية

 ( :وحقوقو أسبابو) في الملك على الواردة القيود:  ثالثًا
 تملكها ألسباب ودواـ وثبات إطبلؽ من فيها ما بقدر الملكية ىذه أف على الشرع لنصوص االستقراء دؿ

 ونحوه ببيع والتصرؼ واالستغبلؿ االستعماؿ حق لو المالك ىذا فإف ، الشرع قالب في بها واالختصاص وحيازتها
 . الحالين كبل على عباده وحقوؽ اهلل حقوؽ برعاية ، الشرع حدود في

 يعايش مسالًما مالًكا باعتباره،  وأسبابو حقو في وحمايتو المالك صيانة على وموارده مصادره في دؿ قد والشرع
 وعامة بلده وأىل حيو وأىل وأقاربو جواره محيط في وتوفيرىا مصالحهم لرعاية بناء لبنة ويعيش ، المسلمين إخوانو

 األشد الضرر)و( العاـ الضرر لدفع الخاص الضرر تحمل) من الشريعة قاعدتي تحت يندرج ما وىذا،  المسلمين
 . المصالح بين والترجيح الضرر دفع قواعد من ونحوىما( األخف بالضرر يزاؿ

 : ثبلث جهات من( حقوقو)و( التملك أسباب) على قيود ورود على االستقراء دؿ ولهذا
 . نفسو المالك لمصلحة قيود -ٔ
 .أفراد أو آخر فرد لمصلحة قيود -ٕ
 . عامة المسلمين لمصلحة قيود -ٖ

 : بعضها في وتبلـز تداخل وجود على يلي كما وإيضاحها
 .فيو صرفها وال،  كالخمر محـر من كسبها يجوز فبل ، نفسو المالك لمصلحة قيود:  األولى
 الغير يضر بما استغبللها وال ، الغير ماؿ باغتصاب كسبها يجوز فبل ، األفراد من الغير لمصلحة قيود:  الثانية

 . كالجوار
 أف يجوز فبل،  معينين جماعة أو ، معين بواحد تختص ال التي وىي ، عامة المسلمين لمصلحة قيود:  الثالثة

 . الديار وسوح ، والمراعي ، والمعادف ، والرحاب ، كالطرؽ ؛ العامة المسلمين مرافق يتملك
 وبيع ، الجلب تلقي عن كالنهي ، الفقهاء عند شرًعا المعتبرة شروطو باإلحياء شرًعا التملك لثبوت صار ولذا

 . وىكذا.  لباد حاضر
 على والعامة،  المرجوحة على الراجحة المصلحة فتغلب،  بينها يرجح والخاصة العامة للمصالح التزاحم وعند

 مالكو ملك من عقار نزع إلى البلد حاجة مثل،  بإيجادىا واإليجاب التحقيق طريق عن كانت سواء ، الخاصة
 . ذلك ونحو قنطرة أو،  للكافة مسجد لبناء

 أو بلدة وسط في لو المملوؾ عقاره استعماؿ من المالك كمنع ؛ المسلمين عن والضرر لؤلذى الدفع طريق عن أو
 . وىكذا ، كريهة روائح ذات لمواد أو لؤلسمنت مصنع أو ، مخاطر فيها أو ، مزعجة أصوات ذات بآالت حي
 : العامة للمصلحة العقار في المثامنة:  رابًعا
 : اآلتية األبحاث وفيو
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 . اإلسبلمية العصور مدى على وقائعها - ا
 . فيها الفقهاء كبلـ - ٕ
 . أدلتها - ٖ
 . شروطها - ٗ
 . منها المالك موقف - ٘
 : بيانها وىذا.  آخروف ليتملكو الملك نزع حكم - ٙ

 . العصور توالي على وقائعها من وجملة العقار ملكية نزع تاريخ:  األوؿ الفرع
 اهلل صلى النبي قدما فيو ىبطت يـو أوؿ من ىو العامة المسلمين لمصلحة العقار ملكية لنزع التشريعي التاريخ

 ( . المنورة النبوية المدينة)  مهاجرة ؛ وسلم عليو
 بكر أبو الصديق ومعو وسلم عليو اهلل صلى النبي مهاجرة قصة(: )ٔٔٙ/٘) وغيره البخاري صحيح ففي - ا

:  مرت مربد وىو اليـو المسجد موضع في وسلم عليو اهلل صلى النبي راحلة بروؾ وفيو،  المدينة إلى عنو اهلل رضي
 راحلتو بو بركت حين وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ، زرارة بن أسعد حجر في يتيمين غبلمين وسهيل لسهل

 ليتخذه ، بالمربد فساومهما ، الغبلمين وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ دعا ثم ، المنزؿ اهلل شاء إف ىذا: ) 
 ابتاعو حتى،  ىبة منهما يقبلو أف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأبى ، اهلل رسوؿ يا لك نهبو بل:  فقاال ، مسجًدا

 . اىػ(  مسجًدا بناه ثم ، منهما
 رضي أنس عن) وسلم عليو اهلل صلى مسجده لبناء حائطهم في النجار لبني وسلم عليو اهلل صلى النبي مثامنة - ٕ

 ىذا بحائطكم ثامنوني النجار بني يا: )  فقاؿ،  المسجد ببناء وسلم عليو اهلل صلى النبي أمرني:  قاؿ عنو اهلل
 . البخاري رواه . ( اهلل إلى إال ثمنو نطلب ال،  واهلل ال:  قالوا

 . عامة المسلمين لسقيا رومة بئر وشراء.  الشريف لمسجده وسلم عليو اهلل صلى توسعتو - ٗ ، ٖ
 : قاؿ القشيري حزف بن ثمامة عن
:  قاؿ ، علي ألباكم اللذين بصاحبيكم ائتوني:  فقاؿ،  عنو اهلل رضي عثماف عليهم أشرؼ حين الدار شهدت" 

 ، واإلسبلـ باهلل أنشدكم:  فقاؿ،  عثماف عليهم فأشرؼ:  قاؿ ، حماراف كأنها أو ، جمبلف كأنهما بهما فجيء
 صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ، رومة بئر غير يستعذب ماء وليس المدينة قدـ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف تعلموف ىل
 من فاشتريتها ؟ الجنة في منها لو بخير المسلمين دالء مع دلوه فيجعل رومة بئر يشتري من: ))  وسلم عليو اهلل

 . نعم اللهم:  قالوا ، البحر ماء من أشرب حتى منها أشرب أف تمنعوني اليـو فأنتم ، مالي صلب
 من:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ، بأىلو ضاؽ المسجد أف تعلموف ىل،  واإلسبلـ باهلل أنشدكم:  فقاؿ

 . الترمذي رواه. (  مالي صلب من فاشتريتها،  الجنة في منها لو بخير المسجد في فيزيدىا فبلف آؿ بقعة يشتري
 :للمسلمين سوقًا مقابرىم مكاف في ساعدة بني مع - ٘

 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: ))  أبيو عن،  سهل بن عباس عن بسنده زبالة ابن تاريخ عن ، السنهوري خرج فقد
 ما مقابرىم وكانت،  سوقًا فأجعلها ، مقابركم مكاف تعطوني ، حاجة في جئتكم إني:  فقاؿ ، ساعدة بني أتى
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 ومخرج ، مقابرنا:  وقالوا ، بعضهم ومنعو ، القـو بعض فأعطاه ، ثابت بن زيد دار إلى ذئب أبي ابن دار حاذت
 . اىػ. ((  سوقًا فجعلو،  إياه وأعطوه فلحقوه ، تبلوموا ثم.  نسائنا

 : الراشدين الخلفاء عصر في
 متعددة وقائع العامة التاريخ كتب من وغيرىما ، الشريفين الحرمين وتاريخ ، والسير الحديث كتب حفظت وقد
 اهلل رضي الراشدين الخلفاء عصر في لذلك المحيطة الدور ملكيات ونزع بالمصلين ضاقا لما الحرمين توسعة في

 عليو بيعت من ومنهم ، فقبلو ثامنوه من ومنهم ، العوض يقبل ولم بها تصدؽ من الدور أصحاب فمن،  عنهم
 . المسجد لتوسعة جبًرا

 لكني،  بسياقها البحث يطوؿ عنهم اهلل رضي الصحابة من وغيرىم الراشدين الخلفاء عصر في ىذا في الوقائع
 . الموفق واهلل،  مظانها في عليها الراغب ليقف،  مصادرىا على الداللة مع لها المسائل رؤوس أذكر

 في سعد ابن أخرجها،  الشريف النبوي للمسجد عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر الراشد الخليفة توسعة -ٔ
 . ٛٛٗ ، ٖٛٗ ،ٕٛٗ/ ٕ:  الوفاء وفاء وانظر. ٛٙٔ/ ٙ:  للبيهقي الكبرى السنن ، ٗٔ ، ٖٔ/ ٗ:  الطبقات

 : الحراـ للمسجد عنو اهلل رضي توسعتو - ٕ
 : وفيو ٗٔ للمقريزي المسبوؾ الذىب،  ٘٘ - ٗ٘/ ٕ:  لؤلزرقي مكة أخبار:  فيها انظر

 ، ليلة عشرين بمكة وأقاـ ، فيو ووسع ، الحراـ المسجد وبنى ، عنو اهلل رضي عمر اعتمر عشرة سبع سنة وفي)
 . اىػ(  الماؿ بيت من أثمانها وعوضهم ، دورىم يبيعوا أف أبوا قـو على وىدـ
 المالك ىبة أو،  عادؿ تعويض لقاء بالبيع إما الدور نزع أف،  عنو اهلل رضي عمر عن الوقائع ىذه مجموع وفي

 عند الدار وىدـ جبًرا صاحبها على البيع أو،  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لمسجد بها تصدقو أو،  لداره
 . أعلم واهلل.  امتناعو

 أبي وابن ، الرزاؽ عبد مصنف:  في كما،  عنو اهلل رضي عمر خبلفة في لو دار وشراء.  مكة في عاـر سجن - ٖ
 . ٘ٚ/ ٘:  الباري فتح:  انظر.  معلًقا والبخاري ، والبيهقي ، شيبة

 ، ٛٓٗ/ ٘: الباري فتح في كما.  الشريف النبوي للمسجد عنو اهلل رضي عثماف الراشد الخليفة توسعة - ٗ
 . ٕٓ٘/ ٕ:  الوفاء وفاء

 ٘٘/ ٕ لؤلزرقي مكة تاريخ في كما.  الحراـ للمسجد عنو اهلل رضي الزبير ابن توسعة - ٘
 مرواف بن الملك عبد بأمر تعالى اهلل رحمو العزيز عبد بن عمر إمارة عهد في الشريف النبوي المسجد توسعة - ٙ
 .ٖٓ ص:  للمقريزي المسبوؾ الذىب في كما. 

 : الخبر وفي
 . اىػ( أثمانها الناس وأعطى ، عدؿ قيمة األمبلؾ العزيز عبد بن عمر فقـو)

 . ٗٛ - ٔٛ ص النجار ابن تاريخ في مفصل بطولو والخبر
 ٘:  كثير وابن. ٕٛٔ/ ٕ للذىبي السير في كما.  الشريف النبوي للمسجد الملك عبد بن الوليد توسعة - ٚ
 .ٖٔ٘/ ٕ:  الوفاء وفاء ٚٚ/ ٜ ،ٖٕٚ/
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 ٕ: لؤلزرقي مكة أخبار في كما،  ىػ ٛ٘ٔ سنة.  ـ المنصور جعفر أبي عهد في الحراـ المسجد توسعة - ٛ
 .ٕٗ/ ٗٔ - ٜٗٔ ، ٗٚ/ ٓٔ:  كثير ابن وتاريخ. ٚ٘/

 ابن تاريخ.  ٕٓٗ/ ٚ للذىبي السير في كما.  ىػ ٜٙٔ سنة،  ـ المهدي زمن في الحراـ المسجد توسعة - ٜ
 ٕٖٔ/ ٓٔ:  كثير
 ىػ ٕٚٔ سنة.  ـ مرواف بن الملك عبد بن ىشاـ بن معاوية بن الرحمن عبد والية في قرطبة جامع توسعة -ٓٔ

 .ٕٕٔ - ٕٕٓ/ ٛ: النببلء أعبلـ سير في كما.  تعالى اهلل رحمو
 .ٕٙ٘/ ٖٔ كثير ابن تاريخ:  في كما.  ىػ ٛٙٙ عاـ بيبرس عهد في النبوي المسجد توسعة - ٔٔ

 : المثاؿ سبيل على ولينظر ، وسياقها ذكرىا يطوؿ وقائع في وىكذا
 ذيل. كثير ابن تاريخ.  ٕٕٔ/ ٓٔ:  المنتظم.  ٕٕٔ/ ٛ ، ٜٖٚ/  ٖ ، ٕٛٔ/ ٕ:  النببلء أعبلـ سير

 . ٖٛ - ٖٚ/ ٕ:  اإليماف معالم.  ٕٗٓ/ ٖ:  اإلصابة.  ٚٛص:  الروضتين
 :المسألة ىذه في الفقهاء كبلـ:  الثاني الفرع

 مصلحة لتحقيق مشترؾ أو فردي ملك أي نائبو أو األمر ولي نزع جواز في يؤثر خبلؼ على الوقوؼ يحصل لم
 . ونحوىا والمساجد الطرؽ لتوسعة بالنفع المسلمين على تعود عامة

 المذاىب من مذىب كل من واحد بنص وأكتفي، بحق اإلكراه من ىذا وأف ، ذلك على كلمتهم تتفق تكاد بل
 :األربعة

 : للزيلعي الكنز شرح على الشلبي حاشية في - ا
 أرض المسجد بجنب كاف ولو كرًىا، بالقيمة أرضو تؤخذ ، لرجل أرض وبجنبو الناس على المسجد ضاؽ ولو)

 . اىػ( القاضي بأمر ذلك جاز،  األرض من المسجد في شيًئا يزيدوا أف فأراد،  المسجد على وقف
 على بو المسجد لتوسيع وافتقر ، المسجد يبلصق ريع لو من جبر:  الشرعي الجبر من) : الحطاب وقاؿ - ٕ

 . اىػ... (  المسجد لتوسيع بيعو
 . الشروط مبحث:  في المالكي الشاطبي كبلـ ويأتي

 . الشريفين الحرمين توسعة في عنو اهلل رضي عمر فعل ذكر للماوردي السلطانية األحكاـ في -ٖ
 . تعالى اهلل رحمو القيم ابن كبلـ ويأتي ، تعالى اهلل رحمو أحمد اإلماـ منصوص في وللحنابلة -ٗ

 : أدلتها في:  الثالث الفرع
 : فيها واألدلة

 الزبير ابن وعمل ، عنهما اهلل رضي وعثماف عمر ، الراشدين خليفتيو وعمل وسلم عليو اهلل صلى النبي عمل - ا
 . عنو اهلل رضي

 . تعالى اهلل رحمهم الفقهاء كلمة تواردت وعليو،  نكير غير من عصرنا إلى بذلك العمل وتوارث
 : الضرر نفي في العامة الشريعة قواعد تحت دخولها - ٕ
 . العاـ الضرر لدفع الخاص الضرر تحمل -أ

 . األخف بالضرر يزاؿ األشد الضرر - ب
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 . وتقليلها المفاسد وتعطيل،  وتكميلها المقاصد بتحصيل جاءت الشريعة - ج
 . أعلم واهلل

 : شروطها:  الرابع الفرع
 : يلي ما على العامة للمصلحة العقار ملكية نزع شروط تصنيف يمكن تقدـ ما ضوء في
 . فيو نائبو أو األمر ولي العقار نازع يكوف أف -ٔ
 . عامة لمصلحة نزعو يكوف أف -ٕ

 دائرة اتسعت وكلما ، ونحوىا والميادين ، والطرقات كالمساجد ؛ الخلق عمـو منها يستفيد التي تقدـ كما وىي
 كتوسعة ليست الشريف النبوي المسجد أو ، الحراـ المسجد فتوسعة،  أشد إليها الضرورة كانت،  االنتفاع
 . وىكذا.  المسلمين أحياء من حي مسجد

 ( :ٔ) تعالى اهلل رحمو الشاطبي قاؿ
 غيره من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مسجد في زادوا وقد ، الخاصة المصلحة على مقدمة العامة المصالح) 

 يلحق ال بحيث ولكن،  الخصوص مصلحة على العمـو مصلحة بتقديم يقضي وذلك.  ال وما ، أىلو رضي مما
 . اىػ(  مضرة الخصوص

 . عادؿ عوض بذؿ مقابل نزعو يكوف أف - ٖ
 : مرتبتين على وبذلو

 . عنو اهلل رضي أنس حديث في تقدـ كما ومثامنتو المالك مساومة:  األولى
 . المالك امتناع حاؿ في العادؿ التقويم:  الثانية

 . أعلم واهلل.  فوريا العوض يكوف أف - ٗ
 : منها المبلؾ موقف:  الخامس الفرع

 رضا عن إال مالكو من الملك ينتقل فبل،  أمبلكهم على مسلطوف المبلؾ أف المطهر الشرع في المسلمات من
:  النساء{ ]  ِمْنُكمْ  تَػَراضٍ  َعنْ  ِتَجارَةً  َتُكوفَ  َأفْ  ِإالَّ  بِاْلَباِطلِ  بَػيْػَنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا اَل : }  تعالى اهلل قاؿ ، واختيار

ٕٜ ] 
 (( . منو نفس بطيب إال مسلم امرئ ماؿ يحل ال: ))  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الحديث وفي
 أف ألحد ليس ، أموالهم على مسلطوف الناس :(ٕٙ٘ص)  الحكمية الطرؽفي  تعالى اهلل رحمو القيم ابن قاؿ

 . اىػ(  فيها األخذ تلزمهم التي المواضع في إال ، أنفسهم طيب بغير منها شيًئا أو يأخذىا
 المصالح ترجيح باب من العامة للمصلحة الملك نزع:  المطلق التصرؼ ىذا على ترد التي البلزمة المواضع ومن

 . الخاصة على العامة
 : تعالى اهلل رحمو القيم ابن قاؿ

 . اىػ(  الراجحة للمصلحة بثمنو قهًرا صاحبو ملك من الشيء إخراج يجوز)
 . الفقهاء وكبلـ ، الملكية على المثامنة وقائع من تقدـ مما يعلم كما للعامة كانت ما الراجحة والمصلحة
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 )باب ماذا يصنع اإلماـ بمن منعها بخبل(

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي سمعت قاؿ جده عن أبيو، عن حكيم، بن بهز عن
 حسابو من عن إبل تفرؽ ال لبوف ابنة أربعين كل في سائمة إبل كل في ): يقوؿ

 " وفي رواية– إبلو وشطر منو آخذوىا فإنا منعها ومن أجرىا، فلو مؤتجرا أعطاىا
 ٔ( شيء منها محمد آلؿ يحل ال ربنا عزمات من عزمة" مالو وشطر

                                                                                                                                                  

 عن الملك ذلك يبيع أف ينبغي،  عامة مصلحة لتحقيق نزعو يراد ما دائرة في ملكو يقع الذي المالك فإف:  وعليو
 عوض لقاء المبيع ذلك كاف متى ، ونحوىا سابلة أو مسجد كتوسعة ، العامة للمصلحة تحقيًقا ؛ واختيار رضا

 ( . اإلسبلـ في اإلنساف حقوؽ وثيقة)  قررتو ما وىذا.  شطط وال وكس ال فوري عادؿ
 للمصلحة) ملكو منو وينزع،  بذلك نائبو أو األمر ولي فيجبره،  مشروع غير تمنعو فيكوف وامتنع يرض لم إذا وإنو

 . الخلق عمـو مصلحة لتحقيق ، عادؿ فوري تعويض لقاء( العامة
 . لهذا أمثلة العصور مدى على الملكية نزع وقائع في تقدـ وقد ، بحق اإلكراه من فهذا

 . أعلم واهلل.  تقدـ كما( الجبرية العقود) في الفقهاء لدى نظائر ولو
 . آخروف ويستثمرىا ليتملكها الموقوفة أو الفردية الملكية نزع حكم في:  السادس الفرع

 على جبًرا العقار نزع وأف ، عليو مالكو لغير سلطاف ال وأنو،  المسلم ماؿ حرمة بالضرورة الشرع من علم قد
 الشروط ىذه ومن ، حق بغير وجبًرا باطبًل  فيكوف وإال ، المشروط ليصح توفرىا يلـز وضوابط بشروط مقيد مالكو

 ليتملكو واقفو أو مالكو يد من ينزع الذي والعقار( ،  العامة للمصلحة)  العقار يكوف أف:  األشد أساسها ىو بل ،
 في المطلقة الكاملة الصفة لو لفرد الظلم باب من ىذا فيكوف( ،  العامة المصلحة)  المذكور الشرط يفتقد آخروف

 التملك مشروعية ينابذ تصرؼ فهذا مثبًل ،  ليستغلها عنها أجنبي ليد تنزع ثم،  وتصرفًا واستغبلال استعماال ملكو
 المسلم كل))  و واإليماف العلم أىل يقرىا وال ، ورسولو عنها اهلل نهى التي والغصوب التظالم من وىو ، وحقوقو

(  الغصب)  أحكاـ عليو تنسحب التصرؼ من النوع ىذا أف والحاصل(( .  وعرضو ومالو دمو:  حراـ المسلم على
 أضيق في ويحصر فعاليتو تشل ، شر الفردية الملكية أف من المعاصر المادي التيار في الولوج بوابة إقراره وأف

 . الحدود
 رقم ، ٙٛٗ/ٔ) والدارمى ،( ٕٜٜٛ رقم ، ٜٖ٘/ٕ) شيبة أبى وابن ،( ٖٕٓٓٓرقم ، ٕ/٘) أحمد أخرجو ٔ

 ، ٓٔٗ/ٜٔ) والطبرانى ،( ٜٕٗٗ رقم ، ٕ٘/٘) والنسائى ،( ٘ٚ٘ٔ رقم ، ٔٓٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٚٚٙٔ
 في الجارود وابن ، ،( ٕٛٔٚ رقم ، ٙٔٔ/ٗ) والبيهقى ،( ٛٗٗٔ رقم ، ٗ٘٘/ٔ) والحاكم ،( ٜٗٛ رقم

 ، ٜٓٔ/ٕ) والرويانى ،( ٜ/ٕ) والطحاوى ،( ٕٙٙ رقم ، ٛٔ/ٗ) خزيمة وابن ،( ٖٔٗ رقم ، ٖٜ ص) المنتقى
 كما بالحديث العلم أىل يثبتو ال:  الشافعي عنو قاؿ والحديث( ٖ٘ٚٗ رقم ، ٓٗٔ/ٖ) والديلمى ،( ٖٜٔ رقم
 ابن وقاؿ ، اليصح( : ٚ٘/ٙ) المحلى في حـز ابن وقاؿ ، ،( ٖٚٚ/ٕ) والتلخيص ،( ٕٚ٘/ٕ) التنقيح في
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 وأقبح الكبائر أكبر من وجشعاعليها  وحرصا بها بخبل الزكاة منعمن المعلـو أف 
 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي عن (٘ٙ٘ٗ،  ٖٓٗٔ) البخاري روى فقد الجرائم،

 شجاعا القيامة يـو لو مثل زكاتو يؤد فلم ماال اهلل آتاه من): وسلم عليو اهلل صلى
 أنا: يقوؿ ثم -شدقيو يعني- بلهزمتيو يأخذ ثم القيامة، يـو يطوقو زبيبتاف لو أقرع،
 يبخلوف الذين يحسبن وال: )اآلية وسلم عليو اهلل صلى النبي تبل ثم" كنزؾ أنا مالك

 القيامة يـو بو بخلوا ما سيطوقوف لهم شر ىو بل لهم خيرا ىو فضلو من اهلل آتاىم بما
 . [ٓٛٔ:عمراف آؿ( ]خبير تعملوف بما واهلل واألرض السماوات ميراث وهلل

 رضي الصحابة ألف ؛ قاتلو اإلماـ قبضة عن خارجا الزكاة مانع كاف إف( : ٔمسألة)
 كانوا عقاال منعوني لو ) عنو اهلل رضي الصديق بكر أبو قاؿ، مانعيها قاتلوا عنهم اهلل

 وجوبها معتقدا منعها وإف( ،  عليو لقاتلتهم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى يؤدونو
 أكثر قوؿ في،  عليها زيادة يأخذ ولم،  وعزره أخذىا،  منو أخذىا على اإلماـ وقدر، 

 القديم في الشافعي وذىب، وأصحابهم والشافعي ومالك حنيفة أبو منهم، العلم أىل
 الزكاة مانع أف إلى أحمد أصحاب من العزيز عبد بكر وأبو راىويو، بن وإسحاؽ ،

 . منو الزكاة أخذ مع لو، عقوبة مالو شطر يؤخذ

                                                                                                                                                  

 الثقات في أدخلناه الحديث ىذا ولوال كثيرا يخطئ كاف حكيم بن بهز فيو( : ٕٕٕ/ٔ) المجروحين في حباف
 وابن معين بن كيحي العلماء أكثر بهزا وثق وقد نظر قولو وفي حباف ابن قاؿ كذا ، فيو اهلل استخير ممن وىو

 من كاف إذا صحيح إسناده:  معين ابن قاؿ لذا ، وغيرىم الجارود وابن داود وأبو والنسائي والترمذي المديني
 وقاؿ ،( ٖ٘ٗ/ٗ) السنن تهذيب في كما المديني ابن وصححو ،( ٖٚٚ/ٕ) التلخيص في كما ثقة بهز دوف

وصححو ابن خزيمة،  ،( ٕٚ٘/ٕ) التنقيح في كما اإلسناد صالح عندي ىو ، وجهو ما أدري ما:  أحمد اإلماـ
 الخبلصة في النووي وقاؿ ، بذلك متواترة اآلثار جاءت( : ٜ/ٕ) اآلثار معاني شرح في الطحاوي وقاؿوالحاكم، 

 في القيم ابن وقاؿ ،( ٕٚ٘/ٕ) التنقيح في الهادي عبد ابن وصححو ، صحيح بهز إلى إسناده( : ٜٚٓٔ/ٕ)
 لو أعلم ال( : ٜٕٙ/ٔ) المنير البدر خبلصة في الملقن ابن وقاؿ ، معروؼ صحيح( : ٕٕٙص) الحكمية الطرؽ

 ، حسن إسناده( : ٕٕٔص) الشاؼ الكافي في حجر ابن الحافظ وقاؿ ، توثيقو على والجمهور بهز غير علة
 وقاؿ ،( ٖٔٗ رقم ، ٓٔ/ٕ) المكدود غوث في الحويني وحسنو ،( ٕ٘ٙٗ) الجامع صحيح في األلباني وحسنو

 . حسن إسناده:  المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط



 - 010 - 

 ومنهم، الزكاة أخذ مع مالو نصف يؤخذ: قاؿ ثم اختلفوا في معنى )شطر مالو( فمنهم
: يقوؿ من ومنهم، الشطرين خير من الزكاة تؤخذ ثم، نصفين مالو يجعل: قاؿ من

 عروض -ذكرنا كما- عنده كاف فإف منو، الزكاة إخراج منع الذي الماؿ شطر يؤخذ
 الذىب نصف ُأخذ الذىب من إخراجها ومنع وفضة، وذىب وغنم وبقر وإبل تجارة،
، عنده التي التجارة عروض نصف ُأخذ التجارة عروض من منع وإف عنده، الذي

 إنا: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف كلو؛ الماؿ نصف يؤخذ أنو والصحيح
 عليو اهلل صلى النبي فإف كلو؛ الماؿ شطر أنو على يدؿ وىذا ،( مالو وشطر آخذوىا

 ىو وىذا كلو، الماؿ نصف يؤخذ أنو على فدؿ المانع، بعض ماؿ يخص لم وسلم
 لمنعو ىذا تعزير أف رأى فإف الوالي، إلى يرجع األمر: يقوؿ العلماء وبعض، األقوى

 عليو حرج فبل يراىا لمصلحة عنو يخفّْف أف أراد وإف الماؿ، بشطر عّزره جيولسبب و 
 . يراه بما اإلماـ يعاقبو وإنما، بالماؿ يعاقب ال ، والجمهور على أنوذلك في

 حديث:  المديني بن علي قاؿ وقد:  (ٜٖٔ/ٗ)في تهذيب السنن  القيم ابن قاؿ
 أبيو عن حكيم ابن بهز:  أحمد اإلماـ وقاؿ.  صحيح جده عن أبيو عن حكيم بن بهز
 إذ باطلة دعوى نسخو ودعوى ، ُحجة الحدث ىذا ردّ  لمن وليس.  صحيح جده عن
 عن أحاديث عدة المالية العقوبات شرعية ثبوت وفي ، عليو دليل ال ما دعوى ىي

 ا.ىػ بعده الخلفاء بها وَعِملَ  ، بحجة نسخها يثبت لم وسلم عليو اهلل صلى النبي
 عليو وجبت ممن الزكاة أخذ وجوب وفيو( : ٖ٘٘/ٖٔوقاؿ الحافظ في الفتح )

 وإال قوتل شوكة ذا امتناعو مع كاف فإف جاحدا يكن لم ولو بذلها على الممتنع وقهر
 بهز حديث بالماؿ تعزيره عن ورد وقد بو يليق بما عزر االمتناع على تعزيره أمكن فإف
 وشطر آخذوىا فإنا الزكاة يعني منعها ومن ولفظو مرفوعا جده عن أبيو عن حكيم بن

 خزيمة بن وصححو والنسائي داود أبو أخرجو الحديث ربنا عزمات من عزمة مالو
 في ألدخلتو الحديث ىذا لوال حكيم بن بهز ترجمة في فقاؿ حباف بن واما والحاكم

 منسوخ عليو دؿ الذي الحكم بأف بو يعمل ولم صححو من وأجاب الثقات كتاب
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 العقوبة أف جهة من الجواب ىذا النووي وضعف نسخ ثم كذلك أوال كاف األمر وأف
 كمعرفة بشرطو إال يثبت ال النسخ وألف النسخ دعوى يتم حتى أوال تعرؼ ال بالماؿ
 وليس بهز تضعيف من حباف بن إليو أشار ما النووي واعتمد ذلك يعرؼ وال التاريخ

 بن بهز معين بن يحيى عن منصور بن اسحاؽ قاؿ حتى الجمهور عند موثق ألنو بجيد
 شعبة فيو تكلم الترمذي وقاؿ ثقة بهز دوف كاف إذا صحيح جده عن أبيو عن حكيم

 أحمد بو واحتج أحاديث عدة الترمذي لو حسن وقد الحديث أىل عند ثقة وىو
 عن اآلجري عبيد أبو وقاؿ الصحيح في لو وعلق الصحيح خارج والبخاري وإسحاؽ

 ىذا على الشافعي قلد من اعتمد فإف الشافعي عند ال حجة عندي وىو داود أبي
 راجحا معارضا لو أف على فدؿ بو العمل ترؾ على األمصار فقهاء إطباؽ ويؤيده كفاه
 ا.ىػ المخالف ندرة في يعد بمقتضاه قاؿ من وقوؿ
 عدـ إلى المراـ بلوغ من (ٕٙٙ) رقم الحديث على تقريره أثناء باز ابن العبلمة وماؿ
 ماؿ تحريم في العظيمة للقواعد يراه، بما اإلماـ يعاقبو وإنما الماؿ، نصف أخذ

 .  حق بغير المسلم
 الزكاة منع أي «بخبلً  أو»: قولو(: ٜٛٔ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 .عنده ليس فيما الطمع والشح يجب، ما منع والبخل بخبًل،
 .عنده جميعاً  الناس أمواؿ تكوف أف يريد مقتطع، والشحيح ممسك، فالبخيل

 .وأدّْبَ  بخبًل، منعها ممن الزكاة أخذت: أي «وعزر منو أخذت»: قولو
 يلـز الذي وىو األخذ، حق لو من ىو واآلخذ للمجهوؿ مبني فعل «أخذت»: وقولو
 قهراً  البخيل من يأخذىا فإنو ولذلك الحق، لو الذي ىو والسلطاف بالشرع، الناس
 .ويعزره

 بِاللَّوِ  لِتُػْؤِمُنوا: }تعالى لقولو والنصرة؛ التوقير،: منها عدة، معاف على يطلق والتعزير
 [.ٜ: الفتح{ ]َوتُػَوقػُّْروهُ  َوتُػَعزُّْروهُ  َوَرُسوِلوِ 
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 التعزير أصل أف مع اً تعزير  التأديب وسمي المؤلف، مراد ىو كما التأديب ومنها
 نفسو، على وانتصر استقاـ أدب إذا ألنو نفسو؛ على لئلنساف نصرة فيو ألف النصرة،

 رسوؿ يا: قالوا «مظلوماً  أو ظالماً  أخاؾ انصر»: وسّلم عليو اهلل صّلى النبي قاؿ وقد
 فهذا «نصره فذاؾ الظلم من تمنعو»: قاؿ ظالمًا؟ ننصره فكيف المظلـو ىذا اهلل

 سيردعو ىذا إف إذ نفسو؛ على نصرناه ألننا الواقع، في نصراً  تعزيره يكوف أدبناه الذي
 أماـ بالتوبيخ أـ بالحبس أـ بالضرب يعزر؟ كيف المؤلف يبين ولم... . عليو كاف عما

 التأديب؟ وسائل من ذلك بغير أـ الناس،
 ذلك ويختلف الواجب، ىو التأديب بو يحصل فما التأديب، بالتعزير المقصود: فقيل

 ومنهم بالضرب، يعزر من ومنهم البخيل، وىو بالماؿ يعزر من فمنهم الناس، باختبلؼ
 يرتبط ال التعزير فإف ولذلك الوظيفة، من بالفصل أو الناس، أماـ بالتوبيخ يعزر من

 الناس، باختبلؼ يختلف وىذا والتأديب، اإلصبلح منو المراد ألف معينة؛ بعقوبة
 بالماؿ، نعزره أحدىما واحداً، ذنباً  رجبلف يقترؼ فقد التعزير، المؤلف أطلق ولهذا

 .بالضرب واآلخر
 صّلى النبي أف جده عن أبيو عن حكيم بن بهز حديث في ورد بما يعزر أنو والصحيح

 وال، «ربنا عزمات من عزمة مالو وشطر آخذوىا إنا»: منعها فيمن قاؿ وسّلم عليو اهلل
 السلطاف، يفرضو مما خير فهي بالتعزير ولو العقوبة، من نوعاً  عين إذا الشرع أف شك

 ا.ىػ مالو وشطر فنأخذىا
 يحتمل مما ىذا ونظير( : ٔٓ٘/ٕوقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في القوؿ المفيد )

 عن أبيو عن حكيم بن بهز حديث في وسلم عليو اهلل صلى قولو والخصوص العمـو
: " فقولو ( ربنا عزمات من عزمو مالو وشطر آخذوىا فإنا ): الزكاة منع فيمن جده

: فمثبل؛ األمرين يحتمل زكاتو؟ منع الذي مالو أو مالو، جميع المراد ىل"؛  مالو وشطر
 من عشرا نأخذ فهل؛ الزكاة فمنع شياه، أربع فزكاتها اإلبل، من عشروف عنده كاف إذا

 نصف نأخذ ونقود وغنم بقر من أخرى أمواؿ عنده كاف إذا أو الزكاة، مع فقط اإلبل
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 فيو وقعت الذي مالو نصف نأخذ: فقيل: ذلك في اختلف الزكاة؟ مع ذلك جميع
 حسب اإلماـ رأي إلى راجع أنو والراجح. الماؿ جميع نصف نأخذ: وقيل. المخالفة

 كلو، الماؿ نصف أخذ؛ الردع في أبلغ كلو الماؿ نصف أخذ كاف فإف المصلحة،
  . ٔالمخالفة فيو حصلت الذي الماؿ نصف أخذ؛ وإال

                                                           

 فريق اتجو فقد المصادرة، أو الغرامة أو باإلتبلؼ سواء بأنواعها المالية بالعقوبة األخذ جواز على األئمة يتفق لم ٔ
 . بو العقوبة تشرع فبل ذلك على اإلجماع وحكوا منسوخ، بالماؿ التعزير أف إلى العلماء من

 المالية العقوبات إف قاؿ ومن:  قائبل(: ٕٕٙ،ٕٕٚص) الحكمية الطرؽفي  القيم ابن العبلمة ذلك رد وقد
 أحمد مذىب في سائغ المسائل ىذه فأكثر واستدالال، نقبل األئمة مذىب على غلط فقد ذلك، وأطلق منسوخة

 .مالك عند سائغ منها وكثير وغيره
 والمدعوف نسخها، لدعوى أيضا مبطل وسلم عليو اهلل صلى موتو بعد لها الصحابة وأكابر الراشدين الخلفاء وفعل

 جوازىا عدـ أصحابنا مذىب: أحدىم يقوؿ أف إال دعواىم، يصحح إجماع وال سنة وال كتاب معهم ليس للنسخ
- خطأ وىذا. باإلجماع منسوخة أنها ادعى: الطبقة مذىب عن ارتفع وإذا والرد؟ للقبوؿ عيار أصحابو فمذىب

 دليبل لكاف اإلجماع ثبت لو ولكن السنة، اإلجماع ينسخ أف ومحاؿ نسخها، على تجمع لم األمة فإف -أيضا
 .ىػ.ا  ناسخ نص على

 :قوالف المسألة تلك في وللعلماء
 في المالكية قوؿ وىو الحسن، بن ومحمد حنيفة أبي مذىب وىذا يجوز، ال بالماؿ التعزير أف: األوؿ القوؿ

 التعزير يجوز وال: (ٖ٘٘/ٗ)لدردير الكبير الشرح على حاشيتو في في حاشيتو الدسوقي قاؿ عنهم، المشهور
 ا.ىػ إجماعا الماؿ بأخذ
 . (ٖٖٗ/٘) المجموعكما في  الجديد في الشافعي مذىب ىو القوؿ وىذا
 على الحدود اهلل جعل إنما بدنو، في يعاقب وإنما مالو، في رجل يعاقب ال: (ٕ٘ٙ/ٗ) األـ في الشافعي قاؿ

 ابن قاؿ فقد الحنابلة من طائفة عند بو وأخذ ،ا.ىػ عليها عقوبة فبل األمواؿ على فأما العقوبات وكذلك األبداف،
 وال جرحو وال منو شيء قطع يجوز وال والتوبيخ والحبس بالضرب يكوف والتعزير: (ٕٙ٘/ٕٔفي المغني ) قدامة
 . مالو أخذ

 :وأدلتهم
ـِ  ِإَلى ِبَها َوُتْدُلوا بِاْلَباِطلِ  بَػيْػَنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا َواَل : } تعالى اهلل قوؿ - ٔ ا  النَّاسِ  َأْمَواؿِ  ِمنْ  َفرِيًقا لَِتْأُكُلوا اْلُحكَّ

ْثمِ   .ٛٛٔ : البقرة{  تَػْعَلُموفَ  َوَأنْػُتمْ  بِاإْلِ
َنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: } تعالى قولو - ٕ {  ِمْنُكمْ  تَػَراضٍ  َعنْ  ِتَجارَةً  َتُكوفَ  َأفْ  ِإالَّ  بِاْلَباِطلِ  بَػيػْ

 . ٜٕ : النساء
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 امرئ ماؿ يحل ال) : وسلم عليو اهلل صلى قولو ومنها المسلم ماؿ حرمة على تدؿ التي األحاديث عمـو وكذلك
 أخرجو أحمد وغيره. ( نفسو بطيب إال مسلم

(  عليكم حراـ وأموالكم دماءكم إف ): الوداع حجة في النحر يـو خطبتو في وسلم عليو اهلل صلى قولو وكذلك
 أخرجو البخاري .

 ال عقوبة مالو وأخذ يجوز، ال منو نفس وطيب رضاه بغير المسلم ماؿ أخذ أف يرى لمن حجة النصوص وىذه
 الوالة من الظلمة يغري الماؿ بأخذ التعزير إف: أيضا وقالوا . بو التعزير يجوز ال فعليو المعاقب نفس بها تطيب
 قاـ قد اإلجماع وإف منسوخة المالية التعزيرات إف: أيضا وقالوا. للذريعة سدا فيمنع بالباطل الناس أمواؿ بأخذ
 .بها العقوبة تشرع فبل نسخها على

، كما في نسخها لدعوى مبطل الصحابة وأكابر الراشدين الخلفاء وفعل صحيحة غير اإلجماع دعوى أف والصحيح
 . (ٜٗٔ/ٕ) القيم البن السننتهذيب 

 مذاىب على غلط فقد ذلك وأطلق منسوخة المالية العقوبات إف: قاؿ ومن: القيم ابن العبلمة قوؿ سبق وقد
 . مالك عند سائغ منها وكثير وغيره أحمد مذىب في سائغ المسائل ىذه فأكثر واستدالال، نقبل األئمة
 عند قوؿ وىو الحنفية من يوسف أبي قوؿ ىو القوؿ وىذا وسائغ، جائز الماؿ بأخذ التعزير إف: الثاني القوؿ

 الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن شيخ اإلسبلـ وقاؿ الحكاـ، تبصرة في المالكي فرحوف ابن إليهم نسبو المالكية
 ا.ىػ أحمد أصل على جار وىو وأخذا إتبلفا سائغ بالماؿ التعزير:  (ٔٔٔ – ٜٓٔ/ٕٛ)

 ا.ىػ وغيره أحمد مذىب في سائغ المسائل ىذه فأكثر: (ٕٕٙص) الحكمية الطرؽفي  القيم ابن وقاؿ
 :يلي ما منها كثيرة بأدلة األئمة ىؤالء استدؿ وقد

 .٘ : الحشر{  اللَّوِ  فَِبِإْذفِ  ُأُصوِلَها َعَلى قَاِئَمةً  تَػرَْكُتُموَىا َأوْ  لِيَنةٍ  ِمنْ  َقَطْعُتمْ  َما: } تعالى قولو - ٔ
 ): فقاؿ المعلق التمر عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سأؿ: قاؿ جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو عن - ٕ

(  والعقوبة مثليو غرامة فعليو بشيء خرج ومن عليو شيء فبل خبنة متخذ غير حاجة ذي من بفيو منو أصاب من
 مثليو، غرامة المعلق التمر من بشيء خرج من على وسلم عليو اهلل صلى النبي فأوجبأخرجو أبو داود والترمذي.  

 . الماؿ بأخذ العقوبة جواز على دليل وىذا مرتين، ثمنها فيها أف أيضا الحريسة أخذ من على وأوجب
 اهلل رضي الوليد بن خالد ومنعو سلبو، فأراد العدو من رجبل حمير من رجل قتل ): قاؿ مالك بن عوؼ عن - ٖ

 وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ فأخبره مالك، بن عوؼ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأتى عليهم، واليا وكاف عنو،
 ثم بردائو، فجر بعوؼ خالد فمر إليو، ادفعو: فقاؿ اهلل، رسوؿ يا استكثرتو قاؿ سلبو تعطيو أف منعك ما:  لخالد

 ال: فقاؿ فاستغضب وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فسمعو اهلل، رسوؿ من لك ذكرت ما لك أنجزت ىل: قاؿ
 .مسلم أخرجو ( أمرائي لي تاركوف أنتم ىل خالد يا تعطو ال خالد يا تعطو

 سائمة إبل كل في ): يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ جده عن أبيو عن حكيم بن بهز عن - ٗ
 وشطر آخذوىا فإنا منعها ومن أجرىا، فلو مؤتجرا أعطاىا من حسابها، عن إبل تفرؽ ال لبوف ابنة أربعين كل في

 ( وقد تقدـ تخريجو.  شيء منها محمد آلؿ يحل ال وتعالى تبارؾ ربنا عزمات من عزمة مالو
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  ؟ الباطن في تجزئو ىل قهرا الزكاة اإلماـ(: إذا أخذ ٕمسألة)
 اإلماـ في أصحابنا اختلف وقد( : ٕٓ/ٕٕقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )

.  منو تستعاد ال أنها مع وجهين، على الباطن؟ في تجزئو ىل: قهرا الزكاة أخذ إذا
 .  عليها القدرة مع النية لعدـ تجزيو ال: أحدىما

                                                                                                                                                  

فعن  -وجده لمن- المدينة حـر في يصطاد الذي سلب - وسلم عليو اهلل صلى - النبي إباحة ذلك ومن -٘
 شجر من يقطع أف ينهى - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سمعتسعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنو قاؿ ) 

 ( أخرجو ابو داود. سلبو أخذه فلمن شيئا؛ منو قطع من: وقاؿ شيء، المدينة
 رضي- عثماف إلى ورفع عمدا، الذمة أىل من رجبل قتل مسلما رجبل أف) : -عنهما اهلل رضي- عمر ابن عن -ٙ

 .أحمد أخرجو( القود إلزالة ذلك وعلل ."المسلم دية مثل الدية عليو وغلظ يقتلو، فلم -عنو اهلل
 :ىي أشياء بثبلثة يكوف بالماؿ والتعزير

 .صاحبو يد من وخروجو وضياعو الماؿ ذىاب إلى يؤدي ما كل بو والمراد اإلتبلؼ،: أوال
 غرمو حيث حرز غير من سرؽ من وسلم عليو اهلل صلى النبي بها وعاقب أثبتها الغرامة وعقوبة بالغرامة،: وثانيا
 .سبق كما مثليو
 . الماؿ بيت إلى المعاقب الشخص من معينة أشياء ملكية بانتقاؿ األمر ولي حكم وىي المصادرة،: وثالثا

 بعض مصادرة على الفقهاء بعض ونص عنو، اهلل رضي عمر وفعلها بالسنة، جاءت بالمصادرة العقوبة وأصل
 على استعملو الذي للرجل قاؿ الساعدي حميد أبي حديث في وسلم عليو اهلل صلى النبي أف فثبت األمواؿ،

 ما صادر ثم صادقا كنت إف ىديتك تأتيك حتى وأمك أبيك بيت في جلست فهبل ) اللتبية ابن وىو الصدقات
 .الصحيحين في ذلك جاء كما ( الهدايا تلك من معو كاف

 بذلك بو يختصوف ما واختلط العمل بجاه اكتسبوىا لما أموالهم شطر فأخذ عمالو بعض صادر أنو عمر عن وثبت
 .(ٕٕٚص) الحكمية الطرؽ. كما في  شطرين المسلمين وبين بينهم أموالهم فجعل

 وعدو اهلل عدو يا  لو قاؿ عمر على قدـ فلما ألفا، عشر اثنا لو فاجتمع البحرين على ىريرة أبا استعمل أنو)  منها
 ماؿ أسرؽ ولم عاداىما، من عدو ولكني والمسلمين اهلل بعدو لست:  ىريرة أبو فقاؿ اهلل؟ ماؿ أسرقت المسلمين

 فلما ألفا عشر اثني عمر مني فأخذ:  ىريرة أبو قاؿ اجتمعت، وسهامي تبلحق وعطائي تناسلت، خيلي ولكن اهلل،
 .( أخرجو أبو عبيد في األمواؿ لعمر اغفر اللهم: قلت الغداة صليت

 عمالو صادر حين عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر فعل كما الماؿ، بيت إلى إما مآلو فإف المعين الماؿ صودر وإذا
 .الماؿ بيت في ووضعها الوالية، بسبب اكتسبوىا التي أموالهم شطر بأخذ
 في ألف المغشوش؛ اللبن في مالك اإلماـ منهم العلم، أىل من طائفة بهذا أفتى كما للفقراء، بها يتصدؽ أف وإما

  .نفسو الوقت في والمحتاجين للمساكين نفع وفيو منو، حرمانو من فيو لما لصاحبو عقابا بو التصدؽ
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 أداء في المسلمين نائب اإلماـ ألف ؛ الممتنع نية مقاـ تقـو اإلماـ نية أف:  والثاني
 يأخذىا كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف ؛ أصح واألوؿ ،عليهم الواجبة الحقوؽ

.  كارىوف وىم ينفقوف ألنهم ؛ قبولها بنفي القرآف صرح وقد ، إياىا بإعطائهم منهم
 تاب لو لكن.  رياء صلى كمن ، منو تقبل لم اإلنفاؽ كراىة مع أنفق إف أنو فعلم

 ما على توبتو تنعطف أو ؟ اإلعادة الباطن في عليو تجب فهل:  والمرائي المنافق
 على تجب فبل اإلعادة أما.  يثاب وال يعيد ال أو ، عليو فيثاب ذلك قبل عملو

 اهلل رسوؿ عهد على النفاؽ عن جماعة المنافقين من تاب قد ألنو ؛ قطعا المنافق
 إال نقموا وما: }  تعالى قاؿ وقد.  باإلعادة منهم أحدا يأمر ولم وسلم عليو اهلل صلى

 عذابا اهلل يعذبهم يتولوا وإف لهم خيرا يك يتوبوا فإف فضلو من ورسولو اهلل أغناىم أف
 لو غفر فقد آمن فإذا ، الباطن في كافر فالمنافق:  وأيضا{.  واآلخرة الدنيا في أليما

.  أسلم إذا المعلن الكافر على يجب ال كما ، القضاء عليو يجب فبل ، سلف قد ما
 أسلم ثم ، كفره في صالحا عمل إذا الكافر فيشبو:  التوبة مع تقدـ ما على ثوابو وأما
 بن لحكيم:  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف.  الصحيحين ففي ؟ عليو يثاب ىل

 مع الرياء من تاب إذا المرائي وأما{ .  خير من لك سلف ما على أسلمت: }  حزاـ
 لم من مسألة وىي ، فيها نتكلم التي بالمسألة شبيو فهو ، الوجوب يعتقد كاف كونو
 تنفير عليو القضاء إيجاب ففي ، الباطن في كافرا يكن لم وإف ، الواجب أداء يلتـز

 ا.ىػ التوبة عن عظيم
 من الزكاة أخذت إذا ىل(: ٜٜٔ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 ذمتو؟ بها تبرأ البخيل
 تبرأ ال فإنها باطناً  وأما ثانية، مرة بها نطالبو فبل ذمتو بها تبرأ فإنها ظاىراً  أما: الجواب

 فإنو ولذلك اهلل، حق من ذمتو وإبراء اهلل، إلى التقرب بها ينو لم ألنو تجزئو؛ وال ذمتو،
 تاب فإذا منو، اختيار بغير أخرجت ألنها منو؛ تؤخذ لم من معاقبة ذلك على يعاقب

 .ثانية مرة يخرجها أف توبتو من فإف ذلك من
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 . البغاة وإلى الجائرين، األئمة إلى الزكاة دفع(: حكم ٖمسألة)
 المزكي اإلماـ أكره إف وكذا، صاحبها عن أجزأت قهرا الزكاة الجائر اإلماـ أخذ إف

 . إليو يدفعها لم إف الضرر فخاؼ
 على أو الجائر، اإلماـ إلى دفعها عن االمتناع على قادرا كاف فيمن الفقهاء واختلف

 : ذلك نحو أو عليو، وجوبها إنكار أو مالو، إخفاء
 وأنها ، حينئذ اإلماـ إلى دفعها جواز عدـ إلى والمالكية الحنفية من الجمهور فذىب

 : التالي التفصيل على دافعها عن تجزئ ال
 كزكاة الظاىرة األمواؿ زكاة الجائروف والسبلطين الخوارج أخذ إذا:  الحنفية فقاؿ

 على إعادة فبل المشروعة مصارفو في صرفوه فإف ، العاشر يأخذه وما والزروع السوائم
 كوف حالة وفي.  إخراجها إعادة تعالى اهلل وبين بينو فيما المزكي فعلى وإال ، المزكي
 من يحمهم لم ألنو ؛ بها األمواؿ أصحاب يطالب أف لئلماـ ليس البغاة لها اآلخذ
 األمواؿ وأما، الزكاة من أخذوه ما يعيدوا بأف البغاة ويفتى ، بالحماية والجباية ، البغاة

 . ٔالجائر السلطاف إلى دفعها يصح فبل الباطنة
 لمستحقها السلطاف فدفعها ، اختيارا الجائر السلطاف إلى دفعها إف:  المالكية وقاؿ

 ما بها والهرب جحدىا ربها فعلى الجائر طلبها فإف.  تجزئو لم وإال ، عنو أجزأت
 من كانت وسواء ، صرفها أو أخذىا في جائرا كاف إف وىذا، جاز أكرىو فإف ، أمكن

 . الباطنة أو الظاىرة األمواؿ
 . ٕالكراىة مع إليو الدفع فيجوز ، غيرىا في وجائرا فيها عادال كاف إف أما
 إليو فصرفها ، الباطن الماؿ زكاة الجائر اإلماـ طلب إف أنو إلى فذىبوا الشافعية أما

 طلبها إف التحفة وفي ، طلبها أو يطلبها لم سواء الظاىر الماؿ زكاة وكذا ، أفضل
 . ٖإليو الدفع وجب

                                                           

 . (ٜٓٔ/ ٔ) الهندية والفتاوى ، (ٕٗ/ٕ) عابدين ابن وحاشية ،(ٕٔ٘/ٔ) القدير فتح  ٔ
 (.ٗٓ٘ ، ٕٓ٘/ ٔ) الدسوقي وحاشية الكبير الشرح ٕ
 . (ٗٔٗ/ٔ) المحتاج ومغني ، (ٖٗٗ/ٖ) المحتاج وتحفة ، (ٖٗ ، ٕٗ/ٕ) القليوبي ٖ
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 على غلبوا إذا والخوارج والبغاة الجائر اإلماـ إلى الزكاة دفع أف إلى الحنابلة وذىب
 . الباطنة أو الظاىرة األمواؿ من كانت سواء جائز البلد
 ورد بما واحتجوا.  ال أو مصارفها في اإلماـ صرفها سواء ، إليهم بدفعها المزكي ويبرأ
 عمر وابن ىريرة وأبو وجابر وقاص أبي بن سعد منهم ، الصحابة بعض عن ذلك في

 . ٔوغيرىم
 

 ( الزكاة وجوب شروط)باب 
 كاف سواء إجماعا، يجب ال الواجب، وجوب عليو يتوقف ماأوال يجب أف يعلم أف 

 فبل الزكاة، وجوب عليو يتوقف كالنصاب فالسبب،. مانع انتفاء أو شرطا، أو سببا،
 شرط ىي كاإلقامة، والشرط،. الزكاة عليو لتجب المكلف، على تحصيلو يجب

، أداء لوجوب  فعل عليو ليجب السفر، مقتضى عرض إذا تحصيلها يجب فبل الصـو
 . الزكاة لتجب نفيو يجب ال كالدين، ، والمانع. الصـو

 لكي ماالً  يجمع أف عليو يجب ىل (:ٜٙ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 إلخراج يلـز بما يقـو أف الماؿ، من نصاب على الحوؿ تم إذا عليو يجب وىل يزكي،

 الزكاة؟
 نصاب على الحوؿ حاؿ إذا عليو ويجب ليزكيو، الماؿ جمع عليو يجب ال: الجواب

 بو إال الوجوب يتم ال ما أف بينهما والفرؽ، زكاتو إلخراج يلـز بما يقـو أف الماؿ من
 ليزكي الماؿ فتحصيل واجب؛ فهو بو إال الواجب يتم ال ما وأما بواجب، فليس

 .بواجب وليس الزكاة لوجوب تحصيل
 كاف إذا: نقوؿ أو ليحج؟ الماؿ يجمع أف اإلنساف على يجب: نقوؿ ىل الحج ومثلو
 فليحج؟ ماؿ عنده

 ا.ىػ يجب فبل األوؿ وأما فليحج، ماؿ عنده كاف إذا: الجواب

                                                           

  . (ٗٗٙ/ٕ) والمغني ، (ٜٔٗ/ٔ) اإلرادات منتهى شرح ٔ
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  :التي ذكرىا العلماء ىي  لزكاةا وجوب شروطو 
 سواء منو، تقبل وال الكافر من الزكاة تؤخذ فبل الكفر، وضده اإلسبلـ،: األوؿ الشرط

 وقد قدمنا بحثا في ىذه المسألة . مرتدِّا؛ أو أصليِّا كافراً  كاف
أنهم أوجبوا عليو دفع ماال  إال الزكاة األصلي الكافر على الفقهاء يوجب لم( إف تنبيو)

 :حالتين في
 أىل تجار من العشر يؤخذ: والشافعية والحنابلة المالكية قاؿ:  ٔالعشور ػ إحداىما

 تكرر وإف ببلدىم، غير من المسلمين ببلد من بلد إلى اتجروا إذا والحربيين الذمة
 .ال أـ نصاباً  بأيديهم ما بلغ سواء السنة، في مراراً  ذلك

 من وقراىما والمدينة مكة إلى حملوا مما منهم العشر نصف المالكية عند ويؤخذ
 .خاصة والزيت القمح

 خاصة، العشر نصف الذمي من يؤخذ إنما: وقاؿ النصاب، فيو حنيفة أبو واشترط
 .بالمثل المعاملة أو المجازاة أساس على العشر، الحربي ومن
 حاؿ العشر الحربي على شرط فإف بالشرط، إال شيء منهم يؤخذ ال الشافعي، وقاؿ
 .فبل وإال أخذ أخذه

 تغلب بني نصارى على الزكاة تضاعف: وأحمد والشافعي حنيفة أبو قاؿ ػ والثانية
 .عنو اهلل رضي عمر بفعل وعمبلً  الجزية، عن بديل ألنها ؛ ٔخاصة

                                                           

 .العاشر يأخذ لما َعَلًما صار وقد، العشرة أجزاء أحد وىو، ُعْشر جمع: اللغة في الُعُشور ٔ
ـُ  نصَبوُ  َمنْ  ىو: والعاشر  شرائط اجتماع عند عليو يمّروفَ  بما التجار من الصدقات ليأخذ الطريق على اإلما
 .والثمار الزورع زكاة في يؤخذ ما وىي، الزكاة عشور: أحدىما، نوعاف الفقهاء اصطبلح في والُعشور، الوجوب
 .اإلسبلـ دار في بلد إلى بلد من بها انتقلوا إذا للتجارة المعّدة أموالهم فى الكفار على يفرض ما: والثاني

 في تشتركاف والجزية العشور أفَّ  ومع، العشر كنصف، العشر إلى مضافًا أو، ُعْشًرا المأخوذ لكوف بذلك وسميت
 وىو، مهًما فرقًا بينهما أفَّ  إال، الفىء مصارؼ في وتصرفاف، الحرب أىل من والمستأمنين الذمة أىل على الوجوب

 الماؿ على فتوضع الُعشور أما، الشخص بحسب يتفاوت ال معلـو مقدار وىي، الرؤوس على توضع إنما الجزية أفَّ 
  .بحسبو وتتفاوت
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  .نص ذلك في مالك عن يحفظ وال
 حقيقتو في ألنو الفيء؛ مصارؼ في يصرؼ منهم يؤخذ ما أف إلى الجمهور ذىب وقد

 أبي قوؿ وىو الزكاة مصارؼ في يصرؼ أنو إلى الحسن بن محمد وذىب ، جزية
 . الحنابلة من الخطاب

 العبد وىو رقيق على اتفاقاً  الزكاة تجب فبل، الرؽ وضدىا، الحرية: الثاني الشرط
 الزكاة تجب وإنما،  لسيدهملك  بيده الذي الماؿ ألف شيئًا؛ يملك ال ألنو المملوؾ؛

 الذي كالماؿ عليو زكاتو فكانت عبده، لماؿ مالك ألنو سيده على الجمهور رأي في
 العبد على ال العبد ماؿ في زكاة ال: المالكية وقاؿ. والوكيل المضارب الشريك يد في
 وألف الملك، تاـ على تجب إنما والزكاة ناقص، العبد ملك ألف سيده؛ على وال

 بن عمر بن اهلل عبد لحديثوالصواب قوؿ الجمهور  العبد؛ ماؿ اليملك السيد
: يقوؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنهما اهلل رضي الخطاب

 ولو عبداً  ابتاع ومن، المبتاع يشترط أف إال للبائع فثمرتها تؤبَّر أف بعد نخبلً  ابتاع من)
 عبد؛ ألنو ،ٖمكاتب على تجب وال ،ٕ(المبتاع يشترط أف إال باعو للذي فمالو ماؿ

 اهلل رضي العاص بن عمرو بن اهلل عبد لحديث كالعبد؛ فهو، تاـ غير ملكو وألف

                                                                                                                                                  

 ما نؤدي ال عرب نحن: وقالوا فأبوا، الجزية عليهم يضرب أف عنو اهلل رضي عمر ىم نصارى، عرب: تغلب بنو ٔ
 المسلمين، فرض ىذه ال،: عمر فقاؿ الصدقة، يعني بعض، من بعضكم يأخذ ما منا خذ ولكن العجم، يؤدي
: رواية وفي. الصدقة عليهم يضاعف أف وىم ىو وتراضى ففعل الجزية، باسم ال االسم، بهذا شئت ما فزذ: فقالوا

 (.ٕ/ٖٚ: المحتار رد) ماشئتم سموىا جزية ىي

 .( ٖٗ٘ٔ) ومسلم، (ٜٖٕٚ) البخاري: عليو متفق ٕ
 إذا لعبيدىم يقولوف كانوا ألنهم مكاتباً؛ وسمي، إليو يوصلو معلـو بماؿ مالكو من نفسو يشتري العبد: المكاتب ٖ

 إذا مني تعتق أف نفسي على لك كتبت ومعناه، عتق أداىا فإذا، درىم ألف على: مثبلً  كاتبتك: مكاتبتهم أرادوا
 [.ٜٔ - ٜٓ/ ٛ األثير البن األصوؿ جامع] الماؿ أداء عليك لي وكتبت، العتق علي لك وكتبت، الماؿ وفيت
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 من عليو بقي ما عبد المكاتب: )قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن عنهما
 . ٔ(درىم مكاتبتو

 ال العبد، ماؿ في الزكاة تجب ال: مالك وقاؿ( : ٘/ٗقاؿ ابن حـز في المحلى )
 ال ثبلثة أوجو أحد من يخلو ال العبد ماؿضعيف، و  قوؿ وىذا. سيده على وال عليو
 :لها رابع
 عليو فالزكاة مسلم، وىو مالكو، فهو لو كاف وإذا قولنا، وىذا للعبد، يكوف أف إما

 .فرؽ وال المسلمين كسائر

                                                           

ماجة ، وابن (ٕٓٙٔ) والترمذيالرسالة(، -ٕٚٗ/ٔٔوأحمد )، ( ٕٜٖٙ رقم ، ٕٓ/ٗ) داود أبو أخرجو ٔ
 ٕٖٗ/ٓٔ) والبيهقى (،ٖٖٚ-ٕٖٚ/ٜ) السنة شرح في،  والبغوي (ٕ٘ٓ٘) الكبرى في النسائي(، و ٜٕٔ٘)
والحديث حسنو الترمذي، وحسنو النووي في الروضة كما  (ٗٔٙٙ رقم ، ٕٓٓ/ٗ) الديلمى، و ( ٕٕٚٗٔ رقم ،

وقاؿ الحافظ في البلوغ  (،٘ٔٗ/ٕ(، وصححو ابن الملقن في خبلصة البدر المنير )ٕٗٚ/ٜفي البدر المنير )
( ، وحسنو األرنؤوط ومن معو في تحقيق ٗٚٙٔ( : إسناده حسن، وحسنو العبلمة األلباني في اإلرواء )ٕٚٗ)

 ( .ٕٚٗ/ٔٔالمسند )
، وابن القطاف لهذا الحديث متعقب بما تقدـ وبما ذكره ابن الملقن في البدر  )تنبيو( تضعيف الشافعي، وابن حـز

 ( . ٚٗٚ-٘ٗٚ/ٜالمنير )
 المكاتب ماؿ فى ليس ): مرفوعا رضي اهلل عنو جابر)تنبيو( في المسألة حديث صريح ولكنو ضعيف وىو حديث 

 من(  ٕٙٓ)  سننو الدارقطني أخرجو (:ٖٛٚ، رقم  ٕٔ٘/ٖفي اإلرواء ) ( قاؿ العبلمة األلباني يعتق حتى زكاة
( :  وسلم عليو اهلل صلى)  اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ جابر عن الزبير أبي عن جريج ابن عن بزيع بن اهلل عبد طريق
 ليس عدي ابن وقاؿ بمتروؾ ليس:  الدارقطني قاؿ : الذىبي قاؿ ىذا بزيع لبن ضعيف سند وىذا:  قلت.  فذكره
 والصحيح ضعيف وىو: " وقاؿ(  ٜٓٔ/  ٗ)  البيهقي وعلقو.  الحديث ىذا فذكر. . .  مناكيره ومن.  بحجة

 جريج ابن عن بكر ابنو محمد عن البيهقي وعنو(  ٖٓ/  ٗ)  شيبة أبي ابن أخرجو والموقوؼ:  قلت" .  موقوؼ
 األمواؿ في عبيد أبو رواه لكن.  مدلس فإنو الزبير أبي عنعنة فيو أف لوال ثقات ورجالو.  موقوفا بو
 وىذا. موقوفا بو اهلل عبد بن جابر سمع أنو الزبير أبو أخبرني قاؿ جريح ابن عن حجاج حدثنا(: ٖٖٙٔ/ٚ٘ٗ)

 وال المكاتب ماؿ في ليس: "  قاؿ عمر ابن عن نافع عن العمري عمر بن اهلل عبد طريق من روى ثم صحيح سند
:  رواية وفي)  العبد ماؿ في ليس: "  بلفظ عمر بن اهلل عبيد أخوه عليو تابعو لكن ضعيف والعمري" .  زكاة العبد

 كيساف عن شيبة أبي ابن روى ثم.  صحيح وإسناده(  ٛٓٔ/  ٗ)  البيهقي أخرجو" .  يعتق حتى زكاة(  مملوؾ
 قاؿ نعم:  قلت ؟ عتقت ىل:  فقاؿ مكاتب وأنا درىم مائتي مالي بزكاة عمر أتيت: "  قاؿ المقبري سعيد أبي بن
 . مسلم شرط على جيد وإسناده:  قلت" .  فاقسمها اذىب: 



 - 002 - 

 مسلم؛ ألنو سيده؛ فيزكيو والشافعي، حنيفة، أبو قاؿ كما لسيده يكوف أف وإما
 .معا لهما كاف إف وكذلك

 السيد؛ وعلى العبد على حراـ فهو. ذلك كاف فإف للسيد؛ وال للعبد ال يكوف أف وإما
 يقولوف ال وىذا. رب لو يعرؼ ال ماؿ كل يضع حيث فيضعو اإلماـ، يأخذه أف وينبغي

 ا.ىػ بتصرؼ.  بو
 المجرد في الطيب أبو القاضي قاؿ(: ٕٗٓ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)

 أف للمكاتب يجوز األصحاب من وخبلئق البياف وصاحب المقدسي نصر والشيخ
 قاؿ فيو خبلؼ ال وىذا الوفاء وتحصيل للزيادة طلبا الزكاة من أخذه فيما يتجر

 .كالمكاتب ىذا في والغاـر الرافعي
 استقرض لو الفتاوى في البغوي قاؿ(: ٕٗٓ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)

 يصرؼ لكن الرقاب سهم من إليو الصرؼ يجز لم وعتق النجـو بو أدى ما المكاتب
 األلف ويعطى عتق فقبل ألف على حر أنت لعبده قاؿ لو كما الغارمين سهم من إليو
 .متعين قالو الذي وىذا الرقاب سهم من ال الغارمين سهم من

 والبياف الشامل وصاحبا الدارمي قطع (:ٕٗٓ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)
 فكذلك الدارمي قاؿ الزكاة من أخذه ما نفسو على ينفق أف لو ليس المكاتب بأف

 كسبو من ويؤدي إنفاقو لو أف الحرمين إماـ أصحاب بعض نقل الرافعي وقاؿ الغاـر
 إنفاقو في ألف األوؿ والصحيح كالمكاتب الغاـر يكوف أف ويجب الرافعي قاؿ

 .الزكاة بماؿ مخاطرة
 مكاتبو إلى زكاتو دفع للسيد يجوز ال(: ٕ٘ٓ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)

 وىذا كاألجنبي يجوز خيراف بن علي أبو وقاؿ الجمهور قطع وبو المذىب ىو ىذا
 .  القن وعبده نفسو معنى في ألنو ضعيف
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 مسلما وسيده كافرا المكاتب كاف لو (:ٕ٘ٓ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)
 المكاتب كاف ولو واألصحاب الباب آخر في المصنف ذكره كما الزكاة من يعط لم

 . وغيره الدارمي بو صرح المكاتب إلى الدفع جاز كافرا والسيد مسلما
 كغير فهو مكتسبا المكاتب كاف لو (:ٕ٘ٓ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)

 وىو وآخروف الدارمي قطع وبو المذىب ىو ىذا، غيره يعطى حيث فيعطى المكتسب
 إذا يعطى ال التجريد كتابو في فقاؿ كج ابن القاضي وشذ األصحاب إطبلؽ مقتضى

 واهلل عتيدا ماال حامبل وصار الكسب استحق إذا أراد ولعلو منو يؤدي كسب لو كاف
 . أعلم تعالى

 النبي عن عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي لحديث نصابال ملك: الثالث الشرط
 خمس دوف فيما وال صدقة، أوسقٍ  خمسة دوف فيما ليس : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 من اعتبر نصاباً  المسلم ملك فإذا. ٔ(صدقة أواؽٍ  خمس دوف فيما وال صدقة، ذودٍ 

 قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف عنهما اهلل رضي عباس ابن لحديث األغنياء؛
 من تؤخذ صدقة عليهم افترض اهلل أف فأعلمهم: ) ... اليمن إلى بعثو حينما لمعاذ

 لم فإذا األمواؿ، باختبلؼ يختلف النصاب وملك.  ٕ... ( فقرائهم في فترد أغنيائهم
 الشرع، قدره الذي النصاب مالو يبلغ حتى عليو زكاة فبل نصاب اإلنساف عند يكن

 . الزكوية األمواؿ أصناؼ عن الكبلـ عند ذلك تفصيل تعالى اهلل شاء إف وسيأتي
 الزكاة؟ يمنع النصاب في اليسير النقص(: ىل فرع)

 أف والفضة الذىب زكاة لوجوب يشترط(: ٜٔٗ/٘" )المجموع"في  النووي قاؿ
 نقصت ثم، السنة معظم مثقاال عشرين ملك فلو، خبلؼ ببل كامبل حوال يملكهما

 يمضي حتى زكاة وال، األوؿ الحوؿ انقطع ساعة بعد تمت ثم، يسيرا نقصانا ولو
 .انتهى"  نصابا تمت حين من، كامل حوؿ عليها

                                                           

 .( ٜٜٚ) ومسلم، (ٗٛٗٔ) البخاري عليو متفق ٔ
 ( .ٜٔ) برقم ومسلم، (ٜٖ٘ٔ) البخاري عليو متفق ٕ
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 ببل زكاة فبل، حبة بعض أو حبة النصاب عن نقص فلو: " (ٜٓٗ/٘) أيضا وقاؿ
 نقصت إف:  مالك وقاؿ.  العلماء جمهور قاؿ وبو مذىبنا ىذا... ،  عندنا خبلؼ

 . انتهى"  الزكاة وجبت..  بو يتسامح مما ونحوىما وحبتين حبة الفضة من المائتاف
 فظاىر ، والحبتين كالحبة ، يسيرا النصاب عن النقص كاف وإف" :...الكافي" وفي

 . -النصاب تحديد فيها التي األحاديث يعني- للخبر ، فيو زكاة ال الخرقي كبلـ
 ساعة الحوؿ كنقص ، فهو يضبط ال ىذا ألف ؛ الزكاة فيو:  أصحابنا من غيره وقاؿ

 . انتهى"  ساعتين أو
 داـ ما ، الصواب ىو الخرقي قوؿ أف والظاىر: " اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال قاؿو 

 ، كثيرا ثمنهما يكوف قد الحبتين أو الحبة ألف ؛ تقديره إلى فلنرجع قدره قد الشرع
 " .الكافي شرح" من انتهى"  تقريبا وليس تحديد التقدير أف فالصواب

 ويعبر مستقرِّا، ِملكاً  يملكو للشيء المالك يكوف بأف الملك، استقرار: الرابع الشرط
 في يكوف الناقص والملك ،(التاـ الملك) أو ،(الملك تماـ) بػ: أيضاً  الشرط ىذا عن

 :منها معينة، الماؿ من أنواع
 ليست يده لكوف بو االنتفاع على قادر غير مالكو ماؿ كل وىو: الضمار ماؿ - ٔ

 عند ورواية الشافعية، عند األظهر مقابل وىو وصاحبيو، حنيفة، أبي فمذىب عليو،
 في الساقط والماؿ المفقود، والماؿ الضاؿ، كالبعير فيو، عليو زكاة ال أنو الحنابلة
 للمالك يكن لم إذا المجحود والدين مصادرة، السلطاف أخذه الذي والماؿ البحر،

 يدري ال الذي والمسروؽ أخذه، على صاحبو يقدر ال الذي المغصوب والماؿ بينة،
 كاف فإف مكانو، المالك على خفي إذا الصحراء في المدفوف والماؿ سرقو، من

 .محدود مكاف في ألنو أي الحنفية، عند الزكاة فيو تجب البيت في مدفونا
 ٔ(زكاة الضمار ماؿ في ليس)قاؿ أنو عنو اهلل رضي علي عن روي بما واحتجوا

                                                           

 بو خاص اصطبلح وىو لو أصل ال يعني قلت( : غريب، ٖٖٗ/ٕال أصل لو، قاؿ الزيلعي في نصب الراية ) ٔ
 .  علي عن أجده لم( : ٜٕٗ/ٔ، وقاؿ الحافظ في الدراية )اهلل رحمو
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. غنيا بو المالك يكوف ال مقدورا فيو والتصرؼ بو االنتفاع يكن لم إذا الماؿ وألف
 مالو؛ في تجب الزكاة فإف( وطنو عن المسافر أي) السبيل ابن بخبلؼ وىذا :قالوا
 . مليء على كاف إذا بو المقر الدين وكذا بو، االنتفاع على يقدر مالكو ألف

 عنو صاحبو ضل إذا صحراء في كالمدفوف ونحوه الضائع الماؿ أف إلى مالك وذىب
 عنو غائبا بقي ولو صاحبو وجده إذا واحد لعاـ يزكى فإنو بو، يحاط ال بمحل كاف أو

 . سنين
 الماؿ في تجب الزكاة أف إلى الحنابلة عند رواية وىو األظهر في الشافعية وذىب
 السنوات عن صاحبو يخرجها عاد فإف. الماؿ يعود حتى دفعها يجب ال ولكن الضائع

 ذىب أو الماؿ، تلف لو لكن: قالوا. ثابت وىو الملك، السبب ألف كلها؛ الماضية
 خبره، النقطاع صاحبو عليو يقدر ال الذي الماؿ عندىم وكذا. الزكاة سقطت يعد ولم
 . إليو الطريق انقطاع أو

 الوارث بو يستقبل قبضو، بعد إال فيو زكاة ال بأنو المالكية صرح الموروث والماؿ
، وذىب الجمهور يعلم لم أو بو الوارث علم وسواء سنين، أقاـ قد كاف ولو حوال،

 كاف سواء نصابا، -من التركة– الورثة من واحد كل نصيب بلغ فإذاإلي خبلؼ ذلك 
 حوؿ مرور بعد الزكاة فيو وجبت فقد ماؿ، من عنده ما إلى بانضمامو أو بنفسو نصابا

 ، سواء قبضو أـ لم يقبضو . المورث وفاة من ىجري
( وىو يتكلم عن ىذه المسألة: ٚٔ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 من ألنو مستقرة؛ ليست فإنها المدة تماـ قبل( البيت أجرة) باألجرة: لذلك ومثلوا
 .اإلجارة وتنفسخ البيت، ينهدـ أف الجائز
 ألف فيها؛ زكاة فبل الربح من ػ العامل وىو بالفتح، ػ المضاَرب حصة أيضاً  ذلك ومثل
 عشرة فربحت بها ليتجر ألف مائة شخصاً  أعطيت: مثالو الماؿ، لرأس وقاية الربح

 حصة في زكاة فبل آالؼ، خمسة النصف وللمضارب النصف للمالك آالؼ؛
 شيء ال الماؿ خسر لو إذ الماؿ، لرأس وقاية ىي إذ للتلف، عرضة ألنها المضارب
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 الماؿ رب فماؿ مستقر، ألصل تابعة ألنها الزكاة فيها الربح، من المالك وحصة لو،
 .مستقر ألصل تابع نصيبو ألف الربح؛ من نصيبو وكذا الزكاة فيو

 عند وبقيت بدراىم، نفسو عبده السيد باع إذا: أي الكتابة بدين أيضاً  لذلك ومثلوا
 أف أستطيع ال: فيقوؿ نفسو، تعجيز يملك العبد ألف فيها؛ زكاة ال فإنو سنة العبد

 بو، نفسو اشترى الذي الماؿ عنو يسقط فإنو يوفي، أف يستطيع ال كاف وإذا أوفي،
 .مستقر غير حينئذ الدين فيكوف
 لما الزكاة فيو تجب فهل مستقر، غير كاف الذي الماؿ على َحَصْلتَ  إذا: مسألة
 مضى؟

ا.ىػ من الشرح  ذلك قبل مستقراً  يكن لم ألنو حواًل؛ بو تستأنف ولكن ال،: الجواب
 الممتع .

 الوجوب يستقر ال ولكن الزكاة، فيها وجبت صبلحها بدا إذا والثمار الحبوب وكذلك
 يتمكن ال فإنو الزرع رؤوس على أو الشجر رؤوس على دامت فما، منها بالتمكن إال

 أصابت فلو النخل، يجذ وحتى الجرين، إلى ويؤويو الزرع يحصد حتى تامِّا تمكناً  منها
 صاحبو من تفريط غير من المحصوؿ وتلف والجذاذ الحصاد قبل آفة النخل أو الزرع
 . أعلم تعالى واهلل بعد عليو يستقر لم ملكو ألف الزكاة؛ عليو تجب ال فإنو

 ( زكاة الماؿ الموقوؼ. فرع)
 في تجب ال الزكاة أف إلى الحنفية ذىب ىنا ومن معين، مالك لو ليس فيما زكاة ال

 .مملوكة غير ألنها المسبلة؛ والخيل الوقف، سوائم
 تجب وال قالوا يتصور، ال الملك غير في والتمليك تمليكا، الزكاة في ألف: قالوا

 ملك فزاؿ ، باإلحراز ملكوه ألنهم بدارىم؛ وأحرزوه العدو، عليو استولى ما في الزكاة
 في وتجب ،معينين لغير بو الموصى في زكاة ال:  المالكية وقاؿ، عنو المسلم

 يخرجو ال عندىم الوقف ألف تميم؛ بني أو كمساجد، معين غير على ولو الموقوؼ
 كلما منها عليها المتولي أو الواقف يزكيها للسلف نقودا وقف فلو ، الواقف ملك عن
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 أحد يتسلفها لم إف وىذا ، نصابا كانت إف زكاىا أو ، ملكها يـو من حوؿ عليها مر
 . واحد لعاـ منو قبضها بعد زكيت أحد تسلفها فإف ،

 كاف أو كالفقراء، معين، غير على الوقف كاف إذا: فقالوا والحنابلة الشافعية وفصل
 النقد وكذا ،فيو زكاة ال مالك لو يتعين ال مما ونحوه رباط أو مدرسة، أو مسجد، على

 على الموقوؼ بخبلؼ معين، لغير وقف بو ليشترى أو البر، وجوه في بو الموصى
 وقيل الشافعية، عند قوؿ وىو الحنابلة، عند الزكاة فيو فتجب يملكو فإنو معين

 . عليو الموقوؼ إلى ال تعالى اهلل إلى ينتقل ملكو ألف ؛ تجب ال: عندىم
 حتى ماؿ في زكاة ال ) لحديث المعشر؛ غير في ٔالحوؿ مضي: الخامس الشرط
 من شهراً  عشر اثنا عليو يمر حتى ماؿ في زكاة ال أنو والمعنى ؛ ٕ(الحوؿ عليو يحوؿ
 بهيمة من السائمة: أمواؿ ثبلثة في الزكاة لوجوب يشترط والحوؿ ،تملكو حين

 . التجارة عروض وقيم والفضة، الذىب من: واألثماف األنعاـ،
 وجوب شرط من أف إلى المذىب، في المعتمد على والحنابلة الشافعية ذىبوقد 
 ولو بعضو في نقص فلو آخره، إلى أولو من الحوؿ جميع في النصاب وجود الزكاة
 فماتت شاة أربعوف لو كاف فلو: قالوا ،آخره في الزكاة تجب فلم الحوؿ انقطع يسيرا

 لحظة في والنتاج الموت كاف فإف. الحوؿ انقطع واحدة ولدت ثم واحدة الحوؿ في
 في زكاة ال حديث بعمـو واحتجوا الموت، على النتاج تقدـ لو كما ينقطع، لم واحدة

 .الحوؿ عليو يحوؿ حتى ماؿ
                                                           

 فإذا شرعاً  المعتبر الحوؿ ىو ألنو قمري، عاـ كل تجب الزكاة، فالزكاة إخراج في المعتبر ىو الهجري الحوؿٔ
 يوماً  ٔٔ)وىو والميبلدي، القمري العامين بين الفرؽ مراعاة فيمكن الميبلدية السنة على تعد الميزانية كانت
 ىذه تعطى حيث المئة في( ٕر٘) من بدال( ٕر٘ٚٚ٘) الزكاة نسبة تحسب أف ذلك مراعاة طرؽ ومن( تقريبا

 .أعلم واهلل. السنتين بين األياـ فرؽ الزيادة

، رضي اهلل عنهم مرفوعا، عاثشةو  ،وأنس ،عمر ابنو  علي ابن أبي طالب، عنروي ىذا القدر من الحديث  ٕ
(، وصححو ٕٕٛ/ٔ(، وجوده العراقي في المغني )ٚٗٗ/ٗالقيم في تهذيب السنن )والحديث صححو ابن 

(، وصححو الشيخ أحمد ٜٛ/ٗٔ(، وحسنو العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )ٚٛٚالعبلمة األلباني في اإلرواء )
 ( .٘ٔٗ/ٕ(، وصححو األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )ٖٔٔ/ٕشاكر في تحقيق المسند )
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 وجبت وآخره أولو في النصاب تم فإف الحوؿ، طرفا المعتبر أف إلى الحنفية وذىب
 لم انعدـ فإف كلية، الماؿ ينعدـ لم ما أثنائو، في النصاب عن الماؿ نقص ولو الزكاة
 يكوف أف عن لخروجو أو لتلفو، انعدـ وسواء النصاب، تماـ عند إال الحوؿ ينعقد
 .علوفة الحوؿ في فجعلها سائمة نصاب لو كاف لو كما للزكاة، محبل
 يسيرا نقصا نقص أنو إال كامل لحوؿ النصاب وجد إذا: الحنابلة عند قوؿ وفي

 أو ببيع الحوؿ في للنصاب المالك ملك زاؿ ولو. الزكاة وجبت ساعتين أو كساعة
 إف لكن  فعلو، بما األوؿ الحوؿ النقطاع الحوؿ استأنف غيره أو بشراء عاد ثم غيره
 حيلتال) عنواف تحت سبق ما في ينظر خبلؼ الحوؿ انقطاع ففي حيلة ذلك فعل

 (.إلسقاطها
 أصلو، ملك أو النصاب ملك على الحوؿ يحوؿ أف الشرط أف إلى المالكية وذىب
 شاة عشرين ملك لو كما والثاني الحوؿ، تماـ شاة أربعين يملك كاف لو كما فاألوؿ

 الزكاة فتجب الحوؿ، تماـ قبل أربعين بذلك فتمت وولدت فحملت الحوؿ أوؿ من
 .األصل حوؿ عند النوعين في

 بعشرين فيبيعها للتجارة سلعة بو فيشتري ذىب دينار عنده يكوف أف أيضا، ومثالو
 والذي للدينار، ملكو على الحوؿ يحوؿ عندما الزكاة ففيها الحوؿ، تماـ قبل دينارا
 الماؿ بخبلؼ التجارة، وربح السائمة نتاج ىو النصاب بو فيتم أصلو إلى يضم

 . حولها بها يستقبل فإنو والميراث كالعطية آخر بطريق المستفاد
 :اآلتي النحو على وىي، الحوؿ تماـ لها يشترط ال أشياء ويستثنى

 والثمار؛ الحبوب وىي نصفو، أو العشر فيها يجب التي األمواؿ وىو المعشر،: األوؿ
 اهلل لقوؿ سنة؛ عليو تمر لم ولو، حصاده عند فيو الزكاة تجب األرض من الخارج ألف

 .ٔٗٔ: اآلية، األنعاـ{ َحَصاِدهِ  يَػْوـَ  َحقَّوُ  َوَآتُوا: }تعالى
 حوؿ -األنعاـ بهيمة من- السائمة أوالد حوؿ ألف أوالدىا؛ أي السائمة نتاج: الثاني

 لم األمهات كانت وإف نصاباً، بلغت األمهات كانت إف أمهاتها مع فتزكى، أمهاتها
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 أربعوف عنده رجل ذلك ومثاؿ بالنتاج، النصاب كماؿ من الحوؿ فبداية، نصاباً  تبلغ
 وعشرين وإحدى مائة فأصبحت أربعة ولدت واحدة إال ثبلثة واحدة كل فولدت شاة

 .األصل تبع ولكنو الحوؿ؛ عليو يحل لم النتاج أف مع شاتاف، ففيها
 وربح بو واتجر النقود من نصاباً  ملك فلو الماؿ، رأس حوؿ حولو التجارة ربح: الثالث

 السنة، آخر في إال الربح، ىذا يربح لم لو حتى والربح الماؿ رأس: الجميع يزكي فإنو
 بداية فإف ربح ثم النصاب دوف الماؿ رأس كاف إذا أما، الماؿ رأس مع يزكيو فإنو

 .النصاب كماؿ من الحوؿ
 - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي لحديث الجاىلية؛ دفن من يوجد ما وىو الركاز،: الرابع

 وألف الخمس؛ ففيو وجوده فبمجرد ، ٔ(الخمس الركاز وفي: ) ... وفيو مرفوعاً 
 حين من فيها الزكاة تجب األرض، من الخارجة والحبوب الثمار يشبو وجوده

 . الحصاد عند عليها الحصوؿ
 لو مما غيرىا من فيها يخلق مما األرض من خرج ما كل وىو المعدف،: الخامس

 -والزاج والكحل، والسَُّبح، والعقيق، والزبرجد، والياقوت، كالحديد،: قيمة
 معدناً  اإلنساف وجد فإذا، معدناً  يسمى مما ذلك وغير والنفط، والقار، -الكبريتات

 ألنو الحوؿ؛ لو يعتبر وال، عليو العثور حين من فوراً  زكاتو أداء فيجب، نصاباً  يبلغ
 أشبو والمعدف وتصفيتو، سبكو بعد إال زكاتو تخرج وال والركاز، والثمار، كالزروع
: (ٖٕٛ/ )ٗ المغني كما في  الخرقي اإلماـ قاؿ. العشر ربع وزكاتو غيرىا، من بالثمار

 قيمة أو درىم، مائتي الورؽ من أو مثقاالً  عشرين الذىب من المعادف من أخرج وإذا
 فعليو األرض من يستخرج مما ذلك غير أو والصُّفر والرصاص، الزئبق، من ذلك
 تماـ بعد إال تزكى ال المعادف أف اهلل رحمو باز بنا العبلمة واختارا.ىػ  وقتو من الزكاة

 (ٖٕٗ/ٗ) المغنى في قدامة ابن ذكره كما المنذر وابن إسحاؽ قوؿ وىو، الحوؿ
 .اهلل رحمو قدامة ابن ورده

                                                           

  .( ٓٔٚٔ) ومسلم، (ٜٜٗٔالبخاري ) يوعل متفق ٔ
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 (: بعد أف ذكر األشياء المتقدمة:ٕٓ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 .فيو الزكاة بوجوب القوؿ على العسل: السادس

 عنده الزكاة فتخرج ػ اهلل رحمو ػ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ رأي على األجرة: السابع
 ا.ىػ كالثمرة ألنها قبضها؛ بمجرد
 :اآلتي النحو على بأمور الحوؿ وينقطع
 رجل: ذلك ومثاؿ الحوؿ انقطع تمامو قبل الحوؿ أثناء النصاب نقص إذا: األوؿ
 صلى - لقولو الباقي؛ في زكاة فبل واحدة نقصت الحوؿ تماـ وقبل شاة أربعوف عنده

 النصاب وجود وألف ؛ ٔ(الحوؿ عليو يحوؿ حتى ماؿ في زكاة ال: )- وسلم عليو اهلل
 .الزكاة لوجوب شرط الحوؿ جميع في

 وأحمد مالك ومذىب مذىبنا( : " ٙٓ٘/٘" )المجموع" في اهلل رحمو النووي قاؿ
 الحوؿ فيو ويعتبر عينو في الزكاة تجب الذي الماؿ في يشترط أنو والجمهور
 في النصاب نقص فإف ، الحوؿ جميع في النصاب وجود والماشية والفضة كالذىب

 يكمل حين من الحوؿ استؤنف ذلك بعد كمل فإف،  الحوؿ انقطع الحوؿ من لحظة
 . انتهى"  النصاب

 في النصاب نقص ومتى( : " ٜٚٔ/ ٕ" )القناع كشاؼ" اهلل رحمو البهوتي وقاؿ
 .انتهى"  للوجوب شرط الحوؿ جميع في النصاب وجود ألف ؛ انقطع الحوؿ بعض
 إال الحوؿ، انقطع الزكاة من فراراً  ال الحوؿ أثناء جنسو بغير النصاب باع إذا: الثاني

 الحوؿ تماـ وقبل سائمة شاة أربعين يملك رجل: ذلك ومثاؿ التجارة، عروض في
 ىذه ففي التجارة، عروض بها يقصد ال األغناـ وىذه الزكاة، من فراراً  ال بدراىم باعها

 .الحوؿ ينقطع الحالة
 الحوؿ، انقطع الزكاة من فراراً  ال الحوؿ أثناء جنسو بغير النصاب أبدؿ إذا: الثالث

 الحوؿ فإف بإبل، أبدلها أو ببقر، أبدلها الغنم من أربعوف عنده رجل: ذلك مثاؿ

                                                           

 .تخريجو تقدـ ٔ
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 بيع في يدخل ىذا أف شك وال، اإلبل أو البقر في الحوؿ أوؿ من ويبدأ، ينقطع
 بمثل الذمة في ولو ماؿ مبادلة ىو البيع فإف عليو؛ ينطبق البيع تعريف ألف النصاب؛
 باع رجل: ذلك مثاؿ ينقطع، ال الحوؿ فإف بجنسو؛ أبدلو أو باعو إذا أما، أحدىما

 شاة، بأربعين شاة أربعين أبدؿ أو جنسو، من ذلك غير أو بفضة فضة أو بذىب، ذىباً 
 الزكاة، من فراراً  ذلك من شيئاً  فعل إذا أما بجنسو، أبدلو ألنو ينقطع؛ ال الحوؿ فإف
 . ٔينقطع ال الحوؿ فإف
 زكَّاىا بمثلها الحوؿ قبل ماشية باع وإذا:  (ٖ٘/ٗ) المغني كما في  الخرقي اإلماـ قاؿ
 . األوؿ ِملِكوِ  وقت من حوؿ تم إذا

: بجنسو الحوؿ فيو يعتبر مما للزكاة نصاباً  باع إذا أنو وجملتو:  قدامة ابن قاؿو 
 الفضة أو بالذىب، الذىب أو بالغنم، الغنم أو بالبقر، البقر أو باإلبل، كاإلبل

...   ٕمالك قاؿ وبهذا األوؿ، حوؿ على الثاني حوؿ وبنى، الحوؿ ينقطع لم بالفضة،
 يكوف الرجل عن أحمد سألت: سعيد بن أحمد قاؿ... ٖاألثماف في حنيفة أبو ووافقنا

 زكاة يعطي أـ كلها يزكيها أف أعليو: الغنم من بضعفها فيبيعها، سائمة غنم عنده
 ألف الراعي؛ بها يروح السخلة في عمر حديث على كلها، يزكيها بل: قاؿ األصل؟
 إف فأما ،حماس حديث على كلها يزكيها قاؿ للتجارة، كانت فإف: قلت معها نماءىا

                                                           

 والشرح، ٛٚٔ/ ٕ المربع، والروض، ٜٛ/ ٕ والكافي،، ٖٓٚ - ٖٓٙ/ ٙ الكبير، الشرح مع المقنع: انظر ٔ
، االنتفاع لطالب واإلقناع، ٔٚٗ/ ٖ مفلح، البن الفروع وكتاب، ٗٗٗ/ ٔ، اإلرادات ومنتهى، ٖٗ/ ٙ الممتع،

 .ٖٙٔ/ ٗ قدامة، البن، المغني في التفصيل وانظر، ٜٖٗ/ ٔ
 ماؿ في زكاة ال: )- وسلم عليو اهلل صلى - لقولو بحاؿ؛ غيره حوؿ على نصاب حوؿ يبني ال: الشافعي وقاؿ ٕ

 ( . الحوؿ عليو يحوؿ حتى

 بخبلؼ، يشملها المعنى وىذا، ثمناً  لكونها األثماف؛ في وجبت إنما الزكاة ألف سواىا؛ فيما الشافعي ووافق ٖ
 من بدلو حوؿ فُبِنيَ ، الحوؿ في نماؤه إليو يضم نصاب أنو ولنا: ( ٖ٘ٔ/ٗ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ، غيرىا
 والجنساف، النزاع محل عليو فنقيس، والعروض، والربح بالنماء مخصوص والحديث، كالعروض، حولو على جنسو

 . اآلخر على أحدىما حوؿ يبنى ال أف فأولى، وجودىما مع اآلخر إلى أحدىما يضم ال
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 فعليو بمائة فباعها مئتاف عنده كاف وإف الحوؿ، انقطع النصاب بدوف النصاب باع
 . واحدة مئة زكاة
 بمائتي ديناراً  عشرين أبدؿ إف وكذلك:  ... (ٖٙٔ/ٗ) المغنيكما في  الخرقي قاؿ

  .بانتقالها الزكاة تبطل لم ديناراً  بعشرين درىم مائتي أو درىم
 حوؿ انقطع جنسو غير من نصاباً  أبدؿ متى أنو ذلك وجملة: اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ

 والفضة الذىب لكوف التجارة؛ عروض أو بالفضة الذىب إال حوالً  واستأنف الزكاة
 اآلخر إلى أحدىما ويضم، المتلفات وقيم، الجنايات أروش ىما إذ، الواحد كالماؿ

 عرضاً  باع أو، األثماف من بنصاب للتجارة عرضاً  اشترى إذا وكذلك، الزكاة في
 والقيمة، نفسها في ال العروض قيمة في تجب الزكاة ألف الحوؿ؛ ينقطع لم بنصاب

 إلى أحدىما يضم ال والفضة الذىب إف: قلنا وإذا، واحداً  جنساً  فكانا األثماف ىي
 إلى أحدىما يضم ال ماالف ألنهما اآلخر؛ حوؿ على أحدىما حوؿ يُػْبنَ  لم صاحبو
  . ٔالماشية من كالجنسين: حوِلو على حولُو يُبنَ  فلم اآلخر؛

                                                           

 أحدىما نصاب بيع إذا والفضة الذىب أف: إحداىما: والفضة الذىب في: روايتاف أحمد اإلماـ عن جاء ٔ
 الروض وصاحب، مختصره في الخرقي واختاره، األوؿ حوؿ على يبنى بل، الحوؿ ينقطع ال اآلخر من بنصاب
، الحوؿ يقطع بالعكس أو الفضة من بنصاب إبدالو أو الذىب من النصاب بيع أف: األخرى والرواية، المربع

 يضم فلم، الربا باب في جنساف وىما، اآلخر إلى أحدىما يضم ال ماالف ألنهما أولو؛ من جديداً  حوالً  ويستأنف
 اختلفت فإذا...  بالفضة والفضة، بالذىب الذىب: ))الحديث بنص الفضة غير الذىب ألف اآلخر؛ إلى أحدىما

 أحمد لئلماـ الرواية ىذه واختار[ ، ٚٛ٘ٔ برقم، مسلم(( ]بيد يداً  كاف إذا شئتم كيف فبيعوا األصناؼ ىذه
 الفقو في القواعد في رجب ابن اإلماـ وقاؿ، ٗٗ/ ٙ المستقنع، زاد شرح في العثيمين صالح بن محمد العبلمة

 ولو المذىب على األوؿ حوؿ على بنى جنسو من بنصاب الزكاة أمواؿ من نصاباً  أبدؿ لو: ))ٖٗٔ ص اإلسبلمي
 رواية انتصاره في الخطاب أبو وخرَّج، روايتين فيو فإف باآلخر؛ النقدين أحد إبداؿ في إال استأنف جنسو بغير أبدلو

 بيع أو آخر زكوي بنصاب أُبدؿ إذا الزكوي النصاب أف تقدـ مما فظهر(( مطلقاً  الجنس غير من اإلبداؿ في بالبناء
 :اآلتي النحو على يكوف آخر بنصاب

 حوؿ تم إذا فيزكي، األوؿ النصاب حوؿ على بُني جنسو من أكثر أو بنصاب أبدؿ أو النصاب بيع إذا - ٔ
 ال حولها فإف، التجارة عروض أما، األثماف في حنيفة أبو ووافقهما أحمد واإلماـ، مالك اإلماـ قاؿ وبهذا، األوؿ
 .بحاؿ ينقطع
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 ينقطع فبل،  ٔحاؿ بكل األثماف حوؿ على يُبنى حولها فإف التجارة؛ عروض وأما
 حوؿ على بنى بو باعو أو بنقد لتجارة عرضاً  اشترى إذا، البيع أو بالمبادلة الحوؿ
 والبقر اإلبل وحتى، النقد جنس من وىي، العروض قيم في تجب الزكاة ألف األوؿ؛
 كانت إذا الحوؿ ينقطع وال، العروض زكاة يزكيها فإنو: التجارة بها قصد إذا والغنم

 عروض من كانت إذا، جنسها غير أو بجنسها باعها سواء، التجارة عروض من
  . التجارة

 ينقطع فبل التجارة عروض حوؿ أما (ٕٙٚفي كتاب الزكاة )ص البغوي اإلماـ قاؿ
 المبادلة؛ وقت ملكو في باقية والقيمة، القيمة في تجب التجارة زكاة ألف بالمبادلة؛

 التجارة في ربح حصل وإذا ا.ىػ اآلخر ويملك إال أحدىما عن يزوؿ ال ملكو ألف
 في تجب الزكاة فإف التجارة سعر ارتفع إذا وكذا، األصل حوؿ على يبنى الربح فحوؿ
 . الحاضرة القيمة زكى التجارة سعر نقص وإف، القيمة جميع

 عند ما إلى يضم ال - السائمة نتاج أو التجارة ربح بغير - المستفاد الماؿ( تنبيو)
: ذلك مثاؿ ملكو، ما وقت من يبدأ جديداً  حوالً  لو يكوف وإنما الماؿ، من المالك

                                                                                                                                                  

 الذىب إال جديداً  حوالً  واستأنف الحوؿ انقطع جنسو غير من أكثر أو بنصاب أبدؿ أو النصاب بيع إذا - ٕ
. الواحد كالماؿ والفضة الذىب ألف المستقنع؛ وزاد المقنع في اختارىا أحمد لئلماـ رواية في بالعكس أو والفضة

، الحوؿ ينقطع ىذا فعلى، الربا باب في جنساف ألنهما الفضة؛ إلى الذىب يضم ال: أحمد لئلماـ رواية وفي
 .عثيمين ابن العبلمة الرواية ىذه واختار. جديداً  حوالً  ويستأنف

 في إال حنيفة أبو ووافقو، بحاؿ غيره حوؿ على نصاب حوؿ يبنى ال: فقاؿ اهلل رحمو الشافعي اإلماـ أما - ٖ
 .وأحمد مالك اإلماـ وافق فإنو تقدـ كما، األثماف

، جنسو بغير أو بجنسو كاف سواء، مطلقاً  األوؿ حوؿ على بنى بنصاب نصاباً  باع إذا أنو ألحمد رواية وفي - ٗ
/ ٙ الكبير، والشرح، ٖٙٔ - ٖ٘ٔ/ ٗ، قدامة البن المغني: انظر. اهلل رحمو السعدي العبلمة ىذا واختار
 .ٖ٘ٔ ص رجب، البن والقواعد،، ٖٔٙ

 آخر بنصاب الزكوي النصاب إبداؿ إف: األصحاب من قاؿ من قوؿ الصحيح: اهلل رحمو السعدي العبلمة قاؿ ٔ
 وغيره الجنس من كاف ما بين والتفريق، آخر جنس من أو جنسو من كاف سواء، يقطعها وال، الزكاة يمنع ال زكوي

 أبواب فتح يوجب جنسو غير من أبدلو إذا بقطعو القوؿ وألف األمرين؛ بين فرؽ ال: األمر وحقيقة، عليو دليل ال
 .(ٚٚ – ٙٚص) للسعدي الفقهية المسائل من الجلية المختارات.  الزكاة لمنع الحيل
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 عنده كاف وإذا ذلك، ونحو المرأة، وصداؽ والهدية، والهبة، باإلرث، الحاصل الماؿ
 يبدأ الحوؿ فإف النصاب؛ بو كمل جنسو من جديداً  ماالً  فاستفاد نصاباً  يبلغ لم ماؿ
 الماؿ وانتقل الحوؿ أثناء في المالك مات إذا ذلك ومن النصاب، اكتماؿ وقت من
 جديداً  حوالً  يستأنف بل مات الذي المالك حوؿ على يبني ال الوارث فإف الورثة، إلى
 يحوؿ حتى فيو زكاة فبل ماالً  استفاد من ) لحديث الملك؛ إليو انتقل حين من بو يبدأ
 . ٔ(الحوؿ عليو

 ؟ األجرة قبض من أـ ، العقد من ىو ىل العقار؛ أجرة حوؿ يبدأ متى( : فرع)
  . العقد من يبدأ العقار أجرة حوؿ":  (ٖٚٗ/ٜ) قاؿ علماء اللجنة الدائمة 

 ؟الميراث ( : متى يبدأ حوؿفرع)
 حين ذلك يكوف ىل ؟إلرثا يزكى متى( : ٖ٘ٓ/ٜ) الدائمة اللجنة علماء سئل

 عقارا؟ أو نقدا كانت إذا الهبة وكذلك عليو، الحوؿ مرور بعد أو استبلمو
 تنتقل التركة ألف المورث، وفاة من سنة مضي بعد التركة في الزكاة تجب: " فأجابوا
 من نصابا الوارث نصيب بلغ إذا الوفاة، تاريخ من الورثة إلى المتوفى من ملكيتها

 إال زكاة فيو فليس التركة من ذلك سوى ما وأما والفضة، الذىب من الحلي أو النقود
 العقار وأما لذلك، أعده حين من الزكاة حوؿ فيو يبتدئ فإنو للتجارة، الوارث أعده إذا
 نصابا بلغت إذا أجرتو، في الزكاة وجبت أجر فإذا التجارة، لغير كاف إذا فيو زكاة فبل

 إذا أما الحوؿ، عليو وحاؿ التجارة عروض أو النقود من لديو ما إلى بضمها أو بنفسها
 وإف التجارة، عروض زكاة ففيها للتجارة كانت فإف بقرا أو غنما أو إببل التركة كانت
 :بشرطين إال زكاة فيها فليس للقنية كانت

 .النصاب بلوغ: أحدىما
                                                           

، رضي اهلل عنهم مرفوعا، عاثشةو  ،وأنس ،عمر ابنو  علي ابن أبي طالب، عنروي ىذا القدر من الحديث  ٔ
(، وصححو ٕٕٛ/ٔ(، وجوده العراقي في المغني )ٚٗٗ/ٗوالحديث صححو ابن القيم في تهذيب السنن )

(، وصححو الشيخ أحمد ٜٛ/ٗٔ(، وحسنو العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )ٚٛٚاإلرواء )العبلمة األلباني في 
 ( .٘ٔٗ/ٕ(، وصححو األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )ٖٔٔ/ٕشاكر في تحقيق المسند )



 - 015 - 

 الهبة وأما الرعي، ىو والسـو أكثره، أو الحوؿ جميع سائمة تكوف أف:  والثاني
 . انتهى"  تفصيلو سبق ما على التركة في كالحكم فيها فالحكم

 يزوؿ قلنا اف الحوؿ أثناء في ارتد لو(: ٖٗٙ/٘(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)
 بني كما يبنى بل ينقطع ال أنو وجو وفيو استأنف أسلم فاف الحوؿ انقطع بالردة ملكو

 قلنا واف، تمامو عند الزكاة وعليو مستمر فالحوؿ يزوؿ ال قلنا واف .... الوارث
 استمرار تبينا أسلم واف الردة وقت من االنقطاع تبينا الردة علي ىلك فاف موقوؼ
 .الملك

 ؟ الحوؿ ينقطع فهل آخر، بذىب ذىبها المرأة أبدلت لو( : تنبيو)
 يبدأ لم جنسو نفس من بماؿ الزكاة فيو تجب ماال أبدؿ من أف: العلماء عند القاعدة

 .كما تقدـ قريبا األوؿ الماؿ حوؿ على يكمل بل ، جديدا حوال
 عروض أو ، بإبل إبل أو ، بغنم غنم أو ، بفضة فضة أو ، بذىب ذىبا أبدؿ فلو

 . األوؿ الحوؿ على ويكمل ، بذلك الحوؿ ينقطع لم ، تجارة بعروض تجارة
 يعتبر مما،  للزكاة نصابا باع إذا( : " ٖ٘ٔ/ٗ" )المغني" في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ
 الذىب أو،  بالغنم الغنم أو،  بالبقر البقر أو،  باإلبل كاإلبل،  بجنسو الحوؿ فيو

"  األوؿ حوؿ على الثاني حوؿ وبنى،  الحوؿ ينقطع لم،  بالفضة الفضة أو،  بالذىب
 . بتصرؼ انتهى
 عندىا كاف امرأة عن: (٘ٗ/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عبلمةال وسئل
 ، الحوؿ ينقطع فهل ، آخر بذىب أبدلتو الحوؿ أثناء وفي ، النصاب يبلغ ذىب

 ؟ ينقطع ال أو اإلبداؿ وقت من الحوؿ وتحسب
 بجنسو الذىب أبدلت المرأة ىذه ألف ؛ المسألة ىذه في الحوؿ ينقطع ال: "  فأجاب

 . انتهى" 
 في ومجنوف صبي على زكاة فبل الحنفية، عند شرط: والعقل البلوغ :سادسال الشرط
 .والصـو كالصبلة العبادة بأداء مخاطبين غير ألنهما مالهما؛
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 الولي ويخرجها والمجنوف، الصبي ماؿ في الزكاة وتجب يشترطاف، ال: الجمهور وقاؿ
 (الصدقة تأكلو حتى يتركو وال لو، فليتجر ماؿ لو يتيماً  ولي من) لحديث مالهما من

 لثواب تراد الزكاة وألف ، ٔ( الزكاة تأكلها ال اليتامى، ماؿ في ابتغوا): رواية وفي
 المواساة، أىل ومن الثواب، أىل من والمجنوف والصبي الفقير، ومواساة المزكي،

 مصلحة تحقيق من فيو لما أولى الرأي وىذا. األقارب نفقة عليهما يجب ولهذا
 النفس، وتزكية إليو، المحتاجين تطلَّع من الماؿ وتحصين حاجتهم، وسد الفقراء،
 .وسيأتي في ىذه المسألة بحث موسع  والجود المعونة خُلق على وتدريبها

 وما مضروبين غير ولو النقداف: أصناؼ خمسة وىو نامياً؛ الماؿ كوفالشرط السابع :  
 والزروع التجارة، وعروض والركاز، والمعدف النقدية، األوراؽ من محلهما يحل

 .المالكية عند المعلوفة وكذا هور،الجم عند السائمة األىلية واألنعاـ والثمار،
 الماؿ من إال يحصل ال النماء وىو الزكاة معنى ألف ناميًا؛ الماؿ كوف واشتراط
 أو بالتجارة لبلستنماء معداً  الماؿ كوف وإنما النماء، حقيقة المقصود وليس النامي،
 والسمن، والنسل الدر لحصوؿ سبب اإلسامة ألف الجمهور؛ عند الرعي أي بالسـو

 .المسبب مقاـ السبب فيقاـ الربح، لحصوؿ سبب والتجارة
 وأصوؿ األمتعة في وال والفضة، الذىب غير والمعادف والآللئ الجواىر في زكاة فبل

 المعلمة، والكبلب والفهود والحمير والبغاؿ الخيل في وال والعقارات، األمبلؾ
 .للتجارة تكوف أف إال العلم وكتب الصناعة وآالت واأللباف والعسل
 فيها، الزكاة عدـ بو والمفتى للتناسل، السائمة الخيل في الزكاة حنيفة أبو وأوجب
 .والشافعية المالكية فيو يوجبها ولم العسل، في والظاىرية والحنابلة الحنفية وأوجبها

 الزروع) الحرث ماعدا زكاة في الحنفية عند شرط: الدين عدـالشرط الثامن : 
 الذىب) العين زكاة في المالكية وعند األمواؿ، كل في الحنابلة وعند ،(والثمار

                                                           

 ، وسيأتي تخريجو بتوسع في باب خاص بهذه المسألة .موقوفاً  عمرمرفوعا وقد صح عن  ضعيف حديث ٔ
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 وتفصيل.  الشافعية عند بشرط وليس. والمعادف والماشية الحرث زكاة دوف( والفضة
 ذلك سيأتي في باب مستقل في ىذه المسألة .  في اآلراء

 بالواج الماؿ كوف الحنفية اشترط: األصلية الحاجات عن الزيادةالشرط التاسع : 
، بها المشغوؿ ألف لمالكو؛ األصلية الحاجة وعن الدين عن فارغاً  الزكاة فيو  كالمعدـو

 صلى قاؿ: قاؿ أنو عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من وغيرىما ومسلم البخاري روى
 .(صدقة فرسو وال عبده في المسلم على ليس): وسلم عليو اهلل
 الحديث ىذا: الحديث ىذا على الكبلـ عند مسلم لصحيح شرحو في النووي قاؿ

 تكن لم إذا والرقيق الخيل في زكاة ال وأنو فيها، زكاة ال القنية أمواؿ أف في أصل
 .والخلف السلف من كافة العلماء قاؿ وبهذا للتجارة،

 وأثاث البذلة وثياب السكن دور في ليس أنو على اجمعوا: ىبيرة ابن الوزير وقاؿ
 .زكاة االستعماؿ وسبلح الخدمة وعبيد الخدمة ودواب المنزؿ
 كالنفقة تحقيقاً  اإلنساف عن الهبلؾ يدفع ما بأنها: األصلية الحاجة ملك ابن وفسر
 تقديراً  أو البرد، أو الحر لدفع إليها المحتاج والثياب الحرب وآالت السكنى ودار

 نفسو عن دفعاً  النصاب، من يده في بما دينو قضاء إلى محتاج المديوف فإف كالدين،
 وكتب الركوب ودواب المنزؿ، وأثاث الحرفة وكآالت كالهبلؾ، ىو الذي الحبس

 إلى بصرفها مستحقة دراىم لو كانت فإذا كالهبلؾ، عندىم الجهل فإف ألىلها؛ العلم
 كاف العطش، إلى صرفو المستحق الماء أف كما كالمعدومة، صارت الحوائج، تلك

،   .التيمم عنده وجاز كالمعدـو
 .  مستقبل الشرط ىذاالثبلثة األخرى  المذاىب أصحاب من أي يذكر ولم
 

 (الزكاة أداء صحة شروط)باب 
 شرطاف ىما : الزكاة أداء صحةل يشترط
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 عن لها تمييزاً  الزكاة، أداء في شرط النية أف على الفقهاء اتفق: النيةالشرط األوؿ : 
 :نيتاف والنية الصدقات وبقية الكفارات

 بذلك يقصد بحيث تعالى، هلل اإلخبلص نية وىي تعالى، اهلل وىو لو المعموؿ نية -ٔ
ينَ  َلوُ  ُمْخِلِصينَ  اهلل لِيَػْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما: }تعالى اهلل قاؿ تعالى، اهلل وجو  ُحنَػَفاءَ  الدّْ

 . ٘:اآلية، البينة{  اْلَقيَّْمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزََّكاةَ  َويُػْؤتُوا الصَّبَلةَ  َويُِقيُموا
 (نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات، األعماؿ إنما: )وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ

 .متفق عليو
 أداء العظيمة العبادات ومن بعض، عن بعضها العبادات تمييز وىي العمل نية -ٕ

 عبادة وألنها عمل؛ الزكاة ألف السابق؛ للحديث الزكاة؛ أداء في النية فتجب الزكاة،
 يعتقد أف: الزكاة أداء في والنية كالصبلة، النية، إلى فافتقرت ونفل فرض إلى تتنوع
 محل ألف القلب؛ ومحلها والمجنوف، كالصبي: عنو يخرج من زكاة أو زكاتو أنها

 .( ٜٛ/ٗ) المغني .القلب كلها العبادات
 قاؿ وبهذا ، بالنية إال الزكاة أداء يصح ال" : (ٛ٘ٔ/ٙ) المجموع في النووي قاؿو 

 اهلل صلى لقولو؛  العلماء وجماىير وداود ثور وأبو وأحمد والثوري حنيفة وأبو مالك
 األوزاعي عنهم وشذ( ؛ نوى ما امرئ لكل وإنما ، بالنيات األعماؿ إنما: ) وسلم عليو
 . انتهى" الديوف كأداء نية ببل أداؤىا ويصح تجب ال:  فقاؿ
 في شرط النية أف الفقهاء عامة مذىب" ( :ٕٗٙ/ٕ" )المغني" في قدامة ابن وقاؿ
 . انتهى" النية لها تجب ال:  قاؿ أنو األوزاعي عن حكي ما إال،  الزكاة أداء

 الزكاة إخراج في النية: (ٗ٘ – ٖ٘/ٛٔ) في مجموع فتاواه العثيمين العبلمة قاؿو 
 :أقساـ أربعة على

 المكلف مالكها فرقها إذا فيما وذلك فقط، المالك من شرطاً  تكوف أف: األوؿ
 .بنفسو
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 فينوي مكلف، غير المالك كاف إذا فيما وذلك فقط غيره من شرطاً  تكوف أف: الثاني
 .مالو في وليو إخراجها

 وبعد إخراجها في وَكَّل إذا فيما وذلك غيره، ومن المالك من شرطاً  تكوف أف: الثالث
 .للفقير دفعها عند أيضاً  الوكيل من فتشترط الزمن
 .صور ثبلث في وذلك أصبلً  النية تشترط ال أف: الرابع
 الساعي، أو اإلماـ فأخذىا غيره أو بحبس المالك إلى الوصوؿ تعذَّر إذا: األولى

 .وباطناً  ظاىراً  وتجزئ
 ال ظاىراً  فتجزئ قهرًا، الساعي أو اإلماـ فأخذىا أدائها من المالك امتنع إذا: الثانية
 .باطناً 

 ال ظاىراً  وتجزئ عليو، العثور بعد الساعي أو اإلماـ فأخذىا مالو غّيب إذا: الثالثة
 ا.ىػ  باطناً 

 عليو الذي الدين عن الزكاة أخرج المدين كاف إذا : أيضا عثيمينال عبلمةال وسئل
 عن تجزئ فهل ، الدين صاحب عن ولكن نفسو عن ليس وأخرجها صاحبو إذف بدوف

 ؟ أخرى مرة إخراجها يلزمو أو الدين صاحب
 الزكاة ألف ؛ عنو تجزئو ال فإنها ، يوكلو لم شخص عن زكاة أخرج من كل: " فأجاب

 عن دينا قضيت إذا ، الدين قضاء ، الدين كقضاء وليست ، النية من فيها البد
 إذا تصح ال فإنها ، الزكاة أما ، عليو ترجع عليو الرجوع ونويت إذنو بدوف شخص

 ىي لمن نية إلى تحتاج عبادة الزكاة ألف وذلك توكيلو، بدوف شخص عن أخرجتها
 تصح؛ ال وحينئذ منو، نية بدوف عنو أخرجتها قد تكوف فإنك ، يوكلك لم وإذا عليو،
( نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات األعماؿ إنما: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ
 " .الدرب على نور" من انتهى
 إذا ، مالكو على الزكاة تجب( : " ٕ٘ٗ/ٜ" )لئلفتاء الدائمة اللجنة فتاوى" في وجاء
 بد فبل عبادة الزكاة ألف ؛ الزكاة يخرجو بما ينوي أف وعليو نصابا يملكو ما ثمرة بلغت
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 فبل ،( بالنيات األعماؿ إنما: )وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ النية؛ من لصحتها
 . انتهى.." إخراجها في لو أذف إذا إال ، غيره عنو يخرج أف يجزئ

 وىذا تفصيل ىذه المسألة في المذاىب األربعة .
 لو كما حكماً، ولو الفقير، إلى لؤلداء مقارنة بنية إال الزكاة أداء يجوز ال: الحنفية قاؿ
 الوكيل دفع ثم للوكيل، الدفع عند نوى أو الفقير، يد في والماؿ نوى، ثم نية ببل دفع
 النية، شرطها من فكاف عبادة، الزكاة ألف الواجب؛ مقدار لعزؿ مقارنة أو نية، ببل

 حالة بوجودىا فاكتفي يتفرؽ للفقراء الدفع أف إال باألداء، االقتراف فيها واألصل
 أو ضاعت ثم الزكاة عزؿ فلو. الصـو في النية كتقديم المزكي، على تيسيراً  العزؿ،
 الماؿ، بقية من الزكاة إخراج يمكن ألنو بدلها؛ ويغـر عنو، تسقط لم تلفت، أو سرقت

 .وأخرجت عنو ورثت مات ولو
 ينوي أال بشرط استحساناً، عنو فرضها سقط الزكاة، ينوي ال مالو، بجميع تصدؽ ومن
 إلى حاجة فبل فيو، متعيناً  فكاف منو، جزء الواجب ألف أوغيره؛ نذر من آخر واجباً  بها

 المبرأ المبلغ زكاة سقط عنو، فأبرأه فقير، على دين لو كاف لو ىذا وعلى التعيين،
 .كالهبلؾ ألنو ينو، لم أو الزكاة عن بو نوى سواء عنو،
 المختار وىو يوسف أبي عند بو تصدؽ ما زكاة تسقط لم النصاب ببعض تصدؽ ولو
 ألداء يتعين لم المؤدى البعض ألف الباقي؛ وزكاة زكاتو فتجب الهداية، صاحب عند

 بكل التصدؽ حالة في كما المؤدى، الجزء زكاة تسقط: محمد وقاؿ. الواجب
 .الزكاة ىو الذي الجزء بإخراج للتيقن الماؿ،

 والصحيح عزلها، عند ويكفي الدفع، عند الزكاة ألداء النية تشترط: المالكية وقاؿ
 يقـو من أو اإلماـ نية وتجزئ والمجنوف، كالصبي عنو كرىاً  دفعها من تجزئ أنها

 .المزكي نية عن مقامو
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 «مالي زكاة ىذا»: فينوي بها، النطق يشترط وال بالقلب، النية تجب: الشافعية وقاؿ
 صدقة فرض كهذا ذلك، ونحو فرضاً، إال تكوف ال الزكاة ألف الفرض؛ ذكر بدوف ولو

 .الصدقة فرض أو المفروضة، الصدقة أو المفروضة، مالي صدقة أو مالي
 أو للوكيل إعطاءىا أو الزكاة، عزؿ تقارف أف بشرط الدفع على النية تقديم ويجوز
 ويجوز أحدىما، تقارف لم وإف التفرقة وقبل العزؿ بعد تجزئ كما التفرقة، وقبل بعده،

 مالي، حق الزكاة ألف مكلفاً  مسلماً  يكوف بأف أىلها من كاف إف للوكيل تفويضها
 وإعادة واألثماف، الديوف دفع في كالتوكيل المالية، الحقوؽ أداء في التوكيل ويجوز
 لكن أدائها، في توكيلو فيجوز والكافر الصبي نحو أما أصحابها، إلى والعواري الودائع
 والسفيو والمجنوف الصبي زكاة في الولي نية وتجب. إليو المدفوع لو يعين أف بشرط

. األظهر في اإلماـ نية تجزئو لم نية ببل لئلماـ المزكي دفعها ولو. لتقصيره ضمنها وإال
 .النية اآلخذ على وجب وإال منو، األخذ عند نوى المزكي من قهراً  أخذت وإذا
 الماؿ يعتبر وال جباىا، الذي اإلماـ نية تفد لم الزكاة، دفع عند النية تتوافر لم فإذا

 النية: الحنابلة قاؿ وكذلك. عادية صدقة ىو وإنما الزكاة، عن مجزئاً  للفقراء المدفوع
 ألف القلب؛ ومحلها والمجنوف، كالصبي عنو يخرج ما زكاة أو زكاتو، أنها يعتقد أف

 كسائر اليسير بالزمن األداء على النية تقديم ويجوز. القلب كلها االعتقادات محل
 نيتو تتقدـ لم إذا جاز، الوكيل، دوف ىو ونوى وكيلو إلى الزكاة دفع وإف العبادات،

 إلى الدفع حاؿ نوى إذا إال يجز، لم طويل بزمن النية تقدمت فإف. طويل بزمن الدفع
 .المستحق إلى الدفع عند الوكيل ونوى الوكيل،

 أسقط حقو في النية تعذر ألف نية؛ غير من أجزأت قهراً  الزكاة اإلماـ أخذ إف لكن
 .والمجنوف كالصغير عنو وجوبها

 غير الجمهور عند يجزئو لم الزكاة، بو ينو ولم تطوعاً، مالو بجميع اإلنساف تصدؽ ولو
 ولم ركعة، مئة صلى لو وكما ببعضو، تصدؽ لو كما الفرض، بو ينو لم ألنو الحنفية؛

 .للقياس خبلفاً  استحساناً  الزكاة عنو تسقط: الحنفية وقاؿ. بها الفرض ينو
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 للمستحقين، تعطى بأف الزكاة أداء لصحة التمليك يشترط: التمليكالشرط الثاني : 
 إلى الحنفية عند تصرؼ وال التمليك، بطريق إال اإلطعاـ أو اإلباحة فيها يكفي فبل

 كاألب قبضو لو يجوز من لهما قبض إذا إال( مميز) مراىق غير وصبي مجنوف
 ىو واإليتاء[ ٕ/ٖٗ:البقرة{ ]الزكاة وآتوا: }تعالى لقولو وذلك. وغيرىما والوصي

{ للفقراء الصدقات إنما: }وجل عز بقولو صدقة الزكاة تعالى اهلل وسمى التمليك،
 ػ الشافعية قاؿ كما ػ «للفقراء» كلمة في والبلـ تمليك، والتصدؽ[ ٜ/ٓٙ:التوبة]

 . «لزيد الماؿ ىذا»: يقاؿ كما التمليك، الـ
 :أخرى ثبلثة شروطاً  الزكاة ألداء المالكية واشترط

 الساعي، مجيء أو -أي نضج الزرع– الطيب أو بالحوؿ وجوبها بعد إخراجها - ٔ
 مع وقتها بعد وتأخيرىا. الفقهاء لجمهور خبلفاً  تجزه لم وقتها، قبل أخرجها فإف

 .والعصياف للضماف سبب إخراجها من التمكن
 .لغيره ال يستحقها لمن دفعها - ٕ
 .فيو وجبت ما عين من كونها - ٖ
 

 (والمجنوف الصبي ماؿ في الزكاة)باب 
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف جده عن أبيو عن شعيب بن عمروورد في الحديث عن 

 تأكلو حتى يتركو وال فيو فليتجر ماؿ لو يتيما ولي من أال) : فقاؿ الناس خطب
 . ٔ(الصدقة

                                                           

( ٖٔٔٚ رقم ، ٚٓٔ/ٗ) والبيهقى ،( ٓٔٔ -ٜٓٔ/ٕ) والدارقطني ،( ٔٗٙ رقم ، ٕٖ/ٖ) ترمذىال أخرجو ٔ
 المنير البدر في الملقن وابن ،( ٖٔٓ/٘) المجموع في النووي وضعفو ، الترمذي ضعفو ، ضعيف حديث وىو

 وقاؿ ،( ٕٖٖ/ٔ) النتقيح في الذىبي ضعفو وكذا ،( ٖٓ/ٖ) التنقيح في الهادي عبد ابن وضعفو ،( ٙٙٗ/٘)
 من يروى إنما الترمذي قاؿ وقد ضعيف وىو الصباح بن المثنى إسنادىم في( : ٚ٘ٔ/ٕ) التلخيص في الحافظ

 عنو أحمد سألت مهنا وقاؿ انتهى عليو موقوفا الخطاب بن عمر عن شعيب بن عمرو عن روي وقد الوجو ىذا
 بن عمرو عن أيضا الشيباني إسحاؽ أبي حديث من الدارقطني ورواه عمرو عن المثنى يرويو بصحيح ليس فقاؿ

 بن ورواه متروؾ ضعيف والعرزمي عمرو عن العرزمي حديث ومن ضعيف وىو علي بن مندؿ عنو راويو لكن شعيب
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 والمجنوف الصبي ماؿ في الزكاة وجوب في تعالى اهلل رحمهم العلماء اختلفوقد 
 :أقواؿ على

 وىو، والحنابلة والشافعية المالكية قاؿ وبو ،وىو قوؿ الجمهور تجب: األوؿ القوؿ
 سيرين ابن قاؿ وبو وجابر، وعائشة، الحسن، وابنو وعلي وابنو، عمر، عن مروي

  .تقدـ كما الراجح وىو، وغيرىم عبيد وأبو عيينة، وابن وربيعة، ومجاىد،
 فُيحصى المجنوف، ويفيق الصبي يبلغ حتى تخرج ال لكنها الزكاة؛ تجب: الثاني القوؿ

 وبهذا يزِؾ، لم شاء وإف زكى شاء فإف ُأعلم بلغ فإذا، الزكاة من اليتيم على يجب ما
 .واألوزاعي والثوري، عنو، اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد قاؿ

 بن وسعيد الحسن، قاؿ وبو والمجنوف، الصبي ماؿ في الزكاة تجب ال: الثالث القوؿ
 يجب: حنيفة أبو وقاؿ حنيفة، وأبو والنخعي، وائل، وأبو جبير، بن وسعيد المسيب،

  .عليهما الفطر صدقة وتجب وثمرتهما، زروعهما في العشر
 .قوؿ الجمهور األوؿ القوؿ والصواب

 بعدة والمجنوف الصغير الصبي ماؿ في الزكاة وجوب على العلماء جمهوروقد استدؿ 
 :منها أدلة

 في واجبة فالزكاة( . بها وتزكيهم تطهرىم صدقة أموالهم من خذ: ) تعالى قولو -ٔ
 الحوؿ ومرور ، النصاب كملك ، شروطها توفرت متى تجب مالية عبادة فهي ، الماؿ

. 
 اهلل أف أعلمهم: ) اليمن إلى أرسلو لما جبل بن لمعاذ وسلم عليو اهلل صلى قولو -ٕ

 رواه( فقرائهم على وترد أغنيائهم من تؤخذ ، أموالهم في صدقة عليهم افترض

                                                                                                                                                  

 عن المعلم حسين رواه العلل في الدارقطني وقاؿ ضعيف وىو اإلفريقي وىو علي بن اهلل عبد طريق من عدي
 بن عمرو عن دينار بن عمرو عن عيينة بن ورواه عمر عن المسيب بن سعيد عن شعيب بن عمرو عن مكحوؿ
 الترمذي ضعيف في األلباني وضعفو ىػ.ا الترمذي عني وإياه قلت أصح وىو المسيب بن يذكر لم عمر عن شعيب

 النووي وأقره.  صحيح إسناده:  وقاؿ( ٛٚٔ/ٗ) البيهقي عنو رواه ، عنو اهلل رضي عمر قوؿ من ذلك ثبت وقد. 
  . المجموع في كما تصحيحو على
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 يشمل بعمومو وىذا ، الغني على الماؿ في الزكاة فأوجب( . ٜٖ٘ٔ) البخاري
 . ماؿ لهما كاف إف والمجنوف الصغير الصبي

 المتقدـ في الترجمة . جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو حديث -ٖ
 علي بن والحسن وعائشة عمر وابن علىعمر و  عنالقوؿ  ىذا روي وكذلك -ٗ

 . عنهم اهلل رضي وجابر
 سائر عليو تجب ال كما ، مالو في تجب ال الزكاة أف إلى اهلل رحمو حنيفة أبو وذىب

 . الفطر وزكاة الزروع زكاة عليو أوجب أنو غير ، والصياـ كالصبلة ؛ العبادات
 فؤلنهما الصبي على والصياـ الصبلة وجوب عدـ بأف ىذا عن الجمهور وأجاب
 المالية والحقوؽ مالي، حق فهي الزكاة أما ، يتحملها ال الصبي وبدف ، بدنية عبادات

 ، مالو من ضمانو عليو يجب فإنو إنساف، ماؿ أتلف لو كما الصبي، على تجب
 . ذلك وجوب شروط توفرت إذا عليهم النفقة عليو يجب األقارب، وكنفقة
 وبين ، الصبي على الفطر وزكاة الزروع زكاة وجوب بين فرؽ ىناؾ ليس:  أيضا وقالوا

 الزروع في عليو الزكاة وجبت فكما والنقود، والفضة كالذىب األمواؿ سائر زكاة
 الزكاة إخراج والمجنوف الصغير ولي ويتولى، فرؽ وال األمواؿ، سائر في عليو تجب
 .الصبي بلوغ ينتظر وال الحوؿ، عليو حاؿ كلما مالهما، من عنهما

 الصغير ماؿ في الزكاة وجوب يعني - ىذا تقرر إذا"  : المغني في قدامة ابن قاؿ
 فوجب، واجبة زكاة ألنها؛  مالهما من عنهما يخرجها الولي فإف - والمجنوف
 واجب حق وألنها؛ عليو ما أداء في مقامو يقـو والولي، العاقل البالغ كزكاة، إخراجها

 .انتهى"  أقاربو كنفقة، عنهما أداؤه الولي على فكاف، والمجنوف الصبي على
 مالكاً  فِإفّ  والمجنوف؛ الصغير ماؿ وأّما( : ٕٖٓ/ ٘) المحلى في حـز ابن قاؿ

ـّ  اهلل، عبد وابنو الخطاب، ابن عمر قوؿ وىو بقولنا قاال والشافعي  المؤمنين وأ
 .وغيره وعطاء مسعود، وابن وجابر عائشة،
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 والماشية -والدنانير الدراىم يعني– الناضّ  من أموالهما في زكاة ال: حنيفة أبو وقاؿ
، !التقسيم ىذا ِإلى تقّدمو أحداً  نعلم وال، وزروعهما ثمارىما في واجبة والزكاة خاصة،

 الثمار وأّما- خاّصة وفّضتو ذىبو في زكاة ال: شبرمة وابن البصري، الحسن وقاؿ
 مالو في زكاة ال: فقاال وشريح، النخعي، ِإبراىيم وأّما، زكاة ففيها والمواشي والزروع

 !جملة
ه مّوه ِإفْ : محّمد أبو قاؿ  الزكاة تسقط قد: لو قيل ،عليهما صبلة ال بأنّو منهم ُمَموّْ

 !الصبلة عنو تسُقط وال لو ماؿ ال عمن
 سقط فِإفْ  الزكاة، فيو الذي الماؿ ذي والبالغ؛ العاقل على والزكاة الصبلة تجب وِإنّما
 سَقَطت: البلوغ أو العقل، سَقط وِإفْ  الصبلة؛ تسُقط ولم الزكاة، سَقطت: الماؿ

 َصلَّى - رسولو أو تعالى، اهلل أوجبو فرض يسقط ال ألنو الزكاة؛ تسُقط ولم الصبلة
 .- َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - رسولو أو تعالى اهلل أسقطو حيث ِإال ،- َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ 
، ُسّنة وال قرآف نصّ  ببل الفاسد، بالرأي آخر فرض سقوط أجل من فرض يسُقط وال

 وألنهما عنهما، الصبلة لسقوط والمجنوف الصغير ماؿ عن الزكاة أسقطوا فِإفْ  وأيضاً 
 فرؽ؛ وال وثمارىما زرعهما من نفسها العّلة بهذه فلُيسقطاىا طهارة؛ ِإلى يحتاجاف ال

 على الفطر بزكاة جاء النصّ : قالوا فِإفْ ، !الُحّجة بهذه الفطر زكاة عنهما أيضاً  ولُيسقطا
 بآرائكم، التجارة رقيق عن فأسقطتموىا العبد، على بها جاء والنص: قلنا، الصغير

 الزرع، زكاة على والناّض، الماشية زكاة يقيسوا لم ِإذ القياس، فيو تركوا مّما وىذا
 قاؿ وقد، فرؽ وال عليو، الصبلة لوجوب المكاتب؛ على فليوجبوىا أو والِفطر،
 .خروجهما بأّوؿ يجب األرض، في واجب حقّّ  والثمرة الزرع زكاة: بعضهم

 والفضة الذىب في الزكاة في تعالى اهلل حقّ  وجوب بين فرؽ وال: محّمد أبو قاؿ
 من والثمار؛ الزرع في وجوبو وبين الحوؿ، تماـ ِإلى اكتسابها حين من والمواشي؛

 يد عن ذلك كلّ  بخروج ساقطة والزكاة فيها، الزكاة وقت حلوؿ ِإلى ظهورىا حين
 .والثمار الزرع في الزكاة وقت حلوؿ وقبل الحوؿ، قبل مالكو
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 ىي ِإنما أصبًل، أرض على شريعة وال األرض، على ال األرض صاحب على الحقّ  وِإنّما
 واألرض السموات على األمانة عرضنا ِإنّا: }تعالى اهلل قاؿ، !األرض صاحب على

{ جهوالً  ظلوماً  كاف ِإنّو اإِلنساف وحَمَلها منها وأشَفْقن يحِملنها أف فأبَػْين والجباؿ
 .قولو وفساد القائل ىذا -خطأ– فظهر .ٕٚ: األحزاب

 ماؿ في أْخذىا لوجب األرض؛ صاحب على ال األرض على الزكاة كانت فلو وأيضاً 
 .التوفيق وباهلل قولهم فساد فظهر وثماره، زرعو ِمن الكافر

 قد بأنها ُمقّروف وىم الرجاؿ؛ على كهي النساء على الزكاة وجوب في خبلؼ وال
 قصباً  جَعلها مسلم؛ كأرض َخراج، من وال زكاة، من فيها حقّ  ال كثيرة؛ َأْرُضوف تكوف
 جزية على صاَلح ذّمي وكأرض شيئاً، فيها يجعل لم ترََكها أو الكثير، الماؿ تغلّ  وىي
 .فقط رأسو
 ِإذا الكافر الخراجي ِإفّ : والشافعي وأشهب البصري والحسن الثوري سفياف قاؿ وقد
 .عشر وال فيها خراج فبل مسلم؛ من عشر أرض ابتاع
 لهم كانت والبحرين؛ واليمن بالحجاز والمجوس والنصارى اليهود أفّ  صحّ  وقد

 فى األُمة؛ من أحد بين خبلؼ وال ،- َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - الّنبيّ  حياة في أرضوف
 .خراجاً  وال ُعشراً  فيها -السبلـ عليو- يجعل لم أنّو

 فذكر". ثبلث عن القلم رُفع) : - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - اهلل رسوؿ قوؿ ذكروا فِإف
 . ٔ( يُفيق حتى والمجنوف يبُلغ حتى الصبي"

 ىي التي الجنايات وأُروش والثمار، الزرع زكاة الُحّجة بهذه عنهما فأسقطوا: قلنا
 سقوط فيو وإنّما األمواؿ، حقوؽ سقوط القلم سقوط في وليس شّك، ال بها ساقطة

 .التوفيق -تعالى- وباهلل. فقط األبداف فرائض وسقوط الَمبَلمة،
                                                           

 بن شداد و عباس، وابن وثوباف، ىريرة، أبي األنصاري، قتاده وأبي طالب، أبي بن وعلي عائشة، حديث من ورد ٔ
 بمجموع ولكنو مقاؿ، من أسانيدىا تخلو وال سلم، و عليو اهلل صلى النبي أصحاب من واحد غير وعن أوس،
 رقم ،ٗ/ ٕ) واإلرواء ،(ٖٕٙ رقم ،ٖٛٔ/ ٔ) والتلخيص ،(ٖٕٗ/ ٕ) الراية نصب وانظر صحيح وشواىده طرقو

ٕٜٚ.) 
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 نعم،: قلنا !بنّية ِإال تجزئ ال والفرائض يبلغ؛ لم لمن وال لمجنوف، نّية ال: قالوا فِإفْ 
 فِإذا ،{ صدقة أموالهم من خذ: }تعالى بقولو والمسلموف، اإِلماـ بأخذىا أمر وإنّما

 عليو، والُمْغَمى الغائب، عن أجزأت الصدقة أنها بنية بأخذىا أُِمر من أَخَذىا
 اهلل رضي- الصحابة عن المحفوظ أفّ  والعجب، لو نّية ال ومن والصغير، والمجنوف،

 في اآلثار بعض -اهلل رحمو- ذكر ثمَّ ، "اليتيم ماؿ في الزكاة ِإيجاب -عنهم تعالى
 ا.ىػ بتصرؼ . ذلك
 الصبي ماؿ في واجبة عندنا الزكاة"  ( :ٕٖٓ/٘) المجموع في النووي وقاؿ

 مالهما من يخرج كما مالهما من إخراجها الولي على ويجب خبلؼ، ببل والمجنوف
 لم فإف،  إليهما المتوجهة الحقوؽ من ذلك وغير األقارب ونفقة ، المتلفات غرامة
 ما زكاة إخراج واإلفاقة البلوغ بعد والمجنوف الصبي على وجب الزكاة الولي يخرج
 توجو ما يسقط فبل بالتأخير عصى الولي لكن،  مالهما إلى توجو الحق ألف؛  مضى
 . انتهى"  إليهما

 يخرجها ال أنو إال الصبي على واجبة الزكاة أف عباس وابن مسعود ابن عن روي وقد
 ( .ٖٔٓ/٘) المجموع في النووي ضعفهما.  يصح ال ضعيف وكبلىما ، يبلغ حتى

 في تجب فهل ، وأيتاما أمواال وخلف رجل توفي : اهلل رحمو باز ابن عبلمةال وسئل
 ؟ يخرجها فمن كذلك كاف وإف ؟ زكاة األمواؿ ىذه

 وفي للتجارة المعدة والعروض النقود من اليتامى أمواؿ في الزكاة تجب"  : فأجاب
 األيتاـ ولي وعلى ، الزكاة فيها تجب التي والثمار الحبوب وفي السائمة األنعاـ بهيمة

 ألنها ، والدىم توفي حين من أموالهم في الحوؿ ويعتبر. . .  وقتها في يخرجها أف
 (.ٕٓٗ/ٗٔ) باز ابن فتاوى . انتهى التوفيق ولي واهلل ، ملكهم دخلت بموتو
 ؟ والمجانين اليتامى أمواؿ في الزكاة تجب ىل : الدائمة اللجنة علماء وسئل

 عمر وابن علي قوؿ وىذا ، والمجانين اليتامى أمواؿ في الزكاة تجب"  : فأجابوا
 على ويجب ، المنذر ابن عنهم حكاه علي بن والحسن وعائشة اهلل عبد بن وجابر
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 الكتاب من إيجابها أدلة عمـو أموالهم في وجوبها على يدؿ والذي ، إخراجها الولي
 لهم يقوؿ ما لو وبين اليمن إلى معاذا وسلم عليو اهلل صلى النبي بعث ولما ، والسنة

( فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم أف أعلمهم: ) لو قاؿ مما كاف
 لفظ شملهما كما ، والمجنوف الصغير:  تشمل( األغنياء: ) ولفظة ، الجماعة رواه

 عليو اهلل صلى النبي أف ماىك بن يوسف عن مسنده في الشافعي وروى ، الفقراء
.  مرسل وىو( الصدقة تستهلكها أوال تذىبها ال اليتامى أمواؿ في ابتغوا: ) قاؿ وسلم
 في اتجروا:  قاؿ عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر أف بلغو أنو الموطأ في مالك وروى
 على يدؿ وىذا ، وأمرىم للناس عمر ذلك قاؿ وقد ، الزكاة تأكلها ال اليتامى أمواؿ

 عن الموطأ في مالك وروى.  إجازتو على والمتفق بو المعموؿ الحكم من كاف أنو
 في يتيمين لي وأخا تليني عائشة كانت:  قاؿ أنو أبيو عن القاسم بن الرحمن عبد

 ( .ٓٔٗ/ٜ) الدائمة اللجنة فتاوى"  الزكاة أموالنا من تخرج فكانت حجرىا
 أفّ  األصحّ  وكاف(: "ٖٗٓ/ ٘) المحّلى على وتعليق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ
يَة، تجب كما الماؿ، في تجب الزكاة  مَثبًل، الثمن يجب وكما الِعَوض، يجب وكما الدّْ

 يجب األمر وليّ  وأفّ  َمْحُجورِه، ماؿ من بِإخراجها ُمكلَّف المجنوف أو الصبيّ  وليّ  وأفّ 
 ا.ىػ الماؿ من استيفاؤىا عليو
 رحمو عثيمينال عبلمةال والمجنوف الصبي ماؿ في الزكاة بوجوب القوؿ أيضا اختار وقد
 ( .ٗٔ/ٙ) الممتع الشرح في اهلل

 ىذه أف علم: إ بِإيجابها يقوؿ من على رّداً ( ٓٙٗ/ ٔ) النديّة الروضة في وجاء
 أوقفو حيث ووقف اإلنصاؼ، راجع فإذا يسمعها، من ذىن عنها ينبو قد المقالة
 ودعائمو اإلسبلـ، أركاف أحد ىي الزكاة أف وبيانو الحق، ىو ىذا أف علم الحق،

 على خامستها الزكاة التي األركاف؛ األربعة من شيء يجب ال أنو خبلؼ وال وقوائمو،
 في الشارع عن جاء فما ىو؟ فما بدليل كاف إف عليو، الزكاة فإيجاب مكلف، غير
 .الحجة بو تقـو مما شيء ىذا
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 لئبل األيتاـ؛ أمواؿ في باالتجار أمر أنو وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي عن يروى كما
 ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبي إلى مرفوعا شيء في ذلك يصح فلم الزكاة، تأكلها
 .الحجة بو تقـو مما فليس

 .بمثلو عورض وقد أيضا، فيو حجة فبل الصحابة بعض عن روي ما وأما
 فذلك ونحوه،{ أموالهم من خذ: }كقولو عاـ الزكاة في الخطاب إف: قائل قاؿ وإف

 وأيضا المكلفوف، وىم الخطاب، لو يصلح لمن إال ذلك في الخطاب وليس، ممنوع
 ليس من على وجوبها عدـ على االتفاؽ وقع التي التكاليف وسائر بل األركاف، بقية

 .الناس جملة من والصبي للناس، عامة بها الخطابات بمكلف،
 العمـو لكاف المكلفين؛ غير على إليجابها مسوغا الزكاة في الخطاب عمـو كاف فلو
- اآلية تماـ أف مع باطل، الباطل استلـز وما باإلجماع، باطل وأنو كذلك، غيرىا في

 الصبي، على وجوبها عدـ على يدؿ -{ صدقة أموالهم من خذ: }تعالى قولو أعني
 وال والمجنوف، الصبي، لتطهير معنى ال فإنو{ بها وتزكيهم تطهرىم: }قولو وىو

 أف لزمهم األربعة؛ األركاف سائر في المكلفين لغير مخصصا جعلوه فما لتزكيتو،
 .الزكاة وىو الخامس الركن في مخصصا يجعلوه

 التراضي، إال يحللها ال والسنة، الكتاب بنصوص محرمة العباد فأمواؿ: وبالجملة
 .النفس وطيبة

 يحل أنو زعم فمن ذلك، ونحو والشفعة، واألرش، والدية، كالزكاة، الشرع ورود أما
 البرىاف، فعليو مرفوعا؛ عنو التكليف قلم كاف من سيما اهلل، عباد من أحد ماؿ

 .الدليل عنو يزحزحو حتى المنع موقف يقف أف المنصف على والواجب
 أمره وال مالهما، من الزكاة يخرج أف والمجنوف اليتيم، ولي على تعالى اهلل يوجب ولم

 لها تتصدع التي القوارع تلك اليتامى أمواؿ في وردت بل لو، سوغو وال بذلك،
 ".  األفئدة لها وترجف القلوب،
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 بالعمومات، تمسكا مالو في زكاة الصبي على أوجب فمن(: " .. ٕٙٗ ص) وفيها
 العباد أمواؿ في فاألصل: وبالجملة .بالعمومات تمسكا األركاف بقية عليو فليوجب

 من بطيبة إال مسلم امرئ ماؿ يحل ال" ،{ بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا وال} الحرمة
 أظهر فيها؛ الحديثية والزواجر القرآنية، القوارع فإف اليتامى، أمواؿ سيما وال ،"نفسو

 من مالو من الزكاة أخذ إذا اليتيم ولي يأمن فبل تحصر، أف من وأكثر تذكر أف من
 .الماؿ على وال الولي على وال المالك، على اهلل يوجبو لم شيئا أخذ ألنو التبعة،

 الشرعية؛ التكاليف مناط ىو ما لو يحصل لم صبي أنو المفروض فؤلف: األوؿ أما
 .البلوغ وىو
 .مالك غير على تجب ال والزكاة للماؿ، مالك غير فؤلنو: الثاني وأما
 دابة على تجب ال اإلنساني؛ النوع بهذا مختصة الشرعية التكاليف فؤلف: الثالث وأما
ا.ىػ قلت والقوؿ بعدـ الوجوب ىو اختيار العبلمة األلباني  "أعلم واهلل جماد، وال

 رحمو اهلل، وقوؿ الجمهور ىو األرجح لما تقدـ .
 ؟الصغير زكاة إخراج على اإلشهادىل يجب  (فرع)

 الصغير ماؿ في الزكاة أوجبوا ممن الفقهاء أغلبو  الجواب ال لعدـ الدليل على ذلك،
 على المالكية من حبيب ابن عند الوصي ويشهد ،إخراجها على اإلشهاد يطلبوف ال

 يلزمو ىل المأموف وغير ، صدؽ مأمونا وكاف يشهد لم فإف ، الصغير ماؿ زكاة إخراج
 . الفطر زكاة عنده وكالزكاة، نصا فيو الخطاب يجد لم ؟ يحلف أو الماؿ غـر

  .غيره أو إرث من الجنين ماؿ زكاة(: ٔمسألة)
 أو باإلرث الجنين إلى المنسوب الماؿ وأما( : ٖٖٓ/٘قاؿ النووي في المجموع )

 وبو تجب، ال أنها( المذىب) طريقاف فيو الزكاة فيو تجب ىل حيا انفصل فإذا غيره
 الملك تماـ يحصل فبل بها، يوثق وال حياتو، يتيقن ال الجنين ألف الجمهور قطع

  .ينفصل حين من حوال يبتدىء ىذا فعلى واستقراره،
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 فيو وآخروف والشاشي والمتولي الزكاة نية باب في الماوردي حكاه:  الثاني والطريق
 شيخي، فيو تردد: الحرمين إماـ قاؿ كالصبي، تجب: والثاني ، ىذا: أصحهما وجهاف

 ا.ىػ أعلم واهلل تجب ال بأنها األئمة وجـز: قاؿ
 الجنين إلى المنسوب الماؿ في تجب وىل( : ٗ/ٖوقاؿ المرداوي في اإلنصاؼ )

 المجد بو وجـز الوجوب عدـ األكثر كبلـ ظاىر الفروع في قاؿ ،ال أـ حيا انفصل إذا
 ليس أنو الحتماؿ سقوطو بدليل لو ماؿ ال بأنو معلبل الصبي ملك زكاة مسألة في

 إال الدنيا أحكاـ لو يثبت لم الجنين فطرة في المصنف وقاؿ ،حيا ليس أنو أو حمبل
 لو بحكمنا الوجوب الرعاية صاحب واختار حيا خروجو بشرط والوصية اإلرث في

 في ومنعو المعالي أبو ذكرىما وجهاف وىما الورثة باقي منعنا حتى ظاىرا بالملك
 .  الفروع

 .  المرىوف الماؿ زكاة( : ٕمسألة)
 إلى األحناؼ وذىب والحنابلة، الشافعية ومنهم الجمهور، عند الزكاة يمنع ال الرىن
 الراجح، ىو األوؿ والقوؿ الملك، تماـ لعدـ المرىوف الماؿ في الزكاة وجوب عدـ
 .عنو ملكيتو تنتقل لم مالو من ماؿ ألنو

 أرضا أو فضة، أو ذىبا، أو ماشية، رىن ومن(: ٕٓٔ/ٗقاؿ ابن حـز في المحلى )
 كل في فالزكاة: - والعين الماشية، على الحوؿ وحاؿ فأثمرت، نخبل أو فزرعها،

 ينتقل ولم المفروضة؛ الزكاة فيو عليو مالو، من ماؿ فؤلنو الزكاة؛ وجوب أما....  ذلك
 ا.ىػ عنو ملكو

 أمواؿ من غيرىا أو ماشية رىن لو( : " ٖٛٔ/٘) المجموع في اهلل رحمو النووي قاؿو 
 الملك لتماـ الزكاة وجوب الجمهور قطع وبو المذىب فطريقاف الحوؿ وحاؿ الزكاة
 . انتهى" التصرؼ متناع ال المغصوب في الخبلؼ فيو وقيل



 - 032 - 

 في أيضا الزكاة وتجب(: " ٘ٚٔ) /  اإلقناع متن عن القناع كشاؼفي   البهوتي وقاؿ
 انتهى"  المرتهن لو أذف إف المرىوف من:  أي منو الراىن ويخرجها مرىوف.... 

 . المقرض:  والمرتهن ،( المقترض) الرىن صاحب ىو والراىن
 في الزكاة تجب ىل( : ٖٗ/  ٛٔ) كما في مجموع فتاواه عثيمينال عبلمةال وسئل
  .المرىوف؟ الماؿ

 لكن ، زكويا ماال كاف إذا فيو الزكاة تجب المرىوف الماؿ: " اهلل رحمو فأجاب
 ػ الغنم من ماشية رىن رجل:  ذلك مثاؿ ، المرتهن وافق إذا منها الراىن يخرجها

 ال الرىن ألف ؛ منها البد واجبة فيها فالزكاة ، إنساف عند رىنها ػ زكوي ماؿ والماشية
 . انتهى"  المرتهن بإذف لكن ، منها الزكاة ويخرج ، الزكاة يسقط

 ماؿ من المقترض يخرجها أف فإما ، الرىن من الزكاة بإخراج المقرض يأذف لم فإف
 السنوات عن الزكاة يخرج ثم الرىن يفك حتى ينتظر أو - عنده كاف إف - آخر

  . كلها الماضية
 .عامة جهة على الموقوفة األمواؿ في الزكاة( : ٖمسألة)

 فيو ليس ، اليتامى أو الغزاة أو المساجد أو كالفقراء عامة جهة على الموقوؼ الماؿ
 بريعها يتبرع لكنو لمعين مملوكة كانت إف أما،  معين مالك لو ليس ألنو ؛ زكاة

 وحوالف النصاب كبلوغ الوجوب شروط تحققت إف فيها واجبة فالزكاة للمسجد،
   .الحوؿ

 على موقوفة الماشية كانت إذا( : " ٖٖٔ/٘) المجموع في اهلل رحمو النووي قاؿ
 ببل فيها زكاة فبل ذلك وشبو اليتامى أو الغزاة أو المساجد أو كالفقراء عامة جهة

 . انتهى"  معين مالك لها ليس ألنو،  خبلؼ
 ، معين غير على وقف في زكاة وال( : " ٖٖٚ/  ٕ" ) الفروع"  في مفلح ابن وقاؿ

 " . والمدارس المساجد على أو
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 السائمة في زكاة وال( : " ٔٚٔ/  ٕ" ) القناع كشاؼ في"  اهلل رحمو البهوتي وقاؿ
 ؛ كمدرسة ، ونحوه مسجد على أو كالمساكين،  معين غير على الموقوفة وغيرىا

 . بتصرؼ انتهى"  لها ملكهم لعدـ
 المساجد أمواؿ في الزكاة تجب ىل(: ٕٔٗ/ ٜ) الدائمة اللجنة سئلت وقد

 الموقوفة؟
 ؛ واحدا قوال ونحوىا المساجد على األوقاؼ أمواؿ في الزكاة تجب ال: "  فأجابت
 . انتهى"  فيها الملك النتفاء

 عليو موقوفة أرض في زرع إذا(: قاؿ العبلمة العثيمين في تعليقو على الكافي: فرع)
 بناءً  فيها زكاة فبل المساكين على موقوفة األرض كانت وإذا الزرع في الزكاة فعليو
 .الزكاة تجب فبل الناس لعمـو األرض وىذه المواشي في إال تؤثر ال الخلطة أف على

 .فيها زكاة ال الخيرية الصناديق أمواؿ(: ٗمسألة)
 فيما مساعدتهم أو للمحتاجين، إقراضو لغرض خيري، صندوؽ في يوضع الذي الماؿ
 فهو ، لمعين مملوؾ غير ماؿ ألنو ، الزكاة فيو تجب ال وغيرىا، حوادث من ، ينوبهم

 .الزكاة فيو تجب ال الموقوفة، كاألمواؿ
 الماؿ، من مبلغا كونوا القبائل من قبيلة( : ٜٕٔ/ٛ) الدائمة اللجنة علماء سئل وقد

 المبلغ ىذا ومشوا الدـ، من القبيلة ىذه على يجري لما خاصا المبلغ ىذا وجعلوا
 لم وإذا ، ال أـ زكاة المبلغ بهذا يجب فهل. أيضا للدـ عائد الناتج والربح للتجارة،

 من أموالها زكاة فيو تدفع أف نفسها للقبيلة يحق وىل ال، أـ زكاة عليو ىل فيو يتاجر
 النقدين؟
 حكم في لكونو المذكور؛ الماؿ في زكاة فبل ذكر كما الواقع كاف إذا: فأجابوا
 لكونو ، الزكاة فيو تدفع أف يجوز وال تدار، تجارة في أو مجمدا كاف سواء الوقف،

 . انتهى"  الزكاة مصارؼ من غيرىم وال للفقراء، مخصصا ليس
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 وذلك القبيلة، ألبناء الماؿ من بمبلغ صندوؽ تكوين حصل(: ٜٕٙ/ٛ) أيضا وسئلوا
 في المبلغ ىذا وضعت ثم اهلل، قدر ال وخبلفو الدـ مثل ، األمور بعض حاجة لسد

  ؟ ال أـ الزكاة فيو تجب فهل اإلسبلمية المضاربة
 جمعت لمن تعود ال بها المتبرع المبالغ وكانت ذكر كما الواقع كاف إذا: فأجابوا
 وإذا فيها، تجب ال فالزكاة أخرى بر وجوه في أنفقت المشروع فشل ولو منهم،
 نصيبو في كل على الزكاة وجبت المشروع فشل إذا منهم جمعت لمن تعود كانت
 . انتهى"  الحوؿ عليو حاؿ إذا منو جمع الذي
 أىلها يتبرع قروية جمعية في( ٗٛٔ/ٛٔ)في مجموع فتاواه  عثيمينال عبلمةال وقاؿ

 يحتاج من وإقراض والديات الحوادث على لئلعانة مالها ويرصد لها، شهري باشتراؾ
 .الزواج إلى

 لها فليس المشتركين ملك عن خارجة ألنها، زكاة فيها ليس الصندوؽ ىذا أمواؿ 
  انتهى"  معين مالك لو ليس فيما زكاة وال، معين مالك

 . الحراـ الماؿ زكاة(: ٘مسألة)
 لمن مملوكا ليس ذلك نحو أو ربا أو رشوة أو سرقة أو غصبا كالمأخوذ الحراـ الماؿ

 تمليك؛ منو يكوف ال المالك وغير تمليك، الزكاة ألف زكاتو؛ عليو تجب فبل بيده، ىو
 صدقة أموالهم من خذ: } تعالى لقولو المزكى الماؿ وتطهر المزكي تطهر الزكاة وألف

 من صدقة اهلل يقبل ال ) وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ، { بها وتزكيهم تطهرىم
 . ٔ( غلوؿ

 إف أصحابو إلى رده الحراـ الماؿ في والواجب يطهر، ال خبث كلو الحراـ والماؿ
 على ال منو التخلص سبيل على ملكو عن كلو إخراجو وجب وإال معرفتهم أمكن
 .  المذاىب أصحاب بين عليو متفق وىذا بو، التصدؽ سبيل

                                                           

 ( .  ٕٕٗأخرجو مسلم ) ٔ



 - 035 - 

 يجب ألنو ؛ الزكاة بيده ىو من يلـز ال نصابا الخبيث الماؿ كاف لو: الحنفية قاؿ
 . ببعضو التصدؽ إيجاب يفيد فبل كلو إخراجو

 تجب فبل النصاب مالك على الزكاة تجب:  المالكية من للدردير الصغير الشرح وفي
 . ومودع كغاصب مالك غير على
 حراـ ماؿ إال يده في يكن لم إذا:  وأقره الغزالي عن النووي نقلو كما الشافعية وقاؿ

 . مالية كفارة تلزمو وال ، زكاة وال عليو حج فبل محض
 تصح، وال تحـر المغصوب الماؿ في للغاصب الحكمية التصرفات:  الحنابلة وقاؿ

 ، مغصوب مكاف في أو مغصوب بثوب والصبلة مغصوب ماء من كالوضوء وذلك
  . واإلجارة كالبيع عليو الواردة والعقود ، منو والحج المغصوب، الماؿ زكاة وكإخراج

 كأف الصور بعض في الغاصب ملك في يدخل المغصوب الماؿ بأف القوؿ وعلى
 الدين كاف لما أنو إال ، زكويا ماال للغاصب بالنسبة يكوف فإنو يتميز ولم بمالو اختلط

 الزكاة يمنع ذلك فإف ، قيمتو أو بمثلو مدين والغاصب ،عند الجمهور الزكاة يمنع
 ملكها ، وخلطها أمواال غصب أو طيبة غير أمواال ملك من: عابدين ابن قاؿ. فيو

 بلغت وإف فيها عليو زكاة فبل نصاب سواىا لو يكن لم وإف ، ضامنا ويصير بالخلط
 فوجوب ، الحنفية عند الزكاة لوجوب سببا تنعقد ال المدين وأمواؿ مديوف ألنو نصابا
 فيما تجب إنما حينئذ الزكاة أف يخفى وال ، سواىا نصاب لو كاف إذا بما مقيد الزكاة

 . فيها ال عليها زاد
 قدر ومتى ، فيو عليو زكاة ال أخذه على صاحبو يقدر ال الذي المغصوب الماؿ إف ثم

 ولم عنو محجوزا كاف ألنو السنين من مضى لما زكاة عليو ليس:  فقيل عليو صاحبو
 ، مضى لما زكاتو عليو:  وقيل ، ناقصا ملكو فكاف(  تنميتو)  استنمائو على قادرا يكن
 . الجديد في الشافعية مذىب وىذا
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 من الحنابلة عند ذلك وليس ، الغاصب على بها ويعود زكاتو يخرج:  الحنابلة وقاؿ
 بيد وىو الماؿ في حصل نقص ألنو ذلك وإنما ، الحراـ للماؿ الغاصب تزكية باب

 ( . ٕٛٗ/ٖٕالموسوعة الفقهية ).  بعضو تلف لو ما أشبو الغاصب
 ( : ٖ٘ٛٔ/ٖ) وأدلتو اإلسبلمي الفقووقاؿ الزحيلي في 

 كاف سواء بو االنتفاع أو اقتناءه الشارع حظر ماؿ كل ىو: الحراـ الماؿ - ٔ
 لوقوع لغيره، لحرمتو أـ والخمر، كالميتة خبث أو ضرر من فيو بما لذاتو، لحرمتو

 بأسلوب منو ألخذه أو كالغصب، إذنو بغير مالكو من ألخذه اكتسابو، طريق في خلل
 .والرشوة كالربا بالرضا ولو الشرع يقره ال
ٕ –  
 ويجب الزمن، طاؿ مهما يملكو ال اكتسابو طريقة في لخلل الحراـ الماؿ حائز - أ

 وجوه في صرفو عليو وجب معرفتو من يئس فإف عرفو، إف وارثو أو مالكو إلى رده عليو
 .صاحبو عن الصدقة وبقصد منو للتخلص الخير

 يرده وال الخير وجوه في يصرفو اآلخذ فإف محـر عمل عن أجرة الماؿ أخذ إذا - ب
 .منو أخذه من إلى
 المشروع غير التعامل على مصراً  كاف إف منو أخذ من إلى الحراـ الماؿ يرد ال - ج

 .أيضاً  الخير وجوه في يصرؼ بل الربوية كالفوائد الماؿ حرمة إلى أدى الذي
 إف صاحبو إلى قيمتو أو مثلو رد حائزه على وجب بعينو الحراـ الماؿ رد تعذر إذا - د

 .صاحبو عن الصدقة وبقصد الخير وجوه في القيمة أو المثل صرؼ وإال عرفو
 الشرع، نظر في متقوماً  ماالً  ليس ألنو للزكاة، محبلً  ليس لذاتو الحراـ الماؿ - ٖ

 .الماؿ لذلك بالنسبة شرعاً  المقررة بالطريقة منو التخلص ويجب
 على فيو الزكاة تجب ال كسبو، في شرعي خلل وقع الذي لغيره الحراـ الماؿ - ٗ

 عليو وجب مالكوإلى  عاد فإذا الزكاة، لوجوب المشترط الملك تماـ النتفاء حائزه،
 .المختار الرأي على سنين عليو مضى ولو واحد لعاـ يزكيو أف
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 اإلثم بقي منو الزكاة قدر وأخرج صاحبو إلى يرده لم إذا الحراـ الماؿ حائز - ٘
 ما يعتبر وال شرعاً  عليو الواجب من لجزء إخراجاً  ذلك ويكوف منو، بيده لما بالنسبة
 يئس إف عنو بو التصدؽ أو عرفو إف لصاحبو كلو برده إال ذمتو تبرأ وال زكاة، أخرجو

 . معرفتو من
 )باب زكاة الديوف(

 : حالين أحد على يكوف أف من يخلو ال غيره على للمسلم الذي الدين
 . لو باذؿ بمقداره، معترؼ بو، مقر عند يكوف أف:  األولى
 . لو جاحد عند يكوف أو مماطل، أو معسر، لكنو ، بو معترؼ عند يكوف أف:  والثانية

 ، مالو جميع عن فيزكي ، ماؿ من معو ما إلى بإضافتو الدين يزكي:  األولى الحاؿ ففي
 يؤجل أف لو ويجوز ، الوديعة بمثابة ألنو المدين؛ من يقبضو لم ولو عاـ، كل وذلك

 . كلها األعواـ عن زكاتو ويؤدي قبضو، لحين الدين زكاة أداء
 مكث ولو واحد، عاـ عن يزكيو قبضو إذا لكنو زكاة، عليو ليس:  الثانية الحاؿ وفي
 .، أو يستقبل بو حوال جديداعديدة أعواما الجاحد، أو المماطل، أو المعسر، عند
 فيما بينهم اختبلؼ وىناؾ ، المسألة ىذه في العلماء أقواؿ من للراجح ملخص ىذا

 : ذلك في ألقوالهم مختصر عرض وىذا ، مسائل من ذكرنا
 ولكنو للدائن، مملوؾ الدين" ( :ٜٖٕ ، ٖٕٛ/  ٖٕ" ) الفقهية الموسوعة"  في جاء

 ، وعائشة ، عمر ابن فذىب: الفقهاء أقواؿ فيو اختلفت صاحبو يد تحت ليس لكونو
 أنو:  ووجهو ، الدين في زكاة ال أنو إلى:  عنهم اهلل رضي عباس ابن مولى وعكرمة

 االنتفاع ألجل تقتنى التي العروض وىي - القنية كعروض ، زكاتو تجب فلم ، ناـ غير
 . - الشخصي

 ودين ، األداء مرجو حاؿ دين:  قسماف الحاؿ الدين أف إلى:  العلماء جمهور وذىب
 . األداء مرجو غير حاؿ
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:  أقواؿ وفيو ، لو باذؿ ، بو مقر على كاف ما ىو: األداء المرجو الحاؿ فالدين
 عاـ كل صاحبو على تجب زكاتو أف:  الثوري قوؿ وىو ، والحنابلة ، الحنفية فمذىب

 قبضو فإذا يقبضو، لم ما منو الزكاة إخراج عليو يجب ال أنو إال ، لو مملوؾ ماؿ ألنو ؛
 . السنين من مضى ما لكل زكاه

 ينتفع ال وألنو قبضو؛ قبل اإلخراج يلزمو فلم الذمة، في ثابت دين أنو القوؿ ىذا ووجو
 الوديعة أف على بو، ينتفع ال ماؿ زكاة يخرج أف المواساة من وليس ، الحاؿ في بو

 إخراج يجب بل النوع، ىذا من ليست وقت أي في يأخذىا أف صاحبها يقدر التي
 .الحوؿ عند زكاتها

 يجب أنو عبيد وأبي وإسحاؽ، سليماف، أبي بن وحماد األظهر، في الشافعي ومذىب
 قادر ألنو بيده، ىو الذي كالماؿ حوؿ، كل نهاية في األداء المرجو الدين زكاة إخراج

 . فيو والتصرؼ أخذه على
 المدير التاجر دين وىي ، عاـ كل يزكى الديوف فبعض: أنواعا الدين المالكية وجعل

 . باعها تجارية بضاعة ثمن عن[ للتجارة ويشتري يبيع الذي أي]
 سنين، المدين عند أقاـ ولو قبضو، عند واحدة لسنة أصلو من لحوؿ يزكى وبعضها

 .محتكر باعها بضاعة ثمن وكذا ، نقد من لغيره أقرضو ما وىو
 .جناية عوض أو مهر، أو ىبة، نحو من يقبض، لم ما وىو فيو، زكاة ال الديوف وبعض

 وفيو مماطل، أو جاحد، أو معسر، على كاف ما فهو: األداء المرجو غير الدين وأما
 أحمد عن ورواية ثور، وأبي ، وإسحاؽ قتادة قوؿ وىو فيو، الحنفية فمذىب: مذاىب

 االنتفاع على مقدور غير ألنو ؛ الملك تماـ لعدـ ؛ فيو زكاة ال أنو:  للشافعي وقوؿ ،
 . بو
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 ىو للشافعي وقوؿ أحمد، عن ورواية عبيد وأبي الثوري، قوؿ وىو: الثاني والقوؿ
 عنو اهلل رضي علي عن روي لما ؛ السنين من مضى لما قبضو إذا يزكيو أنو: األظهر

 . ٔ(مضى لما قبضو إذا فليزكو صادقا كاف إف: ) الظنوف الدين في
 وىو أعواما، المدين عند أقاـ وإف واحد لعاـ قبضو إذا يزكيو: أنو إلى مالك وذىب

 . يسير باختصار انتهى" واألوزاعي والليث، والحسن العزيز، عبد بن عمر قوؿ
 فاألخذ ىذا من أختاره الذي وأما" ( :ٕٖٗ)ص األمواؿوقاؿ أبو عبيد في 

 التابعين قوؿ ثم عمر، وابن وجابر، وعثماف، عمر عن ذكرناىا التي العالية باألحاديث
 في يزكيو أنو مهراف بن وميموف ومجاىد، زيد بن وجابر وإبراىيم، الحسن،: ذلك بعد
 حينئذ ىذا ألف المأمونين، األملياء على الدين كاف إذا الحاضر مالو مع عاـ كل

 .بيتو وفي بيده ما بمنزلة
 ذلك ترؾ من ألف الماؿ، عين مع الدين تزكية -منهم اختار من أو- اختاروا وإنما
 وذلك بأدائها، يقم ولم حد، على دينو زكاة من يقف يكد لم القبض إلى يصير حتى

 وأقل، ذلك من وأكثر والعشرة، الخمسة كالدراىم مقتطًعا ربو اقتضاه ربما الدين أف
 السنين من عنو غاب ما معرفة إلى ذلك فوؽ فما يقبضو درىم كل في يحتاج فهو

 تكوف ما ىذا من أقل وفي يصيبو، ما بحساب زكاتو من يخرج ثم واألياـ والشهور
 رأس في مالو جملة مع يزكيو: فقالوا باالحتياط لو أخذوا فلهذا والتفريط، المبللة

 عليو يشذ ال حتى مطيق اآلخر الوجو ذلك أطاؽ فإف األمر، وجو عندي وىو الحوؿ،
 على يكوف الذي المرجو الدين في كلو وىذا اهلل، شاء إف لو، واسع فهو شيء منو

 .الثقات

                                                           

( ٓ٘ٔ/ٗ) البيهقي وعنو( ٕٕٓٔ/ٖٔٗ) عبيد أبو رواه(: صحيح: ٖٕ٘/ٖقاؿ العبلمة األلباني في اإلرواء ) ٔ
 رجاؿ ثقات كلهم رجالو صحيح سند وىذا: قلت ،عنو اهلل رضى علي عن عبيدة عن سيرين ابن عن ىشاـ عن.. 

 سيرين ابن وىو محمد عن عوف ابن تابعو وقد، بو ىاروف بن يزيد عن( ٕٖ/ٗ) شيبة أبي ابن أخرجو وقد الشيخين
 يدري ال الذي ىو(  الظنوف)  قولو: )  عبيد أبو قاؿ(  فائدة" . )  فذكره:  قاؿ عليا أف نبئت: "  قاؿ أنو إال

 " . يرجوه ال كأنو ال أـ الدين عليو الذي أيقضيو صاحبو
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 كاليائس أو منو، يائًسا الدين صاحب وكاف ذلك، خبلؼ على األمر كاف إذا فأما
 ال الدين في عباس ابن قوؿ وعلى الظنوف الدين في علي قوؿ على عندي فيو فالعمل
 ا.ىػ السنين من مضى لما زكاه قبضو فإذا العاجل، في عليو زكاة ال أنو: يرجوه

 وأتم النصاب، يبلغ ما منو عنده حاضًرا كاف إذا المدين يزكيو الدين أف حـز ابن يرىو 
 .سنين عليو أقاـ ولو الحاضر، غير في تجب وال حواًل، عنده

 ومن عنده، معدـو فهو استقرضو الذي ملك عن الدين خرج إذا :بقولو ىذا ويعلل
 يده، قطعت سرقو لو شيء وعن يملك، ال وعما شيء، ال عن يزكى أف المتيقن الباطل

 .غيره ملك في ألنو
 .حواًل  عنده ويتم الدين يقبض حتى عليو زكاة فبل الدائن أما

 مقر ملئ عند مؤجبًل  أو حااًل  كاف فسواء دين غيره على لو كاف ومن : حـز ابن يقوؿ
 على فيو زكاة وال سواء، ذلك كل منكر أو مقر عديم عند أو منكر، أو قبضو يمكنو

 الفوائد كسائر حواًل  بو استأنف قبضو فإذا يقبضو، حتى سنين عنو أقاـ ولو صاحبو،
 ذلك، بعد وال حينئذ ال فيو، زكاة فبل الزكاة فيو تجب ال ما منو قبض فإف فرؽ، وال

 . سواء ذلك في والفضة والذىب الماشية
 وبأف ،"زكاة الدين في ليس: " عمر وابن وعطاء عائشة عن روي بما مذىبو وأيد

 أصبًل، ماؿ عليو عنده وليس فقط، وصفة الذمة في عدد غريمو عند الدين لصاحب
 ولعل بعد، تراب والفضة بعد، المعدف في عنده لو اللذين الذىب أو الفضة ولعل

. المحلى  صفتو ىذه ما زكاة تلزمو فكيف بعد، تخلق لم عليو لو التي المواشي
(ٙ/ٖٔٔ-ٔٗٓ.) 

 بعض منو يقترضها نقود عنده شخص( عن ٜٓٔ/ٜ) الدائمة اللجنةوسئل علماء 
 الزكاة؟ فيها تجب ىل ويسأؿ تعود، ال أو إليو تعود وقد ومعارفو، إخوانو

 عنده النصاب بلوغ يكمل أو النصاب يبلغ دين مليء على لو كاف منفأجابت: 
 وإف أكثر، أو سنة ذلك كاف سواء عليو، مضى لما قبضو إذا ويزكيو الزكاة، فيو فتجب
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 وإف ، واحدة لسنة قبضو إذا فيزكيو مليء غير على كاف وإف ، فحسن قبضو قبل زكاه
 وىو..  ، مالك قوؿ وىو أحمد اإلماـ عن رواية وىذا ، سنة من أكثر عليو مضى

 ا.ىػ اهلل رحمو الوىاب عبد بن محمد الشيخ اختيار
 األقواؿ عرض بعد( ٕٛ ، ٕٚ/  ٙ) على الممتع الشرح في العثيمين عبلمةال وقاؿ

 باذؿ؛ غني على كاف إذا سنة، كل فيو الزكاة تجب أنو:  والصحيح" : المسألة في
 مع زكاتو أدى شاء وإف الدين، قبض إذا يؤديها ولكن عندؾ؛ الموجود حكم في ألنو
 .الذمة إبراء في وأسرع فضيلة،: والثاني رخصة،: واألوؿ مالو، زكاة
 ألنو سنوات؛ عشر بقي ولو ،ٔعليو زكاة فبل معسر أو مماطل، على كاف إذا أما

 ما زكاة يلزمو وال فقط، القبض سنة في واحدة مرة يزكيو قبضو إذا ولكن عنو، عاجز
 .مضى
 عبد بن محمد اإلسبلـ شيخ عن حاشيتو في العنقري الشيخ ذكره قد القوؿ وىذا

 ىو وىذا ، اهلل رحمو مالك اإلماـ مذىب وىو ، اهلل رحمهم ، وأحفاده ، الوىاب
 : يلي لما ؛ الراجح

 التي ، واألجرة ، عليها الحصوؿ عند زكاتها إخراج يجب التي الثمرة يشبو أنو:  أوال
 . حوؿ عليها يتم لم ولو ، القبض حين فيها الزكاة وجوب اإلسبلـ شيخ اختار
 .زكى:  األداء على قدر فمتى ، األداء على القدرة:  الزكاة وجوب شرط من أف:  ثانيا
 . دينا يخرجو أف قبل السنة من أشهر الماؿ على مضى يكوف قد أنو:  ثالثا
 فيو:  فقط القبض لسنة إخراجها ووجوب ، مضى لما عنو الزكاة إسقاط أف:  رابعا

 وفيو ، المعسر إنظار وجوب مع الزكاة عليو نوجب كيف إذ ؛ المالك على تيسير
 .ٔبإنظاره وذلك المعسر؛ على تيسير أيضا

                                                           

 مثبل كاألب مطالبتو يمكن ال كاف فإف الغني، ماطل إذا أما (:ٖٙ/ٛٔقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه ) ٔ
 .قبضو سنة إال زكاة فيو ليس كالمعسر فهو ذلك أشبو وما المتسلط واألمير وكالسلطاف

 .باختيارؾ األمر ألف فيو؛ الزكاة عليك فهذا ويسلمك، األمير على تشكوه مطالبتو يمكن وىو ماطل إذا وأما
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 ثم ، السرقة من خوفا مالو دفن شخصا أف فلو ، المنسي المدفوف الماؿ:  ذلك ومثل
 . فقط عليو عثوره سنة فيزكيو:  نسيو

:  صاحبو عليو قدر ثم ، سنوات عدة السارؽ عند بقي إذا المسروؽ الماؿ وكذلك
 .انتهى" المعسر على كالدين ، واحدة لسنة فيزكيو

 (: زكاة األرض المعدة للتجارة إذا كسدت.ٔ-مسألة)
 عنها السؤاؿ َكثُر مهمة مسألة( : ٕٛ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 :األراضي كسدت حين وذلك
 وال بقليل ال يشتريها من يجد ولم كسدت، ثم الغبلء وقت أرضاً  إنسافٌ  اشترى: مثالو

 ال؟ أو الكساد مدة في زكاة عليو فهل بكثير،
 الدين يشبو ىذا ألف الحاؿ؛ ىذه في عليو شيء ال أنو: العلماء بعض يرى: الجواب

 لو قلنا حينئذ باعها فإذا بيعها، من يتمكن حتى فيو، التصرؼ عدـ في المعسر على
 .فقط البيع لسنة زؾ

 أنا يقوؿ الرجل ىذا ألف للقواعد؛ موافقة وفيو األمة، على تيسير فيو الحقيقة في وىذا
 ذاتها في زكوياً  ماالً  ليست نفسها واألرض، علي بع يقوؿ من أنتظر أنا الزيادة أنتظر ال

 .عينو في الزكاة عليك تجب نقوؿ حتى
 للسكنى داراً  بها يشتري أف أجل من الصندوؽ في أو البنك، في المبقاة الدراىم أما
 .زكاة فيها أف شك ال لكن تزيد ال فهي صداقاً، يجعلها أو

 في الزكاة وأما الدراىم، عين في واجبة الزكاة أف: الكاسدة األرض وبين بينها والفرؽ
 الدين بمنزلة فهي عليها، مقدور غير الكساد حين وقيمتها قيمتها، في فهي العروض

 ا.ىػ معسر على

                                                                                                                                                  

 الدين صاحب ألف عليو؛ زكاة ال فقير ذمة في الذي فالدين (:ٜٕ/ٛٔقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه ) ٔ
 اإلنساف علم إذا يجب بل حبسو، وال مطالبتو وال طلبو يجوز وال إنظاره يجب الفقير ألف يستوفيو؛ أف يستطيع ال
  .ذلك على يحبس أف يجوز وال الوفاء منو يطلب وال عنو يعرض أف معسر مدينو أف
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 أرض قطعة عندي(: ٕٕ٘/ٛٔ) أيضا كما في مجموع فتاواه عثيمينال عبلمةال وسئل
 ؟ زكاة عنها أخرج فهل ، سنوات عدة وبقيت لبيعها األراضي أسعار ارتفاع أنتظر وأنا

 ارتفاع لحين وأبقاىا ورخصت األرض كسدت ثم للربح أرضا اشترى من: "  فأجاب
 يخرج ماؿ عنده يكن لم وإف ، التجارة عروض من ألنها ؛ سنة كل يزكيها فإنو السعر
 السنة وفي ، زكاتها ويقيد الزكاة وجوب عند ثمنها فيقدر ، مشتريا يجد وال زكاتها
 جملة يخرج وقت أي في باعها فإذا ، كذلك الثالثة ثم ، قيمتها زكاة يقدر الثانية
 . انتهى"  قدرىا التي الزكاة

 . استخراجو من الغير متمكن البنك( : زكاة الماؿ المحجوز في ٕ-مسألة)
 وقد البنك عند كاف -الماؿ– إذاقاؿ العبلمة العثيمين في فتاوى نور على الدرب : 

 البنك حجز مدة عليهم زكاة ال فإنو البنك من استخراجو من يتمكنوف وال منو منعهم
 من قبضوه فإذا المعسر على كالدين فهو بمالهم االنتفاع على قادرين غير ألنهم لو

   .واحدة لسنة فقط واحدة زكاة يزكوف فإنو البنك
 . سنوات إلىتحصيلها  متدالتي ي قساطاأل زكاة( : ٖ-مسألة)

 مزرعة عنده رجل: ( ٖٗ/ٕ) المفتوح الباب لقاءاتسئل العبلمة العثيمين كما في 
 ىذا؟ يزكي فكيف قسط، سنة كل في سنوات؛ عشر إلى تمتد بأقساط باعها

 تكوف بيعها وبعد. عروضا ليست ألنها زكاة؛ فيها عليو ليس يبيعها أف قبل"فأجاب : 
 السنة في استوفى وإذا لسنتو، زكاتو أدى شيئا استوفى إذا أنو: بمعنى دين، زكاة زكاتو

" وىكذا سنوات، لثبلث يؤديو الثالثة السنة انقضت وإذا لسنتين، زكاتو يؤدي الثانية
  . انتهى

 ؟الصداؽ مؤخر زكاة المرأة على يجب ىل ( :ٗ-مسألة)
 سائر في كالقوؿ زكاتو في فالقوؿ ، زوجها على للزوجة دينا يعتبر المؤخر الصداؽ
 : الفقهاء عند تفصيل فيو وىذا ، غيره على لئلنساف التي الديوف
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 ، مماطل وال لو منكر غير ، للدين باذؿ ، السداد على قادر على الدين كاف إف - أ
 حكم في ألنو ، عاـ كل زكاتو فتجب ، طلبو عند منو الدين استيفاء يمكن:  أي

 . صاحبو بيد الذي الماؿ
 ال فهذا ، تثبتو بينة وال ، للدين جاحد أو ، لو ماؿ ال فقير على الدين كاف وإف -ب

 واحدة سنة زكاة يدفع أف لو فاألحوط اإلنساف قبضو إذا لكن ، الراجح على فيو زكاة
 في أوؿ الباب ذلك بياف سبق وقد ، سنوات المدين عند عليو مر قد كاف وإف
 صداؽ تأجيل يصح ىل(: ٖٓ/ٛٔ) كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عبلمةال سئل وقد

 ؟ فيو الزكاة تجب وىل ؟ بدفعو يلـز الرجل على دين ىو وىل ؟ المرأة
 آمنوا الذين أيها يا: ) تعالى اهلل لقوؿ ؛ بو بأس وال جائز المؤجل الصداؽ: "  فأجاب

 . فيو شرط وبما بو الوفاء يشمل بالعقد والوفاء. ٔ/المائدة( بالعقود أوفوا
 لو عين قد كاف إف يحل ولكن ، بأس فبل بعضو أو الصداؽ تأجيل الرجل اشترط فإذا
 ، فسخ أو ، بطبلؽ:  بالفرقة فيحل يؤجل لم وإف ، األجل بهذا فيحل ، معلوما أجبل

 وبعد ، الحياة في أجلو حلوؿ بعد بو يطالب الزوج على دينا ويكوف ، موت أو
 . الديوف كسائر الممات
 غنيا:  أي) مليا الزوج كاف إذا المؤجل الصداؽ ىذا في المرأة على الزكاة وتجب

 . زكاة يلزمها فبل فقيرا كاف وإف ،( للدين باذال
 .الزكاة وجوب بعد عليو الحاكم حجر( : إذا ٘-مسألة)

 األمواؿ في الزكاة وجوب الدين يمنع ال: قلنا إذا(: ٓٚ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 انقطع قد ألنو إخراجها؛ يملك لم الزكاة، وجوب بعد عليو الحاكم فحجر. الظاىرة
 كدين ذمتو في عليو وكانت إقراره، يقبل لم الحجر، بعد بها أقر وإف. مالو في تصرفو
 فإف. مالو تلف لو كما أدائها، إمكاف قبل عليو حجر إذا تسقط أف ويحتمل. اآلدمي

 عليو، الحجر قبل بها أقر قد كاف أو. ببينة ثبت أو عليو، الزكاة بوجوب الغرماء أقر
 .إثمها فعليهم يخرجوىا لم فإف الماؿ، من إخراجها وجب
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 .جناية للتجارة المعد العبد جنى إذا ( :ٙ-مسألة)
 أرشها تعلق جناية للتجارة المعد العبد جنى وإذا(: ٓٚ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 ينقص لم وإف دين ألنو النصاب؛ ينقص كاف إف فيو، الزكاة وجوب منع برقبتو،
 .األرش يقابل ما قدر في الزكاة منع النصاب،

 .  الغنيمة زكاة ( :ٚ-مسألة)
 بانقضاء أخماسها أربعة الغانموف يملك والغنيمة(: ٕٚ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 كل ونصيب والسائمة، كاألثماف الزكاة، فيو تجب واحدا جنسا كانت فإف الحرب،
 قبل زكاتو إخراج يلزمو وال الحوؿ، انقضى إذا زكاتو فعليو نصاب، منها منهم واحد

 أف إال فيو، زكاة فبل النصاب، دوف كاف وإذا. المليء على الدين في ذكرنا لما قبضو؛
 ألنو الخمس؛ إلى تضم وال خلطة، فتكوف النصاب، تبلغ أخماسها أربعة سائمة تكوف

 .فيو زكاة ال
 أف لئلماـ ألف منهم؛ واحد على زكاة فبل وغنم، وبقر كإبل أجناسا، الغنيمة كانت فإف

 تم فما شاء، الماؿ أصناؼ أي من منهم واحد كل فيعطي بحكم، قسمة بينهم يقسم
 .الميراث بخبلؼ معين شيء على ملكو

 .النصاب فنقص غصبت أو أكثر أو النصاب من واحدة ضلت( : إف ٛ-مسألة)
 أو أكثر، أو النصاب من واحدة ضلت إذا(: ٗٚ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 قلنا إف لكن غصب أو جميعو ضل لو كما فيو فالحكم النصاب فنقص غصبت
 المغصوب أو الضاؿ رجع وإذا. عنده الموجود عن اإلخراج فعليو الزكاة، بوجوب

 .جميعو رجع لو كما عنو، أخرج
 . الملتقط ماؿ كسائر الحوؿ بعد صارت إذا اللقطة( : ٜ-مسألة)

 ماؿ كسائر الحوؿ بعد صارت إذا واللقطة(: ٘ٚ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 الملتقط كاف الذي للحوؿ زكاىا ربها جاء فإف زكاىا ثم حوال بها استقبل الملتقط،

 أبو واختار التعريف حوؿ بمضي تملك اللقطة أف المذىب ظاىر منها ممنوعا
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 شاء إف موضعو في ويذكر الشافعي، مذىب وىو. يختار حتى يملكها ال أنو الخطاب
 في القاضي وحكى زكاتها عليو وجبت مضى فإذا حوال استأنف ملكها ومتى تعالى اهلل

 .مثلية تكن لم إف قيمتها أو مثلية، كانت إف مثلها عليو وجب ملكها إذا أنو موضع
 ال أف ىذا ومقتضى. تعالى اهلل شاء إف موضعو في ويذكر. الشافعي مذىب وىذا
 ال أف يحتمل: عقيل ابن وقاؿ الديوف كسائر الزكاة فمنع دين ألنو زكاتها؛ عليو تجب
 منو أخذىا ولصاحبها عليها، مستقر غير ملكو أف وىو آخر، لمعنى فيها الزكاة تجب

 معاوضة ثبوت إلى يفضي القاضي ذكره وما الخرقي، ذكره ما والمذىب. وجدىا متى
 الذي الدين يمنع أف ذلك ويقتضي اختياره، وال فعلو، بغير عليو، والية ال من حق في

 .بخبلفو واألمر الديوف، كسائر والوصية، الميراث عليو
 لهما فإف الصداؽ، وبنصف لولده، األب وىبو بما يبطل: عقيل ابن ذكره وما

 يزكيها أنو الخرقي فذكر فأخذىا، جاء إذا ربها فأما الزكاة وجوب يمنع وال استرجاعو،
 الضاؿ في ذكرنا وقد التعريف، حوؿ وىو منها، ممنوعا الملتقط كاف الذي للحوؿ
 مثل يملكها لم لو الملتقط أف الخرقي قوؿ مقتضى وعلى. جملتو من وىذا روايتين

 تجب وإنما كلو، للزماف زكاىا ربها جاء وإذا ملتقطها، على زكاة ال فإنو يعرفها، لم من
 زكاة فبل علفها فإف الملتقط، عند سائمة كونها بشرط ماشية كانت إذا زكاتها عليو

 . المغصوب في ذكرنا ما على عليو،
 طلقها ثم فزكتو حوؿ عليو ومضى الدخوؿ قبل صداقها قبضت( : إذا ٓٔ-مسألة)

 . الدخوؿ قبل الزوج
 عليو ومضى الدخوؿ، قبل صداقها قبضت فإف(: ٙٚ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 من الزكاة وكانت بنصفو، فيها رجع الدخوؿ، قبل الزوج طلقها ثم فزكتو، حوؿ،
 الموجود بنصف الزوج يرجع: أقوالو أحد في الشافعي وقاؿ. لها الباقي النصف
 تلف إذا فكذلك قيمتو، بنصف عليها رجع الكل تلف لو ألنو المخرج؛ قيمة ونصف
 [ .ٖٕٚ: البقرة{ ]فرضتم ما فنصف: }تعالى اهلل قوؿ ولنا،. البعض
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 منو يتلف لم لو كما القيمة، إلى الرجوع لو يكن فلم العين، في الرجوع يمكنو وألنو
 طلقها وإف. العين في الرجوع أمكنو ما فإنو كلو تلف لو ما ىذا على ويخرج. شيء
 بو تعلق الزوج حق ألف النصاب؛ من اإلخراج لو يكن لم اإلخراج، وقبل الحوؿ بعد

 غيره، من الزكاة تخرج لكن الشركة، وجو على بو تتعلق لم والزكاة الشركة، وجو على
 النصف ملك الحوؿ قبل طلقها فإف. حصتها من الزكاة تخرج ثم يقسمانو، أو

 .حكمو بينا وقد مشاعا، الحوؿ قبل نصفو باع لو كما ذلك حكم وكاف مشاعا،
 .الحوؿ مضي بعد منو الزوج فأبرأت دينا الصداؽ كاف( : إذا  ٔٔ-مسألة)

 بعد منو الزوج فأبرأت دينا، الصداؽ كاف فإف(: ٚٚ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 لو ما فأشبو فيو، تصرفت ألنها الزكاة؛ عليها إحداىما، روايتاف؛ ففيو الحوؿ، مضي
 ملكو يزؿ لم فكأنو عليو، ملك ما ملك ألنو الزوج؛ على زكاتو الثانية، والرواية قبضتو

 وإنما شيئا، يملك لم الزوج ألف يصح؛ ال الرواية لهذه ذكرنا وما أصح، واألوؿ. عنو
 .مضى ما زكاة وجوب ىذا يقتض لم الحاؿ في ملك لو ثم عنو، الدين سقط

 تقبض لم والمرأة الزوج، في ذكرنا لما منهما؛ واحد على الزكاة تجب ال أف ويحتمل
 تجب مما الدين كاف إذا وىذا إسقاطها، بغير سقط لو كما زكاتو، تلزمها فلم الدين،

 دين وكل. بحاؿ عليها زكاة فبل فيو، زكاة ال مما كاف إف فأما قبضتو، إذا الزكاة فيو
 ذكرنا فيما الصداؽ حكم فحكمو عليو الحوؿ مضي بعد منو صاحبو أبرأه إنساف على
 على زكاتو فإف سنين، عشر لو مضى وقد لزوجها، مهرىا المرأة وىبت إذا: أحمد قاؿ

 .لها كاف الماؿ ألف المرأة؛
 يرتجعو، أف لو فليس الواىب، ارتجعو ثم الحوؿ، فحاؿ ماال، لرجل رجل وىب وإذا
 داره، من نصيبو شريكو باع رجل في وقاؿ. عنده كاف الذي على فالزكاة ارتجعو فإف
: قاؿ فأقالو، فأقلني، دراىم عندي ليس: قاؿ سنة، بعد كاف فلما شيئا، يعطو فلم

 .حوال ملكو قد ألنو يزكي؛ أف عليو
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 معروؼ ( عن :ٜٕ/ٛٔ(: سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )ٕٔ-مسألة)
 باستقطاع بدورىا تقـو ثم عاـ كل والشعير القمح محصوؿ تستلم الغبلؿ صوامع أف

 السنوات في ىذا العاـ نفس في المحصوؿ قيمة المزارع بتسليم وتقـو الزكاة
 قيمة فهل سنوات لعدة الصوامع لدى تبقى المحصوؿ قيمة فإف اآلف أما ،الماضية

 الماضية؟ السنوات كل عن أـ واحدة سنة عن الزكاة فيها تجب ىذا المحصوؿ
 آخر شيء أي أو أجرة أو زرع قيمة سواء الحكومة عند فيما الزكاة تجب ال فأجاب:

 عشر أو خمس الدولة عند بقي لو حتى واحدة سنة فزكي قبضتو فإذا تقبضو حتى
 تأخر قد الحكومة عند بقاءه ألف ذلك وجو فقط، واحدة سنة زكو أكثر أو سنوات
 .يستوفيو أف الحق صاحب يستطيع ال لظروؼ

 
 (األثماف زكاة)باب 

 (: تعريف األثماف.ٔ-مسألة)
 لو جعلت: تثميناً  ثمَّنتو: يقاؿ وأسباب، سبب: مثل أثماف، والجمع العوض،: الثمن

 . والتخمين بالحدس ثمناً 
 .سلعة أو كاف عيناً  البيع مقابلة في التراضي على يؤخذ الذي العوض: والثمن

 النحاسية أو الورقية، العمبلت من مقامهما يقـو ما أو والفضة الذىب: واصطبلحاً 
 ىو والنقد نقود، والجمع النقداف،: والفضة للذىب أيضاً  ويقاؿ اآلف، المستعملة

 في الناس بين المستعملة العمبلت من مقامهما يقـو ما أو والفضة الذىب من الُعْمَلةُ 
 . والمصالح المنافع وأنواع والشراء، البيع

 المعادف من ثمناً  الناس اتَّخذه ما أو والفضة الذىب من النقدين أف: والخبلصة
 .االختصاص ةصاحب المالية، المؤسسة عن الصادرة المطبوعة األوراؽ أو المضروبة
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 نقد، تثنية: «النقدين»: قولو (:ٕٜ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 معطياف، ىما بل إعطاء ليسا والفضة والذىب اإلعطاء، ىو النقد ألف منقود؛ بمعنى
 .والشراء البيع في ينقداف فهما

 اصطبلح في نقدا ليست فالفلوس ىذا وعلى والفضة، الذىب بالنقدين والمراد
 فيها ليس أو ربا فيها ىل العلماء اختلف ثم ومن فضة، وال ذىبا ليست ألنها الفقهاء؛

 فبل؟ وإال الزكاة ففيها التجارة بها نوى إف عروض، ىي أو مطلقا؟ الزكاة فيها وىل ربا؟
 .عميق لتحليل تحتاجاف عظيمتاف مسألتاف كلتاىما مسألتاف، فهاىنا

 يصرؼ النقدين عن عوض ألنها الفلوس؛ من تعتبر النقدية األوراؽ أف المعلـو ومن
 .والفضة الذىب: النقداف بها

 :واإلجماع والسنة بالكتاب واجبة: والفضة الذىب زكاة ( :ٕ-مسألة)
 َسِبيلِ  ِفي يُػْنِفُقونَػَها َواَل  َواْلِفضَّةَ  الذََّىبَ  َيْكِنُزوفَ  َوالَِّذينَ : }تعالى اهلل فلقوؿ الكتاب؛ أما
َها ُيْحَمى يَػْوـَ * َألِيمٍ  بَِعَذابٍ  فَػَبشّْْرُىمْ  اهلل  ِجَباُىُهمْ  ِبَها فَػُتْكَوى َجَهنَّمَ  نَارِ  ِفي َعَليػْ

 - ٖٗ:التوبة{ َتْكِنُزوفَ  ُكْنُتمْ  َما َفُذوُقوا أِلَنْػُفِسُكمْ  َكنَػْزُتمْ  َما َىَذا َوظُُهورُُىمْ  َوُجُنوبُػُهمْ 
ٖ٘. 
 ترؾ على إال العقوبة بهذه يتوعد وال: (ٕٛٓ/ ٗ) المغنيفي  قدامة ابن اإلماـ قاؿ

 . واجب
 َفْضِلوِ  ِمنْ  اهلل َآتَاُىمُ  ِبَما يَػْبَخُلوفَ  الَِّذينَ  َيْحَسَبنَّ  َواَل : }- وتعالى سبحانو - اهلل وقاؿ

ًرا ُىوَ   السََّمَواتِ  ِميَراثُ  َوِللو اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِبوِ  َبِخُلوا َما َسُيَطوَُّقوفَ  َلُهمْ  َشرّّ  ُىوَ  َبلْ  َلُهمْ  َخيػْ
 .ٓٛٔ:عمراف آؿ {َخِبيرٌ  تَػْعَمُلوفَ  ِبَما َواهلل َواأْلَْرضِ 

 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي فلحديث السنة؛ وأما
 يـو كاف إذا إال حقها، منها يؤدي فضةال وال ذىب صاحب من ما: )وسلم عليو

 جنبو، بها فيكوى جهنم، نار في عليها فأحمي نار من صفائح لو ُصفّْحت القيامة
 حتى سنة، ألف خمسين مقداره كاف يـو في لو أعيدت بردت كلما وظهره، وجبينو،
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 - ىريرة أبي ولحديث ؛ ٔ(النار إلى وإما الجنة إلى إما سبيلو فيرى العباد بين يقضى
 ماالً  اهلل آتاه من:)- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو - عنو اهلل رضي
 يأخذ ثم القيامة، يـو يطوّْقو زبيبتاف لو  أقرع شجاعاً  القيامة يـو لو ُمثّْل زكاتو يؤدّْ  فلم

 َواَل : }اآلية ىذه تبل ثم كنزؾ، أنا مالك، أنا: يقوؿ ثم - شدقيو يعني - بلهزمتيو
ًرا ُىوَ  َفْضِلوِ  ِمنْ  اهلل َآتَاُىمُ  ِبَما يَػْبَخُلوفَ  الَِّذينَ  َيْحَسَبنَّ   َلُهمْ  َشرّّ  ُىوَ  َبلْ  َلُهمْ  َخيػْ

 تَػْعَمُلوفَ  ِبَما َواهلل َواأْلَْرضِ  السََّمَواتِ  ِميَراثُ  َولِلو اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  بِوِ  َبِخُلوا َما َسُيَطوَُّقوفَ 
 ويطلبو صاحبو منو يفرُّ  أقرع شجاعاً  القيامة يـو أحدكم كنز يكوف: لفظ وفي{ َخِبيرٌ 

 . ٕ(فاه فيلقمها يده يبسط حتى يطلبو يزاؿ لن واهلل: قاؿ كنزؾ، أنا: ويقوؿ
 في أف على وأجمعوا: ( ٖ٘صفي اإلجماع ) المنذر ابن اإلماـ فقاؿ اإلجماع، أما

 وقيمتها مثقاالً  عشرين كاف إذا الذىب أف على وأجمعوا دراىم، خمسة درىم مائتي
 ... .  البصري الحسن وانفرد فيو تجب الزكاة أف درىمٍ  مائتا
 مائتي في أف على العلم أىل وأجمع: ( ٕٛٓ/ٗ) المغنيفي  قدامة ابن اإلماـ وقاؿ
 أف درىم مائتا وقيمتو مثقااًل، عشرين كاف إذا الذىب أف وعلى دراىم، خمسة درىم
 . الحسن عن فيو اختلف ما إال فيو، تجب الزكاة

 .الفضة نصاب( : ٖ-مسألة)
 عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي لحديث الزكاة؛ ففيها درىم مائتي الفضة بلغت إذا 

 فهاتوا والرقيق، الخيل عن عفوت قد: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ
 بلغت فإذا شيء، ومائة تسعين في وليس درىمًا، درىماً  أربعين كل من الرقة صدقة

                                                           

 ( .ٜٛٛ) مسلم عند جابر حديث ومن ،( ٜٚٛ) ومسلم ،(ٕٓٗٔ) البخاري عليو متفق ٔ
 كثرة من رأسو عن الشعر انحسر الذي: واألقرع الذكر، الحية: الشجاع( ، و ٜٚ٘ٙ ،ٖٓٗٔ) البخاريأخرجو  ٕ

: الزبيبتاف ويقاؿ وأخبثو، الحيات من يكوف ما أوحش وىو عينيو، فوؽ السوداواف النكتتاف: الزبيبتافو  سمو،
 .( ٜٚٗ/٘) للبغوي السنة شرح .كبلمو كثر أو اإلنساف، غضب إذا الشدقين في تكوف الزبعتاف
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 النبي عنأيضا  – عنو اهلل رضي - علي ولحديث ؛ ٔ(دراىم خمسة ففيها مائتين
 ففيها الحوؿ عليها وحاؿ درىم مائتا لك كانت فإذا: ) ... وفيو وسلم عليو اهلل صلى

 - النبي عن عنو اهلل رضي - الخدري سعيد أبي ولحديث ؛ ٕ... ( دراىم خمسة
 صدقة، -الورؽ من- أواؽٍ  خمس دوف فيما ليس: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى
 من- أوسقٍ  خمسة دوف فيما وليس صدقة، -اإلبل من- ذودٍ  خمس دوف فيما وليس
 جاء التي األُقية: ( ٜٛ٘/ ٗ) األصوؿ جامعفي  األثير ابن قاؿ ، ٖ(صدقة -التمر

/ ٗ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ، و ..  درىماً  أربعوف مبلغها األحاديث في ذكرىا
 علماء بين ذلك في خبلؼ ال درىم، مائتا الفضة نصاب أف ذلك وجملة: (ٜٕٓ

: النصاب بها يعتبر التي والدراىم اهلل، بحمد رويناىا التي السنة بيَّنتو وقد اإلسبلـ،
 نصف ِدْرَىمٍ  وكلُّ  الذىب، بمثقاؿ مثاقيل سبعة وزفُ  منها عشرة كلُّ  التي الدراىم ىي

 الجزية، ومقدار الزكاة، ُنُصبُ  بها تقدَّر التي اإلسبلمية الدراىم وىي وُخْمُسُو، مثقاؿ
في المنهاج  النووي وقاؿ،  ٗ.. ( ذلك وغير السرقة، في القطع ونصاب والديات،

                                                           

 والترمذي ،( ٜٕٙٔ) والدارمي ،( ٗٚ٘ٔ رقم ، ٔٓٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٔٔٚ رقم ، ٕٜ/ٔ) أحمد أخرجو ٔ
 وعبد ،( ٕٚٚٗ رقم ، ٖٚ/٘) والنسائى ،( ٜٛٔٚ رقم ، ٚٔٔ/ٗ) والبيهقى ،( ٜٚٙ) والبزار ،( ٕٓٙ)

 ماجو وابن ،( ٛٔٔ/ٖ) شيبة ابي وابن ،( ٖٙ٘ٔ) األمواؿ في عبيد وأبو ،( ٚٚٓٚ) و( ٜٚٛٙ) الرزاؽ
(، وقاؿ ٖٗٚ/ٖ(، وحسنو البغوي في شرح السنة )ٗٙ/ٙصححو ابن حـز في المحلى ) والحديث( ٜٓٚٔ)

 وقاؿ ، الترمذي صحيح في األلباني العبلمةوصححو  صححو( : إسناده حسن، و ٕٖٚ/ٖالحافظ في الفتح )
 المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو ، صحيح إسناده:  المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ

 العوف. وزنة كِعَدةٍ  الهاء، عنها وُعوّْض الواو حذفت الَوِرؽ، أصلها المضروبة، الدراىم ىي: الرقة، و  (ٛٔٔ/ٕ)
 القاؼ وتخفيف الراء بكسر - الرقة (ٕٖٔ/ ٖ) الباري فتح في وجاء ،(ٖٛ٘/ٗ) األصوؿ وجامع ،(ٖٙٔ/ٗ)

 . مضروبة غير أو مضروبة كانت سواء الفضة، -
( وغيره، وصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داود ، وحسنو العبلمة ابن باز في ٖٚ٘ٔأخرجو أبو داود ) ٕ

 ( . ٜٛ/ٗٔمجموع فتاواه )
 .( ٜٜٚ) ومسلم ،(ٗٛٗٔ ،ٜ٘ٗٔ ،ٚٗٗٔ،  ٘ٓٗٔ) البخاري عليو متفق ٖ
 دوانق، أربعة والطبرية دوانق، ثمانية السود وكانت وطبريًَّة، ُسودًا، صنفين اإلسبلـ صدر في الدراىم كانت ٗ

 بنو ذلك فعل[ الدرىم سدس والدانق] دوانق، ستة درىم كل في متساويين درىمين وجعبل اإلسبلـ في فجمعا
: والثالث والكبير، الصغير بين َعْدؿٌ  أنو: والثاني سبعة، وزف عشرة كل أف: أحدىا: أوجو ثبلثة فيها فاجتمعت أمية،
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 الوزف بهذا التقدير على األوؿ العصر أىل أجمع أصحابنا وقاؿ: . . . ( ٕ٘/ٚ)
 يتغير ولم مثاقيل سبعة دراىم عشرة وكل دوانيق ستة الدرىم أف وىو المعروؼ
 ا.ىػ اإلسبلـ وال الجاىلية في المثقاؿ

 صدر منذ منعقد اإلجماع أف فاعلم( : ٜٕٔ/ٔفي المقدمة ) خلدوف ابن قاؿو 
 سبعة منو العشرة تزف الذي ىو الشرعي الدرىم أف والتابعين الصحابة وعهد اإلسبلـ
 الدينار أعشار سبعة فالدرىم ىذا وعلى درىماً  أربعين منو واألوقية الذىب من مثاقيل
 سبعة ىو الذي فالدرىم الشعير من حبة وسبعوف ثنتاف الذىب من المثقاؿ ووزف

 الذي فالدرىم الشعير من حبة وسبعوف ثنتاف الذىب من المثقاؿ ووزف الدينار أعشاره
 . . .باإلجماع ثابتة كلها المقادير وىذه حبة وخمسا حبة خمسوف أعشاره سبعة ىو
 ا.ىػ

 وال جاىلية يتغير لم والمثقاؿ( : ٜٖٛ/ٔ) المحتاج مغني فيالشربيني الخطيب  وقاؿ
 دؽ ما طرفيها من وقطع تقشر لم معتدلة شعيرة وىي حبة وسبعوف اثنتاف وىو إسبلماً 
 مثاقيل عشرة وكل مثاقيل سبعة منها عشرة كل التي اإلسبلمية بالدراىم والمراد وطاؿ
 . . .حبة وخمسا حبة خمسوف والدرىم قاؿ أف إلى. . .  وسبعاف درىماً  عشر أربعة
 ا.ىػ
: الخبلؼ من الراجح معرفة في اإلنصاؼ كتابو في اهلل رحمو المرداوي ذكر وقد

 حبة وسبعوف اثنتاف مثقاؿ كل زنة أف( : ٜ/ٚ) الكبير والشرح المقنع مع المطبوع
 . متوسطة شعير

                                                                                                                                                  

 ذلك في فرؽ وال الشرعية، المقادير بو قدَّر الذي ودرىمو ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ لسنة موافق أنو
 ظاىر ىذا كثيرًا، أو يسيراً  النقص كاف سواء فيو، زكاة فبل ذلك عن النصاب نقص ومتى والمضروب، التبر بين

 دوف فيما ليس: ))والسبلـ[ الصبلة] عليو قولو لظاىر المنذر؛ وابن وإسحاؽ، الشافعي، ومذىب الخرقي، كبلـ
 .( ٜٕٓ/ٗ) المغني، ِدْرَىٍم، مائتي ذلك فيكوف خبلؼ، بغير درىماً  أربعوف: واألقيَّةُ  ،((صدقة أواؽ خمس
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: ( ٕٗٗ/ٖ) المربع الروض على ةتحاشيفي  القاسم الرحمن عبد العبلمة وقاؿ
 مقادير عن الخارج غير الممتلئ، الشعير حب من حبة وسبعوف اثنتاف زنة المثقاؿ

  .غالباً  الشعير حب
 حبة وسبعوف اثنتاف المثقاؿ زنة: (ٜٚ/ ٗٔ) اواهفت مجموعوقاؿ العبلمة ابن باز في 

 .  متوسطة شعير
 نصف وزنو الدرىم درىم، مائتا: الفضة نصاب: ( ٕٕ٘/ٜ) الدائمة اللجنة وقالت
 ستة تساوي درىم ومائتا مثقااًل، وأربعين مائة يساوي والنصاب مثقاؿ، وخمس مثقاؿ

 .  فضياً  سعودياً  رياالً  وخمسين
 مائتي ويعادؿ الفضة، من أواؽٍ  خمس وزف وىو تقريبًا، الفضة نصاب ىو الوزف وىذا
 في يكوف أف إال فيو زكاة فبل التقدير ذلك عن الماؿ نقص فإذا تقدـ، كما درىم
 .النصاب تكميل في الفضة إلى تضم فإنها تجارة؛ عروض ملكو
 الذىب من واحد كل إلى تضمُّ  التجارة عروض: ... اهلل رحمو قدامة ابن اإلماـ قاؿ

 عامتهم أعلم ال: الخطابي قاؿو .  اختبلفاً  فيو نعلم ال نصابو، بو ويكّمل والفضة،
 كل إلى فتضم منها، واحد بكل فتقـو قيمتها في تجب إنما الزكاة ألف فيو؛ اختلفوا

 في بعضٍ  إلى الجميع ضم وجب وعروض وفضة ذىب لو كاف ولو منهما، واحد
 إليو، ضمهما فيجب منهما، واحد كل إلى مضموـٌ  العرض ألف النصاب؛ تكميل
 الذىب، من مثاقيل وخمسة الفضة، من مثاقيل عشرة يملك كاف فلو.  الثبلثة وَجْمع
 إلى بعضها يضم الحالة ىذه في فإنو الحوؿ؛ عليها دار وكلها للبيع، معروض وعقار
 . الزكاة يخرج ثم والعقار، والفضة، الذىب، قيمة فيحصي النصاب، تكميل في بعض

 ٜ٘٘، وقدره غيرىم ب جراـ ٕٗٙ بالجراـ بالفضة  نصابوقدر بعض العلماء 
 جراـ. 

 الذىب في يجب»: وقولو (:ٜٛ/ٙ(: قاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )تنبيو)
 .«منهما العشر ربع درىم مائتي بلغت إذا الفضة وفي مثقاالً  عشرين بلغ إذا
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 المعتبر أف والمذىب بالعدد، الفضة واعتبر بالوزف، الذىب اعتبر ػ اهلل رحمو ػ المؤلف
 خمسمائة وتبلغ ػ الفضة من مثقاالً  وأربعين مائة ملك إذا اإلنساف وأف الوزف، فيهما

 واستدلوا تبلغ، لم أـ درىم مائتي بلغت سواء الزكاة، فيها فإف ػ جراماً  وتسعين وخمسة
 فاعتبر «صدقة أواؽ خمس دوف فيما ليس»: وسّلم عليو اهلل صّلى الرسوؿ بقوؿ

 .بالوزف الفضة
 النبي أف ػ عنو اهلل رضي ػ الصديق بكر أبي لحديث بالعدد؛ العبرة: اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 مائتي بلغت إذا الرقة وفي»: الصدقات في كتب فيما كتب وسّلم عليو اهلل صّلى
  .«ربها يشاء أف إال صدقة فيها فليس ومائة، تسعوف إال يكن لم فإف العشر، ربع درىم
 وفي بالعدد، قدرىا وسّلم عليو اهلل صّلى النبي أف عنده بالحديث االستدالؿ ووجو
 الدراىم بعض بل الوزف، في متفقة الدراىم ليست وسّلم عليو اهلل صّلى الرسوؿ عهد
 تُوحَّد لم الدراىم ألف المعتبر؛ ىو العدد أف على ذلك فدؿ اآلخر، البعض من أزيد
 عشرة كل وجعل المقدار، ىذا على فوحدىا مرواف، بن الملك عبد زمن في إال

 .مثاقيل سبعة دراىم
 ففيها فقط مثقاؿ مائة الدرىم مائتا كانت لو ػ اهلل رحمو ػ الشيخ قوؿ على وبناءً 

 مثقااًل، وثبلثين مائةً  كانت وإذا زكاة، فيها ليس الوزف اعتبر من قوؿ وعلى الزكاة،
 عند زكاة فيها وليس الشيخ، عند زكاة ففيها عدداً، الدراىم من مئتاف ولكنها

 .الجمهور
 الوزف؟ نعتبر أف األحوط أو العدد، نعتبر أف األحوط ىل ىذا، وعلى

 تبلغ قد درىماً  فخمسوف أحوط، الوزف فاعتبار ثقيلة الدراىم كانت إف: الجواب
 خفيفة الدراىم كانت وإف أحوط، الوزف اعتبار فيكوف ثقيلة، كانت إذا أواؽ خمس
 العدد أف شك فبل مثقاؿ، نصف إال يبلغ ال الدرىم كاف فإذا أحوط، العدد فاعتبار
 .أحوط
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 سواء ظاىُرهُ  «صدقة أواؽ خمس دوف فيما ليس»: فحديث متعارضة، واألحاديث
 كتبو الذي ػ عنو اهلل رضي ػ بكر أبي وحديث تبلغ، لم أـ درىم مائتي العدد في بلغت

 على مقدـ والمنطوؽ منطوؽ، «درىم مائتي بلغت إذا الرقة في»: الصدقات في
 .الفقو أصوؿ في معروؼ ىو كما المفهـو

 الزكاة، وجبت أحوط العدد اعتبار كاف فإف األحوط، المعتبر أف إلى ذاىب ذىب ولو
 .الصواب من بعيداً  يكن لم. الزكاة وجبت أحوط الوزف كاف وإف

 سعودياً  رياالً  وخمسوف ستة النصاب زنة ألف بعيد؛ زمن منذ للفقراء فيو َحظَّ  ال والعدد
 ال ألنها وخمسين؛ ستة في الزكاة تجب لم الفضة في العدد اعتبرنا ولو الفضة، من

 إال زكاة ال: لقلنا الذىب في العدد اعتبرنا ولو العدد، حيث من درىم مائتي تساوي
 وخمسة جنيهات، عشرة في الزكاة تجب: لقلنا الوزف اعتبرنا ولو جنيهًا، عشرين في

 .جراماً  وثمانين خمسةً  تبلغ ألنها الجنيو؛ أثماف
 من واحد كل من لو كاف إف فأما: ( ٕٓٔ/ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿ( تنبيو) 

 من وأقل أحدىما من نصاب لو كاف أو، بمفرده نصاباً  يبلغ ال ما والفضة الذىب
 األثـر رواية في اآلخر إلى أحدىما ضم عن أحمد توقف فقد اآلخر من نصابٍ 

 نصاباً، منهما واحد كل يبلغ حتى عليو زكاة ال أنو حنبل رواية في وقطع وجماعة،
 ىذه المسألة إف شاء اهلل . تفصيل وسيأتي: قلت ،.. روايتين فيو الخرقي وذكر

  . الذىب نصاب ( :ٗ-مسألة)
 عنو اهلل رضي - علي لحديث الزكاة؛ ففيوأو مثقاال،  دينارًا، عشرين الذىب بلغ إذا
 درىم مائتا لك كانت فإذا: ) ... قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي إلى يرفعو -

 - الذىب في يعني - شيء، عليك وليس دراىم، خمسة ففيها الحوؿ عليها وحاؿ
 ففيها الحوؿ عليها وحاؿ ديناراً؛ عشروف لك كاف فإذا ديناراً، عشروف لك يكوف حتى
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 ٔ(الحوؿ عليو يحوؿ حتى زكاة ماؿٍ  في وليس ذلك، فبحساب زاد فما دينار، نصف
 اهلل صلى - النبي أف - عنهم اهلل رضي - عمر وابن المؤمنين أـ عائشة ولحديث ؛

 األربعين ومن دينار، نصف فصاعداً  ديناراً  عشرين كل من يأخذ كاف) - وسلم عليو
 أقل في ليس: )مرفوعاً  جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو ولحديث ؛ ٕ(ديناراً  ديناراً 

 . ٖ(صدقة درىم مائتي من أقل في وال الذىب من مثقاالً  عشرين من
 كاف إذا الذىب أف على وأجمعوا: ( ٗ٘-ٖ٘ص) اإلجماعفي كتاب  المنذر ابن قاؿ

: فقاؿ البصري الحسن وانفرد فيو، تجب الزكاة أف درىم مائتا وقيمتها مثقاالً  عشرين
 عشرين من أقل كاف إذا الذىب أف على وأجمعوا صدقة، ديناراً  أربعين دوف فيما ليس

 .  فيو زكاة ال أف درىم مائتي قيمتها يبلغ وال مثقااًل،
 عشروف الذىب نصاب:  الفقهاء عامة قاؿ( : ٕٕٔ/ٗفي المغني ) قدامة ابن وقاؿ

 بن سليماف و الزىري و طاوس و عطاء عن حكي ما اال قيمتها اعتبار غير من مثقاال
 درىم مائتي قيمتو كاف فما بالفضة معتبر ىو:  قالوا أنهم السختياني وأيوب حرب
 نصابو في تقدير سلم و عليو اهلل صلى النبي عن يثبت لم ألنو فبل وإال الزكاة ففيو

 النبي عن جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو روى ما ولنا الفضة على حملو أنو فثبت

                                                           

( وغيره، وصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داود ، وحسنو العبلمة ابن باز في ٖٚ٘ٔأخرجو أبو داود ) ٔ
 ( .ٜٛ/ٗٔمجموع فتاواه )

 عنو قاؿ والحديث،  عنهما اهلل رضي عمر وابن عائشة عن( ٜٜٔ) والدارقطنى ،( ٜٔٚٔ) ماجة ابن أخرجو ٕ
 اهلل وعبد مجمع ابن ىو إسماعيل بن وإبراىيم" :  اإلماـ"  في الشيخ قاؿ( : ٕ٘ٙ/ٕ) الراية نصب في الزيلعي

 ال:  معين ابن فيو قاؿ مجمع وابن حديثو في ونسبهما الدارقطني رواه ىكذا عمر بن اهلل عبد ابن ىو واقد بن
( ٖٔٛ) اإلرواء في األلباني العبلمة وقاؿ ، ىػ.ا الوىم كثير فإنو بو يحتج وال حديثو يكتب:  حاتم أبو وقاؿ شيء

"  فى وكذا( : لؤللباني الكبلـ) قلت"  ضعيف إسماعيل بن إبراىيم(: " ٔ/ٖٔٔ" ) الزوائد"  فى البوصيرى قاؿ: 
 ذكر ثم ، ذكرىا من بد فبل،  بها يتقوى شواىد للحديث لكن الدارقطنى رواية فى كما مجمع ابن وىو"  التقريب
 .مأمور غير ىناؾ فانظرىا الشواىد الشيخ

 األلباني( والحديث قاؿ عنو العبلمة ٜٜٔ) والدارقطني ،(ٖٔٔٔ برقم ،ٜٓٗ)ص األمواؿ في عبيد أبو أخرجو ٖ
 . الشواىد من لو ما بإعتبار صحيح فهو،  ضعيفا سنده كاف وإف ىو( : ٘ٔٛرقم) اإلرواء في
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 في وال الذىب من مثقاال عشرين من أقل في ليس ):  قاؿ أنو سلم و عليو اهلل صلى
 ، ثم ذكر أدلة أخرى . ( صدقة درىم مائتي من أقل

 الواحد المثقاؿ وزف مثقااًل، عشروف وىي ديناراً، عشروف الذىب نصاب أف والخبلصة
 رحمو باز ابن العبلمة قاؿ جراماً، ٕٜ يساوي مثقاالً  عشرين ووزف جرامات، ٙ.ٗ

 يسيرًا، كسراً  إال[ جراماً  يعني] وتسعين اثنين النصاب فوجدنا ىذا حررنا وقد: اهلل
 الجنيو زنة ألف] سعودي جنيو ونصف جنيهاً  عشر أحد وىي مثقااًل، عشرين يعني

 [.مثقاؿ ربع إال مثقاالف المذكور
 يمكن حتى واإلفرنجي السعودي بالجنيو النصاب ومقدار: آخر موضع في وقاؿ
 أسباع وثبلثة جنيهاً  عشر أحد - بذلك التجارية والعروض النقدية األوراؽ تقدير
  ( ٜٔ ،ٓٛ،( ٜٚ/ ٗٔ) باز ابن فتاوى مجموع . الجنيو
 الذي الذىب نصاب أف عندنا المحرر( : ٕٕ٘/ٜ) الدائمة اللجنة قالت وىكذا
 جنيهاً  عشر أحد السعودي بالجنيو ذلك ومقدار مثقااًل، عشروف الزكاة فيو تجب
 ا.ىػ الجنيو أسباع وثبلثة

 الذىب بالجراـ حسب عياره ىو :ونصاب 
 .جراما ٘ٛ= ٕٗ÷ٕٗ×٘ٛ(: ٕٗ) عيار ذىب -ٔ
 .جراما ٕٚ,ٕٜ= ٕٕ÷ٕٗ×٘ٛ(: ٕٕ) عيار ذىب -ٕ
 .جراما ٗٔ,ٜٚ= ٕٔ÷ٕٗ×٘ٛ(: ٕٔ) عيار ذىب -ٖ
 .جراما ٖٖ,ٖٔٔ= ٛٔ÷ٕٗ×٘ٛ(:ٛٔ) عيار ذىب -ٗ
  .جراما ٘,ٕٚٔ= ٙٔ÷ٕٗ×٘ٛ(: ٙٔ) عيار ذىب -٘

 إلى تضم التجارة عروض أف على اإلجماع حكى اهلل رحمو قدامة ابن اإلماـ أف وتقدـ
 وفضة، ذىب، لو كاف لو وكذلك النصاب، تكميل في والفضة الذىب من واحدٍ  كل

 إنما والخبلؼ بعض، إلى بعضها يضم فإنو النصاب منهم أحد يبلغ لم تجارة وعروض
 مثاقيل عشرة لو كاف فلو ،تجارة عروض معهما وليس الذىب إلى الفضة ضم في جاء
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 عليها دار وكلها للبيع عرضو قد وبيت الذىب، من مثاقيل وخمسة الفضة، من
 . ٔزكاتها يخرج ثم الجميع قيمة يحصي فإنو الحوؿ؛

                                                           

 عبد عهد في اإلجماع عليو استقر الذي الوضع على يبقيا لم والدينار الدرىم أف أثبتوا والمؤرخين العلماء إف ٔ
 تصور إلى الناس ورجع عهد، إلى عهد ومن بلد، إلى بلد من والعيار، الوزف في كبير تغيير أصابهما بل الملك،

 بينها التي النسبة بمعرفة نقودىم، من الشرعية الحقوؽ يستخرجوف بلد كل أىل وصار ذىًنا، الشرعية مقاديرىما
 الوزف وصنج العمبلت اختبلؼ مع الشرعيين والدينار الدرىم وزف لمعرفة إذف السبيل فما الشرعية، مقاديرىا وبين

 اآلف؟ اإلسبلمية األقطار في
 على وعملت المتحضرة الدوؿ أخيًرا إليها التفتت نافعة، حقيقة إلى األمة -وسلم عليو اهلل صلى- النبي أرشد لقد

 المعامبلت تستقيم حتى( والمعايير المقاييس سائر وكذلك) األمة في والموازين المكاييل توحيد ىي تلك تعميمها
: -وسلم عليو اهلل صلى- حديثو في جاء ما وىذا والخصاـ، للتنازع مجاؿ كبير بينهم يوجد وال الناس، بين

 باألوزاف يتعاملوف فكانوا تجارة أىل مكة أىل ألف ذلك" المدينة أىل مكياؿ والمكياؿ مكة أىل ميزاف الميزاف"
 فكانوا وثمر، زرع أىل فكانوا المدينة أىل أما وأضبط، أدؽ فيما فكانوا ونحوىا، واألواقي والدراىم المثاقيل من

 إلى معيار كل في بالرجوع فأمر وأضبط، أدؽ فيها فكانوا ونحوىا، والمد والصاع الوسق من بالمكاييل يتعاملوف
 .فيو الدقة على وأحرص لو، وأضبط بو، أعلم ىم من

: الكريمين البلدين لمعايير تبًعا ومكاييلها موازينها توحد أف باإلسبلـ، دانت التي األقطار كل في المفروض وكاف
 كل في الدرىم يكوف وأف ذلك، في إماًما باتخاذىما -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ أمر اللذين والمدينة مكة

 يقاؿ ىذا ومثل وغيرىا والرطل واألوقية المثقاؿ وكذلك ومقداره، وزنو في يختلف ال واحًدا درىًما اإلسبلمية الببلد
 أو باألوزاف المقدرة الشرعية والحقوؽ الواجبات تعرؼ وبهذا المكاييل، من ونحوىا والمن والمد الصاع في

 .عناء وال مشقة وبدوف ويسر، بسرعة األكياؿ،
 الواجب كاف إذ البلزمة، األىمية يعطوه ولم النبوي، التوجيو لهذا يلتفتوا لم المسلمين أف لو يؤسف الذي ولكن

 -الدرىم المثقاؿ وخاصة- مكة أىل موازين من اإلسبلمية الدولة لدى مختومة مضبوطة دقيقة نماذج تحفظ أف
 .وغيرىا الزكاة أحكاـ في -الشرعية التقديرات في إليها ليرجع-والمد الصاع وبخاصة- المدينة أىل مكاييل ومن
 بعضهم األفراد بين والتبادؿ، للتعامل أساًسا المعايير ىذه باتخاذ اإلسبلمية، األقاليم والة يلـز أف الواجب وكاف

 .شتى شرعية أحكاـ من عليها يترتب لما واألفراد، الدولة بين أو وبعض،
 اختبلفًا واألكياؿ األوزاف وكافة واألرطاؿ واألواقي والدنانير الدراىم واختلفت آخر، طريق في سار الواقع أف غير

 .األمر وانتشر النزاع، وكثر التقديرات، لذلك واضطربت شاسًعا،
 عن ونقرأ الشامي، والرطل المصري، والرطل المدينى، والرطل البغدادي، الرطل: ونرى ونسمع نقرأ وأصبحنا

 أو الشعير أو الحنطة من ىو حبة وكم أكثر؟ أو أقل أـ ،ٙٔ أـ ،٘ٔ أـ ،ٗٔ أـ قيراطًا، ٕٔ أىو الدرىم
 يكوف؟ حبة وكم ىو؟ قيراطًا وكم ال؟ أـ نفسو الدينار ىو وىل المثقاؿ؟ وما الخروب؟
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 البلداف حسب والمصطلحات األعراؼ الختبلؼ كثيًرا اختبلفًا فيها واختلفوا فيها، البحث الفقهاء أطاؿ أسئلة
 .واألزماف

" الوالجية" في بو جـز: عابدين ابن قاؿ" بوزنهم بلد كل في يفتى: "يقولوف الحنفي المذىب فقهاء بعض جعل مما
 والمعارج والعيوف النوازؿ وجمع المجتبى في واختاره السرخسي، بو وأخذ الفضل، ابن إلى الخبلصة في وعزاه

 كاف وزف أقل عن تنقص ال كانت إذا بما يقيد أف ينبغي أقوؿ أني إال: -الهماـ ابن يعنى- وقاؿ والفتح والخانية
 حبيب ابن إليو ذىب ما يشبو وىذا( ٓٗ/ٕ: المحتار رد) ىػ أ" خمسة وزف العشرة تكوف ما" وىي زمنو في

 .الحلبي طبع -ٖٕ/ٗ: الباري فتح" بدراىمهم يتعاملوف بلد كل أىل إف: "قولو عنو نقلوا الذي األندلسي
 مثقااًل، وأربعين مائة تبلغ درىم، مائتا الزكاة نصاب أف في قبلو أحد يخالف لم إذ القوؿ، بهذا انفرد إنو: وقلوا
 خرؽ وكذا: وفيو نفسو المرجع( )دراىم عشرة مثاقيل سبعة كل) المثقاؿ من( ٚ.ٓ) الدرىم أف على أجمعوا حيث

 (.بالوزف ال بالعدد النصاب فاعتبر اإلجماع المريسي
 .الزكاة نصاب في التقدير بهما جاء اللذين الشرعي والدينار الشرعي، الدرىم عن البحث من البد وإذف

 معروفة والدينار الدرىم بين النسبة ألف اآلخر؛ معرفة إلى تؤدى أحدىما مقدار معرفة أف السبيل لنا ييسر مما إف
 .المثقاؿ من( ٚ.ٓ) فالدرىم( عشرة إلى سبعة) ٓٔ: ٚ نسبة وىي

 أشياء كلها الدينار، أو الدرىم أجزاء تعتبر أنها ذكروا التي الصغيرة الوحدات أف أمامنا الطريق يصعب مما ولكن
 والشعير الخروب كحب وذلك واألنواع، واألزماف األقطار باختبلؼ يختلف مما ألنها تاًما، ضبطًا مضبوطة غير

 ولم بعيًدا، اختبلفًا تختلف فوجدتها القاىرة، في الصاغة بعض مع بنفسي ذلك جربت وقد والخردؿ، والحنطة
 :طائل على أحصل

 خروب حبة عشرة ست إذف فالدرىم خروب، حبة وثلثا اثنتاف والدوانق دوانق، ستة الشرعي الدرىم أف ذكروا لقد
 الخروب؟ حبة وزف معرفة نستطيع فهل
 فهمي الرحمن عبد الدكتور وانتهى اإلسبلمية، النقود بأوزاف المعنيين المعاصرين الباحثين بعض لذلك تعرض لقد
 لمجموعة واختبار فحص بعد" اإلسبلـ فجر في السكة صنج" كتابو في -بالقاىرة اإلسبلمي الفن متحف أمين-

 × ٙٔ يساوى إذف فالدرىم الجراـ من- ٜٗٔ.ٓىو الخروب حبة وزف متوسط أف إلى األثرية الصنج من
 (.فهمي الرحمن عبد للدكتور -"اإلسبلـ فجر في السكة صنج" انظر) جراًما ٗٓٔ.ٖٓ=  ٜٗٔ.ٓ

 على يعكر ولكن الجراـ من ٙٔٓ.ٓبمقدار منو أصغر وىو العرفي، الدرىم يقارب الشرعي الدرىم أف: ىذا ومعنى
 .فيو مختلفة القيراط تقدير أف كما عليو متفق غير قيراطًا عشر وبستة دوانق بستة الدرىم تقدير أف: النتيجة ىذه
 العرفى، الدرىم وبين بينو والنسبة الشرعى، الدرىم مقدار في الحنفية لعلماء شتى أقواالً  عابدين ابن ذكر وقد

" األنهر سكب" في ذكر وقد: قاؿ أصغر ىو بل: قائل ومن أكبر، العرفي الدرىم: قائل من كثيًرا، اختبلفًا فاختلفوا
 الشرعي، الدرىم تحديد والمقصود االصطبلحات في اختبلؼ على بناء والدرىم القيراط تحديد في كثيرة أقواالً 

 (.ٓٗ/ٕ: المحتار رد) االضطرابات من فيو ما سمعت وقد
 اليوناف قدماء أف وغيره المقريزي ذكر فقد أخرى، بطريقة السابقة النتيجة من قريب إلى الباحثين بعض وتوصل

 فقدروا األمكنة، باختبلؼ اختبلفو وعدـ حجمو، لدقة الخردؿ، بحب قدروه والدينار الدرىم وزف وضعوا الذين
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 في رسالة الشافعي الذىبي كتب الماضي القرف وفى حبة، ٓٓٓٙ بػ والدينار خردلة، حبة ٕٓٓٗ بػ الدرىم
 امتحانو بواسطة شرعي درىم زمنو في المتداوؿ الدرىم أف: فيها قرر" والمكياؿ والرطل والمثقاؿ الدرىم تحرير"

( ٗٗٔ) بالمصري وىو الرطل، يتركب ومنو: قاؿ بختمو، المختـو" قايتباي" الملك وبدرىم الخردؿ، بحب
 األب كتاب ضمن" والمثقاؿ الدرىم تحرير" رسالة) الدرىم أسباع وأربعة درىًما( ٕٛٔ) وبالبغدادي درىًما،

 (.ٛٚ ص المذكور الكرملي
 يساوى والدرىم درىًما ٗٗٔ اآلف المصري الرطل إذ أيًضا، زمننا في المتداوؿ الدرىم ىو أنو: ىذا ومعنى

 .ضئيل فرؽ وىو الجراـ من( ٙٔٓ.ٓ) سبق ما وبين وزنو بين فالفرؽ جراًما،( ٕٔ.ٖ)
 بتفاوت ضئيبلً  تفاوتًا تتفاوت قد الحبوب ىذه فإف يكفى، ال الدرىم امتحاف في الخردؿ حب على االعتماد ولكن

 .الخروب حب في بنفسي جربت كما بو يعتد فرقًا النهاية في فتحدث واألزمنة، البيئات
 درىم" ىو إنما خردؿ حبة( ٕٓٓٗ)بػ قدر الذي الدرىم أف منو يفهم قد المقريزي، كبلـ في المتأمل أف كما

 غيره؟ أو النقود درىم ىو فهل ،"الرطل
 عن نقبلً  المقريزي ذكر فقد النقود، ومثاقيل دراىم غير والمثاقيل الدراىم من أخرى أنواع ىناؾ كاف أنو يبدو

 ديار في مستعملة وكانت كيل، دراىم- عشرة إلى سبعة كنسبة نسبتو الذي الدرىم غير يوجد كاف أنو: الخطابى
 والدرىم": "زمباور": قاؿ ،ٕٕٛ/ٜ: اإلسبلمية المعارؼ دائرة وفى ،ٖٖ/ٕٓ: التوفيقية الخطط: انظر) اإلسبلـ

 السكة عن بيًنا اختبلفًا يختلف وىو الجرامات، من ٗٛٔ.ٖ يبلغ" كيل درىم" األوزاف من وزف اسم: أيًضا ىو
 يستعملو الحديثة، العصور حتى -بلد إلى بلد من اختلف وإف -الكيل ىذا بقى وقد االسم بهذا المعروفة
 (.ىػ أ" والصائغ الصيدلي

 (.السابق المرجع) االستعماؿ كثير كاف جراـ( ٕٔ.ٖ) قدره الذي الدرىم إف: مبارؾ على قاؿ كما
 .والمثقاؿ الدرىم تقدير في المؤلفين اختبلؼ أسباب من أيًضا ىذا كاف وربما

 أثبتوا المؤرخين أف ذكرنا فقد نقصاف، أو زيادة دخلو قد يكوف أف يؤمن فبل المذكور،" قايتباي" الملك درىم أما
 .؟ سليًما شرعًيا درىًما كاف قايتباي درىم أف يدرينا فمن الشرعي، الوزف على تبق لم النقود أف
 تتبع أعنى األثرية؛ االستقرائية الطريقة ىي -أرى فيما- الشرعيين والدينار الدرىم مقدار لمعرفة طريقة وأمثل( جػ)

 في يتغير لم أنو قرروا فإنهم اؿ،المثق أو الدينار وبخاصة والغربية، العربية المتاحف في المحفوظة النقود أوزاف
 الذي األصل ىو المثقاؿ فكاف مثاقيل، سبعة وزف منها العشرة جعلوا الدراىم ضربوا حين وأنهم إسبلـ، وال جاىلية
 .والفضة الذىب: مًعا النقدين نصاب بو عرفنا المثقاؿ وزف عرفنا فإذا إليو، نحتكم

 الجزء خصص الذي" مبارؾ باشا على" المصري البحاثة وتبعهم األوروبيين، من الباحثين بعض سلكو ما ىذا
: أيًضا وانظر بعدىا، وما ٕٛ ص والدرىم والدينار المثقاؿ وزف تحرير: انظر" )التوفيقية الخطط" من العشرين
 بواسطة- أثبتوا وقد للنقود،( بعدىا وما ٖٖٚ ص الريس الدين ضياء لؤلستاذ اإلسبلمية، الدولة في الخراج
 يزف الملك عبد دينار أف -وبرلين ومدريد وباريس بلندف اآلثار دور في المحفوظة اإلسبلمية النقود اءاستقر 

 الدولة في الخراج) نفسو البيزنطي الدينار وزف وىو" اإلسبلمية المعارؼ دائرة" ذكرت وكذلك جرامات،( ٕ٘.ٗ)
 الناتج ىذا أف يبلحظ) ٜ٘ٚ.ٕ=  ٓٔ ÷ ٚ ×ٕ٘.ٗ=  الدرىم يكوف وإذف ،(ٖٖٛ ،ٖٖٚ ص اإلسبلمية
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( ٘ٛٔ)- العرفي بالدرىم الفضة نصاب أف من" الصغير الشرح" في الدردير المالكي العبلمة ذكره لما قريب
 نعلم ال كنا وإف جراـ،( ٜٙٛ.ٕ) الشرعي الدرىم فيكوف -جراـ( ٘ٔ.ٜٚ٘) أي الجراـ أثماف وخمسة جراًما

 بعض ذلك وأيد( ٕٚٔ/ٔ: السالك بلغة بهامش الصغير الشرح انظر التقدير ىذا عليو بنى الذي األساس
 فهمي الرحمن عبد للدكتور" اإلسبلـ فجر في السكة صنج" كتاب انظر) المعاصرين العرب من األثريين الباحثين

" اإلسبلمية المعارؼ دائرة" في" زمباور" المستشرؽ ذكره ما وىذا( بالقاىرة اإلسبلمي الفن متحف أمين -محمد
 (.بعدىا وما ٕٕٙ ص التاسع الجزء) درىم مادة في قاؿ حيث" دينار" و" درىم" مادتي في المترجمة

 إلى الدرىم وزف نسبة أف على أجمعوا ولكنهم القانوني الدرىم تحديد في عظيًما اختبلفًا المؤرخوف اختلف وقد"
 المثقاؿ كاف إذا إال تصح ال المعادلة ىذه فإف معاف، عدة على يدؿ المثقاؿ كاف ولما( ٓٔ: ٚ) ىي المثقاؿ وزف

 أقرب أف إلى ىذا من ونخلص الجرامات من ٕ٘.ٗ وزنو يبلغ الذي المكي المثقاؿ أي القانوني، الدينار يساوى
 واألوزاف الباقية السكة مع وجو خير على يتفق الوزف وىذا الجرامات من ٜٚ.ٕ ىو االحتماؿ إلى الدرىم أوزاف

( ـ ٕٖٜ - ٜٛٓ=  ىػ ٕٖٓ - ٜٕ٘) المقتدر عهد في ضربت التي السكة أوزاف مع يتفق كما الزجاجية،
 .الفيـو في" روجر" عنها وكشف
 الملك عبد أمر وقد الجرامات من ٜٕٚ ىو للدرىم القانوني الوزف أف قرر من أوؿ ىو عمر الخليفة كاف ولربما

 ".الصحيحة الفضية السكة -سواه دوف - ىو الوزف ىذا من الدرىم يكوف بأف
 ":دينار" مادة في وقاؿ

 يمس لم( ـ ٜٙٙ) ىػ ٚٚ سنة العملة على الملك عبد أدخلو الذي اإلصبلح أف على المؤرخوف أجمع وقد"
 روعيت التي المتناىية الدقة من العملة لهذه المضبوط الوزف من الفور على نتثبت أف ويمكن الذىبية العملة معيار

( حبة ٙٙ) الجرامات من ٕ٘.ٗ يزف الدينار أف نجد ثم ومن اإلصبلح تناولها التي الدنانير أقدـ ضرب في
 .الزمن في لو معاصًرا كاف الذي البيزنطي للصولديرس الفعلي الوزف على تاًما انطباقًا ىذا وينطبق

 أ(" حبة ٙٙ) الجرامات من ٕ٘.ٗوزنو يكوف الرسمي الدينار أف على ينص الشرع زاؿ وما( ٖٔٚ ص: )قاؿ ثم
 (.ٕٓٚ ص السابق المصدر) ىػ

 المنهج إلى وأقربها الخطأ، عن وأبعدىا الشرعيين والدينار الدرىم لمعرفة الطرؽ أمثل ىي الطريقة ىذه ولعل
 بعض تختلف وىي وثبوتها، صحتها في للطعن مجاؿ ال تاريخية، لنقود واقعي استقراء على البتنائها العلمي،

 باب في أحوط ىذا ولعل قليبًل، أنقص ىنا والدينار فالدرىم السابقة، الطرؽ إليها أدت التي النتائج عن االختبلؼ
 .الزكاة لهم اهلل فرض الذين والمستحقين الفقراء لمصلحة وأرعى الزكاة،
 الذىب نصاب ويكوف الجرامات، من ٜ٘٘=  ٕٓٓ × ٜ٘ٚ.ٕ ىو الحديث بالوزف الفضة نصاب يكوف وإذف

 .الذىب من جراًما ٘ٛ=  ٕٓ × ٕ٘.ٗىو
 إذا بالمائة،٘.ٕ: الزكاة فيو عليو وجبت جراًما ٜ٘٘ يزف ما -سبائك أو نقوًدا- الخالصة الفضة من ملك فمن

 .سيأتي كما تمحيص، إلى يحتاج وىذا شائع ىو كما الفضة، نصاب اعتبرنا
 رقم قانوف صدر) ٕٚ.ٓ. فيو الفضة نسبة وأف جراًما، ٗٔ يزف تعديل آخر وفق المصري الرياؿ أف عرفنا وإذا

 جرامات، ٚ القروش العشرة ذات والقطعة جراًما، ٗٔ المصري الرياؿ يكوف بأف يقضى ،ٜٙ٘ٔ لسنة ٕٗٙ
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 بلوغ النصاب؟ في شك من على الزكاة تجب ىل(: فرع)
 عكس يثبت حتى الوجوب وعدـ الذمة براءة األصلقلت ىذه المسألة تندرج تحت: 

 . ذلك
 في ونحوىا حبة الفضة أو الذىب نصاب نقص لو(: ٛ/ٙقاؿ النووي في المجموع )

 أصحهما والرافعي الحرمين أماـ حكاىما فوجهاف بعضها في تاما وكاف الموازين بعض
 تجب ال وآخروف والبندنيجي والماوردي المحاملي قطع وبو

 وىو تجب والثانى النصاب وعدـ الوجوب عدـ واالصل النصاب بلوغ في للشك
 الشناعة في وبالغ عليو وشنع فيو وغلطو الحرمين إماـ عنو حكاه الصيدالنى قوؿ
 ا.ىػ النصاب في للشك تجب ال الصواب وقاؿ

 يقدر مكياؿ يوجد ولم فيو، الزكاة وجوب في شك ومتى: المغني في قدامة ابن قاؿو 
 فبل الزكاة، وجوب عدـ األصل ألف حرج، فبل يخرج لم وإف اإلخراج، فاالحتياط بو،

 .انتهى. بالشك تجب

                                                                                                                                                  

 مصلحة عن الصادر" النقود سك" كتاب انظر) ٕٓٚ.ٓ الفضة نسبة تكوف وأف جراًما، ٘.ٖ القروش والخمسة
 ٛٓ.ٓٔ=  الخالصة الفضة من فيو ما يكوف إذف ،(ٕٚٗ ص المصرية للثورة الثامن العيد في النقود سك

 أي رياالً  ٕٓ.ٜ٘= ٛٓ.ٓٔ÷ ٜ٘٘ ىو المصرية الرياالت من الفضية النقود نصاب يكوف ىذا فعلى جرامات
 .قرًشا ٗ.ٓٛٔٔ=

 رواج راج إذا المغشوش ويقبلوف الغش، من النقود نقاء يشترطوف ال الذين الحنفية مذىب على جرينا فإذا
 .قرًشا ٓ٘ٛ=  أي رياالً ٘.ٕٗ=  ٗٔ ÷ ٜ٘٘: ىو الرياالت من النصاب كاف الخالص،

 .الفضة من درىم مائتي النصاب جعلت فإنها النصوص، لظاىر الموافق وىو الجمهور، مذىب ىو األوؿ ولكن
 مذىب على رياالً  ٕٚ أو الرياؿ، من ٜ من ٕ و مصريًا رياالً  ٕٕ=  الفضة نصاب بأف القوؿ أف نعلم ىنا ومن

 أعنى الوزف، ىنا عليو والمعوؿ التنبيو، وجب ولهذا الفضية، العملة لوزف اآلف مقاربًا وال مطابًقا يعد لم الحنفية
 .رجحنا حسبما جراًما، ٜ٘٘

 من الذىبية النقود الختفاء وذلك -رجحنا كما- جراًما ٘ٛ وىو الوزف إال اآلف يضبطو فبل الذىب نصاب أما
 عليو وجب جراًما، ٘ٛ يساوى ما النقود من أو الذىبية، السبائك أو التبر من ملك فمن اآلف، الداخلي التعامل
( مع التنبيو على مخالفتنا لمصنفو في كثير األمور المنهجية ٕٕٚ/ٔفقو الزكاة ) .منها المائة٘.ٕبإخراج تزكيتها

 وغيرىا .     
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. يثبت ال بالشك والوجوب الوجوب عدـ واألصل: في المبسوط  لسرخسيقاؿ او 
 .انتهى

 الزكاة عليو تجب فبل عندهالذي  الماؿ على الحوؿ تماـ من يتحقق لمقلت وكذا إف 
 حتى يتأكد من تماـ الحوؿ. 

 (: حكم الذىب األبيض.فرع)
 حقيقةفي رسالة لو في ىذا الموضوع:  الودعاف فهد بن عبدالرحمن الشيخقاؿ 

 . أبيض؟ ذىب يوجد وىل األصلي، ولونو الذىب
 يخالطو ما بسبب أيضا بالحمرة يوصف أنو كما اللوف، أصفر ِفِلزّ  حقيقتو في الذىب

 وغيرىا، والمعادف اللغة كتب وفي الناس، عند المعروؼ ىو ىذا غالبا، النحاس من
 في والغريب العربية أىل قالو ما بعض أنقل يلي وفيما استشكاؿ، فيو يقع ال مما وىذا
 .ذلك في األئمة وكبلـ واآلثار النصوص وبعض الذىب، لوف
 الغريب وكتب العربية معاجم في جاء ما: أوال
 أصفر فلزي عنصر الذىب:  الوجيز المعجم في ومثلو الوسيط، المعجم في جاء

 .اللوف
 .اصفرار إلى حمرة علتو إذا ُمْذَىب ُكَميت: يقاؿ: اللغة مقاييس وفي
 … صفرة حمرتو علت إذا ُمْذَىب فرس: قولهم من ىو أو…: العرب لساف وفي

 اىػ. صفرة حمرتو تعلو للذي ُمْذَىب ُكَميت: ويقاؿ
؛ألنو كنوز والذىب الفضة،: واألبيض الذىب،: واألحمر :العرب لساف وفي  الرـو

 .وملتو دينو على اهلل جمعهم والعجم العرب أراد: وقيل نقودىم، على الغالب
 األحامرة،: قلت فإذا واللحم، الخمر: وقيل والزعفراف، الذىب األحمراف: سيده ابن

 .الخلوؽ ففيها
 النبيذ األحمراف: األعرابي ابن وقاؿ والزعفراف، الذىب: األصفراف: عبيدة أبو وقاؿ

 .والبرود الخمر أراد: شمر قاؿ، والمحبَّرا الراح األحمرين :وأنشد واللحم،
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 والذىب، الورس: وقيل والزعفراف، الذىب: واألصفراف :أيضا العرب لساف وفي
 الصفراء و والزعفراف، الورس: ويقاؿ والزعفراف، الذىب: األصفراف النساء وأىلك
 والبيضاء الصفراء على خيبر أىل صالح؟  النبي أف الحديث وفي..  للونها، الذىب

 صفراء لفبلف ما يقاؿ الدروع، والحلقة الفضة، والبيضاء الذىب، الصفراء والحلقة،
 .بيضاء وال

 غيره صفره و اصفار و الشيء اصفر وقد األصفر، لوف الصفرة: الصحاح مختار وفي
 .والزعفراف الورس وقيل والزعفراف، الذىب: األصفراف النساء وأىلك تصفيرا،

 ،(واألبيض األحمر الكنزين أعطيت) الحديث ومنو: الحديث غريب في النهاية وفي
 الفضة، واألبيض الذىب، فاألحمر الملوؾ؛ كنوز من أمتو على اهلل أفاء ما ىي

؛ كنوز والذىب  الغالب ألنها األكاسرة؛ كنوز والفضة نقودىم، على الغالب ألنو الرـو
 .وملتو دينو على اهلل جمعهم والعجم العرب أراد: وقيل نقودىم، على
 أىلكهن: أي للنساء، والضمير والزعفراف، الذىب يعني األحمراف، أىلكهن: وفيو
 اىػ والطيب الحلى حب
 والبيضاء الصفراء لو أف على خيبر أىل صالح أنو؟:  النبي حديث في :الخطابي وقاؿ

: ويقاؿ الفضة، والبيضاء الذىب، الصفراء...  لهم ذمة فبل شيئا كتموا فإف والحلقة،
 .الدروع والحلقة بيضاء، وال صفراء لفبلف ما

 يطلق وقد األصفر، ىو األصلي الذىب لوف أف: والغريب اللغة كتب في ما وخبلصة
 النحاس من يخالطو لما إال - أعلم واهلل - ذلك وما كثيرة، أحياف في أحمر أنو عليو
 .حليا أـ نقدا أكاف سواء األحياف من كثير في

 المعادف وكتب الموسوعات في جاء ما: ثانيا
 .أصفر لونو رخو لماع جسم الذىب: العشرين القرف معارؼ دائرة في قاؿ
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 طيبة الطعم حلوة براقة صفراء لينة وىي :المخلوقات عحائب في القزويني وقاؿ
 صفاء من وبريقها دىنيتها، من ولينها ناريتها، من لونها فصفرة جداً، رزين ثقيل الرائحة
 .ترابيتها من ورزانتها لونها،

 المائعتين العتيقتين الجوىرتين كتاب: والفضة الذىب في كتابو الهمداني سمى و
 .المحقق مقدمة في كما المخطوطة نسخو على موجود ىو كما والبيضاء، الصفراء

 .أصفر كاف إذا المنقوش الدينار كأنو وصيف:ويقاؿ :وفيو
 فإنو ىندوانية دىما النار من تخرج كانت وإف الرديء الذىب وسبائك: أيضا وفيو

 الذىب، ذلك أخبلط قدر على والبياض الصفرة إلى السواد ذلك تحلل رؽ ما كيف
 حتى الحمرة دخلتو رقت فكيف صفرا اإلحماء من سبائكو تخرج األحمر والذىب

 .حمرة كاف ما أشد وىو إرقاقو منتهى يبلغ
 لكثرة: قاؿ! الذىب؟ اْصَفرَّ  ِلمَ : لديوجانس قيل :للبيروني الجماىر كتاب وفي

 فازددت الهم بنار ُصليت :الصابئ إسحاؽ أبو قاؿ: وفيو !منهم يفرؽ فهو أعدائو،
 السبك على يصفو اإلبريز الذىب كذا صفرة
(: المجوىرات وصياغة الذىب علـو) كتابو في جودي حسين محمد األستاذ وقاؿ
 والفضة كالنحاس الذىب لسبيكة المكونة الفلزات من فلز كل أف المعروؼ ومن

 وصبلدتها السبيكة لوف في واضح تأثير لها وغيرىا والخارصين والببلتين والببلديـو
 ويعطيها السبيكة، تأكسد ضد ويقاـو األصفر اللوف يعطي فالذىب انصهارىا، ودرجة
 المعالجة النحاس مع ويسهل النوعية، كثافتها من ويزيد السحب، لتحمل قابلية

 .الحرارية
  اىػ. وصبلدتها قوتها من ويزيد األحمر، اللوف السبيكة يعطي النحاس أما

  اىػ.احمرارا للذىب يعطي األحمر النحاس نسبة زادت وكلما :أيضا وقاؿ
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 ويتميز(: المعادف مملكة) كتابو في حسن الغفور عبد ممدوح الدكتور األستاذ وقاؿ
 في احمرار عليو يضفي النحاس من فقليل: وقاؿ...   خاص أصفر بلوف النقي الذىب

  اىػ. اللوف
 ويصبح لو، مميز الفاتح األصفر اللوف :الذىب عن والصخور المعادف كتاب وفي

 .الفضة من شوائب بو وجدت إذا باىت أصفر اللوف
 لكمية تبعا فاتح أو فاقع ذىبي أصفر اللوف: حلمي الدين عز محمد الدكتور وقاؿ

 .المعدف مع المختلطة الفضة
 العربية بالمملكة المعدنية والثروة البتروؿ وزارة عن الصادرة اإلعبلمية النشرة في وجاء

 في المعادف عن ٓٔٗٔ/ٖ/ ٕٕ تاريخ في المعدنية، للثروة الوزارة وكالة - السعودية
 درجة في التحكم ويمكن: ... معلومة :نصو ما( الذىب) على الكبلـ في المملكة
 اىػ. المضافة النحاس نسبة خفض أو برفع وذلك الذىب احمرار

 وصف واآلثار األحاديث بعض في ورد :واآلثار النصوص من ذلك في جاء ما: ثالثا
 :منها واألصفر باألحمر؛ الذىب

 جاء ولقد: قالت اإلفك، قصة في عنها اهلل رضي عائشة حديث من الصحيحين في ما
 أنها إال عيبا؛ عليها علمت ما واهلل ال: فقالت خادمتي، عني فسأؿ بيتي؟  اهلل رسوؿ
 أصحابو، بعض فانتهرىا عجينها، أو خميرىا فتأكل الشاة تدخل حتى ترقد كانت
 علمت ما واهلل اهلل، سبحاف: فقالت بو، لها أسقطوا حتى؟  اهلل رسوؿ اصدقي: فقاؿ
 .األحمر الذىب تبر على الصائغ يعلم ما إال عليها
 مع جلست(: لفظ وفي) شيبة إلى جئت: قاؿ وائل أبي عن البخاري صحيح وفي
 لقد: فقاؿ؟  عمر المجلس ىذا جلس لقد: فقاؿ الكعبة، في الكرسي على شيبة

. يفعبل لم صاحبيك إف: قلت قسمتو، إال بيضاء وال صفراء فيها أدع ال أف ىممت
 .بهما أقتدي المرآف ىما: قاؿ
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 أنس، بن النضر من سمعو شيخ وعن أنس، عن ثابت عن جماعة عن الطيالسي وروى
 أـ وىي سليم أـ المرأتو أنس أبو مالك قاؿ :قاؿ بعض في بعضهم حديث دخل وقد
 ىناؾ، فهلك الشاـ أتى حتى فانطلق الخمر، يحـر؟  النبي يعني الرجل ىذا إف: أنس
: يرد مثلك ما طلحة أبا يا: فقالت ذلك، في فكلمها سليم أـ فخطب طلحة أبو فجاء

 .أتزوجك أف لي يصلح ال:مسلمة امرأة وأنا: كافر امرؤ ولكنك
 أريد ال فإني: قالت .والبيضاء الصفراء: قاؿ دىري؟ وما: قالت .دىرؾ ذاؾ ما: فقاؿ

 ..... الحديث .اإلسبلـ منك أريد بيضاء، وال صفراء
؟  اهلل رسوؿ ميراث عن؟  عائشة سألت: قاؿ حبيش بن زر عن الحميدي وروى

 وال بيضاء، وال صفراء؟  اهلل رسوؿ ترؾ ما! تسأؿ؟؟  اهلل رسوؿ ميراث أعن: فقالت
 . فضة وال ذىبا وال أمة، وال عبدا وال بعيرا، وال شاة

 بن عمرو عن إسحاؽ أبي عن سفياف عن األزرؽ إسحاؽ طريق من الدارقطني وروى
 جعلها أرضا إال بيضاء؛ وال صفراء؟  اهلل رسوؿ يترؾ لم: قاؿ المصطلق بن الحارث

 .البيضاء وبغلتو صدقة
 أبي بن علي عن الوالبي ربيعة بن علي عن: الصحابة فضائل في أحمد اإلماـ روى

 من المسلمين ماؿ بيت امتؤل المؤمنين، أمير يا: فقاؿ التياح ابن جاءه: قاؿ؟  طالب
 بيت على قاـ حتى التياح بن على متوكيا فقاـ: قاؿ أكبر، اهلل: قاؿ وبيضاء صفراء

 علي التياح، ابن يا فيو الى يده جاف وكل فيو وخياره جناي ىذا :فقاؿ المسلمين، ماؿ
 وىو المسلمين، بيت في ما جميع فأعطى الناس، في فنودي: قاؿ، الكوفة بأشياخ

 غري بيضاء يا صفراء يا: يقوؿ وىو وىا، ىا غيري، غري بيضاء يا صفراء يا: يقوؿ
 .ركعتين فيو وصلى بنضحو، أمر ثم درىم، وال دينار فيو بقي ما حتى وىا، ىا غيري،

 .والفضة الذىب يريد: األثير ابن قاؿ
 ثم لو، النبي دعاء ذكر أنو مالك، بن أنس عن ثابت طريق من أحمد اإلماـ وروى

 .خاتمي إال بيضاء وال صفراء أملك ما ثابت، يا: قاؿ
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 سألت أنها أمية، عن زيد بن علي عن سلمة بن حماد طريق من أحمد اإلماـ وروى
 وعن ،( اهلل بو يحاسبكم تخفوه أو أنفسكم في ما تبدوا إف: )اآلية ىذه عن عائشة

 رسوؿ سألت منذ أحد عنهما سألني ما: فقالت ؟(بو يجز سوءا يعمل من: )اآلية ىذه
 الحمة من يصيبو بما العبد وجل عز اهلل متابعة ىذه عائشة يا: فقاؿ عنهما،؟  اهلل

 ِضْبِنو، في فيجدىا لها فيفزع فيفقدىا كمو في يضعها البضاعة حتى والشوكة، والنكبة
 .الكير من األحمر التبر يخرج كما ذنوبو من ليخرج المؤمن إف حتى
 طعن حين عمر على دخلت) : قاؿ رضي اهلل عنو عباس بنا عن الشعبي عامر وعن

 اهلل رسوؿ مع وجاىدت الناس كفر حين أسلمت المؤمنين، أمير يا بالجنة أبشر فقلت
 وىو صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ وقبض الناس، خذلو حين وسلمصلى اهلل عليو 

 فأعدت علي أعد فقاؿ شهيدا وقتلت اثناف، خبلفتك في يختلف ولم راض، عنك
 بو الفتديت وبيضاء صفراء من األرض على ما لي أف لو غيره، إلو ال والذي فقاؿ عليو
 .المطلع ىوؿ من

 من ظهرىا على ما أف لو غررتموه، من المغرور ) فقاؿ وغيره، حباف ابن لفظ وفي
 .ٔ( المطلع ىوؿ من بو الفتديت وصفراء بيضاء

                                                           

 في شيبة أبي ابنو  ،(ٕٖ٘،ٖٔ٘/ٖ) الطبقات في سعد ابنو  ،(ٚ،ٙص) المسند في الطيالسيأخرجو  ٔ
 ٖٗٙ - ٖ٘ٙ - ٖٛ٘ص) األشراؼ أنساب في الببلذريو  ،(ٗ٘ٔص) الزىد في أحمدو  ،(ٓٓٔ/ٚ) المصنف

 ،ٕ٘/ٔ) األولياء حلية في نعيم أبوو  ،(ٕٜ/ٖ) المستدرؾ في الحاكم(، و ٜٔٛٙوابن حباف ) ،(ٖٚٙ –
( والحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني في التعليقات الحساف: ٕٕٚ/ٗ) شعبال في البيهقيو  ،(ٖ٘٘ ،ٖٗ٘/ٖ

 تيسير))  انظر ػ( ٔ/ٜ) المؤلف غير يوثقو الربيع لم بن غساف ( غررُتموهُ  من المغرور)  قولو دوف لغيره صحيح
 وقد .مسلم رجاؿ من ثقات فوقو ومن، الحديث في بحجة ليس:  الذىبي وقاؿ،  الدارقطنيّ  وضّعفو،  ػ((  اإلنتفاع

 يذكر لم ؛ ػ مرسبلً  ػ فذكره.....  قاؿ،  ػ الشعبيّ  عن ػ صحيح آخر بسندٍ ( ٖ٘٘/ٖ) الطبقات في سعد ابن رواه
 الحديث تحت خّرجتها ؛ األحاديث بعض في الثقات دوف بها تفرد بزياداتٍ  ضعفو لي تجّلى وقد .عباس ابن

 الوىاب عبد رواه فقد ؛( غررُتموه من المغرور: )  بقولو تفرد فإنو ؛ الحديث ىذا بها ويلحق( الضعيفة ػ ٛ٘ٓٙ)
 . الزيادة ىذه دوف....  ىند أبي بن داود ثنا:  عطاء بن

 روى الربيع بن غساف ا.ىػ وقاؿ األرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حباف: جيد وإسناده( ، ٕٜ/ٖ) الحاكم أخرجو
 وقاؿ ضعيف،: الدارقطني وقاؿ ،ٕ/ٜ" الثقات" في المؤلف وذكره وخلق، يعلى وأبو معين بن ويحيى أحمد عنو
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 أف يحدث محمد بن القاسم سمعت: قاؿ عمرو أبي بن عمرو عن سعد ابن وروى
 .محرمة وىي والمعصفر المذىب األحمرين تلبس كانت عائشة

؟  اهلل رسوؿ أف يزعموف ناسا إف: قلت محمد، بن القاسم سألت: قاؿ لو رواية وفي
 تلبس عائشة رأيت لقد واهلل، كذبوا: فقاؿ، والذىب العصفر األحمرين عن نهى

 .الذىب خواتم وتلبس المعصفرات،
 الغفاري عمرو بن الحكم إلى زياد كتب: قاؿ الحسن عن وغيره شيبة أبي ابن وروى
 فبل والصفراء، البيضاء لو يصطفي أف كتب المؤمنين أمير أف: خراساف على وىو

 المؤمنين أمير أف تذكر كتابك بلغني: إليو فكتب، فضة وال ذىبا الناس بين تقسم
 أمير كتاب قبل اهلل كتاب وجدت وأني والصفراء، البيضاء لو يصطفي أف كتب

 جعل اهلل اتقى ثم عبد على رتقا كانتا واألرض السماوات أف لو واهلل وأنو المؤمنين،
 فقسمو فغدوا، مالكم، على اغدوا: للناس قاؿ ثم، عليكم والسبلـ مخرجا، لو اهلل

 .بينهم
 العلماء كبلـ في ذلك من جاء ومما والفقهاء األئمة بعض عن ذلك في جاء ما: رابعا
 :االستقصاء وجو على ال المثاؿ سبيل على
 اهلل رسوؿ يسنو لم أمر على أموت قاؿ األجدع بن مسروؽ احتضر لما: وائل أبو قاؿ
 ىذا، سيفي في ما إال بيضاء وال صفراء أدع لست إني أما عمر، وال بكر أبو وال؟ 

 .بو وكفنوني فبيعوه
 األصفر بالذىب الجيد، الهرقلي اإلبريز األحمر التبر ويجوز: قلت: المدونة وفي

 وفضل؟ ىذا من بواحد ىذا من واحد العمل؛ ذىب
 .بمثل مثبل إال يصلح ال: مالك قاؿ

                                                                                                                                                  

: ٖٖٗ/ٖ الميزاف في الذىبي وقاؿ ورعا، فاضبل نبيبل كاف: ٖٖٓ/ٕٔ" تاريخو" في الخطيب وقاؿ صالح،: مرة
 .الصحيح رجاؿ من فوقو ومن توبع، وقد: قلت الحديث، في بحجة ليس ورعا صالحا كاف
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 أصفر ذىب بتبر جيدا، أحمرا إبريزا ذىبا مضروبة منقوشة دنانير اشترى فلو: قلت
 ال ما الدنانير في أصاب فإف: قلت، جائز ذلك: مالك قاؿ: قاؿ بوزف؟ وزنا للعمل
 ال؟ أـ بينهما الصرؼ أينتقض أحمر، جيد وذىبو السوؽ، في عينو تجوز
 أف لو أرى وال بينهما، الصرؼ ينتقض أف أرى وال شيئا، فيو مالك من أسمع لم: قاؿ
 وأفضل، أعطى التي الذىب مثل ذىبو ألف العين؛ نقصاف من الدنانير دخل لما يرد

 من فينتقض مغشوشا؛ ذىبا الدنانير ذىب يصيب أف إال بشيء؛ يرجع أف لو فليس
 .كلو الصرؼ ينتقض وال ذىبو، دوف أصابها التي الدنانير بوزف الذىب

 ذىبا مضروبة سكية دنانير رجبل صارفت أني لو أرأيت: قلت: أيضا المدونة وفي
 كانت فلو: قلت، بذلك بأس ال: قاؿ بوزف؟ وزنا أحمر إبريز مكسور تبر بذىب أصفر

 ومعها أحمر، إبريز تبر بذىب منو فبعتها مضروبة، سكية كلها أصفر ذىبا دنانيري
 الدنانير سكة مثل سكية ونصفها تبر نصفها مضروبة سكية أصفر ذىب دنانير

 التبر، اإلبريز مع التي سواء، الناس عند نفاقهما السكتاف كانت إذا: قاؿ األخرى؟
 .الدنانير دوف أو الدنانير من أرفع التبر كاف جائز، فهو شيء معها ليس والتي
 قاؿ أو ثنايا بين الذىب صفرة رأيت: قاؿ عمرو بن طعمة طريق من الطحاوي وروى

 .طلحة بن موسى ثنيتي بين
 ال ذلك كل واألصفر األحمر والذىب والبيضاء السوداء فالفضة: عبدالبر ابن وقاؿ
 .بسواء سواء بوزف وزنا بمثل مثبل إال ببعض بعضو بيع يجوز
 .أحمر كلو الذىب :تعالى اهلل رحمو العثيمين صالح بن محمد الشيخ وقاؿ
 .الصفرة غير لوف للذىب يعرؼ وال: المنيع سليماف بن عبداهلل الشيخ وقاؿ
 بين ما الذىب لوف أف المعلـو ومن: الصبيحي محمد بن إبراىيم. د شيخنا وقاؿ

  .والصفرة الحمرة
 لكن أصلو، في أبيض ذىب يوجد وال اللوف، أصفر أصلو في الذىب أف: والخبلصة

 ذلك، غير أو أحمر، أو أبيض، فيكوف األصفر، الذىب لوف تغير مواد إليو يضاؼ قد
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 يخلط كاف أنو الغالب ألف بالحمرة وصفو كثر وإنما بها؛ يخلط التي المادة بحسب
 .تعالى اهلل شاء إف التالي الفصل في بياف مزيد لذلك وسيأتي النحاس، من بشيء

 حقيقي، أصفر ذىب فهو األبيض، بالذىب ويسمى اآلف األسواؽ في يوجد ما أما
 إنو إال حقيقتو، عن تخرجو لم لكنها اللوف، ىذا إليو أْضَفتْ  المواد، ببعض خلط

 أصبح بل ،ٕٗ بعيار اآلف المعروؼ وىو نقيا صافيا الذىب يعد لم معو بخلطها
 غيرىا، أو ٛٔ أو ٕٔ أخرى عيارات إلى الذىب مقدار ينقص مما بغيره مشوبا

 في تعالى اهلل بمشيئة وسنذكر. الذىب بو خلط الذي اآلخر النوع مقدار بحسب
 .األبيض بالذىب يسمى ما حقيقة يبين ما التالي الفصل
 األبيض الذىب حقيقة عن والمجبلت العلمية المراجع في ذُكر ما: الثاني الفصل

 لو يسبق لم التي األمور حقائق على التعرؼ أراد إذا الفقيو على الواجب كاف لما
 نرجع أف البحث ىذا في علينا لزاما كاف بها، المختّصين أىلها إلى الرجوع معرفتها؛

 ولقد األبيض؛ الذىب حقيقة على للتعرؼ والصاغة؛ بالمعادف، المختّصين أقواؿ إلى
 لو أضيفت حقيقي ذىب األبيض الذىب أف على بالذىب المختّصين أقواؿ تضافرت

 ما لك أنقل وأنا حقيقتو، عن تخرجو لم لكنها األبيض باللوف صبغتو التي المواد بعض
 :ىذا في أقوالهم من عليو وقفت

 والذىب(: المعادف مملكة) كتابو في حسن الغفور عبد ممدوح الدكتور األستاذ قاؿ
 أو بالنحاس يخلط ولكنو المجوىرات، لصناعة تصلح كافية بدرجة صلدا ليس النقي

 مميزة، ألوانا إكسابو الوقت نفس وفي صبلدتو، لزيادة الببلتين أو النيكل أو الفضة
 مسحة عليو تضفي فإنها الفضة أما اللوف، في احمرار عليو يضفي النحاس من فقليل

 تعطي فإنها%  ٘ٔ إلى النيكل أو%  ٕ٘ إلى الببلتين نسبة زيادة أما البياض، من
  اىػ(.األبيض الذىب) تسمى سبيكة
 األبيض بالذىب يعرؼ ما وىناؾ(: الذىب) كتابو في يحياوي صبلح الدكتور وقاؿ
 جزء إلى قيراطا ٕٔ بعيار الذىب من أجزاء ٙ بنسبة وباالديـو ذىب: من خليطة وىو
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، من واحد  الذىب من النوع وىذا. قيراطا ٛٔ بعيار أبيض ذىب فينتج الباالديـو
 الكريمة األحجار أوفصوص الماس قطع ضياع من معو ويخشى نسبيا، لين األبيض

 قيمة يزيد والذي قيراطا ٕٔ بعيار األبيض الذىب عليو يفضل لذلك فيو، المرصعة
 . الباالديـو قيمة الرتفاع وذلك قيراطا؛ ٛٔ بعيار األبيض الذىب عن

(: المجوىرات وصياغة الذىب علـو) كتابو في جودي حسين محمد األستاذ وقاؿ
 والفضة كالنحاس الذىب لسبيكة المكونة الفلزات من فلز كل أف المعروؼ ومن

 وصبلدتها السبيكة لوف في واضح تأثير لها وغيرىا والخارصين والببلتين والببلديـو
 ويعطيها السبيكة تأكسد ضد ويقاـو األصفر اللوف يعطي فالذىب انصهارىا، ودرجة
 المعالجة النحاس مع ويسهل النوعية كثافتها من ويزيد السحب لتحمل قابلية

 .الحرارية
 تقلل الفضة وأما. وصبلدتها قوتها من ويزيد األحمر، اللوف السبيكة يعطي النحاس أما
 السبيكة مقاومة من يزيد الببلتين وأما. األبيض اللوف وتعطيها انصهارىا درجة من

. األبيض اللوف فيعطيها الببلديـو وأما. األخرى الخارجية التأثيرات كل ومن للتأكسد
 مع ويتحد األوكسجين من المصهورة للمعادف منقيا مختزال عامبل يعتبر الخارصين وأما

 على ويعمل االنصباب، أو السبك على الذىب قوة من ليزيد الموجودة األكاسيد
 .السبيكة انصهار درجة تقليل

 من نوعين وىناؾ األبيض، اللوف تعطي والببلتين والببلديـو الفضة مثل وفلزات
 :األبيض الذىب

 والببلديـو والببلتين األصفر الذىب من سبائكو تتكوف الثمن ظالباى: األوؿ النوع
 تأثير تحت التستهلك ثمينة ذىبية سبائك تعتبر السبائك ىذه ومثل عالية، بنسب

 األخرى، الذىب سبائك من مقاومة أكثر وىي مطلقا، تتأكسد وال الخارجية المؤثرات
 .منهم األثرياء وخاصة شديدا الناس من عليها اإلقباؿ يكوف السبب ولهذا
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 بنسبة والفضة والببلديـو جدا، قليلة بنسبة الذىب من سبائكو تتكوف: الثاني النوع
 وغير بسرعة وتستهلك حقيقية، ذىبية سبائك التعتبر السبائك ىذه ومثل. عالية

 .األوؿ النوع سبيكة من مرونة وأقل وزنا أخف وىي الخارجية، للتأثيرات مقاومة
 في كبير دور لها الذىب لسبائك المكونة الفلزات بأف جليا لنا يتضح ىذا ومن: قاؿ

  اىػ. …… األصفر الذىب لوف تغيير
 مضامينو: الذىب) كتابو في موسكو بجامعة المينرالوجيو أستاذ مارفونين.س. أ وقاؿ

 متنوعة أنماطا أخرى معادف مع الذىب خبلئط تنتج(: عليو الهجمات - اكتشافاتو -
 أي% )٘ٚ عيار من فالذىب وىكذا. األلواف المتعددة الذىبية الحلي في تستعمل

 قيراطا ٛٔ عيار الذىب أو( أخرى معادف من%ٕ٘و ذىب%٘ٚ تحوي خليطة
 نسبة عند أصفر يكوف أف يمكن( الخليطة في ٕٗ أصل من ذىب من جزءا ٛٔ أي)

 عند وورديا فضة،% ٕ٘ نسبة تكوف عندما وأخضر نحاس،% ٜو فضة%ٙٔ
 والنحاس، والتوتياء النيكل على احتوائو عند وأبيض والنحاس، الفضة نسبتي تساوي

 االنتشار كثيرة وىي ،(األبيض الذىب: )تسمى وباالديـو ذىب من أشابة أف كما
  اىػ.حاليا
 أخرى معادف مع الذىب يسبك(: الذىب) مادة تحت ،العالمية العربية الموسوعة وفي
 المصنوع األبيض فالذىب المجوىرات، أنواع من العديد لصنع والفضة النحاس مثل
 يستخدـ الفضة أو أوالببلديـو الببلتين: مثل أخرى معادف مع المسبوؾ الذىب من

 اىػ. واألطواؽ الخواتم في الكريمة لؤلحجار كإطار كثيرا
 العربية بالمملكة المعدنية والثروة البتروؿ وزارة عن الصادرة اإلعبلمية النشرة وفي

 في المعادف عن ٓٔٗٔ/ٖ/ ٕٕ تاريخ في المعدنية، للثروة الوزارة وكالة - السعودية
 مع الذىب من خليط عن عبارة ىو األبيض الذىب: معلومة (:الذىب) المملكة

ٕٔ %،  الوردي اللوف إلى الذىب لوف يميل أف ويمكن نيكل،% ٘ٔأو ببلديـو
 خلط من فينتج األخضر إلى المائل اللوف أما نحاس،%ٕٓو فضة% ٘ مع بخلطو
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 إلى مائبل اللوف ويكوف. كادميـو+  زنك أومع فضة،% ٕ٘ مع ذىب،% ٘ٚ
 ألمنيـو% ٕٓ مع الذىب خلط إذا أما الحديد، من بقليل الذىب خلط إذا األزرؽ

 برفع وذلك الذىب احمرار درجة في التحكم ويمكن. أرجوانيا يكوف الناتج اللوف فإف
 اىػ. المضافة النحاس نسبة خفض أو

 بوزارة الفني عسيري محمد األستاذ الفاضل األخ بها أفادني التي المذكرة في وجاء
 المعادف قسم - بالرياض المركزي والمقاييس والمعايرة الجودة مختبر) التجارة
 :يلي ما( النفيسة

 :أللوانو بالنسبة الذىب أنواع
 .النقي الذىب إلى النقي النحاس بإضافة وذلك: األحمر الذىب. ٔ
 .النقي الذىب إلى نقي ونحاس نقية فضة بإضافة وذلك: الوردي الذىب. ٕ
 .النقي الذىب إلى أصفر ونحاس نقية فضة بإضافة وذلك: األصفر الذىب. ٖ
 .الخاـ الذىب إلى الزنك من وقليل نقية فضة بإضافة وذلك: األخضر الذىب. ٗ
 .النقي الذىب إلى الحديد بإضافة وذلك: األزرؽ الذىب. ٘
 بالنسبة أما. النقي الذىب إلى والزنك النيكل بإضافة وذلك: األبيض الذىب. ٙ

 اىػ. النقي الذىب إلى وفضة ببلديـو فيضاؼ ٛٔ عيار األبيض للذىب
 عرض ٕص ـٕٜٜٔ نوفمبر( ٛ) رقم العدد( )( الذىب تكنلوجيا) مجلة وفي

 مارؾ بقلم الحلي، تصنيع تقنية حوؿ سنتافي ندوة في المقدمة العمل ألوراؽ إجمالي
 الذىب سبائك عن عامة فكرة) بعنواف ورقة األوراؽ ىذه ضمن من وكاف قرمويد،
 - المحدودة ريفايننق آند اسميلتنق امبيرياؿ شركة من نورماندو جريج بقلم( األبيض
 :مايلي عرضها في جاء وقد كندا،

 الستخداـ كبديل األبيض الذىب ألنواع التاريخي التطور تناولت التي المقدمة بعد
 األبيض، الذىب ألنواع تماما شامل باستعراض المتحدث أدلى الحلي في الببلتين
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 تجاريتين أبيض ذىب سبيكتي نظامي مناقشة كذلك الحديث شمل وقد…
 :بالتفصيل

 ،(النيكل ذي األبيض الذىب) الزنك - النحاس - النيكل - الذىب: نظاـ: وأولهما
 بالبوتقة) تغليفيا صبها يمكن نسبيا، رخيصة أنها: كالتالي مزاياه أبرزت وقد

 مفرطة صبلبة في فتتمثل وأماعيوبها. ـبالروديو  للطبلء مناسبة أنها كما …،(الجبسية
 .... . قيراط ٗٔ و ،ٓٔ عيار السبائك في الببلتين بلوف مقارنة رديء ولوف …

 ذي األبيض الذىب أنواع) الباالديـو - الفضة - الذىب سبيكة: نظاـ ىو: وثانيهما
 ذات وىي...  متدنية صبلبة وذات الببلتين يشابو ممتاز لوف ذات وىي( الباالديـو

 أف كما...  جدا بكثير النيكل ذي األبيض الذىب ألنواع ما تفوؽ للتآكل مقاومة
 أنظمة من عدد كذلك نوقش وقد .ثمنا أغلى السبائك يجعل الباالديـو وجود

 واإلنديـو والكوبالت كالحديد أخرى عناصر إضافة يمكن حيث البديلة السبائك
 ىذه أف السبائك غالبية في وجد قد أنو غير ثانوية، تبييض كعوامل والكرـو

 اىػ. وأكثر أكثر الشغل قابلية تعوؽ اإلضافات
/  الحجة ذو/ ٕٚ تاريخ في( ٖ٘ٗٔ) العدد الكويتية المجتمع مجلة استراحة وفي

 ما كندا، - عمر ملوي بقلم الذىب؟ عن تعرؼ ماذا: عنواف تحت ٗٙ ص ٜٔٗٔ
 :مثبل نمزج أف يجب الذىب في األلواف بعض نعطي أف أردنا إذا: يلي
 .النحاس+  الفضة+  إبريز ذىب=  وردي أو أحمر ذىب• 
 .النحاس+  الفضة+  إبريز ذىب=  أصفر ذىب• 
 .خارصين+  النحاس+  النيكل+  إبريز ذىب=  أربد ذىب• 
 .اليمنيو+ إبريز ذىب= بنفسجي ذىب• 
 .النحاس+  الفضة= أخضر ذىب• 
 اىػ. خارصين+  النيكل+  إبريز ذىب=  أبيض ذىب• 
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 عن عامة معلومات: عنواف تحت ٚص( ؟) العدد( البحرين على أضواء) مجلة وفي
 حقيقي؟ ذىب ىو ىل الملوف؟ الذىب عن ماذا :يلي ما جاء الذىب

 تغيير في لتقويتو الذىب إلى تضاؼ التي المعادف استخداـ أيضا يمكن. تأكيد بكل
 أو األبيض إلى المائل أو الموضة، صيحات أحدث حسب الوردي اللوف إلضفاء لونو

 ذىب ألوانو بجميع وىو داكنا، أو فاتحا بجعلو الطبيعي األصفر اللوف درجة تغيير
 اىػ. حقيقي

 لكن أصلو، في أبيض ذىب يوجد وال اللوف، أصفر أصلو في الذىب أف: والخبلصة
 و الفضة،: فمنها منوعة؛ المواد وىذه البياض، إلى لونو تغير مواد إليو يضاؼ قد

،  .والنيكل والببلتين، الببلديـو
 .ذلك في الصناعة أىل قوؿ: الثالث الفصل
 األبيض، الذىب حقيقة عن الصناعة أىل إلى بالسؤاؿ توجهت فقد التثبت في وزيادة
 محبلت أصحاب الصاغة من جماعة: بالسؤاؿ إليهم توجهت ممن فكاف

 .التجارة بوزارة الفنيين وبعض الرياض، مدينة في الذىب مصانع وبعض المجوىرات،
 :يلي فيما كبلمهم مجموع من إليها توصلت التي النتيجة إجماؿ ويمكن

 .حقيقي ذىب ىو األبيض بالذىب يسمى ما أف على الجميع يتفق. ٔ
 أكسبتو قليلة، بنسب المواد ببعض خلط أصفر ذىب ىو ما منو األبيض الذىب. ٕ

 .الصهر بعملية األصفر لونو إلى الذىب إعادة ويمكن األبيض، اللوف
 .األبيض باللوف ظاىره جعلت بمادة طلي أصفر ذىب ىو ما ومنو

 بعض عليو يطلق قد الحلي، من أنواع منو تصنع الببلتين ىو نفيس معِدف ىناؾ. ٖ
 يكوف قد خاطئة، تسمية وىي األبيض، الذىب: اسم - الصاغة غير من - الناس
 في إنو إال نفاستو، في الذىب يشارؾ إنو كما أبيض، لوف ذو الببلتين أف سببها

 .لندرتو ثمنا منو أغلى الحاضر الوقت
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 ويوجد ،ٛٔ عيار من ىو األبيض الذىب من السعودي السوؽ في يوجد ما أكثر. ٗ
 .أقل بنسبة لكن ٕٔ عيار من أيضا
 في ػ تعالى اهلل وفقو ػ العطير يوسف األستاذ الرياض منطقة في الذىب شيخ وقاؿ
 األصفر، المعروؼ الذىب ىو األبيض الذىب بأف نفيدكم: إلي كتبها جوابية رسالة

 وأحيانا آخر، ومعدف الببلديـو من السبك عند عليو تضاؼ مادة ىي أبيض يجعلو وما
 الصفراء الحلي فيها تغمس ثم إناء في وتطبخ المركبة المواد ببعض األصفر يطلى

 اىػ. بيضاء وتكوف
 .األبيض الذىب أحكاـ: الرابع الفصل

 على فيترتب حقيقي؛ ذىب األبيض بالذىب يسمى ما أف وىو تقدـ؛ ما لك تبين إذا
 األصفر كالذىب ومسائلو؛ أبوابو جميع في المعتاد الذىب أحكاـ لو تكوف أف ذلك
 ذلك وغير الرجاؿ، على لبسو ويحـر الربا، فيو ويحـر الزكاة، فيو فتجب بسواء، سواء

 بياف منها الغرض كاف التي الرسالة ىذه في بذكرىا لي حاجة ال مما األحكاـ من
 .الناس من كثير على أشكلت التي األبيض الذىب حقيقة
 :يلي ما المذكورة األحكاـ في األبيض الذىب دخوؿ وأوجو
 الذىب يكنزوف والذين: )تعالى قولو مثل الشرعية النصوص عمـو: األوؿ الوجو

 للناس زين: )تعالى وقولو ،(أليم بعذاب فبشرىم اهلل سبيل في ينفقونها وال والفضة
 (.والفضة الذىب من المقنطرة والقناطير والبنين النساء من الشهوات حب
: ،وقولو(وىاء ىاء إال ربا بالذىب الذىب: )صلى اهلل عليو وسلم  الرسوؿ وقوؿ

: قاال عنهمارضي اهلل  أرقم بن وزيد عازب بن البراء وعن ،(بوزف وزنا بالذىب الذىب)
 (.دينا بالورؽ الذىب بيع عن صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ نهى)

 الحقيقة؛ على ذىبا يسمى ما كل فيو يدخل عامة نصوص ػ وغيرىا ػ النصوص فهذه
 .الحقيقة على ذىب األبيض الذىب أف سبق فيما بينا وقد
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 التالية؛ األوجو في بيانا ذلك نزيد ولكن نقوؿ، ما صحة إثبات في كاؼ الوجو وىذا
 .عينين ذي لكل الحق ليتضح
 في الذىب مسمى في داخل األبيض فالذىب اللغة، مقتضى ىذا أف: الثاني الوجو
 العربية أىل أف: ومنها تقدـ، كما حقيقي ذىب أنو: منها متعددة؛ وجوه من اللغة

 يخرجو ولم بالنحاس، بخلطو كذلك يكوف إنما وىو أحمر، يكوف الذىب أف ذكروا
 .حقيقتو تسلبو ال بنسبة النحاس غير بو خلط إذا فهكذا ذىبا، كونو عن ىذا

 حليا الناس ويتداولو السابقة األزمنة في يستعمل كاف الذي الذىب أف: الثالث الوجو
 إال يصاغ اليكاد الحلي إف بل أخرى، بمواد خلطو من غالبا يخلو يكن لم نقدا أو

 وال(:الذىب) مادة تحت العالمية العربية الموسوعة في جاء غالبا؛ بالنحاس مخلوطا
 مجوىرات كقطعة منو؛ صلب جسم صنع أردنا إذا آخر بفلز الذىب خلط من بد

 ٛٔ عيار وذىب النقي، الذىب ىو قيراطا ٕٗ عيار الذىب فإف وىكذا...  مثبل
 يسبك: أيضا وفيها. آخر فلز من أجزاء ٙو الذىب من جزءا ٛٔ من يتكوف قيراطا

 .المجوىرات أنواع من العديد لصنع والفضة النحاس مثل أخرى معادف مع الذىب
 للنقود أوفق فيصير النحاس أو بالفضة الذىب ويتصلب :للبستاني المعارؼ دائرة وفي

 .واآلنية والحلي
 النقية حالتو في الذىب كاف ولما(: الذىب) كتابو في يحياوي صبلح الدكتور وقاؿ
 يبلئم لما الفضة أو النحاس مع دائما يخلط فهو لذلك الليونة منتهى في معدنا

 الصرؼ الذىب ويعتبر...  الذىبية النقود سك عند نفسو األمر إلى ويلجأ استخدامو،
 ٕٕ يتعدى ال بلوغو يمكن الذي الحد أف إال ،%(ٓٓٔ) قيراطا ٕٗ الػ ذا الذىب
 ٓٔ بين للحلي المستخدـ الذىب عيار يتراوح أف العادة جرت وقد ،%(ٕٜ) قيراطا

 %(.٘ٚ) قيراطا ٛٔ عامة بصورة الشائع العيار كاف وإف قيراطا، ٕٕ و
( )(: المعادف مملكة) كتابو في حسن الغفور عبد ممدوح الدكتور األستاذ وقاؿ

 يخلط ولكنو المجوىرات، لصناعة تصلح كافية بدرجة صلدا ليس النقي والذىب
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 إكسابو نفسو الوقت وفي صبلدتو، لزيادة الببلتين أو النيكل أو الفضة أو بالنحاس
 .مميزة ألوانا

 بسبب نقيا يستعمل ال الذىب أف بالطبع والمعروؼ :ىميمي زكريا الدكتور ويقوؿ
 قيراطا ٛٔ قيل وإف خالص، أنو ذلك من عرفنا قيراطا ٕٗ عياره ذىب قيل فإف لينو،
 غير أو نحاس أو فضة من والربع وزنو، أرباع ثبلثة الخالص الذىب من بو أف عرفنا
 وصياغة الذىب علـو) كتابو في جودي حسين محمد األستاذ قالو ما وتقدـ اىػ ذلك

 :األبيض الذىب من نوعين وىناؾ(: المجوىرات
 والببلديـو والببلتين األصفر الذىب من سبائكو تتكوف الثمن ظالباى: األوؿ النوع

 تأثير تحت التستهلك ثمينة ذىبية سبائك تعتبر السبائك ىذه ومثل عالية، بنسب
 األخرى، الذىب سبائك من مقاومة أكثر وىي مطلقا، تتأكسد وال الخارجية المؤثرات

 .منهم األثرياء وخاصة شديدا الناس من عليها اإلقباؿ يكوف السبب ولهذا
 بنسبة والفضة والببلديـو جدا، قليلة بنسبة الذىب من سبائكو تتكوف: الثاني النوع

 وغير بسرعة وتستهلك حقيقية، ذىبية سبائك التعتبر السبائك ىذه ومثل عالية،
 .األوؿ النوع سبيكة من مرونة وأقل وزنا أخف وىي الخارجية، للتأثيرات مقاومة
 ال لكنها كثيرا، أو قليبل شيئا لونو من تغير و فيو تؤثر بو تخلط التي المواد وىذه

 رحمهم والفقهاء الشرعية، أحكامو على تؤثر فلم عليو تغلب لم ما حقيقتو عن تخرجو
 في الذىب أحكاـ يأخذ أنو وبينوا المغشوش الذىب أحكاـ في تكلموا تعالى اهلل

 لونو في تؤثر الذىب بها خلط مادة كل أف ومعلـو الغش، من خلوصو بقدر الجملة
 من خلوصو بقدر الذىب؛ أحكاـ يأخذ ذىبا كونو عن يخرجو لم وىذا كثيرا، أو قليبل
 .الغش
 ذلك ويبينوف حقيقة، ذىبا الصنعة أىل يعتبره الصحيح العرؼ في أنو: الرابع الوجو

 ٛٔ من تتراوح معروفة، عيارات ولو الذىبية، الحلي من ويصنفونو ىذا، على ويبيعونو
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: ىذا بعد يقاؿ فكيف عليو، الغالب ىو الذىب أف معناه وىذا قيراطا، ٕٔو قيراطا
 !أحكامو؟ يأخذ وال بذىب ليس إنو

 واألحمر األزرؽ كالذىب مختلفة؛ عديدة ألواف الذىبية الحلي من عندىم أف كما
 الذىب من األنواع ىذه كل ترى فهل منها، واحد فاألبيض والوردي، واألخضر

 !ذىبا؟ كونها عن خارجة المتلوف
 أصفر ذىبا عاد صهر إذا األبيض الذىب وىذا بالحقائق، العبرة أف: الخامس الوجو
 الصنعة، أىل عند معروؼ أمر وىو عيانا، التجارة وزارة معمل في رأيتو قد وىذا نقيا،

 .الحقائق يغير ال اإلضافات ببعض اللوف وتغيير
 الحقيقي، بالذىب علقها إنما باللوف، األحكاـ يعلق لم الشرع أف: السادس الوجو
 آخر لوف فعروض الحقيقة، على ذىب أنو مضى فيما أثبتنا قد األبيض الذىب وىذا

 غيره أو األبيض باللوف الذىب صبغ لو كما شيئا؛ الحقيقة من يغير ال الخلط بسبب
 بلونو األصفر الذىب عاد مزيل بأي الظاىر أزيل األبيض،ولو ظاىره فصار األلواف من

 وأحكامو؟ حقيقتو الذىب يسلب( الصبغ) التلوين ىذا مثل فهل المعروؼ،
 أطواره بعض في أنو ذكر المتقدمين من الذىب عن تكلم من بعض أف: السابع الوجو
 .حقيقتو يغير أو ذىبا، كونو عن البياض لوف يخرجو ولم أبيض، يكوف
 الحقيقي، اللوف وراءه يخفي عارض، لوف ىو إنما ظهر الذي البياض أف: الثامن الوجو
 للتلوف السريعة الذىب وقابلية ػ قلتها مع ػ الذىب على األخرى المادة لغلبة لكن

 الصهر بعملية ولذلك الظاىر، ىو الخلط عن الناتج اللوف أو الظاىرة، ىي صارت
 .أعلم واهلل قلناه، بما المتأمل يجـز األوجو وبهذه، طبيعتو إلى الذىب يعود

 . تنبيهات: الخامس الفصل
 يسمى مما شيء بوجود يوحي ما المتقدمة الكتب بعض في ورد :األوؿ التنبيو

 رأيت ما أنقل وأنا بوضوح، تركيبتو أو حقيقتو يفيد ما أر لم لكن األبيض بالذىب
 .للفائدة إتماما
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 فهو ذىبها وأما: ... المهلهل بن مسعر عن نقبل( شيز) البلداف معجم في ياقوت قاؿ
 تبرا ويبقى فيغسل، الماء عليو يصب تراب وىو بالقومسي، يعرؼ منو نوع أنواع ثبلثة

 يمتد، لين النار على ممتنع صبغ نقي ثقيل خلوقي أحمر وىو بالزيبق، ويجمع كالذر،
 رزين صلب صبغ مثاقيل عشرة إلى الحبة من قطعا يوجد السهرقي، لو يقاؿ آخر ونوع

 أحمر رزين، رخو أبيض السحاندي، لو يقاؿ آخر ونوع قليبل، يبسا فيو أف إال
 .بالزاج يصبغ المحك،

 كلو ىذا: الكتاب ىذا مؤلف إليو الفقير اهلل عبيد قاؿ: وغيره النقل ىذا عقب وقاؿ
 كاف فإنو صحتو؛ عهدة من بريء وأنا الشاعر، المهلهل بن مسعر دلف أبي عن

 .أعلم واهلل وجدتو، ما على نقلتو وإنما والكذب، الشريد عنو يحكى
 أبيض وأنو األرض في الذىب تكوف في حدسوا لما الحكماء إف :الجوىرتين في وقاؿ
 .. . االحمرار غاية إلى طبقة طبقة فتحيلو البخارات قوى فيو تعمل حتى مرة أوؿ

 يسمى ما أف إلى العلم طلبةِ  وبعض وغيرىم، شيوخنا بعض ذىب :الثاني التنبيو
 الذىب أحكاـ يأخذ ال آخر شيء ىو بل حقيقيا، ذىبا ليس األبيض بالذىب

 بالذىب البتروؿ يسمى كما ىو بل حقيقية، غير بالذىب تسميتو: وقالوا المعروفة،
 كذلك؛ وليس بالحرير الصناعي الحرير يسمى كما أو التشبيو، باب من تجّوزًا األسود
 حقيقة ال الكبلـ ىذا أف يعلم تقدـ وبما الشرعية؛ أحكامو يأخذ ال أنو ىذا على ورتبوا

 .أعلم واهلل أحكامو؛ فيأخذ حقيقي ذىب األبيض الذىب وأف لو،
 عدـ الفتاوى بعض على يبلحظ: الصبيحي إبراىيم. د شيخنا قاؿ :الثالث التنبيو

 الذىب أف وذلك النصاب، تحديد عند غيره من الخالص الذىب بين تفريقها
 فالجنيو العيارات؛ مختلف ىو بل خالصا ذىبا كلو ليس اليـو الناس بأيدي الموجود

 .ٕٕ عيار مثبل السعودي
: تعني العيارات قلة أف شك وال ،ٙٔ ،ٛٔ ،ٕٔ عيار فمنو عيارات عدة لو والحلي

 نصاب جملة من تعتبر أف يصح ال وىي الذىب، غير من المضافة المواد كثرة
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 ،ٕٗ عيار ىو الخالص الذىب ألف نصابو؛ تحديد عند فصلها مراعاة فينبغي الذىب،
 الحسابية للعمليات النتائج ىو أنواعو مختلف على الذىب نصاب فإف ىذا فعلى
 :التالية

 جراما ٘ٛ= ٕٗ÷ٕٗ×٘ٛ(: ٕٗ) عيار الذىبية السبيكة. ٔ
 جراما ٕٚ,ٕٜ= ٕٕ÷ٕٗ×٘ٛ(: ٕٕ) عيار السعودي الجنيو. ٕ
 جراما ٗٔ,ٜٚ= ٕٔ÷ٕٗ×٘ٛ(: ٕٔ) عيار الحلي. ٖ
 جراما ٖٖ,ٖٔٔ= ٛٔ÷ٕٗ×٘ٛ(:ٛٔ) عيار الحلي. ٗ
 جراما ٘,ٕٚٔ= ٙٔ÷ٕٗ×٘ٛ(: ٙٔ) عيار الحلي. ٘

 الخالص الذىب معرفة فيمكن المذكورة؛ العيارات ىذه غير على الذىب كاف وإف
  اىػ. الموفق واهلل الحسابية، الطريقة ىذه بسلوؾ
 زكاة يخرج لمن أيضا ويصلح النصاب، تحديد في ىو إنما تعالى اهلل وفقو وكبلمو
 اليـو الناس أكثر حاؿ ىو كما بالقيمة؛ الحلي زكاة يخرج كاف من أما منها، الحلي

 .الموفق واهلل العيار، باختبلؼ تختلف القيمة ألف ىذا؛ إلى يحتاج فبل
 اآلخر المعِدف بسبب القيمة ترتفع قد أنو - التجار غير عند - ىذا على يشكل لكن

 قيمة في بل البيع، قيمة في ال النظر الواجب إذ الزكاة، في بو معتبر غير أنو مع أكثر،
 أف المعروؼ لكن ،(التجار غير عند) يقوَّـ أف يجب الذي فهو إخراجو الواجب الوزف

 عما النظر بغض الذىب يقوّْموف إنما فإنهم عندىم؛ الحلي تقوّْـ ذىبت إذا التجار
 .أعلم واهلل األخبلط من الذىب غير من يستفيدوف ال ألنهم خالطو؛

 وإخواني، شيوخي، و بو، ينفعني أف وجل عز اهلل سائبل جمعو، لي تيسر ما ىذا
 .المسلمين وجميع
  األبيض الذىب عن الصادرة الفتاوى بعض :ملحق
  تعالى اهلل رحمو العثيمين صالح بن محمد الشيخ للعبلمة فتوى
 األبيض بالذىب المطلية الساعة لبس حكم عن: اهلل رحمو سئل
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 النبي ألف فحراـ الرجاؿ وأما بها بأس ال للنساء بالذىب المطلية الساعة: فأجاب
 .أمتو ذكور على الذىب حـر صلى اهلل عليو وسلم

 أحم، كلو الذىب أبيض، ذىبا ىناؾ أف نعلم فبل األبيض الذىب: السائل قوؿ وأما
 ويجوز الذىب، من ليست الفضة فإف الفضة األبيض بالذىب قصده كاف إف لكن
 .ونحوه كالخاتم الذىب من يجوز ماال منها

 أف المسلم للرجل يجوز ىل: اهلل وفقو سئل المنيع سليماف بن عبداهلل للشيخ فتوى
 األحمر؟ الذىب شأف شأنو عليو حراـ ذلك أـ األبيض؟ الذىب من خاتما يلبس

 خاتما، كاف لو حتى مطلقا بالذىب الرجاؿ تحلي اهلل حـر لقد هلل، الحمد: فأجاب
 اهلل رسوؿ عن جاء وقد لرجالهن، والتزين التجمل إلى لحاجتهن للنساء تعالى وأباحو

 بعوزىم وتذكيرىم الفقراء، قلوب كسر فيو بأف التحريم تعليل وسلمصلى اهلل عليو 
 كاف فإذا الصفرة، غير لوف للذىب يعرؼ وال بذلك، األخذ عن وعجزىم وحاجتهم

 لي يظهر فبل ونحوىا؛ كالببلتين األبيض؛ الذىب: اصطبلحا يسمى معدف ىناؾ
 التحلي الرجل ترؾ ولو بو، التحلي الرجاؿ على المحـر بالذىب النوع ىذا إلحاؽ

 .أعلم واهلل والعرض، للدين استبراء ذلك في لكاف للشبهة؛ اتقاء النوع بهذا
  تعالى اهلل رحمو األلباني الدين ناصر محمد للشيخ فتوى
 األبيض؟ الذىب لبس يجوز ىل: اهلل رحمو سئل

 :نوعاف األبيض الذىب: فأجاب
 يحـر الشرع في نص يات لم ألنو فيو؛ شيء ال فهذا الببلتين ىو: األوؿ النوع

 في األصل: قاعدة تحت يدخل فالببلتين والفضة، الذىب غير الثمينة المعادف
 .اإلباحة األشياء

 لونو تحوؿ حتى الكيماوية المواد بعض عليو صب األحمر الذىب ىو: الثاني النوع
 ا.ىػ بتصرؼ.  .الذىب أحكاـ عليو تجري فهذا الببلتين، لوف يشبو ما إلى



 - 084 - 

 الف وزنو وفضة ذىب من إناء لو كاف لو (:ٓٔ/ٙقاؿ النووي في المجموع ) (:فرع)
 إف اصحابنا قاؿ الذىب أيهما يعرؼ وال أربعمائة اآلخر ومن ستمائة أحدىما من

 .بالنار يميزه اف فطريقو يحتط لم فاف أجزأه فضة وستمائة ذىبا ستمائة فزكى احتاط
 المخلوط قدر يوضع بأف بالماء االمتحاف النار مقاـ ويقـو الخراسانيوف اصحابنا قاؿ
 يخرج ثم الماء إليو يرتفع الذي الموضع علي ويعلم ماء في الخالص الذىب من

 فوؽ تقع العبلمة وىذه االرتفاع موضع علي ويعلم الخالصة الفضو من مثلو ويوضع
 بو الماء ارتفاع وينظر المخلوط فيو يوضع ثم اكتنازا اكثر الذىب أجزاء الف االولي

 ظنو على غلب ولو كذلك ويزكي الفضة عبلمة الي اـ أقرب الذىب عبلمة إلي أىو
 اعتماد فلو بنفسو الزكاة يخرج كاف اف والعراقيوف حامد أبو الشيخ قاؿ منهما االكثر

 إماـ وقاؿ التمييز أو االحتياط يلزمو بل ظنو يقبل لم الساعي إلي دفعو وإف ظنو
 بما االخذ يجوز اف ويحتمل قاؿ ظنو اعتماد يجوز ال انو أئمتنا بو قطع الذى الحرمين

 الوسيط في الغزالي وجعل فيو مشكوؾ ذلك بغير ذمتو اشتغاؿ الف التقديرين من شاء
 .وجها االحتماؿ ىذا

 .  والورقية المعدنية العمبلت زكاة( : ٘-مسألة)
 حكمها فإف زُكّْيت؛ ٔالفضة أو الذىب نصاب المعدنية أو الورقية العمبلت بلغت إذا

 بلغت فإف النقدين؛ من يقابلها ما إلى فينظر الصحيح، القوؿ على النقدين حكم
 الحوؿ عليها وحاؿ الفضة، من درىم مائتي أو الذىب، من مثقاالً  عشرين قيمتها
 اهلل قوؿ عمـو في لدخولها الزكاة؛ وجوب في النقدين بمنزلة ألنها الزكاة؛ ففيها
 الصبلة عليو قولو ولعمـو ؛{ِبَها َوتُػزَكّْيِهمْ  ُتَطهُّْرُىمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ : }تعالى

: ) ... وفيو اليمن، إلى بعثو حينما - عنو اهلل رضي - جبل بن لمعاذ والسبلـ
 . ٕ.. ( فقرائهم على وتردُّ  أموالهم من تؤخذ زكاة عليهم فرض قد اهلل أف فأخبرىم

                                                           

دوف الفضة لتدني قيمة  الذىب نصاب بلغت إذا واجبة العمبلت تكوف في الزكاةوذىب بعض العلماء إلى أف  ٔ
 الفضة جدا في ىذه األعصار وسيأتي في ىذه المسألة بحث مستقل إف شاء اهلل . 

 ( .  ٜٔ) ومسلم ،(ٛ٘ٗٔ) البخاري عليو متفق ٕ
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 الذىب من النقدين منزلة في يجعلونها والناس ماؿ، والمعدنية الورقية، فالعمبلت
 الفضة، نصاب أو الذىب نصاب بلغت إذا واجبة فيها الزكاة تكوف ولهذا والفضة؛

 . الحوؿ عليها وحاؿ
( ٓٔ) رقمقرار النقدية  األوراؽ حقيقةبشأف  العلماء كبار ىيئة قراروقد جاء في 

 ىػٖٜٖٔ/ٗ/ ٚٔ وتاريخ
 في اعتباره يجري شيء كل ىو النقد أف على بناء :يلي ما باألكثرية المجلس قرر

 ذلك إلى أشار كما للتبادؿ، كوسيط عاماً  قبوالً  يلقى بحيث االصطبلح، أو العادة
 الدرىم وأما: قاؿ حيث( ٕٔ٘/ٜٕ) في مجموع الفتاوى تيمية ابن اإلسبلـ شيخ

 وذلك واالصطبلح؛ العادة إلى مرجعو بل شرعي، وال طبعي حد لو يعرؼ فما والدينار
 بو، يتعاملوف لما معياراً  يكوف أف الغرض بل بو، المقصود يتعلق ال األصل في ألنو

 كانت ولهذا بها؛ التعامل إلى وسيلة ىي بل لنفسها، تقصد ال والدنانير والدراىم
 وال بمادتها ال غرض، بها يتعلق ال التي المحضة والوسيلة: قاؿ أف إلى...  أثماناً 

 في مالك اإلماـ ذلك نحو وذكر اىػ. كانت كيفما المقصود بها يحصل بصورتها
 الجلود بينهم أجازوا الناس أف ولو: قاؿ حيث الصرؼ كتاب من (٘/ٖ) المدونة

 . اىػ نظرة والورؽ بالذىب تباع أف لكرىتها وعين سكة لها يكوف حتى
 من األثماف خصائص ويحمل التداوؿ، في عاماً  قبوالً  يلقى النقدي الورؽ إف وحيث

 مع المناقشة من ظهر وحيث العاـ، اإلبراء وبو للثروة، ومستودعاً  للقيم مقياساً  كونو
 مقصودة، غير فيها السندية صفة أف:  السعودي العربي النقد مؤسسة محافظ سعادة

 لجميع شامبلً  يكوف أف يلـز ال الغطاء أف ظهر كما ويؤكده، بذلك يشهد والواقع
 بدوف عملتها من جزءاً  يكوف أف اإلصدار جهات عرؼ في يجوز بل النقدية، األوراؽ
 كالذىب: عدة أمور من يكوف أف يجوز بل ذىباً، يكوف أف يلـز ال الغطاء وأف غطاء،

 العالم، في عملة ألي جزئياً  أو كلياً  غطاءً  ليست الفضة وأف القوية، الورقية والعمبلت
 حكومتها عليو تكوف مما مستمدة وضعفاً  قوة النقدية الورقة مقومات أف اتضح كما
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 الخامات وأف بضعفها، وتضعف دولتها بقوة الورقة فتقوى اقتصادية، حاؿ من
 اإلصدار جهات من أي لدى اآلف حتى تعتبر لم والصوؼ والقطن كالبتروؿ المحلية؛

 .الورقية للعمبلت غطاء
 األظهر ىو النقدين في الربا جرياف في علة الثمنية مطلق باعتبار القوؿ إف وحيث
 وأبي، مالك األئمة عن الروايات إحدى وىو الشريعة، مقاصد إلى واألقرب دليبًل،
 بعض اختيار ىو كما جماعة، أحمد عن ذلك روى: بكر أبو قاؿ وأحمد،، حنيفة

  .وغيرىما القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ العلم؛ أىل من المحققين
 كبار ىيئة فإف كلو لذلك النقدية؛ األوراؽ في بوضوح متحققة الثمنية إف وحيث
 في النقدية كقياـ بذاتو قائماً  نقداً  يعتبر النقدي الورؽ أف: بأكثريتها تقرر العلماء
: بمعنى اإلصدار، جهات بتعدد تتعدد أجناس وأنو األثماف، من وغيرىا والفضة الذىب

 كل وىكذا جنس، األمريكي النقدي الورؽ وأف جنس، السعودي النقدي الورؽ أف
 :اآلتية الشرعية األحكاـ ذلك على يترتب وأنو بذاتو، مستقل جنس ورقية عملة
، والفضة، الذىب: النقدين في بنوعيو الربا يجري كما فيها، بنوعيو الربا جرياف: أوالً 
 :يلي ما يقتضي وىذا كالفلوس، األثماف من غيرىما وفي

 فضة أو ذىب من األخرى النقدية األجناس من بغيره أو ببعض بعضو بيع يجوز ال( أ)
 سعودية أريلة بخمسة األمريكي الدوالر بيع مثبلً  يجوز فبل مطلقاً، نسيئة - غيرىما أو
 .نسيئة أكثر أو أقل أو
 أو نسيئة ذلك كاف سواء متفاضبًل، ببعض بعضو منو الواحد الجنس بيع يجوز ال( ب)

 .ورقاً  سعودياً  رياالً  عشر بأحد ورؽ سعودية أريلة عشرة بيع مثبلً  يجوز فبل بيد، يداً 
 بيع فيجوز بيد، يداً  ذلك كاف إذا مطلقاً، جنسو غير من ببعض بعضو بيع يجوز( ج)

 أكثر، أو ذلك من أقل أو فضة، أو كاف ورقاً  سعودي، برياؿ اللبنانية أو السورية الليرة
 بيد، يداً  ذلك كاف إذا أكثر أو أقل أو سعودية أريلة بثبلثة األمريكي الدوالر وبيع
 أو أقل أو ورؽ سعودية أريلة بثبلثة الفضة السعودي الرياؿ بيع الجواز في ذلك ومثل



 - 087 - 

 االسم في االشتراؾ لمجرد أثر وال جنسو بغير جنس بيع يعتبر ذلك ألف بيد؛ يداً  أكثر
 .الحقيقة في االختبلؼ مع

 كانت أو فضة أو ذىب من النصابين أدنى قيمتها بلغت إذا زكاتها وجوب: ثانياً 
 مملوكة كانت إذا للتجارة المعدة والعروض األثماف من غيرىا مع النصاب تكمل
 .وجوبها ألىل
 .والشركات السلم في ماؿ رأس جعلها جواز: ثالثاً 
 ا.ىػ وسلم وصحبو وآلو محمد، نبينا على اهلل وصلى التوفيق، وباهلل أعلم، واهلل

 بالنقدين األياـ ىذه في الناس تعامل لقلة نظًرا(: ٕٓ/ٕوجاء في صحيح فقو السنة )
 «البنكنوت بأورؽ» المعروفة الورقية بالعمبلت منهما بدالً  وتعاملهم «والفضة الذىب»

 الشريعة علماء وانبرى «الورقية للنقود الفقهي التكييف» مشكلة الفقهاء واجهت فقد
 وتصنيفهم تكييفهم ضوء على النقود من الجديد النوع ىذا على األحكاـ إلطبلؽ

 .النقود لهذه
 :أقواؿ خمسة على الشأف ىذا في العلم ألىل وقفت وقد

 ىذا أف على واعتمدوا :أصدرتها التي الجهة على َدْين سندات النقود ىذه أف - ٔ
 ورقة كل على المسجلة بالمديونية اإلقرار صيغة تقتضيو حسبما الحقيقي وضعفها ىو

 .ٔالديوف بأسناد التعامل أحكاـ عليها طبقوا وبذلك نقدية،
 العلماء بين تقدـ الذي للخبلؼ النقود ىذه سيخضع أنو: التكييف ىذا سلبيات ومن
 .النقود ىذه من إخراجها سيمنع الدين زكاة إخراج يرى ال فمن الدين زكاة في

 أنو على لئلجماع ديًنا، بها البيع يجوز فبل دين، سندات النقود ىذه كانت إذا وكذلك
 مغطاة دين سندات كانت إذا أنها ذلك إلى أضف بالدين، الدين بيع يجوز ال

 ىنا يشترط ألنو أصبًل، الفضة أو الذىب بها يشترى أف يجوز فبل والفضة، بالذىب
 .منعدـ وىو التقابض

                                                           

 (.ٕٚ٘/ ٔ) «البياف أضوءا» في الشنقيطي والعبلمة األزىر، مشيخة: بهذا قاؿ وممن ٔ
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 بأنها وصفها على واعتمدوا :ٔالسلع من وسلعة التجارة عروض من عرض أنها - ٕ
 قيمتو، ثبات في والطلب العرض لقانوف ويخضع الرغبات فيو تختلف متقـو ماؿ

 سيأتي والتي- التجارة بعروض المتعلقة الفقهية األحكاـ تطبيق حاولوا وبالتالي
  .العمبلت ىذه على -بعضها

 عروًضا النقود ىذه اعتبار فإف للربا؛ الباب سيفتح أنو: التكييف ىذا سلبيات ومن
 .الحراـ عين وىذا!! واحد جنس من كانت ولو متفاضبلً  ببعض بعضها بيع سيجيز
 للتجارة معدة تكن لم إذا الزكاة فيها يجب فبل التجارة عروض من فكونها وكذلك
 !!والنماء

 والنيكل كالنحاس) والفضة الذىب غير من المسكوكة الفلوس تشبو أنها - ٖ
)...ٕ. 

 ال العرؼ على قيمتها في تعتمد الفلوس وىذه الوِرؽ، من مسكوكة فلوس كأنها فقالوا
 .منها المصنوعة المادة قيمة على

 النحاس أصل ألف( عرض) ىي األصل باعتبار: باعتبارين إلهيا ينظر الفلوس وىذه
 (.ثمن) ىي إليو صارت ما وباعتبار وتشترى، تباع التي العروض من ونحوىما والنيكل

 .التجارة عروض في تقدمت التي السلبيات ففيها األصل إلى نظر فمن
 عن الفلوس اختبلؼ وىي مشكلة عنده بقيت ثمن، وأنها إليو صارت ما إلى نظر ومن
 تقل التي بالفلوس الورقية النقود إلحاؽ يمنع مما أوجو عدة من الورقية العمبلت ىذه
 .وكفاءة درجة عنها

 أف على واعتمدوا عنهما، بديل ىي: وقالوا :ٖوالفضة الذىب من متفرعة أنها - ٗ
 ذىًبا العملة غطاء كاف فإف الفضة، أو بالذىب تغطيتها يقتضي الورقية النقود إصدار

 .الفضة حكم فحكمها فضة كاف وإف الذىب، حكم فحكمها
                                                           

 .(ٜٖٖ - ٖٖٛ: ص) «السعدية الفتاوى» في كما - اهلل رحمو- السعدي: بهذا قاؿ ممن ٔ

 (.ٚٗٔ ص) «النقدي الورؽ» في منيع ابن نقلو كما الزرقا، مصطفى: بهذا قاؿ ممن ٕ

 .بالسعودية العلماء كبار ىيئة عضو -اهلل رحمو- عفيفي الرزاؽ عبد الشيخ: بهذا قاؿ ممن ٖ
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 القيمة، في متساويتاف عملتاف اآلف العالم في يوجد ال أنو: التكييف ىذا سلبيات ومن
 إبداؿ عند التفاضل يجوز ال أنو ىذا من فيلـز الذىب، جنس من متفرعتاف أنهما مع

 جنسهما أف أساس على- التماثل من البد بل -مثبًل - ليبي بدينار كويتي دينار
 فضي أو ذىبي كامل غطاء وجود افتراض إف ثم!! كبير فارؽ وبينهما -واحد

 قوة على كثيًرا تعتمد النقود أف يؤكد الذي الواقع بحكم منقوض الورقية للعمبلت
 .سلطانها ونفوذ الدولة

 الناس عليو اعتمد متقوَّـ ماؿ كل ألف: قالوا :ٔبذاتو قائم نقد الورقية النقود أف - ٘
 السيما نقًدا، يكوف أف يصلح وبالتالي الثمنية، صفة يأخذ فإنو النقود، وظائف أداء في

 .والفضة الذىب في الثمنية حصر الشرع في يرد لم وأنو
 لو الناس أف إلى( ٕٚٗ/ ٖٓ) الفتاوى مجموعفي تيمية  ابن اإلسبلـ شيخ لمَّح وقد

 الفلوس صارت فإذا»: فقاؿ األثماف، حكم يأخذ أف ثمًنا شيء جعل على اصطلحوا
 .«أجل إلى بثمن ثمن يباع فبل المعنى، فيها وصار أثمانًا،
 محصورة غير الثمنية أف (ٕٔ٘/ ٜٔ) أيضا الفتاوى مجموعفي  -اهلل رحمو- وأكد

: فقاؿ واالصطبلح الُعرؼ إلى ىذا في المرجع وأف والفضة، الذىب على مقصورة أو
 العادة إلى مرجعو بل شرعي، وال طبيعي حد لو يُعرؼ فما والدينار الدرىم وأما»

 معيارًا يكوف أف الغرض بل بو، المقصود يتعلق ال األصل في ألنو وذلك واالصطبلح،
 ا.ىػ «... بو يتعاملوف لما

 ىو األثماف أحكاـ عليها يجري ثمن الورقية النقود بأف األخير، القوؿ ىذا ولعل: قلت
  .المختلفة المالية المعامبلت معو تنظم والذي الصواب

 إلى بعضهما والفضة الذىب ضم في تعالى اهلل رحمهم العلماء اختلف( : ٙ-مسألة)
 :قولين على تجارة عروض معهما يكن لم إذا النصاب تكميل في بعض

                                                           

 .(ىػ ٖٜٖٔ/ ٗ/ ٚٔ تاريخ( ٓٔ) قرار) بالسعودية العلماء كبار ىيئة قالت وبهذا ٔ
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 وىو النصاب، تكميل في اآلخر إلى أحدىما يضم والفضة الذىب إف: األوؿ القوؿ
 ومالك، وقتادة، الحسن، قوؿ وىو أحمد، اإلماـ عن روايةقوؿ الجمهور، فهو 

 اآلخر، إليو يضم ما إلى يضم أحدىما ألف الرأي؛ وأصحاب والثوري، واألوزاعي،
 فإنهما متحد؛ منهما والمقصود واحد، نفعهما وألف الجنس؛ كأنواع اآلخر، إلى فيضم

 فأشبها لذلك يريدىا لمن وحليّّ  البيعات، وأثماف الجنايات، وأروش المتلفات، قيم
 النصاب تكميل في الفضة إلى الذىب يضم ىل: بالضم قاؿ من اختلف ثم، النوعين

 :قولين على بالقيمة؟ الضم يكوف أو باألجزاء؟
 أف: واألوزاعي، ومحمد يوسف، وأبي مالك، واإلماـ أحمد، اإلماـ عن رواية - ٔ

 يحتسب منهما واحد كل أف يعني باألجزاء، اآلخر إلى أحدىما يضم والفضة الذىب
 نصف عنده يكوف أف: مثل الزكاة، وجبت نصاباً  أجزاؤىما كملت فإذا نصابو من

 أو وثلثاف أحدىما من ثلث أو اآلخر، من أكثر أو نصاب ونصف أحدىما، من نصاب
 وخمسة درىماً  وخمسين مائة أو دنانير، وعشرة درىم مائة: ملك فلو اآلخر، من أكثر

 نقصت وإف فيهما، الزكاة وجبت دنانير وثمانية درىماً  وعشرين مائة أو دنانير،
 وجوب في قيمتو تعتبر ال منهما واحد كل ألف فيهما؛ زكاة فبل نصاب عن أجزاؤىما

 وأنواع والثمار، كالحبوب،: مضموماً  عنده كاف إذا تعتبر فبل منفرداً، كاف إذا الزكاة
 .كلها األجناس

 بعضهما والفضة الذىب يضم: حنيفة أبي اإلماـ وقوؿ أحمد، اإلماـ عن رواية - ٕ
: ( ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿ بالقيمة، النصاب تكميل في بعض إلى

 تعتبر فبل أعيانها، في الزكاة تجب األثماف ألف ؛-باألجزاء الضم أي- أصح واألوؿ
 . قيمتها

: القولين ىذين من والصواب: ( ٜٓٔ/ٙ) الممتع الشرح في عثيمينال العبلمة قاؿو 
 يضم فإنو الصيارؼ؛ أمواؿ المسألة ىذه من ويستثنى بالقيمة، ال باألجزاء يضم أنو
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 فهما التجارة، بهما المراد ولكن جنس، إلى جنس ضم ال الفضة، إلى الذىب فيها
  . تجارة عروض
 فبل النصاب، تكميل في اآلخر إلى أحدىما يضم ال والفضة الذىب أف: الثاني القوؿ

 أحمد، اإلماـ عن رواية وىو نصاباً، منهما واحدٍ  كل يبلغ حتى صاحبهما على زكاة
 ثور، وأبي عبيد، وأبي وشريك، صالح، بن والحسن ليلى، أبي قوؿ وىو والشافعي،

 خمس دوف فيما ليس: )والسبلـ الصبلة عليو لقولو العزيز؛ عبد بن بكر أبو واختاره
 كأجناس اآلخر، إلى أحدىما يضم فبل، نصابهما يختلف ماالف وألنهما ؛(صدقة أواؽ

 المنتخب، في بو وجـز المغني، في قدامة ابن نصره ما ظاىر ىو القوؿ وىذا الماشية،
 :ألمور العثيمين العبلمة وورجح، الكافي في وقدمو

( صدقة أواؽ خمس دوف فيما ليس: )- وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ قوؿ - ٔ
 . عليو متفق

 عشروف لك يكوف حتى شيء عليك وليس: )- وسلم عليو اهلل صلى - قولو - ٕ
 . تخريجو وتقدـ داود، أبوأخرجو  (ديناراً 

 نصف اإلنساف عند كاف فلو النصاب، تكميل في البر إلى يضم ال الشعير أف - ٖ
 تكميل في اآلخر إلى أحدىما يضم لم البر من نصاب ونصف الشعير من نصاب

 .النصاب
 الضأف من نصاب نصف اإلنساف عند كاف فلو البقر، إلى تضم ال الضأف أف - ٗ

 ال الجنس ألف النصاب؛ لتكميل باآلخر أحدىما يكمل فبل البقر، من نصاب ونصف
 البر، وأنواع النخيل، كأنواع: اآلخر نوعو إلى فيضم النوع وأما آخر، جنس إلى يضم

 عنده كاف فإذا: وعليو: ))اهلل رحمو قاؿ بعض، إلى بعضها بضم ،...الشعير وأنواع
 ىو وىذا وحدىا، والفضة وحده الذىب ألف عليو؛ زكاة فبل درىم ومائة دنانير، عشرة
 .( ٛٓٔ –ٚٓٔ/ٗ) الممتع الشرح.  الراجح القوؿ



 - 112 - 

 (باالخر الجنس تكميل ويجب ) قولو(: ٕٗ/ٕوقاؿ الشوكاني في السيل الجرار )
 فأ بشرط الإ الزكاة فيهما الشارع يوجب ولم قط علم من ثارةأ ىذا على ليس قوؿأ

 مختلفاف جنساف نهماأ كائن واالتفاؽ الحوؿ عليو حاؿ نصابا منهما واحد كل يكوف
 التفاضل لكاف واحدا جنسا كانا ولو باالخر احدىما بيع في التفاضل يحـر لم ولهذا
 على تصدؽ نهاأ زاعما العشر ربع الرقة في بحديث استدؿ من استدالؿ واما حراما

 اصطبلح في وال العرب لغة وال الشرع عرؼ في ليس بما جاء فقد والفضة الذىب
 عرفت التكميل ىذا صحة عدـ لك تقرر ذاإو  ذلك بياف قدمنا وقد االصطبلح ىلأ

 .   قولو صحة عدـ بو
 :ببل خبلؼ والفضة الذىب من كل إلى التجارة عروض تضم( : ٚ-مسألة)

 والفضة الذىب من كل إلى قيمتها تضم وىذه للتجارة، أعد ما كل: التجارة عروض
 وقاؿ. خبلفاً  فيو نعلم ال: ( ٕٓٔ/ٗ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ النصاب؛ تكميل في

 في بعض إلى بعضو الجميع ضم وجب وعروض، وفضة، ذىب، لو كاف ولو: )أيضاً 
 إليو ضمهما فيجب منهما، واحد كل إلى مضموـٌ  العروض ألف النصاب؛ تكميل
 من واحد كل من المسلم لئلنساف كاف إذا وقع إنما واالختبلؼ ...  الثبلثة وجمع

 من وأقل أحدىما من نصاب لو كاف أو بمفرده، نصاباً  يبلغ ماالً  والفضة الذىب
 في المسألة السابقة . ذلك تفصيل وتقدـ.  اآلخر من نصاب

 . العشر ربع: والفضة الذىب في الزكاة مقدار( : ٛ-مسألة)
 ربع: منهما كلٍ  في فالواجب ديناراً  عشرين والذىب درىٍم، مائتي الفضة تمت فإذا

 أف في العلم أىل بين خبلفاً  نعلم وال: ( ٕ٘ٔ/ٗ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ العشر،
 عنو اهلل رضي - أنس حديث في ذلك ثبت وقد ا.ىػ ُعْشرِهِ  رُبعُ : والفضة الذىب زكاة

 اهلل رسوؿ فرض التي الصدقة فريضة في - عنو اهلل رضي - بكر أبو لو كتب الذي -
 تكن لم فإف العشر، ربع الرقة وفي: )وفيو المسلمين، على - وسلم عليو اهلل صلى -
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 اهلل رضي - علي ولحديث ؛ ٔ(ربها يشاء أف إال شيء فيها فليس ومائة تسعين إال
 كل من: العشور ربع ىاتوا: )قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن - عنو

 درىمٍ  مائتي كانت فإذا درىٍم، مائتي تتمّ  حتى شيء عليكم وليس درىم، درىماً  أربعين
 علي ولحديث ؛وقد تقدـ تخريجو (ذلك حساب فعلى زاد فما دراىم، خمسة ففيها

 كانت فإذا: ) ... وفيو ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن أيضاً  - عنو اهلل رضي -
 يعني - شيء عليك وليس دراىم، خمسة ففيها الحوؿ عليها وحاؿ درىم، مائتا لك
 وحاؿ ديناراً، عشروف لك كاف فإذا دينارًا، عشروف لك يكوف حتى - الذىب في

 حتى زكاة ماؿ في وليس...  ذلك فبحساب زاد فما دينار، نصف ففيها الحوؿ عليها
 اهلل رضي - عمر وابن عائشة ولحديث ؛ ؛وقد تقدـ تخريجو( الحوؿ عليو يحوؿ
 نصف ديناراً  عشرين كل من يأخذ كاف) - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف: - عنهم

 نصاب على الزيادة وفي ؛وقد تقدـ تخريجو (ديناراً  ديناراً  أربعين كل ومن ديناٍر،
 - علي لحديث قليلة؛ الزيادة كانت ولو حتى ذلك بحساب الزكاة والفضة الذىب

: لفظ وفي ،... ( ذلك حساب فعلى زاد فما) ...  آنفاً  المذكور عنو - عنو اهلل رضي
 (.ذلك فبحساب زاد فما)

 اهلل رضي - عمر وابن، علي عن ذلك وروي: ( ٕٙٔ/ ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 وألنو إجماعًا؛ فيكوف الصحابة، من مخالفاً  لهما يعرؼ ولم عليهما موقوفاً  - عنهم
 ا.ىػ كالحبوب النصاب بعد عفوٌ  لو يكن فلم، متَّجرٌ  ماؿ

 وأنو العشر، بربع معرفتنا وفائدة(: ٜٙ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 من تستخرجها أف أردت فإذا النقدين، من الزكاة استخراج يسهل أف أربعين من واحد

 زكاتها مليونا أربعوف فمثبل، الزكاة فهو خرج فما أربعين، على عندؾ ما فاقسم النقدين
 اثناف الواجب العامة تعبير من أحسن وىذا أربعين، على بقسمتها وذلك مليوف،

                                                           

  .( ٗ٘ٗٔ) برقم البخاريأخرجو  ٔ
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 وما ونصف، اثناف فيها مائة كل أف فيظن وقصا ىناؾ أف يوىم ألنو المائة؛ في ونصف
 .خطير أمر وىذا فيو، شيء ال وقص المائتين بين

 اآلخر؟ عن النقدين أحد إخراج يجوز ىل( : ٜ-مسألة)
 اآلخر؟ عن النقدين أحد إخراج يجوز وىل: ( ٕٛٔ/ٗ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ
 الجنس أنواع ألف بكر؛ أبي اختيار وىو يجوز، ال: إحداىما: عليهما نص. روايتاف فيو
 الجنس اختبلؼ فمع المقدار، في أقل كاف إذا اآلخر عن أحدىما إخراج يجوز ال

 بإخراج يحصل أحدىما من المقصود ألف اهلل؛ شاء إف أصح وىو يجوز: والثانية أولى،
 والتوسل الثمنية، جميعاً  منهما المقصود ألف وذلك الجنس، كأنواع فيجزئ اآلخر،

 عن المكسَّرة إخراج فأشبو السواء، على فيو يشتركاف وىما المقاصد، إلى بهما
 جنس لكل فإف الزكاة؛ فيو تجب مما واألنواع األجناس، سائر بخبلؼ الصحاح
 بإخراج يحصل فبل أنواعها، وكذلك اآلخر، الجنس من يحصل ال بو مختصاً  مقصوداً 

 حاصل المقصود وىهنا الواجب، إخراج من يحصل ما الحكمة من الواجب غير
 في لها غيرىا مساواة مع بعين، جزاءاإل اختصاص في فائدة ال إذ إجزاؤه، فوجب

 عنهما؛ الضرر بو ويندفع لهما، وأنفع واآلخذ، بالمعطي: أرفق ذلك وكوف الحكمة؛
 إخراج ديناراً  أربعين من أقل يملك من على شق منها الدنانير زكاة إخراج تعين لو فإنو
 بيع أو مالو، من دينار في لو الفقير ومشاركة التشقيص إلى ويحتاج دينار، من جزء

 إلى دفع عنها الدراىم إخراج جاز وإذا والفقير، المالك فيستضر نصيبو، أحدىما
 وال كلفة، غير من الفقير وينتفع عليو، ذلك فيسهل الواجب بقدر الدراىم من الفقير
 الضرر، لهذا ودفع محض نفع اآلخر عن أحدىما إخراج جواز وفي...  ضرر

 قاؿو  ا.ىػ..  لمنعو وجو وال حاجة، فبل والكماؿ، التماـ على الزكاة لحكمة وتحصيل
 من تخرج أف بأس ال أنو والصحيح: ( ٓٔٔ/ٙ) الممتع الشرحفي  عثيمينال العبلمة

 . بالقيمة يعني النوعين أحد
 ؟ثمينة أشياء من الحيواف بطن في وجد ما يزكى ىل(: ٓٔ-مسألة)
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 . أعلم واهلل.  الزكاة فيو تجب فبل فضة وال ذىبا يكن لم إذاقاؿ العبلمة العثيمين : 
 على أـ الفضة نصاب علىألوراؽ النقدية ا نصاب يحسبكيف  (:ٔٔ-مسألة)

   الذىب؟ نصاب
 واألنفع األحظ في ينظر أنو والحنابلة والشافعية الحنفية من الجمهور عليو والذي
 المعاصرين وبعض، منهما بالغالب يكوف المالكية وعند، الفضة غالبا وىو للفقراء
 ال التي العالمية العملة وألنو غالبا الذىب سعر ستقرار ال الذىب نصاب اعتبار يرجح
 أبو الشيخ قاؿ كذا معاوف نقد والفضة الفضة، ومنها األشياء قيم تقاس وبها تتغير
 .المعاصرين من وافقو ومن زىرة

 الشاة أف وذلك الغنم بنصاب ذلك تقويم إلى ذىبوا المعاصرين بعض أف الغريبمن و 
 الفضة نصاب إذا دراىم بخمس -  وسلم عليو اهلل صلى - النبي عهد في تقـو

 أف ذلك فمعنى لاير( ٓٓ٘) متوسطها في اليـو تساوي وىي قالوا شاة أربعين يساوي
 . !!لاير ألف عشرين النصاب يكوف

 كليهما ألف( النصابين أقل) للفقراء باألحظ تقـو النقدية األوراؽ أف يرى فالجمهور
 يبلغ لم وإف الزكاة فيو وجبت أحدىما، نصاب بلغ فإذا الزكاة، فيو تجب أثماف

 واألحاديث البخاري، في ثابت وألنو عليو، مجمع الفضة نصاب ألف، و اآلخر نصاب
 .أصح فيو الواردة
  .الذىب من بكثير أرخص الحاضر الوقت في الفضة أف ومعلـو
 القرار الخامسة الدورة( مكة) اإلسبلمي العالم لرابطة الفقهي المجمع قرار وىذا

 وابن باز ابن اختيار العبلمةو  بالسعودية، الدائمة اللجنة فتوى وأيضا ،ٔ/ السادس
 الفوازف محمد صالح. د والشيخ الخثبلف سعد الشيخ وفتوى اهلل، رحمهما عثيمين

 . وغيرىم اهلل، حفظهما
. «للفقراء باألحظ»: قولو (:٘ٗٔ/ٙالعثيمين في الشرح الممتع )قاؿ العبلمة 

 عليها، وعاملوف ومساكين، فقراء، الزكاة أىل ألف الزكاة؛ ألىل باألحظ: المراد



 - 116 - 

 الفقراء؛ ذكر لكن أعم، لكاف «الزكاة ألىل»: بقولو المؤلف عبر فلو قلوبهم، ومؤلفة
  .الغالب ىو ىذا ألف

 ال وصارت قومناىا فإذا الدراىم، والورؽ الدنانير،: العين «ورؽ أو عين من»: وقولو
 باعتبار فنأخذ الفضة، باعتبار النصاب وتبلغ ،(الدنانير) الذىب باعتبار النصاب تبلغ

 اعتبرنا إف. ديناراً  عشر وخمسة درىم، مائتي تساوي السلعة ىذه أف: بمعنى الفضة؛
 للفقراء فاألحظ الزكاة فيها وجبت ىمالدرا اعتبرنا وإف الزكاة، فيها تجب لم الدينار

 ديناراً  عشرين تساوي السلعة ىذه كانت فلو بالعكس، والعكس بالفضة، تقومها أف
 .الزكاة ألىل األحظ ذلك ألف ؛(بالدنانير) بالذىب فنعتبرىا درىماً  وخمسين مائة أو

 اهلل رضي لمعاذ قاؿ وسّلم عليو اهلل صّلى والنبي األحظ تعتبروف كيف: قائل قاؿ فإف
 .«المظلـو دعوة واتق أموالهم، وكرائم إياؾ»: عنو

 فبل الزكاة، وجبت إذا فيما ػ عنو اهلل رضي ػ معاذ فحديث فرقاً، بينهما أف: فالجواب
 باعتبار تجب ولم النقدين أحد باعتبار وجبت فقد ىذا أما الماؿ، أعلى من تأخذ

 كاف وإف فذىب، ذىباً  كاف إف النصاب؛ فيو بلغت ما وىو األحوط فاعتبرنا اآلخر،
 ا.ىػ ففضة فضة
 يقارف ال يسير نصابها و كاسدة الفضة ألف بالذىب؛ تقـو أنها يرى من العلماء ومن

 في ورد مما وغيرىا اإلبل من خمس أو شاة أربعين في الشرع في الواردة باألنصبة
، الماؿ بصاحب إجحاؼ الفضة بنصاب تقويمها ففي. األمواؿ أنصبة من الشريعة

، األصل في ماؿ المسلم التحريم ؛ فبل ُيستباح منو شيء إال بيقين أو غلبة ظنوألف 
 الصحيح الحديث في ثبت كما الفقراء على وترد ، األغنياء على فريضة الزكاةوألف 

 إلى معاذاً  بعث - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف ، عنهما اهلل رضي عباس ابن عن
 أطاعوؾ ىم فإف ، اهلل وسوؿ وأني اهلل إال إلو ال أف شهادة إلى ادعهم: ) فقاؿ اليمن
 ىم فإف ، وليلة يـو كل في صلوات خمس عليهم افترض اهلل أف فأعلمهم ، لذلك
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 من تؤخذ ، أموالهم في صدقة عليهم افترض اهلل أف فأعلمهم ، لذلك أطاعوؾ
 . البخاري رواه.... (  فقرائهم على فترد أغنيائهم

(  غنى ظهر عن الصدقة إنما: )  قاؿ والسبلـ الصبلة عليو أنو آخر حديث في وجاء
 . صحيح وإسناده أحمد رواه

 ىنا بالنصاب والمقصود ، النصاب ملك ىو ، الفقهاء عند الزكاة يوجب الذي والغنى
 من درىم مئتا أو ، الذىب من غراماً  وثمانين خمسة وتعادؿ ، ذىباً  ديناراً  عشروف ،

 . الفضة من غراماً  وتسعوف وخمسة خمسمئة وتعادؿ الفضة
 مقدار تساوي كانت - ديناراً  عشروف - الذىب من النصاب مقدار أف المعلـو ومن

 أخذ الفضة سعر ولكن ، - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عهد في الفضة نصاب
 بقي بينما جداً  كبير النصابين بين الفرؽ صار أف إلى العهد ذلك بعد الهبوط في

 القوة إف حيث يسير اختبلؼ مع الحاضر وقتنا إلى سعره على محافظاً  الذىب
)  تساوي كانت - وسلم عليو اهلل صلى -اهلل رسوؿ زمن في للذىب الشرائية

 الفقهي المجمع مجلة أكثر،انظر ال اآلف عليو ىي مما% ( ٕٓٔ -% ٓٓٔ
٘/ٖ/ٜٔٙٚ . 

 في النصاب تقدير أف ، العلماء من كثير رأى ، الفضة سعر في الكبير للهبوط ونظراً 
 . الفضة دوف الذىب سعر لثبات نظراً  ، الصحيح ىو بالذىب الزكاة
 أصل في كاف ىو كما الحالي النصاب اعتبار ويجب: "  الزحيلي وىبة. د ويقوؿ
 األوراؽ وتقدر ، والفضة الذىب بين القائم السعر تفاوت إلى النظر دوف الشرع
 ، بالذىب ىو النقود غطاء وألف ، التعامل في األصل ىو وألنو ، الذىب بسعر النقدية

 ىو مكة أىل وعند ، - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ زمن في كاف المثقاؿ وألف
 . ٓٙٚ/ٕ وأدلتو اإلسبلمي الفقو.... "  العملة أساس
 إلى العصر ىذا في الفقهاء بعض العصر ىذا في ماؿ وقد: "  األشقر محمد. د وقاؿ

 ، خاصة الذىب نصاب إلى الورقية والنقود التجارة عروض في التقويم إلى الرجوع
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 العشرين - الذىب نصاب فإف للذىب الشرائية القدرة ثبات وىو ، بّين وجو ولذلك
 من شاة عشروف - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عهد في بها يشترى كاف - ديناراً 
 عشروف بها ُيشَترى كاف - درىم المئتا - الفضة نصاب وكذلك تقريباً  الحجاز شياه
 إال الفضة من درىم مئتي قيمة تكفي فبل الحاضر عصرنا في أما ، أيضاً  تقريباً  شاةً 

 شاة عشرين لشراء اآلف تكفي الذىب من مثقاالً  العشروف بينما ، واحدة شاة لشراء
 حكمة بو تتحقق الشرائية الذىب قوة في الثبات فهذا قليبلً  أقل أو الحجاز شياه من

 قضايا في فقهية أبحاث"  الفضة نصاب بخبلؼ ، األكمل الوجو على النصاب تقدير
 . ٖٓ/ٔ المعاصرة الزكاة
 حمد الشبيلي،والشيخ يوسف والشيخ الركباف، عبداهلل الشيخ: بذلك يفتي وممن

 . اهلل حفظهم الحمد
 (: زكاة الحقوؽ المعنوية ٕٔ-مسألة)

وتوسعها وكثرة المػاؿ فػي أيػدي النػاس ظهػر مػا يمسػى بػالحقوؽ بسبب تطور التجارات 
 المعنوية وىذا في مجاؿ التجارة وفي غيره لكن في مجاؿ التجارة أظهر من غيره .

والحقوؽ المعنوية : ىي كل حٍق ال يتعلق بماٍؿ عيني وال بشيٍء من منافعو، ومن 
لطبلؽ ىذه حقوؽ أمثلتها في الزمن السابق: حق القصاص، وحق الوالية، وحق ا

 معنوية.
ومن أمثلتو في عصرنا الحاضر : حػق التػأليف ، حػق االختػراع ، حػق االسػم التجػاري ، 

 حق العبلمة التجارية ، فهذه حقوؽ معنوية .
وقػػد اختلػػف المتػػأخروف فػػي التكييػػف الشػػرعي لهػػذه الحقػػوؽ المعنويػػة والصػػواب فػػي 

مػػٍة ماليػة معتبػرة شػرعاً وعرفػػاً، ذلػك أف الحقػوؽ المعنويػة ىػػي حقػوؽ غيػر ماديػة ذات قي
 ولها شبو كبير بالمنافع .

االسػػػم التجػػػاري والعنػػػواف التجػػػاري :» وىػػػذا نػػػص قػػػرار مجمػػػع الفقػػػو اإلسػػػبلمي قػػػاؿ 
والعبلمػػة التجاريػػة والتػػأليف واالختػػراع واالبتكػػار ىػػي حقػػوؽ ألصػػحابها أصػػبح لهػػا فػػي 
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ذه الحقػوؽ يعتػد بهػا شػرعاً فػبل العرؼ المعاصر قيمة ماليػة معتبػرة لتَمػوُّؿ النػاس لهػا وىػ
 «يجوز اإلعتداء عليها 

 وقد اختبلؼ العلماء المتأخرين في زكاة الحقوؽ المعنوية .
ألف لاير ،والعبلمػة التجاريػة قػد يعػاوض عليهػا ،  ةفاالسم التجاري قد يعاوض عليو بمائ

فهػل  والشركات الكبيرة قد يعاوض عليها بكذا وكذا ، وحق التػأليف قػد يعػاوض عليػو،
 تجب الزكاة في ىذه األشياء أو ال تجب فيها الزكاة ؟

 المتأخروف اختلفوا في ىذه المسألة على رأيين:
الرأي األوؿ : أف الحقوؽ المعنوية ال زكاة فيها وعلتهم قالوا بأف ىذه الحقوؽ حتى لػو  

قػوؽ كانت تجارية مثل االسم التجاري أو العنواف التجاري أو العبلمػة التجاريػة فإنهػا ح
 ذىنية وليست سلعاً تُدخل في األمواؿ الزكوية وحينئٍذ ال تجب فيها الزكاة .

الرأي الثاني : التفصيل قالوا بأف الزكاة ال تجب في حقوؽ التأليف واالبتكار 
واالختراع وإنما تجب الزكاة فيما يتعلق بأمور التجارة فتجب الزكاة في حق االسم 

 واف التجاري . التجاري والعبلمة التجارية والعن
 
 
 

 )باب زكاة الحلي(
 يتخذ كأف محرما، استعماال المستعمل الحلي في الزكاة وجوب على الفقهاء اتفق

 حكم فسقط مباح غير بفعل أصلو عن بو عدؿ ألنو لبلستعماؿ، الذىب حلي الرجل
  فيو الزكاة وجوب من األصل حكم على وبقي محرمة، صياغة صياغتو وىو فعلو
 استعماال مقتنيو بو يقصد لم الذي المقتنى المكنوز الحلي في وجوبها على اتفقوا كما

 عن يخرج وال المصوغ، كغير فصار للنماء مرصد ألنو مباحا، وال مكروىا وال محرما
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 استعماال المستعمل الحلي في واختلفوا، اللبس ونية المباحة بالصياغة إال التنمية
 . للرجل الفضة وخاتم للمرأة الذىب كحلي مباحا

 الذىب مصاغ من بو يتزين ما لكل اسم الحلي(:  ٖ٘ٗ/ٔ) النهايةفي  األثير ابن قاؿ
 ضم وربما ولحى لحية مثل حلى الحلية وجمع. والكسر بالضم حلي والجمع والفضة

 .اىػ
 أو المعدنيات مصوغ من بو ماتزين الحلي(:  ٜ٘ٛ - ٜٗٛ/ٕ)  العرب لساف وفي

 ميثاء مدفع*  والحجارة التبر حلي والحلي*  وشاره حسن من كأنها :قاؿ الحجارة
 . قراره إلى

 .ونحوه سيفا أو امرأة بها حليت حلية كل الحلي: الليث
 لها جعلت إذا وحلوتها حلياً  أحليها المرأة وحليت... المرأة حلي الحلي: الجوىري

 .ا.ىػ حلياً 
 وزينة حلية استعمالو المباح منهما المصوغ أي والفضة الذىب من المتخذ والمراد
 والخواتم والخلخاؿ كالطوؽ. العارية أو لبلستعماؿ أعد أو استعمل سواءً  للنساء

 .ذلك ونحو والقرط والقبلئد والسوار
 الذي، المباح الحلي زكاة في وحديثاً  قديماً  تعالى، اهلل رحمهم العلماء اختلفوقد 
ذكرىو العبلمة  أقواؿ على تجب؟ ال أو الزكاة فيو تجب ىل: ٔلبلستعماؿ ُأعد

 في اهلل رحمهم العلم أىل اختلف لقدالعثيمين في أوؿ رسالتو زكاة الحلي فقاؿ: 
  :أقواؿ خمسة على المباح الحلي في الزكاة وجوب

                                                           

 التبر، وبين العروض، بين شبو تردد: اختبلفهم في والسبب (:ٕٔٓ/ٔقاؿ ابن رشد في بداية المجتهد ) ٔ
 المقصود التي بالعروض شبهو فمن والفضة، بالتبر شبهو االشياء، جميع في المعاملة منهما المقصود اللتين والفضة

 فيو: قاؿ أوال، بها المعاملة فيها المقصود التي والفضة بالتبر، شبهو ومن زكاة، فيو ليس: قاؿ أوال، المنافع منها
 .الزكاة

 .. ثم ذكر اآلثار الواردة في الباب.ذلك في اآلثار اختبلؼ وىو: آخر سبب أيضا والختبلفهم
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 واحمد الشافعي و مالك الثبلثة األئمة مذاىب من المشهور وىو فيو زكاة ال: حدىاأ
 عند فيو زكاة ال و احمد أصحاب عند الزكاة ففيو لؤلجرة اعد واف للنفقة اعد إذا اال

 و بالوجوب القائلين على إيرادا القوؿ ىذا أدلة ذكرنا وقد الشافعي و مالك أصحاب
 .عنها اجبنا
 .عنو اهلل رضي مالك ابن انس عن مروي وىو واحدة سنة الزكاة فيو: الثاني

 .أيضا مالك ابن وانس أسماء عن مروي وىو عاريتو، زكاتو: الثالث
 الطريق في اهلل رحمو القيم ابن ورجحو العارية ماإو  الزكاة ماإ فيو يجب انو: الرابع

  .الحكمة
 و حنيفة أبي مذىب وىو عاـ، كل نصابا بلغ إذا فيو الزكاة وجوب: الخامس القوؿ
 لداللة الراجح القوؿ ىو وىذا الشافعي مذىب في القولين حدأو  احمد عن راويو

 ا.ىػ كبلـ العثيمين .  عليو واآلثار والسنة الكتاب
 :قوالف وأىمها
 عنو اهلل رضي - الخطاب بن عمر عن ذلك روي الزكاة، بوجوب القوؿ: األوؿ القوؿ

 اهلل رضي العاص ابن عمرو بن اهلل وعبد عباس، بن اهلل وعبد مسعود، بن اهلل وعبد ،-
 شداد، بن اهلل وعبد ومجاىد، وعطاء، جبير، بن وسعيد المسيب، بن وسعيد ،ٔعنهم

                                                           

 وابن ، عباس وابن ، عمر عن:  وخامسها ، ورابعها ، ثالثها(: ٜٚ٘/٘قاؿ ابن الملقن في البدر المنير ) ٔ
 . «المباح الحلي في الزكاة أوجبوا أنهم» عنهم اهلل رضي مسعود

 أف موسى أبي إلى عمر كتب»:  قاؿ يسار ابن شعيب عن ، الوراؽ مساور حديث من البيهقي فرواه عمر أثر أما
 ، عمر يدرؾ لم يسار بن شعيب مرسل ىذا:  قاؿ ثم «حليهن من يصدقن أف( المسلمين) نساء من قبلك من مر

 . مرسل ىذا:  البخاري قاؿ.  «الحلي يزكى أف كتب الخطاب بن عمر أف» شعيب عن ، مساور عن لو رواية وفي
 عباس ابن عن ويروى:  الشافعي قاؿ.  عنو البيهقي حكاه ما على ، عنو المنذر ابن فحكاه ؛ عباس ابن أثر وأما

 . زكاة الحلي في ليس أنو عنهما أيثبت أدري وال ، مالك بن وأنس
 حديث من «معاجمو أكبر» في الطبراني وأسنده ، عنو البيهقي ثم ، المنذر ابن فحكاه ؛ مسعود ابن أثر وأما

 عبد أبا يا:  فقالت أتتو امرأتو أف» مسعود ابن عن إبراىيم عن ، حماد عن ، سلمة بن حماد نا ، منهاؿ بن حجاج
 . «فيهم اجعليو:  قاؿ ؟ فيهم أفأجعلو أيتاـ أخي بني فإف:  قالت.  نعم:  قاؿ ؟ زكاة حليي من ىل ، الرحمن
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 أبو اإلماـ قاؿ وبو والثوري، والزىري، مهراف، بن وميموف سيرين، وابن زيد، بن وجابر
 مذىب في القولين وأحد الظاىري، وداود أحمد، اإلماـ عن رواية وىو حنيفة،

 قوؿ وىو، القيم وابن ،المنذر البن رواية وفي ،المبارؾ بن لعبداهلل وعزى الشافعي،
وىو أيضا اختيار  ، والعبلمة العثيمين،باز بنا  عبلمةوال ي،الصنعان واألمير ،حـز ابن

 عليو دؿ الذي ىو القوؿ وىذا ، وغيرىمسالم وعطيةاللجنة الدائمة والعبلمة األلباني، 
 الصحابة بعض وأقواؿ صريحة، أحاديث فيو وثبت الصحيحة، والسنة الكتاب ظاىر

 تنازع ما ردّْ  وجوب على المطهرة والسنة العزيز الكتاب دؿ وقد، - عنهم اهلل رضي -
: تعالى بقولو عمبلً  ،- وسلم عليو اهلل صلى - رسولو وسنة اهلل كتاب إلى الناس فيو
 ِفي تَػَناَزْعُتمْ  فَِإفْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اهلل َأِطيُعوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا}

رٌ  َذِلكَ  اآْلَِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاهلل تُػْؤِمُنوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  َوالرَُّسوؿِ  اهلل ِإَلى فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ   َوَأْحَسنُ  َخيػْ
 َحتَّى يُػْؤِمُنوفَ  اَل  َورَبّْكَ  َفبَل : }- وتعالى سبحانو - وقاؿ ،ٜ٘: اآلية، النساء{ تَْأِويبًل 

نَػُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُّْموؾَ   َوُيَسلُّْموا َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرًجا َأنْػُفِسِهمْ  ِفي َيِجُدوا اَل  ثُمَّ  بَػيػْ
 َشْيءٍ  ِمنْ  ِفيوِ  اْختَػَلْفُتمْ  َوَما: }- وجل عز - وقاؿ ،٘ٙ: اآلية، النساء{ َتْسِليًما
 والسنة، الكتاب إلى المسألة ىذه رددنا وإذا ،ٓٔ: اآلية، الشورى{ اهلل ِإَلى َفُحْكُموُ 

 الذىب من: النساء حلي في الزكاة وجوب على ظاىرة داللة يدالف وجدناىما
 أو أسورة، أو قبلئد،: كانت سواء العارية، أو لبلستعماؿ كاف لو حتى والفضة،
 أو نصاباً  ذلك بلغ إذا والفضة الذىب من والخناجر السيوؼ بو ُتحلَّى ما أو خواتم،

                                                                                                                                                  

 ابن يعني - اهلل عبد امرأة أف» علقمة عن ، إبراىيم عن ، حماد عن ، سفياف حديث من ، أيضا البيهقي وأسنده
 حجري في لي أخ بني في أضعها:  قالت.  الزكاة ففيو درىم مائتي بلغ إذا:  فقاؿ ؟ لها حلي عن سألتو - مسعود

 .«نعم:  قاؿ ؟
 الدارقطني أخرجو قلت.  بشيء وليس ، - وسلم عليو اهلل صلى - النبي إلى مرفوعا ىذا روي وقد:  البيهقي قاؿ
 صلى - النبي أتت امرأة أف» اهلل عبد عن ، علقمة عن ، إبراىيم عن ، حماد عن ، سفياف عن ، قبيصة حديث من
 أجعل أف عني أفيجزئ ، أخ بني لي وإف ، اليد ذات خفيف زوجي وإف حليا لي إف:  فقالت - وسلم عليو اهلل

 . موقوؼ مرسل ، اهلل عبد عن ، إبراىيم عن والصواب ، وىم ىذا:  قاؿ ثم.  «نعم:  قاؿ ؟ فيو الحلي زكاة
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 والقوؿ النصاب، بو يكمل ما التجارة عروض أو والفضة الذىب من مالكو عند كاف
 . العلم أىل أقواؿ أصح ىو لبلستعماؿ المعد المباح الحلي في الزكاة بوجوب

 اهلل صلى - النبي أصحاب بعض وأقواؿ الثابتة، والسنة الكتاب، من: بأدلة واستدلوا
 :اآلتي النحو على - وسلم عليو

 َسِبيلِ  ِفي يُػْنِفُقونَػَها َواَل  َواْلِفضَّةَ  الذََّىبَ  َيْكِنُزوفَ  َوالَِّذينَ : }تعالى اهلل قوؿ عمـو - ٔ
َها ُيْحَمى يَػْوـَ * َألِيم بَِعَذابٍ  فَػَبشّْْرُىمْ  اهلل  ِجَباُىُهمْ  ِبَها فَػُتْكَوى َجَهنَّمَ  نَارِ  ِفي َعَليػْ

 - ٖٗ: التوبة{  َتْكِنُزوفَ  ُكْنُتمْ  َما َفُذوُقوا أِلَنْػُفِسُكمْ  َكنَػْزُتمْ  َما َىَذا َوظُُهورُُىمْ  َوُجُنوبُػُهمْ 
ٖ٘ . 
 وجبت ماؿ كل ىو: بعضهم قاؿ: ... ( ٕٚٔ/ٗٔفي تفسيره ) الطبري اإلماـ قاؿ
 يؤدوف وال{ اهلل َسِبيلِ  ِفي يُػْنِفُقونَػَها َواَل : }بقولو وعنى: قالوا زكاتو، تؤدَّ  فلم الزكاة، فيو

 زكاتو أديت ماؿ كل: قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عمر ابن إلى بإسناده ساؽ ثم ،زكاتها
 فهو مدفوناً  يكن لم وإف الزكاة منو تؤدَّ  لم ماؿ وكل مدفوناً، كاف وإف بكنز، فليس

: اآلية تفسير في العلم أىل ألقواؿ ذكره بعد (ٖٕٕ/ٗٔ) الطبري اإلماـ قاؿ ثم ،كنز
 أديت ماؿ كل أف من: عمر ابن عن ذكر الذي القوؿ بالصحة ذلك في األقواؿ وأولى
 زكاتو تؤدَّ  لم ماؿٍ  كل وأف كثر، وإف اكتنازه صاحبو على يحـر بكنز فليس زكاتو

 كاف إذا قل وإف بعفوه، عليو اهلل يتفضل أف إال اهلل، وعيد مستحق معاقب فصاحبو
 ا.ىػ الزكاة فيو يجب مما

 الجصاص قاؿ الحلي، زكاة العمـو في ويدخل والفضة، الذىب زكاة في عامة واآلية
 االسم لشموؿ الحلي في وجوبها على اآلية داللة وجو: ( ٚٓٔ/ٖ) القرآف أحكاـ في
 إخراج يجوز فبل الحلي، ذلك في ويدخل والفضة الذىب تتناوؿ اآلية: أي. ا.ىػ لو

 باب الزكاة، كتاب في صحيحو في البخاري اإلماـ وقاؿ. مخصص دليل بدوف الحلي
 اهلل رضي عمر ابن خبر ساؽ ثم ،(تعليقاً -ٗٓٗٔ) برقم بكنز، فليس زكاتو أدّْي ما

 َواْلِفضَّةَ  الذََّىبَ  َيْكِنُزوفَ  َوالَِّذينَ } :تعالى اهلل قوؿ عن أخبرني: أعرابي لو قاؿ أنو عنهما
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 زكاتها يؤدّْ  فلم كنزىا من: عنهما اهلل رضي عمر ابن قاؿ ،{اهلل َسِبيلِ  ِفي يُػْنِفُقونَػَها َواَل 
ا.ىػ  لؤلمواؿ طهرة اهلل جعلها أنزلت فلما الزكاة، تُنزؿ أف قبل ىذا كاف إنما لو، فويل
، ىذا في تدخل الحلي وزكاة  . مخصص صريح صحيح بدليل إال العمـو

 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن بسنده صحيحو في مسلم روى - ٕ
 كاف إذا إال حقها منها يؤدي ال فضة وال ذىب صاحب من ما: )وسلم عليو اهلل صلى

 جنبو، بها فُيكوى جهنم، نار في عليها فُأْحِميَ  نار، من صفائح لو ُصفحت القيامة يـو
 حتى سنة ألف خمسين مقداره كاف يـو في لو، أعيدت بردت كلما وظهره، وجبينو،
 في عاـ فالحديث. ٔ.. ( النار إلى وإما الجنة إلى إما سبيلو فيرى العباد، بين يُقضى
 المحلىقاؿ ابن حـز في  الصحيح، النص بهذا وفضة، ذىب كل في الزكاة وجوب

 أحواؿ بعض إال يرد لم والسبلـ الصبلة عليو بأنو قط إجماع يأت ولم( : ٓٓٔ/ٙ)
 . إجماع وال صحيح نص بغير ذلك من شيء تخصيص يجز فلم وصفاتو، الذىب

 امرأة أفعن جده )  أبيو عن شعيب، بن عمرو عن عنبإسناده  داود أبو روى - ٖ
 غليظتاف َمسكَتاف ابنتها يد وفي لها، ابنة ومعها وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ أتت
 يـو بهما اهللُ  ُيَسوّْرؾِ  أف أَيُسرُّؾِ  قاؿ ال،: قالت ىذا؟ زكاة أتعطين لها فقاؿ ذىب، من

 وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى فألقتهما فخلعتهما،: قاؿ نار؟ من سوارين القيامة
 عليو اهلل صلى النبي عن الثابت الحديث وىذا،  ٕ(ولرسولو وجل عز هلل ىما وقالت

                                                           

 ( .ٜٛٛ) مسلم عند جابر حديث ومن ،(ٕٓٗٔ) مختصراً  البخاري عند وىو ،(ٜٚٛ) مسلمأخرجو  ٔ
 داود وأبو(، ٖ٘ٔ/ٖ) شيبة أبي ابنو  (،ٕٛٓ ،ٕٗٓ ،ٛٚٔ/ٕ) أحمد، و (٘ٙٓٚ) الرزاؽ عبد أخرجو ٕ
(، وابن زنجويو في األمواؿ ٛٓٔ/ٕ) والدارقطني(، ٖٛ/٘) المجتبى في والنسائي، (ٖٚٙ) والترمذي، (ٖٙ٘ٔ)
ابن القطاف في بياف  عنو قاؿ( والحديث ٓٗٔ/ٗ) البيهقيو  ،(ٖٛ٘ٔ) البغوي(، و ٕٙٚٔرقم ،  ٖٜٚ/ٖ)

( : إسناده حسن،  ٖٖ/ٙ، وقاؿ النووي في المجموع )إسناده صحيح إلى عمرو( : ٖٙٙ/٘الوىم واإليهاـ )
صححو ( : إسناده قوي، و ٗٚٔ(، وقاؿ الحافظ في البلوغ )٘ٙ٘/٘وصححو ابن الملقن في البدر المنير )

(، وقاؿ الشيخ أحمد ٖٓ٘/ٙالعبلمة األلباني في صحيح أبي داود، وصححو العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )
( ٕٛٗ/ٔٔ(: إسناده صحيح، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )ٓ٘ٔ/ٓٔشاكر في تحقيق المسند )

 : حديث حسن .
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 الوعيد ألحق وسلم عليو اهلل صلى ألنو الحلي؛ في الزكاة وجوب على يدؿ  وسلم
 .الحديث ىذا في كما الحلي في الزكاة أداء بترؾ الشديد

 على دخلنا: قاؿ أنو الهاد، بن شداد بن اهلل عبد عن بإسناده داود أبو وروى - ٗ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليَّ  دخل: فقالت وسلم عليو اهلل صلى النبي زوج عائشة
 أتزيَّنُ  صنعتهنَّ : فقلت عائشة؟ يا ىذا ما فقاؿ َوِرٍؽ، من فتخاتٍ  يديَّ  في فرأى وسلم،

 من َحْسُبكِ  ىو قاؿ اهلل، شاء ما أو ال،: قلت زكاتُهنَّ؟ أتُؤدّْين: قاؿ! اهلل رسوؿ يا لك
 لبلستعماؿ؛ المعد الحلي زكاة وجوب على يدؿ الصحيح الحديث وىذا،  ٔ(النار
 عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ بها لتتزين الفتخات استعملت عنها اهلل رضي عائشة ألف

  النبي يستثن ولم الحلي، زكاة يؤدّْ  لم لمن الوعيد الحديث َتَضمَّن ذلك ومع وسلم
 بصريح األخذ فوجب غيره، وال المستعار ال: شيئاً  الحلي من وسلم عليو اهلل صلى
 . التخصيص يقتضي ثابتٍ  بنص   إال النصوص تخصص أف يجوز وال وعمومو، النص

                                                                                                                                                  

 عاج، أو[ األوعاؿ قروف] ذبل من أسورة، وىي ك،المس واحدة - السين بتحريك - المسكة: (مسكتافقولو )
 البن األصوؿ، جامع. غيرىما أو فضة، أو ذىب، من: فيقاؿ منو، ىي ما إلى أضيفت ذلك غير من كانت فإذا

 .(ٛٓٙ/ ٗ) األثير
 الصباح بن والمثنى ىذا، نحو شعيب بن عمرو عن الصباح، بن المثنى رواه قد حديث ىذا: الترمذي)تنبيو( قوؿ 

 ، متعقب بما تقدـ،شيء وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الباب ىذا في يصح وال الحديث، في يضعفاف لهيعة وابن
 لم الترمذي ولعل، ثقة المعلم وحسين. والنسائي داود أبي رواية في المعلم حسين شعيب بن عمرو عن رواه قدو 

   .ىذه داود أبي رواية لو تقع
(، ٖٙٚٔ، رقم  ٜٗٚ/ٖوابن زنجويو في األمواؿ )، (٘ٓٔ/ٕ) الدارقطني، و (٘ٙ٘ٔ) داود أبوأخرجو  ٔ
والحديث ضعفو بعض أىل العلم والراجح غير ذلك لذا صححو الحاكم  (ٜٖٔ/ٗ) البيهقي ،(ٚٗ٘/ٔ) الحاكمو 

( : حسن أو صحيح، وحسنو النووي في ٖٚٙ/٘وأقره الذىبي، وقاؿ ابن القطاف في بياف الوىم واإليهاـ )
 في الحافظ قاؿ(: على شرط مسلم، و ٜٕ٘/ٔ(، وقاؿ ابن دقيق العيد كما في الدراية )ٜٓٗ/٘المجموع )

، وصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داود، وصححو الصحيح شرط على إسناده:  (ٜٔ/ٙ) التخليص
 ( .ٕٜ/ٗٔالعبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )

 وضعتها وربما رجليها، أصابع في المرأة تجعلها لها، فص ال حلقةٌ  وىي فتخة، جمع الفتخات: ( فتخاتوقولو )
 .( ٜٓٙ/ٗ) األثير البن األصوؿ جامع يديها، في
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ْـّ  عن بإسناده داود أبو وروى - ٘ ْـّ  سلمة أ  كنت ) قالت عنها اهلل رضي المؤمنين أ
 زكاتو تؤدَّى أف بلغ ما فقاؿ ُىَو؟ أكنز! اهلل رسوؿ يا: فقلت ذىب، من  أوضاحاً  ألبس
 لم ما وأف النصاب، اشتراط إلى اإلشارة الحديث ىذا فيف ، ٔ(بكنز فليس فزكّْي
 ماؿ كل وأف بالعذاب، عليو المتوعد الكنز في يدخل وال فيو، زكاة فبل النصاب يبلغ

 الداللة الحديث وفي بالعذاب، عليو المتوعد الكنز من فهو يزؾَّ  فلم الزكاة فيو وجبت
 ذلك عن سألت عنها اهلل رضي سلمة أـ ألف الحلي؛ في الزكاة وجوب على الصريحة

 . الحديث صريح ىو كما

                                                           

 حسنووالحديث ضعفو بعض أىل العلم، و ( ٖٖ٘ٚ) والبيهقي ،(ٖٛٗٔ) والحاكم ،(ٗٙ٘ٔ) داود أبو أخرجو ٔ
( : حسن أو صحيح، وقاؿ ٖٖٙ/٘وقاؿ ابن القطاف في بياف الوىم واإليهاـ ) ،(ٖٖ/ٙ) المجموع في النووي

 العراقي وقاؿ(، ٜٕ٘/ٔ(: إسناده حسن، وقواه ابن دقيق العيد كما في الدراية )ٜٓٗ/٘النووي في المجموع )
 وقاؿ (،ٕٕٚ/ٖوكذا قاؿ العبلمة ابن باز في تعليقو على فتح الباري ) جيد، إسناده(: ٚ/ٗ) التثريب طرح في

 إال.  عتاب حفظ سوء و النقطاعو ضعيف اإلسناد ىذا أف القوؿ وجملة: ( ٜ٘٘) الصحيحة في األلباني العبلمة
 عمر بن اهلل عبد مع خرجت: "  قاؿ الخطاب بن عمر مولى أسلم بن خالد حديث لو يشهد منو المرفوع أف

 ابن لو قاؿ ،( اهلل سبيل في ينفقونها وال الفضة و الذىب يكنزوف الذين و: )  اهلل قوؿ:  لو فقاؿ أعرابي فلحقو
.  لؤلمواؿ طهورا اهلل جعلها أنزلت فلما الزكاة تنزؿ أف قبل ىذا كاف إنما لو فويل زكاتها يؤد فلم كنزىا من:  عمر

 أخرجو".  وجل عز اهلل بطاعة فيو أعمل و أزكيو و عدده أعلم ذىبا أحد لي كاف لو أبالي ما:  فقاؿ ، التفت ثم
/  ٖ)  البخاري علقو و.  بو أسلم بن خالد حدثني شهاب ابن طريق من( ٕٛ/ٗ) والبيهقي( ٚٛٚٔ) ماجو ابن

 وذلك النزوؿ أسباب في ألنو المرفوع حكم في فهو موقوفا كاف إف و وىو.  صحيح وإسناده،  مختصرا(  ٕٓ٘
 ىذه اإلنفاؽ آية تفسير في جدا ىاـ ىذا عمر ابن حديث و وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ من بتوقيف إال يكوف ال

 األحزاب بعض الظاىر بهذا أخذ قد و الفضة و الذىب من المسلم عند ما جميع إنفاؽ وجوب ظاىرىا فإف
 الزكاة فرض قبل كانت وأنها منها للمراد المبين الحديث ىذا إلى يلتفتوا ولم الحاضر العصر في اإلسبلمية
 الزكاة من األمواؿ على المفروض الجزء إنفاؽ منها المقصود أف بينت و اآلية قيدت نزلت فلما ، لؤلمواؿ المطهرة

 من فإف الصالح السلف سيرة كذلك و الزكاة منع من الترىيب في وردت التي األحاديث سائر دلت ذلك وعلى
 قد و ماتوا بل كلها أموالهم ينفقوا لم الصحابة أغنياء من غيرىما و عوؼ بن الرحمن عبد و عثماف أف بو المقطوع

 الشاىد بهذا الحديث أف القوؿ وجملة،  التراجم و السيرة كتب في مذكور ىو كما طائلة أمواال لورثتهم خلفوا
ُُ : األوضاح: (أوضاحاً وقولو ) . أعلم اهلل و.  صحيح أو حسن  الجوىري، قاؿ ىكذا الصحاح، الدراىم من ُحليّّ
 .( ٓٔٙ/ٗ) األثير البن األصوؿ، جامع الفضة، من حليّّ  األوضاح: األزىري وقاؿ
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 وسلم عليو اهلل صلى النبي أتيت ) قالت عنها، اهلل رضي قيس بنت فاطمة وعن - ٙ
 جعل التي الفريضة منو خذ اهلل رسوؿ يا: فقلت ذىب، من مثقاالً  سبعوف فيو بطوؽ

 فوجهو مثقاؿٍ  أرباع وثبلثة مثقاالً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأخذ قالت فيو، اهلل
 صلى اهلل رسوؿ فقسم قالت فيو، اهلل جعل الذي منو خذ اهلل رسوؿ يا فقلت: قالت

 يا قلت قالت فذكره، فقاؿ غيرىم، وعلى الستة، األصناؼ ىذه على وسلم عليو اهلل
 األلباني العبلمة قاؿ ، ٔ(ورسولو بو وجل عز اهلل رضي ما لنفسي رضيت اهلل، رسوؿ

                                                           

 ( .ٜٕٛٚوصححو العبلمة األلباني في الصحيحة ) ( ٖٓ/ٖٛ) مردويو ابن انتقاء جزئو في الشيخ أبو أخرجو ٔ
 ضعف كل األحديث المتقدمة. على علماءالبعض  نص)تنبيو( قد 

 . ضعيفاً  شيئاً  فيو وروى زكاة الحلي في الناس بعض وقاؿ: المجموعكما في   الشافعي اإلماـ قاؿ -ٔ
 . شيء – وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن الباب ىذا في يصح وال( : ٖٓ/ٖ)في سننو  الترمذي وقاؿ -ٕ
 .لو مقرراً  ىذا الترمذي قوؿ (.ٜٗ/ٙ) السنة شرحفي  البغوي وذكر -ٖ
 واىية -يعني مرفوعة-  بآثار الحلي في الزكاة إيجاب رأى من واحتج: (ٜٚ/ٙ) المحلىفي  حـز ابن وقاؿ -ٗ
 .عليها ننبو أننا إال بها لبلشتغاؿ وجو ال
 -في ىذا الباب– وسلم عليو اهلل صلى  النبي عن يصح ولم: (ٜٛٔ/ٕ) القرآف أحكاـفي  العربي ابن وقاؿ -٘

 .شيء
 يعني .(ضعيفة الخاصة األحاديث(: ٕ٘ٗٔ/ٕ)  الهادي عبد البن التحقيق تنقيحكما في   الجوزي ابن وقاؿ -ٙ

 .بالحلي
 . شيء فيو يثبت لم الحلي زكاة وباب: (ٓ٘ٔ)ص السعادة سفرفي  الفيروزآبادي وقاؿ -ٚ
 بالضعف معناه في وما الحديث عن الجمهور أجاب(: ٖٛ/٘) النسائي سنن على ةتحاشيفي  السندي وقاؿ -ٛ
. 

 .شيء الباب ىذا في يصح ال: (ٖٖٔ)ص المرتاب جنةكما في   الموصلي بدر بن عمر وقاؿ -ٜ
 ولم معروؼ ىو ما الحلية من وأىاليهم للصحابة كاف وقد(: ٕٔ/ٕ) الجرار السيل في الشوكاني وقاؿ -ٓٔ

 . ذلك في الزكاة في أمر - وسلم عليو اهلل صلى - أنو يثبت
 لزكاة الموجب بو استدؿ ما وصريح(: ٜٚ/ٗ)في فتاواه  الشيخ آؿ إبراىيم بن محمد الشيخ سماحة وقاؿ -ٔٔ

 وحديث الورؽ من فتخاتها في عائشة وحديث المسكتين كحديث المرفوعة النصوص من لبلستعماؿ المعد الحلي
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف قيس بنت فاطمة وحديث تلبسها كانت التي الذىب أوضاح في سلمة أـ

 وأحمد الشافعي كبلـ تتبع من يعلم ذلك كل الذىب أسورة في يزيد بنت أسماء وحديث. زكاة الحلي في: قاؿ
 وال صحتها لعدـ قوي غير بو االستدالؿ أف حـز وابن والبيهقي والدارقطني والترمذي والنسائي عبيد وأبي حنبل بن

 . الصريح ذلك روايات بعض تقوية المتأخرين من حاوؿ من كبلـ من بالتقديم أولى كبلمهم أف شك
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 في معروفاً  كاف أنو على صريحة داللة الحديث ىذا وفي( : ٜٕٛٚ)في الصحيحة 
 أف بعد وذلك النساء، ُحلي على الزكاة وجوب - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عهد
 بعضها ذكرت كنت صحيح، حديث ما غير في بها - وسلم عليو اهلل صلى - أمر
 النبي إلى بطوقها عنها اهلل رضي قيس بنت فاطمة جاءت ولذلك ؛(الزفاؼ آداب) في
 في لعل تلك إلى الحديث ىذا فلُيضم منو، زكاتها ليأخذ ؛- وسلم عليو اهلل صلى -

 بذلك فيحرموف الحلي، على الزكاة وجوب بعدـ يفتوف اليزالوف الذين يقنع ما ذلك
 . األغنياء زكاة أمواؿ في حقهم بعض من الفقراء

/ ٙ) المحلىفي  حـز ابنولما تقدـ من األدلة أوجبها جمع من المحقيقين، فقاؿ 
 المقدار منهما واحد كل بلغ إذا والذىب، الفضة حلي في واجبة والزكاة ( :ٕٜ

 أو امرأة حلى كاف وسواء... قمريِّا عاماً  مالكو عند وأتم - النصاب - ذكرنا الذي
 اتخاذه حل منهما مصوغ وكل لخاتموا والمصحف السيف حلية وكذلك رجل، حلى

 عن ىذا قبل الذى الباب في ذكرناه قد ما السلف عن ذلك في وجاء... يحل لم أو
 بن عمر وعن... الصحة غاية في عنو ىو امرأتو، حلى في الزكاة ايجابو من مسعود ابن

 جرير طريق ومن ،حليهن يزكين المسلمين نساء مر: موسى أبى إلى كتب أنو الخطاب
 يأمر العاصى بن عمرو بن اهلل عبد كاف: قاؿ أبيو عن شعيب بن عمرو عن حاـز بن

 سالم عن شعيب بن عمرو عن المعلم حسين طريق ومن ،ونسائو بناتو حلى في بالزكاة
 عروة عن شعيب بن عمرو وعن ،عاـ كل بذلك يأمره كاف أنو عمر بن اهلل عبد عن
 قوؿ وىو، زكاتو أعطيت إذا الحلى بلبس بأبس ال: قالت المؤمنين أـ عائشة عن

 شداد، ابن اهلل وعبد مهراف، بن وميموف زيد، بن وجابر وطاوس، وعطاء، مجاىد،
 واستحبو سيرين، وابن( ٔ) الهمداني وذر جبير، بن وسعيد المسيب، بن وسعيد

 شبرمة، ابن قوؿ وىو، الزكاة الحلى في أف السنة مضت: الزىري قاؿ ،الحسن
 ا.ىػ حى بن والحسن واالوزاعي،

                                                                                                                                                  

 (.  ٖٛٔ-ٖٖٔوقولهم معارض بتصحيح وتحسين من تقدـ ذكرىم، وقد تعقبهم الحويني في جنة المرتاب )ص
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 زكاة وجوب أي- وجوبها دليبلً  األقواؿ وأظهر( : ٔ٘/ٗفي السبل ) الصنعانيوقاؿ 
 ا.ىػ  وقوتو الحديث لصحة ؛ -الحلي
  تعيره، أو تلبسو مما كاف إذا زكاة المرأة حلي في ليس قاؿ من قوؿ: الثاني القوؿ

 وىو وأصحابهم وأحمد والشافعي مالك الثبلثة األئمة ومنهم ٔالجمهوروىو مذىب 
 وأبو ثور وأبو سعد بن والليث راىويو بن إسحاؽ قاؿ وبو الحجاز أىل فقهاء مذىب

 محمد اإلسبلـ وشيخ القيم وابن والذىبي خزيمة ابن االئمة وإماـ المنذر وابن عبيد
 وابن إبراىيم بن محمد السعودية الديار ومفتي والبيضاوي والشوكاني عبدالوىاب ابن

 اإلماـ قاؿ .البر عبد وابن سعدي وابن تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قوؿ نص وىو قاسم
 وأنس، وجابر، عمر، ابن عن ذلك وروي المذىب، ظاىر وىذا: اهلل رحمو قدامة ابن

 ومحمد وقتادة، والشعبي، القاسم، قاؿ وبو ،- عنهم اهلل رضي - وأسماء وعائشة،
 اهلل رحمهم ثور وأبو وإسحاؽ،  عبيد، وأبو والشافعي، ومالك، وعمرة، علي، بن

 ىذا ولكن، ٕ(زكاة الحلي في ليس)  مرفوعاً  جابر عن روي بما واستدلوا تعالى،
 كما في الحاشية.  بالضعف العلم أىل عليو حكم حديث

 بفعل واستدلوا(، ٜٕ٘/ٖنعم صح من قوؿ جابر رضي اهلل عنو كما في اإلرواء )
 لهن حجرىا، في يتامى محمد أخيها بنات تلي كانت أنها ) عنها اهلل رضي عائشة

                                                           

 (.ٚٔ - ٜ/ ٖ) والمغنى ،(ٜٕ/ ٙ) والمجموع ،(ٕٕٗ/ ٔ) المجتهد وبداية ،(ٔٗ/ ٕ) المختار الدر ٔ
/ ٔ) التحقيق في الجوزي وابن ،( ٕٓٗ٘ رقم ، ٜٖٗ/ٖ) والديلمي ،( ٚٓٔ/ٕ) سننو في الدارقطنى أخرجو ٕ

 وعافية لو، أصل ال باطل: (ٗٗٔ/ٙ: ) المعرفة في والحديث ضعفو الدارقطني، وقاؿ البيهقي( ٕ - ٔ/ ٜٙٔ
 برواية االحتجاج في المخالفين بو نعيب فيما داخبلً  بدينو مغرراً  كاف مرفوعاً  بو احتج فمن مجهوؿ، أيوب بن

(، وأقره الشوكاني في الفوائد المجموعة ٕٓٙ/ٔفي الدراية ) ، وأقره الحافظأمثالو من يعصمنا واهلل الكذابين،
، وقاؿ القاري لو أصل ال باطل( : ٚٓٔ)ص الموضوع الحديث معرفة في المصنوع(،  وقاؿ الهروي في ٔٙ)ص
( ٚٔٛ رقم) اإلرواء في األلباني وقاؿ، لو أصل ال باطل( : ٕٕٔ)ص الموضوعة األخبار في المرفوعة األسرارفي 

 ( . ٘ٓٔ/ٗٔ، وضعفو العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )باطل: 
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 اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن جاء وبما،  ٔ(الزكاة حليهن من تخرج فبل الحلي
،  ٕ(الزكاة حليهن من يخرج ال ثم الذىب، وجواريو بناتو يحلي كاف أنو: )عنهما

 بناتها تحلي كانت أنها: )عنهما اهلل رضي بكر أبي بنت أسماء عن جاء بما واستدلوا
 - عنو اهلل رضي - مالك بن أنس وسئل، ٖ(ألفاً  خمسين من نحواً  تزكيو، وال الذىب

  .ٔ(زكاة فيو ليس: )فقاؿ الحلي، عن
                                                           

 أخرجو طريقو ومن ،(ٜ٘) والمسند( ٖٗ/ٕ) األـ في الشافعي وعنو ،(ٕٓ٘/ٔ) الموطأ في مالك أخرجو ٔ
 ابن أخرجو مالك وعن( ٜٖٔ/ٙ) المعرفة وفي ،(ٕٖٙ/ٔ) الصغير السنن وفي( ٖٛٔ/ٗ) الكبرى في البيهقي
 اهلل صلى النبي زوج عائشة أف)  أبيو عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك قاؿ( ٜٜٚ/ٖ) األمواؿ في زنجويو

 .صحيح وإسناده(  الزكاة حليهن من تخرج فبل الحلي لهن حجرىا في يتامى أخيها بنات تلي كانت وسلم عليو
 مصنفو في شيبة أبي وابن( ٗٙٔ) اهلل عبد برواية المسائل في كما أحمد اإلماـ عند سفياف عليو مالكاً  تابعو 
 المعرفة في البيهقي طريقو ومن( ٜٙ ،ٜ٘) المسند وفي ،(ٖ٘/ٕ) األـ في الشافعي وأخرجو (.٘٘ٔ/ٖ)
 أبي ابن وأخرجو .نحوه عنها اهلل رضي عائشة عن مليكة أبي ابن عن المؤمل بن اهلل عبد طريق من ،(ٜٖٔ/ٙ)

 القاسم عن مرة بن وعمرو ذكواف بن اهلل عبد عن الشيباني عن مسهر بن علي طريق من( ٘٘ٔ،ٗ٘ٔ/ٖ) شيبة
 دلهم عن وكيع طريق من( ٘٘ٔ/ٖ: )شيبة أبي ابن وأخرجو .الحلي إال تزكيو فكانت عائشة؛ عند مالنا كاف: قاؿ
 .معناه عائشة عن عطاء عن صالح بن

 عبد بنت َعْمرة عن سعيد بن يحيى أخبرني جريج ابن طريق من( ٖٛ،ٕٛ/ٗ) المصنف في الرزاؽ عبد وأخرجو
 .ال: قالت صدقة؟، فيو عليها ىل لها، حلي عن عائشة سألت أنها الرحمن

 األـ في والشافعي ،(ٔٚ/ منو قطعة) الموطأ في وىب ابن وعنو ،(ٕٓ٘/ٔ) الموطأ في مالك أخرجو ٕ
 الكبرى في البيهقي أخرجو الشافعي طريق ومن( ٜٜٚ/ٖ) األمواؿ في زنجويو وابن ،(ٜٙ) والمسند ،(ٖ٘/ٕ)
 عمر بن اهلل عبد أف)  نافع عن: مالك قاؿ( ٜٖٔ/ٙ) المعرفة وفي ،(ٕٖ٘/ٔ) الصغير السنن وفي( ٖٛ/ٗ)

 وأخرجو .الجبللة غاية في وإسناده(  الزكاة حليهن من يخرج ال ثم الذىب وجواريو بناتو يحلى كاف عنو اهلل رضي
 بلفظ بو نافع عن عمر بن اهلل عبيد طريق من( ٜٓٔ/ٕ) الدارقطني طريقو ومن( ٕٛ/ٗ) المصنف في الرزاؽ عبد

 الكبرى في البيهقي طريقو ومن( ٔٚ/ منو قطعة) الموطأ في وىب ابن وأخرجو(، زكاة الحلي في ليس )
 الدارقطني رواه وكذا .بو نافع عن واحد وغير يزيد بن ويونس زيد بن وأسامة عمر بن اهلل عبد طريق من( ٖٛٔ/ٗ)

 .بو نافع عن أسامة عن
 .الوجو ىذا غير من نافع عن وروي

 بن وإسحاؽ ،(٘٘ٔ/ٖ) المصنف في شيبة أبي وابن ،(ٗٙٔ) اهلل عبد مسائل في كما أحمد اإلماـ أخرجو ٖ
 طريقو ومن( ٜٓٔ/ٕ) السنن في والدارقطني ،(ٜٔٛ/ٖ) األمواؿ في زنجويو وابن ،(ٖٙٔ/٘) المسند في راُىْوية

 أسماء عن المنذر بنت فاطمة عن عروة بن ىشاـ ثنا وكيع طريق من( ٓٗٔ/ٙ) المعرفة وفي الكبرى في البيهقي
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 للبس المتخذ الحلي: "(ٚٓٔ/ٕشرح الموطأ ) قىنالمفي  الباجي أبو الوليد قاؿ
 اهلل رضي عائشة بو الناس وأعلم الصحابة بين ظاىر مذىب وىذا فيو زكاة ال المباح

 ذلك في أمره عليها يخفى ال ومن - وسلم عليو اهلل صلى - النبي زوج فإنها عنها
 وحكم - وسلم عليو اهلل صلى - النبي زوج كانت حفصة أختو فإف عمر بن وعبداهلل

 اىػ" فيو حكمو عنها يخفى وال - وسلم عليو اهلل صلى - النبي على يخفى ال حليها
 :(ٓ٘ٗ-ٛٗٗ/ٕ) البياف أضواءفي  الشنقيطي العبلمةواحتجوا أيضا بالقياس، قاؿ 

 :وجهين فمن القياس وأما
 من بغيره ألحق والتنمية للتجارة ال االستعماؿ لمجرد كاف لما الحلي أف: األوؿ

 وقد. للتنمية ال لبلستعماؿ معد كبلً  أف بجامع، والمرجاف كاللؤلؤ النفيسة األحجار
 والحلي، التبر فأما: بقولو" الموطأ" في - اهلل رحمو - مالك اإللحاؽ ىذا إلى أشار

 أىلو عند يكوف الذي المتاع بمنزلة ىو فإنما ولبسو إصبلحو أىلو يريد الذي المكسور
 .زكاة والعنبر المسك في وال اللؤلؤ في ليس: مالك قاؿ. زكاة فيو أىلو على فليس
 مراقي في لو وأشار العكس بقياس المعروؼ النوع ىو: القياس وجهي من: الثاني

 :االستدالؿ كتاب في بقولو السعود
 .لبس دوف الشرط فقد ومنو * والعكس المنطقي قياس منو

                                                                                                                                                  

 ألحمد، اللفظ وىذا( تزكيو ال ألفاً  خمسوف قيمتو بالذىب بناتها تحلي كانت أنها) عنها اهلل رضي بكر أبي بنت
 المنذر عن أشهب طريق من( رشد ابن مقدمات مع - ٕٕٔ/ٔ": )المدونة" في سحنوف وأخرج .صحيح وإسناده

 والصواب وىم وىو ،(عميس بنت أسماء: )فقاؿ أسماء نسب لكنو، بو فاطمة عن عروة بن ىشاـ عن اهلل عبد بن
 .بكر أبي بنت أسماء فيو
 طريقو ومن ،(ٜٓٔ/ٕ) السنن في والدارقطني ،(ٗٙٔ) عبداهلل برواية المسائل في كما أحمد اإلماـ أخرجو ٔ

 عن شريك طريق من( ٕٚٚٔ) األمواؿ في عبيد وأبو ،(ٓٗٔ/ٙ) المعرفة وفي ،(ٖٛٔ/ٗ) الكبرى في البيهقي
 بن وعلي ضعف، حفظو في وشريك، زكاة فيو ليس: فقاؿ الحلي عن مالك بن أنس سألت: قاؿ سليم بن علي

 ابن عن أشهب طريق من( رشد ابن مقدمات مع -ٕٕٔ/ٔ) المدونة في كما سحنوف وأخرجو .مجهوؿ سليم
 ) يقوالف كانا مالك بن وأنس مسعود بن اهلل عبد أف الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن حدثو غزية بن عمارة عن لهيعة
 .الحديث ضعيف لهيعة ابن ضعيف، وإسناده( بو وينتفع يعار كاف إذا زكاة الحلي في ليس
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 عكس إثبات ىو: وضابطو، القياس من النوع ىذا قبوؿ في العلماء بعض وخالف
 أحدنا أيأتي: "مسلم حديث ومثالو، العلة في لتعاكسهما أخر لشيء شيء حكم

( ٔ!")وزر؟ عليو أكاف حراـ في وضعها لو أرأيتم: قاؿ! ؟ أجر فيها ولو شهوتو
 الجماع في أثبت الحديث ىذا في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي فإف. الحديث

 في لتعاكسهما الوزر فيو ألف الحراـ الجماع حكم عكس حكم وىو أجراً  المباح
 .زنى كونو الثاني في الوزر وعلة ونفسو امرأتو اعفاؼ األوؿ في األجر علة ألف. العلة
 يجب ال الوضوء أف على احتجاجهم: المالكية عند القياس من النوع ىذا أمثلة ومن
 وجب لما البوؿ عكس كثيرة من يجب لم قليلة من يجب لم لما بأنو القيء كثير من
 .كثيره من وجب قليلة من

 يجب لم المثقل صغير من القصاص يجب لم لما: قولهم: الحنفية عند أمثلتو ومن
 .كثيره من وجب صغيره من وجب لما المحدد عكس كبيره من

 ال العروض أف ىو بصددىا نحن التي المسألة ىذه في القياس من النوع ىذا ووجو
 فإف العين عكس الزكاة فيها وجبت والنماء للتجارة كانت فإذا الزكاة عينها في تجب
 التنمية قصد عنها وانقطع لبلستعماؿ مباحاً  حلياً  صيغت فإذا عينها في واجبة الزكاة

 النوع ىذا ومنع. العلَّة في لتعاكسها أحكامها فتعاكست. فيها زكاة ال صارت بالتجارة
 أف يخفى وال، الشبو قياس من أضعف إنو: محرز ابن وقاؿ.الشافعية بعض القياس من

 لما الصحابة بعض عن الثابتة واآلثار المرفوع الحديث من سبق ما بو يعتضد القياس
 ا.ىػ المرجحات من للقياس النص موافقة أف من األصوؿ في تقرر
 المستعمل الحلي عن الزكاة أسقط من(: ٙٚ/ٜ)  االستذكار في البر عبد ابن وقاؿ
 والبقر الحلي في الزكاة أوجب ومن قياسو، اضطرد فقد العوامل والبقر اإلبل وعد

 البقر في يوجبها ولم الحلي في الزكاة أوجب من وأما أيضاً  قياسو اضطرد فقد العوامل
 .ا.ىػ القياس طريق أخطأ فقد الحلي من وأسقطها العوامل البقر في أوجبها أو العوامل
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 المباحة بالصنعة صارت المباحة الحلية: )(ٓٙٔ/ٕ) الموقعين إعبلـ القيم ابن وقاؿ
 اىػ الزكاة فيها تجب لم ولهذا. األثماف جنس من ال والسلع الثياب جنس من

 كلفظ العين زكاة في الواردة األلفاظ ىنا منو ويقصد، اللغوي الوضعواحتجوا أيضا ب
 ال؟ أـ الحلي تشمل ىل" العرب لساف" في ونحوىما" الورؽ"و" الرقة"

 يشمل ال" الورؽ" و" الرقة" لفظي أف المشهورين اللغة أىل عند والمقدـ فالمنقوؿ
 .الحلي

 استدؿ من استدالؿ يصح ال(: ٕٔ/ٕ) الجرار السيل في الشوكاني العبلمة قاؿو 
 قد ألنو األحاديث في الرقة في الزكاة ذكر من ورد بما الحلية في الزكاة وجوب على
 اسم والرقة الورؽ أف - وغيرىما" القاموس" و" الصحاح" اللغة كتب في ثبت

  ا.ىػ" المضروبة للدراىم
 العرب عند الرقة: عبيد أبو قاؿ(: ٓ٘ٗ/ٕ) البياف أضواء في الشنقيطي العبلمة وقاؿ
. المصوغ على العرب تطلقها وال الناس بين السائرة السكة ذات المنقوشة الورؽ

 في المعروؼ ىو عبيد أبو قالو ما: عنو اهلل عفا مقيده قاؿ .األوقية في قيل وكذلك
 في الفيروزآبادي وكبلـ صحاحو في الجوىري كبلـ بذكر قولو أيد ثم... العرب كبلـ

 ا.ىػ القاموس
 لبلستعماؿ المعد والحلي، النامية األمواؿ في شرعت إنما الزكاةوأحتجوا أيضا بأف 

 . للنماء معداً  ليس
 بعض أقواؿ أىل العلم القائلين بهذا القوؿ.

 للبس اتخذنو للنساء ىو حلي كل في(:  ٕٔٔ/ٔ) المدونةكما في  مالك اإلماـ قاؿ
 امرأة أف فلو: لمالك فقلنا: - قاسم بن الرحمن عبد أي -قاؿ فيو عليهن زكاة فبل

 للعرائس تكريو أشبهو وما الجيب مثل الدراىم عليو فتكتسب تكريو حلياً  اتخذت
 . اىػ فيو زكاة ال: فقاؿ عملتو؟ لذلك
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 مما وىذا. صدقة الحلي في: قيل وقد(:  ٕٗ - ٔٗ/ٕ) األـفي  الشافعي وقاؿ
: الشافعي أخبرنا. فيو وجل عز اهلل استخار قد: الربيع قاؿ. فيو وجل عز اهلل أستخير

 زكاة فبل يكرى أو يعار أو يدخر أو يلبس حلياً  كاف وإف...  زكاة الحلي في وليس
 والخواتم الفتوخ فيو وسواء قل أو ضوعف أو المرأة الحلي كثر ىذا في وسواء. فيو

 .باختصار اىػ( الحلي من ىذا وغير العرائس وحلي والتاج
 تجب ال: القديم في نصو المشهور الصواب:  (ٕٜٗ/٘) المجموعفي  النووي قاؿ
 في نص كما تجب ال أنو البويطي في ونص( األـ) في عليهما نص قوالف الجديد وفي

 .اىػ( ذكرنا كما تجب ال والمذىب. القديم
(:  ٗٙٔص) اهلل عبد ابنو برواية أحمد اإلماـ مسائلفي  أحمد اإلماـ بن عبداهلل وقاؿ

 فيو يكوف ال أف أرجو ويلبس يعار كاف إذا: فقاؿ زكاة؟ فيو ىل الحلي عن أبي سألت
 اإلماـ مسائل في وجاء. زكاتو أنو يعني - ويلبس يعار الحلي: قاؿ رواية وفي. زكاة

 ".الحلي في زكاة ال: " ٛٚٚ رقم( ٕٕٚ/ٕ) صالح البنو أحمد
 أحمد سمعت(.:  ٛٚ ص) داود أبي برواية أحمد اإلماـ مسائلفي  داود أبو وقاؿ
 .ا.ىػ ويلبس يعار أف زكاتو: قاؿ أخرى مرة وسمعتو. زكاة فيو عندنا ليس الحلي: قاؿ

(:  ٖٔٔ/ٔ)  ىانيء ابن برواية أحمد اإلماـ مسائلفي  ىانيء بن إسحاؽ وقاؿ
 .ا.ىػ عاريتو زكاتو: قاؿ زكاة؟ فيو الحلي عن وسألتو
 المصوغ كاف فإف:  ( ٕٙٛ/ٔ) المدينة أىل فقو في الكافي في عبدالبر ابن وقاؿ
 لتجارة يكن ولم أزواجهن أو أوليائهن كسب أو كسبهن من النساء لزينة متخذاً  حلياً 
 .ا.ىػ الزكاة عنو سقطت لكراء وال

 الزكاة أف على الدليل ذكر باب(: ٖٗ/ٗ)في صحيحو  خزيمة ابن األئمة إماـ وقاؿ
 على يقع ال بلغتهم خوطبنا الذين العرب لغة في الورؽ اسم إذ الحلي على واجبة غير

 ا.ىػ ملبوس متاع ىو الذي الحلي
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 من صححو وممن. العلم أىل أكثر قاؿ وبو(: ٕٜٗ/٘) المجموعفي  النووي قاؿ
 والمحاملي والماوردي والبندنيجي" المفتاح" في القاص وابن المزني: أصحابنا
( الخبلصة) في والغزالي( االستذكار) في والدارمي( المجرد) في الطيب وأبو والقاضي
 في المحاملي منهم جماعات قطع وبو يحصوف ال وآخروف( كتابو) في والرافعي

 في والجرجاني( المسائل عيوف) في والمصنف( الكفاية) في الرازي وسليم المقنع
 .اىػ وآخروف( الكافي) في المقدسي الدين نصر والشيخ( البلغة) و( التحرير) كتابيو
 معداً  كاف إذا المباح الحلي في الزكاة تجب وال: (ٖٖ)ص الكبائرفي  الذىبي وقاؿ

 ا.ىػ لبلستعماؿ
 - ٓٔٔ/ٕ) الموقعين إعبلـمثل  كتبو من مواضع في القيم ابن زكاتو بعدـ وصرح
 . (ٖٗٔ/ٖ) الفوائد وبدائع ،(ٓٙٔ
 بن محمد اإلماـ الشيخ مؤلفاتكما في   عبدالوىاب بن محمد شيخال وقاؿ

 ا.ىػ لبلستعماؿ المعد، المباح الحلي في زكاة وال(: ٜٖٕ/ٔ) الفقو - عبدالوىاب
 كاف لقدبقولو :  (ٕٔ/ٕ) الجرار السيل في الشوكاني العبلمة ونصره القوؿ ىذا وأيد

 - وسلم عليو اهلل صلى - أنو يثبت ولم. معروؼ ىو ما الحلية من وأىاليهم للصاحبة
 ا.ىػ ذلك في بالزكاة أمرىم
 (.ٜٖٚ/ٔ) الفتوى دراية في القصوى الغاية كتابو في البيضاوي بو وأفتى
 حلي(: ٜ٘/ٗ)في فتاواه  إبراىيم بن محمدالعبلمة  السعودية الديار مفتي وقاؿ

 عندنا والراجح العلماء بين خبلؼ تزكيتو في للبس المتخذ والفضة الذىب من النساء
 النتشرت المفروضة الصدقات كسائر فرضا كانت لو الحلي زكاة... و  فيو زكاة ال أنو

 صلى - النبي بعد األئمة ولفعلتها - وسلم عليو اهلل صلى - النبي زمن في فرضيتها
 كما يقع لم ذلك وكل صدقاتهم كتب من شيء في ذكر لها ولكاف - وسلم عليو اهلل
 ا.ىػ األمواؿ كتاب في سبلـ بن القاسم عبيد أبو اإلماـ بينو



 - 116 - 

 وأيده، ( ٖٔ/ٕ) األحكاـ أصوؿ شرح األحكاـ إحكاـ كتابو في قاسم ابن وأيده
 .(ٖ٘ٓ-ٕٖٓ/ٔ) المآرب نيلفي  البساـ الرحمن عبد بن عبداهلل الشيخ ونصره

 في صريح صحيح حديث الزكاة لمانعي يثبت لم والراجح واهلل أعلم القوؿ األوؿ ألنو
 وصريح الصحيحة، األحاديث عمـو من أوجبها لمن ثبت كما الزكاة، وجوب عدـ

 جده، عن أبيو عن شعيب بن وعمرو سلمة، وأـ، عائشة: حديث في الزكاة وجوب
 . التوبة سورة آية عمـو مع قيس، بنت وفاطمة

 النبي عن صحيحة بأحاديث معارضة الزكاة وجوب بعدـ الصحابة بعض عن اآلثار ثم
 قوؿ يعارضو ال وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ أف المعلـو ومن، وسلم عليو اهلل صلى
 وقد وسلم، عليو اهلل صلى قولو مع ألحد قوؿ فبل كاف، من كائناً  الناس من أحد

 ال: الثاني القوؿ: ( ٔ٘/ ٗ) السبلـ سبلفي  قاؿ حين اهلل رحمو الصنعاني أحسن
 عن وردت آلثارٍ  قوليو؛ أحد في والشافعي مالك، مذىب وىو الحلية في الزكاة تجب

 .لآلثار أثر ال الحديث صحة بعد ولكن الحلية، في وجوبها بعدـ قاضية السلف
 عن نجيب بماذا: قائل قاؿ فإف (:ٜٕٔ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 الوجوب؟ بعدـ القائلين أدلة
  :يلي بما نجيب: قلنا
 عن فضبل حجة، بو تقـو ال ضعيف حديث فإنو «زكاة الحلي في ليس»: الحديث أما
 فلو بموجبو، يقولوف ال بو المستدلين إف ثم. الصحيح الحديث عمـو يعارض أف

 إف: فيقولوف بذلك، يقولوف ال وىم مطلقا، فيو زكاة ال الحلي لكاف بموجبو أخذنا
 وجو، من بالحديث أخذنا أننا معناه وىذا الزكاة، فيو النفقة أو لئلجارة، المعد الحلي
 .الحديث صح لو ىذا آخر، وجو من وتركناه

 داللة فبل «حليكن من ولو تصدقن»: العيد يـو للنساء وسلم عليو اهلل صلى قولو وأما
 وقد للنفقة، ماال أعد قد آلخر قلت لو كما الحلي؛ في الزكاة وجوب عدـ على فيو



 - 117 - 

 ىذا في الزكاة وجوب عدـ على ذلك يدؿ فبل نفقتك، من ولو تصدؽ: نصابا بلغ
 .الماؿ

 صلى النبي عن األحاديث عمومات يقاـو ال فهو الخمسة، الصحابة عن روي ما وأما
 التي المرأة حديث وىو الموضوع، في خاصا دليبل ىناؾ أف سيما وال وسلم عليو اهلل

 اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ مع أحد بقوؿ عبرة وال الموضوع، في نص فإنو ابنتها، معها
 .الصحابة من غيرىم بآثار معارضة أنها كما وسلم، عليو
 :لوجوه باطل فهو القياس وأما

 .االعتبار فاسد يكوف فإنو النص مقابلة في قياس وكل النص، مقابلة في أنو: األوؿ
 وليس الزكاة، وجوب والفضة الذىب في األصل ألف الفارؽ مع قياس أنو: الثاني

 على الزكاة، أصلو ما نقيس فكيف الزكاة وجوب والثياب، والعبد، الفرس، في األصل
 !الزكاة؟ عدـ فيو األصل شيء

 كاف ولو زكاة، فيو فليس لؤلجرة، أعده قد عبد لو كاف لو ألنو متناقض؛ أنو: الثالث
 ففيو لؤلجرة، أعده حلي عنده كاف ولو الزكاة، فيها فليس لؤلجرة، أعدىا خيل عنده
 ونحوه أثاث عنده كاف ولو الزكاة، ففيو للنفقة أعده حلي عنده كاف لو وأيضا! الزكاة

 .زكاة فيو فليس منو باع احتاج كلما للنفقة أعده قد
 المذىب على زكاة فيها فليس للتجارة نواىا ثم لبلستعماؿ ثياب عنده كاف ولو

 .الحلي بخبلؼ
 قد امرأة حلي في الزكاة تجب ال قولهم على أنو الغريب ومن القياس، يصح ال إذا

 أعدتو قد فقيرة امرأة حلي في الزكاة وتجب الكماليات من كونو مع للتجمل أعدتو
 من على ال للكماليات أعدتو من على الزكاة تجب أف الحكمة مقتضى وكاف للنفقة،
 .للضروريات أعدتو

 يشترط ال والفضة الذىب أف فالجواب للنماء، مرصد غير الحلي إف: قولهم وأما
 ال ادخرىا قد دنانير أو دراىم عنده كاف لو اإلنساف أف بدليل للنماء الرصد فيهما
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 فيها فتجب بيت شراء أو لزواج أعدىا أو منها، يأكل وإنما يشتري وال فيها يبيع
 .عينها في لوجوبها الزكاة

 :بالوجوب القائلين أدلة على إيرادات
 وال ذىب صاحب من ما»: وسلم عليو اهلل صلى قولو إف: قولكم على يرد: قالوا: أوال

، «فضة  والرقة «العشر ربع الرقة في»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف للعمـو
 فالرقة{ المدينة إلى ىذه بورقكم أحدكم فابعثوا: }تعالى لقولو المضروبة؛ الفضة ىي
 «فضة وال ذىب صاحب من ما»: وسلم عليو اهلل صلى قولو فيحمل الدراىم، ىي

 .المضروب والذىب المضروبة، الفضة على
 :وجهين من ذلك على فالجواب

 اهلل رحمو ػ حـز ابن ألف المضروبة؛ السكة بالرقة المراد أف نسلم ال أننا: األوؿ الوجو
 حجة حـز ابن: قلنا فإف تضرب، لم أـ ضربت سواء مطلقا، للفضة اسم الرقة: قاؿ ػ

 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ إف: قلنا بحجة، ليس: قلنا وإف ظاىر، فاألمر اللغة في
 من أواؽ خمس دوف فيما ليس»: وقاؿ «العشر ربع درىم مائتي في الرقة في»: قاؿ

 .الفضة مجرد المعتبر أف على دليل فهذا ،«صدقة الورؽ
 بعض فذكر دراىم، المضروبة الفضة بالورؽ المراد أف سلم لو: نقوؿ أف: الثاني الوجو
 .تخصيصا يعتبر ال العاـ يوافق بحكم العاـ أفراد

 يخصص ىذا فهل منهم، وىو محمدا أكـر: قلت ثم الطلبة، أكـر: قلت لو أرأيت
 .ال؟ أو العاـ

 .اإلكراـ في خاصة مزية لمحمد ويكوف الجميع، فيكـر الثاني،: الجواب
 :وجهين من بو االستدالؿ يستقيم ال وابنتها المرأة حديث إف: قالوا: ثانيا

 فيما الزكاة تجب ال: تقولوف وأنتم ال؟ أـ النصاب، بلغ ىل نعلم ال أننا: األوؿ الوجو
 .النصاب دوف
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 جاىلة ػ وىي «نار من سوارين بهما اهلل يسورؾ أف أيسرؾ»: يقوؿ كيف: الثاني الوجو
 .يهدد ال معذور والجاىل ػ

 :يلي بما بالوجوب القائلوف العلم أىل ىذا عن أجاب
 :ىي بأجوبة عنو فأجيب: األوؿ الوجو أما

 القليل الذىب أف ومعلـو عندىا، ما إلى تضمو: الثوري سفياف قاؿ: األوؿ الجواب
 .النصاب بلغ للكثير ضم إذا

 يبلغ؛ لم أـ النصاب بلغ وسواء الحلي، في الزكاة نوجب نحن: قالوا: الثاني الجواب
 .الحديث ىذا لظاىر

 والمسكتاف ،«غليظتاف مسكتاف»: الحديث ألفاظ بعض في أف: الثالث الجواب
 أف أجل من الرواية، ىذه على األخرى الروايات فتحمل النصاب، تبلغاف الغليظتاف

 .النصاب اشتراط يتحقق
 :بوجهين ذلك عن فأجابوا جاىلة وىي بالعذاب تهديدىا وىو: الثاني الوجو عن وأما

 وىذا المعين، ىذا على الحكم عن النظر بقطع الحكم تثبيت المقصود أف: أحدىما
 يـو بهما يسور فإنو السوارين في الحلي زكاة منع من أف وىو جدا، عميق الجواب

 .نار من بسوارين القيامة
 زكاتهما، تؤدي لم إف نار من بسوارين بهما اهلل يسورؾ أف أيسرؾ: التقدير أف: الثاني

 يؤد لم من على الوعيد أف وىو الشريعة، من معلـو شرط تقدير على الحديث فيكوف
 .عليو وعيد فبل أداىا من أما الزكاة،

 قاعدة المعين، ىذا عن النظر بغض الحكم إثبات المراد أف وىو: األوؿ والجواب
 رجلين على مر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف المفيدة القاعدة ىذه أمثلة ومن مفيدة،

 الحاجم أفطر»: وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ اآلخر، يحجم أحدىما البقيع في
 .«والمحجـو
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: قاؿ ػ اهلل رحمو ػ اإلسبلـ شيخ شيخو على أورد إنو: ػ اهلل رحمو ػ القيم ابن يقوؿ
 الحاجم أفطر»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى والرسوؿ يفطر، ال الجاىل إف: نقوؿ كيف

 ؟«والمحجـو
 بقطع الحكم إثبات بو المراد ىذا إف: ػ اهلل رحمو ػ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ فأجاب

 المعين، الشخص في نظرنا الحكم ثبت فإذا المعينين، الشخصين ىذين عن النظر
 .الحكم ىذا مقتضى لزـو شروط عليو وطبقنا
 وعمرو لزيد شرعا ليس الشرع ألف العلم؛ لطالب مفيدة قاعدة الحقيقة في وىذا
 .بعضا بعضها يصادـ ال ونصوصو جميعا، لؤلمة بل فقط،
 اآلونة في الخبلؼ وظهر كثيرا، فيها الناس اختلف الحلي زكاة أعني المسألة؛ وىذه

 اإلماـ مذىب من المشهور إال يعرفوف ال والحجاز نجد في الناس كاف حيث األخيرة؛
 الحلي في الزكاة بوجوب القوؿ ظهر لما ثم الحلي، زكاة وجوب عدـ وىو أحمد؛

 المسألة، ىذه في يبحثوف الناس صار اهلل، وفقو باز بن العزيز عبد: شيخنا يد على
 دليبل أظهر كونو مع القوؿ وىذا هلل، والحمد بها، القوؿ وشاع بذلك القائلوف وكثر

  .االحتياط متقضى ىو تعليبل وأصح
 : بشرطينعند الجمهور  الحلي ال تجب في زكاة(: التنبيو)

 سقوط فؤلف اإلباحة؛ وىو األوؿ الشرط(: ٕ٘ٔ/ٙقاؿ العثيمين في الشرح الممتع )
 .للرخصة أىبلً  ليس المحـر ومستعمل الرخصة، باب من الحلي عن الزكاة
 بلغ إذا الخاتم ىذا في الزكاة عليو لوجبت ذىب من خاتماً  الرجل اتخذ لو: مثالو

 .محـر ألنو النصاب؛ بو يكمل ما عنده كاف أو النصاب،
 صور من ذلك أشبو ما أو فراشة شكل أو ثعباف شكل على حلياً  امرأة اتخذت أو

؛ ألنو الزكاة؛ فيو عليها فإف األرواح، ذوات  صورة فيو ما اإلنساف على يحـر إذ محـر
 .حيواف صورة على صنع ما أو حيواف،
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 لبلستعماؿ: أي العارية، أو لبلستعماؿ، معداً  كونو وىو: الثاني الشرط وأما
   .محض إحساف وىي ويردىا، بها ينتفع لمن العين بذؿ وىي العارية، أو الشخصي،

 ال المستعير إف: نقوؿ ولهذا ذلك، أشبو وما والرىن، اإلجارة، التعريف بهذا ويخرج
 العلماء؛ عند معروفة بشروط غيره يؤجر أف يملك والمستأجر غيره، يعير أف يملك

 فيها، يتصرؼ المنفعة فمالك للمنفعة، مالك والمستأجر لبلنتفاع، مالك المستعير ألف
  .زكاة فيو ليس العارية أو لبلستعماؿ، فالمعد يتصرؼ ال االنتفاع ومالك

 .والفضة الذىب من المحـر الحلي في الزكاة(: حكم ٔ-مسألة)
 لم األثماف من محرماً  اتخاذه كاف ما وكل: (ٜٕٕ/ٗ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ

 للتجارة، مخلوقة لكونها فيها؛ الزكاة وجوب األصل ألف باتخاذه؛ زكاتو تسقط
 .أصلها على فبقيت ذلك، يمنع ما يوجد ولم غيرىا، إلى بها والتوسل

 آنية تحريم على كبلمو أثناء (ٕٕٛ/ٗ) أيضا المغنيفي  تعالى اهلل رحمو وذكر
 وال العلم، أىل بين خبلؼ بغير الزكاة فيها فإف ىذا ثبت إذا: فقاؿ والفضة، الذىب

 زادت وإف إليو، بضمّْها نصاباً  يبلغ ما عنده يكوف أو بالوزف، نصاباً  تبلغ حتى فيها زكاة
 ... . الشرع في لها قيمة فبل محرمة ألنها بها؛ عبرة فبل لصياغتو، قيمتو؛

 الرجل يتخذه الذي وىو الحراـ الحلي أما(: "ٖٚ/ ٕ" )المسالك تبيين" في جاء
 .الحوؿ عليو وحاؿ نصابا، بلغ إذا الزكاة فيو فتجب وأسورتو، الذىب كخواتم للبس،

 .ذلك ونحو والمبلعق والمجامر والذىبية، الفضية األواني في الزكاة تجب كما
 حلي في الزكاة وجوب على العلم أىل أجمع: ( ٕٔٙ/ٜ) الدائمة اللجنة قالتو 

ا كاف أو االستعماؿ، محـر حليِّا كاف إذا والفضة الذىب  ا.ىػ  نحوىا أو للتجارة معدِّ
يعني العبلمة – شيخنا وسألت (:ٖٗ/ٖ) الميسرة الفقهية الموسوعةفي  العوايشةوقاؿ 

 الذىب؟ أواني في الزكاة تجب ىل: "-األلباني
  ".بالزكاة أولى وىي محرمة، كانت ولو تجب: فأجاب
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 بذىب غيرىما أو غزاال أو شاة حلى لو(: ٗٗ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)
 ا.ىػ قاؿ كما وىو محـر ذلك الف الدارمي وقاؿ خبلؼ ببل زكاتو وجبت فضة أو
 حلى لبس عليو يحـر المشكل الخنثي(: ٗٗ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)

 مرصدات لكونهن لهن بيحإ نماإ النو النساء حلي لبس ايضا عليو ويحـر الرجاؿ
 وصاحب والبغوى الفتوح أبو القاضي بتحريمو قطع ىكذا والسادة لبلزواج للتزين
 زاد وقد التكليف لعدـ الصغر في لو ابيح نماإ النو االوؿ الصواب... و وآخروف البياف
 البغوي حكاىما طريقاف زكاتو ففى تحريمو وىو بالمذىب قلنا فإذا بالبلوغ ذلك

 ببل وجوبها الرافعي ورجح البياف وصاحب الفتوح أبو القاضي قطع وبو أصحهما
 نتيقن ال النا المباح الحلي في لقوالف وجوبها في  والثانى محـر حلى النو خبلؼ
 . أعلم تعالي واهلل لبلحتياط حرمناه وإنما لو مباح أنو الحتماؿ االمر نفس في تحريمو

 ذىب من أنملة أو سنا أو أنفا اتخذ إذا(: ٙٗ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)
 فإف زكاتو وأما الماوردي قاؿ خبلؼ ببل حبلؿ أنو سبق فقد بو سنو شد أو فضة أو

 فعلى وإال واحدا قوال فيو زكاة وال مستهلكا صار عليو وتراكب العضو فيو ثبت
 . المباح الحلي في القولين

اقتناء ىذا – كاف إذا(: ٖٙٔ/ٙ(: قاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )فرع)
 قيمتو؟ أو وزنو المعتبر فهل الزكاة، فيو تجب محرماً  -الذىب

 أف يجوز ال والمحـر محرماً، كونو على مبنية قيمتو ألف وزنو؛ يعتبر المذىب: الجواب
 .وإخراجاً  نصاباً  وزنو فنعتبر شرعاً، يقـو

 :أقساـ ثبلثة الحلي أف نعرؼ وبهذا
 .وإخراجاً  نصاباً  بوزنو يعتبر قسم ػ ٔ
 .وإخراجاً  نصاباً  بقيمتو يعتبر قسم ػ ٕ
 .إخراجاً  وقيمتو نصاباً، بوزنو يعتبر قسم ػ ٖ
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، الحلي فهو وإخراجاً  نصاباً  الوزف يعتبر الذي وىو: األوؿ أما  أيضاً  ومنو المحـر
 .والفضة الذىب من المحرمة األواني

 عشروف قيمتو ولكن مثقااًل، عشروف زنتو الذىب من كأس عنده رجل: ذلك مثاؿ
 قيمتو أصبحت ذىب، من كأساً  صنع عندما الذىب ىذا لكن لاير، ألفي تساوي مثقاالً 
 الوزف؟ نعتبر أو القيمة نعتبر فهل لاير، آالؼ ثبلثة

 المذىب، ىو وىذا لاير، ألفا وقيمتو مصنوع، غير الذىب من نصاباً  نعتبره: الجواب
 عليو يجب ألنو بها؛ عبرة فبل محرمة صنعة مقابل في الزائدة القيمة ىذه بأف ويعللوف

 ضمناً  ذلك فمعنى الصنعة معتبرين الزكاة إخراج يجب: قلنا وإذا الصنعة، ىذه يغير أف
 .ذلك على إقراره

 لكن المباح، الحلي مثل بقيمتو، يُػْعَتبر أف ينبغي أنو المحـر مسألة في والصحيح
 .الماؿ بيت في تجعل محرمة صنعة مقابل في الزائدة القيمة

 .العروض من للتجارة أعد ما فهو وإخراجاً، نصاباً  بالقيمة يعتبر الذي وىو: الثاني وأما
 النصاب تبلغ لم فهذه مثاقيل، عشرة يبلغ حلي عنده بالحلي، يتاجر رجل: ذلك مثاؿ

 الفضة، من النصاب بلغ فقد درىم أربعمائة العشرة ىذه قيمة ولكن الذىب، من
 .بالقيمة النصاب بلغ ألنو الزكاة؛ فيو فتجب

 .المباح الحلي فهو إخراجاً  وبقيمتو نصاباً  بوزنو يعتبر الذي وىو: الثالث وأما
 غير وقيمتها الزكاة، ففيو مثقاالً  عشرين يبلغ الذىب من حلي عندىا امرأة: ذلك مثاؿ

 ألف لاير؛ آالؼ ثبلثة تزكي فهي لاير، آالؼ ثبلثة مصنوعة وقيمتها لاير، ألفا مصنوعة
 .شرعاً  فتقـو مباحة صفة ىذه
 منها تزكي ال فإنها درىم، ثبلثمائة قيمتها مثقاالً  عشر خمسة عندىا امرأة: آخر مثاؿ
  .نصاباً  وزنها يبلغ لم ألنو

 . والفضة الذىب غير من الحلي في زكاة ال ( :ٕ-مسألة) 
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 ، للتجارة كانت إذا إال فيها زكاة ال الكريمة األحجار أف إلى العلماء جمهور ذىب
 . والفضة الذىب غير في عندىم زكاة وال
 اىػ زكاة والعنبر واللؤلؤ الجوىر في ليس ( :ٖٔٗ/ٔ" )المدونة" في مالك اإلماـ قاؿ

. 
 لؤلؤ من الرجاؿ ادخره أو، ادخرنو أو، بو النساء يحلى وما :األـ في الشافعي وقاؿ

 ورؽ أو ذىب في إال زكاة وال، فيو زكاة فبل وغيره بحر وحلية ومرجاف وياقوت وزبرجد
 . الفضة ىو والورؽ ،منو يستخرج ما كل البحر وحلية. اىػ

 الجواىر من والفضة الذىب سوى فيما زكاة ال " :المجموع" في النووي وقاؿ
 وسائر والصفر والحديد والزبرجد والزمرد والمرجاف واللؤلؤ والفيروزج كالياقوت

 المسك في أيضا زكاة وال، قيمتها وكثرت صنعها حسنت وإف، والزجاج النحاس
 السلف من العلماء جماىير قاؿ وبو، عندنا ىذا من شيء في خبلؼ وال، والعنبر
 والزىري العزيز عبد بن وعمر البصري الحسن عن وغيره المنذر ابن وحكى ،وغيرىم

:  الزىري قاؿ، العنبر في الخمس يجب:  قالوا أنهم راىويو بن وإسحاؽ يوسف وأبي
 يجب: قاؿ أنو العنبري الحسن بن اهلل عبد عن أصحابنا وحكى،  اللؤلؤ وكذلك
 أحمد عن وغيره العنبري وحكى ،السمك سوى البحر من يخرج ما كل في الخمس
 إذا ذكرنا ما كل في الزكاة أوجب أنو: والثانية ،الجماىير كمذىب: إحداىما روايتين،

 :ودليلنا ،والسمك المسك في حتى نصابا قيمتو بلغت
 . فيو الشرع ثبت فيما إال زكاة ال أف األصل -ٔ
 شيء ىو إنما زكاة العنبر في ليس:  قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عباس ابن عن وصح -ٕ

 . ودفعو قذفو أي.  البحر دسره
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 بن عمرو عن المروي الحديث وأما، المسألة دليل في المعتمد ىو ذكرناه الذي فهذا
 ،ٔ(حجر في زكاة ال) وسلم عليو اهلل صلى النبي عن جده عن أبيو عن شعيب

 .اىػ ضعفو وبين البيهقي رواه، جدا فضعيف
 مرصَّعةٌ  وآللئ جوىر، الحلي في كاف فإف: (ٕٗٗ/ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿو 

 من أحد عند فيها زكاة ال ألنها الجوىر؛ دوف، والفضة، الذىب من الحلي في فالزكاة
 وىي مفردة كانت ولو الجواىر، من فيو بما قوَّمو للتجارة الحلي كاف فإف العلم، أىل

 الكافي في وقاؿ، التجارة حلي في كانت إذا فكذلك وزكيت، لقوّْمت للتجارة
 ثياب فأشبهت لبلستعماؿ، معدة ألنها والآللئ؛ الجواىر، في زكاة وال: ( ٜٗٔ/ٕ)

 . الماشية وعوامل البذلة،
 معدّّ  ألنو واللؤلؤ؛ الجوىر، في زكاة ال: (ٔٙٔ/ٗ) الفروع في مفلح ابن وقاؿ

 تبعاً  جميعو فيقوَّـ للتجارة، يكوف أف إال حْلي، في كاف ولو البذلة، كثياب لبلستعماؿ،
. ... 

 الجواىر في الزكاة وجوب على ليس(: ٕٙ/ٕوقاؿ الشوكاني في السيل الجرار )
 بمثل االستدالؿ ماأو  قط علم من ثارةأ نفيس حجر وكل والزمرد والياقوت كاللؤلؤ

 التي األشياء من خذاأل للزكاة تناولو تسليم على فالمراد صدقة موالهمأ من خذ قولو
 باطل والبلـز زكوى غير ولو ماؿ كل من يأخذ اف لـز الإو  زكاة فيها بأف الشرع ورد

 تبوؾ غزوة في التخلف عن التائبين توبة سياؽ في يةاآل فأ يخفاؾ ال ثم مثلو والملزـو
 ا.ىػ  ؼبلخ ببل الزكاة ال النفل صدقة اال منهم المأخوذ وليس
 المصوغات أنواع الوقت ىذا في تعددت" ( :ٕٔٔ/ٗٔ) باز ابن العبلمة وسئل

 على كانت وإف ؟ زكاة فيها فهل وغيره للبس المعدة وغيرىما والببلتين كاأللماس
  . اهلل أثابكم أفيدونا ؟ لبلستعماؿ أو للزينة أواني شكل

                                                           

والحديث  (ٖٔٛٚ رقم ٙٗٔ/ٗ) والبيهقى ،(عمر أبى بن عمر ٜٗٔٔ ترجمة ، ٕٕ/٘) عدى ابن أخرجو  ٔ
(، وضعفو ابن الملقن في البدر المنير ٕٗ٘ٙ/٘ضعفو ابن عدي، والبيهقي، وضعفو ابن القيسراني في الذخيرة )

 ( . ٔٓٛٗ(، وضعفو العبلمة األلباني في الضعيفة )ٕٕٙ/ٔ(، وضعفو الحافظ في الدراية )٘ٓٙ/٘)
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 النصاب بلغت إذا زكاة ففيها والفضة الذىب من المصوغات كانت إف : فأجاب
 ألحاديث ، العلماء قولي أصح في العارية أو للبس كانت ولو.  الحوؿ عليها وحاؿ

 والعقيق كالماس والفضة الذىب غير من كانت إف أما ، ذلك في وردت صحيحة
 جملة من حينئذ تكوف فإنها التجارة بها أريد إذا إال ، فيها زكاة فبل ذلك ونحو

 اتخاذ يجوز وال ، التجارة عروض من كغيرىا الزكاة فيها فتجب التجارة عروض
 في استعمالها إلى وسيلة للزينة اتخاذىا ألف ، للزينة ولو والفضة الذىب من األواني
 تشربوا ال: ) قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن صح وقد ، والشرب األكل

 الدنيا في - الكفار يعني - لهم فإنها صحافها في تأكلوا وال والفضة الذىب آنية في
 .صحتو على متفق( اآلخرة في ولكم
 األواني من يغيرىا أف أيضا وعليو ، وجل عز اهلل إلى التوبة مع زكاتها اتخذىا من وعلى

 . اىػ ونحوه كالحلي األواني تشبو ال أخرى أنواع إلى
 أف إال زكاة فيها ليس كالماس الذىب غير من المجوىرات ( :ٕٗٔ/ٗٔ) أيضا وقاؿ
 . اىػ التجارة بها يراد

 المجوىرات اقتناء حكم ما (:ٜٚ ص) الزكاة فتاوىكما في  عثيمينال العبلمة وسئل
 الذىب حكم األلماس حكم يعتبر وىل ؟ الزكاة فيها تجب وىل ؟ األلماس مثل

 ؟ والفضة
 ، اإلسراؼ حد إلى يصل أال بشرط جائز الستعمالها المجوىرات اقتناء"  :فأجاب

 اإلسراؼ تحـر التي العامة القاعدة بمقتضى ممنوعا كاف اإلسراؼ حد إلى وصل فإف
( المسرفين يحب ال إنو تسرفوا وال: ) تعالى اهلل لقوؿ الحد مجاوزة وىو ،

 . ٔٗٔ/األنعاـ
 فهي اإلسراؼ حد إلى وغيره األلماس من المجوىرات ىذه اقتناء يخرج لم وإذا

  (ٜٕ/البقرة)( جميعا األرض في ما لكم خلق الذي ىو: )تعالى قولو لعمـو ، جائزة
 . اىػ"  التجارية األمواؿ كسائر تكوف فإنها ، للتجارة تعد أف إال زكاة فيها وليس



 - 127 - 

 .العقيق زكاة(: فرع)
 .العقيق في الزكاة وجوب في الفقهاء اختلف
 العقيق في زكاة ال أنو إلى - والشافعية ، والمالكية ،الحنفية – الفقهاء جمهور فذىب
  .للتجارة تكوف أف إال الجواىر كسائر
 آمنوا الذين أيها يا}  تعالى قولو لعمـو العقيق؛ في الزكاة وجوب إلى الحنابلة وذىب
 فتعلقت معدف وألنو ؛{ األرض من لكم أخرجنا ومما كسبتم ما طيبات من أنفقوا
 من أخرجو فإذا خمسو، عليو وجب غنمو لو ماؿ وألنو كاألثماف؛ منو بالخارج الزكاة
 وجوب بو يتعلق الذي المعدف صفة: قدامة ابن قاؿ كالذىب، الزكاة فيو وجبت معدف
 كالحديد قيمة لو مما غيرىا من فيها يخلق مما األرض من خرج ما كل ىو الزكاة

 . ٔوالعقيق والزبرجد والياقوت
 .المغشوش الحلي زكاة( : ٖ-مسألة)

 .غيره مع المسبوؾ ىو الفضة أو الذىب من المغشوش
 في لما ، نصابا خالصو يبلغ حتى فيو زكاة ال أنو إلى والحنابلة الشافعية ذىب

 أخرج بلغو فإذا، صدقة الورؽ من أواؽ خمس دوف فيما ليس المتقدـ الحديث
 الواجب بقدر خالص على اشتمالو يعلم ما المغشوشمن  أخرج أو خالصا الواجب

 . الجودة درجة مراعاة مع
 ، الفضة حكم في فهو الفضة المضروب الورؽ على الغالب كاف إذا: الحنفية وقاؿ

 للتجارة، أعدىا قد كاف ولو العروض، زكاة تزكى وال فضة، كلو كأنو الزكاة فيو فتجب
 تزيد أف والغلبة بو، إال تنطبع ال ألنها الغش، قليل من تخلو ال الدراىم ألف: قالوا

 حكم بل الفضة حكم لها يكوف فبل غالبا الغش كاف إف أما.  النصف على الفضة

                                                           

 ومغني ، (ٔٙٗ/ٔ) الكبير الشرح على الدسوقي وحاشية ، (ٗٔ/ٕ) المختار الدر على عابدين ابن حاشية ٔ
 . (ٕٗ/ٖ) قدامة البن والمغني ، (ٖٕٕ – ٕٕٕ/ٕ) القناع وكشاؼ ، (ٙ/ٙ) والمجموع ، (ٜٖٗ/ٔ) المحتاج
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 ينوىا لم فإف ، بالقيمة نصابا وبلغت ، للتجارة نواىا إف إال فيها زكاة فبل ، العروض
 .فبل وإال ، زكاتها وجبت نصابا تبلغ فضة منها يخلص بحيث كانت فإف للتجارة

 المغشوشة غير كرواج رائجة المغشوشة والدنانير الدراىم كانت إف: المالكية وقاؿ
 الغش من فيها بما وزنها بلغ إف الزكاة فيها فتكوف ، سواء الكاملة مثل تعامل فإنها
 على الخالصين الفضة أو الذىب من فيها بما فالعبرة رائجة غير كانت إف أما ، نصابا
 .فبل وإال زكي نصابا بلغ فإف ، التصفية تقدير
 بالفضة المغشوش الذىب أما غيره، أو نحاسا فيو الغش كاف فيما تقدـ الذي وىذا

 الجميع زكي نصابا أحدىما كاف فإف منهما، جنس كل والحنابلة الشافعية عند فيعتبر
 نصاب منهما يكمل اآلخر إلى أحدىما بضم كانا إف وكذا نصابا، اآلخر يبلغ لم ولو

 .زكاة فبل وإال فضة، نصاب وربع ذىب نصاب أرباع ثبلثة فيو يكوف كأف ،
 زكاة ففيو الذىب نصاب بالفضة المخلوط الذىب بلغ إف أنو إلى الحنفية وذىب

 أما للفضة، الغلبة كانت إف الفضة زكاة ففيها الفضة نصاب الفضة بلغت وإف الذىب،
 .قيمة وأغلى أعز ألنو ذىب، كلو فهو للذىب الغلبة كانت إف

 ذىب من المغشوش في زكاة ال أنو مذىبنا(: " ٘ٓ٘/٘) المجموعفي  النووي قاؿ
 . انتهى"  العلماء جمهور قاؿ وبو؛  نصابا خالصو يبلغ حتى فضة وال

 أو،  مغشوشة فضة أو،  ذىبا ملك ومن(: "ٜٖٔ/ٕ) المغنيفي  قدامة ابن وقاؿ
 عليو لقولو؛  نصابا والفضة الذىب قدر يبلغ حتى،  فيو زكاة فبل،  بغيره مختلطا
 . انتهى( " صدقة الورؽ من أواؽ خمس دوف فيما ليس: ) السبلـ

 منو؟ الخالص الذىب وزف نقدر أف نستطيع كيف لكن
 ىل فينظروا ، الصاغة من الصنعة أىل وىم ، الخبرة أىل إلى ىذا في نرجع : الجواب

 زكاة فبل يبلغ لم وإف ، الزكاة ففيو نصابا بلغ فإف ؟ ال أـ نصابا الخالص الذىب بلغ
   . فيو
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عند من يقوؿ  واللبس االستعماؿ يمنع ال كسرا الحلي راانكسحكم  (:ٗ-مسألة)
 بعدـ الزكاة فيو .

 االستعماؿ يمنع ال كسرا الحلي انكسر إذا(: ٖٗ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 حينئذ، الزكاة ففيو وسبكو، كسره ينوي أف إال فيو، زكاة ال كالصحيح، فهو واللبس،

 القاضي فقاؿ االستعماؿ، يمنع الكسر كاف وإف. االستعماؿ عن صرفو نوى ألنو
  .والتبر النقود بمنزلة كاف ألنو الزكاة؛ فيو أف عندي

 من الزكاة حوؿ عليو انعقد التجارة المرأة بو فنوت للبس الحلي كاف إذا(: ٘-مسألة)
 عند من يقوؿ بعدـ الزكاة فيو. نوت حين

 التجارة، المرأة بو فنوت للبس، الحلي كاف إذا (:ٖٗ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 عنو انصرؼ وإنما األصل، ىو الوجوب ألف نوت؛ حين من الزكاة حوؿ عليو انعقد

 نوى لو كما فهو استعماؿ، غير من النية بمجرد األصل إلى فعاد االستعماؿ، لعارض
 .استعماؿ غير من إليو انصرؼ القنية، التجارة بعرض

 زوجة كانت إذا (:ٜٜ/ٛٔالعبلمة العثيمين في مجموع فتاواه ) (: سئلٙ-مسألة)
 كلو يجمع فهل النصاب، يبلغ ال منهن واحدة كل حلي ولكن حلي، ومعهن وبناتها،
 زكاتو؟ ويدفع

 عشرة وزنو حلي عندىا مثبل النصاب، يبلغ ال حلي عندىا امرأة ىذهفأجاب: 
: تسأؿ أيضا النصاب يبلغ ال واحدة كل حلي لكن حلي، لهن بنات ولها جنيهات،

 ألف يجب، ال: نقوؿ الزكاة؟ وتخرج األـ حلي مع البنات حلي يجمع أف يجب ىل
 البنات أعطتو لؤلـ ملك البنات على الذي الحلي كاف إذا إال يخصو، إنساف كل ماؿ
 البنات على الذي الحلي كاف إذا وأما المرأة، حلي إلى يضم فإنو العارية سبيل على
 ا.ىػ آخر إنساف بماؿ إنساف ماؿ نصاب يكمل وال يخصو واحد كل ماؿ فإف لهن،
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 يبلغ حليهن ومجموع حليا، أعطاىن قد بنات عنده رجل(: ٕٗٔ/ٛٔوسئل أيضا )
 جميعا الحلي يجمع فهل النصاب، يبلغ ال بمفردىا واحدة كل وحلي النصاب،

 ويزكى؟
 عليو ويجب ملكو، فالحلي العارية سبيل على الحلي ىذا أعطاىن كاف إففأجاب: 

 على الحلي ىذا بناتو أعطى كاف وإف زكاتو، أدى النصاب بلغ فإذا جميعا، يجمعو أف
 كل ألف األخرى؛ حلي إلى واحدة كل حلي يجمع أف يجب ال فإنو لهن ملك أنو

 زكاه نصابا منهن الواحدة حلي بلغ فإف ىذا وعلى. األخرى عن منفرد ملكها واحدة
 .فبل وإال

 تعلم لم امرأة (:ٕٗٔ/ٛٔالعبلمة العثيمين في مجموع فتاواه ) (: سئلٚ-مسألة)
 السنوات؟ من مضى ما زكاة تخرج فهل قريبا، إال الحلي زكاة بوجوب
 الببلد ىذه في المعروؼ ألف مضى، ما زكاة عليها يجب ال أنو أرى الذي فأجاب:
 مذىب من والمشهور اهلل رحمو أحمد اإلماـ مذىب من المشهور ىو بو والمفتى

 ىذا وعلى العارية، أو لبلستعماؿ المعد الحلي في زكاة ال أنو اهلل رحمو أحمد اإلماـ
 علمت الذي العاـ، ىذا عن الزكاة عليها يجب ولكن مضى، ما زكاة عليها يجب فبل
 الذي الصحيح القوؿ ألف األعواـ، من يستقبل وعما الحلي، في واجبة الزكاة أف فيو

 .الموفق واهلل. مستعمبل كاف وإف الحلي، في واجبة الزكاة أف: األدلة تؤيده
  .األنثى أذف ثقب)فائدة(: حكم 

 إلى والحنابلة الحنفية فذىب العلماء، بين األنثى أذف ثقب حكم في الخبلؼ وقع
 - الحنبلياف عقيل وابن الجوزي ابن:  ووافقهم - الشافعية وذىب الفعل، ىذا جواز

 وإف مؤلم، إنو قالوا بل النصوص، من بشيء المنع على يستدلوا ولم منو، المنع إلى
 .أجلها من األنثى إيبلـ يباح حتى مهمة وال ضرورة ليست األذف في الزينة
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 القوؿ أف يتبين عنهن اهلل رضي الصحابيات وواقع النبوية السنة نصوص في وبالتأمل
ما  ذلك على تدؿ التي النصوص ومن باإلباحة، القوؿ وىو األوؿ القوؿ ىو الراجح

 :يلي
 فصلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج ) قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث

 وأمرىن وذكرىن فوعظهن النساء أتى ثم - إقامة وال أذانا يذكر ولم - خطب ثم
 إلى وببلؿ ىو ارتفع ثم ببلؿ إلى يدفعن وحلوقهن آذانهن إلى يهوين فرأيتهن بالصدقة

، " وسخابها خرصها المرأة تلقي يلقين فجعلن"  : عندىما أخرى رواية وفي، ٔ( بيتو
 . والصدر العنق حلي:  والسخاب ، األذف حلي:  والخرص
 أف وتعاقدف فتعاىدف امرأة عشرة إحدى جلس ) قالت رضي اهلل عنها عائشة وحديث

 أبو وما زرع أبو زوجي:  عشرة الحادية قالت...  شيئا أزواجهن أخبار من يكتمن ال
:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  عائشة قالت...  أذني حلي من أناس زرع

 .ٕ( زرع ألـ زرع كأبي لك كنت
 حتى بالحلي زرع أـ أذف ملء من زرع أبو فعلو ما وسلم عليو اهلل صلى النبي أقر وقد
 . وتحرؾ ثقل

 عليو متعارفا ىذا يكوف أف على أعلى من أو أسفل من الثقب يكوف أف بين فرؽ الو 
 أو يدىا في تلبسو الذي الحلي ىذا تظهر أف للمرأة يجوز ال أنو إلى وننبو ، بيئتها في

 . عنقها أو أذنها
 أذف ثقب حكم عن :(ٖٚٔ/ٔٔكما في مجموع فتاواه ) العثيمين العبلمة سئل

 . ؟ الزينة أجل من أنفها أو البنت

                                                           

 (.ٗٛٛ) ومسلم ،(ٜٔ٘ٗ) البخاري أخرجو ٔ

 (.ٕٛٗٗ) ومسلم ،(ٖٜٛٗ) البخاري أخرجو ٕ
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 بها يتوصل التي المقاصد من ىذا ألف ؛ بو بأس ال األذف ثقب أف:  الصحيح :فأجاب
 في يلبسنها أخراص لهن كاف الصحابة نساء أف ثبت وقد المباح، التحلي إلى

 .سريعا برؤه صار الصغر حاؿ في ثقب وإذا ، بسيط تعذيب التعذيب وىذا آذانهن،
 وتشويو مثلة فيو ولكنو ، كبلما العلم ألىل فيو أذكر ال فإنني:  األنف ثقب وأما

 تحلية يعد بلد في المرأة كانت فإذا ، ذلك يرى ال غيرنا ولعل ، نرى فيما للخلقة
 ا.ىػ عليو الحلية لتعليق األنف بثقب بأس فبل وتجمبل زينة فيها األنف
 الجارية أذف بثقب بأس ال (:ٕٖٗ/  ٖ) اهفتاو  كما في الفوزاف صالح الشيخ وقاؿ

 في كاف حتى الناس، من الكثير يفعلو العمل ىذا ومازاؿ ، أذنها في الحلي لوضع
 من وغيرىا آذانهن في الحلي يلبسن كن النساء فإف وسلم، عليو اهلل صلى النبي عهد
 .نكير غير
 وبحاجة الحلي، إلى بحاجة ألنها مصلحتها؛ بهذا فالمقصود:  الجارية يؤلم كونو وأما
 يجوز أنو كما الحاجة، ألجل فيو ومرخص مباح الغرض لهذا األذف فثقب التزين؛ إلى

 لوضع أذنها ثقب أو خرؽ يجوز كذلك ، والتداوي للحاجة وكيها للحاجة جراحتها
ا.ىػ  كثيرا عليها يؤثر وال كثيرا، يؤلم ال شيء أنو مع حاجتها، من ألنو فيو؛ الحلي

 وىو اختيار اللجنة الدائمة.
 

 )باب زكاة عروض التجارة( 
 .واصطبلحاً  لغة التجارة عروض مفهـو (:ٔ-مسألة)

 قاؿ الماؿ، من النقد خبلؼ: الراء وسكوف العين بفتح َعْرض جمع: العروض: لغةً 
 عين، فإنهما والدنانير الدراىم، سوى َعْرضٌ  شيء وكل المتاع،: الَعْرضُ : الجوىري

 وال حيواناً، يكوف وال وزف، وال كيل يدخلها ال التي األمتعة: العروض: عبيد أبو وقاؿ
 أو دابٍة، أو بمتاع، وعارضتو مثلو، بمتاع أي: بَِعْرضٍ  المتاع اشتريت: تقوؿ عقارًا،
 . (ٛٚٔص) الصحاح ومختار ،(ٓٚٔ/ٚ) العرب لساف،  بو بادلتو إذا معارضةً  شيء،
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 شامل وىذا، وحطامها الدنيا متاع فهو أعراض جمع والراء، العين بفتح الَعَرض وأما
نْػَيا اْلَحَياةِ  َعَرضَ  لَِتْبتَػُغوا: }وجل عز اهلل لقوؿ كثر؛ أو َقلَّ  الماؿ أنواع لكل ، النور{ الدُّ
 اْلَعَرضِ  َكثْػَرةِ  َعنْ  اْلِغَنى لَْيسَ ) - وسلم عليو اهلل صلى - النبي ولقوؿ ،ٖٖ: اآلية

: تعالى اهلل قاؿ. يزوؿ ثم وقتاً  يُػْعَرضُ  ألنو عرضًا؛ وُسمّْي، ٔ(النػَّْفسِ  ِغَنى اْلِغَنى َوَلِكنَّ 
 ىو والمقصود،  ٕٗ: اآلية التوبة{ اَلتػَّبَػُعوؾَ  قَاِصًدا َوَسَفًرا َقرِيًبا َعَرًضا َكافَ  َلوْ }

 . (الَعْرض: )األوؿ
 عرض جمع «العروض»: قولو (:ٖٛٔ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 يستقر، ال ألنو بذلك؛ وسمي للتجارة المعد الماؿ وىو الراء، بإسكاف عرض أو
 لهذا ربحها؛ يريد وإنما بعينها، السلعة ىذه يريد ال المتجر فإف يزوؿ، ثم يعرض،
 .عينها في ال قيمتها في زكاتها أوجبنا

 .كاف صنف أي ومن نوع، أي من للتجارة أعد ما كل إذا فالعروض
 وفي األقمشة، وفي العقارات، في يدخل إنو إذ وأشملها؛ الزكاة أمواؿ أعم وىو

 ا.ىػ شيء كل وفي الحيواف، وفي األواني،
 . ربحٍ  ألجلِ  والشراء؛ للبيع أعد ما ىو: العروضف اصطبلحاً وأما 
 نوع، أي من األرباح، أجل من والشراء للبيع أعد ما كل التجارية، السلع ىو: وقيل
 . والفضة الذىب غير األمواؿ أصناؼ جميع وىو كاف، صنف أي ومن
 من األثماف غير وىو َعْرٍض، جمع: العروض: ( ٜٕٗ/ٗ) المغنيفي  قدامة ابن وقاؿ

 ا.ىػ الماؿ وسائر والعقار، والحيواف، النباِت، من أنواعو اختبلؼ على الماؿ،
 .النقدين إال الماؿ أصناؼ جميع في  الربح أجل من والشراء البيع: التجارةوقيل 
: العين زكاة فيو تجب جنسٍ  من سواء كانت ما كائنة للتجارة أعد ما كل: وقيل

 .والبغاؿ والحمير، والثياب، كالعقار،: ال أو والغنم، والبقر، كاإلبل،
 حكم زكاة عروض التجارة. ( :ٕ-مسألة)

                                                           

 ( .ٔ٘ٓٔ) ومسلم ،(ٙٗٗٙ) البخاري عليو متفق ٔ
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 .والقياس والسنة، الكتاب بعمـو واجبة العروض زكاة
 :اآلتية اآليات فلعمـو الكتاب أما

 َوِممَّا َكَسْبُتمْ  َما طَيَّْباتِ  ِمنْ  َأْنِفُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: }تعالى اهلل قاؿ: األوؿ الدليل
 تُػْغِمُضوا َأفْ  ِإالَّ  بَِآِخِذيوِ  َوَلْسُتمْ  تُػْنِفُقوفَ  ِمْنوُ  اْلَخِبيثَ  تَػَيمَُّموا َواَل  اأْلَْرضِ  ِمنَ  َلُكمْ  َأْخَرْجَنا

 اهلل رحمو مجاىد فسر وقد ،ٕٚٙ: اآلية، البقرة{ َحِميدٌ  َغِنيّّ  اهلل َأفَّ  َواْعَلُموا ِفيوِ 
 من: قاؿ{ َكَسْبُتمْ  َما طَيَّْباتِ  ِمنْ  َأْنِفُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: }سبحانو قولو تعالى،
 . الحبلؿ التجارة من: لفظ وفي ، التجارة

 جل بذلك يعني( كسبتم ما طيبات من: )( ٙ٘٘/٘في تفسيره ) الطبري اإلماـ قاؿ
 الذىب من بصناعة، وإما بتجارة، إما: بتصرفكم كسبتم، ما طيبات من زكُّوا: ثناؤه

: ( ٕٕٖ/ ٖفي تفسيره ) القرطبي اإلماـ وقاؿ ،الجياد الطيبات بػ ويعني والفضة،
 وىو: تجارة في مقاولةٍ  أو حكمها، وسيأتي اإلجارة، وىي: بدفٍ  بتعب يكوف الكسب

 من{ َكَسْبُتمْ  َما طَيَّْباتِ  ِمنْ : }( ٕٕ٘/ٔفي تفسيره ) البغوي اإلماـ وقاؿ،  البيع
{ َكَسْبُتمْ  َما} حبلالت من: ومجاىد - عنهم اهلل رضي - مسعود ابن قاؿ خيار،

 عباده تعالى يأمر: (ٜٚٙ/ٔفي تفسيره ) كثير ابن اإلماـ وقاؿ ، والصناعة بالتجارة،
: مجاىد قاؿ اكتسبوىا، التي األمواؿ من رزقهم ما طيبات من...  باإلنفاؽ المؤمنين

: ( ٘ٔٔفي تفسيره )ص السعدي العبلمة وقاؿ ،...  لهم إياىا بتيسيره التجارة، يعني
 أخرج ومما المكاسب من لهم يسر ما طيبات من بالنفقة المؤمنين عباده تعالى يأمر
 . األرض من لهم

 َأيػَُّها يَا: }تعالى لقولو والتجارة؛ الكسب صدقة بابُ : )اهلل رحمو البخاري اإلماـ قاؿو 
/ ٖفي الفتح ) حجر ابن الحافظ قاؿ{ َكَسْبُتمْ  َما طَيَّْباتِ  ِمنْ  َأْنِفُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ 
 ما إلى أشار وكأنو حديث، بغير اآلية على مقتصراً  الترجمة ىذه أورد ىكذا: ( ٖٚٓ

 ِمنْ  َأْنِفُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: }اآلية ىذه في مجاىد عن الحكم عن شعبة رواه
 وجوب على أيضاً  اآلية بهذه استدؿ، وقد الحبلؿ التجارة من قاؿ{ َكَسْبُتمْ  َما طَيَّْباتِ 
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 السبلـ سبل في الصنعانيو  ،(ٕٜٕ/ٗ) الكبير الحاوي في الماوردي التجارة زكاة
 .ىم وغير  (ٗ٘/ٗ)

 ُتَطهُّْرُىمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ : }تعالى قولو عمـو الكريم، القرآف من الثاني الدليل
 .ٖٓٔ: التوبة{ َعِليم َسِميعٌ  واهلل َلُهمْ  َسَكنٌ  َصبَلَتكَ  ِإفَّ  َعَلْيِهمْ  َوَصلّْ  ِبَها َوتُػزَكّْيِهمْ 

 :منها مسائل اآلية ىذه تفسير في( ٕٕٛ/ٛفي تفسيره ) القرطبي ذكر
 منو، والمأخوذ المأخوذ، في بشرط مقيد غير مطلق{ َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ : }قاؿ
 واإلجماع، السنة في ذلك بياف وإنما منو، المأخوذ وال المأخوذ، مقدار تبين وال

 عليو اهلل صلى - النبي أوجب وقد األمواؿ، جميع من الزكاة فتؤخذ نذكره، ما حسب
 فيما واختلفوا فيو، خبلؼ ال ما وىذا والعين والحبوب، المواشي في الزكاة - وسلم
 . العروض وسائر كالخيل: ذلك سوى

 في الزكاة، وجوب على داللة اآلية، ىذه في( : ٖٓ٘وقاؿ السعدي في تفسيره )ص
 فمن بها، ويكتسب تنمى أمواؿ فإنها ظاىرة، للتجارة كانت إذا وىذا األمواؿ، جميع
 أمواؿ عدا وما .الزكاة من فيها الّلو أوجب ما بأداء الفقراء، منها يواسى أف العدؿ

 والدر للنماء المتخذة والماشية والثمار، كالحبوب، ينمى، الماؿ كاف فإف التجارة،
 تكن لم للقنية، كانت إذا ألنها فيها، تجب لم وإال الزكاة، فيها تجب فإنها والنسل،

 المقاصد منو ويطلب يتموؿ، ماال العادة، في اإلنساف يتخذىا التي األمواؿ بمنزلة
 .ونحوىا بالقنية المالية عن صرؼ وإنما المالية،

 شيء يكفرىا ال وأنو مالو، زكاة يخرج حتى ويتزكى يتطهر أف يمكنو ال العبد أف: وفيها
 .إخراجها على متوقف والتطهير الزكاة ألف أدائها، سوى

 لِلسَّاِئلِ * َمْعُلوـٌ  َحقّّ  َأْمَواِلِهمْ  ِفي َوالَِّذينَ : }تعالى اهلل قوؿ عمـو: الثالث الدليل
: ( ٚٛٛفي تفسيره )ص السعدي العبلمة قاؿ  ،ٕٗ: اآلية المعارج، {َواْلَمْحُروـِ 

 للسؤاؿ يتعرض الذي( لِلسَّاِئلِ ) وصدقة، زكاة من( َمْعُلوـٌ  َحقّّ  َأْمَواِلِهمْ  ِفي َوالَِّذينَ )
 فيتصدؽ لو يُفطن وال فيعطوه، الناس يسأؿ ال الذي المسكين وىو( َواْلَمْحُروـِ )
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 في واجبة الزكاة: ( ٓٗٔ/ٙ) الممتع الشرحفي  عثيمينال العبلمة تلميذه قاؿ، و (عليو
 َحقّّ  َأْمَواِلِهمْ  َوِفي: }تعالى قولو عمـو في دخولها ذلك على والدليل التجارة، عروض
 .ٜٔ: اآلية، الذاريات{ َواْلَمْحُروـِ  لِلسَّاِئلِ 

 :اآلتية األحاديث فلعمـو السنة؛األدلة من  وأما
 جبل بن لمعاذ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي قوؿ عمـو السنة من: األوؿ الدليل

 فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افترض اهلل أف فأعلمهم: )اليمن إلى بعثو حين
 من تؤخذ زكاة عليهم فرض قد اهلل أف فأخبرىم: ) ... لمسلم لفظ وفي( فقرائهم في

 العبلمة قاؿ ماؿ، كل في العمـو الحديث وظاىر،  ٔ(فقرائهم على فترد أموالهم
 . ماؿ التجارة عروض أف شك وال: (ٓٗٔ/ٙ) الممتع الشرح في العثيمين

 اهلل رسوؿ أمر ) قاؿ – عنو اهلل رضي - ىريرة أبي حديث السنة، من الثاني الدليل
 عبد بن وعباس الوليد، بنُ  وخالد جميل، ابنُ  منع: فقيل بالصدقة وسلم عليو اهلل صلى

 فأغناه فقيراً  كاف أنو إال جميل ابن ينقم ما وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ المطلب،
 اهلل، سبيل في وَأعُتَدهُ  أدراعو احتبس قد، خالداً  تظلموف فإنكم خالد وأما ورسولو، اهلل

 عليو فهي - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فعمُّ  المطلب عبد بن العباس وأما
 عمر - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ بعث: مسلم ولفظ ،(معها ومثلها صدقة

 أدراعو، احتبس قد خالداً  تظلموف فإنكم خالد وأما: قولو إلى...  الصدقة على
 . ٕ... ( معها ومثلها علي فهي العباس وأما اهلل، سبيل في وأعتاده

 " أيأعتاده"و( اهلل سبيل في وأعتاده أدراعو، احتبس قد) وسلم عليو اهلل صلى وقولو
/ ٚفي المنهاج ) النووي قاؿ. الحرب وآالت والسبلح الدواب من الرجل يعده ما

 وأف للتجارة، أنها منهم ظنِّا أعتاده زكاة خالد من طلبوا أنهم: الحديث ومعنى: ( ٔٙ
، لكم زكاة ال: لهم فقاؿ واجبة، فيها الزكاة  إف وسلم عليو اهلل صلى للنبي فقالوا عليَّ

                                                           

 ( . ٜٔ) ومسلم ،(ٜٖ٘ٔ) البخاري عليو متفق ٔ
  .( ٖٜٛ) ومسلم ،(ٛٙٗٔ) البخاري عليو متفق ٕ
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 قبل اهلل سبيل في ووقفها حبسها ألنو تظلمونو؛ إنكم: لهم فقاؿ الزكاة، منع خالداً 
 ألعطاىا، زكاة عليو وجبت لو: المراد يكوف أف ويحتمل فيها، زكاة فبل عليها الحوؿ

 عليو، بواجب يشح فكيف، تبرعاً  تعالى هلل أموالو وقف قد ألنو بها؛ يشح ولم
ألف  للتجارة، أنها منهم ظنِّا أعتاده زكاة خالد من طلبوا أنهم والصواب القوؿ األوؿ :

 مقامها القائمة والنقود والفضة كالذىب اإلحصاء تحت يقع ال الذي أي الباطن الماؿ
 وبو، التجارة زكاة وجوبففيو دليل على  .الماؿ صاحب إقرار على هافي االعتماد اآلف
 .  لداود خبلفاً  والخلف، السلف من العلماء جمهور قاؿ
 :وجهين على الكبلـ وتأويل: ( ٖٕٚ/ٕ) السنن معالمفي  الخطابي قاؿ

 للتجارة، كانت أنها على والعتاد األدراع أثماف عن بالزكاة طولب إنما أنو: أحدىما
 سبيل في حبساً  جعلها قد إذ فيها؛ عليو زكاة ال أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي فأخبر

 من كاإلجماع وىو للتجارة، ترصد التي األمواؿ في الزكاة وجوب على دليل وفيو اهلل،
 مسبوؽ ىو، فيها زكاة ال أنو الظاىر أىل من المتأخرين بعض وزعم العلم، أىل

 . باإلجماع
 اإلبل في : )يرفعو - عنو اهلل رضي - ذر أبي حديث من روي ما: الثالث الدليل

 .ٔ(صدقتو البز وفي صدقتها، البقر وفي صدقتها، الغنم وفي صدقتها،
 الذي من الصدقة نخرج أف يأمرنا كاف : )جندب بن سمرة حديث: الرابع الدليل

 . ٔ( للبيع نعده
                                                           

 العلل فى والترمذى ،(ٜٕٚ٘ٔ رقم ، ٜٚٔ/٘) وأحمد ،(ٓٓٚٓٔ رقم ، ٕٛٗ/ٕ) شيبة أبى ابن أخرجو ٔ
 ،(ٖٔٗٔ رقم ، ٘ٗ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٔٓٔ/ٕ) والدارقطنى ،(ٔٚٔ رقم ، ٓٓٔ/ٔ) القاضى بترتيب الكبير

 بعد( ٘ٛ/ٖ) التنقيح في الهادي عبد ابن وقاؿ الترمذي، ضعفو والحديث( ٜٖٓٚ رقم ، ٚٗٔ/ٗ) والبيهقى
 على الحاكم قاؿ(: ٘ٗٗ/ٗ) القدير فيض فى المناوى قاؿو  نظر، وفيو قاؿ، كذا: للحديث الحاكم تصحيح نقل

 الرافعى تخريج فى حجر ابن وقاؿ يخرجوه ولم جيد إسناده المهذب فى وقاؿ التلخيص فى الذىبى وأقره شرطهما
 محمدا سألت الترمذى قاؿ معلوؿ لكنو ثقات رواه غريب حديث المختصر تخريج فى وقاؿ بو بأس ال إسناده

 الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو ىػ.ا أنس أبى بن عمراف من جريج ابن يسمع لم فقاؿ عنو البخارى يعنى
 (.  ٕٗٗ/ٖ٘معو في تحقيق المسند )، وضعفو األرنؤوط ومن (ٛٚٔٔ)
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 وإنما، بالنيات األعماؿ إنما: )والسبلـ الصبلة عليو قولو السنة، من: خامسال الدليل
 ولو (:ٔٗٔ/ٙ) الممتع الشرحفي  عثيمين ابن العبلمة قاؿ ، ٕ(نوى ما امرئ لكل
..  النقدين أريد والفضة، الذىب أريد: لقاؿ األمواؿ؟ بهذه يريد ماذا: التاجر سألنا
 . والقياس بالنص واجبة العروض زكاة: نقوؿ ىذا فعلى
 :والسلف الصحابة آثار ومن

 فكاف الخطاب، بن عمر زمن الماؿ بيت على كنت) : قاؿ القاري عبد ابن عن - ٔ
 من الزكاة أخذ ثم وغائبها، شاىدىا حسبها، ثم التجار أمواؿ جمع العطاء، خرج إذا

 .ٖ( والغائب الشاىد على الماؿ شاىد
 .ٗ( للتجارة كاف ما إال زكاة، العروض في ليس) : قاؿ عمر ابن عن - ٕ
 .٘( فيو واجبة والزكاة يبيع حتى بالتربص بأس ال) : قاؿ عباس ابن عن - ٖ
 وال فصوص، وال ياقوت، وال زبرجد، وال اللؤلؤ، في صدقة ال) : قاؿ عطاء عن - ٗ

 الصدقة ففيو يدار ذلك من شيًئا كاف وإف( بو يتاجر ال أي) يدار ال شيء وال عرض،
 .ٙ( يباع حين ثمنو في
 مما فخذ المسلمين، من بك مرَّ  من انظر) : زريق إلى العزيز عبد بن عمر وكتب - ٘

  .ٔ...( دينارًا دينارًا أربعين كل من التجارات من يديروف مما أموالهم من ظهر
                                                                                                                                                  

 في الهادي عبد ابن وقاؿ البر، عبد ابن حسنوالحديث و ( ٙٗٔ/ٗ) في والبيهقي ،(ٕٙ٘ٔ) داود أبوأخرجو  ٔ
 أعرؼ ال جماعة إسناده في( : ٘/ٙ) المجموع في النووي وقاؿ غريب، حسن إسناده(: ٔٛ/ٖ) التحقيق تنقيح
 إسناده في(: ٜٖٔ/ٕ) التلخيص في الحافظ وقاؿ لين، فيو( : ٖٙٗ/ٔ) التنقيح في الذىبي وقاؿ ، حالهم
 بن جعفر ضعيف؛ إسناده(: ٘ٓٔ/ٕ) األـ داود أبي ضعيف في وقاؿ ،(ٕٚٛ) اإلرواء في األلباني وضعفو جهالة،

 في :حجر ابن وقاؿ ،بحكم ينهض ال مظلم، إسناد: الذىبي وقاؿ ،مجهولوف كلهم وأبوه سليماف بن وخبيب سعد
 .جهالة إسناده

 ( .ٜٚٓٔبرقم ) ومسلم ،(ٔ) برقم البخاري، عليو متفق ٕ

 .وتأولو حـز ابن وصححو والمحلى ،شيبة أبي ابن ومصنف ،األمواؿ ٖ

 .صحيح بسند( ٚٗٔ/ ٗ) والبيهقي ،(ٜٚ/ ٗ) الرزاؽ وعبد ،(ٛٙ/ ٕ) األـ في الشافعي أخرجو ٗ

 .تأولو لكنابن حـز  إسناده وصحح( ٖٕٗ/ ٘) المحلى في حـز وابن ،(ٕٙٗ ص) األمواؿ ٘

 .صحيح بسند( ٗٗٔ/ ٖ) شيبة أبي وابن ،(ٔٙٓٚ) الرزاؽ عبد أخرجو ٙ
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 استمر بل عباس، وابن وابنو عمر قوؿ يخالف ما الصحابة من واحد عن ينقل ولم
 وكذلك العزيز، عبد بن عمر زماف وفي التابعين عهد في ذلك على والفتوى العمل
 .التجارة أمواؿ في الزكاة بوجوب القوؿ على بعدىم ومن التابعين فقهاء اتفق
 ينسبو ولم عبيد أبو ذكره قوالً  إال ذلك، على اإلجماع عبيد وأبو المنذر ابن نقل حتى
 ا.ىػ «عندنا العلم أىل مذاىب من فليس اآلخر القوؿ وأما»: عقبو قاؿ ثم لقائل
 عروض في الزكاة تجب:  (ٚٗ/ٙ) للنووي المجموعفي  النووي فقاؿ القياس، وأما

 الماؿ، نماء بها يطلب التجارة وألف ؛- عنو اهلل رضي - ذر   أبي لحديث التجارة؛
 . الماشية في كالسـو الزكاة، بها فتعلقت

 ماؿ للتجارة المتخذة العروض إف: (ٕٗ٘/ٔ) المجتهد بدايةفي  رشدٍ  ابنُ  وقاؿ
، الحرث أعني. باتفاؽ الزكاة فيها التي الثبلثة األجناس فأشبو التنمية، بو مقصود

 . والفضة، والذىب والماشية،
، بل ادعى فيو التجارة عروض زكاة وجوبب ولما تقدـ من أدلة قاؿ عامة أىل العلم

في كتاب  المنذر ابن فقاؿ، ولم يعتد بخبلؼ داود بن علي،  اإلجماعبعضهم 
 حاؿ إذا الزكاة للتجارة تدار التي العروض في أف على وأجمعوا: ( ٚ٘صاإلجماع )

 . الحوؿ عليها
 واجب فرض الزكاة أف على المسلموف أجمع( : ٜٕٗ)ص األمواؿفي  عبيدٍ  أبو وقاؿ
 ا.ىػ عندنا العلم أىل مذاىب من فليس اآلخر القوؿ وأما فيها،
 والفقو واإليماف العلم أىل من وحديثاً  قديماً  المحققوف األعبلـ األئمة بو قاؿوقد 

 ،ٕالسبعة الفقهاء:يأتي ما الحصر، ال المثاؿ سبيل على ومنهم اإلسبلـ، لمقاصد
  اهلل إال عددىم يحصي ال األعبلـ واألئمة اإلسبلـ علماء من وكثير ،األربعة واألئمة

                                                                                                                                                  

 .صحيح بسند (ٛٙ/ ٕ) األـ في والشافعي ،(ٜٗ٘) مالك أخرجو ٔ

 بن والقاسم عوؼ، بن الرحمن عبد بن سلمة وأبو الزبير، بن وعروة المسيب، بن سعيد: ىم السبعة الفقهاء ٕ
 بن زيد بن وخارجة يسار، بن وسليماف مسعود، بن عتبة بن اهلل عبد بن اهلل وعبيد الصديق، بكر أبي بن محمد
 .ثابت
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 إال - األمة وسائر األربعة واألئمة(: "٘ٗ/ٕ٘) اهفتاو  مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 أو مقيما التاجر كاف سواء ، التجارة عرض في وجوبها على متفقوف - شذ من

 إلى ويدخرىا رخصها وقت التجارة يشتري الذي وىو - متربصا كاف وسواء ،مسافرا
 بزا التجارة كانت سواء ،الحوانيت في الذين كالتجار مديرا أو - السعر ارتفاع وقت

 كانت أو ، ذلك غير أو أدـ أو.  فاكهة أو قوت من طعاما أو لبيس، أو جديد، من
 غنم أو حمير، أو بغاؿ، أو ، خيل أو رقيق من حيوانا أو ونحوه، كالفخار آنية

 أف كما الباطنة، األمصار أىل أمواؿ أغلب ىي فالتجارات ذلك، غير أو ، معلوفة
  . انتهى" الظاىرة األمواؿ أغلب ىي الماشية الحيوانات

البعض إلى عدـ وجوب زكاة التجارة وىو مذىب الظاىرية ومن تبعهم  ( ذىب تنبيو)
 كالشوكاني، والعبلمة األلباني.

 عروض في ىل(:  ٘ٗ/ٖ) الميسرة الفقهية الموسوعةقاؿ الشيخ العوايشة في 
 زكاة؟ التجارة
 واآلثار، النصوص من بعدد ذلك رأى من واستشهد المسألة، ىذه في العلماء اختلف
 عليو اهلل صلى - النبي أمرنا: "قاؿ جندب بن سمرة حديث منها ابتة،ث غير ولكنها
 ."للبيع نعده مما الصدقة تخرج أف - وسلم

 معادف من أخذ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف" المزني الحارث بن ببلؿ وحديث
 ".الصدقة ٔالقبلية
 وأد قومها: فقاؿ وأدـ، جعاب إال مالي: فقاؿ مالك، زكاة أد: "لحماس عمر وقوؿ
 (.ٖٓٔ/ ٖ" )اإلرواء" في -يعني العبلمة األلباني– شيخنا خرجها وقد ".زكاتها
 (ٖٚٗ/٘في المحلى ) تعالى اهلل رحمو- حـز ابن فيها فصل صحيحة آثار وىناؾ

 .العروض لزكاة إيجاب فيها ليس أنو وبين

                                                           

 وبين بينها البحر، ساحل من ناحية وىي -والباء القاؼ بفتح- قبل إلى منسوبة: القبلية": "النهاية" في جاء ٔ
 ... ". والمدينة نخلة بين موضع وىو الفرع، ناحية ىي: وقيل .أياـ خمسة المدينة
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 دليل ال مما التجارة؛ عروض على الزكاة بوجوب القوؿ أف فالحق: "كذلك كاف وإذا
 ىنا يؤيدىا التي األصلية البراءة لقاعدة منافاتو مع الصحيحة، والسنة الكتاب في عليو
 وأموالكم دماءكم فإف: الوداع حجة خطبة في - وسلم عليو اهلل صلى - قولو

 ىذا، بلدكم في ىذا؛ شهركم في ىذا؛ يومكم كحرمة حراـ؛ عليكم...  وأعراضكم
 (.ٖٖٙ ص" )المنة تماـ" في -اهلل رحمو- شيخنا قالو! " ؟ ٔبلغت ىل أال

 ال)  وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ -عنهما اهلل رضي- عباس ابن وعن
 . ٕ( نفس طيب عن إال مسلم؛ امرئ ماؿ يحل
 ىاتاف تجمع ولم والسنة، الكتاب في( زكاة) و( تجارة) كلمتا وردت وقد: قلت

 - والنبي وكثرتها، التجارة شيوع مع السنة أو الكتاب في ،(التجارة زكاة) الكلمتاف
 صلى - اهلل رسوؿ عن صح وقد. !يتنزؿ والقرآف إليو يوحى - وسلم عليو اهلل صلى

 عن صح قد أنو وىو التجارة، عروض في زكاة ال أنو على يدؿ ما - وسلم عليو اهلل
 اإلبل، من صدقة ذود خمس دوف فيما ليس) : - وسلم عليو اهلل صلى - النبي

 . ٖ" (صدقة أواؽ خمس دوف فيما وليس
 التمر من أوسق خمسة دوف وعما الغنم، من األربعين دوف عما الزكاة أسقط وأنو

 عليو -عنو نفى ما كل في يوجبها فإنو التجارة؛ عروض في زكاة أوجب فمن والحب،
 .ذكرنا مما الزكاة -والسبلـ الصبلة
 صدقة إال صدقة، فرسو وال عبده في المسلم على ليس) : -السبلـ عليو- عنو وصح
 . ٗ( الفطر

                                                           

 (.ٜٚٙٔ" )ومسلم ،(ٜٖٚٔ" )البخاريأخرجو  ٔ

 بن اهلل وعبد يثربي، بن وعمرو الساعدي، حميد وأبو الرقاشي، حرة أبي عم منهم الصحابة عن جماعة عن ورد ٕ
(: ٓ٘/ ٖ) التنقيح في الهادي عبد ابن عنو قاؿ والحديث جميعا عنهم اهلل رضي وغيرىم مالك بن وأنس عباس
 وقد ،(ٕٖ٘ٙ/ ٚ) الرباني الفتح في الشوكاني وصححو بعضا، بعضها يقوي بأسانيد عمر ابن عن وجوه من مروي

  (.ٜ٘ٗٔ) اإلرواء في األلباني العبلمة لشواىده وصححو

 .(ٜٜٚ) ومسلم ،(ٚٗٗٔ) البخاري أخرجو ٖ
  .(ٕٜٛ) مسلم أخرجو ٗ
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 عن فسئل...  والكنز والغنم والبقر اإلبل في تعالى اهلل حق ذكر -السبلـ عليو- وأنو
 يعمل فمن: }الجامعة الفاذة اآلية ىذه إال شيء فيها علي أنزؿ ما) : فقاؿ الحمر
 . ٔ({ يره خيرا ذرة مثقاؿ
 وقد والعبيد، والحمر الخيل في يوجبها فإنو التجارة؛ عروض في الزكاة أوجب فمن
 صدقة إال منها؛ شيء في زكاة ال بأنو ؛- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قطع

 .الرقيق في الفطر
 كاف إذا زكاة -السبلـ عليو- ذكر مما شيء في أو التجارة، عروض في كانت فلو

 ." أصبل فيها زكاة فبل -السبلـ عليو- يبينو لم فإذ شك، ببل ذلك لبين- لتجارة
 بنا مر: "قاؿ -عنو اهلل رضي- غرزة أبي بن قيس بحديث العلماء بعض يحتج وقد

 اللغو يحضره البيع إف التجار، معشر يا ) فقاؿ – وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 فهذه(: "ٜٖٗ/ ٘) المحلى في حـز ابن قاؿ، ٕ(" بالصدقة فشوبوه والحلف؛

 يشوب لما كفارة وتكوف أنفسهم، بو طابت ما لكن محدودة؛ غير مفروضة صدقة
 ".وحلف لغو من يصح؛ ال مما البيع
 في ليس) : -عنهما اهلل رضي- عمر بن اهلل عبد ابن بقوؿ العلماء بعض احتج وربما

 .ٖ( للتجارة كاف ما إال زكاة؛ العروض

                                                           

  .(ٜٚٛ) ومسلم ،(ٕٓٙٛ) البخاري أخرجو ٔ
 والترمذي ،(ٕ٘ٓٔ ،ٕٗٓٔ) والطيالسي ،(ٖٛٗ) والحميدي ،(ٕٖٖٙ رقم ،ٕٕٗ/ ٖ) داود أبو أخرجو ٕ
 أبي وابن ،(ٓٗٚٗ) الكبرى وفي ،(٘ٔ - ٗٔ/ ٚ) المجتبى في والنسائي ،(ٕ٘ٗٔ) ماجة وابن ،(ٕٛٓٔ)

 الكبير في والطبراني ،(ٚ٘٘) المنتقى في الجارود وابن ،(٘ٔٓٔ) و( ٗٔٓٔ) والمثاني اآلحاد في عاصم
 الحلية في نعيم وأبو ،(ٕٜٔٓٔ رقم ،ٕ٘ٙ/ ٘) والبيهقى ،(ٖٕٛٔ رقم ،٘/ ٕ) والحاكم ،(ٜٗٔ رقم/ ٛٔ)
 صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٕٗٓ - ٖٕٓ/ ٘) تاريخو في والخطيب ،(ٕٙٔ - ٕ٘ٔ/ ٚ)

 في الوادعي وصححو ،(ٜٗٚٚ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو الذىبي، وأقره الحاكم وصححو
 صحيح، إسناده(: ٚ٘٘) المكدود غوث في الحويني وقاؿ ،(ٜٙٓٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح

 .صحيح إسناده(: ٙ٘/ ٕٙ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ
 (.ٖٗٙ ص" )المنة تماـ" وانظر صحيح، بسند" األـ" في الشافعي اإلماـ أخرجو ٖ



 - 143 - 

 بداية في ذكرتو ما ذكر أف بعد( ٖٗٙ ص" )المنة تماـ" في -اهلل رحمو- شيخنا قاؿ
 ذلك ومنافاة والسنة، الكتاب من العروض زكاة على دليل ورود عدـ من المبحث

 رحمو- قاؿ... "  وأموالكم دماءكم فإف: "المتقدـ بالحديث مدعما األصلية البراءة
 ببعض تخصيصها األقل على أو نقضها، السهل من ليس القاعدة ىذه ومثل" :-اهلل

 ".األثر ىذا وذكر" صحت ولو اآلثار
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي إلى مرفوع غير موقوفا كونو ومع: "-اهلل رحمو- قاؿ ثم
 زكاة على حملو فيمكن منها، إخراجو يجب ما وال زكاتها نصاب بياف فيو ليس فإنو -

 حينئذ فيدخل صاحبها، نفس بو تطيب بما وإنما كمية، أو بزمن مقيدة غير مطلقة،
 مما أنفقوا آمنوا الذين أيها يا: }تعالى كقولو باإلنفاؽ، اآلمرة النصوص عمـو في

 صلى - النبي وكقوؿ ،{حصاده يـو حقو وآتوا: }-وعبل جل- وقولو ،... { رزقناكم
: أحدىما فيقوؿ ينزالف، ملكاف إال فيو العباد يصبح يـو من ما: "- وسلم عليو اهلل

 ".تلفا ممسكا أعط اللهم: اآلخر ويقوؿ خلفا، منفقا أعط اللهم
، (ٕٜٓ) برقم" الصحيحة األحاديث سلسلة" في مخرج وىو وغيرىما، الشيخاف رواه
 ال: "عطاء لي قاؿ: جريج ابن فقاؿ السلف، بعض عن ذكرتو مما شيء صح وقد

 يدار ال شيء وال عرض، وال فصوص، وال ياقوت، وال زبرجد، وال اللؤلؤ، في صدقة
 ".يباع حين ثمنو في الصدقة ففيو يدار؛ ذلك من شيئا كاف وإف ،(بو يتاجر ال: أي)

 صحيح وسنده ،(ٗٗٔ/ ٖ) شيبة أبي وابن ،(ٔٙٓٚ/ٗٛ/ ٗ) الرزاؽ عبد أخرجو
 وال تقويما، يذكر لم فإنو، "يباع حين ثمنو في الصدقة ففيو: "قولو منو والشاىد .جدا

 اإلجماع( ٖ٘/ ٙ" )السنة شرح" في البغوي الدعاء إبطاؿ ففيو حوال، وال نصابا،
 كما! الحوؿ تماـ عند نصابا كانت إذا التجارة؛ عروض قيمة في الزكاة وجوب على
 عبيد أبا أف الزعم ىذا يبطل مما وإف !الظاىري داود إال ذلك في يخالف لم أنو زعم

 أنو الفقهاء؛ بعض عن( ٖٜٔٔ/ ٕٚٗ" )األمواؿ" كتابو في حكى قد -اهلل رحمو-
 .التجارة أمواؿ في زكاة ال
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 وفاة عند كاف عمره ألف نفسو؛ داود البعض بهذا عنى يكوف أف جدا؛ المستبعد ومن
 أف عادة يبعد السن؛ ىذا في كاف ومن أقل؛ أو سنة وعشرين أربعا عبيد أبي اإلماـ
 سنة توفي وقد خبلفو، عبيد أبي اإلماـ مثل يحكي بحيث علمية؛ شهرة لو يكوف

 .فتأمل ،(ٕٕٓ) أو( ٕٓٓ) سنة داود وولد ،(ٕٕٗ)
 سئل: "الصائغ إبراىيم قاؿ فقد رباح، أبي بن عطاء البعض؛ بذاؾ أراد عبيد أبا ولعل
 على متاعو يقـو أف أعليو زكاتو، حضر شتى، أصناؼ في كثير ماؿ لو تاجر: عطاء
 أخرج فضة أو ذىب من كاف ما ولكن ال،: قاؿ زكاتو؟ فيخرج ثمنو، أنو يعلم ما نحو
 ".باعو إذا منو أخرج بيع من كاف وما زكاتو، منو

 قاؿ كما حسن بسند( ٖٓٚٔ/ ٜٙٗ/ ٖ" )األمواؿ" كتابو في زنجويو ابن أخرجو
 .المتقدمة جريج ابن لرواية قوي شاىد وىو فياض، ذيب شاكر الدكتور عليو المعلق
 ذكره مما وغيرىا اآلثار لهذه فيها، اإلجماع ادعاء يصح ال المسألة أف القوؿ؛ وجملة

: -تعالى اهلل رحمو- أحمد اإلماـ بقوؿ يذكرنا الذي األمر ،"المحلى" في حـز ابن
 ".اختلفوا لعلهم يدريو وما كاذب، فهو اإلجماع، ادعى من"

 مسائل من أنها تبين ثم اإلجماع، فيها ادعي مسألة من فكم -خيرا اهلل جزاه- وصدؽ
 آداب"و" الجنائز أحكاـ" مثل مؤلفاتنا، بعض في منها أمثلة ذكرنا وقد الخبلؼ،

 ".وغيرىما ،"الزفاؼ
 زكاة وجوب بعدـ القوؿ أف بعضهم يدعي قد(: "ٖٚٙ ص) -اهلل رحمو- وقاؿ

 والمثرين، األغنياء أمواؿ في والمساكين الفقراء لحق إضاعة فيو التجارة عروض
 :وجهين من والجواب

 من إذف بغير عنده من شيئا يشرع أف ألحد فليس تعالى، اهلل بيد كلو األمر أف: األوؿ
 عما وتعالى سبحانو الخيرة لهم كاف ما ويختار يشاء ما يخلق وربك} -وجل عز- اهلل

 اختبلؼ على الخضراوات؛ على زكاة ال أنو على أجمعوا أنهم ترى أال، {يشركوف
 زكاة ال أنو على واتفقوا وغيره، -أي السيد سابق– المصنف عند مذكور بينهم؛ كثير
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 ىذا عن جوابهم كاف فما قيمتها، بلغت مهما والحطب؛ والحشيش القصب على
 من الزكاة تؤخذ تكن لم أنو جـز قد المؤلف أف على !الدعوى تلك عن الجواب كاف

 .والرطب العنب إال الفواكو من غيرىا من وال الخضراوات
 .أصلها من الدعوى تبطل وبو الحق، ىو فهذا: فأقوؿ

 لفائدة أنها الزكاة؛ فرض حكمة في النظر قصر على قائمة الدعوى تلك أف: واآلخر
 للفقراء الصدقات إنما: }تعالى قولو في كما خبلفو على واألمر فقط، الفقراء

 .اآلية... {  قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين
 المذكورة الدعوى أف وجدنا قليبل، الحكمة في النظر ووسعنا كذلك، األمر كاف فإذا

 من -الفقراء وفيو- للمجتمع أنفع بها ومتاجرتهم أموالهم األغنياء طرح ألف باطلة؛
 .زكاتو أخرجوا ولو كنزىا،

 ".التوفيق ولي واهلل غيرىم، من أكثر االقتصاد علم في المتخصصوف يدركو ىذا ولعل
 مالك وأما(: "ٙٔ/ ٕ٘) الفتاوى مجموع في -اهلل رحمو- اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 يشتري الذي وىو: فالمتربص، ومدير متربص،: قسمين على التجار أف فمذىبو
 زكاة ال عنده فهذا سنين، عنده السلع أقامت فربما األسواؽ، بها وينتظر السلع،

 .واحد لعاـ فيزكيها السلعة يبيع أف إال عليو،
 تكوف وقد - عاـ كل السلعة زكى فإذا النامية، األمواؿ في شرعت الزكاة أف وحجتو
 فالربح ربحت كانت فإف البيع؛ عند زكيت فإذا فيتضرر، شرائها عن نقصت -كاسدة

 ما ذلك بعد يزكي ثم بنصاب؛ يبيع حتى يزكي وال زكاتو، فيخرج فيها، كامنا كاف
 .وقليل كثير من يبيعو
 يزكي فهذا سلعة، بيده يستقر فبل الحوؿ، أثناء في السلع يبيع الذي وىو: المدير وأما
 والعين، السلع من بيده ما يحسب معلوما، شهرا لنفسو يجعل الجميع، السنة في

 أثناء في يده في  ينض كاف إذا ىذا الجميع، ويزكي الثقة، المليء على الذي والدين
 .ا.ىػ" عنده عليو زكاة فبل أصبل، بعين يبيع يكن لم فإف درىم، ولو السنة،
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 وتخريج تحقيق بعد-( ٕٚ/ ٕ) الجرار السيل في -اهلل رحمو- الشوكاني وقاؿ
 وإف الحجة، بو تقـو ما المقاـ في ليس أنو والحاصل: -بالموضوع المتعلقة النصوص

 أىل عامة قوؿ إنو: قاؿ فإنو" سننو" في البيهقي حكاه كما الجمهور مذىب كاف
 التجارة عروض على الزكاة أوجب من أف وىو ىاـ؛ أمر وىناؾ. انتهى". والدين العلم
 قد يكوف أفبل عنده؛ ما مبلغ على الحوؿ وحاؿ التاجر ربح إذا فماذا% ٘.ٕ بنسبة

 عليو؟ الدليل وما اإليجاب؟ ىذا أين فمن مرتين؟ عليو الزكاة أوجب
 في نص يرد لم وأنو ،"نفس طيب عن إال مسلم امرئ ماؿ يحل ال إنو: "والخبلصة

 رضي- الصحابة متاجرات كثرة مع العروض زكاة يوجب الصحيحة السنة أو الكتاب
 .ذلك ورود تفيد التي اآلثار بعض وردت قد وأنو -عنهم اهلل
 ىذه بإيجاب نطمئن يجعلنا أو القواعد، من اتفق ما ينقض مبلغا تبلغ لم أنها بيد

 .اآلثار ىذه ألفراد العلم أىل مناقشة مع الزكاة،
 وما النقدين، كزكاة عديدة، أشياء زكوات بياف عديدة نصوص في ورد قد وكذلك

 اإلبل: المواشي وزكاة والزبيب، والتمر والشعير كالحنطو والثمار؛ الزروع من يؤخذ
 نصوص في وورد ذلك، كل في الواجب ومقدار النصاب بياف وفيها والغنم، والبقر
 ودوف الفطر، زكاة إال والرقيق والخيل، كالخضراوات، زكاة؛ فيو يؤخذ ال ما عديدة
 .الغنم سائمة من األربعين ودوف... "  التمر من أوسق خمسة

 { .نسيا ربك كاف وما: }تعالى اهلل قاؿ وقد نسياف، غير أشياء عن الشرع وسكت
 -والنصاب الحوؿ فيها يشترط التي المقننة يعني- الزكاة إيجاب عدـ على ىذا ودؿ
 ".أعلم -تعالى- واهلل الصدقات من صدقة تدفع وإنما

 من فكاف القوؿ؟ بهذا قاؿ السلف من من -أي العبلمة األلباني– شيخنا وسألت
 اهلل رضي- الخطاب بن عمر إلى الشاـ من جاءوا قد التجار بعض إف" ...  :إجابتو
، زكاتها منا خذ! المؤمنين أمير يا: لو فقالوا للتجارة، للبيع خيل ومعهم -عنو تعالى
 ىو وألح مصرين فألحوا، قبلي من صاحباي ذلك يفعل لم إنو: -عنو اهلل رضي- فقاؿ
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 أمير يا: فقاؿ -عنو اهلل رضي- طالب أبي بن علي المجلس في وكاف كذلك،
 .قلوبهم فطابت فأخذىا الصدقات، من صدقة أنها على منهم خذىا! المؤمنين

 تربى كانت التي الخيل أف وتوضيح بياف ففيو ،"أحمد اإلماـ مسند" في والحديث
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ فرض كالذي عليها؛ زكاة ال بها؛ المتاجرة أجل من وتشرى

- شيخنا وبين واإلبل، والبقر كالغنم األخرى؛ الحيوانات على زكاتو - وسلم عليو
 .انتهى". ذلك ذكر حـز ابن أف -اهلل رحمو
 ال أنو ذكر وقد( ٜٖٖ/ ٘" )المحلى" في -اهلل رحمو- حـز ابن ذكره والذي: قلت
 ال منهم؛ تطوع صدقة أنها على أخذىا إنما عمر أف صح وقد: "-الخيل في زكاة

 .واجبة
 الناس الخطاب بن عمر أمر: قاؿ -الجاىلية أدرؾ قد وكاف- عوؼ بن شبيل عن... 

! عشرة عشرة علينا افرض ورقيق، لنا، خيل المؤمنين، أمير يا: الناس فقاؿ بالصدقة؛
 .عليكم ذلك أفرض فبل أنا أما: عمر فقاؿ

- الخطاب بن عمر مع حججت) : قاؿ -مضرب ابن ىو- حارثة عن: ... قاؿ ثم
 رقيقا أصبنا إنا المؤمنين، أمير يا: فقالوا الشاـ أىل أشراؼ فأتاه -عنو اهلل رضي

 يفعلو لم شيء ىذا: فقاؿ! زكاة لنا وتكوف تطهرنا، صدقة أموالنا من فخذ ودواب؛
 أف فيو واإلسناد، الصحة غاية في أسانيد ىذه: ... قاؿ ثم . ٔ(قبلي كانا اللذاف

                                                           

 (ٛٔٔ/ٗ) والبيهقي ،(ٓٓٗ/ٔ) والحاكم ،(ٜٕٕٓ) خزيمة ابنالرسالة(، و -ٖٖٗ،  ٕٗٗ/ٔأخرجو أحمد ) ٔ
 السبيعي، إسحاؽ بأبي يكنى رجل فيو: "السائلين إجابات بعض في -اهلل رحمو- العبلمة األلباني عنو قاؿواألثر 

 النظر يغض وبعضهم االختبلط،: والثاني التدليس،: األوؿ بأمرين؛ متهم ولكنو الشيخين، رجاؿ من حجة ثقة وىو
، وقاؿ الشيخ حقيقتو بياف مع األثر ىذا إيراد من بأس ال ولكن بالصحة، اإلسناد على فيحكم العلة ىذه مثل عن

، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند صحيح إسناده(: ٕٓٓ/ٔأحمد شاكر في تحقيق المسند )
 أصحاب لو روى فقد - مضرب ابن وىو - حارثة غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو ، صحيح إسناده(: ٕ٘ٗ/ٔ)

 منو سفياف وسماع السبيعي، اهلل عبد بن عمرو ىو: إسحاؽ وأبو الثوري، سعيد ابن ىو: سفياف. ثقة وىو السنن
 .تغيره قبل قديم
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 بعده؛ بكر أبو وال صدقة، الخيل من يأخذ لم - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 انتهى والقوؿ األوؿ أرجح. ".يأخذىا لم بعده عليا وأف ذلك، يفرض لم عمر وأف

 :ىي التجارة عروض في الزكاة وجوب شروط(: ٖ-مسألة)
 األصل في مخلوقة العروض ألف التجارة؛ عروض في التجارة نية: األوؿ الشرط

 ألنها الحوؿ؛ جميع في النية وجود ويعتبر بالنية، إال للتجارة تصير فبل، لبلستعماؿ
 إنما) وسلم عليو اهلل صلى لقولو فيو؛ فاعتبر الحوؿ، جميع في اعتباره أمكن شرط

 .(نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات، األعماؿ
 : بشرطين التجارة، عروض في الزكاة وجوب إلى الفقهاء جمهور ذىبوقد 

 ملك في يدخل اإلرث ألف باإلرث، ال الهبة، أو بالشراء أي بفعلو، يملكها أف: األوؿ
 .عليو قهرا اإلنساف
 تلزمو لم للتجارة، نواىا ثم االقتناء، بنية ملكها فلو التجارة، بنية يملكها أف: والثاني
 . الزكاة

  :بشرطين إال للتجارة العرض يصير وال: اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ
 بغير أو بعوض يملكو أف بين فرؽ وال، الهبة وقبوؿ كالبيع، بفعلو يملكو أف: أحدىما

 .عوض
 يصر لم للتجارة أنو تملكو عند ينو لم فإف للتجارة أنو تملكو عند ينوي أف: والثاني
 . باختصار( ٖٖٙ/ٕ" )المغني" من انتهى. "  ذلك بعد نواه وإف للتجارة
 رواية وىو فعلو، بغير ملكها ولو بالنية، للتجارة تكوف أنها إلى العلم أىل بعض وذىب

 . اهلل رحمو أحمد عن
 يصير العرض أف، أخرى رواية، أحمد وعن: " السابق كبلمو بعد قدامة ابن قاؿ

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمرنا ) عنو اهلل رضي سمرة لقوؿ؛ النية بمجرد للتجارة
 أف وال، بفعلو يملكو أف يعتبر ال ىذا فعلى ،ٔ( للبيع نعد مما الصدقة نخرج أف

                                                           

 تقدـ تخريجو، وىو ضعيف. ٔ
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 المغني من انتهى"  للتجارة صار التجارة بو نوى متى بل، عوض مقابلة في يكوف
(ٕ/ٖٖٙ.) 

 .والشافعية والمالكية والحنفية الحنابلة، عند المذىب ىو األوؿ والقوؿ
 فرؽ لكنو أحمد، عن رواية ىو الذي الثاني القوؿ اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال رجح وقد
 يعد لم ألنو يبيعها أف وبين ويتجر، ويربح ليتكسب األرض أو السيارة يبيع من بين

 .الثاني بخبلؼ الزكاة عليو فاألوؿ عنها، رغب وقد إليها، بحاجة
 ملكها ولو بالنية للتجارة تكوف أنها:  المسألة في الثاني والقوؿ: رحمو اهلل الشيخ قاؿ
:  وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ لعمـو ؛ التجارة نية بغير ملكها ولو ، فعلو بغير

 فتكوف التجارة، نوى الرجل وىذا( نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات األعماؿ إنما)
 رأس يجعلها أف لو بدا ثم الركوب، في يستعملها سيارة اشترى لو: ذلك مثاؿ، لها

 يستعملها، سيارة عنده كاف فإف نيتو من الحوؿ تم إذا الزكاة تلزمو فهذا بو يتجر ماؿ
 .عنها لرغبتو ولكن للتجارة، ليس ىنا بيعو ألف للتجارة؛ تكوف فبل يبيعها أف لو بداثم 

 سواىا، ويشتري يبيعها أف لو بدا ثم عليها، للبناء اشتراىا أرض عنده كاف لو ومثلو
 لرغبتو بل للتكسب ليست ىنا البيع نية ألف للتجارة؛ تكوف ال فإنها للبيع وعرضها

 ىذا عن عدؿ وشخص بها، يتجر ماؿ رأس يجعلها شخص بين فرؽ فهناؾ عنها،
 الراجح، القوؿ على الزكاة فيها األولى فالصورة يبيعو، أف وأراد عنو، ورغب الشيء
 ( .ٖٗٔ/ٙ" )الممتع الشرح" من انتهى"  فيها زكاة ال والثانية

 فبل التردد مع وأما جازمة، بنية إال زكاة فيها فليس التجارة نية في تردد إذا( تنبيو) 
 .الزكاة فيها تجب
 أرض عنده رجل(: ٕٖٕ/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عبلمةال سئل

 فهل يسكنها، أو يؤجرىا أو يعمرىا أو يبيعها ىو ىل يدري ال فيها، نيتو واختلفت
 ؟ الحوؿ حاؿ إذا يزكي
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 أنها على أكيد عـز عنده ليس داـ ما أصبل زكاة فيها ليس األرض ىذه: "فأجاب
"  عليو زكاة فبل المائة في واحدا لو التردد ومع متردد، ألنو زكاة فيها فليس تجارة،
 . انتهى
 أتجر أدري ما واهلل: يقوؿ مترددا اإلنساف كاف إذا(: "٘/ٖ) الشهري اللقاءفي  وقاؿ

 عمارة عليها أعمر أو أبقيها أو بها أتجر أدري ال: يقوؿ أرض عنده مثبل أبقيها، أو بها
 ال؟ أو زكاة فيها ىل

 إلرادة النية تتمحض حتى الزكاة وجوب عدـ األصل ألف زكاة؛ فيها ليس: الجواب
   ." التجارة
، وسيأتي في مسالة مستقلة كيف نصاباً  للتجارة العروض قيمة تبلغ أف: الثاني الشرط

 يقدر نصابها. 
 .النصاب عن الحوؿ في التجارة قيمة تنقص (: إذافرع)

 الزكاة وجوب في المعتبر أف إلى المنصوص القوؿ على والشافعية المالكية ذىب
 ثم نصاب من أقل الحوؿ أوؿ في العروض قيمة كانت فلو ، الحوؿ آخر في القيمة
 فيها بد فبل العين لزكاة خبلفا وىذا ، الزكاة فيها وجبت نصابا الحوؿ آخر في بلغت

 ، بالقيمة العروض في االعتبار ألف:  قالوا.  كلو الحوؿ في النصاب وجود من عندىم
 في باعتبارىا فاكتفي وانخفاضا ارتفاعا األسعار الضطراب وقت كل مراعاتها ويعسر
 فإنو نصاب من أقل العرض وقيمة الحوؿ تم فلو:  الشافعية قاؿ ، الوجوب وقت
 . جديد حوؿ ويبتدئ األوؿ الحوؿ يبطل
 في يشق التقويم ألف ، الحوؿ طرفا المعتبر:  للشافعية ثاف قوؿ وىو الحنفية وقاؿ

 بهبلؾ انعدـ ولو ، للوجوب وآخره ، الغنى وتحقق لبلنعقاد أولو فاعتبر الحوؿ جميع
 . الحوؿ حكم بطل الحوؿ أثناء في الكل
 فلو ، النقدين في كما الحوؿ كل المعتبر:  للشافعية ثالث قوؿ وىو الحنابلة وقاؿ

 حين من العرض قيمة كانت ولو ، الزكاة تجب لم الحوؿ أثناء في القيمة نقصت
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 معتبرة والزيادة ، نصابا قيمتو تتم حتى عليو الحوؿ ينعقد فبل نصاب من أقل ملكو
 ملك أو ، بنصاب باعها بأف أو ، العرض بنماء أو ، األسعار بارتفاع كانت سواء
 .ٔالنصاب بها كمل أثمانا أو آخر عرضا

 زكاة ماؿ في وليس: ) ... - وسلم عليو اهلل صلى - لقولو الحوؿ؛: الثالث الشرط
 الحوؿ؛ جميع في النصاب وجود ويعتبر ،وقد تقدـ تخريجو (الحوؿ عليو يحوؿ حتى
 اشترى وإذا كاألثماف جميعو، في وجوده اعتبر والنصاب، الحوؿ لو اعتبر ما ألف

 ملك وإف نصاباً، صار حين من عليو الحوؿ انعقد بلغو ثم نصاباً  يبلغ ال عرضاً  للتجارة
 ذكر ما على الحوؿ، استأنف النصاب فبلغ فنما عاد فإف الحوؿ، انقطع فنقص نصاباً 

 يضم وال حوؿ، نصابٍ  فلكلّْ  أوقات في نصاباً  ملك وإف، واألثماف السائمة زكاة في
 لم وإف سابقاً، ذكر ما على الحوؿ لو يعتبر المستفاد الماؿ ألف نصاب؛ إلى نصابٌ 
 بالثالث إال يكمبل لم وإف الثاني، ملك منذ فحولهما بالثاني إال األوؿ النصاب َيْكُمل
 .ٕالنصاب كمل حين من الجميع فحوؿ

                                                           

 المنهاج وشرح ، (ٖٚٗ/ ٔ) الدسوقي مع الكبير والشرح ، (ٖٖ/ٕ) عابدين وابن ، (ٕٛ٘/ٔ) القدير فتح ٔ
 . (ٕٖ/ٖ) والمغني ، (ٕٛ/ٕ)

 وال فيو زكاة فبل نصابا يبلغ لم زكويا ماال فاستفاد ماؿ المكلف عند يكن لم إف :الحوؿ أثناء المستفاد الماؿ ٕ
 . الحوؿ تماـ إلى بقي إف زكاتو عليو وتجب ، النصاب تم يـو من الحوؿ انعقد نصاب عنده تم فإف ، حولو ينعقد

 فلو ، إليو يضم مما أو النصاب ذلك جنس من ماال استفاد الحوؿ عليو يحوؿ أف وقبل ، نصاب عنده كاف وإف
 : أقساـ ثبلثة

 تماـ عند األصل مع يزكى فهذا ، السائمة ونتاج ، التجارة كربح.  األوؿ الماؿ نماء من الزيادة تكوف أف:  األوؿ
 . المتصل النماء فأشبو ، جنسو من للنصاب تبع ألنو ، خبلفا ذلك في نعلم ال:  قدامة ابن قاؿ.  الحوؿ
.  فضة أو ذىبا فيستفيد إببل مالو يكوف كأف ، عنده الذي الماؿ جنس غير من المستفاد يكوف أف:  الثاني القسم

 أنو شاذا قوال عدا ما ، اتفاقا ، نصابا كاف إف استفادتو يـو حولو ينعقد بل.  األصل حوؿ عند يزكى ال النوع فهذا
 . يستفيده حين يزكيو
 . الفتيا أئمة من أحد بو قاؿ وال ، العلماء من أحد القوؿ ىذا على يعرج ولم

.  األوؿ الماؿ نماء من المستفاد وليس حولو انعقد قد عنده نصاب جنس من ماال يستفيد أف:  الثالث القسم
 فقد ، الحجة ذي أوؿ في مثقاؿ ألف يستفيد ثم ، المحـر أوؿ في ملكها ذىبا مثقاال عشروف عنده يكوف كأف

 : ذلك في العلماء اختلف
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 والقيمة بالقيمة، تتعلق الزكاة ألف الحوؿ؛ ينقطع لم بآخر للتجارة نصاباً  اشترى وإذا
 وإف بيت، إلى بيت من نقلت كدراىم فهي سلعة، إلى سلعة من انتقلت واحدة فيهما
 السلعة، في فاستترت ظاىرة كانت األثماف قيمة ألف الحوؿ؛ ينقطع لم بأثماف اشتراه

 اشترى وإف لذلك، الحوؿ ينقطع لم األثماف، بنصاب التجارة نصاب باع لو وكذلك
 انعقد للتجارة َعْرض أو األثماف، من النصاب دوف بما أو للقنية بَِعْرضِ  للتجارة نصاباً 

 ولو عليو، يُبنَ  فلم الزكاة، حوؿ في يجرِ  لم بو اشترى ما ألف الشراء؛ حين من الحوؿ
 ألنهما الحوؿ؛ انقطع تجارة بنصاب سائمة أو سائمة بنصاب للتجارة نصاباً  اشترى

 ينقطع لم للقنية سائمة نصاب بو فاشترى سائمة التجارة نصاب كاف فإف مختلفاف،
 المعارض زاؿ فإذا لقوَّتو التجارة زكاة عليو قدـ إنما للزكاة، سبب السـو ألف الحوؿ؛

؛ حكم ثبت  . لظهوره السـو
 بدأ بأف: حولهما واتفق النخل، وأثمر األرض فزرعت للتجارة، ونخبلً  أرضاً  اشترى وإف

 نصاب تبلغ األرض قيمة وكانت الحوؿ، تماـ عند الحب، واشتد الثمر، في الصبلح
                                                                                                                                                  

 أوؿ في أي حولو عند األوؿ فيزكي ، الحوؿ دوف النصاب في األوؿ إلى يضم أنو إلى ، والحنابلة الشافعية فذىب
 بضمو بلغ ألنو ، نصاب من أقل كاف ولو الحجة ذي أوؿ في أي لحولو الثاني ويزكي ، المتقدـ المثاؿ في المحـر

. الحوؿ عليو يحوؿ حتى ماؿ في زكاة ال:  وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ بعمـو واستدلوا.  نصابا األوؿ إلى
 يأتي ما كل يضم أنو إلى الحنفية وذىب ربو عند الحوؿ عليو يحوؿ حتى عليو زكاة فبل ماال استفاد من:  وبقولو

 في جنسو إلى يضم ألنو:  قالوا ، األوؿ حوؿ تماـ عند جميعا فيزكيهما عنده الذي النصاب إلى الحوؿ في
 النصاب في ضم فإذا ، شرط والحوؿ ، سبب النصاب وألف ، كالنصاب الحوؿ في إليو ضمو فوجب النصاب

 إلى يفضي بحوؿ يستفاد ماؿ كل إفراد وألف ؛ أولى شرط ىو الذي الحوؿ في إليو فضمو ، سبب ىو الذي
 القدر ووجوب ، التملك مواقيت ضبط إلى والحاجة ، الواجب أوقات واختبلؼ ، السائمة في الواجب تشقيص
 وما}  تعالى اهلل قاؿ وقد ، للتيسير الحوؿ شرع وإنما ، حرج ذلك وفي ، إخراجو من يتمكن ال الذي اليسير

 ماؿ ثمن كاف ما حنيفة أبو واستثنى.  التجارة وربح السائمة نتاج على وقياسا{  حرج من الدين في عليكم جعل
 .الثني إلى يؤدي لئبل ، يضم فبل زكي قد

 ألف:  قالوا ، حنيفة أبي كقوؿ السائمة في فقالوا ، النقود وبين السائمة بين ذلك في التفريق إلى المالكية وذىب
 ، تضم فبل األثماف بخبلؼ ، مرة من أكثر خروجو إلى ذلك ألدى تضم لم فلو ، الساعي إلى موكولة السائمة زكاة

 . أربابها إلى موكولة فإنها
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 فيو تجب تجارة ماؿ ألنو التجارة؛ زكاة الجميع يزكّْي أنو للصواب فاألقرب التجارة،
 (ٖٕٓ/ٗ) الفروع في مفلح ابن العبلمة القوؿ ىذا وقدـ، كالسائمة التجارة زكاة

 يزكي بل: وقيل (ٜٙ/ ٚ) اإلنصاؼ في المرداوي ذكر كما بو وجـز القاضي واختاره
 المغني، في وقدمو القيمة، زكاة األصل األرض ويزكي العشر، زكاة والحب الثمر

 . ثور وأبي حنيفة أبي قوؿ وىو ونصره، اختاره بل والكافي،
 التجارة، عروض في الحوؿ وتماـ النصاب، وبلوغ التجارة، نية من: الشروط وىذه

 ٔوقد تقدـ ذكرىا الزكاة في العامة الشروط إليها تضاؼ

                                                           

 :األربعة األئمةعند  التجارة عروض في الزكاة وجوب شروط  ٔ
 :منها بشروط التجارة عروض زكاة تجب: قالوا: الحنفية - ٔ

 .الفضة أو الذىب من نصاباً  قيمتها تبلغ أف: األوؿ الشرط
 .وسطو ال الحوؿ طرفا والمعتبر، الحوؿ عليها يحوؿ أف: الثاني الشرط
 .تجارة بعمل مصحوبة النية ىذه تكوف وأف التجارة، ينوي أف: الثالث الشرط
 وزرعو، بذراً  أو وزرعها عشر أرض اشترى فلو التجارة، لنية صالحة فيها المتجر العين تكوف أف: الرابع الشرط
 .قيمتها في تجب الزكاة فإف العشرية األرض يزرع لم إذا أما الزكاة، دوف العشر الخارج الزرع في وجب

 :خمسة بشروط مديرًا، أو محتكراً  التاجر كاف سواء مطلقاً، التجارة عروض زكاة تجب: قالوا: المالكية - ٕ
 .والكتب كالثياب،: بعينو الزكاة تتعلق ال مما العرض يكوف أف: األوؿ الشرط
 .وإجارة كشراء،: حالية بمبادلة مملوكاً  العرض يكوف أف: الثاني الشرط
 . ...شرائو حاؿ التجارة بالعرض ينوي أف: الثالث الشرط
 . ...مالية بمعاوضة امتلكو عرضاً  أو عيناً  ثمنو يكوف أف: الرابع الشرط
 ولو منهما شيء بأي أو محتكرًا، كاف إف الفضة أو الذىب من بنصاب العرض ذلك من يبيع أف: الخامس الشرط
 .مديراً  كاف إف درىماً 

 : ...ستة بشروط التجارة عروض في الزكاة: تجب قالوا: الشافعية - ٖ
 .ونحوه كشراء: بمعاوضة ملكت قد العروض ىذه تكوف أف: األوؿ الشرط
 .المعاوضة حاؿ التجارة العروض بهذه ينوي أف: الثاني الشرط
 .الحوؿ انقطع ذلك قصد فإف القنية، بالماؿ يقصد ال أف: الثالث الشرط
 . ...العروض ملك وقت من حوؿ مضي: الرابع الشرط
 .العروض بو تقـو ما جنس من نقداً  الحوؿ أثناء التجارة ماؿ جميع يصير ال أف: الخامس الشرط
 . ...نصاباً  الحوؿ آخر العروض قيمة تبلغ أف: السادس الشرط
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 . البيع أو بالمبادلة ينقطع ال التجارة عروض حوؿ ( :ٗ-مسألة)
 في تجب الزكاة ألف األوؿ؛ حوؿ على بنى بو، باعو أو بنقدٍ  للتجارة َعْرضاً  اشترى فإذا
 والغنم، والبقر، اإلبل، من: األنعاـ بهيمة وحتى النقد، جنس من وىي العروض، قيم
 من وىي باعها إذا الحوؿ ينقطع وال العروض، زكاة يزكيها فإنو التجارة؛ بها قصد إذا

في كتاب  البغوي اإلماـ قاؿ جنسها، بغير أو بجنسها باعها سواء: التجارة عروض
 زكاة ألف بالمبادلة؛ ينقطع فبل التجارة -عروض– حوؿ أما: ( ٜ٘ٔالزكاة )ص

 عن يزوؿ ال ملكو ألف المبادلة؛ وقت ملكو في باقية والقيمة القيمة، في تجب التجارة
 . اآلخر ويملك إال أحدىما

 ، واحد كل إلى التجارة عروض قيمة وتضم"  : (ٖٛٔ/ٗ) الفروعفي  مفلح ابن قاؿو 
 بكل يقـو بأنو وعللو والشيخ ، المستوعب صاحب بو جـز ، والفضة الذىب من

 ، وعروض وفضة ذىب كاف ولو:  قاؿ.  خبلفا فيو أعلم ال:  وقاؿ ، منهما واحد
 ." النصاب تكميل في الجميع ضم

 في تجب التجارة عروض"  (:ٜ/  ٙ) الممتع الشرحفي عثيمين ال عبلمةال وقاؿ
 إذا وكذلك ، فضة أو بذىب التجارة عروض أبدؿ إذا الحوؿ ينقطع فبل ، قيمتها
 عينها في ال قيمتها في الزكاة تجب العروض ألف ؛ تجارة بعروض فضة أو ذىبا أبدؿ

 إذا وكذا ، واحدا شيئا تعتبر والعروض والفضة فالذىب ، بدراىم دراىم أبدؿ فكأنو ،
 ا.ىػ"  الواحد كالجنس فيكوناف ، التجارة بهما قصد إذا بفضة ذىبا أبدؿ
 محبل باع شخص :( عن ٜٖٕ/ٛٔكما في مجموع فتاواه )  عثيمينال عبلمةال وسئل

 ؟ الزكاة يدفع الذي فمن بشهرين زكاتو حلوؿ قبل

                                                                                                                                                  

 :بشرطين نصاباً  قيمتها بلغت إذا التجارة عروض في الزكاة تجب: قالوا: الحنابلة - ٗ
 .فيها زكاة فبل ورثها كأف فعلو، بغير العروض ملك فلو كالشراء،: بفعلو يملكها أف: األوؿ الشرط
 الحوؿ، جميع في النية استمرار من بد وال بها، التكسب يقصد بأف التمليك، حاؿ التجارة ينوي أف: الثاني الشرط

 على الفقو . للبس المتخذ الحلي إال للتجارة يصير فبل ذلك بعد التجارة بو نوى ثم للقنية عرضاً  اشترى لو أما
 [.ٖٗٗ - ٕٖٗ ص يري،جز لل األربعة، المذاىب



 - 155 - 

 عروض كانت فإف:  الحلوؿ تماـ قبل الزكوي الماؿ ملك انتقل إذا: "  بقولو فأجاب
 . أموالو مع عروضو يزكي األوؿ فالمالك ، قاؿ كما تجارة
 إذا فإنو ، بشهرين زكاتو حلوؿ قبل فباعها ، للتجارة أرض عنده إنساف:  ذلك مثاؿ

 باعها لو أما ، األرض ىذه بها باع التي الدراىم زكاة يؤدي أف عليو يجب الزكاة حلت
 . عليو زكاة ال فإنو الحوؿ تماـ قبل لو سكنا بالدراىم اشترى ثم بدراىم

 أف مثل الزكاة؟ فيو تجب وجو على إليو انتقلت ىل فينظر إليو انتقلت الذي الثاني أما
 فإنو ويسكنها عليها ليبني اشتراىا كاف وإف تجارة زكاة فيزكيها للتجارة اشتراىا يكوف

  .عليو زكاة ال
 الذي ىو والمحتكر ، مديرا أو محتكرا يكوف أف إما التاجر أف المالكية يرى(: فرع)

 ثم الحاضر بالسعر يبيع من ىو والمدير ، األسعار وارتفاع األسواؽ بسلعو يرصد
 . ونحوه كالبقاؿ ، وىكذا بغيره يخلفو

 في ولو ، نصابا يبلغ فضة أو بذىب يبيع أف عليو الزكاة لوجوب يشترط فالمحتكر
 فلو ، قل وإف ذلك بعد بو باع ما ويزكي يزكيو نصابا بو باع ما يكمل أف وبعد ، مرات

 ذلك يزكي واحد عاـ زكاة إال فيو عليو فليس باعو ثم يبع فلم سنين عنده العرض أقاـ
 ، كدرىم ، قل ولو بشيء يبيع حتى عليو زكاة فبل المدير أما.  يقبضو الذي الماؿ
 القيمة ويزكي حوؿ كل آخر تجارتو عروض يقـو أف بدرىم ولو باع الذي المدير وعلى

 في شرعت الزكاة ألف والمحتكر المدير بين مالك فرؽ وإنما.  النقد يزكي كما ،
 شرائها عن نقصت - كاسدة تكوف وقد - عاـ كل السلعة زكى فلو ، النامية األمواؿ

 فيخرج فيها كامنا كاف فالربح ربحت كانت فإف البيع عند زكيت فإذا ، فيتضرر ،
 . آخر ماؿ من ماؿ زكاة يخرج أف المالك على ليس وألنو ؛ زكاتو

 التاجر دوف خاصة المدير للتاجر ىو المالكية عند السلع تقويم أف يتبين وبهذا
 واحد لعاـ يزكيو بل احتكره فيما زكاة حوؿ لكل عليو ليس المحتكر وأف ، المحتكر
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 حوؿ عليو لكل ، كغيره المحتكر فإف العلماء سائر عند أما، ثمنو وقبض بيعو عند
 .ٔزكاة

 . الماؿ رأس حوؿ حولو التجارة عروض ربح ( :٘-مسألة)
 ألجل وذلك األصل، إلى الحوؿ أثناء في التجارة عروض من الحاصل الربح يضم

 قيمتو فصارت درىم بمائتي المحـر شهر في عرضا مثبل اشترى فلو ،الزكاة حساب
 حصل سواء الحوؿ، آخر الجميع زكى درىم ثبلثمائة بلحظة ولو الحوؿ آخر قبل

 مع النتاج على قياسا ، األسواؽ بارتفاع أـ ، الحيواف كسمن العرض نفس في الربح
 يشق؛ مما األسواؽ اضطراب مع زيادة كل حوؿ على المحافظة وألف ؛ األمهات

 وىذا الحوؿ، في إليو مضموما فكاف الملك في ألصلو تابع الحوؿ في جار نماء وألنو
 يوسف وأبي وإسحاؽ والحنابلة األظهر خبلؼ ىو قوؿ في والشافعية المالكية مذىب

 فإف ٕنضوض ىناؾ يكن لم ما األصل إلى الربح يضم أنو الشافعية عند واألظهر ،
 . حوال للربح ويستأنف لحولو األصل يزكي بل يضم فبل كاف
 . غيره أو كاف نماء جنسو حوؿ على مستفاد كل حوؿ يبني إنو:  حنيفة أبو وقاؿ

 فإنو قيمتو، في وربح التجارة عروض من نصاباً  ملكإف  والصواب قوؿ من قاؿ أنو
 فإنو الحوؿ، آخر إلى الربح ىذا يربح لم لو حتى الربح، مع الماؿ رأس: الجميع يزكي
 فإف الربح، حصل ثم النصاب دوف التجارة قيمة كانت إذا أما الماؿ، رأس مع يزكيو
 تجب الزكاة فإف التجارة سعر ارتفع إذا وكذا بالربح، النصاب كماؿ من الحوؿ بداية

 . الحاضرة القيمة زكَّى التجارة سعر نقص وإف القيمة، جميع في
 حصتو وزكاة الماؿ، رأس زكاة الماؿ صاحب فعلى المضاربة ماؿ على الحوؿ تم وإذا
 . األصل حوؿ الربح حوؿ ألف الربح؛ من

 . فيها زكاة ال الحوؿ نهاية إلى تبقى وال العاـ أثناء إنفاقها يتم التي األرباح( تنبيو)
                                                           

 ألبي واألمواؿ ، (ٕٔٙ ، ٕٓٙ/ٔ) المجتهد وبداية ، (ٖٓ/ٕ) والمغني ، (ٗٚٗ ، ٖٚٗ/ٔ) الكبير الشرح ٔ
 . (ٙٔ/ٕ٘) تيمية ابنشيخ اإلسبلـ  وفتاوى ،(ٕٙٗص) عبيد

 . العرض ضد وىو نقدا، كاف ما:  الماؿ من الناض ٕ
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 شراء من أو الشركة تأسيس أوؿ من يكوف ال التجارة عروض حوؿ( : ٙ-مسألة)
 بها اشتريت التي النقود لحوؿ تكملة يكوف بلأو شراء البضاعة، ،  الخاـ المواد
 . الخاـ المواد
 تأسيس وبدأت ، المحـر شهر في من األمواؿ للنصاب امتبلكك أوؿ كاف لو:  فمثبل

 شهر في بالشركة العمل وبدأت الخاـ المواد واشتريت ، رجب شهر في الشركة
 رمضاف في يكوف وال المحـر شهر في يكوف للشركة التجارة عروض فحوؿ،  رمضاف

. 
 من كثير على يشكل ولكن ( :ٕٙٓ/ٛٔ)في مجموع فتاواه  عثيمينال عبلمةال قاؿو 

 يعرضونها إنهم بل شيئا، تساوي وال أيديهم في كسدت أراضي عندىم أف اليـو الناس
 األراضي؟ ىذه تزكي فكيف يشتريها من يجدوف وال للبيع
 التي األمواؿ من زكاتها أدى منها يزكي أف يمكن أمواؿ اإلنساف عند كاف إف: نقوؿ

 عشرىا ربع يأخذ أف لو فإف الكاسدة األراضي ىذه إال عنده يكن لم وإف عنده،
 وإال ويعمرىا، الفقير بها ينتفع أف ممكن مكاف في كانت إذا الفقراء على ويوزعها
 ىذه وتكوف باعها، إذا بعد فيما زكاتها ليؤدي الزكاة وجوب وقت قيمتها فليقيد

 عليو تجب ال فالزكاة الوفاء، يستطيع ال فقير شخص عند الذي الدين مثل األراضي
 سنة يزكيو فإنو معسر مدين من الدين قبض إذا أنو والصحيح الدين، قبض إذا إال

 ىذه في يقاؿ أف ويمكن الفقير، عند كثيرة سنين بقي قد كاف ولو فقط، واحدة
 سنة إال يزكيها ال إنو: يقاؿ أف ممكن يشتريها من يجد ولم كسدت التي األراضي

 ألف السنوات؛ من مضى ما لكل يزكيها أف باعها إذا األحوط ولكن البيع، سنة واحدة
 . فقير ذمة في والدين بيده، ملك ىذه أف الدين وبين بينها الفرؽ

 أف حولها ليس التجارة عروض أف واعلم( : ٖٕٗ/ٛٔ)في مجموع فتاواه أيضا  قاؿو 
 من دراىم عن عبارة ألنها ، األصلي الماؿ حوؿ حولها إف بل ، شرائها بعد سنة تأتي
 . انتهى"  األوؿ مالك حوؿ حولها فيكوف ، عروض إلى حولتها مالك رأس
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 أرضا اشترى رجلعن :  (ٖٕٗ/ٛٔ) وسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه 
 حتى وال ، فاأل حتى األرض يستلم لم الرجل ىذا بأف علما ، الماؿ من بمبلغ للتجارة
 ؟ زكاة عليها فهل ، صكها

 البيع داـ ما ، الصك يستلم لم ولو ، األرض ىذه في الزكاة عليو ، نعم"  فأجاب :
 ، تساوي بما الزكاة وجوب حين فيقومها ، تجارة عروض زكاة فيزكيها ، ولـز ثبت قد

 . انتهى"  قيمتها عشر ربع ويخرج
 في والفضة الذىب من كل وإلى بعضها، إلى العروض أنواع قيمة تضم ( :ٚ-مسألة)

 وقاؿ . خبلفاً  فيو نعلم ال: ( ٕٓٔ/ٗ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ :النصاب تكميل
 ضم وجب وعروض وفضة، ذىب، لو كاف ولو): موضعفي نفس ال في اهلل رحمو

 واحد كل إلى مضموـٌ  العروض ألف النصاب؛ تكميل في بعض إلى بعضو الجميع
 ...  الثبلثة وجمع إليو ضمهما فيجب منهما،

 أعد ما كل التجارة عروض:  ( ٖٓٔ/ ٙ) الممتع الشرح في عثيمينال العبلمة قاؿ
 في تضم فهذه للتجارة، أرادىا إذا والعقارات كالثياب معين بماؿ ُتَخصُّ  وال للتجارة
 وعروض الفضة من درىم مائة عنده كاف فإذا الفضة، أو الذىب، إلى النصاب تكميل
 .والعروض الفضة في الزكاة عليو وجبت درىم، مائة تساوي

 العروض؟ وكذلك نصاب الفضة من عنده ليس: قيل فإف
 يريدىا ال العروض فصاحب بالنيات، األعماؿ وإنما القيمة، بالعروض المراد إفَّ : قلنا

 .غداً  ويبيعها اليـو يشتريها ألنو لذاتها؛
 ثلث لشخص كاف إذا: مثالو الفضة؟ أو بالذىب ىل العروض؟ نعتبر قيمة بأي ولكن

 ثلث بلغ بالفضة اعتبره إف وعروض، الذىب، من نصاب وثلث الفضة، من نصاب
 يعتبر أو بالذىب، قيمتو يعتبر فهل نصاب، ثلث يبلغ لم بالذىب اعتبره وإف نصاب،

 بالفضة؟ قيمتو
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 النصاب بلغ فإذا للفقراء، باأَلَحظّْ  تعتبر التجارة عروض إف: العلم أىل قاؿ: الجواب
 الفضة دوف الذىب من نصاباً  تبلغ كانت وإذا بالفضة، قومت الذىب دوف الفضة من

 .بالذىب قومت
 باألحظ ويكوف صحيح، والفضة الذىب إلى العروض قيمة ضم من إليو ذىبوا وما

 .للفقراء
 أو الفضة إلى العروض قيمة بضم الفضة، إلى الذىب نصاب بضم: قلنا إذا: مسألة

 أحدىا؟ من أو زكاتو، جنس كل من نخرج فهل الذىب،
 ذىبًا، الذىب من فنخرج منو، جنس كل زكاة نخرج أف بد ال المذىب،: الجواب

 .الفضة من: أي ،«العشر ربع الرقة وفي» الحديث ألف فضة، الفضة ومن
 .الذىب من: أي «دينار نصف» الذىب حديث وفي

 .نوع كل من تخرج: والثمار الحبوب في قالوا كما منو، جنس كل في الزكاة فتكوف
 .بالقيمة: أي النوعين، أحد من تخرج أف بأس ال أنو: والصحيح

 .التجارة عروض تقويم ( :ٛ-مسألة)
 توفر مراعاة مع ، زكاتها إلخراج التجارة عروض تقويم وجوب على الفقهاء اتفق

 ، التجارة عروض بو تقـو فيما واختلفوا.  الحوؿ وحوالف النصاب بلوغ من شروطها
 تقـو بأف.  للفقراء باألنفع يكوف التجارة ماؿ تقويم أف إلى والحنابلة الحنفية فذىب
 الغالب البلد بنقد أقومت وسواء.  فضة أو ذىب من نصابا يبلغ بما التجارة عروض

 قيمة أبلغت وسواء.  بغيره أـ - للفقير األنفع ألنو الحنابلة عند األولى كونو مع -
 فيلتـز ،اآلخر دوف بأحدىما نصابا بلغت أـ ، نصابا والفضة الذىب من بكل العروض

 . ٔألىل الزكاة باألحظ السلعة تقويم الحاالت كل في
 يباع ما أو بالذىب يباع ما سواء ، بالفضة التجارة عروض تقويم إلى المالكية وذىب

 . الزكاة في األصل وألنها االستهبلؾ قيم ألنها.  بالفضة فيقومهما ، بالفضة غالبا

                                                           

 . (ٕٔٗ/ٕ) القناع وكشاؼ ، (ٗٔٔ/ٖ) الهداية شرح البناية ٔ
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 تقويمهما بين التاجر يخير ، الزكاة إلى بالنسبة واستويا بهما، تباع العروض كانت فإف
 األفضل فيعتبر أصبلف، والفضة الذىب بأف القوؿ وعلى.  بالفضة أو بالذىب

 ينض أف التجارة عروض لتقويم المالكية واشترط. لحقهم التقويم ألف للمساكين؛
 في شيء لو ينض لم فإف.  نصاب لو ينض أف يشترط وال. درىم ولو شيء للتاجر

 التي بالقيمة تجارتو عروض يقـو أف التاجر على وليس.  زكاة وال تقويم فبل سنتو
 باع إذا اإلنساف يجدىا التي بالقيمة سلعتو يقـو وإنما ، سلعو بيع في المضطر يجدىا
 . ٔالكثير االضطرار غير على سلعتو
 . الماؿ رأس أحواؿ اختبلؼ بحسب التجارة ماؿ تقويم يختلف الشافعية وعند

 : أحواؿ خمسة الماؿ فلرأس
 أو ذىب من بو اشتراه بما الحوؿ آخر فيقـو.  نصابا نقدا يكوف أف:  األوؿ الحاؿ
 . المشهور المذىب ىو وىذا ، الحوؿ حوالف عند نصابا بلغ إذا ويزكيو ، فضة

 بو الحوؿ آخر فيقـو ، دينارا بعشرين أو ، درىم بمائتي عرضا يشتري أف:  وصورتو
 مستمر التجارة وقصد ، بالدنانير وباع بالدراىم اشترى فإف.  بالدنانير أو بالدراىم أي

 المذىب في قوؿ وىناؾ. الدراىم قيمة الدنانير تبلغ لم إف زكاة فبل ، الحوؿ وتم ،
 . البلد نقد بغالب أبدا يكوف التقويم أف

 : وجهاف وفيو النصاب، دوف نقدا الماؿ رأس يكوف أف:  الثانية الحالة
 . النقد بذلك يقـو أنو:  أصحهما

.  النصاب بو يتم ما يملك لم إف الوجهين ومحل.  البلد نقد بغالب يقـو أنو:  والثاني
 فبل ، أخرى مائة يملك وىو درىم بمائة يشتري أف:  وصورتو.  بو قـو ملك فإف

 الحوؿ وابتدأ ، الحوؿ عليو انعقد ما ببعض اشترى ألنو.  بالدراىم التقويم أف خبلؼ
 . الدراىم ملك حين من

 . أضرب ثبلثة على وىو.  جميعا بالنقدين يملك أف:  الثالث الحاؿ

                                                           

 . (ٖٛٔ/ٕ) والحطاب ، (ٜٖٙ/ٔ) الصغير الشرح ٔ
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.  الملك يـو التقسيط نسبة على بهما فيقـو نصابا واحد كل يكوف أف:  األوؿ
 . باآلخر النقدين أحد تقويم وطريقة
 عشرين المائتين قيمة كانت إف فينظر دينارا وعشرين درىم بمائتي اشترى:  وصورتو

 . بدنانير واآلخر بدراىم مشترى العرض فنصف ، دينارا
 أف إما:  احتمالين فعلى.  النصاب دوف منهما واحد كل يكوف أف:  الثاني الضرب

 كالنصاب يجعل أف أو.  البلد بنقد الجميع فيقـو ، كالعروض النصاب دوف ما يجعل
 . بدنانير بالدنانير ملكو وما ، بدراىم بالدراىم ملكو ما فيقـو

 الذي بالنقد ملكو ما فيقـو.  دونو واآلخر نصابا أحدىما يكوف أف:  الثالث الضرب
 على اآلخر بالنقد ملكو وما.  النقد ذلك ملك حين من النقد بذلك نصاب ىو

 . الثاني الحاؿ في المتقدمين الوجهين
 ملك أو ، قنية بعرض يملك بأف ، النقد غير الماؿ رأس يكوف أف:  الرابع الحاؿ
 بو بلغ فإف ، الدنانير أو الدراىم من البلد نقد بغالب الحوؿ آخر في فيقـو بخلع
 نقداف البلد في جرى فلو.  نصابا بغيره يبلغ كاف وإف ، فبل وإال ، زكاه نصابا

 :أوجو فعلى بهما بلغ وإف.  بو قـو اآلخر دوف نصابا بأحدىما بلغ فإف ، متساوياف
 . منهما شاء بما فيقـو المالك يتخير:  أصحها
 . للفقراء األحظ يراعى:  والثاني

 . أرفق ألنها بالدراىم التقويم يتعين:  والثالث
 . إليو الببلد أقرب في الغالب بالنقد يقـو:  والرابع
 فما ، قنية وعرض درىم بمائتي اشترى بأف.  وغيره بالنقد يملك أف:  الخامس الحاؿ

 . ٔالبلد بنقد يقـو العرض قابل وما ، بها يقـو الدراىم قابل
 . التجارة عروض سلعسعر  تقويم كيفية(: فرع)

                                                           

 . (ٕٙٚ ، ٕ٘ٚ ، ٕٗٚ/ٕ) الطالبين روضة ٔ
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 جنيو مليوف بمبلغ عقاراً  اشترى رجل: مثاؿ، الحوؿ تماـ عند العروض قيمة المعتبر
 ثبلثة فيزكي جنيو، مبليين ثبلثة سعره فكاف، الحوؿ عليو ودار، للتجارة وعرضو
 خمسين قيمتها كانت الحوؿ دار وعندما، ألف بمائة بضاعة اشترى ورجل مبليين،

 التجارة قيمة المعتبر: التجارة عروض جميع في وىكذا، ألفًا، خمسين فيزكي ألفاً،
، وىذا ىو اختيار اللجنة الدائمة، والعبلمة ابن باز، والعبلمة  الحوؿ تماـ عند

 العثيمين.
 الحوؿ عند وتقـو»: قولو(: ٗٗٔ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

، «ورؽ أو عين من للفقراء باألحظ  يذكر ولم التجارة، عروض على يعود الضمير تقـو
 خبرة ذا يكن لم فإف باألثماف، خبرة ذا كاف إف صاحبها فيقومها يقومها، من المؤلف

 .ليقومها الخبرة ذوي من القيمة يعرؼ من يطلب فإنو
 خبرة؟ ذا كاف إف نأمنو كيف: قائل قاؿ فإف
 ال أنا: المريض قاؿ لو كما عبادتو، على مؤتمن واإلنساف عبادة، ىذه إف: قلنا

 ىذا يفحص بطبيب نأتي أف يشترط فبل أتيمم، أف وأريد الماء، أستعمل أف أستطيع
 يقدر؟ ال أو يقدر وىل الرجل،
: قلنا خبرة، ذا وكاف األشياء، قيم أعرؼ أنا: الرجل قاؿ فإذا مثلها، أيضا والزكاة
 .لك يقومها بمن تأتي: لو قلنا أعرؼ، ال أنا: قاؿ إذا أما أنت، قومها
 فبل الزكاة، فيو تجب الذي الوقت ألنو الحوؿ؛ تماـ عند أي «الحوؿ عند»: وقولو
 نزؿ إف للحق ىضما ذلك في ألف السعر؛ فيو يتغير بزمن بعده يؤخر وال قبلو، يقدـ

 .السعر زاد إف عليو زيادة أو السعر،
 باعتبار يختلف الثمن ألف التفريق؛ باعتبار أو الجملة باعتبار يكوف ىل التقويم ثم

 التفريق؟ عن الجملة
 فباعتبار بالتفريق يبيع كاف وإف الجملة، فباعتبار بالجملة يبيع ممن كاف إف: الجواب
 .بيعا األكثر فيعتبر بهما يبيع كاف وإف التفريق،
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 التقويم.ر في المقد السعر عن البيع سعر داز (: إذا فرع)
 على ثمنها زاد باعها فلما ذلك، أساس على وأخرجها الزكاة ألجل سلعة قـو إف

 ارتفاع الحتماؿ ؛ ملغاة ىي بل الزيادة ىذه في زكاة ال بأنو المالكية صرح فقد القيمة،
 تلغى ال فإنها التقويم في غلط أنو تحقق لو أما المشتري، لرغبة أو السوؽ، سعر

 . قطعا الخطأ لظهور
 .ٔالسابق الحوؿ عن فيها زكاة ال التقويم عن الزيادة بأف الشافعية صرح وكذا

 لؤلجرة، ُأعدَّ  ما في وال بيعها يراد ال التي اجرالت آالت في شيء ال ( :ٜ-مسألة)
 .الحوؿ عليها حاؿبلغت النصاب و  إذا األجرة في الزكاة ولكن

 يضع التي فالرفوؼ ، للبيع يعد ال ما دوف بيعو يراد ما ىو العروض من يقـو الذيف
 . فيها زكاة ال السلع عليها
 فإف ، براذع أو مقاود لها اشترى إف الدواب تاجر أف ذلك من الحنفية ذكره ومما
 فيها زكاة فبل بها الدواب لحفظ كانت وإف ، الزكاة ففيها معها األشياء ىذه يبيع كاف

 فبل التاجر عند العطر لحفظ القوارير من كاف فما ، قوارير اشترى لو العطار وكذلك. 
 . الزكاة ففيها للمشتري العطر فيها يوضع كاف وما ، فيها زكاة

 أعدىا التي ونحوه كالصابوف التنظيف ومواد ، ونحوه ، كالحطب الوقود ومواد
 لتغذية التي والمواد ، منها لديو فيما زكاة فبل ليبيعها ال صناعتو في ليستهلكها الصانع
 .الزكاة فيها تجب ال التجارة دواب
 تصنع التي اآلالت وال ، البضائع فيها تدار التي األواني في زكاة ال أنو المالكية وذكر

 . عينها في الزكاة تجب أف إال ، تحملها التي واإلبل ، السلع بها
 الزكاة، فيها للجلود، والدىن الدباغة، أو للصباغة التي المواد أف الشافعية وذكر

 الحنابلة وذكر العين، لهبلؾ فيهما زكاة فبل للغسل الصابوف أو للعجين الملح بخبلؼ
 .ذلك نحو

                                                           

 . (ٚٙ/ٙ) والمجموع ، (٘ٚٗ/ٔ) الدسوقي وحاشية الكبير الشرح ٔ
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 فبل تجارتو، في للعمل يستخدمها وآالت، دواليب،: مخزنو في لو التاجر كاف فإذا
 ومكائن، حفارات،: لو تاجر: ذلك ومثاؿ التجارة، عروض بها أراد إذا إال فيها زكاة

 إذا اآلالت ىذه في زكاة فبل وآالت، مطابع لو أو تجارتو، إلصبلح يستعملها وأجهزة
 جميعاً  أعدىا إذا إال يديرىا، التي التجارة عروض في الزكاة وإنما للبيع، يعدىا لم

، وىذا التجارة عروض مع الزكاة ففيها التجارة عرض مع يبيعها أف نوى بحيث للتجارة
 ىو اختيار اللجنة الدائمة، والعبلمة ابن باز، والعبلمة العثيمين . 

 الحوؿ، عليها حاؿ إذا أجرتها في الزكاة إنما فيها، زكاة ال لئلجارة المعدة واآلالت
 .النصاب وبلغت

 يريد وال الناس على يؤجرىا ورافعات، وسيارات، حفارات، يملك تاجر: ذلك مثاؿ
 حاؿ إذا أجرتها يزكي وإنما فيها زكاة ال فهذه أجرتها، على الحصوؿ يريد إنما بيعها
 في الزكاة إنما، فيها زكاة ال المؤجرة، واألسواؽ العمارات،: وكذلك، الحوؿ عليها

 .الحوؿ عليها حاؿ إذا منها يحصل وما أجرتها،
 (المستغبلت)-تجب الزكاة في – قولو(: ٕٚ/ٕقاؿ الشوكاني في السيل الجرار )

 ىم الذين االوؿ القرف ىلأ بها سمع وال الزمن ذفأ على تطن لم مسألة ىذه قوؿأ
 اليمنية الحوادث من ىي وإنما يليو الذي ثم يليو الذي القرف وال القروف خير

 وتباعد قوالهمأ اختبلؼ على االسبلمية المذاىب ىلأ بها يسمع لم التي والمسائل
 اف عرفناؾ وقد قياس وال سنة وال كتاب من ال علم من اثارة عليها توجد وال قطارىمأ
 ذلك كاف الإو  بحقها اال خذىاأ يحل ال االسبلـ بعصمة معصومة المسلمين مواؿأ

 . المسألة ىذه في يكفيك المقدار وىذا بالباطل الناس مواؿأ كلأ من
 وىذا ىو اختيار اللجنة الدائمة، والعبلمة ابن باز، والعبلمة العثيمين .

 المالكية كبلـ من يستفاد بتصنيعها وقاـ المالك اشتراىا التي الخاـ المواد(: فرع)
 على ، بين وذلك تصنيعها، قبل أي صاحبها، عليها اشتراىا التي الحاؿ على تقـو أنها
 قد ىذا ألف ؛ بمعاوضة يملكها أف العروض في الزكاة وجوب في يشترط من قوؿ
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 على حاؿ ما يزكوف الصناع أف الحكم"  البناني ونص ،بفعلو بل معاوضة بغير ملكها
:  لب ابن قاؿ"  صناعتهم يقوموف وال نصابا كاف إذا مصنوعاتهم من الحوؿ أصلو
 . بيعهم وقت استفادوىا كسبهم فوائد ألنها

 الحوؿ تماـ عند السوؽ في بسعرىا الخاـ والمواد المصنعة، المواد تقـووالصواب أف 
، بغض النظر عن طريقة أمتبلكو على الراجح  النية بمجرد للتجارة يصير العرضألف 

 كما تقدـ. 
( ويقصػػػد بػػالمواد الخػػػاـ المػػواد األوليػػػة التػػي تتركػػػب منهػػا السػػػلع المصػػنعة مثػػػل تنبيػػو)

الحديػػػد للسػػػيارات والقطػػػن والصػػػوؼ للمنتوجػػػات والخشػػػب للػػػدواليب أو األلمنيػػػـو 
 لؤلبواب والنوافذ ..إلخ .

لمواد الخاـ أو ال تجب فيهػا الزكػاة ؟ ىػذا موضػع الخػبلؼ فهل تجب الزكاة في ىذه ا
 بين المتأخرين :

الرأي األوؿ: أنو تجب فيها الزكاة: وىذا قوؿ أكثر أىل العلم المعاصرين وبو أفتت 
الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت. واستدلوا على ىذا 

تها وإنما يقصد بها أف تصنع وأف تباع فهي بقولهم: ىذه المواد الخاـ ال تقصد لذا
داخلة في عروض التجارة فتجب فيها الزكاة وحولها حوؿ أصلها ألف ىذه األمواؿ ال 

 تراد لعينها وإنما تراد لقيمتها . 
 الرأي الثاني: أنو ال تجب الزكاة فيها .

 للتصنيع استدؿ القائلوف بعدـ وجوب الزكاة فيها بأنها ال تراد للبيع وإنما تراد 
ونوقش: أف ىذا غير ُمسّلم ألف ىذه األمواؿ ىي مرادة للبيع فالمصنع إنمػا اقتنػى ىػذه 

 األشياء لكي يصنعها على شكل آخر ثم بعد ذلك يبيعها على المستهلك .
)تبيػػػو آخػػػر( زكػػػاة المػػػواد المسػػػاعدة فػػػي التصػػػنيع: والمػػػراد " بػػػالمواد المسػػػاعدة فػػػي 

دخل فػػي تركيػػب المصػػنوعات ولكػػن يحتػػاج إليهػػا فػػي التصػػنيع " :ىػػي المػػواد التػػي ال تػػ
 التصنيع . مثل الوقود ومثل الزيوت والغاز و نحو ذلك فإذا اقتنيت مثل ىذه المواد 
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 فهل تجب فيها الزكاة أو ال تجب فيها الزكاة ؟
ىذه األشياء ال تجب فيها الزكاة فهي كاألصوؿ الثابتة، وىذا قوؿ أكثر المتأخرين فلػو 

 لحوؿ وىي عند اإلنساف فإنو ال يجب عليو أف يخرج الزكاة .حاؿ عليها ا
وأما ما تحتاج إليو ىذه المصنوعات من العلب والكراتين ومواد الببلستيك والعلب 

التي توضع فيو ىذه األشياء نقوؿ ىذه داخلة في السلع التي تصنع فتجب فيها الزكاة 
ويتبلشى وال يبقى لو أثر  نقوؿ ىذه تجب فيها الزكاة فهي تختلف عن الوقود يذىب

 في السلعة .
 .البائرة لسلعا تقويم (:فرع)

 . وغيرىا البائرة السلع بين ، التقويم في فرؽ ال أنو الجمهور مذىب مقتضى
 في يدخلها فإنو بارت إذا المدير التاجر لدى التي السلع أف ذكروا فقد المالكية أما

 وال للقنية ينقلها ال بوارىا ألف ؛ الشروط تمت إذا عاـ كل زكاتها ويؤدي التقويم
 نافع ابن وذىب.  القاسم ابن قوؿ وىو عندىم المشهور ىو وىذا ، لبلحتكار
 يونس وابن اللخمي وخص ، لبلحتكار تنتقل بارت إذا السلع أف إلى وسحنوف
 ، عندىم اتفاقا يقـو فبل األكثر أو النصف بار إذا أما ، األقل بار إذا بما الخبلؼ
 زكاه شيئا باع كلما ثم ، فيزكيو نصاب قدر باع إذا إال فيها زكاة ال أف ذلك ومقتضى

 .ٔتقدـ كما
 إال سلعو من - الزكاة ألجل - يقـو ال المدير التاجر أف إلى المالكية ذىب(: فرع)

 يدفع لم ما في وحكمو ، ثمنو يدفع لم وإف عنده الحوؿ عليو حاؿ أو ، ثمنو دفع ما
 عنده الحوؿ عليو يحل ولم ثمنو يدفع لم ما وأما.  ماؿ وبيده دين عليو من حكم ثمنو
 ثمن دين بسبب شيء عنده حولو حاؿ ما زكاة من عنو يسقط وال ، فيو عليو زكاة فبل
 .ٕمقابلتو في يجعلو ما عنده يكن لم إف ، عنده حولو يحل لم الذي العرض ىذا

                                                           

 . (ٗٚٗ/ٔ) الدسوقي وحاشية الكبير الشرح ٔ
 . (ٗٚٗ/ٔ) الدسوقي حاشية ٕ
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 . العشر ربع: التجارة عروض في الواجب مقدار ( :ٓٔ-مسألة)
 - النبي لقوؿ الحوؿ؛ تماـ عند قيمتها عشر ربع التجارة عروض زكاة في الواجب

 ،( العشر ربع الرقة وفي: )الفضة في الواجب المقدار في - وسلم عليو اهلل صلى
 كل من: العشور ربع ىاتوا: )- عنو اهلل رضي - علي حديث في وقاؿ الفضة،: والرقة
 درَىمٍ  مائتي كانت فإذا درَىٍم، مائتي تتمَّ  حتى شيء عليكم وليس درىمٌ  درىماً  أربعين
 فإذا: ) ... الذىب في - وسلم عليو اهلل صلى - وقاؿ... (  دراىم خمسة ففيها
 فبحساب زاد فما، دينار نصف ففيها الحوؿ عليها وحاؿ ديناراً  عشروف لك كاف
 ربع رةالتجا عروض زكاة في فالواجب. وقد تقدـ تخريج كل ىذه األحاديث (ذلك
 جنيو، مليوف الحوؿ تماـ عند اقيمته تجارة يملك شخص ذلك مثاؿ قيمتها، عشر

 . جنيهاً  ألف وعشرين خمسة يساوي أربعين، م علىتقس مليوف :ىي فزكاتو
 على شق أو إحصاؤىا تعذر إذا التجارة عروض خرص يجوز ىل ( :ٔٔ-مسألة)

 ؟ التاجر
 ، البلح صبلح ظهور بعد ػ مثبل ػ النخل إلى الخبرة أىل ينظر أف:  الخرص معنى

 الظن من نوع فهو ، ذلك على الزكاة إخراج ويتم ؟ التمر من منو يأتي كم وينظر
 صاحب أف: الثمار في ذلك مشروعية وسبب للماؿ، دقيق إحصاء غير من والتخمين

 تمرا، تكوف أف قبل بلح وىي البيع أو اإلىداء أو منها األكل إلى يحتاج قد الثمار
 .والمشقة للحرج دفعا بخرصها الشرع فأتى الزكاة، تحديد يمكن ال وحينئذ

 أو يصعب التي ىي ألنها الثمار، إال الزكاة أمواؿ من شيء بخرص الشرع يرد ولم
 .إحصاؤىا فيمكن -التجارة كعروض-  الزكاة أمواؿ من غيرىا أما إحصاؤىا، يتعذر

 عروض خرص عن: (ٕٖٕ/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عبلمةال سئل وقد
  .التاجر على شق أو إحصاؤىا تعذر إذا التجارة
 العلماء بعض بو وألحق الثمار، في إال يرد لم الخرص ألف خرصها؛ يجوز ال:" فأجاب
 أف اإلنساف على لكن متعددة، أنواع ألنها خرصها؛ يمكن فبل األمواؿ وأما الزروع،
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 وعشرين مئة تبلغ ىذه البضاعة أف قدر فإذا لنفسو، يحتاط وأف استطاع ما يتحرى
 . انتهى"  لذمتو إبراء وعشرين مئة عن فليخرج

 ؟ زكاة ليس فيها للتأجير المعدة عقاراتال (:ٕٔ-مسألة)
 ىذه في عليو زكاة ال:"  (ٕٛٓ/ٛٔ) في مجموع فتاواه عثيمينال عبلمةال قاؿ

 فرسو وال عبده في المسلم على ليس»: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ العقارات،
 أجر رجل ذلك مثاؿ العقد حين من حوؿ عليها تم إذا أجرتها في الزكاة وإنما «صدقة

 في الزكاة عليو فتجب السنة تماـ بعد آالؼ عشرة واستلم آالؼ، بعشرة البيت ىذا
 منها خمسة آالؼ بعشرة بيتو أجر آخر ورجل العقد، من حوؿ لها تم ألنو العشرة؛
 فأخذىا السنة نصف عند منها وخمسة شهرين، خبلؿ وأنفقها العقد عند استلمها
 عليو؛ زكاة فبل األجرة من شيء عنده يكن لم السنة تمت ولما شهرين خبلؿ وأنفقها

 .ٔالحوؿ تماـ من الزكاة وجوب في والبد الحوؿ، عليها يتم لم ألنو
                                                           

 الحمد، الّرَحِيم الرَّْحَمنِ  اهللِ  ِبْسمِ : العقار زكاة في جامعة فتوىقاؿ الدكتور بكر بن عبد اهلل أبو زيد في رسالتو  ٔ
 وتنوعت، األسئلة كثرت فقد: بَػْعدُ  َأمَّا. بهداه اىتدى ومن وصحبو آلو وعلى اهلل رسوؿ على والسبلـ والصبلة، هلل

 اختبلؼ على أحكامها اختبلؼ يدور التي، عليها والمنشآت األراضي من المملوكة العقارات زكاة عن االستفتاآت
 أحوالها َحْصرَ  فرأيت، أحكامها عليها تدور التي النيّْات من ذلك وغير، والُقنية واإِليجار البيع بين ُمبلَّكها نِيَّاتِ 

 - اهلل شاء إف - بها االنتفاع ويسهل، نفعها ليعم جامعة؛ فتوى في، فروعها عامة وأحكاـ، وأحكامها وأنواعها
 :التوفيق وباهلل فأقوؿ
 :التملك وأسباب العقار تعريف
، والشقق، والعمائر، والقصور، البيوت من، عليها والمنشآت، األراضي من اإِلنساف يملكو ما بو يُراد: العقار

 أو، شراء أو، إحياء من، الملك أسباب من كاف سبب بأي، ونحوىا، واالستراحات، الوقود ومحطات، والدكاكين
 في فرؽ وال. الملك فرع الزكاة إذ التملك؛ يُفيد سبب بأي يملكها أف بين الزكاة أحكاـ في فرؽ ال. ىبة أو، إرث

 الزكاة أحكاـ في فرؽ وال. يتيم غير أو يتيماً ، عاقل وال بالغ غير أو عاقبلً  بالغاً  المالك يكوف أف بين الزكاة أحكاـ
 .كالمساىمة شائعاً  أو، معيناً : منو جزءاً  أو، جميعو العقار يملك أف بين

 لعمـو المالك؛ نية باختبلؼ عدماً  أو وجوباً  غلتها في أو عينها في العقارات في الزكاة أحكاـ تختلف وإنما
 :اآلتية الخمسة األقساـ في وذلك( بالنيات األعماؿ إنما: )الصحيح الحديث

 تجب التي التجارة ُعروض من ألنو، للبيع الُمَعدُّ  العقار وىو :واحد نوع وىو. الزكاة فيو تجب عقار: األوؿ القسم
 ِمنْ  ُخذْ : ؟تعالى اهلل قوؿ: ومنها، للتجارة المعدة األمواؿ في الزكاة وجوب أدلة عمـو في داخلة فهي، الزكاة فيها
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يِهمْ  ُتَطهُّْرُىمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ   بن سمرة حديث ومنها؟، َواْلَمْحُروـِ  لِلسَّائِلِ  َحقّّ  َأْمَواِلِهمْ  َوِفي: ؟سبحانو وقولو؟ ِبَها َوتُػزَكّْ
( للبيع نُػعُّده ِممَّا الصدقة ُنْخِرجَ  أف - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ َأمرنا: )قاؿ - عنو اهلل رضي - جندب

 .ذلك على اإِلجماع وُحِكيِ . حسن بسند داود أبو رواه
 - مثبلً  - لايرٍ  فمائة، الزكاة وجوب وقت قيمتو من( بالمائة ونصف اثناف) أي، العشر ربع ىو: الواجب المقدار

 .رياالً  وعشروف خمسة فيو لاير وألف، لاير ونصف رياالف فيها
 قاعدة إعماؿ مالكو فعلى، البيع بنية تملكو أو، ثمنو تملك تاريخ من العقار على الحوؿ تماـ عند: إخراجها كيفية

ـُ ، الحوؿ تماـ عند تقويمها وىي، التجارة ُعُرْوض زكاة في الشريعة  بمعرفة السوؽ في قيمتو حسب العقار فَػيُػَقوَّ
، أكثر أو أقل أو بو اشتراىا ما تساوي كانت سواء، الحوؿ تماـ عند السوقيو قيمتو يساوي ما فيزكي، النظر أىل
 النصاب بلغت سواء، الورقية الُعَمل من يعادلها ما أو الفضة من سعودياً  رياالً  (ٙ٘) وىي نصاباً  القيمة بلغت فإذا

 الزكاة َأْخَرجَ ، تجارة ُعروض أو فضة أو ذىب من الزكوية أموالو من الزكاة فيو تجب ما إلى بضمها أو، بنفسها
 من، الوجوب وقت الفور على مستحقيها إلى ودفعها( بالمائة ونصف اثناف) أي، العشر ربع ومقدارىا الواجبة
 ِإنََّما: ؟سبحانو قولو في - شأنو عز - اهلل ذكرىم الذين الثمانية الزكاة أىل من وغيرىم والمساكين الفقراء

َها َواْلَعاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ  لِْلُفَقَراءِ  الصََّدقَاتُ   السَِّبيلِ  َوِاْبنِ  اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي َواْلَغارِِمينَ  الرّْقَابِ  َوِفي قُػُلوبُػُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَليػْ
 يجدىا حتى ذمتو في ديناً  تبقى فإنها زََكاةً  يخرجو ما يجد لم ومن[. ٓٙ:التوبة؟ ]َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  اللَّوِ  ِمنَ  َفرِيَضةً 

 موتو عدب عنو أيضاً  ُيْخَرجَ  وحتى، ينساه لئبل عنده؛ كتاب في عليو وجبَ  ما يُػَقيّْدَ  أف بالمسلم ويحسن. يخرجها ثم
 امرئ حقُّ  ما: )- وسلم عليو اهلل صلى - النبي قوؿ لعمـو موتو؛ قبل الزكاة إخراج من يتمكن لم إف تركتو من

 أدى يكوف وبهذا، الصحيحين في خرجاه( عنده مكتوبة ووصيتو إال ليلتين يبيت فيو يوصي أف يريد شيء لو مسلمٍ 
 .إخراجها بعد إال ذمتو تبرأ وال، عقاره في زكاة من عليو اهلل افترض ما

 :فروع
 بدين مدين مالكها أف أو، بالتقسيط مشتراة كونها وجوبها ُيْسِقطُ  َفبلَ ، للبيع المنوي العقار بذات متعلقة الزكاة -ٔ

 .الصحيح القوؿ على الزكاة وجوب من يمنع ال الدين ألف آخر؛
 كأف، لبيعو مالكو نية مجرد يكفي بل عقاري؛ مكتب عند عرضو العقار في التجارة نية صحة شرط من ليس -ٕ

 من فصار للبيع َأَعدَّه النية بهذه ألنو العقار؛ ىذا في للزكاة موجبة النية فهذه، باعو مناسب سـو جاءه إذا أنو ينوي
 .التجارة ُعُرْوض

 .البيع نية تاريخ من يبدأ الزكاة حوؿ فإف، بيعو إلى عدؿ ثم، كالسكنى، للُقنية عقاراً  نوى من -ٖ
 وجوب ُتْسِقطُ  ال النية فهذه، حوائجو من غيره أو الزواج مهر بنية بيعها لها ملكو عند ونوى أرضاً  ملك من -ٗ

 أو، بالشراء إليو آلت كانت إف، األرض فيها اشترى التي القيمة على الحوؿ تماـ عند فيها الزكاة فتجب، الزكاة
 قبل باعها إذا إال، ىبة أو وصية أو كإرث، ثمن بغير إليو آلت كانت إف، لؤلرض تملكو على الحوؿ تماـ عند
 وجوب قبل ملكو من لخروجها عليو؛ شيء فبل الزكاة وجوب قبل فيو صرفها نوى فيما قيمتها وصرؼ الحوؿ تماـ

 .فيها الزكاة
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 في نصاباً  العقار من نصيبو قيمة تبلغ أف، منهم واحد كل على الزكاة وجوب في يشترط عقار في الشركاء -٘
 .تجارة ُعُرْوضأو  نقد من آخر زكوي لو ماؿ إلى بضمو أو، نفسو

اً  عقاراً  باع من -ٙ  حوؿ فإف، للبيع تعد ونحوىما إبل من بماشية أو، تجارة بُعُرْوض أو، للبيع ُمَعدَّ  بعقار للبيع ُمَعدَّ
 .يساويو ما بقدر الحوؿ تماـ عند فَػيُػزَكَّى، للبيع نيتو تاريخ من المبيع األوؿ العقار

 للبيع معدة ىي ىل: نيتو يعلم ال والوارث، سنين عدة عليها يزكي ال مورثو أف يعلم وىو، مثبلً  أرضاً  ورث من -ٚ
، النية تاريخ من للتجارة نواىا إذا حصتو يزكي وارث فكل وفاتو بعد أما، السنين لهذه زكاة عليها فليس ال؟ أـ

 . نصاباً  قيمتها وبلغت
 فيو؛ زكاة ال تأجيره أو سكناً  كتعميره، قُنيةً  جعلو بين نيتو ترددت أو، للبيع نيتو عن مالكو توقف الذي العقار -ٛ

 .لبيعو جازمة نية وجود لعدـ
، الزكاة وجوب ُتْسِقطُ  ال اإِلعارة ىذه فإف، مثبلً  بالسكنى بو ينتفع لمن مالكو أعاره وقد، للبيع الُمَعدُّ  العقار -ٜ

 .الزكاة من ُتْحَتَسبُ  وال
 ال القيمة فإف، قهري بسبب قبضو من المالك يتمكن ولم، قيمتو الدولة وَقدََّرت، ملكيتو نُزَِعتْ  الذي العقار -ٓٔ

 .الصحيح على، القبض بعد، عليها حوؿ وُمِضي قبضها بعد إال تُػزَكَّى
 لعدـ البيع؛ بفسخ انتهى ملكيتو في نزاع حصل ثم، فأكثر ِلَسَنةٍ  الزكاة مالكو أخرج إذا للبيع الُمعدُّ  العقار -ٔٔ

 عليو يخلف سبحانو واهلل، أخرى أمواؿ زكاة مستقببلً  احتسابها وال، الزكاة من دفع فيما الرجوع لو فليس، الملك
 . الخلف بأحسن أنفق ما

 بعد ربحها وفي فيها تجب الزكاة فإف، وتشترى تباع أو الربح بها يطلب التي العقار في التجارية المساىمة -ٕٔ
 المساىمة وأما. تجارة عروض أو نَػْقدٍ  من الزكوي مالو من غيرىا إلى بضمها أو بنفسها نصاباً  وبلوغها الحوؿ ُمِضيّْ 
 .نصاباً  بلغت إذا حصولها حين من غلتها في فالزكاة، بيعها يقصد التي( االستثمارية األسهم: )الثابتة

 نيتو من شهور عشرة العقار على مضى فلو، أصلو حوؿ باعتبار الثمن زكاة حوؿ فإف لو عقاراً  المالك باع إذا -ٖٔ
 .البيع من شهرين مضي بعد يزكيو فإنو، التجارة بنيتو آخر عقاراً  بو اشترى أو، لديو الثمن وبقي باعو ثم للبيع

 :نوعاف وىو :أصلو دوف غلتو في الزكاة تجب عقار: الثاني القسم
 .الزراعية األرض: األوؿ النوع

 إذا، والجذاذ الحصاد يـو والثمار الحبوب من منها الخارج ثمرة في الزكاة تجب، والحرث للزراعة المعدة األرض
 الُعُروض ال األرض من الخارج زكاة من وىذا. ويدخر يكاؿ مما الثمرة وكانت، األرض نفس في ال نصاباً  بلغ

 .- تعالى اهلل رحمهم - الفقهاء لدى مفصلة وأحكامها، التجارية
 :فروع

 تاريخ من الحوؿ تماـ عند األرض في الزكاة وجبت، تخطيطها أو، لها البيع نية إلى الزراعية األرض ُحوَّْلت إذا -ٔ
 .ذلك

 زكاة لها المؤجّْر على وجبت، النقود من األجرة وكانت، يزرعها لمن أرضو الزراعية األرض مالك أجر إذا -ٕ
 عروض أو نَػْقدٍ  من آخر زكوي ماؿ إلى بضمها أو، نصاباً  وبلغت الحوؿ عليها حاؿ إذا العقد تاريخ من األجرة
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 طرداً  حصاده؛ يـو المستأجر على الزرع زكاة ووجبت. عليو شيء فبل الحوؿ تماـ قبل استهلكها وإف. تجارة
 المعد العقار: الثاني النوع. مرتهناً  أو مستأجراً  أو مالكاً  كاف سواء، األرض زارع على للزرع الزكاة أف: للقاعدة
 - والريع، الغلة: ويقاؿ - أجرتو في الزكاة تجب وإنما، الملك رقبة في فيو الزكاة تجب ال النوع وىذا: لئِليجار

(. بالمائة ونصف اثناف) أي، العشر ربع ومقدارىا، اإِليجار عقد تاريخ من الحوؿ عليها وحاؿ نصاباً  بلغت إذا
 بنفسو نصاباً  يبلغ منها المتوفر أو األجرة كانت إذا، اإِليجار عقد تاريخ من العقار أجرة حوؿ يبدأ: إخراجها كيفية
 الزكاة فيو تجب ما إلى بضمها أو، الورقية الُعَمل من يعادلها ما أو، السعودية الرياالت من فضةٍ  لاير( ٙ٘: )وىو
 ويدفعها( بالمائة ونصف اثناف) أي، العشر ربع إخراج فيجب، تجارة ُعُرْوض أو وفضة ذىب من الزكوية أموالو من
 .التوبة آية في المذكورين الثمانية الزكاة أىل من وغيرىم الفقراء من - الحوؿ تماـ عند - مستحقها إلى

 :فروع
 الحوؿ عليو يحوؿ ما ويزكى، منها استهلك فيما زكاة فبل، الحوؿ تماـ قبل، بعضها أو، األجرة استُػْهِلَكت إذا -ٔ

 .منها
: وىو بنفسو نصاباً  بلوغو منهم كل نصيب زكاة في فيشترط، فأكثر شريكين بين المؤجر العقار كاف إذا -ٕ
 أو نَػْقدٍ  من آخر زكوي ماؿ إلى بضمو أو، الورقية الُعمل من يعادلها ما أو، السعودية الرياالت من فضة لاير( ٙ٘)

 .تجارة ُعروض
 ليس ألنو العقار؛ قيمة دوف األجرة في فالزكاة، باعو يرضاىا قيمة لو حصل لو لكن، يؤجره عقار لو كاف من -ٖ

 .للبيع الجازمة النية لعدـ التجارة؛ ُعُروض من
 كصندوؽ رسمية لجهة مرىونة العين كوف وجوبها ُيْسِقطُ  فبل، أجرتو في تجب لئِليجار الُمَعدّْ  العقار زكاة -ٗ

 .الزكاة يمنع ال الدين ألف آخر؛ بدين مدين مالكها أف أو، قيمتها من بقي بما لشخص أو العقاري التنمية
 من الحوؿ تماـ عند اإِلجارة من المتوفر في الزكاة، العاـ أو الشهر أو باليـو إيجاره كاف سواء، المؤجر العقار -٘

 باب من ألنها تجارة؛ ُعروض أو نَػْقدٍ  من آخر زكوي ماؿ مع بضمها أو بنفسها نصاباً  بلغت متى، العقد تاريخ
 .أصلو إلى يضم والربح، الربح

 :طريقين بأحد الزكاة وُتحسب
 .مشقة ففيو، لذلك سجل فتح إلى يحتاج وىذا، عاـ أو شهر أو يـو من العقد تاريخ حسب( أ)
 أبرأ الطريق وىذا، الحجة ذي أو رمضاف شهر كأوؿ، لو َتَحصَّل ما ُكلَّ  فيو يزكي معيناً  وقتاً  َلوُ  َيْجَعلَ  أف( ب)

 وغيرىم والمحاويج الفقراء جانب يؤثر أف نفسو وطابت، السماحة طريق سلوؾ أراد لمن وأيسر أسهل وىو، للذمة
، حصتو حسب ُكلّّ ، الزكاة فيها تجب، معين على عقارياً  وقفاً  اإِلنساف وقف غلة -ٙ. نفسو على الزكاة أىل من
 من وألنو، الملك لزواؿ فيها؛ زكاة فبل، كالفقراء العامة البر جهات على الخيري الوقف بخبلؼ، نصاباً  بلغت إذا

 إعدادىا صاحبها ينوي أف وغلتو العقار أجرة في الزكاة ُوُجْوبَ  ُيْسِقطُ  الَ  -ٚ. تعالى اهلل سبيل في اإِلنفاؽ باب
 في متموالً  زكوياً  ماالً  زالت ما ألنها المقاصد؛ من ذلك غير أو، دين لقضاء أو للتزوج أو للنفقة أو سكن لبناء
 على الدالة األدلة لعمـو فيها؛ الزكاة وجوب عن صارفة أسباباً  ىذه تُػَعدُّ  وال، تملكها بمجرد فيها الزكاة تجب ملكو
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 فيها عليو يجب ال فإنو، عليها الحوؿ تماـ قبل غيره في أو لو نواىا فيما صرفها إذا إال، ىذا مثل في الزكاة وجوب
 .فيها الزكاة وجوب قبلَ  استهلكت ألنها شيء؛

 حاؿ إف فإنو، مالو لزكاة األجرة ىذه إخراج صاحبها ينوي أف وغلتو العقار أجرة في الزكاة وجوب ُيْسِقطُ  ال -ٛ
 .اآلخر لمالو زكاة إخراجها نوى وإف زكاتها عليو وجبت الحوؿ الغلة على

 :وغلتو أصلو في الزكاة تجب عقار: الثالث القسم
 غلتو وفي، األوؿ القسم في تقدـ ما على، البيع نية تاريخ من زكاة الملك رقبة ففي، للبيع ينويو المؤجر العقار وىو
 .األوؿ القسم في تقدـ ما على، اإِليجار عقد تاريخ من زكاة

 :ومنفعتو غلتو في وال أصلو في الزكاة تجب ال عقار: الرابع القسم
، وصور أنواع وىو. لهما وال لبلستثمار وال للبيع يُػَعدَّ  مالم وىو، المتقدمة الثبلثة األقساـ عن خارجاً  كاف ما وىو
 :منها

، الملك تماـ: الزكاة شروط ومن، الملك النتفاء فيو؛ زكاة فبل، كالفقراء عامة بر جهات على الموقوؼ العقار -ٔ
 نصاباً  الواحد حصة بلغت إذا الزكاة غلتو في فتجب، معين على الوقف بخبلؼ وىذا. اهلل سبيل في حق وألنو

  .تجارة ُعروض أو نقدٍ  من آخر زكوي ماؿ إلى بضمو أو بنفسو
 وفاة تاريخ من ابتداء فيو زكاة وال الُموِصي حياة في الزكاة فيو، بو الُموصى وىو، الوقف إلى اآليل العقار -ٕ

 نصاباً  الواحد حصة بلغت إذا الزكاة غلتو في فتجب لمعين كاف إذا أما، عامة بر جهة على كاف إذا الموصي
 .آخر زكوي لو ماؿ إلى بضمها أو بنفسها

ـ   غير ماؿ ألنو فيو؛ زكاة فبل، مستراحاً  أو، الفبلحة أو، للسكن دار أو كأرض لِْلُقْنيةِ  المعدّ  العقار -ٖ ، بالفعل تا
 .بنفسو يستغلو لكونو والزيادة؛ للنماء قاببلً  وليس، ربحاً  مالكو على يُِدرُّ  فبل
 .تقدـ حسبما، األجرة في الزكاة فَتِجبُ  َأجََّرهُ  إذا أما، مالكو يشغلو، مثبلً  مصنع لتشغيل الُمَعدُّ  العقار -ٗ
 العـز يعقد ولم يجـز فلم، لو نية أية عن ُمتَػَوقّْفٌ  فهو يبيعو؟ ال أـ يبيعو ىل: مالكو نية ترددت الذي العقار -٘

 .تقدـ كما، النية على حوؿ ويمضي البيع نية يعقد حتى الزكاة فيو تجب فبل، بيعو على
 .واإِليجار البيع بين مالكو نية ترددت الذي العقار -ٙ
 .والبيع الُقنية بين مالكو نية ترددت الذي العقار -ٚ
، فيو دعوى أو، لو كغصبٍ ، فيو التصرؼ من مالكو يمنع قهري مانع عليو حصل لكن، للبيع الُمَعدُّ  العقار -ٛ

 من متمكن غير المالك ألف وذلك المانع؛ ارتفاع تاريخ من يبدأ الحوؿ فإف، المانع يرتفع ولم الحوؿ وَمَضى
 كاف فإذا، وتصرفو مالكو يد تحت فيو الملك كاف ما ىو التاـ الملك إذ، تاـ غير يعتبر فالملك فيو التصرؼ

 .الزكاة فيو تجب تاـ ملك فهو وتصرفو يده تحت
 غير لغرض بيعو ألف ؛وفي زكاة فبل، للسكن منو أفضل عقاراً  ليشتري باعو إذا، كسكن، لِلُقنية الُمَعدُّ  العقار -ٜ

 .الثمن في الزكاة لوجبت للسكنى البدؿ يشتر ولم الثمن على الحوؿ حاؿ لو لكن، التجارة
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 النخل وأثمرت األرض فزرعت للتجارة أرضا أو نخبل اشترى( : إذا ٖٔ-مسألة)
 .حوالىما فاتفق

 فزرعت للتجارة، أرضا أو نخبل اشترى وإف(: ٕٙ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 واشتداد الثمرة في الصبلح بدو يكوف بأف حوالىما، فاتفق النخل، وأثمرت األرض
 فإنو للتجارة، نصابا بمفردىا والنخل األرض قيمة وكانت الحوؿ، تماـ عند الحب
 حنيفة، أبي قوؿ وىذا. القيمة زكاة الجميع ويزكي العشر، زكاة والحب الثمرة يزكي
 .ثور وأبي
 ماؿ ألنو إليو؛ أومأ أحمد أف وذكر ،القيمة زكاة الجميع يزكي: وأصحابو القاضي وقاؿ

 فإف للفقراء، أحظ العشر زكاة أف ولنا،. كالسائمة التجارة، زكاة فيو فتجب تجارة،
 العشر ربع على الزيادة وألف الحظ، فيو ما تقديم فيجب العشر، ربع من أحظ العشر

 أقل السـو زكاة فإف للتجارة، المعدة السائمة وفارؽ فتجب، وجوبها سبب وجد قد
 . ٔالتجارة زكاة من

                                                                                                                                                  

 التصرؼ من ممنوع ومالكها، وغيرىا، بريد ومكاتب، ومدارس، كمرافق المخططات في ُتْحَجزُ  التي األرض -ٓٔ
، فيها التصرؼ من مالكها تمكين بعد إال فيها زكاة فبل، فيها الرغبة عدـ الرسمية الجهة قررت إذا إال فيها

 .فيها التصرؼ من التمكين تاريخ من حوالً  زكاتها في فيستقبل
 - التجارة ُعُروض في الزكاة أحكاـ كانت لما :قصده بنقيض الزكاة من فراراً  نيتو حّوؿ من معاملة: الخامس القسم
 تحويل الزكاة عليو وجبت من على يحـر فإنو لذا، ربو وبين العبد بين وىي، النية على تدور -( العقارات: )ومنها

 فإنو ذلك منو وُعِلمَ  يَػُتبْ  لم وإف، فيها الصادقة نيتو بإعماؿ تعالى اهلل إلى التوبة فعليو، آثم وىو، منها فراراً  نيتو
 ثم، الربح وطََلبُ  البيع نيتو العقار مالك كاف إذا: ذلك مثاؿ. العقار لذلك الزكاة منو وتؤخذ، قصده بنقيض يُعامل

 بنقيض يُعامل فإنو، الزكاة من عليو اهلل افترضو مما فراراً  الُقنية أو اإِليجار إلى نيتو َحوَّؿ الحوؿ تماـ قرب لما
 .َقَضاءً  منو وتؤخذ، الملك رقبة زكاة عليو فتجب، قصده

 قيمة في الزكاة يجب وال ، زرع أو ثمر من الزراعية األرض من الخارج في الزكاة تجب أنو إلى الحنفية ذىب ٔ
 يجتمع لئبل ؛ العشر فيها ووجب فعبل العشرية األرض زرع قد كاف إف وىذا للتجارة، كانت ولو العشرية األرض
 المانع، يوجد فلم العشر، وجوب لعدـ فيها التجارة زكاة تجب يزرعها لم فإف ،واحد ماؿ في تعالى هلل حقاف

 . كاألجرة ألنو أي عطلت ولو فيها يجب فإنو الموظف الخراج بخبلؼ
 اختلف ثم .حاؿ بكل التجارة عروض كسائر األرض رقبة زكاة فيجب والحنابلة والشافعية المالكية عند أما

 . الغلة تزكية كيفية في الجمهور
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 .القنية التجارة بعرض نوى إذا ( :ٗٔ-مسألة)
 نواىا ثم لبلقتناء، نواىا ثم للتجارة، اشتراىا وإذا(: ٕٙ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 أنو في المذىب يختلف ال. حوال بثمنها ويستقبل يبيعها، حتى فيها زكاة فبل للتجارة،
 قاؿ وبهذا. منو الزكاة وتسقط للقنية، يصير أنو القنية، التجارة بعرض نوى إذا

 .الرأي وأصحاب الشافعي،
 لو كما النية، بمجرد التجارة حكم يسقط ال: عنو الروايتين إحدى في مالك وقاؿ
 النية، مجرد األصل إلى الرد في ويكفي األصل، القنية أف ولنا،. العلف بالسائمة نوى
 لوجوب شرط التجارة نية وألف اإلقامة، المسافر نوى أو التجارة، بالحلي نوى لو كما

 وفارؽ الوجوب، شرط ففات التجارة، نية زالت القنية نوى فإذا العروض، في الزكاة
 إال الوجوب ينتفي فبل نيتها، دوف اإلسامة فيها الشرط ألف علفها، نوى إذا السائمة
 .السـو بانتفاء

 وقطع اإلسامة بها فنوى حوؿ نصف للتجارة ماشية عنده كانت( : من  ٘ٔ-مسألة)
 .التجارة نية

 حوؿ، نصف للتجارة ماشية عنده كانت فإف(: ٖٙ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 كذلك. حوال واستأنف التجارة، حوؿ انقطع التجارة، نية وقطع اإلسامة، بها فنوى
 وحوؿ االقتناء، بنية انقطع التجارة حوؿ ألف الرأي؛ وأصحاب ثور، وأبو الثوري، قاؿ

                                                                                                                                                  

 وجبت قد كانت إف اتفاقا عامو في قيمتو في زكاة ال للتجارة التي الزراعية األرض من الناتج أف المالكية فمذىب
 الثاني عامو في وكذا ، التجارة زكاة فيو تجب ، الثمر أو الزرع نصاب عن لنقصو فيو تكن لم فإف ، النبات زكاة فيو
 .بعده وما

 ، تجارة ماؿ كلو ألنو ، القيمة زكاة الجميع يزكى:  الحنابلة من والقاضي عندىم األصح على الشافعية وقاؿ
 وغيرىا واألوراؽ واألغصاف أيضا التبن ويزكى:  الشافعية قاؿ.  للتجارة المعدة كالسائمة ، التجارة زكاة فيو فتجب

 . التجارة ماؿ كسائر ، قيمة لها كاف إف
 والعشر ، القيمة في التجارة زكاة ألف ، التجارة وزكاة العشر العشرية في يجتمع أنو إلى ثور وأبو الحنابلة وذىب

 ربع فإنها التجارة زكاة من للفقراء أحظ الغلة في العشر زكاة وألف ؛ واحد شيء في يجتمعا فلم ، الخارج في
 . التجارة زكاة من أقل السـو زكاة فإف ، بها المتجر السائمة زكاة عندىم فارقت ىنا ومن ، العشر
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 أوؿ من سائمة كانت متى أنها بالدليل واألشبو. التجارة حوؿ على ينبني ال السـو
 السـو ألف إسحاؽ، عن نحوه يروى وىذا. تمامو عند فيها الزكاة وجبت الحوؿ،

 كما الزكاة، بو فوجبت معارض، عن خاليا الحوؿ جميع في وجد الزكاة لوجوب سبب
 .بالقيمة نصابا تبلغ ال السائمة كانت لو كما أو التجارة، ينو لم لو
 .نصابا صار حتى فنما بنصاب ليس ما للتجارة اشترى ( : إذاٙٔ-مسألة)

 حتى فنما بنصاب، ليس ما للتجارة اشترى وإف(: ٗٙ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 وقاؿ. العلم أىل أكثر قوؿ في. نصابا صار حين من الحوؿ عليو انعقد نصابا، صار

 ما بلغت وقد الحوؿ عليها فحاؿ فيها، فاتجر دنانير، خمسة لو كانت إذا: مالك
 الزكاة، فيو تجب فلم نصاب، على الحوؿ يحل لم أنو ولنا،. يزكيها الزكاة، فيو تجب
 .آخره في نقص لو كما

 :للتجارة التي السوائمحكم  (:ٚٔ-مسألة)
 ال: لحديث ، إجماعا زكاتاف تجتمع فبل ، نصابا بلغت للتجارة سوائم لديو كاف لو

 كأف الجديد، في والشافعية المالكية عند العين زكاة فيها يكوف بل ، الصدقة في ثني
 من أقل كانت فإف ، القيمة تعتبر وال ، شاة ففيها للتجارة اإلبل من خمس عنده كاف

 . القيمة زكاة فيها وجبت األثماف من نصابا بلغت فإف تقـو فإنها خمس
 اإلجماع النعقاد ثبوتا أقوى العين زكاة ألف التجارة زكاة على العين زكاة قدموا وإنما
 . أولى فكانت ، بها العين واختصاص ، عليها

 ألنها ؛ للمساكين أحظ ألنها التجارة زكاة تزكى أنها إلى والحنابلة الحنفية وذىب
 ولم سائمة نصاب عنده بلغت إف:  الحنابلة قاؿ لكن ، بالحساب زاد فيما تجب
 عنده كمن ، السائمة زكاة تجب بل ، الزكاة تسقط فبل األثماف من نصابا قيمتو تبلغ

 . شاة ففيها ، درىم مائتي قيمتها تبلغ لم للتجارة اإلبل من خمس
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 إف الزكاة فيو تجب مما ثمرا يكوف كأف ، التجارة ماؿ غلة الفقهاء عند ىذا ونظير
 .ٔللتجارة الشجر كاف

 : للتجارة التي والفضية الذىبية والمصنوعات الحلي(: حكم ٛٔ-مسألة)
 ليس أنو إلى المالكية ذىب فقد ، للتجارة كانت إف والفضة الذىب من المصوغات

 بسبب نصاب عن قيمتها زادت ولو ، بالوزف نصاب من أقل كانت إف زكاة فيها
 الجواىر من فيو لما أيضا الشاملة القيمة أساس على ويزكى ، الصنعة أو الجودة

 .المرصعة
 أما ، شرعا بها االعتداد لعدـ تقـو ال المحرمة الصناعة بأف صرحوا فقد الحنابلة أما

 بالقيمة النصاب ويعتبر ، للتجارة الحلي كاف إف التقويم في فتدخل المباحة الصنعة
 قـو ذىب من كاف فإف ، جنسو غير من آخر بنقد ويقـو ، التجارة أمواؿ كسائر
 ، نصابو عن نقص أو ، للفقراء أحظ آخر بنقد تقويمو كاف إف ، وبالعكس ، بفضة

 ، ذىبا مثقاال(  عشروف)  وقيمتها(  درىما وتسعوف مائة)  زنتها لتجارة فضة كخواتم
 عشر تسعة وقيمتها ، درىم(  مائتي)  وزنها كاف فإف ، قيمتها عشر بربع فيزكيها
 . عشرىا ربع وأخرج ، تقـو ال أف وجب مثقاال
 من والمصنوع الحلي في العبرة أف الحنفية مذىب أف عابدين ابن كبلـ من ويظهر

 القيمة المعتبر زفر وعند ، المخرج قدر حيث ومن النصاب حيث من بالوزف النقدين
 .للفقراء األنفع محمد وعند ،

 زكاة أو العين زكاة يزكى ىل للتجارة الذي والفضة الذىب مصوغ في الشافعية وعند
 .قوالف القيمة

 
 (األسهم زكاة)باب  

                                                           

 والمجموع ، (ٖٔ/ٕ) المنهاج وشرح ، (ٖ٘ ، ٖٗ/ ٖ) والمغني ، (ٕٚٗ/ٔ) الكبير الشرح على الدسوقي ٔ
(ٙ/٘ٓ) . 
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 (: تعريف السهم. ٔ-مسألة)
 الصك بأنو السهم يعرؼ كما،  مساىمة شركة ماؿ رأس في الشريك حصة ىو: السهم
 . النصيب لهذا المثبت
 أو ربحها وزيادة الشركة لنجاح تبعا ينقص أو يزيد الشركة ربح من جزءا ينتج والسهم

 بقدر الشركة من لجزء مالك السهم مالك ألف، الخسارة من نصيبو ويتحمل،  نقصو
 . سهمو
 : التالي النحو على متعددة قيم للسهم : السهم قيمة

 وىي الشركة، تأسيس عند للسهم تحدد التي القيمة وىي:  االسمية القيمة -ٔ
 . السهم شهادة في المدونة

 أصولها وقسمة الشركة، التزامات خصم بعد السهم قيمة وىي:  الدفترية القيمة -ٕ
 . المصدرة األسهم عدد على

 تمت لو فيما السهم يمثلها التي المالية القيمة وىي:  للسهم الحقيقية القيمة -ٖ
 . األسهم عدد على موجوداتها وتقسيم الشركة تصفية

 بحسب تتغير وىي السوؽ، في السهم بها يباع التي القيمة وىي:  السوقية القيمة -ٗ
 . والطلب العرض حالة

 الناس بعض يجعل مما السلع كسائر،  األفراد بين والتداوؿ للتعامل قابلة واألسهم
 . ورائها من الربح ابتغاء والشراء بالبيع لبلتجار وسيلة منها يتخذ

 .محرما الشركة نشاط يكن لم ما الشركات أسهموشراء  ببيع بأس الو 
 حكم عن(ٜ٘ٔ/ٛٔكما في مجموع فتاواه ) اهلل رحمو العثيمين عبلمةال سئلوقد 

 ؟ الشركات في المساىمة
 فلوسهم يضعوف أنهم سمعنا ألننا ؛ نظر فيو الشركات في األسهم وضع:"  فأجاب

 صح فإف ، الربا من وىذا ، أرباحا عليها ويأخذوف أجنبية شبو أو ، أجنبية بنوؾ لدى
 أعظم من الربا ألف ؛ الذنوب كبائر ومن ، حراـ فيها األسهم وضع فإف:  ذلك
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 ىناؾ يكن لم إذا حبلؿ فيها األسهم وضع فإف ىذا من خالية كانت إف أما ، الكبائر
 . انتهى"  آخر شرعي محذور
 بالشركات المساىمة يجوز ىل (:ٖٔٔ ، ٖٓٔ/  ٗٔ) الدائمة اللجنة علماء وسئل

 الشك يساورنا نحن الذي الوقت في العاـ لبلكتتاب أسهمها المطروحة والمؤسسات
 ذلك، من نتأكد ولم معامبلتها، في بالربا تتعامل المؤسسات أو الشركات ىذه أف من
 . الناس حديث من عنها نسمع كما ولكن ذلك، من التأكد نستطيع ال أننا العلم مع

 يجوز:  المحرمات من وشيء بالربا تتعامل ال التي والمؤسسات الشركات"  :فأجابوا
 المساىمة فيحـر:  المحرمات من وشيء بالربا تتعامل التي وأما ، فيها المساىمة

 اهلل صلى النبي بقوؿ عمبل يساىم أال لو فاألحوط:  ما شركة أمر في شك وإذا، فيها
 ومن) وسلم عليو اهلل صلى النبي وقوؿ ،(يريبك ال ما إلى يريبك ما دع: ) وسلم عليو
 (.وعرضو لدينو استبرأ فقد الشبهات اتقى

 الشركات؟ أسهم تزكى كيف( : ٕ-مسألة)
 لبلقتناء يتخذىا وبعضهم، الربح بقصد لبلتجار األسهم يتخذ المساىمين بعض

 . فيها تجارلئل ال ربحها من والكسب
 بالبيع البورصة في وتعامل تجارة، عروض عنده األسهم فتعتبر:  األوؿ القسم فأما

 في قيمتها بقدر منها الزكاة فتؤخذ، التجارة عروض حكم حكمها فيكوف والشراء،
 . حوؿ كل نهاية
 ىذا في ولهم، المعاصروف والباحثوف العلماء فيو اختلف فقد:  الثاني القسم وأما

 : رئيساف اتجاىاف
 . الشركة نشاط عن النظر بقطع، تجارة عروض اعتبارىا:  األوؿ
 من االعتبار بهذا فهي، سلعتو من تاجر كل يربح كما منها يربح صاحبها ألف:  قالوا

 . التجارة عروض
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 ألنها،  الزكاة فيها اآلف الصناعية واآلآلت المعدات أف على مبني القوؿ ىذا وأصل
 . نامية أمواال ػ عندىم ػ تعتبر
 الوىاب وعبد،  الحسن بن الرحمن وعبد،  زىرة أبو محمد:  القوؿ ىذا تبنى وقد

 . وغيرىم خبلؼ
 التي المساىمة الشركة نوع حسب األسهم ىذه حكم في التفريق : الثاني االتجاه

 . أصدرتها
 بعض في بينهم فيما يختلفوف كانوا وإف المعاصرين، العلماء جمهور قوؿ وىو

 : أنواع أربعة إلى المساىمة الشركات تقسيم ويمكن، التفصيبلت
 الصباغة كشركات تجاريا عمبل تمارس ال التي المحضة الصناعية الشركات: األوؿ

 ىذه قيمة ألف،  أسهمها في الزكاة تجب ال فهذه ، النقل وشركات الفنادؽ وشركات
 األعماؿ يلـز مما ذلك ونحو واألثاث والمباني واألدوات اآلالت في موضوعة األسهم

 األسهم ىذه أرباح في الزكاة تجب وإنما،  فيها زكاة ال األشياء وىذه،  تمارسها التي
 . الحوؿ عليها وحاؿ نصابا بلغت إذا

 . المحضة التجارية الشركات: الثاني
 . التجارية الصناعية الشركات: الثالث

 عمليات إجراء بدوف وتبعيها البضائع تشتري التي فهي المحضة التجارية الشركات أما
 . الخارجية التجارة وشركات، والتصدير االستيراد كشركات عليها تحويلية

 كالشركات،  والتجارة الصناعة بين تجمع التي فهي التجارية الصناعية الشركات وأما
 فيها تتجر ثم تحويلية عمليات عليها تجري ثم تشتريها أو الخاـ المواد تستخرج التي

،  والصلب الحديد وشركات،  والنسيج الغزؿ وشركات،  البتروؿ كشركات، 
 . ذلك ونحو،  الكيماوية والشركات
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( صناعية تجارية وشركات،  محضة تجارية شركات) الشركات من النوعاف فهذاف
 لهذه المملوكة واآلالت واألدوات المباني قيمة خصم بعد أسهمها في الزكاة تجب

 . الشركات
 التي الشركة ميزانية إلى بالرجوع واألدوات واآلالت المباني قيمة صافي معرفة ويمكن
 . عاـ كل تحصى
 . األراضي زراعة نشاطها التي وىي ، الزراعية الشركات: الرابع
 ما فينظر - الزكاة فيو تجب مما المحصوؿ كاف إف - والثمار الزروع زكاة فيها فهذه
 كاف إف عشره فعليو ، زكاتو السهم صاحب وعلى وثمار زروع من سهم كل يقابل
 نصيب يبلغ أف بشرط ، بكلفة يسقى كاف إف العشر ونصف ، كلفة بدوف يسقى

 . صاع ٖٓٓ وىو نصابا المساىم
 والسيارات كالفنادؽ االستغبللية والعمائر المصانع أف على مبني االتجاه وىذا

 .  الحوؿ عليها وحاؿ النصاب بلغت إذا أرباحها في إال،  زكاة فيها ليس ونحوىا
 سواء ، الزكاة في حكمها لو فكاف الشركة من جزء ىو السهم ألف ، أصح القوؿ وىذا

 . زراعية أو تجارية أو صناعية شركة كانت
 الحديثة المعامبلت" كتابو في عيسى الرحمن عبد الشيخ القوؿ ىذا إلى ذىب وقد

 المجمع مجلة" في كما الزحيلي وىبة/ ود،  البساـ اهلل عبد والشيخ" ، وأحكامها
 ( .ٕٗٚ/ٗ" )الفقهي

 الجمهور قوؿ ىو الصناعية والشركات التجارية الشركات بين التفريق أف البساـ وذكر
 ( .ٕ٘ٚ/ٔ/ٗ) الفقهي المجمع مجلة .
 من خزائنها تخلو ال الزراعية أو الصناعية الشركات أف إلى التنبو ويجب : (تنبيو)

 كل يعادؿ ما فيقدر ، فيها الزكاة وجوب في إشكاؿ ال األمواؿ وىذه ، نقدية أمواؿ
 نصابا بلغ إف ، زكاتها إخراج السهم صاحب على ويكوف ، النقود ىذه من سهم

 . نقود من عنده ما إلى بضمو النصاب يبلغ كاف أو ، بمفرده
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 ( .ٜٗٛ/ٔ/ٗ" )الفقهي المجمع مجلة" في كما ، السالوس على الدكتور قالو
 األسهم ىذه اشترى قد اإلنساف كاف إف:"  بقولو أيضا عثيمينال عبلمةال عليو ونبو

 يجب فإنو ػ فيها ربح كلما غدا ويبيعها اليـو األسهم ىذه يشتري أنو بمعنى ػ للتجارة
 . ربح من فيها حصل ما ويزكي ، عاـ كل األسهم ىذه يزكي أف عليو
 فما ؛ ينظر فإنو يبيعها أف يريد وال ، والتنمية لبلستغبلؿ األسهم ىذه كانت إذا وأما
 النقود في الزكاة ألف ، الزكاة فيها وجبت ػ نقديا ورقا أو فضة أو ذىبا ػ نقودا كاف

 . حاؿ كل على فيزكيها ، بعينها واجبة والفضة والذىب
 . األمواؿ من خزينتهم في لو عما الدار ىذه على القائمين يسأؿ وحينئذ

 وإنما ، زكاة فيها ليس فإنو ، نقودا وال ، فضة وال ذىبا، ال ؛ ومنافع أعيانا كانت وإف
 . انتهى"  إياه ملكو من الحوؿ عليو حاؿ إذا ربح من بها يحصل فيما الزكاة

 ( .ٜٜٔ/ٛٔ" )عثيمين ابن فتاوى مجموع"
 ، لشركات أسهم شراء في مبالغ استثمرنا:  (ٖٔٗ/ٜ) الدائمة اللجنة سئلت وقد

 ال وبعضها الربح توزيعها قبل الشرعية الزكاة ستخصم الشركات ىذه بعض بأف علما
 ؟ الشركات ىذه أرباح على أو الماؿ رأس على الزكاة تجب فهل شرعية زكاة تحسب

 : نوعاف المساىمة أصل بأف علما
 . األسهم بيع بغرض وليس فقط األرباح استبلـ بغرض نوع - أ

 . تجارة كعروض األسهم لبيع آخر ونوع - ب
 وإذا ، سنة كل أرباحها وعن للبيع التي السهاـ عن الزكاة إخراج عليو"  : فأجابت

 أراد التي السهاـ أما ، ذلك كفى منهم بإذف أصحابها عن الزكاة تخرج الشركة كانت
 نقودا تكوف أف إال الحوؿ عليها حاؿ إذا أرباحها في تجب الزكاة فإف فقط استثمارىا

 . انتهى"  والربح األصل في تجب الزكاة فإف
 المؤسسات بعض تقيم:  (ٕٚٔ/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عبلمةال وسئل

 المؤسسة عند طويلة مدة المالية المبالغ وتبقى ، وغيره العقار في مساىمات التجارية
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 يقـو أف يجوز وىل ؟ المساىمات ىذه أمواؿ تزكى فكيف سنوات إلى تصل قد
 رأس من بحسمو يقـو ثم ، وقتو في الماؿ ىذا جميع زكاة بإخراج المؤسسة صاحب

 ؟ توزيعها قبل أرباحهم أو المساىمين ماؿ
 ، تجارة عروض ألنها ؛ سنة كل الزكاة فيها تجب التجارية المساىمات"  : فأجاب
 تساوي كانت سواء ، عشرىا ربع ويخرج الزكاة وجوب حين سنة كل قيمتها فتقدر
 . تنقص أو تزيد أو ، الشراء قيمة

 المساىمين من بتوكيل كاف فإف المساىمات ىذه لزكاة المؤسسة صاحب إخراج أما
 ، يخرجها فبل الزكاة إخراج في يوكلوه لم وإف ، سبق ما على الزكاة ويقدر ، بأس فبل

 واحد كل ليخرج ، الزكاة وجوب وقت تساوي بما المساىمين يبلغ أف عليو لكن
 بعض دوف بعضهم وكلو وإف ، الزكاة إخراج في يوكلوه أو ، بنفسو سهمو زكاة منهم

 . اآلخرين دوف وكلو من سهم زكاة أخرج
  انتهى"  الربح من أو ، الماؿ رأس من يحسمها فسوؼ الزكاة أخرج إذا أنو ومعلـو

 : ىذا في القوؿ وخبلصة
 تجب التجارية الشركات وأسهم ، والربح التجارة صاحبها بها أراد الذي األسهم أف

 . وربحو السهم أصل في ، الزكاة فيها
 ، الحوؿ عليها وحاؿ نصابا بلغت إذا أرباحها في الزكاة تجب الصناعية والشركات

 . الشركة خزينة في نقود من السهم يقابل فيما إال أسهمها في زكاة وال
 من كانت إذا ثمار أو زروع من السهم يقابل فيما الزكاة تجب الزراعية والشركات
 ٖٓٓ وىو ، نصابا المساىم حصة تبلغ أف بشرط الزكاة فيها تجب التي األصناؼ

 .الشركة خزينة في نقود من السهم يقابل فيما أيضا الزكاة وتجب صاع،
 ؟ المساىمين على أـ المساىمة الشركة على تجب الزكاة ىل(: ٖ-مسألة)



 - 183 - 

 الشركة بأف واحتجوا ، الشركة على واجبة األسهم زكاة أف إلى الباحثين بعض ذىب
 والزكاة ، الماؿ في التصرؼ تملك فهي ، مستقلة اعتبارية شخصية لها المساىمة

 . والعقل البلوغ لها يشترط ال ولذلك ، بالماؿ متعلق تكليف
 ال الشخصية ىذه فإف اعتبارية شخصية لها كاف وإف الشركة بأف ىذا عن وأجيب
 إلخ. . .  والحرية اإلسبلـ:  الزكاة وجوب شروط من إذ ، عليها الزكاة لوجوب تصلح
 . الشركة بها توصف ال أوصاؼ وىي

 ىو األصل في فالملك ، المساىمين عن بالنيابة ىو إنما للماؿ الشركة ملك إف ثم
 . للشركة ال للمساىمين

 الماؿ في تجب الزكاة فإف ، األنعاـ بهيمة في المشاركة على بالقياس أيضا واحتجوا
 . حدة على شريك كل ماؿ في وليس ، ككل المجتمع

 وجب الماؿ أف معناه ليس المجتمعة الماشية في الزكاة وجوب بأف ىذا عن وأجيب
 بعض إلى بعضو الشركاء ماؿ ضم معناه وإنما ، اعتبارية شخصية باعتبارىا الشركة على

 . واحد لشخص كماؿ زكاتو وحساب
 - الصواب وىو - المساىم على الزكاة وجوب إلى والباحثين العلماء جمهور وذىب

 عنو نيابة أسهمو في تتصرؼ والشركة ، للماؿ الحقيقي المالك ىو المساىم ألف
 . الشركة نظاـ في المذكورة الشروط حسب

 منعها على ويعاقب إخراجها على ويثاب ، فعلها عند نية إلى تحتاج عبادة الزكاة وألف
 . المساىمة الشركة في يتصور ال ما وىو ،
 ؟ السهم صاحب أـ الشركة:  األسهم زكاة يخرج الذي من( : ٗ-مسألة)

 لو المالك ألنو ، نفسو السهم صاحب ىو السهم زكاة يخرج الذي أف األصل
 أصحاب عن نيابة الزكاة الشركة إخراج من حرج ال لكن ، زكاتو بإخراج المكلف
 الشركة إخراج من مانع ال أنو( ٔٛٛ/ٔ/ٗ) الفقهي المجمع ذكر وقد ، األسهم

 : حاالت أربع في الزكاة المساىمة
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 ، العمومية الجمعية من قرار بو صدر أو ، ذلك على األساسي نظامها في نص إذا" 
 صاحب من تفويض حصل أو ، الزكاة بإخراج الشركات يلـز الدولة قانوف كاف أو

 " .أسهمو زكاة الشركة إدارة إلخراج األسهم
 .األسهم زكاة قدر(: ٘-مسألة)

 التجارة بها مالكها قصد سواء بالمائة ٘.ٕ:  أي العشر ربع ىو الشركات أسهم زكاة
 فهي،  بها التجارة أجل من كانت إف ألنها،  السنوية أرباحها أجل من االقتناء أو

 والربح االقتناء أجل من كانت وإف،  العشر ربع التجارة عروض وزكاة،  تجارة عروض
 . العشر ربع العقار أجرة وزكاة، المؤجر العقار تشبو فهي السنوي

 ؟ لؤلسهم الحوؿ حساب يبدأ متى( : ٙ-مسألة)
 فيها فاألرباح صاحبها فيها يتاجر الذي األسهم أو ، التجارية الشركات في األسهم أما

 حولو بل ، جديد حوؿ لو يحسب ال التجارة ربح ألف ، الحوؿ في الماؿ ألصل تابعة
 . النصاب يبلغ الماؿ أصل كاف إف الماؿ أصل حوؿ ىو

 لها يبدأ ال نقود أو فضة أو بذىب اشتريت إذا التجارة عروض أف إلى التنبو ويجب
 نصابا كانت إف بها اشتريت التي النقود حوؿ على يبني وإنما شرائها من جديد حوؿ

. 
 التجارة عروض أف واعلم(: " ٖٕٗ/ٛٔ) في مجموع الفتاوى عثيمينال عبلمةال قاؿ
 عبارة ألنها ، األصلي الماؿ حوؿ حولها إف بل ، شرائها بعد سنة تأتي أف حولها ليس
"  األوؿ مالك حوؿ حولها فيكوف ، عروض إلى حولتها مالك رأس من دراىم عن

 . انتهى
 ال منها السنوي والربح االستثمار أجل من أسهمها تقتنى والتي الصناعية الشركات أما

 ، نصابا بمفرده الربح بلغ إف أرباحها في الزكاة تجب األسهم فهذه ، التجارة بقصد
 حين من الحوؿ حساب ويبدأ ، نقود من عنده ما إلى بضمو النصاب يبلغ كاف أو
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:  انظر،  البساـ اهلل عبد والشيخ ، الفقهي المجمع ذلك قرر كما ، األرباح ىذه قبض
 ( .ٕٕٚ/ٔ/ٗ) الفقهي المجمع مجلة

 ال والثمار الزروع زكاة فيها تجب والتي ، الزراعية الشركات أسهم أف إلى التنبو وينبغي
 حقو وآتوا: ) سبحانو لقولو ، العلماء باتفاؽ ، الحوؿ مرور فيها الزكاة لوجوب يشترط

 . بمفرده محصوؿ كل زكاة فتقدر . ٔٗٔ/األنعاـ( حصاده يـو
 ؟ الزكاة إلخراج السهم قيمة تحسب كيف(: ٚ-مسألة) 

 أسهم أو صاحبها، فيها يتاجر التي األسهم وىي) الزكاة فيها تجب التي األسهم
 . الحوؿ نهاية في السوقية قيمتها حسب على الزكاة فتخرج( التجارية الشركات

 تخرج ثم الحوؿ نهاية في تقـو التجارة وعروض ، تجارة عروض األسهم ىذه ألف
 . االسمية السهم قيمة عن النظر بقطع ، القيمة ىذه على زكاتها

 تقويمها إلى يحتاج فبل( الصناعية الشركات أسهم وىي) فيها زكاة ال التي األسهم وأما
 . األسهم على وليست األرباح على ىي إنما الزكاة ألف الحوؿ نهاية في

 األسهم على الزكاة: عن  (ٜٚٔ/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه  عثيمينلا عبلمةال سئل
 ؟ ماذا أـ السوقية القيمة أـ للسهم الرسمية القيمة على تكوف

 السوقية القيمة على تكوف التجارة عروض من وغيرىا األسهم على الزكاة"  : فأجاب
 بألفين تقدر فإنها الزكاة وجوب عند بألفين صارت ثم بألف الشراء حين كانت فإذا ،
 . انتهى"  بشرائو ال الزكاة وجوب عند الشيء بقيمة العبرة ألف ،

 
 

 )باب زكاة السندات(
 فائدة نظير معين تاريخ في لحاملو( قرض) الدين من بمبلغ مكتوب تعهد ىو السند
 ىذين ومن، مساىمة شركة ماؿ رأس في الشريك نصيب فهو السهم أما، مقدرة

 . والسندات األسهم بين الفرؽ يتبين التعريفين
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  :يتلخص فيما يلي والسند السهم بين الفرؽف
 يمثل فهو السند أما،  شريك صاحبو أف بمعنى الشركة في حصة يمثل السهم -ٔ

 . دائن أو مقرض صاحبو أف بمعنى،  الشركة على دينا
 أرباحا الشركة تحقق حين إال األرباح على السهم صاحب يحصل ال، ىذا على وبناءا
  ال أـ الشركة ربحت سواء سنويا ثابتة فائدة فيتلقى السند صاحب أما، فقط

 ىذه من جزءا يتحمل السهم صاحب فإف الشركة خسرت إذا: أيضا ىذا على وبناءا
 فبلبد، الشركة من لجزء ومالك شريك ألنو، بها شارؾ التي األسهم حسب الخسارة

 الشركة خسارة من شيئا يتحمل فبل السند صاحب أما، الخسارة من جزءا تحملو من
 ربحت سواء اعليه متفق فائدة مقابل فقط، مقرض ىو وإنما، فيها شريكا ليس ألنو

 . خسرت أـ الشركة
 الربا ىو وىذا عليها، متفق فائدة مقابل قرض ألنها، شرعا محـر بالسندات التعاملو 

 بقي ما وذروا اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا: ) بقولو عليو وتوعد تعالى اهلل حرمو الذي
 فلكم تبتم وإف ورسولو اهلل من بحرب فأذنوا تفعلوا لم فإف*  مؤمنين كنتم إف الربا من

 . ٜٕٚ ،ٕٛٚ/البقرة( تظلموف وال تظلموف ال أموالكم رءوس
 ىم:  وقاؿ وشاىديو وكاتبو ومؤكلو الربا أكل وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لعن وقد

 ( .ٜٜٕ٘) مسلم رواه.  سواء
 وأصدر السندات في التعامل حكم( : ٕٙٔ)ص اإلسبلمي الفقو مجمع درس وقد

 : التالي القرار بشأنها
 نفع أو إليو منسوبة فائدة مع مبلغها بدفع التزاما تمثل التي السندات إف:  أوال

 ربوية قروض ألنها التداوؿ، أو الشراء أو اإلصدار حيث من شرعا محرمة مشروط
 لتسميتها أثر وال بالدولة، ترتبط عامة أو خاصة لها المصدرة الجهة أكانت سواء

 أو ربحا بها الملتـز الربوية الفائدة تسمية أو ادخارية أو استثمارية صكوؾ أو شهادات
 . عائدا أو عمولة
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 أو نفع فيها اشترط قروضا باعتبارىا الجوائز ذات السندات أيضا تحـر كما:  ثانيا
 شبهة عن فضبل ، التعيين على ال لبعضهم أو ، المقرضين لمجموع بالنسبة زيادة

 . القمار
 أو السندات - تداوال أو شراء أو إصدارا - المحرمة للسندات البدائل من:  ثالثا

 ال بحيث معين، استثماري نشاط أو لمشروع المضاربة أساس على القائمة الصكوؾ
 بقدر المشروع ىذا ربح من نسبة لهم تكوف وإنما مقطوع نفع أو فائدة لمالكيها يكوف

 فعبل تحقق إذا إال الربح ىذا ينالوف وال الصكوؾ أو السندات ىذه من يملكوف ما
 انتهى . 

، لصاحبها دينا تمثل ألنها فيها واجبة الزكاة فإف بالسندات التعامل تحريم من بالرغمو 
 كل زكاتو فيحسب، العلماء جمهور عند الزكاة فيو تجب تحصيلو يرجى الذي والدين

 مقابل يأخذىا التي الفائدة أما، السند قيمة قبض إذا إال إخراجها يلزمو ال ولكن عاـ،
  . المتنوعة البر أوجو في منو التخلص عليو يجب ، محـر خبيث ماؿ فهي السند

 
 

 )باب زكاة شركات المقاوالت(
  : حالين من تخلو ال المقاوالت شركات

 . والعقارات المساكن بناء على عملها يقتصر أف:  األوؿ
 ، الشركة لدى الموجودة النقدية السيولة مجموع على الزكاة تكوف الحاؿ ىذه ففي

 . البنوؾ في أرصدة أو الشركة خزينة في موجودة أمواؿ رؤوس أو ، أرباحا كانت سواء
 بيعت سواء ، بها والمتاجرة والعقارات األراضي شراء الشركة عمل يتضمن أف:  الثاني

 . بيعها ثم بناؤىا تم أو ، ىي كما
 التي العقارات إلى باإلضافة ، النقدية السيولة جميع على الزكاة تكوف الحاؿ ىذه ففي

 . الزكاة وجوب يـو في السوؽ بسعر تسعيرىا ويتم ، فيها يتاجر



 - 188 - 

 والسيارات والمعدات واآلالت كالعقارات الشركة تملكها التي الثابتة األصوؿ وأما
 .فيها زكاة فبل ، البيع ال واالستعماؿ لبلقتناء تراد التي

 كأراض فيها االتجار تنوي أشياء في وضع إف مقاوالت، شركة تأسيس في ساىمفمن 
 على الحوؿ حوالف عند األشياء فتقـو ، التجارة زكاة يزكى وفإن للتجارة، مباف أو

 %( .٘.ٕ) العشر ربع القيمة ىذه من ويخرج ، الماؿ
 ، ونحوىا أثاث أو مكاتب أو للعمل كسيارات للتجارة ليست أشياء في وضع وإف

 . فيو زكاة ال فهذا
 نصابا وبلغت الحوؿ عليها حاؿ إف األجرة في فالزكاة تؤجر، أشياء في وضع وإف

 . صاحبها عند أخرى نقود من إليو انضمت بما أو بنفسها
 ما النقود من عندؾ كاف أو بنفسها نصابا بلغت إف األحواؿ جميع في تزكى واألرباح

 . النصاب يكمل
 حوؿ لها فليس كالعقارات فيها يتاجر أشياء من ناتجة كانت إف األرباح وىذه

 . الماؿ رأس حوؿ نهاية مع األرباح جميع تزكى بل مستقل،
 من مستقل حوؿ فلها مثبل عقارات بناء عن مأخوذة أجرة من األرباح كانت إذا أما
 يبدأ متى:  سئلوا فإنهم لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء بهذا أفتى كما العقد، كتابة يـو

 ؟ األجرة قبض من أـ العقد، من ىو ىل العقار؛ أجرة حوؿ
 . العقد من يبدأ العقار أجرة حوؿ" : فأجابوا

 
 اديق التعاونية( الصن في المجتمع الماؿ زكاة)باب 

أو  القبائل بين منتشرة وىي الخيرة، األعماؿ من التعاونية األسر صناديق إنشاء
 . أصدقاء أو موظفين، بين أحيانا وتكوف الصغيرة، واألسر الكبيرة،العائبلت 
 المنتسب فيو يخرج فبعضها بعض، عن بعضها الصناديق ىذه وطبيعة أعماؿ وتختلف

 فيو تبرع ماؿ ىو بل إليو، رجوعو ينتظر وال دوريا، أو شهريا، ماال الصندوؽ إلى
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 تخصص الصناديق وبعض مكروب، كربة فك أو محتاج، حاجة لسد للصندوؽ،
 في - ورثتهم إلى أو - أموالهم إليهم وتعود فيو، والمشتركين إليو، المنتسبين إلقراض

 . المطاؼ نهاية
 النقطاع زكاة؛ صندوقهم ماؿ في فليس:  األوؿ القسم من الصناديق أصحاب فأما

 . للصندوؽ المبذوؿ للماؿ تملكهم
 يخرج لم ألنو ؛ زكاة الصندوؽ ماؿ ففي:  الثاني القسم من الصناديق أصحاب وأما
 . صاحبو ملك عن
 من واألنواع األقساـ ىذه في الدائمة اللجنة علماء من متعددة فتاوى صدرت وقد

 : قالوا األوؿ النوع ففي : الصناديق
 ، تبرعهم بنسبة بو تبرعوا من إلى منو توفر ما يعود ال وكاف ذكر، كما الواقع كاف إذا
 فبل:  أجلو من تبرعوا فيما يصرؼ وإنما ، تبرعهم بمجرد الخاص تملكهم انقطع بل

 ( .ٜٕٛ/  ٜ" ) الدائمة اللجنة فتاوى"  . فيو زكاة
 ملك عن يخرج لم ألنو ؛ المذكور الصندوؽ في الزكاة تجب : قالوا الثاني النوع وفي

 ( .ٜٕٔ/  ٜ" ) الدائمة اللجنة فتاوى"  . القرض حكم في ىو وإنما صاحبو،
 . ؟ إخراجها يكوف فكيف:  الصندوؽ في الذي الماؿ على الزكاة إف قلنا إذاف

 أف بشرط وذلك دفعو، الذي الخاص بمالو مشترؾ كل على تجب الزكاة أف:  الظاىر
 ماؿ لو كاف إذا الخاص، مالو إلى مضموما أو وحده، النصاب دفعو الذي نصيبو يبلغ
 . الصندوؽ خارج جنسو، من آخر
 ويضيف ماؿ من معو ما فيحسب" :  شعباف"  في زكاتو يخرج - مثبل - كاف فمن
 المبالغ على% ٘,ٕ:  والزكاة ، الماؿ جميع ويزكي ، للصندوؽ دفعو ما إليو

 . الموجودة
 فإذا ، للصندوؽ دفعو ما لمجموع فلينتبو:  الصندوؽ خارج ماال يملك ال كاف وإذا
 . الحوؿ بحساب فليبدأ:  السنة أثناء النصاب بلغ
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 ال - لو المدفوع مالو فيو بما - الصندوؽ من المشتركين اقتراض أف إلى ىنا وننبو
 فيو تجب زكوي ماؿ فهو النصاب بلغ إذا ىنا الدين ألف الزكاة؛ وجوب في يؤثر

 . االستطاعة عند يؤدى الذمة، في والدين الزكاة،
 . اتجمعيال زكاةكيفية  ( :ٔ-مسألة)

 مالي مبلغ بدفع شخص كل يقـو حيث األشخاص من مجموعةوالمقصود بالجمعية 
 األفراد كل دفعو ما مجموع أفرادىا أحد يأخذ شهر كل نهاية وفي شهريا ثابت

 .   منها نصيبو واحد كل يأخذ أف إلى وىكذا
 كل نهاية في يقوموف المدرسين من جماعة عن:  اهلل رحمو باز ابن الشيخ سئلوقد 
 الثاني الشهر وفي منهم، معين لشخص ويعطى رواتبهم من الماؿ من مبلغ بجمع شهر

 بالجمعية، البعض عند وتسمى نصيبهم الجميع يأخذ حتى وىكذا آخر لشخص يعطى
 ذلك؟ في الشرع حكم فما

 نظر وقد ألحد، زائد نفع اشتراط فيو ليس قرض وىو بأس، ذلك في ليس" : فأجاب
 المصلحة من فيو لما ذلك، جواز باألكثرية فقرر العلماء كبار ىيئة مجلس ذلك في

 ( .ٖٔٗ/ٕ" )إسبلمية فتاوى" " التوفيق ولي واهلل . مضرة بدوف للجميع
 : يلي كماف زكاتها أما

 سابق ماؿ حوؿ إلى يضيفو أف فإما نصابا، بالغا وكاف المجموع، الماؿ استلم من -أ
 بقي إذا ىذا الحوؿ، ىذا نهاية في يزكيو ثم جديدا، حوال بو يستقبل أف وإما عنده،

 عن نقص أو كلو ذىب حتى الجمعية ماؿ أنفق لو أما الحوؿ، نهاية إلى النصاب
 .عليو زكاة فبل النصاب،

 شهر في الجمعية ماؿ استلم ثم رمضاف، شهر في نصابا بلغ ماؿ لديو كاف من:  مثاؿ
 ىذا حولو، في ماؿ كل يزكي أف وإما التالي، رمضاف في الجميع يزكي أف فإما شواؿ،

 . شواؿ في واآلخر رمضاف، في
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 ماؿ غير آخر ماؿ عنده كاف أو نصابا، يبلغ الشهري الجمعية قسط كاف اإذ -ب
 أف ولنفرض الجمعية، في البدء على ىجري عاـ مضى ثم النصاب، يكمل الجمعية
 ىذا زكاة يلزمو فإنو بعد، الجمعية يستلم ولم ،( ألفإٓ) مثبل زيد دفعو ما مجموع
 . معو المشاركين إخوانو على الدين حكم في ألنو( ألفإٓ) المبلغ

 حوؿ فإف النصاب، يكمل آخر ماؿ عنده وليس نصابا، يبلغ ال القسط كاف وإذا
  . نصابا بلغ دفعو ما يكوف حين يبدأ الزكاة

 
 )باب زكاة العسل(

 النبي عن عنو اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو عن -ٔ
 .  ٔ(العشر العسل من أخذ أنو) وسلم عليو اهلل صلى

 رسوؿ يا ) قلت قاؿ عنو اهلل رضي المتعي سيارة أبي عن موسى بن سليماف وعن -ٕ
  .ٕ( لي فحماىا ، لي احمها اهلل رسوؿ يا قلت العشر أد قاؿ نحبل لي إف اهلل

                                                           

 أسلم بن زيد بن أسامة فيو: بقولو ( ٗٔ/ٕ) الزاد في القيم ابنوالحديث ضعفو  (ٕٗٛٔ) ماجو ابنأخرجو  ٔ
 أسلم بن زيد ولد في ليس:  الترمذي وقاؿ ، بشئ ليسوا ثبلثتهم زيد بنو:  معين ابن قاؿ ، عندىم ضعيف وىو
 ، ولكنو صححو لشوىده .    حماد بن نعيم( من أجل ٕٗٛ/ٖ، وضعف إسناده العبلمة األلباني في اإلرواء )ثقة
 في الرزاؽ وعبد ،(ٜٙٔ) والطيالسي ،(ٔٗٔ/ ٖ) شيبة أبي وابن ،(الرسالة - ٓٔٙ/ ٜٕ) أحمد أخرجو ٕ

 األمواؿ في زنجويو بن وحميد ،(ٖٕٛٔ) ماجو وابن ،(ٛٛٗٔ" )األمواؿ" في عبيد وأبو ،(ٖٜٚٙ) مصنفو
 مسند وفي ،(ٔٛٛ و( ٓٛٛ رقم/ ٕٕ) الكبير في والطبراني ،(ٖٚ/ ٔ) الكنى في والدوالبي ،(ٕٙٔٓ)

 والحديث( ٔٙٔ/ ٙ) الغابة أسد في األثير وابن ،(ٕٙٔ/ ٗ) السنن في والبيهقي ،(ٖٛٔ) و( ٖٚٔ) الشاميين
 عن العزيز، عبد بن سعيد حديث عن إسماعيل بن محمد سألت(: ٖٖٔ/ ٔ) الكبير العلل في الترمذي عنو قاؿ

 أصحاب من أحدا يدرؾ لم سليماف مرسل، حديث ىو: فقاؿ الحديث،..  سيارة، أبي عن موسى، بن سليماف
(: ٖٖٔ/ ٕ) تنقيحو في الهادي عبد ابن وقاؿ يصح، شيء العسل زكاة في وليس وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 منقطع، وىو فيو العشر وجوب في روي ما أصح ىذا البيهقي قاؿ سيارة أبا يلق لم سليماف ألف منقطع وإسناده
 ىو(: ٕٔ٘ - ٕٓ٘/ ٘) المنير البدر في الملقن ابن وقاؿ منقطع، سنده(: ٜٖٖ/ ٔ) تنقيحو في الذىبي وقاؿ

 حجة، بمثلو ألحد تقـو وال ىذا، بغير سيارة أبو يعرؼ وال منقطع، حديث ىذا: البر عبد ابن قاؿ منقطع، حديث
 في فقاؿ األلباني العبلمة أما النقطاعو، ضعيف إسناده(: ٓٔٙ/ ٜٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ

 .بعده بما حسن: ماجة ابن صحيح
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 إلى متعاف بني أحد ىبلؿ جاء) قاؿ جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو عنو  -ٖ
 لو يقاؿ واديا لو يحمي أف سألو وكاف لو نحل بعشور وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 بن عمر ولي فلما الوادي ذلك وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فحمى سلبة

 ذلك عن يسألو الخطاب بن عمر إلى وىب بن سفياف كتب عنو اهلل رضي الخطاب
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى يؤدي كاف ما إليك أدى إف عنو اهلل رضي عمر فكتب
 .ٔ(يشاء من يأكلو غيث ذباب ىو فإنما وإال سلبة لو فاحم نحلو عشور من وسلم

                                                           

والحديث حسنو  (ٙٗ/٘) النسائيو  (،ٕٓٙٔ،  ٔٓٙٔ،  ٓٓٙٔ) داود أبو، و (ٜٜٙٙ)  الرزاؽ عبد وأخرج ٔ
( ، وبعد تخريج ىذه األحاديث تخريجا مختصرا ننقل عنها وعن غيرىا ٕٗٛ/ٖالعبلمة األلباني في اإلرواء )

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن الخبر في ورد( حيث قاؿ : ٙٔ٘/٘تخريجا موسعا عن ابن الملقن في البدر المنير )
 عمر ابن خبر( : أحدىا) ؛ أخبار عدة في ورد وقد ، قاؿ كما ىو، «العسل من الزكاة أخذ في» - وسلم عليو
 رواه، «زؽ أزؽ عشرة كل في العسل في»:  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي

 ، يسار بن موسى عن ، اهلل عبد بن صدقة عن ، التنيسي سلمة أبي بن عمرو حديث من ، «جامعو» في الترمذي
 وىو ، السمين ىو ىذا وصدقة.  «أزؽ» بدؿ «أزقاؽ»:  بلفظ والبيهقي.  كذلك( بو) عمر ابن عن ، نافع عن

( بن) محمد بن إسماعيل ورواه،  حاتم وأبو معين ابن ضعفو وإف «الصحيحين» رجاؿ من ىذا وعمرو، ضعيف
 ىذا إسماعيل:  حباف ابن قاؿ ؛ يسار بن موسى عن ، محمد بن زىير عن ، سلمة أبي بن عمرو عن ، يوسف
 وزىير سلمة أبي بن وعمرو:  معين بن يحيى قاؿ.  بو االحتجاج يجوز ال الحديث ويسرؽ ، األسانيد يقلب

 من ىذا وزىير.  ذلك ألجل تصح ال إنها:  «عللو» في وقاؿ ، بهذا الطريقة ىذه الجوزي ابن وعلل.  ضعيفاف
 وال ، مقاؿ إسناده في حديث ىذا:  أخرجو أف بعد «جامعو» في الترمذي قاؿ،  لين وفيو «الصحيحين» رجاؿ
 في خولف وقد ، بحافظ ليس وصدقة ، شيء كبير( الباب) ىذا في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن يصح
 - النبي عن ، نافع عن( ىو: ) فقاؿ ؟ عنو البخاري سألت:  «عللو»في  وقاؿ.  نافع عن الحديث ىذا رواية
 . مرسل - وسلم عليو اهلل صلى
 ويحيى أحمد ضعفو قد ، ضعيف وىو ، صدقة ىكذا بو تفرد:  البيهقي وقاؿ.  منكر حديث ىذا:  النسائي وقاؿ

 . وغيرىما
 - اهلل رسوؿ إلى - متعاف بني أحد - ىبلؿ جاء»:  قاؿ ، جده عن ، أبيو عن ، شعيب بن عمرو خبر:  ثانيها
 - اهلل رسوؿ لو فحمى ، سلبو لو يقاؿ واديا يحمي أف وسألو:  قاؿ ، لو( نحل) بعشور - وسلم عليو اهلل صلى
 الخطاب بن عمر إلى وىب بن سفياف كتب الخطاب بن عمر تولى فلما ، الوادي ذلك - وسلم عليو اهلل صلى

 من - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى( يؤدي) كاف ما إليك أدى إف:  عمر فكتب ، ذلك عن( يسألو)
 بفتح وسلبو ، والنسائي داود أبو رواه «يشاء من يأكلو غيث ذباب ىو فإنما وإال ، سلبو لو فاحم( نحلو) عشور
 فهم من بطن - شبابة إف»:  داود ألبي رواية وفي،  «معجمو» في البكري قيده كما ،( معا) والبلـ المهملة السين
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 لهم يحمى وكاف»:  الثقفي اهلل عبد بن سفياف وقاؿ «قربة قرب عشر( كل) في»:  وقاؿ ، نحوه فذكر «... -
 وأشار( واديهم) لهم وحمى ، - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى يؤدوف كانوا ما إليو فأدوا»:  زاد «واديين

 عن أبيو عن شعيب بن عمرو وىي ، الترجمة وىذه،  عمرو بن اهلل عبد عن الباب وفي:  قاؿ فإنو ؛ الترمذي إليو
 حديث من رواه ماجو ابن إف:  قاؿ «إلمامو» في ذكره لما الدين تقي الشيخ أف جـر ال األكثروف، بها احتج جده
 ، زيد بن أسامة عن - إماـ وىو - المبارؾ ابن عن -( مس) وقد - البخاري لو أخرج حافظ وىو حماد، بن نعيم

 وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف» عمرو بن اهلل عبد جده عن ، أبيو عن ، شعيب بن عمرو عن ، مسلم لو وأخرج
 في البر عبد ابن حسنو جـر ال:  قلت،  بو يحتج عمرو بنسخة يحتج ومن:  قاؿ.  «العشر العسل من أخذ -
 الحديث شبابة بني قصة ، عمر عن عمرو بن اهلل عبد حديث عن سئل وقد «الدارقطني علل» وفي ، «استذكاره»
 جده عن ، أبيو عن ، شعيب بن عمرو عن ، لهيعة بن اهلل وعبد الحارث بن الرحمن عبد يرويو حديث ىو:  فقاؿ ؛
 .عمر عن مرسبل شعيب بن عمرو عن األنصاري سعيد بن يحيى ورواه ، عمر عن مسندا ،

 إف - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ يا قلت»:  قاؿ ؛( المتعي) سيارة أبي عن موسى بن سليماف خبر:  ثالثها
 . «جبلها( لي) فحمى جبلها لي احم( اهلل رسوؿ يا:  قلت:  قاؿ.  العشور أد:  قاؿ نحبل لي

 وفي:  قاؿ حيث الترمذي إليو وأشار ، البيهقي وكذا ، «سننو» في ماجو وابن ، «مسنده» في حنبل بن أحمد رواه
 ومع ،( المتعي) سيارة أبا يدرؾ لم موسى بن سليماف ألف ؛ منقطع حديث وىو( المتعي) سيارة أبي عن الباب
 سألت:  عيسى أبو وقاؿ:  قاؿ.  انقطاعو مع فيو العشر وجوب في روي ما أصح ىو:  البيهقي فقاؿ ذلك

 عليو اهلل صلى - النبي أصحاب) من أحدا يدرؾ لم موسى بن وسليماف مرسل حديث ىذا:  فقاؿ ؟ عنو البخاري
 سيارة أبو يعرؼ وال ، منقطع حديث ىذا:  البر عبد ابن وقاؿ،  يصح شيء العسل زكاة في وليس ،( - وسلم
 . حجة بمثلو ألحد تقـو وال ، ىذا بغير

:  وقيل ، األعلم بن عميرة اسمو:  قيل ،[  القيسي المتعي]  سيارة أبو:  «الكماؿ» في الغني عبد الحافظ وقاؿ
 لو وليس ، العسل في حديثا - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن روى ، الشاميين في وحديثو ، شامي إنو

 . سواه
 . اسمو دوف بكنيتو عرؼ من:  ترجمة في «المسانيد جامع» في الجوزي ابن وذكره
 أف:  اليمن أىل إلى - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كتب»:  قاؿ ؛ عنو اهلل رضي ىريرة أبي خبر:  رابعها
 أبي عن ،[  الزىري عن]  ، محرر بن اهلل عبد حديث من ، «سننو» في البيهقي رواه (( .العشر العسل) من يؤخذ
 . ىريرة أبي عن الباب وفي:  قاؿ حيث الترمذي إليو وأشار.  ىريرة أبي عن ، سلمة
 ( .إطراحو) على متفق ساقط كل من أسقط( ىو: ) حـز ابن قاؿ ، تركوه ىذا اهلل وعبد

( ثم) ، فأسلمت - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ على قدمت»:  قاؿ ذباب أبي بن( سعد) خبر:  خامسها
 فاستعملني ، - وسلم عليو اهلل صلى - النبي ففعل أموالهم من عليو أسلموا ما لقومي اجعل اهلل رسوؿ يا:  قلت

 ، العسل في قومي فكلمت:  قاؿ ، السراة أىل من سعد وكاف:  قاؿ.  عمر ثم ، بكر أبو استعملني ثم ، عليهم
 فأتيت ، العشر منهم فأخذت.  العشر:  فقلت ؟ كم:(  فقالوا. ) تزكى ال ثمرة في خير ال فإنو زكوه:  لهم فقلت
 رواه،  «المسلمين صدقات في( ثمنو) جعل ثم فباعو عمر فقبضو:  قاؿ ، كاف بما فأخبرتو الخطاب بن عمر
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، العسل في وجوب الزكاة إلى والحنابلة الحنفية ذىبوألجل ىذه األحاديث وغيرىا 
 سئل، وقد وإسحاؽ واألوزاعي موسى بن وسليماف والزىري مكحوؿ عن ذلك ويروى
 زكاة؟ العسل في أف إلى تذىب أنت(: ٗٛٔ-ٖٛٔ/ٗ) المغنيكما في  أحمد اإلماـ

 ذلك  قلت الزكاة منهم عمر أخذ قد العشر زكاة العسل في أف إلى أذىب نعم قاؿ
 . منهم أخذه بل ، ال:  قاؿ ؟ بو تطوعوا أنهم على

 : أمراف وف لوجوب الزكاة في العسليشترط الحنفيةو 
 وال الخراج، منها يؤخذ الخراجية ألف خراجية؛ أرض في النحل يكوف ال أف:  األوؿ

 . وخراج عشر عندىم يجتمع
 حفظو إف إال فيو زكاة فبل مملوؾ غير جبل أو مفازة أرض في النحل كاف إف:  الثاني
 األرض كانت إف إال زكاة ال: يوسف أبو وقاؿ الطرؽ، وقطاع اللصوص من اإلماـ

 . مملوكة
 وقد فيو، زكاة ال العسل أف إلى والشافعي مالك منهم العلم أىل جمهور وذىب

 على يدؿ ما السنةصحيح و  القرآف في ليس بأنو القوؿ ىذا أصحاب استدؿو 

                                                                                                                                                  

 وقاؿ. ) حديثو يصح ال ذباب أبي بن سعد عن منير( والد) اهلل عبد:  البخاري قاؿ:  وقاؿ «سننو» في البيهقي
 قاؿ.  ضعيف ىو بخبره يحتج ال منير:  األزدي وقاؿ،  الحديث ىذا في إال نعرفو ال ىذا منير:(  المديني بن علي

 بأخذ يأمره لم - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ( أف) على يدؿ ما يحكي ذباب أبي بن وسعد:  الشافعي
 وأجودىا كلها في مطعوف العسل زكاة إيجاب أحاديث فهذه،  أىلو لو فتطوع رآه شيء وأنو ، العسل من الصدقة

 (ثانيها: )
 الحديث:  الشافعي قاؿ:  الزعفراني قاؿ ، زكاتو إيجاب في شيء يصح ال بأنو الحفاظ من جماعات صرح وقد
 ، مالك أنا ، العزيز عبد بن عمر عن إال ، ضعيف العشر منو يؤخذ ال أف وفي ، ضعيف العشر العسل في أف في
 الخيل من تأخذ أال:  بمنى( ىو) و أبي إلى العزيز عبد بن عمر من كتاب( جاءني: ) قاؿ بكر أبي بن اهلل عبد عن
 يؤخذ فيما ثابتة واآلثار السنن ألف ؛ منو يؤخذ ال أف واختياري:  اهلل رحمو الشافعي قاؿ،  «صدقة العسل من وال
 . عفو فكأنو ، ثابتة فيو وليست ، منو

 ليس:  المنذر ابن قاؿ وكذا.  أيضا الترمذي عن ذلك أسلفنا وقد ، شيء العسل زكاة في يصح ال:  البخاري وقاؿ
 ، فيو زكاة فبل ، إجماع وال ، - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن( يثبت) حديث العسل صدقة وجوب في

    . العزيز عبد بن وعمر ، عمر ابن عن ذلك وروينا
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 الواردة اآلثار وضعفوا، الوجوب على دليل يقـو حتى الذمة براءة واألصل الوجوب،
 في كاف( العشر) العسل من أداه ما أف على حملوه منها صح وما الزكاة، إيجاب في

  . عنو اهلل رضي عمر عن الوارد الحديث ظاىر ىو كما الحمى، مقابلة
 وبالماء السماء ماء من يسقى فيما العشر باب:"  اهلل رحمو البخاري اإلماـ قاؿ

 " . شيئا العسل في العزيز عبد بن عمر ير ولم الجاري
 إلى صحيح بإسناد الرزاؽ وعبد شيبة أبي ابن أخرج"  " :الباري فتح" في الحافظ قاؿ
 من آخذ أف فأردت اليمن على العزيز عبد بن عمر بعثني: قاؿ عمر ابن مولى نافع

 بن عمر إلى فكتبت، شيء فيو ليس: الصنعاني حكيم بن مغيرة فقاؿ، العشر العسل
 العزيز عبد بن عمر عن وجاء.  شيء فيو ليس رضا عدؿ ىو، صدؽ: فقاؿ العزيز عبد

 أشار البخاري وكأف،  أثبت واألوؿ ضعيف، وإسناده..  الرزاؽ عبد أخرجو يخالفو ما
 . (العشر العسل في أف: ) روي ما تضعيف إلى

 . شيء العسل زكاة في يصح ال:  تاريخو في البخاري وقاؿ
 . شيء الباب ىذا في يصح ال:  الترمذي وقاؿ
 . ضعيف( العشر العسل في أف) حديث:  الشافعي وقاؿ
 قوؿ وىو، فيو زكاة فبل ، إجماع وال ، يثبت خبر العسل في ليس:  المنذر ابن وقاؿ

 . وتصرؼ باختصار انتهى"  الجمهور
 وسفياف مالك، يقوؿ العسل في زكاة ال وبأف( : ٜٖ/ٗوقاؿ ابن حـز في المحلى )

 .وأصحابهم سليماف، وأبو والشافعي، حي، بن والحسن الثوري،
: البقرة{ ]بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا وال: }قاؿ تعالى اهلل إف قلنا قد: ابن حـز قاؿ

 عليكم وأموالكم دماءكم إف»: - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وقاؿ، [ٛٛٔ
 . «حراـ

 وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن يصح لم ماؿ في زكاة فرض إيجاب يجوز فبل
: التوبة{ ]صدقة أموالهم من خذ} تعالى اهلل قوؿ بعمـو احتجوا فإف. إيجابها فيو -
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 القصب، وفي والفضة، الذىب معادف من خرج فيما فأوجبوىا لهم قيل، [ ٖٓٔ
 اهلل يوجبها لم حيث أوجبوىا بل للمسلمين، أمواؿ ذلك فكل الخيل، ذكور وفي

 األرض وفي الخراج، أرض في والشعير، والبر النخل من خرج مما وأسقطوىا تعالى،
 ا.ىػ المستأجرة

 التي األدلة( ٓ٘ٗ -ٛٗٗ/ٕ" )الفروع" كتابو في الحنبلي مفلح ابن ذكر وقد
 : قاؿ ثم ضعفها، يفيد بما عليها وتكلم العسل، في الزكاة بوجوب قاؿ من بها استدؿ

 . انتهى"  المسألة ضعف لو تبين وغيره ىذا تأمل ومن"
: "  العسل زكاة: عنواف تحت قولو( : ٖٗٚوقاؿ العبلمة األلباني في تماـ المنة )ص

 "  يصح شئ العسل زكاة في ليس:  البخاري قاؿ
 ابن عمرو حديث أحسنها أحاديث فيو روي فقد إطبلقو على ىذا ليس:  أقوؿ 

 عمرو عن المصري الحارث بن عمرو طريق إليو طرقو وأصح جده عن أبيو عن شعيب
 و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى متعاف بني أحد ىبلؿ جاء: "  بلفظ. .  شعيب بن

 لو فحمى(  سلبتو: )  لو يقاؿ واديا لو يحمي أف سألو وكاف لو نحل بعشور سلم
 كتب الخطاب بن عمر ولي فلما الوادي ذلك سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 يؤدي كاف ما إليك أدى إف:  عمر فكتب ذلك عن يسألو عمر إلى وىب بن سفياف

 ىو فإنما وإال(  سلبتو)  لو فاحم نحلو عشور من سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى
)  رقم اإلرواء في مخرج وىو جيد إسناد وىذا:  قلت ،" يشاء من يأكلو غيث ذباب
 إلى صحيح وإسناده( :  ٖٛٗ/  ٖ)  عقبو قاؿ فإنو الفتح في الحافظ وقواه(  ٓٔٛ
 أنو على محموؿ أنو اال تعارض ال حيث لكن المختار على قوية عمرو وترجمة عمرو

 الحمل ىذا إلى وسبقو،  الخطاب ابن عمر كتاب عليو يدؿ كما الحمى مقابلة في
 السنن معالم في الخطابي ثم( ٜٙٓٔ - ٜ٘ٓٔ) األمواؿ في زنجويو ابن

 وفقهيا حديثيا المسألة ولدقة ،أعلم وتعالى سبحانو واهلل الظاىر وىو( ٕٛٓ/ٔ)
 الزكاة وجوب عدـ إلى( ٕ٘ٔ/ٗ) األوطار نيل في فذىب الشوكاني رأي فيو اضطرب
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 شارحو وتبعو بالوجوب فصرح البهية الدرر في وأما كلها أحاديثو وأعل العسل على
 الجرار السيل في الشوكاني ذلك وأيد( ٕٓٓ/ٔ) الندية الروضة في خاف صديق

 إلى يتنبو فلم، "  بعضا بعضها يقوي الباب وأحاديث: "  وقاؿ( ٛٗ - ٙٗ/ٕ)
 بالحمى مقيدة داللتها الصحيحة الطريق فهذه بعض عن بعضها داللة واختبلؼ الفرؽ

 نفسو ىو قاؿ كما بها لبلحتجاج تنهض ال ضعيفة ولكنها مطلقة واألخرى رأيت كما
 على المطلق حمل"  قاعدة ونسي إليهما المشار المصدرين في بها العمل تبنى ثم ..

، بها بينها فيجمع األدلة فيها تتعارض التي المسائل من كثير في يكررىا التي"  المقيد
 بعض في اليـو تتخذ التي المناحل أف سبق مما نستنبط أف فنستطيع ىذا تبين إذا

 ا.ىػ  نفسو بو تجود بما المطلقة الزكاة إال اللهم عليها زكاة ال والبساتين المزارع
 ؟ زكاة العسل على ىل( : ٚٛ ص) الزكاة فتاوى في عثيمينال عبلمةال وسئل

 اهلل صلى الرسوؿ عن يرد لم ذلك ألف زكاة، فيو ليس العسل أف الصحيح: فأجاب
 عليهم وأخذ النحل أماكن حرس أنو عنو اهلل رضي عمر عن ورد وإما وسلم، عليو

 فهذا تطوعا اإلنساف أخرجها إف لكن العسل، في الزكاة تجب فبل ىذا وعلى العشر،
 اإلنساف يأثم الزمة أنها أما عسلو، وكثرة نحلو لنمو سببا ذلك يكوف وربما خير،
 . انتهى"  عليو دليل ال فهذا بتركها

 ؟ ال أـ زكاة النحل بواسطة المنتج العسل في ىل(: ٕٕٙ/ٜ) الدائمة اللجنة وسئلت
 قيمتو في الزكاة تجب وإنما زكاة، النحل بواسطة المنتج العسل في ليس"  : فأجابت

 . انتهى"  العشر ربع وفيو النصاب، قيمتو وبلغت الحوؿ، عليو وحاؿ للبيع أعده إذا
 عند من قاؿ بو. العسل نصاب( : ٔ-مسألة)

 عنو اهلل رضي عمر عن روي لما أفراؽ، عشرة العسل نصاب أف والزىري الحنابلة يرى
 فيو باليمن واديا لنا قطع وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف: فقالوا سألوه، أناسا أف

 صدقتها أديتم إف: عنو اهلل رضي عمر فقاؿ يسرقونها، ناسا نجد وإنا نحل، من خبليا
 فيتعين عنو اهلل رضي عمر من تقدير وىذا. لكم حميناىا فرقا أفراؽ عشرة كل عن
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 نصاب فيكوف بالعراقي رطبل عشر ستة الفرؽ أف قدامة ابن ورجح ،إليو المصير
 . ٔرطبل وستين مائة العسل

 في النصاب يشترط ال ألنو وكثيره العسل قليل في العشر وجوب فيرى حنيفة أبو وأما
 قاؿ العشر، العسل من أوسق خمسة دوف فيما ليس: يوسف أبو وقاؿ، العشر

 أدنى من أوسق خمسة قيمة قيمتو تبلغ أف اللفظ ىذا من يوسف أبي مراد :السرخسي
 والزعفراف كالقطن الوسق تحت يدخل ال ما أف فالحاصل الوسق، تحت يدخل ما

 ال بالرأي النصاب نصب ألف فيو؛ القيمة تعتبر يوسف أبي عند والعسل، والسكر
 كما القيمة، ىو المعتبر فيو نص ال وما المنصوص، يعتبر نص فيو فيما ولكن يكوف،

 .  الزكاة حكم في السوائم مع التجارة عروض في
 

 )باب ىل حصة المضارب فيها زكاة( 
 أصل يزكي الماؿ لصاحب بالنسبةف ،بو يتجر مالك إنسانا تعطي كونك المضاربة

 . سنة كل الربح من نصيبو مع( مالو رأس) الماؿ
 يتم لم إذا الربح من نصيبو في عليو الزكاة وجوب ففي( العامل) للمضارب بالنسبة أما

 من حصتو زكاة المضارب على أف الحنفية كبلـ فظاىر العلماء، بين خبلؼ ،اقتسامو
 .نصابا نصيبو وتم ربح الماؿ في ظهر إف الربح

 الربح من وحصتو مالو رأس الماؿ رب منو يزكي القراض ماؿ أف إلى المالكية وذىب
 مديرا القراض عامل وكاف محتكرا كاف إف وكذا ، مديرا تاجرا كاف إف وىذا ، عاـ كل

 . األقل المحتكر ربو بيد وما ، األكثر الماؿ رب ماؿ من بيده ما وكاف ،
 لسنة قبضها إذا فيزكيها المفاصلة بعد إال حصتو زكاة عليو يجب فبل العامل وأما

 .واحدة

                                                           

 المعاصر، الوزف معايير في كيلو وستين اثنين يقارب وىو (:ٚٛ/ٙالعثيمين في الشرح الممتع )قاؿ العبلمة  ٔ
 .وخمس كيلو وستين واحد وزف وىو (:ٚٛ/ٛٔوقاؿ في مجموع الفتاوى )
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 ، الماؿ صاحب على كلها وربحو الماؿ زكاة أف إلى األظهر على الشافعية وذىب
 ألف وذلك الماؿ مئونة من ألنها ؛ الربح من حسبت القراض ماؿ من أخرجها فإف

 . القسمة تتم حتى ربح الماؿ في ظهر ولو شيئا العامل يملك وال ، ملكو الماؿ
 بالظهور يملك بأنو القوؿ على أما ، بالظهور يملك ال العامل بأف القوؿ على ىذا

 .حصتو زكاة العامل على أف فالمذىب
 ؛ العامل نصيب عدا ما كلو الماؿ زكاة الماؿ صاحب على أف إلى الحنابلة وذىب

 ويخرج.  غيره ماؿ زكاة اإلنساف على تجب وال الماؿ لرب ليس العامل نصيب ألف
 وأما.  الماؿ لرأس وقاية ألنو ؛ الربح من وتحسب ، مئونتو من ألنو الماؿ من الزكاة

 حوال العامل استأنف اقتسما فإذا ، يقتسما لم ما نصيبو في زكاة عليو فليس العامل
 وال ، الربح ظهور حين من يحتسب:  الحنابلة من الخطاب أبو وقاؿ.  حينئذ من

 .يقبضو حتى زكاتو إخراج عليو تجب
 الربح من نصيبو في عليو الزكاة وجوب:  المعاصرين علمائنا من جماعة اختاره والذي

. 
 فيها الزكاة تجب ىل خبلؼ فيها المضارب حصة" : اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال قاؿ
 ماؿ ربح ألنها الزكاة؛ فيها أف تقسم لم وىي الحوؿ تم إذا أنو والصحيح ؟ ال أو

 عهد من الناس عمل من الظاىر ىو ىذا وألف يزكيو، أف عليو فيجب زكاتو تجب
 منو أخرجت الماؿ في الزكاة وجبت إذا أنو اليـو إلى والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ

 ( .ٕٔٔ/ٖ" )الكافي شرح."  انتهى" ربحو ومن
 القسمة قبل المضارب حصة في الزكاة تجب ىل : اهلل رحمو جبرين ابن الشيخ وسئل

 ؟ نصابا بلغ إذا
 ألفا عشرين مثبل أعطيتو فإذا بو، يتجر مالك إنسانا تعطي كونك المضاربة" : فأجاب
 سنة فبعد ، مالك رأس عليك ويرد ، الربح نصف لو أف على بضائع بها واشترى
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 الماؿ صاحب وحصة آالؼ، خمسة العامل حصة بأرباحها، ثبلثين العشروف أصبحت
 . عشروف الماؿ ورأس آالؼ، خمسة

 الربح، عن الجميع؛ عن الزكاة وتكوف ألفا، الثبلثوف الجميع؛ يزكى يزكى؟ الذي فما
 . انتهى" فيها الزكاة وصورة المضاربة صورة ىذه ،الماؿ رأس وعن

 ( .ٛ/ٓ٘" )جبرين ابن الشيخ فتاوى"
 لي صديق عند تركتو وقد الماؿ من مبلغ لي : اهلل رحمو الفوزاف صالح الشيخ وسئل
 عن حتى أـ فقط الماؿ رأس عن أزكي وىل أنا أـ ىو الزكاة يدفع من فيو، ليتاجر
 ؟ الربح

 فإنو الماؿ رأس صاحب وأما نصابا، بلغ إذا الربح، من نصيبك تزكي أنت" : فأجاب
 . انتهى" الماؿ رأس يتبع ألنو قليبل كاف ولو الربح من نصيبو ويزكي يزكيو

 ( .ٕ-ٔ/ٚٛ" )الفوزاف فتاوى من المنتقى"
 

 (وفرسو عبده في المسلم على زكاة ال باب)
 رضي اهلل عنو ىريرة أبيعن  (ٕٜٛ) ومسلم ،(ٗٙٗٔ) و( ٖٙٗٔ) البخاريأخرج 

 فرسو وال عبده في المسلم على ليس) :  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف
 .( صدقة

 وىي الزكاة، في أيضاً  تفكرت ولو(: ٕٕٗ/ٕقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )
 األمواؿ في إال تجب ال فأوالً  سهلة، أنها تجد اإلسبلـ، أركاف من الثالث الركن

 تنمو التي النامية األمواؿ في بل ماؿ، كل في تجب وال حكمها، في ما أو النامية،
 يستعملو ما أما يزيد، ال كاف وإف والفضة كالذىب حكمها في ما أو كالتجارة، وتزيد

 على ليس) :والسبلـ الصبلة عليو النبي قاؿ فقد مركوبو، وفي بيتو، في اإلنساف
 الذين والخدـ البيت وفرش البيت أواني جميع ،( صدقة فرسو وال عبده في المؤمن
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 زكاة، فيو ليس فإنو نفسو، لخاصة اإلنساف يستعملو مما وغيرىا والسيارات البيت، في
 .يسر فهذا

 أيضاً  وىذا أربعين، من واحد يعني العشر، ربع فهي جداً، يسيرة الواجبة الزكاة ثم
 الصبلة عليو النبي قاؿ كما مالك، تنقص لن فإنها الزكاة أديت إذا ثم يسير،

 .وتطهره وتزكيو وتنميو البركة فيو تجعل بل ،( ماؿ من صدقة نقصت ما: )والسبلـ
 لنقل تستخدـ التي وسياراتها والخفيفة الثقيلة ومعداتها الشركات مباني( : ٔ-مسألة)

 . فيها زكاة ال بالشركة العاملين أو البضائع
 ال ونحوىم والحداد والبناء كالنجار الصناع آالت أف على السابقوف العلماء نص وقد
 . فيها زكاة
 أمتعة وظروؼ الصناع آالت وأما( : " ٜٖٛ/ٖ" )الصنائع بدائع" في الكاساني قاؿ

 . انتهى"  عادة األمتعة مع تباع ال ألنها؛  التجارة ماؿ تكوف ال التجارة
 وقوارير التجارة وأمتعة،  الصناع آالت في زكاة وال( : ٕ/ٛٙٔ" )القناع كشاؼ" وفي

 فيها بما القوارير أي بيعها يريد أف إال والعساؿ كالزيات ونحوىم والسماف العطار
 ، فيها زكاة فبل لحفظها كانت إف ؛ الدواب آالت وكذا.  تجارة ماؿ ألنو الكل فيزكي
 . انتهى"  يزكيها ، تجارة ماؿ فهي معها يبيعها كاف وإف ، للقنية ألنها

 ىي بل،  شيئا حكمها من يغير ال إنتاجها وكثرة حجمها وزيادة اآلالت ىذه وتضخم" 
،  ىي ىي دامت ما األولى أصولها أف على تبقى الشريعة وأحكاـ ، أصلها على باقية

.  السفر رخص أحكاـ من شيئا يغير ال والطائرات بالسيارات البعيدة المسافات فقطع
. . 

 اهلل عبد الشيخ قالو"  حكمها من شيئا يغير ال الصناعة أدوات تغيير فإف وىكذا
 ( .ٕٕٚ/ٔ/ٗ" )الفقهي المجمع مجلة. " يسير بتصرؼ البساـ
 في للناس خرجت التي الحديثة للمشاريع بالنسبة:  اهلل رحمو باز ابن عبلمةال وسئل
،  الزراعي اإلنتاج ومشاريع األلباف وإنتاج الحيواني اإلنتاج مشاريع وىي األياـ ىذه
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 تخرج وكيف،  زكاة األشياء ىذه على فهل،  العمائر مثل الكبيرة العقارات ومشاريع
 ؟ زكاتها

 يزكيها مالكها فإف الربح وطلب والشراء للبيع المشاريع ىذه كانت إذا: "  فأجاب
 أو عمائر األمواؿ تلك كانت سواء،  للبيع أعدىا كاف إذا ، عليها الحوؿ حاؿ كلما
 عليها حاؿ إذا يزكيها فإنو،  ذلك أشبو ما أو مزرعتو في حيوانات أو دكاكين أو أرضا

 فيها التي األرض ونفس، فيها زكاة فبل للبيع ليست التي األدوات أما، القيمة بحسب
 أو للبيع الحيوانات صاحبها فيها يربي وإنما، للبيع تعد لم كانت إذا تزكى ال المزرعة
 ليزرع أعدىا التي األرض ورقبة األرض عين أما، اإلنتاج في فالزكاة، ذلك ونحو يزرعها

 في زكاة ال والحداد النجار وىكذا، فيها زكاة ال فهذه الحيوانات فيها ينمي أو فيها
،  فيها زكاة ال األدوات وجميع والمنشار كالقدـو لبلستعماؿ، عنده التي األدوات

 حاؿ إذا تقدـ كما للبيع المعدة واآلالت للبيع أعدىا التي األمواؿ في الزكاة إنما
 التي واألرض للبيع أعدىا التي السيارة يزكي كما،  قيمتها بحسب زكاىا عليها الحوؿ
 ( .ٗٛٔ/ٗٔ" )باز ابن فتاوى مجموع" . انتهى"  للبيع أعدىا
 من المؤسسة عمل لشئوف معدات فيها مؤسستنا:  الدائمة اللجنة علماء وسئل

 ؟ ال أـ زكاة عليها فهل ، وخبلطات وقبلبات وكمبريشنات سيارات
 وبلغت الحوؿ عليها حاؿ إذا تؤجر كانت إذا أجرتها في الزكاة تجب: "  فأجابوا

 لتنفيذ المعدات ىذه ويستعمل مقاوالت يأخذ المؤسسة صاحب كاف وإذا ، نصابا
 حاؿ إذا المقاوالت في عملو مقابل عليو يدخل الذي من الزكاة فيخرج المقاوالت

 للبيع تعد لم ألنها ؛ قيمتها في وال فيها زكاة فبل المعدات ىذه أما ، الحوؿ عليو
 ( .ٖ٘ٗ/ٜ" )الدائمة اللجنة فتاوى" . انتهى"  لبلستعماؿ أعدت وإنما
 األواني من يقتنيو فيما اإلنساف على زكاة فبل"  : اهلل رحمو عثيمينال  عبلمةال وقاؿ

 كاف فلو ، لئليجار أعده وإف حتى وغيرىا والعقارات والسيارات والمعدات والفروش
 يبيعها ال أي ػ بها يتجر ال ولكن المبليين قيمتها تساوي كثيرة عقارات اإلنساف عند
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 العقارات ىذه في زكاة ال فإنو لبلستغبلؿ أعدىا ولكن ػ مثبل للتجارة بدلها يشتري وال
 في الزكاة فتجب ، نماء أو أجرة من منها يحصل فيما الزكاة وإنما ، كثرت ولو

 ألف ، فيها زكاة فبل الحوؿ عليها يتم لم فإف ، العقد من الحوؿ عليها تم إذا أجرتها
 دؿ قد بل.  الوجوب على دليل فيها يقـو حتى الذمة براءة فيها األصل األشياء ىذه

 على ليس: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ في فيها تجب ال الزكاة أف على الدليل
 من لنفسو اإلنساف اختصو ما أف على يدؿ فإنو( صدقة فرسو وال عبده في المسلم
 اإلنساف أعدىا التي واألمواؿ ، زكاة فيو ليس أي صدقة فيو ليس الزكوية غير األمواؿ

 لغيره يردىا ولم لنفسو أرادىا قد اإلنساف أف شك ال وغيرىا العقارات من لبلستغبلؿ
 ابن فتاوى مجموع" . انتهى"  والنماء لبلستغبلؿ يستبقيها ولكنو يبيعها ال ألنو ؛

 ( .ٕٗ٘/ٛٔ" )عثيمين
 

 (بكنز فليس زكاتو أدي ما باب)
 : ثبلثة اتجاىات الماؿ كنز مفهـو تحديد في ناسال اتجو

 إلى دعا من وأشهر ،"  الحاجة عن فضل ما"  ىو بأنو الكنز تعريف: األوؿ االتجاه
 . عنو اهلل رضي ذر أبو االتجاه ىذا
 سواء المذمـو الكنز فهو جمع إذا الكثير الماؿ: (ٗٗ/ٙٔفي تفسيره ) الرازي قاؿ

 فظاىر{  والفضة الذىب يكنزوف والذين: }  تعالى قولو لعمـو تؤد لم أو زكاتو أديت
 قاؿ اآلية ىذه نزلت لما ثوباف روى ولما ، الماؿ جمع من المنع على دليل اآلية

 ماؿ فأي:  اهلل رسوؿ يا قالوا ، والفضة للذىب تبا ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 . ٔ( صالحة وزوجة ذاكرا ولسانا شاكرا قلبا:  قاؿ ؟ نكنز

                                                           

 رقم ، ٜٙ٘/ٔ) ماجو وابن ،( ٜٖٗٓ رقم ، ٕٚٚ/٘) والترمذى ،( ٜٕٕٓٗ رقم ، ٕٕٛ/٘) أحمد أخرجو ٔ
 عنو قاؿ والحديث ،( ٓٓٚٙ رقم ، ٓٔ/ٚ) األوسط في والطبراني ،( ٕٛٔ/ٔ) الحلية فى نعيم وأبو ،( ٙ٘ٛٔ
 ثوباف من سمع الجعد أبي بن سالم لو فقلت البخاري يعني إسماعيل بن محمد سألت حسن حديث:  الترمذي

 في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ، لغيره صحيح( : ٜٜٗٔ) الترغيب صحيح في األلباني العبلمة وقاؿ ، ال فقاؿ
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 زكاتو تؤدى ما أما ، زكاتو تؤدى ال الذي الماؿ جمع بأنو الكنز تعريف: الثاني االتجاه
 ، أرضين سبع تحت كاف وإف بكنز فليس زكاتو أدي ما:  عمر ابن قاؿ ، بكنز فليس

 . األرض فوؽ كاف وإف كنز فهو زكاتو تؤد لم ما وكل
 . األكثروف قاؿ كما المذمـو الكنز وىو

 يريد ،{ اهلل سبيل في ينفقونها وال: }  تعالى قولو في عباس ابن قاؿ بما واستدلوا
 ذلك فإف ،{ كسبت ما لها: }  تعالى قولو وبعمـو ، أموالهم زكاة يؤدوف ال الذين
 نعم ) والسبلـ الصبلة عليو وبقولو حقو، فهو اإلنساف اكتسبو ما كل أف على يدؿ

 . ٔ( الصالح للمرء الصالح الماؿ
 األسير كفك العارضة الحقوؽ منو تؤد لم ما بأنو للماؿ الكنز تعريف: الثالث االتجاه
 . (ٕٙٔ/ٛ) القرطبي، كما في تفسير ذلك وغير الجائع وإطعاـ

 التحريم ورد وإنما مطلقا، الماؿ كنز يحـر لم اإلسبلـوالصواب القوؿ الثاني وىو أف 
 فليس ، الزكاة أدى إف وأما زكاتو، يؤد لم إذا الكنز صاحب على الشديد والوعيد

 . مذمـو كنز بصاحب
 فبشرىم اهلل سبيل في ينفقونها وال والفضة الذىب يكنزوف والذين: ) تعالى قاؿ

 .ٖٗ/التوبة( أليم بعذاب

                                                                                                                                                  

 من يسمع لم الجعد أبي ابن سالم لكن ، الصحيح رجاؿ ثقات رجالو إسناد وىذا لغيره حسن: المسند تحقيق
 . العلم أىل من واحد غير قالو فيما ثوباف

/ ٔ) الحديث غريب في عبيد وأبو ،(ٜٜٕ) المفرد األدب في والبخاري ،(ٕٕٓو ٜٚٔ/ ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 و( ٙ٘ٓٙ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي ،(ٕٓ٘ص) مصر فتوح في الحكم عبد وابن ،(ٜٗ - ٖٜ

 ٕٖٓٔ) حباف وابن( ٖٖٙٚ رقم/ ٕٕٖ - ٕٖٓ/ ٖٔ) يعلى وأبو ،(ٖٕٙو ٕ/ ٕ) والحاكم ،(ٚ٘ٓٙ)
 رقم) الماؿ إصبلح في الدنيا أبي وابن ،(ٜٕٛٗ) السنة شرح في والبغوي ،(ٖ٘ٔٔ) والقضاعي ،(ٕٖٔٔو

 في العراقي وقاؿ والحاكم، حباف وابن عوانة أبو صححو(: ٘ٚ/ ٛ) الفتح فى الحافظ عنو قاؿ والحديث( ٖٗ
 المسند الصحيح في الوادعي وصححو ،(ٖٙ٘ٚ) المشكاة في األلباني العبلمة وصححو جيد، إسناده: المغني

 صحيح، إسناده(: ٜٚٔ/ ٔ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ وقاؿ ،(ٜٓٓٔ) الصحيحين في ليس مما
 . مسلم شرط على صحيح إسناده(: ٜٜٕ/ ٜٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ
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 ما: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنها اهلل رضي سلمة أـ عن داود أبو وروى
( وقد تقدـ تخريجو في باب ىل في الماؿ حق بكنز فليس فزكي زكاتو تؤدى أف بلغ

  .سوى الزكاة
 رضي عمر بن اهلل عبد مع خرجنا قاؿ أسلم بن خالد عن( ٗٓٗٔ) البخاري وروى

 وال والفضة الذىب يكنزوف والذين: ) اهلل قوؿ عن أخبرني:  أعرابي فقاؿ عنهما اهلل
 فويل زكاتها يؤد فلم كنزىا من:  عنهما اهلل رضي عمر ابن قاؿ( اهلل سبيل في ينفقونها

 . لؤلمواؿ طهرا اهلل جعلها أنزلت فلما ، الزكاة تنزؿ أف قبل ىذا كاف إنما لو،
 بن اهلل عبد سمعت ) قاؿ أنو دينار بن اهلل عبد عن( ٜ٘٘) الموطأ في مالك وروى
 . ٔ( الزكاة منو تؤدى ال الذي الماؿ ىو:  فقاؿ ؟ ىو ما الكنز عن يسأؿ وىو عمر
 اهلل عبد عن مالك فقاؿ، الكنز وأما: "  التوبة آية تفسير في اهلل رحمو كثير ابن قاؿ
 عبيد عن وغيره الثوري وروى ،زكاتو يؤدى ال الذي الماؿ ىو: عمر ابن عن دينار بن
 سبع تحت كاف وإف بكنز فليس زكاتو أدي ما:  قاؿ عمر ابن عن نافع عن اهلل

 وجابر عباس ابن عن ىذا روي وقد كنز، فهو زكاتو تؤدى ال ظاىرا كاف وما أرضين،
 فليس زكاتو أديت ماؿ أيما: نحوه الخطاب بن عمر وقاؿ ومرفوعا، موقوفا ىريرة وأبي

 صاحبو بو يكوى كنز فهو زكاتو تؤد لم ماؿ وأيما األرض، في مدفونا كاف وإف بكنز،
 انتهى"  األرض وجو على كاف وإف

 
 )باب ىل الدين يمنع الزكاة(

 باقي في بأف النصاب، ينقص ال دينو كاف إذا المدين أف في العلم أىل بين خبلؼ ال
 بيده يبق لم إف وكذا بيده، عما المالك على الذي الدين زادثم اختلفوا إف  .زكاة مالو

 على أربع أقواؿ. فأكثر نصاب دينو بو يسد بعدما
 .مطلقا الزكاة وجوب يمنع ال الدين أف: األوؿ القوؿ

                                                           

 .غاية صحيح إسناده (:ٜ٘٘قاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة تحت الحديث ) ٔ
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 رواية في أحمد واإلماـ الشافعية، بعض و الجديد، في الشافعي: القوؿ بهذا القائلين
 .عثيمينوال باز، ابنالعبلمة  اختيار وىو والظاىرية، عنو،

 :أدلتهم
 صدقة أموالهم من خذ ): تعالى كقولو الماؿ؛ في للزكاة الموجبة األدلة عمـو - ٔ

 [.ٖٓٔ: التوبة] ( بها وتزكيهم تطهرىم
 حاجة الماؿ ىذا إلى محتاج ألنو الزكاة، عمومات عن خارج المديوف ماؿ أف: ونوقش
 ال أصلية حاجة إليو المحتاج والماؿ األصلية؛ الحوائج من الدين قضاء ألف أصلية،
 الماء بمنزلة بدين المشغوؿ الماؿ وألف. الغنى بو يتحقق ال ألنو زكاة، ماؿ يكوف

 معدوما، اعتبر كذلك كاف ما وكل التيمم، إباحة في دابتو أو لنفسو للعطش المستحق
 .فيو الزكاة تجب فبل
 البيع الحق في فلو فيو؛ التصرؼ نافذ للنصاب، مالك الحقيقة في المدين أف - ٕ

 فيو التصرؼ لو يحل لم لو يكن لم ولو التصرفات، من وغيرىا والصدقة والشراء
 .التصرفات ىذه من بشيء

 أف لو حقو بجنس ظفر إذا الدين صاحب أف بدليل ناقص، للنصاب ملكو أف: ونوقش
 الجنس، وخبلؼ الجنس في ذلك لو الشافعي وعند ،رضا وال قضاء غير من هيأخذ

 نقصاف دليل يكوف فؤلف والمغصوب؛ الوديعة في ورد كما الملك، عدـ آية وذا
 .أولى الملك

 سقوط على يدؿ اإلجماع من وال السنة من وال الكتاب من ال نص وجود عدـ - ٖ
 .بدين المشغوؿ الماؿ عن الزكاة

 المدين عن الزكاة إلسقاط تصلح الزكاة لوجوب الغنى اشتراط نصوص أف: ونوقش
 ال الزكاة، من يأخذ أف يستحق فقير فهو النصاب، ينقص أو مالو جميع يستغرؽ بدين

 .عليو متفق ( غنى ظهر عن صدقة خير ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ يدفعها؛ أف
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 ينقل لم وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في الزكاة يجبوف الذين السعاة وألف - ٗ
 ممن الزكاة يأخذوف وإنما دين، عليو ليس ممن يأخذوف ثم الدين، عن يسألوف أنهم
  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ينقل ولم دينو، عن النظر بغض النصاب عنده وجد
 عهد في ديوف عليهم الثمار أىل أف الغالب أف مع ذلك، عن بالسؤاؿ يأمرىم كاف
 والسنتين، السنة الثمار في يسلفوف أنهم عادتهم من ألف  وسلم عليو اهلل صلى النبي

 .سلف دين البستاف صاحب على فيكوف
 أموالهم في صدقة عليهم افترض اهلل أف وأعلمهم"  الماؿ في تجب الزكاة أف - ٘

 لو ولذلك الماؿ؛ في ال الذمة في والدين ،" فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ
 وحينئذ منفكة، إذف فالجهة الدين؛ من شيء عنو يسقط لم كلو بيده الذي الماؿ تلف

 .تعارض أو تصادـ يحصل ال
 .مطلقا األمواؿ من قدره في الزكاة وجوب يمنع الدين أف: الثاني القوؿ

شيخ  واختاره عنو، رواية في وأحمد القديم، قولو في الشافعي: القوؿ بهذا القائلين
 .الزرقا ومصطفى تيمية، ابناإلسبلـ 

 :أدلتهم
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ - عنهما اهلل رضي - عمر ابن عن جاء ما - ٔ

 . ٔ( عليو زكاة فبل درىم ألف وعليو درىم، ألف لرجل كاف إذا ): - وسلم عليو
 ! الحديث كتب في يعرؼ ال الحديث ىذا أف: ونوقش

 زكاتكم شهر ىذا: )يقوؿ كاف أنو عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف عن روي ما - ٕ
 .ٕ(مالو بقية يزكي ثم فليقضو دين عليو كاف فمن

                                                           

 .موضوعا يكوف أف يشبو منكر الحديث ىذا(: ٕٗٔ/ٕلم أجده مسندا، وقاؿ ابن عبد الهادي في التنقيح ) ٔ
( :  ٛٗ/  ٗ" )  المصنف"  في شيبة أبي ابن أخرجو (:ٓ٘ٛ، رقم  ٖٔٗ/ٖي في اإلرواء )قاؿ العبلمة األلبان ٕ

 وزكوا: "  قاؿ أنو غير الكتاب بنص فذكره:  يقوؿ عثماف سمعت:  قاؿ يزيد بن السائب عن الزىري عن عيينة ابن
 ابن عن سعد بن إبراىيم حدثنا( :  ٕٚٗٔ/  ٖٚٗ" )  األمواؿ"  في عبيد أبو أخرجو وقد" .  أموالكم بقية

 بها يأتي حتى منو تطلب لم عنده تكن لم ومن أموالكم زكاة تخرجوا حتى فليؤده: " . . .  قاؿ أنو إال بو شهاب
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 باتباعو، أمرنا الذين الراشدين الخلفاء أحد - عنو اهلل رضي - عثماف أف: الداللة وجو
 يمنع الدين أف على اتفاقهم على فدؿ ينكروه، فلم الصحابة من بمحضر قالو وقد
 الشافعي اإلماـ قاؿ بما :ونوقش، دين عليو من على الزكاة تجب ال وأنو العين، زكاة
 بقضاء أمر إنما يكوف أف - أعلم واهلل - يشبو عثماف وحديث(: ٜٕٔ/ ٖ) األـ في

: يقوؿ أف يجوز"  زكاتكم شهر ىذا: " قولو في الماؿ في الصدقة حلوؿ قبل الدين
 الحجة وإنما الحجة، ذي شهر: يقاؿ كما زكاتكم، حلت مضى إذا الذي الشهر ىذا
 درىم مائتا دين وعليو درىم مائتا لرجل كانت فإذا: الشافعي قاؿ. أياـ مضي بعد

 محل قبل السلطاف عليو استعدى أو المائتين، حلوؿ قبل شيئا المائتين من فقضى
 .اىػ. مائتين وليست حاؿ، الحوؿ ألف عليو، زكاة فبل فقضاىا، المائتين حوؿ

 للظاىر، مخالف التأويل ىذا بأف: عنو ويجاب
 عليو كاف فمن: )عثماف كبلـ من القرآف أحكاـ في الطحاوي أخرجو ما: ذلك ويؤيد
 الشهر ىذا: قاؿ ثم...  أموالكم بقية زكاة وأدوا أموالكم، زكاة وأدو فليقضو، دين،
 [[.ٜٗٔ/ ٗ البيهقي سنن بجاشية النقي الجوىر(. ]]الزكاة فيو وجبت الذي
 كاف ولو ذلك، قبل عليهم الزكاة وجوب على دليل( أموالكم بقية زكاة أدوا: )فقولو

 .الحيلة وتعليمهم الزكاة إبطاؿ عن الخلق أبعد لكاف الدين قدر في الزكاة وجوب رأيو
 بالواجب وقاـ حاؿ، دين اإلنساف على كاف إذا أنو نسلم بأننا: - أيضا - ونوقش

 في يقدـ أف يقتضي الدين وسبق مالو، من سيؤدي ألنو زكاة؛ عليو فليس أداؤه وىو
 لسبقو فكاف سابق، والدين الحوؿ، تم إذا إال تجب ال الزكاة ألف الزكاة؛ على الوفاء
 .الزكاة من بالتقديم أحق

 لم إذا أما بقي، فيما إال عليك زكاة ال: عليو ما وأوفى اهلل، اتقى لمن نقوؿ ونحن
 .زكاتو فعليو عثماف، عن جاء فيما يدخل ال فإنو بالماؿ، لينتفع وماطل عليو، ما يوؼ

                                                                                                                                                  

:  قلت"  رمضاف شهر يعني أراه:  إبراىيم قاؿ قابل من الشهر ىذا يأتي حتى منو يؤخذ لم منو أخذ ومن تطوعا
   . الشيخين شرط على صحيح إسناد وىذا
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 إلى بعثو لما - عنو اهلل رضي - لمعاذ قاؿ وسلم عليو اهلل صلى - النبي وألف - ٖ
 فقرائهم على فترد أغنيائهم، من تؤخذ صدقة عليهم افترض اهلل أف أخبرىم: " اليمن

 وأنها الغني، على تجب إنما الزكاة أف على داللة الحديث في أف: الداللة وجو ".
 .أشد أو الفقير كحاجة دينو قضاء إلى محتاج والمدين الفقراء؛ إلى تدفع
 أخذ لو يحل ممن ينقصو أو النصاب يستغرؽ دينا المدين أف: - أيضا - ويقاؿ

 ممن وىو الزكاة، عليو تجب فكيف الغارمين؛ من وألنو الفقراء، من ألنو الزكاة؛
 ". تعوؿ بمن ثم بنفسك، ابدأ: " والسبلـ الصبلة عليو قاؿ وقد! يستحقها؟

: " الحديث في جاء كما غنى؛ ظهر عن إال تشرع ال الصدقة أف: - أيضا - ويقاؿ
 الذي الدين قضاء إلى محتاج وىو المدين لهذا غنى وال ،" غنى ظهر عن إال ال

 حاجة أف: ونوقش.النهار وذؿ الليل ىم من فيو ىو عما فضبل الحبس؛ لعقوبة يعرضو
 لقضاء الزكاة؛ إليهم تدفع الذين األصناؼ أحد فهو والسعة، الرحب على المدين

 بأداء هلل تتعبد وأنت الزكاة، من دينك نقضي نحن: فنقوؿ الغارمين من فهو حاجتهم،
 .الزكاة

 الزكاة؟ يأخذ أف ولو مزكيا، اإلنساف يكوف أف يمكن كيف: قائل قاؿ فإف
 للمؤنة، يكفيانو ال نصاباف أو نصاب اإلنساف عند كاف لو غرابة؛ فيو ليس: فنقوؿ

 .تناقض وال بالزكاة، ونأمره للمؤنة نعطيو: نقوؿ فهنا الحوؿ إلى عنده يبقياف لكنهما
 على الناس جعل الحديث ىذا في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف: عنو يجاب

 بإثبات النصوص تأت ولم الزكاة؛ من يعطوف وقسم الزكاة، منهم تؤخذ قسم قسمين؛
 !!منها ويعطوف الزكاة منهم تؤخذ ثالث قسم

 إليو، ويدفع منو يؤخذ ثالث قسم وجود على اإلجماع وقع قد أنو: الجواب نوقش
 سفره في الصدقة إليو وتدفع الغائبة، أموالو عن الصدقة منو فيؤخذ السبيل؛ ابن وىو

 .الماسة للحاجة
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 على الدائن لتسلط تاما، ملكو فليس وناقصة، ضعيفة المدين ملكية أف - ٗ
 .الملك تماـ: الزكاة وجوب شروط ومن بدينو، ومطالبتو عليو، المستحق

 نوجب ألننا مرتين؛ الماؿ تزكية إلى يؤدي المدين، على الزكاة بوجوب القوؿ أف - ٘
 .كذلك الدائن على( الدين) الماؿ ىذا زكاة

 فقد الدائن؛ من أخذه الذي الماؿ نفس يده في يكوف ال قد المدين أف: ونوقش
 يكوف أف فرض على ثم كثير، وىذا بالعكس، أو مواش، عنده ويكوف دراىم، يستدين

 فيو يتصرؼ مالو المدين بيد الذي الماؿ ألف منفكة؛ الجهة: فيقاؿ الماؿ، نفس ىو
 في لو دخل ال المدين ذمة في للدائن الذي والدين تاـ، ملك لو فملكو يشاء، كيف

 .المدين بيد الذي الماؿ ىذا
 .الحج وجوب يمنع كما الزكاة يمنع فالدين الحج؛ على الزكاة قياس - ٙ

 لوجوب ممتنع، والزكاة الحج بين الجمع ألف صحيح؛ غير القياس ىذا أف: ونوقش
 الفقير على الحج ووجوب عليهما، الحج يجب لم وإف والمجنوف، الصبي على الزكاة

 في باآلخر أحدىما اعتبار أف فثبت عليو؛ الزكاة تجب لم وإف بمكة، مقيما كاف إذا
  .صحيح غير الوجوب

 بالقوة؛ أو بالفعل ناميا الماؿ يكوف أف الماؿ في الزكاة وجوب شروط من أف - ٚ
 كاألثاث بيتو في اإلنساف يقتنيها التي باألشياء أشبو ىو وإنما ناميا، ليس الدين بينما

 .ونحوىما واللباس
 إذا الظاىرة دوف الباطنة األمواؿ في الزكاة وجوب من يمنع الدين أف: الثالث القوؿ
 .العباد من مطالب لو كاف

 اختيار وىو رواية، في وأحمد قوؿ، في والشافعي المالكية،: القوؿ بهذا القائلين
 .السعدي الرحمن عبد الشيخ
 :أدلتهم
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 بكر، وأبو ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبي يبعثهم كاف الذين الزكاة سعاة أف - ٔ
 يأمرونهم يكونوا لم العزيز عبد بن وعمر ،- عنهم اهلل رضي - وعثماف وعمر،

 .ديوف عليهم تكوف أف الثمار أىل على الغالب أف مع دين، عليو من باستثناء
 .قهرا يأخذونها بل دين؟ عليك ىل المزكي يسألوف يكونوا لم وكذلك
 فيها، للذمة عبلقة وال بالماؿ، تتعلق الزكاة أف على يدؿ االستفصاؿ عدـ أف: ونوقش

 فيو تستوي باطن أمر الدين وألف الباطن؛ والماؿ الظاىر الماؿ بين فيو فرؽ ال وىذا
 .والباطنة الظاىرة األمواؿ

 وذلك الباطنة، باألمواؿ تعلقها من آكد الظاىرة باألمواؿ الزكاة تعلق أف - ٕ
 .بها الفقراء قلوب علقتو  لظهورىا،

 فالتاجر والعكس؛ باطنا الظاىر يكوف فقد نسبي، أمر والظهور الخفاء أف: ونوقش
 ومخازف سيارات معارض - مثبل - عنده يكوف فقد ومعروؼ، تاجر الناس عند

 أظهر أيهما المجوىرات، من كثيرة ودكاكين األقمشة، من عظيمة وأنواع أدوات،
 !السوؽ؟ في يعرؼ ال بدوي عند رماؿ بين نقرة في غنيمات أو ىذا،

 أنهم يرد ولم الظاىرة، الزكاة مانعي قاتل - عنو اهلل رضي - بكر أبا أف - ٖ
 .الباطنة األمواؿ على الناس استكرىوا

 ".شاة شاة أربعين كل في: " وسلم عليو اهلل صلى كقولو النصوص؛ عمـو - ٗ
 .كذلك الباطنة األمواؿ يشمل النصوص بعمـو استداللهم أف: ونوقش
 والثمار الزروع عدا ما األمواؿ جميع في الزكاة وجوب يمنع الدين أف: الرابع القوؿ

 .العباد من مطالب للدين كاف إذا
 .الحنفية: القوؿ بهذا القائلين

  .اآلدمي بحق يسقط فبل األرض، حق زكاتها أف: والثمار الزروع استثناء وجو :همتأدلو 
 عليو من ماؿ في زكاة وال»: قولو (:ٜٕ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 أو الفضة، من أو الذىب، من نصاب اإلنساف عند كاف إذا: أي «النصاب ينقص دين
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 فيما زكاة فبل النصاب ينقص دين عليو ولكن المواشي من أو الثمار، أو الحبوب، من
 .عنده
 عنده فالفاضل وتسعمائة، ألفا وتسعوف تسعة وعليو ألف، مائة بيده رجل: ذلك مثاؿ
 .زكاة فيها فليس النصاب دوف والمائة مائة، اآلف
 .والنظر باألثر، استدلوا وقد األوؿ، القوؿ وىو المذىب، من المشهور ىو ىذا
 إف الناس أيها: )فيقوؿ يخطب كاف أنو ػ عنو اهلل رضي ػ عثماف عن روي فما: األثر أما

 اهلل رضي ػ وعثماف ،ٔ(ليزؾ ثم فليقضو، دين عليو كاف فمن أموالكم زكاة شهر ىذا
 .باتباعهم أمرنا الذين الراشدين الخلفاء أحد ػ عنو

                                                           

 المصنف في شيبة أبي ابن أخرجو.  صحيح(: ٓ٘ٛ، رقم  ٖٔٗ/ٖقاؿ العبلمة األلباني في اإلرواء ) ٔ
 أنو غير الكتاب بنص فذكره:  يقوؿ عثماف سمعت:  قاؿ يزيد بن السائب عن الزىري عن عيينة ابن(: ٛٗ/ٗ)

 ابن عن سعد بن إبراىيم حدثنا(: ٕٚٗٔ/ٖٚٗ) األمواؿ في عبيد أبو أخرجو وقد" .  أموالكم بقية وزكوا: "  قاؿ
 بها يأتي حتى منو تطلب لم عنده تكن لم ومن أموالكم زكاة تخرجوا حتى فليؤده: " . . .  قاؿ أنو إال بو شهاب
:  قلت " رمضاف شهر يعني أراه: إبراىيم قاؿ قابل من الشهر ىذا يأتي حتى منو يؤخذ لم منو أخذ ومن تطوعا
 - ىو عمن أدري وال - األثر بعض في جاءنا وقد: "  عبيد أبو قاؿ ثم.  الشيخين شرط على صحيح إسناد وىذا

 عن نحوه( ٖٕٚ/ٔ) الشافعي وعنو( ٚٔ/ٖٕ٘/ٔ) مالك ورواه" .  المحـر ىو عثماف أراده الذي الشهر ىذا أف
"  في عزاه وال فيو أره ولم:  قلت" .  الصحيح في البخاري رواه: "  وقاؿ(  ٛٗٔ/  ٗ)  البيهقي وكذا شهاب ابن

 استدؿ:( تنبيو)  .(ٛٚٔ) التلخيص فراجع( .  الصحيح في أصلو أنو يعني أنو تبين ثم للموطأ إال المواريث ذخائر
 فيهما وليس مستحقها إلى وصولها ليتيقن صاحبها الزكاة يفرؽ أف يسن أنو على بعده والذي األثر بهذا المصنف

 مالو زكاة تفرقة يتولى الرجل باب"  في(  ٗٔٔ/  ٗ)  البيهقي رواه بما اإلستدالؿ فاألولى ذلك على صريحة داللة
 أمير يا:  قلت درىم بمائتي عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر جئت: "  قاؿ المقبري سعيد أبي عن بنفسو الباطنة

 وكذا" .  فاقسمها أنت بها اذىب:  قاؿ نعم:  قلت:  قاؿ ؟ كيساف يا عتقت وقد:  قاؿ مالي زكاة ىذا المؤمنين
 اهلل يظلهم سبعة: "  عليو المتفق الحديث لذلك ويشهد.  حسن إسناده: .  قلت( .  ٘ٓٛٔ)  عبيد أبو رواه

" . )  يمينو أنفقت ما شمالو تعلم ما حتى بيمينو تصدؽ ورجل. . .  عادؿ إماـ:  ظلو إال ظل ال يـو ظلو تحت
 الحافظ فقاؿ. . . "  زكاتكم شهر ىذا:  المحـر في قاؿ: "  بلفظ عثماف عن األثر ىذا الرافعي أورد( :  ثاف تنبيو
 وفاتو" .  بو عثماف عن يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن عنو والشافعي المرطأ في ومالك" :  التلخيص"  في

 " . المحـر في"  فيو ليس أنو التنبيو
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 فهو دين عليو ومن الفقير، الغني ليواسي مواساة؛ تجب إنما الزكاة فؤلف: النظر وأما
 .دينو ليوفي يعطيو من يحتاج فقير

 المدين، من مرة مرتين، الماؿ ىذا على الزكاة ألخذت عليو، الزكاة أوجبنا لو وألننا
 .الدائن من ومرة
 يحل ال دين عليو كاف إذا: أي سواء فكلو الحاؿ، والدين المؤجل الدين بين فرؽ وال

 .عليو زكاة فبل النصاب عن الدين ينقصو ماؿ وبيده سنوات، عشر بعد إال موعده
 آالؼ عشر اآلف وبيده سنوات، عشر بعد تحل درىم آالؼ عشرة عليو رجل: مثالو
 .عليو زكاة ال: فنقوؿ درىم
 ولو فليزكو، نصاب عنده كاف من وأف الزكاة، منع في للدين أثر ال أنو: الثاني القوؿ
 .النصاب على يزيد أو النصاب، يستغرؽ أو النصاب، ينقص دين عليو كاف

 :يلي بما ىؤالء واستدؿ
 .النصاب بلغ ما كل في الزكاة وجوب على الدالة العمومات ػ ٔ

 بن أنس وحديث «العشر السماء سقت فيما» وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ: مثل
 ربع درىم مائتي كل في الرقة وفي» بكر أبو كتبو الذي الصدقات كتاب في مالك
 من خمس كل في األنعاـ بهيمة سائمة في ذكر وكذلك ػ الفضة ىي الرقة ػ العشر
 .«شاة شاة أربعين كل وفي شاة، اإلبل

 من الزكاة يقبضوف الذين العماؿ يبعث كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ػ ٕ
 أـ دين عليهم ىل باالستفصاؿ يأمرىم وال الثمار، أصحاب ومن المواشي، أصحاب

 وسلم؛ عليو اهلل صلى الرسوؿ عهد في ديوف عليهم الثمار أىل أف الغالب أف مع ال؟
 البستاف صاحب على فيكوف والسنتين، السنة الثمار في يسلفوف أنهم عادتهم من ألف
 ثمارىم، عليهم يخرص وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف ذلك ومع سلف، دين

 .ويزكونها
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 النبي وبعث[ ٖٓٔ: التوبة{ ]صدقة أموالهم من خذ} الماؿ في تجب الزكاة أف ػ ٖ
 صدقة عليهم افترض اهلل أف أعلمهم»: وقاؿ اليمن، إلى معاذا وسلم عليو اهلل صلى

 في ال الذمة في يجب والدين «فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ أموالهم في
 فلو الدين، من شيء عنو يسقط لم كلو بيدؾ الذي الماؿ تلف لو ولذلك الماؿ؛

 يسقط لم الماؿ ىلك ثم واالتجار، والشراء للبيع سلعا بو واشترى ماال استقرض
 ال وحينئذ منفكة فالجهة الماؿ، عين في تجب والزكاة بالذمة، يتعلق ألنو الدين؛
 .تعارض أو تصادـ يحصل

 وقاـ حاؿ، دين اإلنساف على كاف إذا أنو نسلم فإننا ػ عنو اهلل رضي ػ عثماف أثر وأما
 أف يقتضي الدين وسبق مالو، من سيؤدي ألنو زكاة؛ عليو فليس أداؤه وىو بالواجب

 سابق، والدين الحوؿ، تم إذا إال تجب ال الزكاة ألف الزكاة؛ على الوفاء في يقدـ
 .الزكاة من بالتقديم أحق لسبقو فكاف
 لم إذا أما بقي، فيما إال عليك زكاة ال: عليو ما وأوفى اهلل، اتقى لمن نقوؿ ونحن
 .زكاتو فعليو عثماف، عن جاء فيما يدخل ال فإنو بالماؿ، لينتفع وماطل عليو، ما يوؼ
 :فنقوؿ مواساة، وجبت الزكاة أف وىو: النظري الدليل وأما
 من خذ} ػ وجل عز ػ اهلل ذكره ما الزكاة في شيء فأىم الشيء، ىذا في نمانع: أوال

 اإلنساف بها يطهر عبادة فهي[ ٖٓٔ: التوبة{ ]بها وتزكيهم تطهرىم صدقة أموالهم
 النفوس، بها وتزكو النار، الماء يطفئ كما الخطيئة تطفئ الصدقة فإف الذنوب، من

 الزكاة من المقصود فليس قلب، واطمئناف صدر بانشراح بذلها، إذا اإلنساف ويشعر
 .فقط المواساة ىو
 ألف العمومات؛ تخصيص يقتضي ال ىذا فإف المواساة أىدافها من أف فرض على ثم

 وإبطاؿ بالتخصيص، أخرجناه الذي وىو منها، جانب إبطاؿ معناه العمومات تخصيص
 تكوف قد مستنبطة علة عليو تقوى الذي الهين باألمر ليس النص مدلوؿ من جانب
 .ميتة تكوف وقد حية، تكوف وقد سليمة، تكوف وقد عليلة،
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 أىبل ليس المدين إف: يقوؿ أف مجاؿ لئلنساف لكاف ىذا، على الشارع نص لو لكن
 .يواسيو من إلى يحتاج بل يواسي ألف
 الزكاة؛ إليهم تدفع الذين األصناؼ أحد فهو والسعة، الرحب فعلى المدين حاجة وأما

 تتعبد وأنت الزكاة، من دينك نقضي نحن: فنقوؿ الغارمين من فهو حاجتهم، لقضاء
 .الزكاة بأداء هلل

 .مرتين الماؿ في الزكاة إيجاب يقتضي الزكاة إيجاب إف: قولهم وأما
 فقد الدائن؛ من أخذه الذي الماؿ نفس يده في يكوف ال قد المدين أف: فالجواب
 يكوف أف فرض على ثم كثير، وىذا بالعكس، أو مواش، عنده ويكوف دراىم، يستدين

 فيو يتصرؼ مالو المدين بيد الذي الماؿ ألف منفكة؛ الجهة: فيقاؿ الماؿ، نفس ىو
 في لو دخل ال المدين ذمة في للدائن الذي والدين تاـ، ملك لو فملكو يشاء، كيف

 .المدين بيد الذي الماؿ ىذا
 الزكاة؟ يأخذ أف ولو مزكيا، اإلنساف يكوف أف يمكن كيف: قائل قاؿ فإف

 للمؤنة، يكفيانو ال نصاباف أو نصاب اإلنساف عند كاف لو غرابة؛ فيو ليس: فنقوؿ
 .تناقض وال بالزكاة، ونأمره للمؤنة نعطيو: نقوؿ فهنا الحوؿ إلى عنده يبقياف لكنهما
 ينقص دين عليو كاف ولو الزكاة، فيها تجب الظاىرة األمواؿ أف: الثالث القوؿ

 .النصاب ينقص دين عليو كاف إذا الزكاة فيها تجب ال الباطنة واألمواؿ النصاب،
 .والمواشي والثمار، الحبوب،: ىي الظاىرة واألمواؿ
 وىي قيمتها في تجب الزكاة ألف والعروض؛ والفضة، الذىب: ىي الباطنة واألمواؿ

 .باطنة
 :يلي بما واستدلوا

 .«شاة شاة أربعين كل في» العمومات: أوال
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 األمواؿ من الزكاة لقبض العماؿ يبعث كاف وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف: ثانيا
 عليهم تكوف أف الثمار أىل على الغالب أف مع باالستفصاؿ يأمرىم أف دوف الظاىرة

 .ديوف
 يؤد لم فإذا يشاىدونها، ألنهم الفقراء؛ أطماع بها تتعلق الظاىرة األمواؿ أف: ثالثا

 يؤد لم أنو رأوا إذا الناس فإف الباطنة؛ األمور من والدين دينا عليو أف بحجة زكاتها
 في الزكاة إخراج عدـ في أف وكما الظن، بو سيسيئوف الظاىرة األمواؿ ىذه عن الزكاة
 .الفقراء لصدور إيغارا الحاؿ ىذه

 ضعيف؛ التأمل عند لكنو قوي أنو الرأي بادئ في يبدو كاف وإف القوؿ ىذا ولكن
 عليو اهلل صلى الرسوؿ كوف وألف الباطنة، األمواؿ يشمل بالعمومات استداللهم ألف

 للذمة عبلقة وال بالماؿ، تتعلق الزكاة أف على يدؿ يستفصلوف وال العماؿ يبعث وسلم
 تستوي باطن أمر الدين وألف الباطن؛ والماؿ الظاىر الماؿ بين فيو فرؽ ال وىذا فيها،

 .الباطنة واألمواؿ الظاىرة األمواؿ فيو
 نظر، فيو باطنة أمواؿ أنو ذكروا ما وألف وىذا؛ ىذا بين فرؽ فبل مواساة إنها: قلنا وإذا

 ومخازف سيارات معارض مثبل عنده يكوف فقد ومعروؼ، تاجر الناس عند فالتاجر
 أظهر أيهما المجوىرات، من كثيرة ودكاكين األقمشة، من عظيمة وأنواع أدوات،

 !السوؽ؟ في يعرؼ ال بدوي عند رماؿ بين نقرة في غنيمات أو ىذا،
 .األوؿ: الجواب
 .ظاىرا الباطن ويكوف باطنا، الظاىر يكوف فقد نسبي، أمر والظهور فالخفاء
 دينا إال النصاب، ينقص دين عليو كاف ولو مطلقا، واجبة الزكاة أف: أرجحو والذي
 ونحن الذمة، تبرأ وبذلك بعده، بقي ما يزكي ثم أداؤه فيجب الزكاة حلوؿ قبل وجب

 .الوفاء على المدينين نحث القوؿ بهذا قلنا إذا
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 الدين، أد: حاؿ والدين ألفا، وخمسوف مائة ولديو دينا، ألف مائة عليو لمن قلنا فإذا
 أؤديو لن الدين ألف الدين، أؤدي: يقوؿ فهنا األلف، بمائة الزكاة عليك أوجبنا وإال

 .مرتين
  .باز بن العزيز عبد شيخنا اختيار ىو اخترناه الذي وىذا

 .اهلل رحمو سعدي بن الرحمن عبد شيخنا اختيار والباطنة الظاىرة األمواؿ بين والتفريق
 كما «ماؿ من صدقة نقصت ما» هلل والحمد وأحوط، للذمة، أبرأ رجحناه الذي وىذا
 .والسبلـ الصبلة عليو المعصـو يقولو

 . الزكاة وجوب تمنع التي الديوف( فرع)
 جهة من مطالب لو كاف ما ىو الزكاة وجوب يمنع الذي الدين أف إلى الحنفية ذىب
 مؤجبل، أو حاال كاف وسواء للعباد، كاف أو وخراج، كزكاة هلل دينا كاف سواء العباد

 تراض أو بقضاء لزمتو لقريب أو ، لزوجتو نفقة أو للفراؽ، المؤجل زوجتو صداؽ ولو
 دفعا عنو ليقضي بيده ما إلى محتاج الكفيل ألف:  قالوا الكفالة، دين عندىم وكذا ،

 . الحبس أو للمبلزمة
 النذر كدين: قالوا الزكاة، وجوب يمنع فبل العباد جهة من مطالب لو يكن لم ما أما

 .  الفطر صدقة ودين المتعة، وىدي األضحية، ومثلها والحج، والكفارة
 زكاة أو زكاة، دين كاف ولو الدين يسقطها الباطن الماؿ زكاة أف إلى المالكية وذىب
 أو مطلقا، زوجة نفقة أو زوجة مهر كاف أو مؤجبل، أو كاف حاال للعباد كاف أو فطر،
 . القاضي بها حكم قد كاف إف والد أو ولد نفقة

 وابن خليل منها فاختار الواجب والهدي الكفارة دين مثل في المالكية قوؿ واختلف
 عتاب ابن واختار ، العباد من المطالب لعدـ الزكاة وجوب يمنع ال أنو القفصي راشد

 .  الديوف ىذه مثل من عليو ما بإخراج الممتنع يطالب اإلماـ ألف يمنع أنو
 قوؿ ففي اهلل دين أما ، الزكاة وجوب يمنع مطلقا اآلدمي دين أف إلى الحنابلة وذىب

 . ال:  قوؿ وفي يمنع: 
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 . بالدين الزكاة إسقاط شروط( فرع)
 ال أف أكثرىم اشترط الزكوي، الماؿ من قدره في الزكاة يسقط الدين بأف القائلوف

 فائض آخر ماؿ لو كاف فلو ،فيو وجبت ما سوى الدين منو يقضي ماال المزكي يجد
 فيخرج الزكوي الماؿ يسلم لكي الدين، مقابلة في يجعلو فإنو األساسية، حاجاتو عن

 . زكاتو
 أو الدين جنس من منو يقضي ما كاف سواء بذلك يعمل إنو:  والحنابلة المالكية قاؿف

 درىم مائتي تساوي قنية عروض وعنده درىم مائتا دين عليو كاف فلو ،جنسو غير
 . للفقراء أحظ ألنو الدين مقابلة في العروض جعل ، درىم مائتا وعنده فأكثر
 يكن لم الدين مقابل في أحدىما جعل لو ، زكوياف ماالف ولو دين عليو كاف إف وكذا
 مقابلة في يجعل فإنو ، زكاة عليو كاف الدين مقابلة في اآلخر جعل ولو ، زكاة عليو

 اإلبل من وتسع درىم مائتا ولو درىم مائة دين عليو كمن ، للفقراء أحظ ىو ما الدين
 األربعة لكوف النصاب عن الزائدة اإلبل من األربعة الدين مقابلة في جعلنا فإذا ،

 لو ألننا ، الفقراء لحظ رعاية ذلك وجب منها أكثر أو الدراىم من المائة تساوي
 . الدراىم زكاة سقطت الدين مقابلة في مائة الدراىم من معو مما جعلنا
 الدين:  الزكاة سقوط فيمنع الدين مقابلة في يجعل أف يمكن مما أيضا المالكية وذكر

 وقت يقـو العرض وأف ، تزكيتها جرت ولو األخرى الزكوية واألمواؿ ، المرجو الحاؿ
 أو المؤجل والدين ، الضائع والماؿ ، الشارد البعير نحو ذلك من وأخرجوا ، الوجوب

 . عليو الذي الدين مقابلة في جعلو صبلحية لعدـ المرجو غير
 وىو المغني صاحب نقلو ما على سعد بن الليث عن حكي ومثلو - الحنفية ومذىب

 وماؿ زكوي ماؿ عنده كاف من أف - الفروع صاحب ذكره ما على أحمد عن رواية
 الماؿ الدين مقابلة في يجعل أف فلو دين وعليو األساسية حاجتو عن فائض زكوي غير

 ، عليو زكاة فبل وإال زكاه فأكثر نصاب منو بقي فإف ، جنسو غير من ولو ، الزكوي
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 فكاف ، عنها فاضل الزكاة وماؿ ، للحوائج يستحق الزكاة ماؿ غير ألف:  قالوا
 . األمواؿ بأرباب وأنظر ، أيسر إليو الصرؼ

 أو منهما أيا يجعل أف لو جاز أكثر أو جنسين من زكوياف ماالف لو كاف ولو:  قالوا
 تجارة وعروض ودنانير دراىم عنده كاف فلو.  لو والخيار الدين مقابلة في بعضو

 وعليو إبل ونصاب بقر نصاب عنده كاف ولو ، قضاء أليسرىا الدين يصرؼ وسوائم
 التبيع ألف ؛ التبيع عليو يجب لئبل البقر من شيء مقابلة في جعلها جاز ، دينا شاة
 . الشاة فوؽ
 أصح في الزكاة يمنع فبل عليو الذي الدين وأما: "  اهلل رحمو باز ابن عبلمةال قاؿ

 ( .ٜٛٔ/ٗٔ" )باز ابن الشيخ فتاوى مجموع" من انتهى"  العلم أىل أقواؿ
 واجبة الزكاة أف أرجحو والذي(: " ٜٖ/ٙ) الممتع الشرحفي  عثيمينال عبلمةال وقاؿ

 فيجب الزكاة حلوؿ قبل وجب دينا إال ، النصاب ينقص دين عليو كاف ولو ، مطلقا
 . انتهى"  بعده بقي ما يزكي ثم ، أداؤه
 ، بو ويطالب حاال الدين كاف إذا إال:  (ٖٛ/ٛٔ) مجموع فتاواه في اهلل رحمو وقاؿ
 . نصابا بلغ إذا بعده يبقى ما زؾ ثم ، الدين أوؼ:  نقوؿ فحينئذ ، يوفيو أف وأراد
 إال الدين يمنعها ال:  قالوا فإنهم ، الفطر زكاة في الحنابلة فقهاء قالو ما ذلك ويؤيد
 . بطلبو

 ىذا: ) رمضاف شهر في يقوؿ كاف أنو عنو اهلل رضي عثماف عن المروي األثر وكذلك
 ، حاال كاف إذا الدين أف على يدؿ فهذا ،( فليقضو دين عليو كاف فمن زكاتكم شهر

 وجوب تمنع ال فإنها المؤجلة الديوف أما ، الزكاة على قدمو ، قضاءه يريد وصاحبو
 . اىػ( ريب ببل الزكاة
 ال الدين أف العلماء أقواؿ من الصحيح [ :ٜٛٔ/ٜ] الدائمة اللجنة فتاوى في وجاء
 يقل ولم ، الزكاة لقبض عمالو يرسل والسبلـ الصبلة عليو كاف فقد ، الزكاة من يمنع
 . ال أـ مدينوف أىلها ىل انظروا لهم
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 . الزكاة وجوب في تعالى اهلل دين أثر(: ٔ-مسألة)
 بعض عند الزكاة وجوب يمنع آلدمي دين ىناؾ يكوف أال الزكاة وجوب شروط من

 والنذر كالكفارة تعالى اهلل لدين بالنسبة وكذلك العباد، جهة من مطالبا لو ألف الفقهاء
 . ذلك وغير الفطر وصدقة والهدي

 ال أنو المالكية من رشد وابن خليل وقوؿ الشافعية عند األظهر وىو الحنفية فعند
 الثواب وىو اآلخرة أحكاـ حق في ىو إنما الدين ىذا أثر ألف الزكاة؛ وجوب يمنع

 . للزكاة الموجبة األدلة وإلطبلؽ ، بالترؾ واإلثم باألداء
 يمنع الدين ىذا أف المالكية من عتاب ابن وعند للشافعية قوؿ وفي الحنابلة وعند

:  قاؿ يزيد بن السائب عن األمواؿ في عبيد أبو روى لما وذلك ، الزكاة وجوب
 حتى فليؤده دين عليو كاف فمن زكاتكم شهر ىذا:  يقوؿ عفاف بن عثماف سمعت
  يقضى أف أحق اهلل دين:  وسلم عليو اهلل صلى النبي ولقوؿ.  أموالكم زكاة تخرجوا

 وال والعرض النقد وىو الباطن الماؿ زكاة يمنع الدين ىذا أف للشافعية ثالث قوؿ وفي
 . والمعادف والثمار والزروع الماشية وىو الظاىر الماؿ زكاة يمنع
 عند وذلك ، الزكاة دين ذلك في بما تعالى اهلل لديوف بالنسبة عاـ الحكم وىذا

 . والحنابلة الشافعية
 السابق فالحكم ،الديوف من وغيره الزكاة دين بين فرقوا فقد والمالكية الحنفية أما

 . الزكاة دين لغير بالنسبة ىو إنما عندىم
 الحاضرة للزكاة بالنسبة يختلف الحكم فإف مضت سنوات زكاة ذمتو في كاف من أما
. 

 قوؿ وىو ، الحاضرة الزكاة وجوب يمنع الزكاة دين ومحمد حنيفة وأبي المالكية فعند
 الحاضرة الزكاة وجوب يمنع ال الزكاة دين: يوسف أبو وقاؿ ،الظاىرة األمواؿ في زفر

 . الباطنة األمواؿ في زفر قوؿ وىو ،
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 دين فأشبو اإلماـ وىو العباد جهة من مطالب لو الزكاة دين أف بالمنع القائلين وحجة
 األحكاـ أف ويبلحظ.  الباطنة بخبلؼ الظاىرة األمواؿ في زفر تعليل وىو اآلدمي
 التجارة وعروض النقدين)  العين لزكاة بالنسبة المالكية عند ىي إنما جميعها السابقة

 وجوب في الدين يؤثر فبل والماشية الحرث زكاة أما ، الدين فيها يؤثر التي فهي( 
 . إخراجها

 الشرعية؟ الحقوؽ من المدين عن يسقط وماذا المدين؟ صدقة تصح ىل (:فرع)
 بو المأمور اإلنفاؽ من الصدقة(: ٕٗ/ٛٔقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه )

 امرىء وكل عليها، مثاب واإلنساف موقعها، وقعت إذا اهلل عباد إلى واإلحساف شرعا،
 عليو يكن لم أـ دين اإلنساف على كاف سواء مقبولة وىي القيامة، يـو صدقتو ظل في

 كسب ومن وجل، عز هلل بإخبلص تكوف بأف القبوؿ، شروط فيها تمت إذا دين،
 وال الشرعية، الدالئل بمقتضى مقبولة تكوف الشروط فبهذه محلها، في ووقعت طيب،
 عنده ما جميع يستغرؽ الدين كاف إذا لكن دين، اإلنساف على يكوف ال أف يشترط

 ويدع بواجبة وليست مندوبة والصدقة يتصدؽ أف العقل من وال الحكمة من ليس فإنو
 .يتصدؽ ثم بالواجب أوال فليبدأ عليو، واجبا دينا
 من فمنهم: مالو جميع يستغرؽ دين وعليو تصدؽ إذا فيما العلم أىل اختلف وقد

 الدين بهذا ذمتو لشغل وإبقاء بغريمو، إضرار ألنو لو؛ يجوز ال ذلك إف: يقوؿ
 .الواجب

 لئلنساف ينبغي فبل حاؿ كل وعلى األولى، خبلؼ ولكنو يجوز، إنو: قاؿ من ومنهم
 الواجب ألف الدين؛ يوفي حتى يتصدؽ أف عنده ما جميع يستغرؽ دين عليو الذي
 .التطوع على مقدـ
 فالحج الحج، فمنها :يقضيو حتى دين عليو من عنها يعفى التي الشرعية الحقوؽ وأما

 .دينو يوفي حتى دين عليو الذي اإلنساف على يجب ال
 . تسقط؟ ال أو المدين عن تسقط ىل: العلم أىل اختلف فقد الزكاة أما
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 )باب ىل يلـز الزوجة طاعة زوجها في اختيارتو الفقهية(

 أو يضرىا، فيما أو معصية، في ذلك يكوف أف إال زوجها طاعة الزوجة على الواجب
 . تطيعو ال فإنها حقوقها، يضيع

 عن يختلف ترجيح فيها للزوجة ويكوف العلماء بين تكوف التي الخبلفية المسائل وأما
 المسألة باختبلؼ يختلف ىذا فإف: واعتقادىا ترجيحها بخبلؼ فيأمرىا الزوج ترجيح
 : نفسها

 الكيفية أو الحكم حيث من - المستحبة أو الواجبة - بعبادتها تتعلق كانت فإف -ٔ
 فبل: لو إساءة فعلها في يكن ولم حقوقو، تضييع في الزوج على يؤثر ال ذلك وكاف ،

 زكاة:  ذلك ومثاؿ تفعلو، أف زوجها أمرىا إف لم يترجح عندىا ما تفعل أف عليها يجب
 - الراجح ىو كما - للزينة اتخذ ولو الذىب زكاة وجوب تعتقد كانت فإف الذىب،

 كاف إف ػ مالها من ػ ذىبها زكاة إخراج عدـ في تطيعو أف الزوج حق من ليس فإنو: 
 . الزينة ذىب على واجبة زكاة ال أنو ىو يرى
 حليها زكاة إخراج من زوجتو يمنع األزواج بعض : - اهلل رحمو - العثيمين عبلمةال قاؿ
 ال ، عليو حراـ وىذا ، - آنفا إليو أشرنا الذي - الضعيف الثاني القوؿ على بناء

 أف الزوجة وعلى مالو، يزكي أف يريد أحدا يمنع أف لؤلخ وال ، لؤلب وال ، للزوج يحل
 طاعة من أولى اهلل طاعة ألف أنفو؛ على رغما الزكاة تخرج وأف بهذا، زوجها تعصي
 اهلل عذاب من القيامة يـو ينجيها ال وزوجها أوثق، اهلل وشرط أحق، اهلل وقضاء الزوج،

 أعتقد ما وأنا خبلفية، مسألة ىذه:  قاؿ إذا - مثبل - للزوج فتقوؿ وجل، عز
 وأنا الزكاة، أترؾ أف يمكن ال أنا اعتقادي، لي وأنا اعتقادؾ، لك أنت: تقوؿ الوجوب،

 فإذا ، وجل عز هلل طاعة تعصيو أف يجب الحاؿ ىذه وفي واجبة، أنها عندي يترجح
 : جواباف ذلك عن فلنا: يغضب أف أخشى:  قالت

 . بشيء ليس اهلل رضى في غضبو ألف ؛ ذلك وليكن:  نقوؿ أف:  أحدىما



 - 223 - 

 وبهذا ، يعلم ال حيث من الزكاة أخرجي:  يعني ، تداريو:  نقوؿ أف:  الثاني والجواب
 . عليك وتنكيده الزوج غضب من وتسلمين عليك الواجبة الزكاة تؤدين
 ترى الزوجة دامت ما!  اهلل اتقوا:  لهم نقوؿ األزواج نخاطب ىنا من نحن لكن

 ال: البنتو قاؿ لو األب وكذلك ، الواجب أداء من تمنعوىا أف لكم يحل ال الوجوب
 السمع طاعة، وال سمع ال تقوؿ أف الحق لها فإنها وجوبها أرى ما أنا الزكاة تخرجي
 - يغضب أف خافت إذا لكن ، أوثق اهلل وشرط أحق، اهلل قضاء ولرسولو، هلل والطاعة

 علمو بدوف وتخرج ، تداريو فإنها:  - ضعيف ودينو ، ضعيف عقلو الناس بعض ألف
 ( .٘) رقم السؤاؿ ىػٕٔٗٔ لعاـ رمضانية جلساتا.ىػ من 

 بعد القبض أو الركبتين، أو اليدين على كالنزوؿ الصبلة بكيفية يتعلق ما:  أيضا ومثلو
 كانت إف وترجيحو زوجها برأي الزوجة تلـز ال المسائل ىذه مثل فإف وعدمو، الركوع
  .وترجيحو برأيو تقتنع أو يسعها، ىذا أف ترى أف إال تخالفو

 يجوز فبل: حقوقو على تؤثر النوافل من طاعة أو بعبادة تتعلق المسألة كانت وإف -ٕ
 وكما ، إذنو دوف التطوع صياـ في الحاؿ ىو كما ذلك، عن نهيت قد بل فعلها، لها
 تضييعا تلك أفعالها في ألف إذنو؛ دوف مباحة زيارة أو رحم لصلة بيتها من خرجت لو

 بتركها حقو زوجها إعطاء في ربها طاعة على تؤجر بل بتركها، آثمة غير وىي لحقوقو،
 . أجلو من
 التطوع حج إلى الخروج من منعها ولو : (ٕٚ٘/  ٖ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ

 العلم أىل من قولو نحفظ من كل أجمع: المنذر ابن قاؿ خبلؼ، بغير بو واإلحراـ
 . التطوع حج إلى الخروج من زوجتو منع للرجل أف على
 فيو لها أذف فإف كاالعتكاؼ، ، منو منعها لزوجها فكاف زوجها، حق يفوت تطوع وألنو

 ، فيو الرجوع لو يكن لم: باإلحراـ تلبست فإف ، بإحرامو تتلبس لم ما الرجوع فلو: 
 . األصلي كالواجب فصار ، بالشروع يلـز ألنو ؛ منو تحليلها وال

 : - الزوجة والدي عيادة من الزوج منع في (ٖٓٔ/  ٛ) المغني أيضا في وقاؿ
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 أو والديها، زيارة أرادت سواء ، بد منو لها ما إلى منزلو من الخروج من منعها وللزوج
 طاعة: مريضة وأـ زوج لها امرأة في أحمد قاؿ أحدىما، جنازة حضور أو عيادتهما،

 ... . لها يأذف أف إال أمها، من عليها أوجب زوجها
 ليس لما الواجب ترؾ يجوز فبل واجبة، غير والعيادة واجبة، الزوج طاعة وألف

 والديها عيادة من منعها للزوج ينبغي ال ولكن بإذنو، إال الخروج لها يجوز وال بواجب،
 تعالى اهلل أمر وقد مخالفتو، على لزوجتو وحمبل لهما، قطيعة ذلك في ألف وزيارتهما؛
 . بالمعروؼ المعاشرة من ىذا وليس بالمعروؼ، بالمعاشرة

 حراما، يراه كاف إف بقولو يلزمها أو منو، يمنعها أف لو فإف:  لها مباح شيء وكل -ٖ
 التنقص، أو لئلىانة وتعريضو لزوجها، إساءة فعلها في كاف إف عليها ذلك ويتحتم
 تغطيتها بحرمة يقوؿ من يوجد وليس خبلفية، مسألة فهي وجهها، تغطية:  ومثالو

 إظهاره من يمنعها أف لو فإف وجهها كشف يسعها أنو ترى كانت فإف لوجهها،
 مخالفتو، لها وليس وجهها، ستر وجوب وىو وترجيحو، بقولو يلزمها أف ولو لؤلجانب،

 ىو ما وفعل زوجها، بطاعة ربها طاعة احتسبت إف ذلك فعلها على مأجورة وىي
 .أستر

 ، الواجب بترؾ للزوج طاعة فبل:  بدعة أو حراما أو ، اجباو  المرأة تراه ما وكل -ٗ
 . والبدعة الحراـ فعل أو

 الزوجة تراه ما أمثلة ومن ، الذىب زكاة وىو ، للواجب مثاال سبق فيما ذكرنا وقد
 كانت فلو ، - السابقة الصورة عكس - وجهها تغطية:  مباحا يراه وىو ، حراما
 أنو بعلة بكشفو يأمرىا أف لزوجها يكن لم األجانب أماـ وجهها كشف حرمة ترجح

 . الوجو كشف إباحة يرى
 أكشف أف مني طلب إذا زوجي أعصي أف لي ىل : الدائمة اللجنة علماء سئلفقد 

 معصية في لمخلوؽ طاعة ال"  عليو ينطبق األمر ىذا وىل ؟ األجانب أماـ وجهي
 لي يحل وىل ، الوجو تغطية حكم في العلماء بين االختبلؼ من العلم مع ؟"  الخالق
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 أفتح عندما أو ، الرجاؿ من زوجي أىل وجود عند بيتي في وأنا وجهي أكشف أف
 التزامي مع المبلبس لنشر للشرفة أخرج عندما أو الغاز أو الكهرباء لمحصل الباب

 . ؟ الوجو غطاء دوف الكامل بالحجاب
 في لمخلوؽ طاعة ال ألنو ؛ اهلل حـر فيما زوجها طاعة الزوجة على يحـر : فأجابوا
 سواء ، الرجاؿ من محارمها غير أماـ وجهها كشف:  ذلك ومن ، الخالق معصية
 ، الشرفة وفي ، البيت وخارج ، البيت في ، غيرىم أـ ، أقاربها أـ ، أقاربو من كانوا
 إال كامبل الحجاب يكوف وال ، والضيوؼ الكهرباء لمحصل الباب فتح وعند

 . ذكر ما على بالمحافظة
 

 (المزكى الماؿ جنس من الزكاة إخراج يجب ىل)باب 
 وزكاة نقودا، تخرج النقود فزكاة المزكى، الماؿ جنس من الزكاة تخرج أف األصل
 من تخرج فإنها التجارة زكاة إال زرعا، تخرج الزروع وزكاة منها، تخرج األنعاـ بهيمة

  . التجارة عروض من إخراجها ويجوز القيمة،
 ما وىو المزكى، الماؿ جنس غير من الزكاة إخراج جواز في العلماء اختلف وقد

 يجوز ال أنو عند الجمهور والراجح الزكاة، من القيمة بإخراج العلماء عند يعرؼ
  .قيمة إخراجها

 وأما( : " ٕٛ/ٕ٘) الفتاوى مجموع في كما اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 والشافعي مالك مذىب من فالمعروؼ ذلك، ونحو والكفارة الزكاة في القيمة إخراج

 مواضع، في القيمة منع قد اهلل رحمو وأحمد يجوز، حنيفة أبي وعند يجوز، ال أنو
 ،روايتين على جعلها من ومنهم النص، أقر من أصحابو فمن مواضع، في وجوزىا

 إلى. . .  منو ممنوع راجحة مصلحة وال حاجة لغير القيمة إخراج أف ىذا في واألظهر
 بو، بأس فبل العدؿ أو المصلحة، أو للحاجة، القيمة إخراج وأما"  : اهلل رحمو قاؿ أف

 يكلف وال يجزئو الدراىم عشر إخراج فهنا بدراىم زرعو أو بستانو ثمر يبيع أف مثل
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 جواز على أحمد نص وقد بنفسو، الفقراء ساوى قد كاف إذ حنطة أو ثمرا يشتري أف
 أنفع لكونها القيمة إعطاء منو طلبوا للزكاة المستحقوف يكوف أف ومثل... ذلك

 .انتهى"  إياىا فيعطيهم
 يجوز ىل" ( :ٕٔ/  ٔٗ) لقاءات الباب المفتوح كما في عثيمينال عبلمةال وسئل

 " .الفقراء؟ على فتوزع وغيرىا غذائية عينية مواد إلى الزكاة مبلغ تحويل
  انتهى... ". دراىم تدفع أف بد ال الزكاة يجوز، ال:"  فأجاب

 من ذلك نحو أو غذاء، أو دواء إلى إما يحتاج معين، فقير ىناؾ كاف إذانعم 
 كانت أو واضحة، مفسدة نقودا لو الزكاة صرؼ على سيترتب أنو ويعلم احتياجاتو،
 العلماء بعض أجاز الحاؿ ىذه ففي النقود، الفقير ذلك إعطاء عدـ تقتضي المصلحة

  . النقود من بدال عينية مواد لو صرفها
في  التصرؼ يحسن ال العقل ضعيف أو مجنونا، الفقير يكوف أف: ذلك صور ومن

 ىو يبقى ثم فيو، فائدة ال ما على الماؿ ينفق مفسدا أو للماؿ، مبذرا سفيها أو الماؿ،
 . محتاجا يعولو من أو

 وال حاجة لغير القيمة إخراج( : ٕٛ/ٕ٘) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 المالك يعدؿ فقد مطلقا القيمة إخراج جوز متى وألنو ؛... منو ممنوع راجحة مصلحة

 وىذا المواساة، على مبناىا الزكاة وألف ضرر؛ التقويم في يقع وقد رديئة، أنواع إلى
 فبل العدؿ أو المصلحة أو للحاجة القيمة إخراج وأما وجنسو، الماؿ قدر في معتبر
 "  انتهى.  بو بأس
 النقود عن يخرج أف ويجوز( : " ٖٕ٘/ٗٔ) الفتاوى في باز ابن لعبلمةا وقاؿ

 مع ذلك في الزكاة ألىل المصلحة رأى إذا وغيرىا، واألطعمة األقمشة من عروضا
 قاصرا، أو سفيها، أو العقل، ضعيف أو مجنونا، الفقير يكوف أف مثل القيمة، اعتبار

 بو ينتفع لباسا أو طعاما، إعطائو في لو المصلحة وتكوف بالنقود، يتبلعب أف فيخشى
 . انتهى". العلم أىل أقواؿ أصح في كلو وىذا الواجبة، القيمة بقدر النقود زكاة من
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 . إليها يحتاجوف التي األشياء بشراء الفقراء من توكيبل يأخذ أف ذلك من واألفضل
 أعطيناىم ولو ، فقراء البيت ىذا أىل كاف إذا: "  اهلل رحمو العثيمين عبلمةال قاؿ

 لهم اشترينا فإذا تفيد، ال التي واألشياء الكماليات بشراء ألفسدوىا الدراىم
 ؟ جائز ىذا فهل لهم، ودفعناىا الضرورية الحاجات
 بزكاتو يشتري أف لئلنساف يجوز ال أي يجوز، ال ىذا أف العلم أىل عند فمعروؼ

 الدراىم فإف للفقير، أنفع الدراىم ألف: قالوا الدراىم، عن بدال يدفعها عينية أشياء
 ، حاجة فيها لو يكوف ال قد فإنو العينية األمواؿ بخبلؼ يشاء، كيف فيها يتصرؼ
 البيت ىذا ألىل الزكاة أعطيت لو خفت إذا طريقة ىناؾ ولكن، بنقص يبيعها وحينئذ

 أو األـ أو األب كاف سواء البيت، لرب فقل الضرورية، الحاجات غير في صرفوىا
 لكم ألشتريها تحتاجونها التي األشياء ىي فما ، زكاة عندي لو قل ، العم أو األخ

 ؟ لكم وأرسلها
"  انتهى" .  موقعها واقعة الزكاة وكانت جائزا، ىذا كاف ، الطريقة ىذه سلك فإذا

 ( .ٖٗٙ السؤاؿ/ ٛٔ" )عثيمين ابن فتاوى مجموع
 موضوع عن سماحتكم من نستوضح أف نحب( : ٖٖٗ/ٜ) الدائمة جنةلال وسئلت
 وصرفها والمبلبس كالبطانيات وعينية منوعة غذائية مواد لشراء الزكاة من مبالغ صرؼ
 خاصة ، األفغاف والمجاىدين وأفريقيا السوداف مثل الفقيرة اإلسبلمية الجهات لبعض

 تكاد أو ، البلداف تلك في معقولة بأسعار الغذائية المواد تتوفر ال التي الحاالت في
 التي األسعار عن مضاعفة بأسعار فهي فيها توفرت وإف ، كلية فيها معدومة تكوف

 . ذلك حياؿ ترونو بما خيرا اهلل جزاكم إفادتنا نرجو.. عينا أرسلت لو بها تصلهم
 لمصلحة مراعاة ؛ ذلك في حرج ال فإنو ذكر كما األمر كاف إذا: " فأجابت

 . ٔ" مستحقيها
                                                           

 ذلك وروي ، والثوري األوزاعي ذىب وإليو الزكاة، في البدؿ إلى الواجب عن التحوؿ جواز إلى الحنفية ذىب ٔ
 وغير والعروض النقدين من القيمة أو العين يدفع أف للمالك فيجوز.  البصري والحسن العزيز عبد بن عمر عن

 { .  صدقة أموالهم من خذ: }  تعالى لقولو ، عليو المنصوص وجود مع ولو ، ذلك
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 . صدقة فهو يأخذه جنس وكل(  صدقة)  بالمأخوذ المراد أف على نص
 في لبيس أو خميص ثياب بعرض ائتوني: إليهم وسلم عليو اهلل صلى النبي بعثو حين اليمن ألىل معاذ ولقوؿ

 بو يأتي وكاف بالمدينة، وسلم عليو اهلل صلى النبي ألصحاب وخير عليكم أىوف ، والذرة الشعير مكاف الصدقة
 . عليو ينكر وال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 قاؿ ،أيضا بالقيمة يحصل وىو ، المسكين حاجة ودفع الفقير، إلى الموعود الرزؽ إيصاؿ المقصود أف: فيو والفقو

 . زكاة وسماه ، الفقراء قوت األغنياء على فرض تعالى اهلل إف:  والسبلـ الصبلة عليو
 .  موطنو إلى فيو يرجع خبلؼ ؟ الوجوب يـو أـ األداء يـو القيمة تدفع ىل القيمة اعتبار وفي
 للمزكي فيجوز ، فقط والدراىم الدنانير في البدؿ إلى الواجب عن التحوؿ فيجوز:  والحنابلة المالكية عند وأما
 ذلك ألف كثرت، أو القيمة قلت بقيمتو، ذىبا الفضة عن ويخرج ، بقيمتها دراىم الدنانير زكاة في يخرج أف

 . الشافعية ذلك يجز ولم، واحد كجنس وىما المعاوضات، كسائر بالقيمة فكانت حقو، في معاوضة
 عند الصحيح وىو.  شيء كل في القيمة بجواز قاعدتهم على بناء ، جائز الحنفية فعند:  المواشي في وأما

 ولئبل ، الصدقة في الرجوع معنى من ذلك في لما ، البدؿ إلى الواجب عن التحوؿ المالكية عند ويكره.  الشافعية
 منو يأخذ أف على المزكي الساعي أجبر إذا إال ، حقهم الفقراء بخس قد فيكوف ، عليو مما أقل القيمة تكوف
 . محلها عند وكاف ، عليو وجب ما بقيمة وفاء فيو كاف إذا ، عنو فيجزئ ، صدقتو من عليو وجب فيما دراىم

 أو ، مراضا اإلبل كانت إف أنو:  ثالث ووجو.  الشاة قيمة عن قيمتو نقصت إف يجزئ ال:  الشافعية عند وجو وفي
 . الناقص يجزئ لم سليمة صحاحا كانت وإف ، الشاة قيمة عن الناقص البعير أجزأ لعيب القيمة قليلة
  .القيمة إلى وال آخر إلى جنس من الماشية في التحوؿ عندىم يجوز فبل الحنابلة وأما

 الرحيم الرحمن اهلل بسم(: ٘ٙ/ٛٔوقد سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 اهلل سلمو العثيمين صالح بن محمد الشيخ المكـر فضيلة
 ىيئة تشكيل إلى وأشاروا الثمار، لزكاة كجباة...  من مندوب بنا اتصل :وبعد وبركاتو اهلل ورحمة عليكم السبلـ

 لم إننا وحيث كالمعتاد، قدروىا قد الحكومة وعماؿ بدراىم، حدة على يقدر نوع كل ويكوف بدراىم، لتقديرىا
 علماء أفاضل وجود مع وسلم عليو اهلل صلى النبي عند من بو نسمع ولم الماضية السنين طيلة التصرؼ ىذا يسبق

 من نمتنع ولم الزكاة، وجوب ننكر ال الحمد وهلل ونحن لذلك، منهم أحد يتعرض ولم وعملهم، بعلمهم موثوؽ
 «المظلـو دعوة واتق أموالهم، وكرائم إياؾ»: بقولو عنو اهلل رضي معاذا أوصى وسلم عليو اهلل صلى والنبي دفعها،

 على نصوا والفقهاء والعيب، والنقص والمؤنة، األجور من النخيل ثمار يلحق بما لها علم ال المشكلة والهيئة. إلخ
 التصرؼ ىذا ألف بصيرة، على لنكوف الشرعية باألدلة لنا اإليضاح نطلب لذا. الثلث أو الربع، لهم يترؾ أف

 .والسبلـ اهلل وفقكم أفيدونا مشاكل، سبب وربما التشويش يوجب دراىم إلى بتحويلها
 الرحيم الرحمن اهلل بسمفأجاب: 
 وبركاتو اهلل ورحمة السبلـ وعليكم
 .ذكرتم ما إلخ. حدة على نوع وكل بدراىم، الثمار زكاة لتقدير المشكلة الهيئة تصرؼ عن سؤالكم
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: تعالى اهلل لقوؿ واجبة، طاعتهم فإف الشريعة يخالف ال شيء في المصلحة رأوا إذا األمور والة أف: أوال: نفيدكم
 والرسوؿ اهلل إلى فردوه شىء فى تنازعتم فإف منكم األمر وأولى الرسوؿ وأطيعوا اهلل أطيعوا ءامنوا الذين اأيها" ي}

 {. تأويبل وأحسن خير ذالك األخر واليـو باهلل تؤمنوف كنتم إف
 اهلل رحمهم الحنابلة فقهاء عند الواجب ىو بل للشرع، مخالفا ليس حدة على نوع كل النخيل، زكاة أخذ أف: ثانيا

(: العنقري حاشية مع ٔ ج ٖٚٚ ص) الزاد شرح في قاؿ والمطولة، المختصرة كتبهم في بو صرحوا كما تعالى
 متنوع، خرص ويجب(: مقبل ط ٔج ٜٗٛ ص) وشرحو المنتهى في وقاؿ. مفرده أي حدتو على نوع كل ويزكى

 ج ٗ٘٘ ص) وشرحو اإلقناع في وقاؿ. حدة على نوع كل وزرع ثمر من المتنوع أي وتزكيتو حدة، على نوع كل
 الفقراء ألف واختبلفها؛ األنواع لكثرة ذلك شق ولو بحصتو، حده على نوع كل من العشر ويأخذ(: مقبل طٔ

 لم منهما الواجب قيمتي بقدر ورديء جيد عن الوسط أخرج فإف نوع، كل في يتساووا أف فينبغي الشركاء بمنزلة
. يجزئو لم الجيد من الواجب قيمة يساوي بحيث الرديء في زاد بأف بالقيمة الجيد عن الرديء أخرج أو يجزئو،

 المذىب من الصحيح ىذا حدة، على نوع كل من العشر ويؤخذ(: ٖ ج ٕٔٔ ص) اإلنصاؼ في وقاؿ.  اه
 إنو. حدة على نوع كل من يخرج بأنو القوؿ عن( ٕ ج ٕٚٔ ص) المغني في وقاؿ.  اه .األصحاب أكثر وعليو
 .العلم أىل أكثر قوؿ
 السنوات مضت ولقد إليهم، وأرغب لهم أنفع ألنو للفقراء؛ كبيرة مصلحة ففيو التمر عن الدراىم أخذ وأما: ثالثا

 رغبة قلة كلهم الناس علم وقد فسدت، حتى أحد منها يستفد لم المخازف في زكاة المقبوضة والتمور السابقة
 يخرجوا ثم بدراىم تمورىم يبيعوا أف األصل أىل أو الفبلح، نفس تطيب فكيف السنين، ىذه التمر في الناس
 من الماؿ لرب فائدة فيو الدراىم فإخراج وعليو. الجيد النوع زكاة يساوي ال نوع من يكوف وربما التمر، من زكاتها

 أبي مذىب ىو الزكاة عن القيمة وإجزاء. العهدة من وخروجهم ذممهم إبراء تيقن وىي األصل، وأىل الفبلحين
 أخرى رواية بعضهم وذكر. للحاجة يجزىء أخرى رواية وعنو اهلل رحمو حنبل بن أحمد اإلماـ عن ورواية حنيفة

 رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ(. ثاني آؿ ط ٕ ج ٖ٘ٙ ص) الفروع في قالو ما معنى ىذا للمصلحة، يجزىء
 العدؿ أو المصلحة، أو للحاجة، القيمة إخراج وأما(: القاسم البن ٕ٘ ج ٖٛ ،ٕٛ ص) الفتاوى مجموع في اهلل
( الزكاة جابي يعني) الساعي يرى أف ومنها بدراىم، زرعو أو بستانو ثمر يبيع أف منها أمثلة لذلك وذكر بو، بأس فبل
 .للفقراء أنفع أخذىا أف

 ذلك كاف إذا الدراىم، من الزكاة يخرج أف الذمة بو تبرأ الذي العدؿ فإف بدراىم ثمرتو النخل بيع إذا وأما: رابعا
 صالح( أحمد اإلماـ عن يعني) عنو ونقل(: ثاني آؿ ط ٕ ج ٘ٙ٘ ص) الفروع في قاؿ لهم، وأنفع للفقراء أرغب
 قاؿ. الثمن بعشر يتصدؽ: طالب أبو ونقل. نصفو أو العشر ثمنو ففي بلغ وقد زرعو أو ثمره باع إذا منصور وابن

.  اه. الثمن من يخرج أف يجزىء ال وعنو داود، أبي رواية في وخير الثمن في الزكاة أف ىنا القوؿ أطلق: القاضي
 اختبلؼ مع السيما الذمة، براءة في وأظهر العدؿ، إلى أقرب بيع إذا الثمن من الزكاة إخراج وىو األوؿ والقوؿ
 .حدة على نوع كل من اإلخراج ومشقة األنواع
 من ىو بل للشرع، مخالفا ليس بيع إذا الزرع أو الثمر ثمن من الزكاة أخذ أو الزكاة، عن القيمة أخذ أف علم وبهذا

 .العدؿ إلى أقرب كاف أو إليو، المصلحة أو الحاجة، دعت إذا الشرع
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 كونو أف: فجوابو وعملهم، بعلمهم موثوؽ أفاضل علماء وجود مع الماضية السنين طيلة يسبق لم ىذا كوف وأما
 أف: العمل ترؾ في العلماء وعذر بو، يعمل لم أـ بو عمل سواء ثابت فالحق حقا، يكوف ال أف يوجب ال يسبق لم

 في الشقر تمر وكاف التمر، أنواع بين الكبير االختبلؼ ىذا يكن فلم أوقاتهم، في إليو داعية تكن لم الحاجة
 سبق فيما الناس عند أغلى كاف الشقر تمر أف: بو أثق من حدثني فقد. الخيار يكن لم إف الوسط النوع ىو وقتهم

 فمن الوقت، ذلك في الغالية البرحي تمور تكثر ولم الشقر، تمر التمر من قوتهم غالب وكاف السكري، تمر من
 ىذا التمور أنواع واختلفت الوضع تغير لما أما الشقر، من زكاتهم إخراج في للناس العلماء يتعرض لم ىذا أجل

 معلـو ىو كما علتو، مع يدور الحكم ألف بالعدؿ، الناس ويلـز ىذا، في النظر يعاد أف البد فإنو الكبير، االختبلؼ
 .العلم أىل عند مقرر

 فإف «أموالهم وكرائم وإياؾ»: قولو في عنو اهلل رضي جبل بن لمعاذ وسلم عليو اهلل صلى النبي وصية وأما: خامسا
 األرض من لكم أخرجنا وممآ كسبتم ما طيبات من أنفقوا ا"ءامنو الذين ياأيها: }قاؿ من رسوؿ بذلك أوصاه الذي

 يعدكم الشيطاف*  حميد غني اهلل أف ا"واعلمو فيو تغمضوا أف" إال بأخذيو ولستم تنفقوف منو الخبيث تيمموا وال
 {.عليم واسع واهلل وفضبل منو مغفرة يعدكم واهلل بالفحشآء ويأمركم الفقر

 ماؿ في الجيد يكوف فقد نسبياف، أمراف والرداءة والجودة الرديء،: منو والخبيث. منو الجيد: الماؿ من فالكريم
 بالنسبة رديئا السكري كاف وسكري برحي فيو بستاف عنده شخصا أف قدر فإذا آخر، ماؿ في رديئا شخص

 جيدا السكري كاف وشقر سكري فيو بستاف عنده شخصا أف قدر وإذا الناس، عند ورغبة ثمنا أقل ألنو للبرحي؛
 بأخذيو ولستم تنفقوف منو الخبيث تيمموا وال: }تعالى اهلل قاؿ ولهذا الناس، عند وأرغب أغلى ألنو للشقر؛ بالنسبة

 اهلل أف ا"واعلمو فيو تغمضوا أف" إال بأخذيو ولستم: }قاؿ ثم{  حميد غني اهلل أف ا"واعلمو فيو تغمضوا أف" إال
 .إغماض على إال الماؿ، من الرديء ىذا تأخذوا لم لكم الحق كاف لو يعني{  حميد غني
 يسقى كاف إف كامبل والعشر بمؤونة، يسقى كاف إف العشر نصف والزروع الثمار زكاة في الواجب أف المعلـو ومن

 وينفرد الشقر من تعطى أف ترضى فهل: وشقر برحي فيو بستاف من نصفو أو العشر لك كاف فإذا مؤونة، بدوف
 ترضى فكيف كذلك كاف فإذا إغماض، على إال ترضى ال أنك أي بالنفي، سيكوف الجواب البرحي؟ في شريكك

. وقيمة رغبة بينهما الكبير الفرؽ ظهور مع السكري أو البرحي عن بدال الشقر من زكاتك نصيب يكوف أف
 .بحسبو ماؿ كل فكريم أموالهم إلى الكرائم أضاؼ ألنو اآلية، يطابق فيما ظاىر والحديث
 عن الماؿ من الجيد يأخذ أف «أموالهم وكرائم إياؾ»: بقولو معاذا وسلم عليو اهلل صلى النبي تحذير من والمقصود

 بينها ليس فإنو المظلـو دعوة واتق»: بقولو أردفو ولهذا الماؿ، لصاحب ظلم ذلك ألف منو؛ الرديء أو الوسط
 جيد، الجيد عن يؤخذ أف والعدؿ الزكاة، ألىل ظلم الجيد عن الردىء أو الوسط أخذ أف كما «حجاب اهلل وبين
 إف: }تعالى قولو في بو المأمور العدؿ ىو فهذا كريما الكريم عن أخذنا فإذا منو، الردىء وعن وسط، الوسط وعن
 اهلل إف بو يعظكم نعما اهلل إف بالعدؿ تحكموا أف الناس بين حكمتم وإذا أىلها" إلى األمانات تؤدوا أف يأمركم اهلل

 والبغى والمنكر الفحشاء عن وينهى القربى ذى وإيتآء واإلحساف بالعدؿ يأمر اهلل إف: }وقولو{  بصيرا سميعا كاف
 {. تذكروف لعلكم يعظكم

 :شاءاهلل لمن األمر بو يتضح مثبل لك أضرب وإني
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 من كيلو آالؼ ثمانية مقداره وكاف شقر وربعو حماـ، أمهات وربعو سكري، وربعو برحي، ربعو بستاف لك كاف لو
 أمهات ومن رياالت، بستة السكري ومن رياال، عشر باثني البرحي من الكيلو ،وكاف الكيلوات من ألفاف نوع كل

 ألفا، عشر اثنا السكري وقيمة ألفا، وعشروف أربعة البرحي قيمة فإف بريالين، الشقر ومن رياالت، بثبلثة حماـ
 أربعة الشقر وقيمة لاير، آالؼ ستة حماـ أمهات وقيمة
 تساوي حماـ أمهات وزكاة لاير، ستمائة تساوي السكري وزكاة لاير، ومائتي ألفا تساوي البرحي فزكاة. لاير آالؼ

 ولو منو، نوع كل زكاة أخرج إذا لاير وثبلثمائة ألفين الجميع زكاة فتبلغ لاير، مائتي تساوي الشقر وزكاة لاير، ثبلثمائة
 المزكي فإلزاـ. لاير ثمانمائة إال تبلغ لم الشقر من أخرجها ولو لاير، وثمانمائة آالؼ أربعة لبلغت البرحي من أخرجها

 الشقر من بإخراجها واالكتفاء منو، معاذا وسلم عليو اهلل صلى النبي حذر الذي وىو لو ظلم البرحي من بإخراجها
 تغمضوا أف" إال بأخذيو ولستم تنفقوف منو الخبيث تيمموا وال: }قولو في عنو اهلل نهى الذي وىو الزكاة، ألىل ظلم
 .العدؿ من بو اهلل أمر ما خبلؼ وىو{  حميد غني اهلل أف ا"واعلمو فيو

 الجيدة األنواع عن الزكاة بإخراج غيرىم وظلم أنفسهم ظلم من اليـو الناس من كثير فيو وقع ما يتبين المثل وبهذا
 وأف عليو، الواجب إخراج في والعدؿ البصيرة بعين ينظر أف المؤمن على الواجب وأف. إليها بالنسبة رديئة أنواع من

 فيما صالحا أعمل" لعلى*  ارجعوف رب: }فيقوؿ الموت يأتيو أف قبل التخلص يستطيع ألنو اليـو نفسو يحاسب
 ما على ياحسرتى: }يقوؿ أو{  الصالحين من وأكن فأصدؽ قريب أجل إلى" أخرتنى" لوال رب: }يقوؿ أو{ تركت

 {. الساخرين لمن كنت وإف اهلل جنب فى فرطت
 الزكاة يدفع لم الجيد عن زكاة الرديء دفع من إف: فنقوؿ. الزكاة دفع من أمتنع لم أنا: القائل قوؿ وأما: سادسا

 .المقدار كنقص فيها الوصف فنقص والكيفية، بالكمية معتبرة الزكاة ألف الحقيقة؛ في
 ىذا: فنقوؿ. ذلك ونحو العيب من الثمار يلحق وما بالمؤونة لها علم ال النظر ىيئة إف: قولكم وأما: سابعا

 .الشرع حكم في عليو ماذا الهيئة تنظر ثم الواقع، للهيئة يبين أف الزرع أو الثمر لصاحب ولكن صحيح،
 لصاحب يترؾ أف على نصوا الفقهاء إف: قولكم وأما: ثامنا

 خرصتم إذا»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف حتمة أبي بن سهل حديث على مبني فهذا. الربع أو الثلث الثمر
 في اختلفوا العلماء إف ثم حالو، تعرؼ ال راو بو تفرد وقد ،«الربع فدعوا الثلث تدعوا لم فإف الثلث ودعوا فخذوا
. زكاة ببل يترؾ: وقيل بها، يخصوه أف ويحبوف يعرفوف لمن زكاة ليخرجوه يترؾ: فقيل الربع أو الثلث بترؾ المراد
 ثلث عنهم أسقطوا: المعنى يكوف الثاني وعلى ىم، يخرجونو ربعها أو الزكاة ثلث اتركوا المعنى يكوف األوؿ فعلى
 كما الثلث من أكثر والرديء والوسط الجيد قيمة بين يكوف قد الفرؽ فإف المعنيين كبل وعلى ربعها، أو الزكاة
 .السابق المثاؿ من يعلم
 المجموع في النووي قاؿ ربع، وال ثلث ال شيء الثمر لصاحب يترؾ ال أنو إلى العلم أىل من كثير ذىب وقد ىذا
 قطع الذي الشافعية مذىب من يعني المشهور الصحيح المذىب: المطيعي نجيب محمد تحقيق ٘ ج ٖٗٙ ص
 نخبلت أو نخلة للمالك يترؾ أنو: للشافعي قوؿ وفيو والعنب، النخل جميع يخرص أنو واألكثروف المصنف بو

 في وقاؿ الشافعية، من حكاه من ذكر ثم وكثرتهم، عيالو قلة في الرجل حاؿ باختبلؼ ويختلف أىلو، يأكلها
 حنيفة وأبي مالك عن( ٘ ج ٕٜ٘ ص) المحلى في حـز ابن وحكى.  اه الثلث أو الربع يترؾ أنو الماوردي حكاية
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 بنفسو( الباطنة أموالو زكاة )ىل يخرج

 على التاجر بو يمر الذي والماؿ والزروع المواشي وىو ظاىر،: نوعاف الزكاة ماؿ
  .مواضعها في التجارة وأمواؿ والفضة، الذىب وىو: وباطن العاشر،

 وأحد والمالكية، الحنفية،: مذاىب في لئلماـ الظاىرة األمواؿ في الزكاة أخذ واليةو 
 .الشافعية قولي

 عليو والذي.  ٖٓٔ/  التوبة{  صدقة أموالهم من خذ: }  تعالى اهلل قوؿ ذلك ودليل
 الصدقات إنما: }  تعالى قولو وكذلك ، الزكاة بالصدقة المراد أف التأويل أىل عامة

 للعاملين تعالى اهلل جعل فقد ،ٓٙ/  التوبة{  عليها والعاملين والمساكين للفقراء
 في والزروع األنعاـ بصدقات األمواؿ أرباب يطالب أف لئلماـ يكن لم ولو حقا عليها

 . وجو العاملين لذكر يكن لم ، األمواؿ أرباب إلى أداؤىا وكاف أماكنها،
 العرب أحياء إلى المصدقين يبعثوف بعده واألئمة والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ وكاف

 . أماكنها في والمواشي األنعاـ من الصدقات ألخذ واآلفاؽ، والبلداف
 العاشر، على التاجر بو مر إذا الباطن الماؿ الظاىرة باألمواؿ يلحق إنو:  الحنفية وقاؿ

 ظاىرا صار العمراف من وأخرجو بو سافر لما ألنو الجملة، في الزكاة منو يأخذ أف فلو
 أماكنها في المواشي بزكاة المطالبة لو كاف إنما اإلماـ ألف وىذا بالسوائم، والتحق
 السلطاف بحفظ إال محفوظة تصير ال البراري في المواشي ألف ، الحماية لمكاف

.  كالسوائم فكاف العاشر على التاجر بو يمر ماؿ في موجود المعنى وىذا ، وحمايتو
 . عنهم اهلل رضي الصحابة إجماع وعليو

                                                                                                                                                  

 ال أنو مالك مذىب من والمشهور(: ٔ ج ٖٓٙ ص) الكافي كتاب في البر عبد ابن وقاؿ. شيئا لو يترؾ ال أنو
 . اه خرصو إال العنب أو النخل ثمر من خرصو في شيئا الخارص يترؾ
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 في عدوال األئمة كاف إذا(  األئمة إلى الظاىرة األمواؿ زكاة دفع)  الحكم وىذا
 فإف ، المالكية مذىب وذلك ، ذلك غير في عدوؿ غير كانوا وإف، وصرفها أخذىا
 أف الحنفية كتب في والذي يصدؽ، لم إخراجها المزكي فادعى العدؿ اإلماـ طلبها

 ألف ، المزكين عن أجزأت الزكاة أخذوا إذا مواضعها الزكاة يضعوف ال الذين السبلطين
.  الزكوات تسقط وال الخراج يسقط:  بعضهم وقاؿ.  تعاد فبل ، لهم األخذ والية

 .  زكاتو إخراج فللمزكي عادؿ غير اإلماـ كاف إذا أنو ىذا ومؤدى
:  قوالف ففيها عدال اإلماـ كاف إذا أنو.  الشافعية مذىب في عليو والمنصوص

 إف تجزئهم وال ، بإخراجها التفرد لهم وليس ، اإليجاب على محموؿ أنو أحدىما
 . أخرجوىا
 الباطنة األمواؿ في أما الظاىرة، األمواؿ في الجمهور عن يختلف ال الحنابلة ومذىب

 منو أحق وأربابها زكاتها، في نظر الصدقات لوالي ليس بأنو يعلى أبو صرح فقد
 األمواؿ زكاة طلب لئلماـ أف والمذىب طوعا، زكاتها الماؿ رب يبذؿ أف إال بإخراجها

 . أيضا الباطنة
 دين عنده كاف فمن ، زكاتكم شهر ىذا: )قاؿ أنو عنو اهلل رضي عثماف عن ثبتوقد 

 كما صحيح بإسناد الكبرى السنن في البيهقي رواه( مالو بقية ليزؾ ثم دينو، فليقض
 . المجموع في اهلل رحمو النووي قاؿ
 .بنفسو الباطنة أموالو زكاة يخرج أف لئلنساف أف على الفقهاء بو احتج وقد
 وىي ،بنفسو الباطنة األمواؿ زكاة يفرؽ أف الماؿ لرب ويجوز: " المهذب في قاؿ

 . عنو اهلل رضي عثماف عن روي لما والركاز؛ التجارة وعروض والفضة الذىب
 أف للمالك تعالى اهلل رحمهم واألصحاب الشافعي قاؿ: "  اهلل رحمو النووي وقاؿ
 إجماع فيو أصحابنا ونقل فيو، خبلؼ ال وىذا بنفسو، الباطن مالو زكاة يفرؽ

 . المسلمين
 ... الفطر وزكاة التجارة وعروض والركاز والفضة الذىب ىي الباطنة واألمواؿ
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 تفريقها جواز ففي والمعادف والثمار والمواشي الزروع وىي: الظاىرة األمواؿ وأما
 ووجوب منعو:  والقديم.  جوازه:  الجديد وىو أصحهما، ، مشهوراف قوالف بنفسو
 . باختصار( ٖٙٔ/ٙ" )المجموع" من انتهى( نائبو أو اإلماـ إلى دفعها
 وتفرقة زكاتو تفرقة لئلنساف ويستحب( : " ٕٛ٘/ٕ" )القناع كشاؼ" في وقاؿ
:  تعالى لقولو ؛ عادؿ إماـ إلى دفعها من أفضل وىو ، أمانتو بشرط ، بنفسو فطرتو

 وال ، مستحقيها إلى إيصالها من ثقة على وليكوف( ىي فنعما الصدقات تبدوا إف)
 . باختصار انتهى( والباطنة الظاىرة األمواؿ بين فرؽ

 أو األمر والة خبلؿ من الزكاة صرؼ يجيزوف ال والبدع األىواء أىل من كثير  (:تنبيو)
 لو يعتقدوف وال بيعة للسلطاف يعتقدوف ال أنهم إلى راجع وىذا السلطاف، خبلؿ من

 ما الفرؽ وسائر والجهمية المعتزلة فرؽ وبعض الخوارج من وكثير كالرافضة والية،
 أىل من داـ ما السلطاف والية تعتقد ال الفرؽ أكثر فإف يظهر، فيما المرجئة عدا

 وربما تديناً، ال المجاملة باب من إال الزكاة تؤدي ال قد ولذلك والجماعة، السنة
 واهلل التقية، باب من الرافضة تفعل كما احتياطاً  ويصرفها لئلماـ الزكاة بعضهم يؤدي
 .أعلم

 
 الركاز الخمس()باب في 

 رسوؿ أف عنو تعالى اهلل رضي ىريرة يأبعن  (ٖٕ٘٘)أخرج البخاري في صحيحو 
 ( . الخمس الركاز وفي. .. ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 غرز إذا الرمح ركز: يقاؿ أخفى، إذا ركز من واشتقاقو األرض، في المدفوف: الركازو 
 لهم تسمع أو: }  تعالى اهلل قاؿ الخفي الصوت وىو الركز ومنو األرض، في أسفلو

  . ٜٛ/  مريم { ركزا
 الجاىلية كنوز الحجاز؟ أىل عند الركاز: (ٕٛ٘/ٕ)" النهاية" في األثير ابن قاؿ

 كبل ألف اللغة، تحتملهما والقوالف المعادف،: العراؽ أىل وعند األرض، في المدفونة
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: الرجل وأركز دفنو، إذا: ركزا يركزه ركزه: يقاؿ ثابت،: أي األرض، في مركوز منهما
 وإنما الجاىلي، الكنز وىو األوؿ التفسير في جاء إنما والحديث الركاز، وجد إذا

 ا.ىػ أخذه وسهولة نفعو، لكثرة الخمس فيو كاف
وقد اختلف الفقهاء في معنى المعدف، والركاز أو الكنز، وفي أنواع المعادف التي 

الزكاة في كل من المعدف والركاز، فالمعدف ىو الركاز تجب فيها الزكاة، وفي مقادير 
، وىما مختلفاف عند الجمهور، والمعدف الواجب فيو الزكاة: ىو ٔعند الحنفية

الذىب والفضة عند المالكية والشافعية، وىو كل ما ينطبع بالنار عند الحنفية، 
دف: الخمس ويشمل كل أنواع المعادف الجامدة والسائلة عند الحنابلة. وفي المعا

لدى الحنفية، وربع العشر عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وفي الركاز الخمس 
باالتفاؽ، ويظهر ذلك من التفصيل اآلتي، علماً بأف الواجب في المعادف زكاة عند 

الجمهور، غنيمة عند الحنفية، وأف الواجب في الركاز عند الجمهورغنيمة للمصالح 
زكاة عند الشافعية، ويشترط في المعدف بلوغ النصاب العامة، ويصرؼ مصارؼ ال

                                                           

 ركزه لما اسم(  الركاز:  يعني)  ىو:  حنيفة أبو وقاؿ: "  قولو (:ٖٙٚقاؿ العبلمة األلباني في تماـ المنة )ص ٔ
 وأصحابو حنيفة أبا ألف. . "  المتأخروف الحنفية وقاؿ: "  يقاؿ أف الصواب:  قلت"   المخلوؽ أو الخالق

"  الخراج"  في يوسف أبو فقاؿ فقط والفضة الذىب من األرض في تعالى اهلل خلقو فيما الركاز يحددوف القدامى
 اإلماـ نحوه وذكر"  فيو خلقت يـو األرض في اهلل خلقو الذي والفضة الذىب فهو الركاز وأما( : "  ٕٙ ص) 

 واحتج"   فقهائنا من والعامة حنيفة أبي قوؿ وىو الخمس فيها: "  قاؿ ثم(  ٗٚٔ ص" )  الموطأ"  في محمد
:  قيل"   الخمس الركاز في: "  سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ىريرة أبي بحديث وغيره محمد اإلماـ

 وضعفو البيهقي أخرجو"  خلقت يـو األرض في اهلل خلقو الذي والفضة الذىب: "  قاؿ ؟ اهلل رسوؿ يا الركاز وما
 أف وعلتو(  ٖٓٛ/  ٕ)  فراجعو"  الراية نصب"  في الحنفي الزيلعي أيضا وضعفو الشافعي عن تضعيفو ونقل جدا
 فقاؿ سعيد أبي بن سعيد والده أنو خاف صديق ظن وقد اتفاقا وضعف المقبري سعيد أبي بن سعيد بن اهلل عبد فيو
 ممن غيره وعلى عليو ورددت ذلك في كبلمو نقلت وقد  بو احتج فلذلك"   الصحيحين"  في بو محتج ثقة إنو: 

 المعدف:  لغة الركاز أف الرسالة ىذه في حققت وقد"   الركاز أحكاـ"  رسالتي في الحديث حاؿ عليهم خفي
 بقولو المراد وىو ذلك على واألدلة الشواىد فيها أوردت وقد الجاىلية دفين ىو:  وشرعا كبلىما المدفوف والماؿ

"  في مخرج وىو"  الخمس الركاز وفي: " . .  الكتاب في المذكور ىريرة أبي حديث في سلم و عليو اهلل صلى
 .طرؽ من عنو(  ٕٔٛ" )  اإلرواء
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باالتفاؽ، وال يشترط في الركاز بلوغ النصاب عند الجمهور ويشترط ذلك عند 
 الشافعية.

والمعدف والركاز وإف كانا من الذىب والفضة إال أنهما اعتبرا نوعاً مستقبًل، لتعلق 
 ي تدفع للمستحقين.أحكاـ خاصة بهما، كاشتراط الحوؿ والنسبة المئوية الت

 وفيما يلي عرض للمذاىب األربعة فيما يخص ىذه المسألة.
مذىب الحنفية: المعدف، والركاز أو الكنز بمعنى واحد: وىو كل ماؿ مدفوف  - ٔ

تحت األرض، إال أف المعدف ىو ما خلقو اهلل تعالى في األرض يـو خلق األرض، 
 الكفار. والركاز أوالكنز: ىوالماؿ المدفوف بفعل الناس

 والمعادف ثبلثة أنواع:
أ ػ جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين )الذىب والفضة( والحديد والنحاس 

والرصاص، ويلحق بو الزئبق، وىذا ىو الذي يجب فيو الزكاة وىي الخمس، وإف لم 
 يبلغ نصاباً.

ب ػ جامد ال يذوب وال ينطبع بالنار كالجص والنورة )حجر الكلس( والكحل، 
 والزرنيخ وسائر األحجار كالياقوت والملح.

 .ٔجػ ػ مائع ليس بجامد: كالقار )الزفت( والنفط )البتروؿ(
وال يجب الخمس إال في النوع األوؿ، سواء وجد في أرض خراجية أو عشرية، 
 ويصرؼ الخمس مصارؼ خمس الغنيمة، ويستدلوف بالكتاب والسنة والقياس.

موا أنما غنمتم من شيء فأف هلل خمسو{ أما الكتاب: فقولو تعالى: }واعل
[ ويعد المعدف غنيمة؛ ألنو كاف في محلو من األرض في أيدي ٛ/ٔٗ]األنفاؿ:

 الكفرة، وقد استولى عليو المسلموف عنوة.

                                                           

 زكاة؟ البتروؿ في ىل (:ٛٛ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع ) ٔ
 .فيو زكاة فبل كذلك كاف وما العامة، للمصالح وىو الدولة، لو المالك ألف زكاة؛ فيو ليس: الجواب
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وأما السنة: فقولو صّلى اهلل عليو وسلم : ) العجماء ُجَبار ػ أي ىدر ال شيء فيو ػ 
والركاز يشمل المعدف والكنز؛  ٔكاز الخمس (والبئر جبار، والمعدف جبار، وفي الر 

 ألنو من الركز أي المركوز، سواء من الخالق أو المخلوؽ.
وأما القياس: فهو قياس المعدف على الكنز الجاىلي، بجامع ثبوت معنى الغنيمة في  

 كل منهما، فيجب الخمس فيهما.
في أرض غير والزائد عن الخمس: إف وجد في أرض مملوكة فهو لمالكو. وإف وجد 

 مملوكة ألحد كالصحراء والجبل فهو للواجد.
ووجوب الخمس في الركاز: ىو إف كاف عليو عبلمة الجاىلية كوثن أو صليب 

ونحوىما، فإف كاف عليو عبلمة اإلسبلـ مثل كلمة الشهادة؛ أو اسم حاكم مسلم، فهو 
 لقطة ال يجب فيو الخمس.

المعدف أو الركاز في دار مملوكة؛ وكذلك ال يجب الخمس عند أبي حنيفة إف وجد 
ألنو جزء من أجزاء األرض مركب فيها، وال مؤنة )ضريبة( في سائر األجزاء، فكذا في 

وفي الركاز »ىذا الجزء، وقاؿ الصاحباف: فيو الخمس، إلطبلؽ الحديث السابق: 
من غير تفرقة بين األرض والدار. وفرؽ أبو حنيفة بينهما بأف الدار ملكت « الخمس

الية عن المؤف )التكاليف( دوف األرض، بدليل وجوب العشر والخراج في األرض خ
 دوف الدار، فتكوف ىذه المؤنة )الخمس( واجبة مثلهما في األرض دوف الدار.

وال زكاة في النوعين اآلخرين من المعادف )ما ال ينطبع بالنار، والمائع( إال الزئبق من 
 الرصاص.المائع، فإنو يجب فيو الخمس؛ ألنو ك

وال زكاة في الفيروزج الذي يوجد في الجباؿ، لقولو صّلى اهلل عليو وسلم : ) ال خمس 
 . ٕفي الحجر (

                                                           

 ( .ٓٔٚٔومسلم )(، ٜٜٗٔأخرجو البخاري ) ٔ
( : غريب ، يعنى ال أصل لو وىو اصطبلح ٕ٘ٚ/ٕال أصل لو بهذا اللفظ  قاؿ الزيلعي في نصب الراية ) ٕ

 رقم ٙٗٔ/ٗ) والبيهقى ،(عمر أبى بن عمر ٜٗٔٔ ترجمة ، ٕٕ/٘) عدى ابن أخرجولكن  خاص بو رحمو اهلل،
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو عن الكبلعي عمر أبي بن عمر عن (ٖٔٛٚ
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وال زكاة في اللؤلؤ )مطر الربيع( والعنبر )حشيش يطلع في البحر، أو خثي دابة( وال 
في جميع ما يستخرج من البحر من الحلي ولو ذىباً كنزاً؛ ألنو لم يرد عليو القهر، 

 فلم يكن غنيمة، إال إذا أعد للتجارة.
وأما الكنز أو الركاز: فيجب فيو الخمس إذا وجد في أرض ال مالك لها، للحديث 

السابق: ) وفي الركاز الخمس (، ويلحق بو كل ما يوجد تحت األرض من األمتعة من 
 سبلح وآالت وثياب ونحو ذلك؛ ألنو غنيمة بمنزلة الذىب والفضة.

رب بأماف، فوجد في دار بعضهم ركازاً، رده عليهم تحرزاً عن ومن دخل دار الح
الغدر؛ ألف ما في الدار في يد صاحبها خاصة، وإف لم يرده وأخرجو من دار الحرب 
ملكو ملكاً خبيثاً، فيتصدؽ بو. وإف وجده في صحراء في دار الحرب، فهو للواجد؛ 

ء فيو؛ ألنو بمنزلة ألنو ليس في يد أحد على الخصوص، فبل يعد غدراً، وال شي
المتلصص في دار الحرب غير المجاىر إذا أخذ شيئاً من أمواؿ الحربيين، وأحرزه 

 بدار اإلسبلـ.
مذىب المالكية: المعدف غير الركاز، والمعدف: ىو ما خلقو اهلل في األرض من  - ٕ

ذىب أو فضة أو غيرىما كالنحاس والرصاص والكبريت، ويحتاج إخراجو إلى عمل 
 .وتصفية

 والمعادف أنواع ثبلثة:
األوؿ ػ أف تكوف في أرض غير متملكة: فهي لئلماـ )الدولة( يقطعها لمن شاء من 

 المسلمين، أو يجعلها في بيت الماؿ لمنافعهم، ال لنفسو.
الثاني ػ أف تكوف في أرض مملوكة لشخص معين: ىي لئلماـ أيضًا، واليختص بها رب 

 األرض. وقيل: لصاحبها.

                                                                                                                                                  

والحديث ضعفو ابن عدي، والبيهقي، وضعفو ابن القيسراني في  .انتهى"  حجر في زكاة ال: "  سلم و عليو
(، ٕٕٙ/ٔ(، وضعفو الحافظ في الدراية )٘ٓٙ/٘(، وضعفو ابن الملقن في البدر المنير )ٕٗ٘ٙ/٘الذخيرة )

 ( . ٔٓٛٗ) وضعفو العبلمة األلباني في الضعيفة
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ف تكوف في أرض ممتلكة لغير شخص معين كأرض العنوة والصلح: أرض الثالث ػ أ
العنوة لئلماـ، ومعادف أرض الصلح ألىلها، وال نتعرض لهم فيها ماداموا كفاراً، فإف 

أسلموا رجع األمر لئلماـ. والخبلصة: أف حكم المعدف مطلقاً لئلماـ )أي السلطاف أو 
 .نائبو( إال أرض الصلح ما داـ أىلها كفاراً 

وتجب الزكاة في المعدف عند المالكية، وىي ربع العشر إف كاف نصاباً، وبشرط 
الحرية واإلسبلـ كما يشترط في الزكاة، لكن ال حوؿ في زكاة المعدف، بل يزكى لوقتو  

كالزرع، والمعدف الذي تجب فيو الزكاة ىو الذىب والفضة فقط، ال غيرىما من 
إال إذا جعلت عروض تجارة. وسبب المعادف من نحاس ورصاص وزئبق وغيرىا 

االختبلؼ بينهم وبين الحنفية في مقدار الواجب: ىو ىل اسم الركاز يتناوؿ المعدف 
« وفي الركاز الخمس»أو ال يتناولو؟ الحنفية قالوا: يتناولو، فيعمل بالحديث السابق: 

رؼ والمالكية قالوا: ال يتناولو فتجب فيو زكاة النقدين ربع العشر، وتصرؼ مصا
 الزكاة. 

ويضم في الزكاة المعدف المستخرج ثانياً لما استخرج أواًل، متى كاف الِعْرؽ واحدًا، 
 أي متصبلً بما خرج أواًل، فإف بلغ الجميع نصاباً فأكثر، زكاه، وإف تراخى العمل.
وال يضم ِعْرؽ آلخر، كما ال يضم معدف آلخر، وتخرج الزكاة من كل واحد على 

 انفراده.
من ذلك ما يسمى بالنَّْدرَة: وىي القطعة الخالصة من الذىب أو الفضة التي ويستثنى 

يسهل تصفيتها من التراب، فبل تحتاج إلى عناء في التخليص، ويخرج منها الخمس، 
ولو دوف نصاب، وتصرؼ مصارؼ الغنيمة وىو مصالح المسلمين، كما قاؿ الحنفية 

 في المعدف الذي ينطبع بالنار.
الكنز: فهو دفين الجاىلية من ذىب أو فضة أو غيرىما، فإف شك في وأما الركاز أو 

 الماؿ المدفوف، أىو جاىلي أـ غيره، اعتبر جاىليًا.
 ملكيتو: يختلف حكم ملكية الركاز باختبلؼ األرض التي وجد فيها، وىو أربعة أنواع:
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 األوؿ ػ أف يوجد في الفيافي، ويكوف من دفن الجاىلية: فهو لواجده.
ػ أف يوجد في أرض مملوكة: فهو لمالك األرض األصلي بإحياء أو بإرث منو، ال الثاني 

 لواجده، وال لمالكها بشراء أو ىبة، بل للبائع األصلي أوالواىب إف علم، وإال فلقطة.
 الثالث ػ أف يوجد في أرض فتحت عنوة: فهو لواجده.
 الرابع ػ أف يوجد في أرض فتحت صلحاً: فهو لواجده.

لم يكن بطابع المسلمين، فإف كاف بطابع المسلمين، فحكمو حكم اللقطة: ىذا كلو ما
 يُعرَّؼ عاماً ثم يكوف لواجده.

زكاتو: يجب الخمس في الركاز مطلقًا، سواء أكاف ذىباً أـ فضة أـ غيرىما، وسواء 
وجده مسلم أو غيره. ويصرؼ الخمس كالغنائم في المصالح العامة، إال إذا احتاج 

ل كبير أو نفقة عظيمة، فيكوف الواجب فيو ربع العشر، ويصرؼ في إخراجو إلى عم
 مصارؼ الزكاة.

وال يشترط في الواجب في الركاز في الحالين بلوغ النصاب، والباقي من الركاز بعد 
إخراج الواجب يكوف للواجد، إال إذا كاف في أرض مملوكة، فيكوف لمالك األرض 

 األصلي .
لبحر مما لم يكن مملوكاً ألحد، كعنبر ولؤلؤ ومرجاف وال زكاة فيما لفظو )طرحو( ا

وسمك، ويكوف لواجده الذي وضع يده عليو أواًل، ببل تخميس؛ ألف أصلو اإلباحة. 
فإف سبق ملكو ألحد من أىل الجاىلية، فهو لواجده بعد تخميسو؛ ألنو من الركاز. 

 وإف علم أنو لمسلم أو ذمي فهو لقطة، يعرَّؼ عامًا.
شافعية: المعدف غير الركاز، فالمعدف: ما يستخرج من مكاف خلقو اهلل مذىب ال - ٖ

تعالى فيو، وىو خاص بالذىب والفضة، كما قاؿ المالكية، ويجب فيو ربع العشر إف  
كاف ذىباً أو فضة، ال غيرىما كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد، سواء وجد في أرض 

وفي الرَّْقة ربع »ابقة، كخبر: مباحة أو مملوكة لحر مسلم، لعمـو أدلة الزكاة الس
، بشرط كونو نصاباً، كما قاؿ باقي األئمة، وال يشترط حوالف الحوؿ على « العشر
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المذىب؛ ألف الحوؿ إنما يعتبر ألجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدف نماء 
 في نفسو، فأشبو الثمار والزروع.

وتتابع العمل، كما يضم  ويضم بعض المستخرج إلى بعض إف اتحد المعدف المخرج،
المتبلحق من الثمار، وال يشترط بقاء األوؿ على ملك المستخرج، ويشترط اتحاد 

المكاف المستخرج منو، فلو تعدد لم يضم؛ ألف الغالب في اختبلؼ المكاف استئناؼ 
العمل. وإذا قطع العمل بعذر كإصبلح اآللة وىرب األجراء والمرض والسفر، ثم عاد 

وإف طاؿ الزمن عرفاً لعدـ إعراضو. وإذا قطع العمل ببل عذر فبل يضم،  إليو، ُضمَّ،
 إلعراضو عن العمل.

ويضم الخارج الثاني إلى األوؿ، كما يضم إلى ما ملكو بغير المعدف في إكماؿ 
 النصاب ،وتخرج زكاتو عقب تخليصو وتنقيتو، فلو أخرج قبل تصفيتو ال تجزئ.

ويجب فيو الخمس، كما قرر الحنفية، حاالً بشروط وأما الركاز فهو دفين الجاىلية، 
الزكاة من حرية وإسبلـ وبلوغ نصاب، وكونو من النقدين )الذىب والفضة المضروب 

منهما والسبيكة(؛ ألنو ماؿ مستفاد من األرض، فاختص بما تجب فيو الزكاة قدراً 
شهور. ونوعاً كالمعدف، وال يشترط حوالف الحوؿ، ويصرؼ مصرؼ الزكاة على الم

 « .وفي الركاز الخمس»ودليل قدر الواجب فيو حديث أبي ىريرة المتقدـ: 
فإف لم يكن دفين الجاىلية: بأف كاف إسبلمياً بوجود عبلمة عليو تدؿ على إسبلميتو، 

أو لم يعلم أىو جاىلي أو إسبلمي: فهو لمالكو أو وارثو إف علم؛ ألف ماؿ المسلم ال 
يعلم مالكو، فلقطة، يعّرفو الواجد، كما يعّرؼ اللقطة  يملك باالستيبلء عليو. وإف لم

 الموجودة على وجو األرض.
وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة لشخص أو لموقوؼ عليو، فللشخص إف ادعاه، 

يأخذه ببل يمين، كأمتعة الدار، وإف لم يدعو بأف نفاه أو سكت، فلمن سبقو من 
 األرض.المالكين، حتى ينتهي األمر إلى محيي 
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وإذا وجد الركاز في مسجد أو شارع، فلقطة على المذىب، يفعل فيو ما يفعل باللقطة 
 مما سبق؛ ألف يد المسلمين عليو، وقد جهل مالكو، فيكوف لقطة.

ولو تنازع في ملك الركاز بائع ومشتر، أو ُمْكر ومكتر، أو معير ومستعير، ُصدّْؽ ذو 
 بيمينو؛ كما لو تنازعا في أمتعة الدار. اليد )أي المشتري والمكتري والمستعير(

مذىب الحنابلة: المعدف غير الركاز، والمعدف: ىو مااستنبط من األرض مما  - ٗ
خلقو اهلل تعالى وكاف من غير جنسها، فليس ىو شيء دفن، سواء أكاف جامداً أـ 

 مائعاً.
ي ىي ملكيتو: المعادف الجامدة كالذىب والفضة والنحاس تملك بملك األرض الت

فيها؛ ألنها جزء من أجزاء األرض، فهي كالتراب واألحجار الثابتة، بخبلؼ الركاز، 
فإنو ليس من أجزاء األرض. فعلى ىذا ما يجده الواجد في ملك أو في موات، فهو 
أحق بو، وإف سبق اثناف إلى معدف في موات فالسابق أولى بو ماداـ يعمل، فإذا تركو 

 جده في مملوؾ يعرؼ مالكو، فهو لمالك المكاف.جاز لغيره العمل فيو، وما ي
أما المعادف السائلة كالنفط والزرنيخ ونحو ذلك، فهي مباحة على كل حاؿ، إال أنو 

 يكره لو دخوؿ ملك غيره إال بإذنو.
صفة المعدف الذي تجب فيو الزكاة: ىو كل ما خرج من األرض مما يخلق فيها، فإذا 

مثقااًل، أو من الفضة مئتا درىم )نصاب  أخرج من المعادف من الذىب عشروف
الزكاة(، أو قيمة ذلك من الحديد والرصاص والنحاس والزئبق والياقوت والزبرجد 

والبلور والعقيق والكحل والزرنيخ، وكذلك المعادف السائلة كالقار )الزفت( والنفط 
والكبريت ونحو ذلك، مما يستخرج من األرض، ففيو الزكاة فوراً أي من وقت 

 اإلخراج.
ودليلهم عمـو قولو تعالى: }يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما 

[ وأنو معدف، فتعلقت الزكاة بالخارج منو  ٕ/ٕٚٙأخرجنا لكم من األرض{ ]البقرة:
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كاألثماف )الذىب والفضة(. وأما الطين فليس بمعدف؛ ألنو تراب، والمعدف: ما كاف 
 في األرض من غير جنسها.

قدر الواجب وصفتو: قدر الواجب في المعدف ىو ربع العشر، وصفتو أنو زكاة، كما 
أف رسوؿ اهلل صّلى اهلل عليو وسلم أقطع ببلؿ بن »قاؿ الشافعية، لما روى أبو عبيد: 

 -بالحجاز معروفة ببلد القبليةو - في ناحية الُفْرع، ٔالحارث المزني معادف الَقَبلية

                                                           

 أبى بن ربيعة عن( ٛ/ٕٛٗ/ٔ) مالك رواه (: ضعيف،ٖٓٛ، رقم  ٕٖٔ/ٖالعبلمة األلباني في اإلرواء ) قاؿ ٔ
 القبلية معادف المزنى الحارث بن لببلؿ قطع وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: " واحد غير عن الرحمن عبد
( ٖٔٙٓ) داود أبو: مالك عن ورواه . الزكاة إال اليـو إلى منها يؤخذ ال المعادف فتلك،  الفرع ناحية من وىى
 ولو،  الحديث أىل يثبت مما ىذا ليس: الشافعى قاؿ: " وقاؿ( ٕ٘ٔ/ٗ) والبيهقى( ٖٙٛ/ٖٖٛ) عبيد وأبو
 فليست الخمس دوف المعادف فى الزكاة فأما،  إقطاعو إال وسلم عليو اهلل صلى النبى عن رواية فيو تكن لم ثبتوه
 عن روى وقد،  مالك رواية فى الشافعى قاؿ كما ىو: " البيهقى قاؿ . فيو وسلم عليو اهلل صلى النبى عن مرويو
 من( ٗٓٗ/ٔ" ) المستدرؾ"  فى وىذا الحاكم طريق من رواه ثم: قلت . موصوال ربيعة عن الدراوردى العزيز عبد

 الحارث بن ببلؿ بن الحارث عن الرحمن عبد أبى بن ربيعة عن محمد بن العزيز عبد حدثنا حماد بن نعيم طريق
 الحارث بن ببلؿ أقطع وأنو،  الصدقة القبلية المعادف من أخذ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: " أبيو عن

 لم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف: لببلؿ قاؿ عنو اهلل رضى الخطاب بن عمر كاف فلما،  أجمع العقيق
 حديث ىذا: " الحاكم وقاؿ . العقيق للناس عنو اهلل رضى الخطاب بن عمر فأقطع: قاؿ. لتعمل إال يقطعك
 ىو أورده عما منو ذىوؿ وىو: قلت .الذىبى ووافقو"  بالدراوردى ومسلم حماد بن بنعيم البخارى احتج،  صحيح

 فى المنذرى بذلك صرح كما مقرونا لو أخرج إنما والبخارى. حديثو فى لين أنو حماد بن نعيم ترجمة فى نفسو
 عن( ٔ/ٚ٘/ٔ) والطبرانى( ٚٔ٘/ٖ) الحاكم أخرجو ثم .موصوال الحديث يصح فبل( ٕٜٕ/ٗ) الترغيب خاتمة
 أبيهما عن الحارث بن ببلؿ بن يحيى ابنى( وببلؿ عمارة عن: الطبرانى وقاؿ) وببلؿ الحارث عن صالح بن حميد

 ما ىذا: لو وكتب القطيعة أقطعو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف: " قاؿ المزنى الحارث بن ببلؿ جدىما عن
 والجشمية،  وجلسيها غوريها القبلية معادف أعطاه الحارث بن ببلؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ محمد أعطى
 لو أجد لم ىذا وحميد: قلت ". معاوية وكتب. صادقا كاف إف قدس من الزرع يصلح وحيث،  النصب وذات
 .الحارث بن ببلؿ بن يحيى ومثلو،  ترجمة

 بن ببلؿ عن المتقدـ بسنده محمد بن العزيز عبد حدثنى زبالة بن الحسن بن محمد طريق من الطبرانى روى ثم
 ". كذبوه: " الحافظ قاؿ الزاى بفتح ىذا زبالة وابن"  كلو العقيق لو أقطع: " بلفظ مختصرا بو الحارث

 بن كثير حدثنى أويس أبو يرويو،  عباس وابن عوؼ بن عمرو حديث من شاىد لو لكن .متابعتو فى خير فبل: قلت
 الحديث.. القبلية معادف المزنى الحارث بن ببلؿ أقطع وسلم عليو اهلل صلى النبى أف جده عن أبيو عن اهلل عبد



 - 244 - 

وألنو حق يحـر على أغنياء « خذ منها إال الزكاة إلى اليـوقاؿ: فتلك المعادف ال يؤ 
 ذوي القربى، فكاف زكاة كالواجب في األثماف التي كانت مملوكة لو.

نصاب المعادف: ىو ما يبلغ من الذىب عشرين مثقااًل، ومن الفضة مئتي درىم، أو 
أواؽ ليس فيما دوف خمس »قيمة ذلك من غيرىما، لقولو صّلى اهلل عليو وسلم : 

ليس عليكم في الذىب شيء »وقولو: « ليس في تسعين ومئة شيء»وقولو: « صدقة
 « .حتى يبلغ عشرين مثقاالً 

 وال يشترط لو الحوؿ لحصولو دفعة واحدة، فأشبو الزروع والثمار.
ويعتبر إخراج النصاب دفعة واحدة، أو دفعات ال يترؾ العمل بينهن ترؾ إىماؿ. وترؾ 

راحة أو لعذر من مرض أو إلصبلح األداة ونحوه ال يقطع حكم العمل ليبلً أو لبلست
 العمل.

ويضم ما خرج في العملين بعضو إلى بعض في إكماؿ النصاب. وال يضم أحد 
األجناس إلى جنس آخر، ويعتبر لكل معدف نصاب مستقل بانفراده؛ ألف المعادف 

ب والفضة، أجناس، فبل يكمل نصاب أحدىما باآلخر كغير المعدف، إال في الذى
فيضم كل منهما إلى اآلخر في تكميل النصاب، كما يضم إلى كل منهما معدف آخر، 

 وكما تضم عروض التجارة إلى األثماف )الذىب والفضة(.
وقت الوجوب: تجب الزكاة في المعدف حين اإلخراج وبلوغ النصاب، وال يعتبر لو 

، فبل يعتبر في وجوب حقو حوؿ باتفاؽ المذاىب األربعة؛ ألنو ماؿ مستفاد من األرض
 حوؿ، كالزرع والثمار والركاز.

 :شرطاف يشترط: المعادف في الزكاة إخراج شروط

                                                                                                                                                  

 صلى النبى عن عباس ابن عن عكرمة عن زيد بن ثور حدثنى: أويس أبو قاؿ. الزكاة ذكر فيو ليس حميد رواية مثل
 ( .ٖٖٙٓ) داود أبو أخرجو،  مثلو وسلم عليو اهلل

 وأما،  البخارى رجاؿ ثقات الثانى إسناده رجاؿ وبقية ضعف وفيو أويس بن اهلل عبد بن اهلل عبد اسمو أويس وأبو
،  إقطاع فى ثابت طرقو بمجموع فالحديث وبالجملة .متروؾ فإنو اهلل عبد بن كثير أجل من فواٍىجدا األوؿ إسناده

  .أعلم واهلل،  المعادف من الزكاة أخذ فى ال
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 نصاباً  قيمتو تبلغ أو فضة أو ذىباً  كاف إف نصاباً  وتصفيتو سبكو بعد يبلغ أف ػ األوؿ
 .أوضحت كما غيرىما، كاف إف

 أو الكافر أو الذمي على تجب فبل الزكاة، عليو تجب ممن مخرجو يكوف أف ػ الثاني
 .ذلك نحو أو المدين
 والسمك والعنبر والمرجاف كاللؤلؤ البحر من المستخرج في زكاة ال: البحر معادف

 ىو إنما شيء، العنبر في ليس»: عباس ابن لقوؿ المذاىب، باقي قرر كما ونحوه،
 صّلى اهلل رسوؿ عهد على يخرج كاف قد وألنو نحوه، جابر وعن «البحر ألقاه شيء

 األصل وألف خلفائو، من أحد عن وال سنة، فيو يأت فلم وخلفائو، وسلم عليو اهلل
 البحر، يلقيو إنما العنبر ألف البر؛ معدف على قياسو يصح وال فيو، الوجوب عدـ

 البر، من المأخوذة المباحات فأشبو تعب، غير من األرض على البر في ملقى فيوجد
 .البر كصيد زكاة فيو يجب فلم صيد، فهو السمك وأما
 أو قل اإلسبلـ، عهد في المأخوذ الكفار ماؿ أي الجاىلية، دفين فهو: الركاز وأما

 الخمس، وفيو. الكفار عبلمة عليو وكاف األرض وجو على وجد ما بو ويلحق كثر،
 ُجَبار، العجماء»: عليو المتفق السابق للحديث والمالكية، والشافعية الحنفية قرر كما
 .«الخمس الركاز وفي
 عليو اهلل صّلى النبي اسم أو قرآف كآية اإلسبلـ عبلمة بعضو على أو عليو وجد فإف

 أحكامها؛ عليو تجري لقطة، فهو لهم، واؿ أو المسلمين خلفاء من أحد أو وسلم
 .عنو زوالو يعلم لم مسلم ملك ألنو

 إف لواجده وباقيو العامة، المصالح في ويصرؼ الماؿ بيت في يوضع الركاز وخمس
 إف للواجد وىو مملوكة، أرض في وجد إف األرض ولمالك مباحة، أرض في وجده
 .يمينو مع لو فهو األرض مالك ادعاه فإف المالك، يّدعو لم إف غيره ملك في وجده
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 غنيمة فهو المسلمين، من بجماعة إال يقدر لم فإف: الحرب دار في الركاز وجد وإف
 أرض في موات في وجده لو كما لواجده، فهو بنفسو، عليو قدر وإف لهم،

 .المسلمين
 الذىب من أنواعو اختبلؼ على ماالً  كاف ما كل ىو: الخمس فيو الذي الركاز صفة

 الركاز وفي»: الحديث لعمـو ذلك، وغير واآلنية والنحاس والرصاص والحديد والفضة
 .«الخمس

 واإلجماع، المتقدـ للحديث الخمس، فهو قدره أما: ومصرفو الركاز في الواجب قدر
 العامة، للمصالح الفيء مصرؼ فهو أحمد عن الروايتين من األصح على مصرفو وأما

 خمس فأشبو الكافر، يد عنو زالت مخمس ماؿ وألنو الشأف، ىذا في عمر بفعل عمبلً 
 .الغنيمة

 وصغير وكبير وغيره وحر وذمي مسلم من وجده من كل ىو: الخمس عليو يجب من
 وقاؿ ،«الخمس الركاز وفي» حديث لعمـو الجمهور رأي وىو ومجنوف، وعاقل

 .زكاة ألنو الزكاة؛ عليو تجب من على إال الخمس يجب ال: الشافعية
 علياً  ألف اآلخرين؛ الفقهاء رأي وىو بنفسو، الخمس تفرقة اإلنساف يتولى أف ويجوز

 .ٔا.ىػ من الفقو اإلسبلمي وأدلتو .المساكين على بتفرقتو الكنز واجد أمر
                                                           

(: ٕٗ٘/ ٔ" )الندية الروضة" في جاء(: ٚٛ/ٖ) الميسرة الفقهية الموسوعةقاؿ الشيخ حسين العوايشة في  ٔ
 من يوجد دفن ىو إنما الركاز إف: يقولوف العلم أىل سمعت والذي عندنا، فيو اختبلؼ ال الذي األمر: مالك قاؿ"

 .مؤنة وال عمل، كبير وال نفقة، فيو يتكلف ولم بماؿ، يطلب لم ما الجاىلية، دفن
 ".بركاز فليس مرة؛ وأخطئ مرة فأصيب عمل كبير فيو وتكلف بماؿ طلب ما فأما
 قاؿ وقد بركاز، المعدف وليس الخمس وكثيره قليلو في الجاىلية؛ دفن الركاز إدريس وابن مالك قاؿ: البخاري قاؿ

 أنو المراد وليس ىدر،: أيومعنى جبار  "(الخمس الركاز وفي ، جبار المعدف في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي
. استأجره من على شيء وال ىدر، فهو فهلك؛ مثبل معدف في للعمل رجبل استأجر من أف المعنى وإنما فيو، زكاة ال
 (.ٖ٘ٙ/ ٖ" )فتح"

 فيو يجب الذي الركاز إف: يقوؿ من على( ٖٚٚ ص" )المنة تماـ" في -أي العبلمة األلباني– شيخنا رد وقد
 .إلخ...  والفضة كالذىب ماال؛ كاف ما كل ىو: الخمس

 .شيء من ملكتو ما: لغة والماؿ...  األرض في المدفوف الماؿ: فيها الركاز فإف للغة، مخالف خطأ وىذا: "فقاؿ
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 الجمهور، مذىب وىو بالنقدين؛ يختص فبل الماؿ؛ من دفن ما كل الركاز أف المقدمتين ىاتين من فيستنتج
، ابن واختاره  القوؿ ىذا على األمر آخر رأيو استقر ثم ذلك، في يتردد مالك وكاف العيد، دقيق ابن إليو وماؿ حـز

  .المدونة في كما المختار،
 حساب على المأخوذ الماؿ الشرع وجعل(: "ٛ/ ٕ٘" )الفتاوى مجموع" في -اهلل رحمو- اإلسبلـ شيخ قاؿ

 نصف فيو واحد، طرؼ من التعب فيو ما ثم الخمس، ففيو تعبا أقلو ىو الجاىلية األمواؿ من وجد فما التعب،
 فيما -العشر نصف وىو- الخمس ربع فيو طرفين من التعب فيو وما السماء، سقتو فيما -العشر وىو- الخمس

 ".-العشر ربع وىو- ذلك ثمن ففيو كالعين؛ السنة طوؿ في التعب فيو وما بالنضح، سقي
 الركاز؟ في والنصاب الحوؿ يشترط ىل
 وفي: "- وسلم عليو اهلل صلى - لقولو الفور؛ على الزكاة فيو تجب بل الركاز؛ في والحوؿ للنصاب اعتبار ال

 " الخمس الركاز
 إخراج يجب بل الحوؿ، فيو يشترط ال أنو على -الجمهور: أي- واتفقوا(: "ٖ٘ٙ/ ٖ" )الفتح" في الحافظ قاؿ

 ".الحاؿ في الخمس
 عدـ ،"الخمس الركاز وفي: "الحديث إطبلؽ من والظاىر(: "ٖٚٚ ص" )المنة تماـ" في -اهلل رحمو- شيخنا قاؿ

 ".وغيرىم والشوكاني والصنعاني المنذر ابن واختاره الجمهور، مذىب وىو النصاب، اشتراط
 المسلمين؛ إماـ رأي إلى يرجع مصرفو(: " ... ٖٛٚ ص" )المنة تماـ" في -اهلل رحمو- شيخنا قاؿ :مصرفو
 حيث الحنابلة، مذىب ىو ىذا وكأف، "األمواؿ" في عبيد أبو اختاره الذي وىو الدولة، مصلحة تقتضيو فيما يضعو
 ".كلها للمصالح المطلق الفيء مصرؼ يصرؼ. الركاز مصرؼ في قالوا
 زكاة؟ المعادف في ىل
 عبد ذكر وقد ىذا، المقننة غير المطلقة الصدقة في القوؿ سبق ما إال المعادف، في الزكاة إيجاب في نص يرد لم

 على الزكاة يروف العلماء من جمعا :(ٓٛ٘/ ٕ) الكبير الشرحفي  -تعالى اهلل رحمو- المقدسي قدامة بن الرحمن
 األرض؛ من مستفاد مقـو ماؿ وألنو...  والفضة بالذىب إال الزكاة تتعلق ال: ومالك الشافعي قاؿ: "قاؿ المعادف

 ".األحمر الطين أشبو
 وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف: "واحد غير عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن( ٛ/ٕٛٗ/ ٔ) مالك وروى

 إال اليـو إلى منها يؤخذ ال المعادف فتلك -الفرع ناحية من وىي- القبلية معادف المزني الحارث بن لببلؿ قطع -
 ".الزكاة
(: ٕ) الشافعي قاؿ: "وقاؿ( ٕ٘ٔ/ ٗ) والبيهقي( ٖٙٛ/ ٖٖٛ) عبيد وأبو( ٖٔٙٓ) داود أبو مالك عن ورواه
 إال - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن رواية فيو يكن لم أثبتوه ولو رواية، الحديث أىل يثبتو مما ىذا ليس

 ".فيو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن مروية فليست الخمس؛ دوف المعادف في الزكاة فأما إقطاعو،
، "موصوال ربيعة عن الدراوردي العزيز عبد عن روي وقد مالك، رواية في الشافعي قاؿ كما ىو: "البيهقي قاؿ

 (.ٖٓٛ) رقم تحت" اإلرواء" في -اهلل رحمو- شيخنا وضعفو
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 مما شيء في زكاة فبل المعادف؛ في عمل وإذا: "-اهلل رحمو- الشافعي لئلماـ( ٖ٘ٔ/ ٗ" )األـ" كتاب في وجاء
  .فيو زكاة فبل وغيره؛ والكبريت والحديد والنحاس والرصاص الكحل فأما ورؽ، أو ذىب إال منها؛ يخرج

 فيو زكاة فبل التحصيل؛ أو الطحن أو بالنار يعالج حتى متميز؛ غير فكاف ويميز؛ ورؽ أو ذىب منها خرج وإذا
 .غيره من بو اختلط ما ورقا، أو ذىبا يصير حتى
 فذلك فعل وإف ذلك، لو يكن لم مجازفة؛ أو موازنة أو مكايلة زكاتو يأخذ أف المصدؽ؛ المعدف رب سأؿ فإف

 .الزكاة منو تؤخذ ثم ورقا، أو ذىبا يصير حتى إصبلحو المعدف صاحب وعلى مردود،
 .منو متميز غير بغيره مختلط ذىب أو فضة ألنو بحاؿ؛ المعادف تراب بيع يجوز وال

 ".الزكاة فيها وأف بركاز، ليس المعادف أف إلى أصحابنا، بعض ذىب وقد
 .وضعفو السابق الحديث ذكر ثم

 أحد من خبلؼ ببل مجمعة األمة فإف: المعادف وأما(: "ٖٖٖ/ ٘" )المحلى" في -اهلل رحمو- حـز ابن وقاؿ
 منها شيء مزج إذا اختلفوا ثم، !كثرت وإف أعيانها، في زكاة ال والقزدير؛ والرصاص والحديد الصفر أف على منها؛

 .بوزنها والدراىم الدنانير تلك تزكى: طائفة فقالت، والحلي والدراىم الدنانير في
 خمس دوف فيما نصا الزكاة أسقط - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ ألف فاحش، خطأ وىذا: محمد أبو قاؿ

 المعادف أعياف من شيء في زكاة -خبلؼ ببل- يوجب ولم الذىب، من مقدارىا دوف وفيما الورؽ، من أواقي
 .المذكورة

 رسوؿ خالف فقد القزدير؛ أو الرصاص أو الحديد أو بالنحاس الممزوجة والدراىم الدنانير، في الزكاة أوجب فمن
 :-مرتين - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل

 .الرقة من أواقي خمس من أقل في الزكاة؛ إيجابو في: إحداىما
 المذكورة؟ المعادف أعياف في الزكاة إيجابو في: والثانية
 أو بفضة منها شيء مزج إذا والحديد؛ والقزدير والرصاص الصفر في الزكاة أوجبوا إذ تناقضوا فإنهم: وأيضا

 !يحل ال تحكم وىذا صرفا؛ كانت إذا عنها الزكاة وأسقطوا ذىب،
 ومن الذىب من أكثر منها الممزوج فكاف ذىب؛ أو بفضة مزج المعادف، ىذه من شيء عن فنسألهم وأيضا؛
 الفضة؟

 .نحاس وسائرىا فقط، فضة فلس درىم كل في درىم، مائتي عن نسألهم أف إلى نزيدىم، نزاؿ ال ثم
 يسقطونها والذي الزكاة فيو يوجبوف الذي الحد عن سألناىم أسقطوىا؛ وإف جدا، أفحشوا الزكاة فيها جعلوا فإف
 ".فيو

 واللؤلؤ والماس والزمرد والياقوت كالدر الجواىر؛ من غيرىا في زكاة وال(: "٘ٚٗ/ ٔ" )الندية الروضة" في وجاء
 .مستصحبة األصلية والبراءة ذلك، على يدؿ دليل وجود لعدـ ونحوىا؛ والمرجاف

 اهلل يوجبو لم ما العباد؛ على اإلنساف يوجب أف الفقو، من وال الورع من ليس: -الروضة لصاحب الكبلـ- أقوؿ
 كل في الزكاة وجوب يستلـز{ صدقة أموالهم من خذ} بمثل واالستدالؿ المحض، الغلو من ذلك بل عليهم؛
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 والمدر والحجر والفراش والثياب والرصاص، والنحاس الحديد ومنو الماؿ، اسم عليو يصدؽ ما أجناس من جنس
 .-التجارة أمواؿ من ليس أنو فرض على- ماؿ لو يقاؿ ما وكل ،-المتماسك اللزج الطين ىو-

 من خذ} عمـو من المذكورة األمواؿ تخصص أدلة؛ لورود ذلك وليس المسلمين، من أحد بذلك يقل ولم
 .العمـو تحت لبقائو دليل؛ يخصو لم ما زكاة تجب إنها: قائل يقوؿ حتى{ أموالهم

 في الزكاة عليهم يوجب ولم معلومة، وأجناس مخصوصة، أمواؿ ىو عباده، أمواؿ من الزكاة فيو اهلل شرع الذي بل
 .غيرىا

 اإلضافة أف والبياف، والنحو األصوؿ، علم في تقرر لما العهد، على الكريمة اآلية في اإلضافة حمل فالواجب
 في األصل إنو: الرضي المحقق قاؿ بل العهد، البلـ أقساـ جملة ومن البلـ، إليها تنقسم التي األقساـ إلى تنقسم

 .البلـ
 وجو ال قيمة؛ وارتفاع نفاسة لو ما وسائر واليسر، والعقيق والزمرد والياقوت والدر والآللئ فالجواىر ىذا تقرر إذا

 .علم من أثارة عليو ليس النفاسة؛ بمجرد للوجوب والتعليل فيو، الزكاة إليجاب
 ثمنا، وأعلى أنفس ىو ما ونحوىا، والبنادؽ كالسيوؼ الحديد، من المصنوعات في لكاف صحيحا، ذلك كاف ولو

 .رغبة إليها وللناس نفاسة، فيها التي األشياء من بو؛ اإلحاطة يتعسر وما واليشم، والبلور الصين، بذلك ويلحق
 اهلل أنزؿ ما التي التكاليف ىذه من الناس وإراحة الشارع، رسمو الذي الحد على والوقوؼ اإلنصاؼ أحسن فما
 .سلطاف من بها

 ذكر قد{ أموالهم من خذ: }وىي اهلل يوجبو لم فيما الزكاة إيجاب في الناس من كثيرا أوقعت التي اآلية أف على
 ".بصددىا نحن التي الفرض صدقة في وليست النفل؛ صدقة في أنها التفسير أئمة

 .بنص إال زكاة ال ألنو المعادف؛ في الزكاة تجب ال: فقاؿ المعادف زكاة عن -اهلل رحمو- شيخنا وسئل
 .البحر من يستخرج ما

 وصلو( البحر دسره شيء ىو بركاز، العنبر ليس)  -عنهما اهلل رضي- عباس ابن قاؿ: -اهلل رحمو- البخاري قاؿ
 (.ٖٙ٘/ ٔ" )البخاري مختصر"و( ٕٖٙ/ ٖ" )الفتح" وانظر عنو، صحيح بسند وغيرىما شيبة أبي وابن الشافعي
 .كذلك ىو ودراية؛ يحضرني، ال رواية: فقاؿ األثر ىذا عن -اهلل رحمو- شيخنا وسألت

 الركاز في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي جعل فإنما الخمس، واللؤلؤ العنبر في: الحسن وقاؿ: البخاري قاؿ
 .الماء في يصاب الذي في ليس الخمس،

 من يتولداف ألنهما -والعنبر اللؤلؤ والسيما- فيو خمس ال الركاز غير أف الحديث؛ ومفهـو: "القصار ابن قاؿ
 ".السمك فأشبها البحر؛ حيواف
 .العزيز عبد بن عمر عن روي ما إال شيء؛ فيو يجب ال أنو إلى الجمهور وذىب

 والياقوت والجواىر العنبر من أصيب مما شيء في وليس(: "ٓٙٔ/ ٙ" )المحلى" في -اهلل رحمو- حـز ابن قاؿ
 ". وجده؟ لمن كلو وىو أصبل، شيء -وبرية بحرية- والزمرد
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 دفن من وجد ما: والركاز»: قولو(: ٛٛ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 مدفوف: أي مفعوؿ، بمعنى الداؿ بكسر «الجاىلية ِدفن من»: وقولو «الجاىلية

 .مصدراً  تكوف ألنها الداؿ فتح يصح وال الجاىلية،
 خبره مبتدأ «الركاز»: وقولو المدفوف وىو مركوز،: أي مفعوؿ، بمعنى فعاؿ: الركاز
 دفن من كاف ما بل ركازًا، يكوف مدفوف كل ليس ولكن ما، الموصوؿ االسم

 مدفوناً، كنزاً  األرض في نجد بأف وذلك اإلسبلـ، قبل ما الجاىلية ومعنى الجاىلية،
 قبل أنها علم قد نقوداً  يكوف أف مثل فيو، الجاىلية عبلمات ووجدنا استخرجناه فإذا

 .ذلك أشبو ما أو اإلسبلـ، قبل تاريخ عليها يكوف أو اإلسبلـ،
 النبي قوؿ لعمـو النصاب؛ فيو يشترط فبل «وكثيره قليلو في الخمس ففيو»: قولو

 .«الخمس الركاز وفي»: وسّلم عليو اهلل صّلى
 «أؿ» في اختبلفهم على بناء فيء؟ أو زكاة ىو ىل الخمس، في العلماء اختلف ثم
 ىي أو الحقيقة لبياف ىي ىل «الخمس»: الحديث في وسّلم عليو اهلل صّلى قولو في

 للعهد؟
 .الحقيقة لبياف «أؿ» فتكوف زكاة إنو: العلماء بعض فقاؿ

 :يأتي ما القوؿ ىذا على ويترتب

                                                                                                                                                  

 ال أنو فصح ،"حراـ عليكم وأموالكم دماءكم إف: "- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ(: "ٔٙٔ ص) وقاؿ
 تعالى وباهلل - وجده لمن فهو لو رب ال ما كل -خبلؼ ببل- وكاف صحيح، نص بغير شيئا مسلم إغراـ يحل

 ".؟!التوفيق
 والمرجاف؛ كاللؤلؤ البحر من يخرج ما وأما(: "ٜٔ/ ٕ٘" )الفتاوى مجموع" في -اهلل رحمو- اإلسبلـ شيخ قاؿ
 .الجمهور عند فيو زكاة فبل

 ".ألحمد ورواية البصري والحسن الزىري قوؿ وىو زكاة، فيو: وقيل
 زكاة ال: "-اهلل رحمو- فقاؿ البحر؛ من يخرج ما على الزكاة وجوب تروف ىل: -اهلل رحمو- شيخنا وسألت

 ".عليو
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 العشر، نصف ألف الزكوية؛ األمواؿ في يجب ما أعلى الركاز زكاة تكوف أف ػ ٔ
 .الخمس من أقل أربعين، من وشاة العشر، وربع والعشر،

 .وكثيره قليلو في فتجب النصاب فيو يشترط ال أنو ػ ٕ
 الذىب من كاف سواء الخمس فيو فيجب معين، ماؿ من يكوف أف يشترط ال أنو ػ ٖ
 .غيره زكاة بخبلؼ األخرى، المعادف أو الفضة أو

 للعهد الخمس، في «أؿ» فتكوف فيء أنو: ػ اهلل يرحمهم ػ أصحابنا عند والمذىب
 خمس وىو اإلسبلـ، في المعهود الخمس: أي الحقيقة، لبياف وليست الذىني،

 ىو وىذا العامة، المسلمين مصالح في يصرؼ فيئاً  يكوف الذي الغنيمة خمس
 األوجو في بيانو سبق كما الزكاة، باب في المعهود يخالف زكاة جعلو ألف الراجح؛

 .المتقدمة الثبلثة
 :مسائل
 فحكمو الجاىلية، من أنو وال الكفر، عبلمة عليو ليس ركازاً  اإلنساف وجد إذا: األولى

 أو صاحبو، إلى تحملو أف إما: أي بو، إعبلمو أو إليو، رده وجب صاحبو علم إف
 أبرأت أعلمتو فإذا حمل، إلى يحتاج ثقيبلً  يكوف قد ألنو اإلعبلـ؛ ىنا واألسهل تعلمو،
 .ذمتك

 فإف لفبلف، أنو نتوقع ولم اسماً، عليو نجد لم بحيث معلـو غير صاحبو كاف وإف
 .لواجده فهو وإال صاحبو، جاء فإف كاملة، سنة لمدة يعّرؼ اللقطة حكم حكمو
 ففيو الركاز، ىذا على فحصل غيره أو بيتك في بئراً  ليحفر رجبلً  استأجرت لو: الثانية

 :تفصيل
 البيت، لصاحب فهو الركاز ىذا إلخراج العامل، ىذا استأجر األرض صاحب كاف إذا

: وسّلم عليو اهلل صّلى لقولو للعامل فهو العامل فوجده فقط، للحفر استأجره كاف وإف
 .أخرجو البخاري ومسلم  «نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات األعماؿ إنما»
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 تدعوا لم فإف الثلث، ودعوا فخذوا خرصتم إذا)  :وسّلم عليو اهلل صّلى قولو: الثالثة
 أو الثمر، من القدر ىذا في الزكاة إسقاط منو المراد ىل ، ٔ( الربع فدعوا الثلث
 فيو؟ يتصرؼ للمالك الزكاة من الثلث يجعل أف المراد

 قد ألنو للمالك؛ فيو التصرؼ جعل بل اإلسقاط، باب من ليس ىذا أف الصحيح
 ىذا أف على ويدؿ الزكاة، من يعطيهم ذلك أشبو وما وأصحاب، أقارب للمالك يكوف

 السماء سقت فيما»: وسّلم عليو اهلل صّلى النبي قوؿ عمـو الراجح، القوؿ ىو
 .«العشر

 .الكفر  دار في ركازا أو كنزا وجد إذا( : ٔ-مسألة) 
 التي عمبلتهم ذلك ومن ، للكفار أنو على تدؿ عبلمة عليو كاف إذا المدفوف الماؿ

 دار في الركاز وجد فيمن الفقهاء اختلف وقد ، الركاز:  يسمى فهذا ، يتداولونها
 : بأماف دخلها وقد ، الكفر

 . الحنفية مذىب وىذا ، شيء فيو يلزمو وال ، يملكو أنو إلى بعضهم فذىب -ٔ

                                                           

 ٜٕٗ/ٚ) شيبة أبى وابن ،( ٔ٘ٚ٘ٔ رقم ، ٛٗٗ/ٖ) وأحمد ،( ٖٕٗٔ رقم ، ٔٚٔ ص) الطيالسى أخرجو ٔ
 في زنجويو وابن ،( ٛٗٗٔ) األمواؿ في عبيد وأبو ،( ٜٕٔٙ رقم ، ٖٔ٘/ٕ) والدارمى ،( ٜٕٖٓٙ رقم ،

 ٕٗ/٘) والنسائى ،( ٖٗٙ رقم ، ٖ٘/ٖ) والترمذى ،( ٘ٓٙٔ رقم ، ٓٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٕٜٜٔ) األمواؿ
 قانع وابن ،( ٕٖٓٛ رقم ، ٘ٚ/ٛ) حباف وابن ،( ٕٖٕٓ رقم ، ٕٗ/ٗ) خزيمة وابن ،( ٜٕٔٗ رقم ،
 ، ٜٚص) الجارود وابن ،( ٗٙٗٔ رقم ، ٓٙ٘/ٔ) والحاكم ،( ٕٙٙ٘ رقم ، ٜٜ/ٙ) والطبرانى ،( ٜٕٙ/ٔ)

 رقم ، ٖٕٔ/ٗ) والبيهقى ،( ٖٕٚٓ رقم ، ٖٓٔ/ٗ) والمثاني اآلحاد فى عاصم أبى وابن ،( ٕٖ٘ رقم
 المجموع في النووي وقاؿ ، الذىبي وأقره الحاكم وصححو ، حباف وابن خزيمة ابن صححو والحديث( ٖٕٗٚ

 أبو يضعفو ولم مشهور، ىو وال تعديل وال بجرح فيو يتكلموا فلم الرحمن عبد إال صحيح وإسناده( : ٖٙٗ/٘)
 ضعف إلى أيضا الذىبي وأشار ،( ٕ٘ٔ/ٗ) واإليهاـ الوىم بياف في القطاف ابن وضعفو ، أعلم واهلل داود،

 بن مسعود بن الرحمن عبد إسناده في( : ٖٓٛ/ٕ) التلخيص في الحافظ وقاؿ ،( ٜٛ٘/ٕ) الميزاف في الحديث
 العبلمة وضعفو ، حالو يعرؼ ال القطاف ابن وقاؿ بو تفرد إنو البزار قاؿ وقد حثمة أبي بن سهل عن الراوي نيار

 غوث في الحويني وقاؿ (،ٜٛ٘وحسنو العبلمة ابن باز في تعليقو على البلوغ ) ،( ٕٙ٘٘) الضعيفة في األلباني
 . حسن حديث وىو ، لين إسناده( : ٕٖ٘ رقم ، ٚٔ/ٕ) المكدود
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 وابن الحنابلة مذىب وىذا ، الخمس ويخرج ، يملكو أنو إلى آخروف وذىب -ٕ
 . حـز
  الشافعية مذىب وىذا ، البلد أىل على يرده بل يملكو ال أنو إلى آخروف وذىب -ٖ

 دار في فوجد بأماف الحرب دار دخل ومن: "  الحنفية كتب من" الهداية" في قاؿ
 خصوصا صاحبها يد في الدار في ما ألف؛  الغدر عن تحرزا ، عليهم رده ركازا بعضهم

 يعد فبل الخصوص على أحد يد في ليس ألنو؛  لو فهو الصحراء في وجده وإف ،
 أي( الصحراء في: ) قولو: "  شرحو في الهماـ ابن قاؿ، انتهى"  فيو شيء وال غدرا
 ( .ٖٕٛ/ٕ" )القدير فتح" من انتهى"  لها مالك ال أرض
 دار دخل إذا أما: "  قاؿ أنو الرافعي عن( ٔ٘/ٙ" )المجموع" في النووي ونقل

 خيانتهم لو ليس[ أنو] كما.  بغيره وال بقتاؿ ال الكنز أخذ لو يجوز فبل بأماف الحرب
 . انتهى"  رده يلزمو فإنو،  أمتعتهم في

 ذمي غير كافر دفن من كنزا وجد ومن( : " ٖ٘ٛ/٘" )المحلى" في حـز ابن وقاؿ
 الخمس ويقسم،  حبلؿ لو أخماسو فأربعة - جاىلي غير أو،  الدافن كاف جاىليا -

 عنوة أرض أو،  العرب أرض في فبلة في وجده وسواء،  الغنيمة خمس يقسم حيث
،  مسلم دار في أو،  داره في أو؛  صلح أرض أو[ ، بالقوة المسلموف فتحها:  أي]
 . مختصرا انتهى"  ذكرنا كما سواء حكمو وجده ما حيث أو،  ذمي دار في أو

 أو اإلسبلـ دار في ركازا وجد فمن ، األخير القوؿ رجحاف ىو أعلم واهلل يظهر والذي
 الركاز وفي: ) وسلم عليو اهلل صلى قولو لعمـو ؛ الخمس إخراج مع ، لو فهو ، غيرىا

  ( .ٓٔٚٔ) ومسلم( ٜٜٗٔ) البخاري رواه( الخمس
 ىذه الستخراج شرعية غير طرقا الناس من كثير يسلك( : في ىذه األياـ ٕ-مسألة) 

 على يعتمدوف وآخروف ، والمشعوذين والكهنة بالسحرة يستعين فبعضهم ، الكنوز
 العظيم اإلثم استحقاؽ توجب وىي ، شرعية غير الطرؽ ىذه وكل ، بالجن اتصالهم

 . فاعلو على
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 ابتغاء اف في الرابع الفصل(: ٔٛٗ/ ٔ) -المقدمة- تاريخو في خلدوف ابن قاؿ
  .طبيعي بمعاش ليس والكنوز الدفائن من االمواؿ

 من االمواؿ استخراج على يحرصوف االمصار في العقوؿ ضعفاء من كثيرا أف إعلم
 مختزنة السالفة االمم أمواؿ أف ويعتقدوف ذلك من الكسب ويبتغوف االرض تحت
 من إال ذلك ختامها يفض ال سحرية بطبلسم كلها عليها مختـو االرض تحت كلها
 بافريقية االمصار فاىل والقرباف والدعاء البخور من يحلو ما واستحضر علمو على عثر

 في وأودعوىا كذلك أموالهم دفنوا بها االسبلـ قبل كانوا الذين االفرنجة أف يروف
 يروف بالمشرؽ االمصار وأىل استخراجها إلى السبيل يجدوا أف إلى بالكتاب الصحف

 حديث تشبو أحاديث ذلك في ويتناقلوف والفرس والرـو القبط أمم في ذلك مثل
 طلسمو يعرؼ لم ممن الماؿ موضع حفر إلى لذلك الطالبين بعض انتهاء من خرافة

 موضوعة والجواىر االمواؿ يشاىد أو بالديداف معمورا أو خاليا فيجدونو خبره وال
 من ذلك مثل أو خسفا يظنو حتى االرض بو تميد أو سيوفهم منتضين دونها والحرس

 وأسبابو الطبيعي المعاش عن العاجزين بالمغرب البربر طلبة من كثيرا ونجد الهذر
 ترجم بما أو عجمية بخطوط إما الحواشي المتحزمة باالوراؽ الدنيا أىل إلى يتقربوف
 بذلك يبتغوف أماكنها في عليها االمارات باعطاء الدفائن أىل خطوط من منها بزعمهم

 على حملهم إنما بانهم عليهم ويموىوف والطلب الحفر على يبعثونو بما منهم الرزؽ
 عند تكوف وربما والعقوبات الحكاـ مناؿ من ىذا مثل في الجاه طلب بهم االستعانة

 دعواه من بقى ما تصديق على بها يموه السحرية االعماؿ من غريبة أو نادرة بعضهم
 على االيدي بجمع العقوؿ ضعفاء من كثير فتولع وطرقو السحر عن بمعزؿ وىو

 يعثروا لم فإذا الدوؿ أىل وعيوف الرقباء مخافة الليل بظلمات فيو والتستر االحتفار
 بو يخادعوف الماؿ ذلك على بو ختم الذي بالطلسم الجهل إلى ذلك ردوا شئ على

 ضعف على زيادة الغالب في ذلك على يحمل والذي مطامعهم إخفاؽ عن أنفسهم
 والفلح التجارة من للكسب الطبيعية بالوجوه المعاش طلب عن العجز ىو إنما العقل
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 عجزا وأمثالو ىذا من الطبيعي المجرى غير وعلى المنحرفة بالوجوه فيطلبونو والصناعة
 تحصيلو في نصب وال تعب غير من الرزؽ تناوؿ إلى وركونا المكاسب في السعي عن

 نصب في وجهو غير من ذلك بابتغاء أنفسهم يوقعوف أنهم يعلموف وال واكتسابو
 العقوبات لمناؿ ذلك مع أنفسهم ويعرضوف االوؿ من أشد شديد وجهد ومتاعب

 حتى النهاية حد عن وخروجها وعوائده الترؼ زيادة االكثر في ذلك على يحمل وربما
 بالمجرى الكسب عن عجز فإذا بمطالبها تفي وال ومذاىبو الكسب وجوه عنها تقصر

 كلفة غير من دفعة العظيم الماؿ لوجود التمني إال نفسو في وليجة يجد لم الطبيعي
 فيو ويسعى ذلك ابتغاء على فيحرص أسرىا في حصل التي بالعوائد ذلك لو ليفي

 ومن الدولة أىل من المترفوف ىم ذلك على يحرصوف تراىم من فأكثر ولهذا جهده
 الكثير فنجد معناىا في وما مصر مثل االحواؿ المتسعة الترؼ الكثيرة االمصار سكاف
 على يحرصوف كما شواذه عن الركباف ومسألة وتحصيلو ذلك بابتغاء مغرمين منهم

 لعلهم المغاربة طلبة من يلقونو من مفاوضة في مصر أىل عن بلغني ىكذا الكيمياء
 أف يروف لما المياه تغوير عن البحث ذلك على ويزيدوف كنز أو دفين على منو يعثروف
 مختزنا أو دفينا يستر ما أعظم وأنو النيل بحاري في كلها الدفينة االمواؿ ىذه غالب

 الوصوؿ عن االعتذار في المفتعلة الدفاتر تلك أصحاب عليهم ويموه اآلفاؽ تلك في
 سامع فيحرص معاشو على يحصل حتى الكذب من بذلك تسترا النيل بجرية إليها
 بشأف كلفا ىذه من مبتغاه لتحصيل السحرية باالعماؿ الماء نضوب على منهم ذلك

 في بأرضهم باقية وآثارىا السحرية فعلومهم أوليو عن القطر ذلك في متوارثا السحر
 أىل تناقل وقد بذلك باختصاصهم شاىدة فرعوف سحرة وقصة وغيرىا البراري
 بالتغوير العمل كيفية فيها تعطى المشرؽ حكماء إلى ينسبونها قصيدة المغرب
 كبلـ إسمع*  التغوير في للسر طالبا يا ىذه وىي فيها تراه حسبما سحرية بصناعة
 غرور ولفظ بهتاف قوؿ من*  كتبهم في صنفوا قد ما عنك دع خبير من الصدؽ
 البئر تغور أردت فإذا بالزور يرى ال ممن كنت إف*  ونصيحتي مقالتي لصدؽ واسمع
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 رأس والرأس*  أوقفتها التي كصورتك صور التدبير في االوىاـ لها حارت*  التي
 البير قرار من ينشل الدلو في*  الذي للحبل سكتاف ما ويداه التقوير في الشبل

 غير الطاءات على ويطا التكرير من احذر الطبلؽ عدد*  عاينتها كما ىاء وبصدره
 من أولى تربيعو*  دائر خط الكل حوؿ ويكوف النحرير الكيس اللبيب مشي*  مبلمس
 بالسندروس بالتبخير الذبح عقب واقصده*  بو والطخو الطير عليو واذبح التكوير
 أخضر ال*  أزرؽ ال أصفر أو أحمر من حرير بثوب والبسو والقسط*  وميعة وباللباف

 والطالع التحمير خالص من أحمر أو*  أبيض صوؼ خيطاف ويشده تكدير وال فيو
 في*  عطارد بسعد متصل والبدر منير غير الشهر بدء ويكوف*  بينوا قد الذي االسد

 وعندي عليها يمشي كأنو قدميو بين الطاءات تكوف أف يعني التدبير ساعة سبت يـو
 واصطبلحات غريبة أحواؿ ذلك في فلهم المتخرفين تمويهات من القصيدة ىذه أف

 والدور المشهورة المنازؿ يسكنوا أف إلى بهم والكذب التخرفة وتنتهي عجيبة
 يكتبونها التي والشواىد فيها المطابق ويضعوف الحفر ويحتفروف ىذه لمثل المعروفة

 على ويعثوف الصحائف ىذه بأمثاؿ العقوؿ ضعفاء يقصدوف ثم كذبهم صحائف في
 ويطالبوف كثرتو عن يعبر ال الماؿ من دفينا بو أف ويوىموف وسكناه المنزؿ ذلك كبراء

 قد التي الشواىد بظهور ويعدونو الطبلسم لحل والبخورات العقاقير الشتراء بالماؿ
 ولبس خدع قد وىو ذلك من يراه لما فينبعث فعلهم ومن بأنفسهم ىنالك أعدوىا

 عليهم بو يلبسوف كبلمهم في اصطبلح ذلك في وبينهم يشعر ال حيث من عليو
 وأما ذلك وأمثاؿ حيواف وذبح وبخور حفر من يتلونو فيما محاورتهم عند ليخفى
 وإف الكنوز أف واعلم خبر وال علم في لو اصل فبل الحقيقة على ذلك في الكبلـ
 وليس إليها القصد وجو على ال االتفاؽ وجو وعلى النادر حكم في لكنها توجد كانت
 عليها ويختموف االرض تحت أموالهم الناس يدخر حتى البلوى بو تعم بأمر ذلك

 وفرضو الحديث في ورد الذي والركاز الحديث في وال القديم في ال بالطبلسم
 فمن وأيضا والطلب بالقصد ال فاؽتواال بالعثور يوجد إنما الجاىلية دفين وىو الفقهاء
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 عليو ينصب فكيف إخفائو في بالغ فقد السحرية باالعماؿ عليو وختم مالو اختزف
 أىل ذخيرتو على يطلع حتى الصحائف في ذلك ويكتب يبتغيو لمن واالمارات االدلة

 تكوف وأف بد ال العقبلء فأفعاؿ وأيضا االخفاء قصد يناقض ىذا واآلفاؽ االمصار
 يؤثره من أو قريبو أو لولده يختزنو فإنو الماؿ اختزف ومن االنتفاع في مقصود لغرض

 يعرفو ال لمن أو والهبلؾ للببلء ىو وإنما أحد كل عن بالكلية إخفاءه يقصد أف وأما
 أين قولهم وأما بوجو العقبلء مقاصد من ليس فهذا االمم من سيأتي ممن بالكلية
 الذىب من االمواؿ أف فاعلم والوفور الكثرة من فيها علم وما قبلنا من االمم أمواؿ

 والرصاص والنحاس الحديد مثل ومكاسب معادف ىي إنما واالمتعة والجواىر والفضة
 ينقصها أو فيها ويزيد االنسانية باالعماؿ يظهرىا والعمراف والمعادف العقارات وسائر

 ومن قطر إلى قطر من انتقل وربما متوارث متناقل فهو الناس بأيدي منها يوجد وما
 في الماؿ نقص فإف لو يستدعي الذى والعمراف أغراضو بحسب أخرى إلى دولة

 فلم والشاـ مصر في نقص وإف واالفرنج الصقالبة بببلد ينقص فلم وأفريقية المغرب
 مع ينقصها أو يوفرىا والعمراف والمكاسب اآلالت ىي وإنما والصين الهند في ينقص

 والجوىر اللؤلؤ إلى ويسرع الموجودات سائر يدرؾ كما الببلء يدركها المعادف أف
 والرصاص والحديد والنحاس والفضة الذىب وكذا غيره إلى يسرع مما أعظم

 في وقع ما وأما وقت القرب بأعيانها يذىب ما والفناء الببلء من ينالها والقصدير
 من يزيد أو آالؼ منذ القبط ملكة في مصر أف فسببو والكنوز المطالب أمر من مصر

 على والآللئ والجوىر والفضة الذىب من بموجودىم يدفنوف موتاىم وكاف السنين
 نقروا ببلدىم الفرس وملك القبط دولة انقضت فلما الدوؿ أىل من تقدـ من مذىب

 قبور من كاالىراـ يوصف ال ما قبورىم من فأخذوا عنو فكشفوا قبورىم في ذلك على
 العهد لهذا لذلك مظنة قبورىم وصارت بعدىم من اليونانيوف فعل وكذا وغيرىا الملوؾ

 بو يكرموف ما أو أموالهم من يدفنونو ما أما االوقات من كثيرا فيها الدفين على ويعثر
 قبور فصارت لذلك معدة والفضة الذىب من وتوابيت أوعية من الدفن في موتاىم
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 بالبحث مصر أىل عني فلذلك فيها ذلك لوجود مظنة السنين من آالؼ منذ القبط
 على المكوس ضربت حين إنهم حتى واستخراجها فيها ذلك لوجود المطالب عن

 يشتغل من على ضريبة وصدرت المطالب أىل على ضربت الدولة آخر االصناؼ
 إلى الذريعة االطماع أىل من المتعاطوف بذلك فوجد والمهوسين الحمقى من بذلك

 نعوذ مساعيهم جميع في الخيبة على إال حصلوا وما باستخراجو والذرع عنو الكشف
 باهلل يتعوذ أف بو وابتلي الوسواس ىذا من شئ لو وقع من فيحتاج الخسراف من باهلل
 من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ تعوذ كما معاشو طلب في والكسل العجز من

 والمكاذب بالمحاالت نفسو يشغل وال ووسواسو الشيطاف طرؽ عن وينصرؼ ذلك
 .انتهى حساب بغير يشاء من يرزؽ واهلل الحكايات من

 ويجعلهم يقولها، بطبلسم الجن يحضر من ىناؾ: اهلل رحمو العثيمين العبلمة وسئل
 .العمل؟ ىذا حكم فما بعيد، زمن منذ القرية أرض في مدفونة كنوزا لو يخرجوف
 الجن بها يحضروف التي الطبلسم ىذه فإف بجائز؛ ليس العمل ىذا: فأجاب

 اهلل قاؿ خطير أمره والشرؾ ،- الغالب في - شرؾ من تخلو ال بها ويستخدمونهم
 من للظالمين وما النار ومأواه الجنة عليو اهلل حـر فقد باهلل يشرؾ من إنو: )تعالى
 ويغرىم حق، على وأنهم بأنفسهم يغريهم ويغرىم، يغريهم إليهم يذىب والذي ،(أنصار

 .األمواؿ من يعطيهم بما
 إخوانو يحذر وأف إليهم، الذىاب اإلنساف يدع وأف ىؤالء، مقاطعة فالواجب

 الناس على يحتالوف أنهم ىؤالء أمثاؿ في والغالب إليهم، الذىاب من المسلمين
 ينشرونو أخذوا القدر وافق إف ثم تخرصا، القوؿ ويقولوف حق بغير أموالهم ويبتزوف

 ادعوا يوافق لم وإف كذا، وصار قلنا ونحن كذا، وصار قلنا نحن: ويقولوف الناس، بين
 .الشيء ىذا منعت التي ىي أنها باطلة، دعاوى

 الكذب تمتطوا أف احذروا: لهم وأقوؿ األمر بهذا ابتلي من لىإ النصيحة أوجو وإني
 قريب، الدنيا أمد فإف بالباطل، الناس أمواؿ وأخذ وجل عز باهلل والشرؾ الناس على
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 وأف العمل، ىذا من تعالى اهلل إلى تتوبوا أف وعليكم عسير، القيامة يـو والحساب
 ٕ" ) عثيمين ابن الشيخ فتاوى. " الموفق واهلل أموالكم، وتطيبوا أعمالكم، تصححوا

 (.ٙٔٔ رقم السؤاؿ/ 
 والسحرة بالجن واالستعانة الطبلسم من ، المحرمة الطرؽ المسلم تجنب إذا أما

 عليو حرج فبل ؛ ذلك غير أو دار أو أرض من ، غيره ملك على العدواف أو ، والكهنة
 كاف إف ، عنو والبحث ػ أيضا ػ طلبو في عليو حرج وال ، الركاز ذلك من يجده فيما

 خلف الجري في عمره يضيع يكن ولم ، ذلك إلى الموصلة المادية بالوسائل معرفة لو
 طريق عن السابق في الماؿ يطلبوف كانوا الذين كحاؿ ، الكنوز وأوىاـ ، الغنى سراب

 الماؿ طلب من:  فيهم فقالوا ، ذىبا المعادف قلب على تعينهم التي الكيمياء تعلم
 !! أفلس بالكيمياء

 يجيء لم الشرع فإف ، الشرع في عنو والبحث طلبو في معينة طريقة لو ىذا أف وأما
 . عليو يحـر أو حقو في يشرع ما ببياف جاء وإنما ، ذلك بمثل

 أو ، المادية بعبلماتو ، ذلك تعرؼ على تعينهم وسيلة أو آلة من الناس اخترع فمهما
 . واستعملو علمو لمن مباح ذلك فإف ، عليو الدالئل

 
 (األنعاـ بهيمة زكاة)باب 

 الزكاة، فيها تجب التي األصناؼ من ىي والغنم والبقر اإلبل أف على الفقهاء أجمع
 خبلؼ الخيل وفي ،ستأتي في أثناء المسائل القادمة كثيرة، بأحاديث لذلك واستدلوا

 للتجارة تكن لم ما زكاة فيها فليس الحيواف أصناؼ من وغيرىا والحمير البغاؿ وأما ،
 . 
ثبلثة، على اختبلؼ فيها بين  األنعاـ بهيمة في الزكاة ( : شروط وجوبٔ-مسألة)

 عامة األمواؿ في الزكاة لوجوب بيانها المتقدـ الشروط سائر إلى باإلضافةاألئمة، 
 سابق. ال التفصيل على
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 وبقر والنواضح، والركوب، للحمل المعدة فاإلبل عاملة، تكوف ال أف: األوؿ الشرط
 قوؿ وىو الحنفية، مذىب ، وفقسائمة كانت ولو فيها زكاة ال والسقي الحرث

 والحوامل العوامل في ليس ) بحديث واستدلوا الحنابلة، ومذىب األصح في الشافعية
 بقر ىي المثيرة والبقر ،حماؿاأل لحمل المعدة ىي والحوامل ،ٔ( شيء المثيرة والبقر

                                                           

 طرؽ من الدارقطني رواه الحديث ىذا( : ٓٙٗ/٘قاؿ ابن الملقن في البدر المنير ) ٔ
 ، سواء كذلك مرفوعا عنو اهلل رضي عباس ابن عن وطاوس، مجاىد عن ليث، عن سوار، حديث من:  إحداىا

 الوضوء في حالو علمت قد وليث) ، والدارقطني أحمد قالو كما متروؾ مصعب ابن ىو سوار ضعيف، إسناد وىذا
 إسناده: فقاؿ تضعيفو في القوؿ البيهقي وأجمل، الناس عنو حدث قد لكن الحديث مضطرب( ىو( : أحمد) قاؿ

 . ضعيف
 «اإلبل»:  قاؿ أنو إال ، مرفوعا ، جده عن ، أبيو عن ، شعيب بن عمرو عن ، القطاف غالب حديث من:  ثانيها
 . اهلل عبيد بن غالب عندي وىو ، القطاف غالب:  قاؿ كذا:  الدارقطني قاؿ . «البقر» بدؿ
 قاؿ.  تركوه( الجزري) فهو اهلل عبيد بن غالب أما ، حجة ببل حباف ابن وجرحو ، ثقة( فإنو) القطاف( ليتو: ) قلت

 . منكر الحديث متروؾ:  حاتم أبو
 - النبي أف ؛ علي عن ، عباس ابن عن يحدث ، العطاردي رجاء أبي عن ، حبيب بن الصقر حديث من:  ثالثها
 الخيل الجبهة:  الصقر قاؿ.  «صدقة الجبهة في وال ، صدقة العوامل في ليس»:  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى

 ، الصعق يسميو حباف وابن ، ضعيف ىذا والصقر:  قلت، الخيل الجبهة:  عبيد أبو وقاؿ والعبيد والبغاؿ
 يعرؼ وإنما ، - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كبلـ من ليس:  حباف ابن قاؿ، الصقر يسميو والدارقطني

 . األثبات عن بالمقلوبات يأتي( ىو) و رجاء أبي( على) الصعق( فقلبو) منقطع بإسناد
  . ضعف( إسناده) في:  البيهقي قاؿ،  «صدقة المثيرة في ليس»:  رفعو ، جابر حديث من:  رابعها

 ىو - بدر أبو نا ، المنادى بن اهلل عبيد بن محمد رواية من:  - صحيح عندي ىو بل ، أمثلها وىو - خامسها
 اهلل صلى - النبي عن ، علي عن ، ضمرة بن وعاصم الحارث عن ، إسحاؽ أبو نا ، زىير نا - الوليد بن شجاع

 وقد . «شيء العوامل البقر على ليس»:  الحارث حديث وفي، «شيء العوامل البقر في ليس»:  - وسلم عليو
 ىذا( الصقر:  قاؿ) الصقر حديث من ذكره لما القطاف وابن األوؿ الحديث في اإلسناد ىذا على الكبلـ أسلفنا

 . مثلو عنو يرويو الذي - بالباء - البصري الحارث بن وأحمد:  قاؿ . مر كما ضعيف بل ، ال:  قلت . مجهوؿ
 ىذا من أجود إسناد الحديث ولهذا:  قاؿ . معروؼ ، الغساني وىو ، الرازي حاتم أبو قالو كما متروؾ بل:  قلت

 لم:  قاؿ ثم ، أسلفناه كما ، الدارقطني طريق من ساقو ثم ، الجبهة ذكر( فيو) ليس) أنو إال ، صحيح ىو بل ،
، األثبات أحد المنادي وابن ، معروؼ ثقة اإلسناد ىذا في من وكل:  قاؿ.  الحارث رواية ال عاصم رواية إال( أعن
 قاؿ فلذلك ، ووقفو رفعو في باالختبلؼ الحديث يعلل ليس القطاف ابن:  «اإلماـ» في الدين تقي الشيخ قاؿ

 . بو واالحتجاج ضمرة بن عاصم توثيق على تصحيحو القطاف ابن وبنى ، موقوفا شيبة أبي ابن رواه وقد ، بالصحة
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 وذىب،  ٔ( شيء العوامل البقر في ليس ) ولحديث ، األرض تثير التي الحرث
 قوؿ لعمـو الماشية في الزكاة يمنع ال العمل أف إلى للشافعية آخر قوؿ وىو المالكية

 . ٕ( شاة ذود خمس كل في ) وسلم عليو اهلل صلى النبي
 ، الزكاة منع ذلك يقتضي فبل للمالك تحصل ومنفعة رفق زيادة السائمة استعماؿ وألف

 . إيجابها تأكيد بل
 كانت فلو البر، نبات من الرعي على غذاؤىا يكوف أف ومعناه: السـو: الثاني الشرط
 تتراكم المعلوفة في ألف والحنابلة؛ والشافعية الحنفية عند الزكاة فيها تجب لم معلوفة

أبي بكر  حديث في بما لذلك واستدلوا المعنى، حيث من النماء فينعدـ المئونة،
 كانت إذا سائمتها في الغنم صدقة وفي( )...ٗ٘ٗٔرضي اهلل عنو عند البخاري )

 جده عن أبيو عن حكيم بن بهز حديث في بما...(، و  شاة ومائة.عشرين إلى أربعين

                                                                                                                                                  

 ، ضمرة بن عاصم عن ، إسحاؽ أبي حديث وموقوفا مسندا ذلك في روي ما وأشهر:  «سننو» في البيهقي قاؿ
 رفعو:  قاؿ ثم ، السالفين باللفظين ، مرفوعا علي عن ، الحارث عن ، إسحاؽ أبي عن رواه ثم ، مرفوعا علي عن
:  زىير قاؿ:  فقاؿ ، بالشك زىير عن ، النفيلي ورواه ، شك غير( من) زىير عن ، الوليد بن شجاع البدر أبو

:  عليو( موقوفا) علي عن ، عاصم عن ، إسحاؽ أبي عن غيره ورواه.  - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن أحسبو
 العوامل البقر في وال ، العوامل اإلبل في ليس»( : لو) لفظ وفي «شيء الحراثة البقر من العوامل على ليس»

 عن وروي:  قاؿ.  «زكاة األرض مثير على ليس»:  قاؿ أنو جابر عن ، الزبير أبي إلى بإسناده روي ثم «صدقة
:  قاؿ جابر عن بإسناده( روي) ثم ، موقوؼ والصواب ، عنو ىذا أسلفنا وقد ، ضعف إسناده وفي ، مرفوعا جابر

 ، مجاىد قوؿ وىو:  قاؿ.  صحيح وإسناده:  قاؿ.  «شيء الزكاة من عليها يحرث التي البقر من يؤخذ ال»
 العوامل البقر في ليس:  البصري الحسن وقاؿ:  قاؿ.  النخعي وإبراىيم ، العزيز عبد بن وعمر ، جبير بن وسعيد
   . مصر في كانت إذا صدقة

وابن الملقن كما تقدـ في التعليق ، القطاف ابن وصححو (ٖٓٔ/ٕ) والدارقطني ( ،ٕٚ٘ٔأخرجو أبو داود ) ٔ
 السابق، وصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داود .

 والمروزي ،( ٔٗ) والبزار ،( ٚٙ٘ٔ) داود أبوو  الرسالة(،-ٕٖٕ/ٔأحمد ) أخرجوجزء من حديث أخرجو  ٕ
 والدارقطني ،(ٖٗٚ/ ٗ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي ،( ٕٚٔ) يعلى وأبو ، (ٕٚ/٘) والنسائي ،( ٓٚ)
كما في صحيح أبي   الدارقطني اإلماـ صححو( والحديث ٙٛ/ٗ) والبيهقي ، (ٜٖٓ/ٔ) والحاكم ، (ٗٔٔ/ٕ)

(، وقاؿ ٕٜٚ(، وصححو الحاكم وأقره الذىبي، وصححو العبلمة األلباني في اإلرواء )ٕٚٛ/٘داود األـ )
 ( : إسناده صحيح .ٖٕٗ/ٔاألرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )
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 أف على بمفهومو فدؿ، ٔ( لبوف بنت أربعين كل في إبل سائمة كل في ) مرفوعا
 .فيها زكاة ال المعلوفة

 تكتفي التي ىي السائمة أف إلى والحنابلة الحنفية فذىب بهذا، القائلوف اختلف ثم
 ولم معلوفة كانت أكثر أو الحوؿ نصف صاحبها علفها فلو الحوؿ، أكثر في بالرعي
 أف من بدا يجدوف ال السوائم أصحاب وألف للكثير؛ تابع القليل ألف زكاتها تجب
 . والثلج البرد كأياـ األوقات بعض في سوائمهم يعلفوا

 الحوؿ كل ترعى التي ىي الزكاة فيها تجب التي أف إلى األصح على الشافعية وذىب
 علفت فإف ، الزكاة فيها تجب بين ضرر ببل بدونو تعيش قليبل قدرا علفت إف وكذا ،

 .فيها زكاة فبل ذلك من أكثر

                                                           

 رقم ، ٙٛٗ/ٔ) والدارمى ،( ٕٜٜٛ رقم ، ٜٖ٘/ٕ) شيبة أبى وابن ،( ٖٕٓٓٓرقم ، ٕ/٘) أحمد وأخرج ٔ
 ، ٓٔٗ/ٜٔ) والطبرانى ،( ٜٕٗٗ رقم ، ٕ٘/٘) والنسائى ،( ٘ٚ٘ٔ رقم ، ٔٓٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٚٚٙٔ

 في الجارود وابن ، ،( ٕٛٔٚ رقم ، ٙٔٔ/ٗ) والبيهقى ،( ٛٗٗٔ رقم ، ٗ٘٘/ٔ) والحاكم ،( ٜٗٛ رقم
 ، ٜٓٔ/ٕ) والرويانى ،( ٜ/ٕ) والطحاوى ،( ٕٙٙ رقم ، ٛٔ/ٗ) خزيمة وابن ،( ٖٔٗ رقم ، ٖٜ ص) المنتقى

 كما بالحديث العلم أىل يثبتو ال: الشافعي عنو قاؿ والحديث( ٖ٘ٚٗ رقم ، ٓٗٔ/ٖ) والديلمى ،( ٖٜٔ رقم
 حباف ابن وقاؿ ، اليصح( : ٚ٘/ٙ) المحلى في حـز ابن وقاؿ ،(ٖٚٚ/ٕ) والتلخيص ،(ٕٚ٘/ٕ) التنقيح في
 ممن وىو الثقات في أدخلناه الحديث ىذا ولوال كثيرا يخطئ كاف حكيم بن بهز فيو(: ٕٕٕ/ٔ) المجروحين في

 المديني وابن معين بن كيحي العلماء أكثر بهزا وثق وقد نظر قولو وفي حباف ابن قاؿ كذا فيو، اهلل استخير
 ثقة بهز دوف من كاف إذا صحيح إسناده: معين ابن قاؿ لذا ، وغيرىم الجارود وابن داود وأبو والنسائي والترمذي

 ما:  أحمد اإلماـ وقاؿ ،(ٖ٘ٗ/ٗ) السنن تهذيب في كما المديني ابن وصححو ،(ٖٚٚ/ٕ) التلخيص في كما
 وقاؿوصححو ابن خزيمة، والحاكم،  ،(ٕٚ٘/ٕ) التنقيح في كما اإلسناد صالح عندي ىو وجهو، ما أدري

(: ٜٚٓٔ/ٕ) الخبلصة في النووي وقاؿ ، بذلك متواترة اآلثار جاءت(: ٜ/ٕ) اآلثار معاني شرح في الطحاوي
 الحكمية الطرؽ في القيم ابن وقاؿ ،(ٕٚ٘/ٕ) التنقيح في الهادي عبد ابن وصححو صحيح، بهز إلى إسناده

 بهز غير علة لو أعلم ال(: ٜٕٙ/ٔ) المنير البدر خبلصة في الملقن ابن وقاؿ معروؼ، صحيح( : ٕٕٙص)
 األلباني وحسنو حسن، إسناده( : ٕٕٔص) الشاؼ الكافي في حجر ابن الحافظ وقاؿ ، توثيقو على والجمهور

 ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٔٗ رقم ، ٓٔ/ٕ) المكدود غوث في الحويني وحسنو ،(ٕ٘ٙٗ) الجامع صحيح في
 .حسن إسناده: المسند تحقيق في معو
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 السائمة في كوجوبها السائمة غير األنعاـ في تجب الزكاة أف إلى المالكية وذىب
 ىو السـو ألف بالسائمة الحديث في والتقييد قالوا الحوؿ كل معلوفة كانت لو حتى

 قولو نظيره.  لو مفهـو ال الواقع لبياف اتفاقي قيد فهو ، العرب مواشي على الغالب
 . الحجر في تكن لم ولو تحـر فإنها{  حجوركم في البلتي وربائبكم: }  تعالى

 السنة نصف تعلف التي المواشي(: ٜٗ/ٛٔقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه )
 سائمة، كانت إذا إال تجب ال المواشي زكاة ألف وذلك زكاة، فيها ليس كامبل

 ما وأما السنة، أكثر أو كاملة السنة األرض في اهلل أنبتو مما ترعى التي ىي والسائمة
 فهذه للتجارة، معدة كانت إذا إال فيو، زكاة ال فإنو السنة نصف أو السنة بعض يعلف

 بما سنة كل تقدر حيث الزكاة فيها فإف كذلك كانت وإذا العروض، زكاة حكم لها
 .قيمتها من المئة في ونصف اثنين أي قيمتها، عشر ربع يخرج ثم تساوي،

 نصابا ملك وإف»: قولو(:ٖٛ/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في الشرح الممتع )
 حولو انعقد صغارا نصابا ملك إف المواشي، في: أي «ملكو حين حولو انعقد صغارا

 «شاة شاة أربعين كل في»: وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ لعمـو ملكو؛ حين من
 اآلف، سائمة غير ألنها فيها؛ زكاة فبل فقط باللبن تتغذى الصغار ىذه كانت إف لكن
 وإنما ترعى، ال الصغار وىذه سائمة، تكوف أف الماشية في الزكاة وجوب شروط ومن

 .اللبن تسقى
: الفقهاء بعض قوؿ: تنبيو (:ٖ٘/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في الشرح الممتع )

 .لفظي فالخبلؼ العبارتين، بين فرؽ ال إنو: قيل مانع؟ عدمو أو شرط، السـو ىل
، في شككنا إذا أننا: عليو ويترتب حقيقي، خبلؼ إنو: وقيل : وقلنا عدمو، أو السـو

 عدمو إف: قلنا وإذا الشرط، وجود عدـ األصل ألف الزكاة؛ تجب لم شرط؛ السـو إف
  .المانع عدـ األصل ألف المانع؛ نتحقق لم ألننا ىنا؛ الزكاة تجب فإنو مانع،

 يشترط فبل ساع ىناؾ يكن لم فإف ساع، ىناؾ كاف إف الساعي بلوغ الشرط الثالث:
 . خاصة للمالكية الشرط وىذا، الحوؿ بمرور يكتفى بل الشرط ىذا
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 الحوؿ بعد المالك من تفريط بغير ضاع أو المواشي من شيء مات إذا أنو عليو وبنوا
 ولو ،فبل وإال الزكاة فيو كاف إف الباقي يزكى وإنما ، فيو زكاة فبل الساعي مجيء وقبل
 إف تجزئ وال ، حوال الوارث ويستقبل ، زكاة فبل الساعي بلوغ قبل الماشية رب مات

 . الساعي وصوؿ قبل أخرجها
 رجع ثم عنو فغاب بعددىا فأخبره عددىا عن الماشية رب الساعي سأؿ وإف: قالوا
 . الموجود فالمعتبر بذبحو أو منها شيء بموت نقصت أو زادت قد فوجدىا إليو
 عذر لغير أو لعذر تخلفو وكاف وصولو إمكاف مع الوصوؿ عن الساعي تخلف وإف

 يصدؽ وإنما ، الحوؿ مرور بمجرد عليو تجب لم وإف أجزأه الزكاة المالك فأخرج
 . ببينتو

 . والوحشي األىلي بين والمتولد األنعاـ بهيمة من الوحشي في الزكاة( : ٕ-مسألة)
 الوحشي في زكاة ال أنو إلى عندىم، األصح في الحنابلة ومنهم العلماء جمهور ذىب

 اإلطبلؽ؛ عند يتناولها ال والغنم والبقر اإلبل اسم ألف وذلك والغنم، والبقر اإلبل من
 ألف الزكاة، فيها أحمد عن أخرى رواية وفي، واألضحية الهدي في تجزئ ال وألنها
 .  الواردة األخبار في فتدخل يشملها االسم

 مالك عن مروي قوؿ وىو حنيفة أبي مذىب فإف والوحشي األىلي بين تولد ما وأما
 ففيو أباه والوحشي أىلية أمو كانت وإف فيو، زكاة فبل أمو الوحشية كانت إف أنو

 . أحكامو في أمو يتبع البهيمة ولد ألف الزكاة؛
 األىلي بين المتولد في زكاة ال: المالكية عند المشهور القوؿ وىو الشافعي وقاؿ

 منها الزكاة أخذ في ليس ألنو ؛ الحنابلة من قدامة ابن إليو وماؿ مطلقا، والوحشي
 . الشرع نصوص تتناولو فبل صحيح، قياس وال إجماع وال نص

 سواء مطلقا، المتولد في الزكاة تجب :المالكية عند ثالث قوؿ وىو الحنابلة وقاؿ
 تجب والمعلوفة السائمة بين المتولد إف كما األمهات، أو الفحوؿ الوحشية كانت

 . ساـ إذا الزكاة فيو
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:  نوعاف فاإلبل ، نوعين إلى ينقسم والغنم والبقر اإلبل من جنس كل( : ٖ-مسألة)
 إبل وىي(  بختية جمع)  والبخاتي واحد، سناـ ذات وىي العربية، اإلبل وىي العراب
:  والغنم، والجواميس المعتاد، البقر نوعاف والبقر، سنامين ذات وىي والترؾ، العجم

 الشعر، ذوات وىي معز، وإما ضأنة، واحدتها الصوؼ، ذوات وىي ، ضأف إما
 والمقادير،  شاة:  والمعز الضأف من واألنثى للذكر ويقاؿ تيس، والذكر عنز، واحدتها
 في اآلخر إلى أحدىما ويضم نوعيو، جنس كل من تشمل زكاة األنعاـ في الواجبة
 . إجماعا النصاب تكميل

 . تفصيل ففيو الزكاة تؤخذ النوعين أي من أما
 العراب اإلبل عن أخرج إف أما اتفاقا، تجزئو منو فزكاتو النوعين أحد عنده كاف فإف
 وكذلك والحنابلة، الشافعية مذىب وىو أيضا، فجائز العربية بقيمة بختية مثبل

 فيو ألف يجوز؛ ال: وقيل، القيمة رعاية عندىم يشترط ال لكن المالكية، عند المعتمد
 . الحنابلة من القاضي قوؿ وىو مقصودة، صفة تفويت

 . عنده الذي النوع من الزكاة إخراج الواجب:  الحنفية وقاؿ
 الزكاة تجب النوعاف اختلف إذا: وإسحاؽ الحنفية قاؿ فقد : النوعاف اختلف إف أما
 أدنى أو األدنى، أعلى أي الوسط يجب الحنفية فعند استويا فإف أكثرىما، من

 اآلخر النوع من سواء بقيمتو شيء جواز عندىم فالقاعدة الواجب علم وإذا األعلى،
 كلها إبلو كانت فلو يخصو، ما نوع كل من يؤخذ: والحنابلة الشافعية وقاؿ،  غيره أو

 تجب أنواع ألنها األصل؛ ىو وىذا عنده، ما جنس من الفرض أخذ أرحبية أو مهرية
 عن أخذ فلو: قالوا والحبوب، الثمرة كأنواع منو، نوع كل زكاة فتؤخذ الزكاة، فيها

 الشافعية عند قوؿ وفي ، القيمة رعاية بشرط األصح في جاز عكسو أو معزا، الضأف
 العكس؛ دوف الجواميس عن البقر وعراب العكس، دوف المعز عن الضأف يؤخذ: 

 . أشرؼ والعراب الضأف ألف
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 الساعي، خير تساويا فإف األكثر، فمن نوعين في واحدة وجبت إف: المالكية وقاؿ
 من يأخذ لم يتساويا لم فإف ، تساويا إف واحدة نوع كل من أخذ ثنتاف وجب وإف

 ذلك عن زادت وإذا ،وقص غير وكونو انفرد، لو نصابا كونو:  بشرطين إال األقل
 ، بعض إلى بعضو يضم يمكن لم وما ، منو أخذ بانفراده نوع كل من يؤخذ أف وأمكن
 من ٓٙٔ و الضأف من ٖٓٗ ففي التساوي عند الساعي ويخير األكثر، من فيأخذ
 ، المائة عن المعز من وواحدة ، ضأنة ثبلثمائة عن الضأف من ثبلث يؤخذ المعز

 كانت فإف أكثر المعز ألف ؛ المعز من والستين ضأنة األربعين عن واحدة عنز وتؤخذ
 وعنز ضأنة بين المجتمعة المائة في الساعي خير المعز من ٓ٘ٔ و الضأف من ٖٓ٘

. 
 . الماشية زكاة في المأخوذ صفة( : ٗ-مسألة)

 ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ، الوسط من الزكاة في المأخوذ يكوف أف ينبغي
 اهلل، إال إلو ال وأنو وحده، اهلل عبد من: اإليماف طعم طعم فقد فعلهن من ثبلث

 وال ، الدرنة وال الهرمة، يعطي ال عاـ، كل عليو رافدة نفسو بها طيبة مالو زكاة وأعطى
 ولم خيره، يسألكم لم اهلل فإف أموالكم، وسط من ولكن اللئيمة، الشرط وال المريضة،

)  عنو اهلل رضي بكر أبا أف عنو اهلل رضي أنس لحديثو  ؛ٔ( الحديث. . بشره يأمركم
 يخرج وال وسلم عليو اهلل صلى رسوَلو بها اهلل أمر التي الزكاة فريضة فيو كتاباً  لو كتب

 النبي دعا وقد ،ٕ(المصدّْؽ يشاء أف إال تيس وال عواٍر، ذاتُ  وال ىرمٌة، الصدقة في
 حجر بن وائل فعن مهزواًل، فصيبلً  الزكاة في أعطى من على وسلم عليو اهلل صلى
 فصيبلً  فآتاه رجبًل، فأتى ساعياً  بعث وسلم عليو اهلل صلى النبي أف)  عنو اهلل رضي

 أعطاه فبلناً  وإف ورسولو اهلل مصدّْؽ بعثنا وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ مخلوالً 
                                                           

/ ٕ) والمثانى اآلحاد فى عاصم أبى ابن ،(ٕٔٗ/ ٚ) سعد وابن ،(ٕٛ٘ٔ رقم ،ٖٓٔ/ ٕ) داود أبو أخرجو ٔ
 صححو والحديث( ٚٙٓٚ رقم ،ٜ٘/ ٗ) والبيهقى ،(ٕٖٓ/ ٕ) الترمذى والحكيم ،(ٕٙٓٔ رقم ،ٖٓٓ

 (.ٙٗٓٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة

 (.٘٘ٗٔأخرجو البخاري ) ٕ
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 حسناء، بناقة فجاء الرجل ذلك فبلغ إبلو في وال فيو تبارؾ ال اللهم مخلواًل، فصيبلً 
 اهلل صلى النبي فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى نبيو وإلى - وجل عز - اهلل إلى أتوب فقاؿ
 : أمرين يقتضي وىذا، ٔ( إبلو وفي فيو بارؾ اللهم وسلم عليو

 ، نفسو بو طيبة المالك يخرجو لم ما ، الماؿ خيار طلب الساعي يتجنب أف:  األوؿ
 . ٕ( أموالهم وكرائم إياؾ ) للساعي وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد

 العهد القريبة ىي والربى الغنم فحل وال األكولة، وال الماخض، وال الربى، فبل يأخذ
 ألنها ؛ كثيرا تأكل التي واألكولة ، الحامل والماخض.  ولدىا تربي ألنها ؛ بالوالدة

 . للضراب المعد ىو الغنم وفحل ، أسمن تكوف
 من الساعي يأخذ:  فقيل الفقهاء اختلف فقد خيارا، كلها الرجل ماشية كانت فإف

 . الجنس ذلك من الوسط شراء يكلف:  وقيل ، الموجود أوسط
 ، والهرمة ، المعيبة ومنو ، الماؿ شرار من المأخوذ يكوف ال أف:  الثاني األمر

 الفقهاء بعض ذىب فقد ، مريضة أو ىرمة أو معيبة كلها كانت إف لكن ، والمريضة
 النهي بظاىر أخذا صحيحة شراء يكلف:  وقيل ، منها الواجب إخراج يجوز أنو إلى

 . القيمة مراعاة مع صحيحة يخرج:  وقيل ، الحديث في الوارد
   ( : ىل في الخيل زكاة ؟ .٘-مسألة)

 ال للتجارة ليست التي الخيل أف إلى حنيفة أبي صاحبا ومنهم الفقهاء جمهور ذىب
 عاملة، غير أو عاملة كانت وسواء للنماء، واتخذت سائمة كانت ولو فيها زكاة

 وغبلمو فرسو في المسلم على ليس ) وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ واستدلوا
 . ٔ( والرقيق الخيل صدقة عن عفوت قد صلى اهلل عليو وسلم ) وقولو،  ٖ( صدقة

                                                           

 السنن في والبيهقي(، ٕٕٗٚ(، وابن خزيمة )ٕٕٓ٘(، وفي الكبرى )ٕٛ٘ٗأخرجو النسائي في المجتبى ) ٔ
(، وصححو العبلمة األلباني في صحيح ٕٛ/ٙ( والحديث صححو ابن حـز في المحلى )ٚ٘ٔ/ٗ) الكبرى

 (. ٕ٘ٓٔالنسائي، وحسنو الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
 ( . ٜٔ( ، ومسلم )ٜٙٗٔري )أخرجو البخا ٕ
 ( .ٕٜٛ( ، ومسلم )ٖٙٗٔأخرجو البخاري ) ٖ
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 ، الزكاة ففيها وإناثا ذكورا سائمة كانت إذا الخيل أف إلى وزفر حنيفة أبو وذىب
 وفي ، منفردات اإلناث في وكذلك ، تتناسل ال ألنها زكاة، منفردة ذكورىا في وليس
 ، المستعار بالفحل تتناسل ألنها زكاة المنفردات اإلناث في حنيفة أبي عن رواية
 صلى النبي بقوؿ لو واحتج، أيضا المنفردات الذكور في تجب أنها أيضا عنو وروي

 اهلل صلى النبي، وبقوؿ ٕ(دينار فرس كل في ؛ السائمة الخيل في) وسلم عليو اهلل
 الحديث فساؽ وزر رجل وعلى ستر ولرجل أجر لرجل ىي ) الخيل في وسلم عليو
 ،ٖ( ظهورىا في وال رقابها في اهلل حق ينس ولم ستر لو ىي الذي في قاؿ أف إلى

 عبد أخاه أف)  أمية بن يعلى عن ورد وبما الزكاة، رقابها وحق العارية، ظهورىا فحق
 بعمر فلحق البائع فندـ قلوص، بمائة أنثى فرسا اليمن أىل من اشترى أمية بن الرحمن

                                                                                                                                                  

 والترمذي ،(ٜٕٙٔ) والدارمي ،(ٗٚ٘ٔ رقم ، ٔٓٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٔٔٚ رقم ، ٕٜ/ٔ) أحمد أخرجو ٔ
 وعبد ،( ٕٚٚٗ رقم ، ٖٚ/٘) والنسائى ،(ٜٛٔٚ رقم ، ٚٔٔ/ٗ) والبيهقى ،( ٜٚٙ) والبزار ،( ٕٓٙ)

 ماجو وابن ،(ٛٔٔ/ٖ) شيبة ابي وابن ،( ٖٙ٘ٔ) األمواؿ في عبيد وأبو ،( ٚٚٓٚ) و( ٜٚٛٙ) الرزاؽ
(، وقاؿ ٖٗٚ/ٖ(، وحسنو البغوي في شرح السنة )ٗٙ/ٙصححو ابن حـز في المحلى ) والحديث( ٜٓٚٔ)

 أحمد الشيخ وقاؿ ، الترمذي صحيح في األلباني العبلمةوصححو  (: إسناده حسن،ٕٖٚ/ٖالحافظ في الفتح )
 (ٛٔٔ/ٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو ، صحيح إسناده:  المسند تحقيق في شاكر

، (ٜٔٔ/ ٗ) والبيهقي ،( ٕٗٔ ص) الدارقطني، و (٘ٙٙٚ رقم ، ٖٖٛ/ٚ) األوسط فى الطبرانىأخرجو  ٕ
 دونو ومن جدا ضعيف وىو جعفر عن غورؾ بو تفردوالحديث ضعفو الدارقطني بقولو : ( ٜٖٚ/ٚ) والخطيب

 حديث ىذا:  وقاؿ( ٜٔٛ رقم ، ٜٙٗ/ٕ) المتناىية العلل فى الجوزى ابن وأورده ، وكذا ضعفو البيهقي ، ضعفاء
(، ٕٙٔ/ٕ، وضعفو ابن عبد الهادي في تنقيحو ) جدا ضعيف ىو الدارقطنى وقاؿ بشيء ليس وغورؾ يصح ال

 باطل( : ٗٔٓٗقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )

 في الجوزي ابن عنو أجابرضي اهلل عنو ، و  ىريرة أبي حديث من (ٜٚٛ) مسلم، و (ٖٕٔٚ) البخاريأخرجو  ٖ
 :وجهين من (ٖٗ/  ٕ) التحقيق
 ثم واجبا يكوف أف: والثاني، الندب وجو على ذلك فيكوف عليها المنقطعين وحمل إعادتها حقها أف: أحدىما

 الدليل ىذا ذكر وقد، الـز شيء عن إال يكوف ال العفو إذ الخيل صدقة عن لكم عفوت قد: قولو بدليل نسخ
 الجوزي ابن ذكره عما جواباً  الحنفية ذكر ثم، (ٖٚ/  ٜ) القاري وعمدة( ٕٜٔ/  ٖ) القدير فتح في أيضاً  الحنفيو

، الغازي خيل صدقة بو فالمراد وأيضا حق عليو يطلق ال الندب وجو على يكوف الذي إف: األوؿ الوجو عن فقالوا
. الخيل في الصدقة عمر قرر ولما الصحابة زمن في الشتهر النسخ وقع لو: فقالوا النسخ دعوى وىو الثاني وأما
 . (ٖٚ/ ٜ) للعيني البخاري صحيح شرح القاري عمدة ينظر
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 فأخبره فأتاه ، بي الحق أف يعلى إلى عمر فكتب لي فرسا وأخوه يعلى غصبني فقاؿ
 كل عن فنأخذ ىذا يبلغ فرسا أف علمت ما عندكم؟ ىذا لتبلغ الخيل إف فقاؿ الخبر
 الخيل على فقرر.  دينارا فرس كل من خذ شيئا؟ الخيل من نأخذ وال شاة شاة أربعين
 أي ،ٕ( الخيل يصدؽ كاف عنو اهلل رضي عثماف أف)  الزىري وعن ،ٔ( دينارا دينارا
 وإف دينارا، فرس كل عن أعطى المزكي شاء إف: حنيفة أبو قاؿ ثم منها، زكاة يأخذ
 . دراىم خمسة درىم مائتي كل عن وأعطى خيلو قـو شاء

 ما تقدـ، ما غير الحيواف سائر في زكاة ال أنو إلى الفقهاء عامة ذىب( : ٙ-مسألة)
 في بما لذلك واحتجوا ،زكاة وغيرىا والحمير البغاؿ في فليس للتجارة، تكن لم

. . .  أجر لرجل ىي فقاؿ الخيل عن سئل)  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الحديث
:  الفاذة اآلية ىذه إال فيها علي ينزؿ لم فقاؿ الحمير عن سئل ثم ، المتقدـ الحديث

  { ( . يره خيرا ذرة مثقاؿ يعمل فمن} 
 زكاة ؟ الطيور في ( : ىلٚ-مسألة)

 نهاية في قيمتها في الزكاة فتجب والتكسب للتجارة تربى الطيور ىذه كانت إذا
 . فيها زكاة فبل التجارة، غير أخر لغرض تربى كانت وإذا الحوؿ،

 بتربية الناس بعض يقـو(: ٗ٘/ٛٔ) كما في مجوع فتاواه عثيمينال عبلمةال سئل
 ؟ زكاة عليهم فهل  الطيور

                                                           

مسند عمر(، -ٕٜٗ/ٕ، والكبري في تهذيب اآلثار )(ٜٛٛٙ، رقم ٖ٘/ٗ) المصنف في الرزاؽ عبدأخرجو  ٔ
( قاؿ ٕٓٗٚ، رقم  ٕٕٓ/ٗ( ، والبيهقي في السنن الكبرى )ٚٛٛٔ،  ٕٕٓٔ/ٖوابن زنجوايو في األمواؿ )

 رضي الجراح بن عبيدة ألبي قالوا الشاـ، أىل أف يسار بن سليماف يقصد أثر – قبلو الباب في روينا وقدالبيهقي : 
 أيضا فكلموه فأبى عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر إلى كتب ثم فأبى،  صدقة ورقيقنا يلناخ من خذ: عنو اهلل

 رقيقهم وارزؽ عليهم وارددىا منهم فخذىا أحبوا إف: " الخطاب بن عمر إليو فكتب الخطاب بن عمر إلى فكتب
، أربابها أحبو حين بذلك أمر إنما عنو اهلل رضي عمر أف على دؿ ما -  فقرائهم على ارددىا أي: مالك قاؿ" 

 أبي عن عراؾ وحديث، تختلف وال الروايات تتفق حتى ذلك مثل على محمولة تكوف صحت إف الرواية وىذه
 . أعلم واهلل عنها الصدقة بنفي يقطع وىو ذلك في روي ما أصح ىريرة

 وإسناده ضعيف .  (ٖٔٛ/ ٕ) المصنف في شيبة أبي ابن، و (ٖ٘/  ٗ) المصنف في الرزاؽ عبدأخرجو  ٕ
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 عروض ألنها ؛ الزكاة فعليهم ، التجارة يريدوف كانوا إذا الطيور يربوف الذين: فأجاب
 التنمية يريدوف كانوا إذا أما، فيتكسب فيها ويشتري يبيع اإلنساف أف:  أي - التجارة

 في تجب ال الزكاة ألف عليهم؛ زكاة فبل حاجتهم، عن زاد ما منها يبيعوف أو يأكلونها
 انتهى"  المعروفة بشروطها فقط، والغنم والبقر اإلبل،: أصناؼ ثبلثة في إال الحيواف
 . بتصرؼ

 صاحب الزكاة. -للزكاة اآلخذ-( : إذا ظلم الساعي ٛ-مسألة)
  اهلل عبد بن جرير لحديث ظََلَم؛ وإف للزكاة اآلخذ الساعي المصدّْؽ إرضاء ينبغي 
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى - األعراب من يعني - ناس جاء قاؿ عنو اهلل رضي
قيكم أرضوا فقاؿ قاؿ فيظلموننا؟ يأتوننا، المصدّْقين من ناساً  إف فقالوا ) وسلم  مصدّْ
 قاؿ ظُِلْمُتم وإف زيادة وفي مصدقيكم أرضوا قاؿ ظلمونا؟ وإف! اهلل رسوؿ يا قالوا
 إال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من ىذا سمعت بعدما ُمصدّْؽٌ  عني صدر ما: جرير
 عن إال يفارقنكم فبل المصدؽ أتاكم إذا: ) للترمذي لفظ وفي ٔ ( راضٍ  عني وىو
 .ٕ( رضا

 عنكم ليرجع تامة أموالكم زكاة وأداء بالترحيب -أي الساعي– تلقوهومعنى الحديث: 
 كما ظلم وإف المصدؽ استرضاء في مبالغة الصفة ىذه إلى عدؿ وإنما راضياً،
 أعلم واهلل يعني الشافعي، قاؿ(: ٖٚٔ/ٗ) سننو في البيهقي وقاؿ. انتهى - سيجيئ

 ويأمر يأمرىم فبهذا عليهم ليس ما أموالهم من يعطوه أف ال يلووه وال طائعين يوفوه أف
 داود أبي رواية في ما لوال محتمل، الشافعي قالو الذي وىذا: البيهقي قاؿ. المصدؽ

: قاؿ ظلمونا، إف و - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ يا قالوا وىي الزيادة، من
 - تعديهم على الصبر رأى أنو على كالداللة ىذا ففي ظلمتم، وإف مصدقيكم أرضوا
 حض ذلك وكل مخالفتهم، وترؾ األمراء طاعة على الحض فيو: عياض قاؿ. انتهى

                                                           

 (.  ٜٜٛأخرجو مسلم ) ٔ

 ( وصححو العبلمة األلباني في صحيح الترمذي.ٚٗٙأخرجو الترمذي ) ٕ
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 الكافة لصبلح أصبلً  وتعالى سبحانو اهلل جعلها التي الكلمة وإجتماع األلفة على
 (. ٕٓ/ٙمرعاة المفاتيح ) .واآلخرة الدنيا أمر ونظاـ وعمارة

  .األنعاـ بهيمة من الزكاة في المخرج شروط(: ٜ-مسألة)
 :منها شروط ذلك في يشترط
 .والغنم والبقر، اإلبل، في الواجب ذلك بياف سيأتيو  السن،: األوؿ الشرط
 .الذكر إخراج جواز من يستثنى ما سيأتيو  األنوثة،: الثاني الشرط
 كاف إذا إال األضحية، في اإلجزاء من يمنع عيباً  معيبة تكوف أال: الثالث الشرط
 .معيباً  الجميع
 كما تقدـ. الرديء وال الجيد يؤخذ فبل: وسطاً  تكوف أف: الرابع الشرط

 البقر، نصاب من أقل أو اإلبل، من النصاب من أقل المسلم ملك إذا(: ٓٔ-مسألة)
 تكميل في بعض إلى بعضها يضم فإنو للتجارة؛ وكانت الغنم، نصاب من أقل أو

 ُيَضمُّ  فبل التجارة عروض غير في أما النقدين، زكاة وتُزكَّى التجارة عروض نصاب
 . بعض إلى بعضها

 أنواع من عدد عنده رجل (:ٛ٘/ٗٔسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
 كذلك كاف وإف ؟ زكاة فيها فهل بمفرده نصابا منها نوع كل يبلغ ال لكن المواشي

 ؟ يخرجها فكيف
 الزكاة فيها تجب ال ، معلومة نصب لها والغنم والبقر اإلبل من المواشي فأجاب:

 ، سائمة والغنم والبقر اإلبل تكوف أف:  جملتها من التي الشروط توافر مع تبلغها حتى
 لم الغنم أو البقر أو اإلبل نصاب كاف فإذا ، أكثره أو الحوؿ جميع الراعية وىي

 اإلبل من ثبلث إنساف عند كاف فلو بعض إلى بعضها يضم وال فيها، زكاة فبل يكمل
 إلى بعضها يضم لم للقنية، البقر من وعشروف للقنية، الغنم من وعشروف للقنية،
 .النصاب يبلغ لم منها جنس كل ألف بعض؛
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 من تعتبر ذكر ما والحاؿ ألنها ؛ بعض إلى بعضها يضم فإنو للتجارة كانت إذا أما
 ذلك في واألدلة ، العلم أىل ذلك على نص النقدين كما زكاة وتزكى ، التجارة عروض
 . تأملها لمن واضحة

 (: أين تؤخذ الزكاة.ٔٔ-مسألة)
 أصحاب على الساعي يشق لئبل الدور؛ وفي والموارد، المياه، على الزكاة تؤخذ

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو لحديث األمواؿ؛
 وال جلب ال) داود أبي ولفظ(  مياىهم على المسلمين صدقات تؤخذ وسلم عليو

 .ٔ( دورىم في إال صدقاتهم تؤخذ وال ، جنب
 ويجلب موضعا الساعي ينزؿ ال أي محركا بجيم(  جلب ال) وقولو في الحديث 

 بنحو الجري على يحثو من فرسو الرجل يبيع ال أو زكاتهم ليأخذ إليو األمواؿ أرباب
 محل بأقصى العامل يجلس أف مفتوحتين ونوف بجيم(  جنب وال)  مر ما على صياح
 تؤخذ إنما زكاتهم أف إلى وأرشد ذلك عن فنهى إليو تحضر أي تجنب أف بالزكاة ويأمر

 يسابق فرس إلى فرسا تجنب أف ىو أو تأكيدا الخبر بصورة النهي وأخرج دورىم في
 داود أبي زيادة بقرينة األوؿ ىنا المراد ولعل للجنوب تحوؿ المركوب أفتر فإذا عليو
 جلب ال القاموس وفي دورىم في إال صدقاتهم تؤخذ وال شعيب عن اآلتية روايتو في
 أو وجهو عن ليرد بو يصيحوف جماعة لو فيجتمع الجلبة في يرسل أف ىو جنب وال
 ينزؿ وأف مراعيها في بها يتصدؽ بل واألمصار المياه إلى الصدقة يجلب ال أف ىو

                                                           

 ، ٚٓٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٕٕٖ٘ٙ رقم ، ٕٚٗ/ٙ) شيبة أبى ابنو  ،(ٕٕٔ ،ٕٚٓ ،ٓٛٔ/ ٕ) أخرجو أحمد ٔ
 وابن ،(ٜٕٜٚ) تفسيره في والطبري(، ٘ٛٙٔ،  ٕٗٗٙوابن ماجة ) ،(٘ٛ٘ٔ) والترمذي، (ٜٔ٘ٔ رقم

 صحيح، حسن الترمذي عنو قاؿ والحديث وغيرىم، (ٕٓٗ/ٕ، والطحاوي في المشكل )(ٕ٘ٓٔ) الجارود
 - ٖٜٖٛ) المشكاة في األلباني العبلمة وحسنو(: إسناده حسن، ٜٗ/ٕوقاؿ ابن الملقن في تحفة المحتاج )

(: ٖٜٔ/ٔٔمد شاكر في تحقيق المسند )وقاؿ الشيخ أح المفرد، األدب صحيح في وصححو الثاني، التحقيق
 في معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده(: ٖٚٓ/ ٖ) المكدود غوث في الحويني وقاؿإسناده صحيح، 

 .حسن إسناد وىذا صحيح،(: ٚٛ٘/ ٔٔ) المسند تحقيق
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 فرسو الرجل يتبع وأف صدقتو ليأخذ إليو الماؿ يجلب من يرسل ثم موضعا العامل
 (.  ٖٕٗ/ٙ. فيض ) ويزجره خلفو فيركض

 إبل، ذي كل على وفرض(: ٔ٘ٔ/ٗ(: قاؿ ابن حـز في المحلى )ٕٔ-مسألة)
 ،نفسو بو طابت بما لبنها من ويتصدؽ الماء، على وردىا يـو يحلبها أف وغنم وبقر،
 البخاري ثنا الفربري ثنا أحمد بن إبراىيم ثنا خالد بن اهلل عبد بن الرحمن عبد حدثنا

 عبد أف الزناد أبو ثنا حمزة أبي ابن ىو شعيب ثنا اليماف أبو ىو نافع بن الحكم ثنا
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: يقوؿ ىريرة أبا سمع أنو حدثو األعرج ىرمز بن الرحمن

 فيها يعط لم ىو إذا كانت، ما خير على صاحبها على اإلبل تأتي»: - وسلم عليو
 فيها يعط لم إذا كانت، ما خير على صاحبها على الغنم وتأتي بأخفافها، تطؤه حقها،
 . «الماء على تحلب أف حقها ومن: قاؿ بقرونها، وتنطحو بأظبلفها تطؤه حقها،

 وال الباطل،: قاؿ فقد الزكاة غير الماؿ في حق ال إنو: قاؿ ومن: محمد أبو قاؿ
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ أوجبو ما وكل إجماع، وال نص من ال قولو، صحة على برىاف
 األمواؿ في تجب ىل: ىذا قاؿ من ونسأؿ واجب؟ فهو األمواؿ في - وسلم عليو

 .منهم تناقض وىذا نعم،: قولهم فمن ال؟ أـ الناس وديوف واأليماف الظهار كفارة
{ الماعوف ويمنعوف: }تعالى اهلل قوؿ تحت فداخل الفحل وإطراؽ الدلو إعارة وأما

  [ .ٚ: الماعوف]
 (: حكم الخلطة في األنعاـ.ٖٔ-مسألة)

 :قسمين إلى تنقسم الخلطة(: ٖٙ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 .أعياف خلطة ػ ٔ
 .أوصاؼ خلطة ػ ٕ

 .الملك في اثنين بين مشتركاً  الماؿ يكوف أف وىي: األعياف خلطة: أوالً 
 االثنين بين مشتركة فالثمانوف شاة ثمانين وخلف ابنين عن مات رجل: ذلك مثاؿ
 .نصفها وللثاني نصفها، االبنين ألحد ىذه الغنم فعين أعياف، شركة
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 .ذلك وغير بالشراء، وتكوف باإلرث، تكوف األعياف وشركة
 في تشترؾ ولكنها اآلخر، عن واحد كل ماؿ يتميز أف وىي: أوصاؼ خلطة: ثانياً 
 .اهلل شاء إف نذكرىا أمور
 عشروف لي وأنا الغنم، من عشروف لك فأنت الخاص، مالو منا لكل يكوف أف: مثالو

 .نصيبي ألنها عليك؛ ضماف فبل لي التي العشروف ماتت فلو نخلطها، ثم الغنم من
 .مشترؾ ملك ألنو جميعاً؛ علينا فهي نصفها مات لو األعياف خلطة وفي

 :أمور في تشترؾ األوصاؼ وخلطة
 يسمى للمعز بالنسبة والفحل، مشترؾ واحد فحل الغنم لهذه يكوف: أي: الفحل ػ ٔ

 .ثوراً  البقر وفي جمبًل، اإلبل وفي خروفاً، الضأف وفي تيساً،
 األحد، يـو غنمو أحد يسرح فبل، جميعاً  ويرجعن جميعاً  يسرحن: أي: المسرح ػ ٕ

 .االثنين يـو والثاني
 الشرقية، الوادي شعبة في ىذا غنم فليس جميعاً  لها المرعى يكوف: أي: المرعى ػ ٖ

 .الغربية الشعبة في والثاني
 .ىنا وغنمي ىناؾ، غنمك تحلب فبل واحداً، يكوف الحلب مكاف: أي: المحلب ػ ٗ
 مراح لها غنمي تكوف فبل جميعاً  المراح يكوف: أي المبيت، مكاف: وىو ػ الُمَراح ػ ٘

 إف :الناظم قوؿ في األوصاؼ ىذه جمعت وقد، وحدىا مراح لها وغنمك وحدىا،
 قطعا خلط المراح ومحلبٍ *  ومرعى مسرحٍ  فحلٍ  اتفاؽ
 كالماؿ المالين تجعل أوصاؼ، خلطة فهي الخمسة، األشياء ىذه في اشتركت فإذا

 .الواحد
 ىذه في اشتركت إذا وأنها العرب؛ عادة من أخذت الخمسة األوصاؼ وىذه

 .واحد لرجل كأنها صارت األوصاؼ
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 أعم الخلطة أف واعلم. كالسـو ،ٔأكثره أو الحوؿ كل تكوف أف الخلطة في ويشترط
 .شريكين يكوناف وال فيختلطاف الشركة من
 بين مشترؾ ماؿ ألنو فيو؛ إشكاؿ فبل الخلطة من األوؿ النوع أما: قائل قاؿ إذا

 .شخصين
 ومالك يخصني، مالي أف مع الواحد كالماؿ المالين يجعل كيف: الثاني لكن

 يخصك؟
 بين يجمع وال) : وفيو عنو اهلل رضي بكر أبي حديث ذلك على دؿ: فالجواب

 يتراجعاف فإنهما خليطين من كاف وما الصدقة، خشية مجتمع بين يفرؽ وال متفرؽ،
 .ٕ( بالسوية بينهما

 وال مجتمع، بين يفرؽ ال»: قاؿ ولهذا سقوطها؛ وفي الزكاة، إيجاب في تؤثر والخلطة
 . «الصدقة خشية متفرؽ بين يجمع

                                                           

 المختلطين المالين تصير التي الخلطة شروط (:ٗٔ-ٖٔ/ٛجاء في فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية ) ٔ
 :ىي الواحد كالماؿ أشخاص لعدة

 تأثير ال فإنو كالكافر الزكاة أىل من ليس أحدىما كاف فإف الزكاة، وجوب أىل من الخليطاف يكوف أف -ٔ
 .للخلطة

 .فيها زكاة فبل دونو كانت فإف النصاب، المختلطة الماشية تبلغ أف -ٕ
 .إجماعا الحوؿ دوف فيما الخلطة تؤخذ فبل كامبل، حوال االختبلط يستمر أف -ٖ
 فيو تجتمع الذي المكاف وىو المسرح، وفي والمأوى، المبيت وىو المراح، في المختلطة الماشية تشترؾ أف -ٗ

 واحد، فحل يطرقها بحيث الفحل، وفي الحلب، موضع وىو المحلب، وفي المشرب، وفي المرعى، إلى لتذىب
 .ووقتو الرعي مكاف وىو المرعى، وفي مستقل، فحل واحد كل لماشية يكوف وال

 مجتمع بين يفرؽ وال متفرؽ، بين يجمع ال»: وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ: الشروط بهذه الخلطة تأثير ودليل
 وابن داود وأبو والترمذي البخاري رواه «بالسوية بينهما يتراجعاف فإنهما خليطين من كاف وما الصدقة، خشية
 ا.ىػ «حسن حديث»: الترمذي وقاؿ ماجو،

( ال إجماعا الحوؿ دوف فيما الخلطة تؤخذ فبل كامبل، حوال االختبلط يستمر أف) وقولهم في الشرط الثالث:
 أدري ما وجهو والخبلؼ معلـو في اشتراط كل الحوؿ أو أكثره كما سيأتي قريبا بالتفصيل.

 ( من حديث أبي بكر رضي اهلل عنو.ٓ٘ٗٔأخرجو البخاري ) ٕ
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 يكوف أف «الصدقة خشية مجتمع بين يفرؽ ال»: وسّلم عليو اهلل صّلى قولو مثاؿ
 في وعشرين مكاف، في منها عشرين فأجعل غدًا، سيأتي والعامل شاة، أربعوف عندي
 فبل عشرين األخرى والغنم عشرين، الغنم ىذه وجد العامل جاء فإذا آخر، مكاف
 .النصاب تبلغ لم ألنها زكاة؛ عليها يأخذ

 . «الصدقة خشية متفرؽ بين يجمع ال»: وسّلم عليو اهلل صّلى قولو ومثاؿ
 وعشروف، مائة فالجميع أربعين يملك والثالث أربعين، تملك وأنت أربعين، أملك أنا

 وعددىا كلها الغنم جمعنا إذا لكن شياه، ثبلث لوجب وحده واحد كل اعتبرنا فلو
 .سلف كما واحدة شاة إال فيها يكوف فبل وعشروف، مائة
 .واحدة شاة بل شياه، ثبلث المجموع ىذا على يجب لئبل متفرؽ، بين جمعنا إذاً 

 :مسائل
 .األنعاـ بهيمة غير في تؤثر ال الخلطة: األولى

 أنصبة خمسة وىي ُعشرىا، منا واحد لكل عشرة، ونحن مزرعة لدينا كاف لو: مثالو
 .نصاب نصف إال لو ليس منا واحد كل ألف فيها؛ زكاة فبل فقط
 ألف زكاة؛ عليهما فليس نصاباً، مالهما وكاف تجارة، في اشتركا رجبلف: آخر مثاؿ

 في يتاجراف أنهما مع عليهما زكاة فبل النصاب، يبلغ ال منهما واحد كل نصيب
 .الخلطة تؤثر ال األنعاـ بهيمة غير وفي األنعاـ بهيمة في إال خلطة ال ألنو الدكاف؛

 فالجمهور القصيم، في وعشروف الرياض في الشياه من عشروف لرجل كاف لو: الثانية
 عليو اهلل صّلى لقولو عليو زكاة ال والمذىب واحد، المالك ألف الزكاة عليو تجب
 ،«الصدقة خشية متفرؽ بين يجمع وال الصدقة، خشية مجتمع بين يفرؽ ال»: وسّلم
 ويحمل الجمهور، رأي واألحوط عليو، زكاة فبل للحيلة ال مالو تفرؽ إذا أنو على فدؿ

 .األوصاؼ خلطة على الحديث
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 فالزكاة أوصاؼ، خلطة كالكافر الزكاة أىل من ليس ومن مسلم اختلط لو: الثالثة
 الزكاة أىل من ليس من مخالطة ألف نصاباً؛ بلغ إذا نصيبو في المسلم على

 .كالمعدـو
 الدر يريد واآلخر التجارة، بنصيبو يريد وأحدىما ماشية في اثناف اختلط لو: الرابعة

 بالقيمة، زكاتو فأحدىما منهما؛ كل زكاة الختبلؼ مؤثرة؛ غير خلطة فهذه والنسل،
 .الماؿ عين من زكاتو واآلخر

 على بينهما فالزكاة الثلث ولآلخر الثلثاف، ألحدىما وكاف اثناف اختلط إذا: الخامسة
 .ٔالثلث اآلخر وعلى الثلثاف أحدىما على ملكهما؛ حسب

                                                           

 : قولين على الزكاة في الخلطة تأثير في الفقهاء اختلف ٔ
 التي الشروط بعض في بينهم خبلؼ على الجمهور قوؿ وىذا ، الجملة حيث من الزكاة في تأثيرا لها أف:  األوؿ

.  سيأتي ما على فيها الخلطة تؤثر التي األمواؿ في أيضا الخبلؼ مع.  التأثير ذلك ليتحقق توافرىا من بد ال
 ، متفرؽ بين يجمع وال عنو اهلل رضي أنس حديث من البخاري رواه فيما وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ واستدلوا

 . بالسوية بينهما يتراجعاف فإنهما خليطين من كاف وما ، الصدقة خشية ، مجتمع بين يفرؽ وال
 قاؿ.  الشافعي فسره ما نحو على وفسره ، األمواؿ كتاب في عبيد أبو الحديث ىذا تفسير جود:  األزىري قاؿ

 يكونا أف" :  بالسوية وتراجعهما"  ، الماشية يقتسما لم الشريكاف" :  الخليطين"  أف فيو أشك ال الذي:  الشافعي
 بالسوية شريكو على فيرجع صدقتها منو فتأخذ ، أحدىما يد في اإلبل فتوجد ، الغنم فيها تجب اإلبل في خليطين

 وال:  قاؿ ، ماشيتو منهما كل عرؼ وإف ، بماشيتهما يتخالطاف الرجلين"  الخليطاف"  يكوف وقد:  الشافعي قاؿ. 
 بكل الواحد صدقة صدقا ىكذا كانا فإذا ، مختلطة فحولتهما وتكوف ، معا ويسرحا يريحا حتى خليطين يكوناف

 . حاؿ
 . ىػ.  ا.  االثنين صدقة صدقا ، فحوؿ أو ، سقي أو ، مراح في تفرقا وإف:  قاؿ
 ، غيره بإبل إبلو الرجل يخلط أف عن نهي فهو الصدقة خشية متفرؽ بين يجمع ال:  وسلم عليو اهلل صلى قولو وأما

 يكوف كأف وذلك ،(  الزكاة جابي وىو)  المصدؽ ويبخس تعالى اهلل حق ليمنع ، ببقره بقره أو ، بغنمو غنمو أو
 المصدؽ وصوؿ بقرب أحسوا فإذا ، شاة غنمو في منهم كل على فيكوف ، شاة أربعوف منهم لكل ، رجاؿ ثبلثة

 . واحدة شاة فيها عليهم ليكوف جمعوىا
 جاء فإذا ، اثنين بين نصاب يكوف أف مثل الصدقة خشية مجتمع بين يفرؽ وال:  والسبلـ الصبلة عليو وقولو

 .شيء عليهما يكوف لئبل صاحبو إبل عن إبلو منهما كل أفرد المصدؽ
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 ما ىو عنو المنهي فالخبلط( "  الخديعة)  وراط وال خبلط ال: }  وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ أيضا واحتجوا
 ما الزكاة في تأثيرا للخلط أف فلوال الصدقة خشية متفرؽ بين يجمع ال وسلم عليو اهلل صلى قولو تفسير في تقدـ
 . عنو نهى

 الهماـ ابن قاؿ ، نفسو أنس بحديث واستدلوا ، لها تأثير ال بنوعيها الخلطة أف الحنفية مذىب وىو:  الثاني القوؿ
 أمكنة في المفرؽ النصاب أف ترى أال ، األمكنة في ال األمبلؾ في والتفريق الجمع المراد إذ ، الحديث ىذا لنا: 

 مكانين في يفرقها بأف نصابين يجعلها أف للساعي فليس شاة ثمانين ملك ومن ، الزكاة فيو تجب المالك وحدة مع
 أو نصابين فيجعلها والعشرين المائة أو الثمانين بين الساعي يفرؽ ال أف ،"  مجتمع بين يفرؽ ال فمعنى: "  قاؿ. 

 ، نصابا ليجعلها مشتركة تكوف بأف الملك في المتفرقة األربعين يجمع ال"  متفرؽ بين يجمع وال"  ومعنى.  ثبلثة
 شريكو على الشريكين من واحد كل يرجع أف"  بالسوية وتراجعهما: "  قاؿ.  عشرين منهما لكل أف والحاؿ
  منو أخذ ما بحصة

 فيها فليس واحدة شاة أربعين من ناقصة الرجل سائمة كانت إذا وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ أيضا واحتجوا
 أف فدؿ.  واالنفراد الشركة حاؿ عن مطلقا أربعين من أقل في الزكاة وجوب الحديث نفى:  الكاساني قاؿ صدقة
 . الوجوب شرط منهما واحد كل حق في النصاب كماؿ
 : الخلطة تأثير أوجو

 : أوجو من المختلطين المالين في - بها قاؿ من عند - تؤثر الخلطة
 ومجموع نصاب، من أقل الخليطين من لكل كاف فلو والحنابلة، الشافعية عند وىذا النصاب، تكميل:  األوؿ
 فعليهم ، واحدة شاة منهم لكل رجبل أربعوف تخالط لو:  الفروع كتاب وفي.  الزكاة فيو تجب ، نصاب مالهما
 . نصاب الخليطين من لكل يكوف حتى للخلطة أثر ال:  المالكية وقاؿ.  واحدة شاة الزكاة،
 على لكاف الخلطة ولوال واحدة، شاة فعليهم ، بها تخالطوا شاة أربعوف منهم لكل ثبلثة كاف فلو ، القدر:  الثاني

 واحدة، وشاة شاة مائة منهما واحد لكل كخليطين ، بالزيادة التأثير يكوف وقد بالنقص تأثير وىذا.  شاة منهم كل
 وتثقيبل أحدىما على تخفيفا التأثير يكوف وقد واحدة شاة منهما كل على لكاف الخلطة ولوال ، شياه ثبلث عليهما

 .عشروف ولآلخر أربعوف ألحدىما كخليطين اآلخر على
 الخلطة ولوال ، نصفها واحد كل على ، جذعة فعليهم اإلبل من وثبلثوف ست منهما لكل كاثنين:  السن:  الثالث
 .السن في تغير بها فحصل ، لبوف بنت منهما كل على لكاف
 ألف ، المعز من شاة فعليهما ، المعز من ثمانوف وللثاني الضأف، من أربعوف ألحدىما كاثنين ، الصنف:  الرابع
 . الضأف لمالك بالنسبة الصنف تغير فقد ، الواحد كالمالك ، أكثر المعز

 لكل اثنين أو.  عدمها أو الخلطة مع عليهما زكاة فبل شياه عشر منهما لكل كاثنين ، تغييرا الخلطة توجب ال وقد
 .انفردا أـ اختلطا سواء شاتاف فعليهما ، شاة مائة منهما

 المحرر صاحب قاؿ.  والحنابلة الشافعية عند خليطو عن الزكاة الخليط إخراج جواز تفيد الخلطة أف:  الخامس
 يجزئ:  حامد ابن وقاؿ.  عنو اإلخراج في لخليطو ذفإلكا منهما واحد كل جعل الخلطة عقد:  الحنابلة من

 . بإذف إال يجزئ ال:  الرعاية صاحب واختار، اآلخر إذف ببل أحدىما إخراج
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 : الحنفية غير عند الخلطة تأثير فيها يظهر التي الزكوية األمواؿ أنواع
 غنم مع غنما أو ، إبل مع إببل أكانت سواء.  فيها مؤثرة الخلطة أف على الحنفية عدا من اتفق قد : السائمة:  أوال

 .بقر مع بقرا أو ،
 : والفضة والذىب التجارة وعروض والثمر الزرع:  ثانيا

 مختلطا كاف إف وكذا ، الزكاة ففيو اثنين بين مشتركا منها نصاب كاف فلو ، أيضا تؤثر أنها الشافعية عند فاألظهر
 اآلجري اختارىا أحمد عن رواية وىذا الصدقة خشية مجتمع بين يفرؽ ال الحديث بعمـو واحتجوا.  جوار خلطة

 وكذا ، واحد والجرين ، واحد والحراث ، واحد فالملقح تخف المئونة بأف القاضي ووجهها ، عقيل ابن وصححها
 إف:  للشافعية قوؿ وىو أحمد عن األخرى الرواية ىو مالك ومذىب.  والبائع والمخزف والميزاف ، واحد الدكاف
 أىل أكثر قوؿ وىذا:  قدامة ابن قاؿ.  وحده خليط أو شريك كل ماؿ يزكي بل ، مطلقا تؤثر ال فيها الخلطة

 والفحل والراعي الحوض على اجتمعا ما الخليطاف:  وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ، الصحيح وىو:  قاؿ العلم
 في يكوف إنما مجتمع بين يفرؽ ال حديث أف على ودؿ ، مؤثرة خلطة يكوف ال ذلك فيو يوجد لم ما أف على فدؿ

 . الماشية
 زاد فيما فيها تجب الماشية غير األمواؿ وسائر أخرى، وتزيد تارة الماشية بجمع تقل الزكاة أف الخصوصية ووجو
 ولو ، أخرى تارة وضررا تارة نفعا للمالك تؤثر الماشية في الخلطة وألف ؛ لجمعها أثر فبل بحسابو النصاب على

 ، النصاب من بأقل الخليطين من كل انفراد حاؿ في أي ، الماؿ برب محضا ضررا أثرت الماشية غير في اعتبرت
 .اعتبارىا يجوز فبل

 تؤثر فبل الجوار خلطة وبين فتؤثر ، االشتراؾ خلطة بين التفريق:  أحمد عن ورواية الشافعية عند ثالث قوؿ وفي
 . مطلقا

 ابن القوؿ ىذا نقل وقد، التجارة وعروض النقد دوف والثمر الزرع في الجوار خلطة تؤثر:  للشافعية رابع قوؿ وفي
 . وإسحاؽ األوزاعي عن قدامة
 : بها القائلين عند الزكاة في الخلطة تأثير شروط
 : يلي كما شروطا لذلك اشترطوا الزكاة في الخلطة بتأثير قالوا الذين

 ثور وأبو والثوري المعتمد في المالكية اشترطو وىذا ، تاـ نصاب الخليطين من لكل يكوف أف :األوؿ الشرط
 الغنم من أكثر أو أربعوف لو كاف فلو.  ببعضو أو التاـ بنصابو خالط وسواء:  المالكية قاؿ.  المنذر ابن واختاره
 غيرىا ولو بعشرين خالط أحدىما أف ولو.  واحد مالك زكاة لهما ما زكي أكثر أو أربعوف لو من كلها بها فخالط

 ما كاف إذا واحد مالك زكاة كلها غنمهما وتزكى الخلطة ماؿ إلى بو يخالط لم ما فيضم نصابا لو ما بو يتم مما
 .أكثر أو نصابا بو تخالطا

 فبل نصاب من أقل مجموعهما كاف فإف ، نصاب عن يقل ال المالين مجموع يكوف أف المشترط:  الشافعية وقاؿ
 لو كما ، نصاب المختلط مالو مع بو يكمل المختلط الماؿ جنس من آخر ماؿ ألحدىما يكن لم ما للخلطة أثر

 الخلطة زكاة زكيا أخرى ثبلثوف ألحدىما كاف فإف ، للخلطة أثر فبل عشر منها منهما لكل شاة عشرين في اختلطا
. 
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 . نصابا الخليطين من كل ماؿ يبلغ لم ولو مؤثرة فالخلطة الحنابلة عند أما
 الزكاة تلـز لم ، أحدىما أو كافرين كانا فإف ، مسلما ، الزكاة أىل من الخليطين من كل يكوف أف: الثاني الشرط
 . خلطة زكاة ماليهما اآلخراف زكى كافر أحدىم خلطاء ثبلثة كانوا فإف.  منفرد زكاة المسلم ويزكي الكافر

 ال أف الحنابلة واشترط، عليو زكاة ال العبد ألف حرا يكوف أف الخليطين كبل في اشترطوا المالكية أف ذلك ومن
 . بو مخالط ىو لما غاصبا الخليط يكوف
 . الماؿ لبيت أو موقوفا المالين أحد كاف لو وكذا

 وقوؿ ، عندىم األصح خبلؼ للشافعية قوؿ وىو ، المالكية اشترطو قد وىذا.  الخلطة نية: الثالث الشرط
 ، الخلطاء أو الخليطين من واحد كل الخلطة ينوي أف والمراد:  المالكية من الدردير قاؿ.  الحنابلة من القاضي

 الزكاة أمر تغير الخلطة بأف المحلي ووجهو.  الزكاة من الفرار ال باالختبلط الرفق حصوؿ ينويا بأف ، فقط واحد ال
 . الفقراء حق على محافظة يقصده لم إذا يقلل أف وال ورضاه قصده غير من يكثر أف ينبغي وال التقليل أو بالتكثير
 جهة من تؤثر إنما الخلطة ألف:  المحلي قاؿ ، الخلطة لنية أثر ال أنو الحنابلة مذىب وىو الشافعية عند واألصح

 فبل الخلطة في تؤثر ال النية ألف:  قدامة ابن وقاؿ.  وعدمو بالقصد يختلف ال وذلك المرافق باتحاد المؤنة خفة
 تتغير ال كما معو وجودىا يتغير فلم ، نية بغير ولو حاصل وىو االرتفاؽ بالخلطة المقصود وألف.  حكمها في تؤثر
 . فيو شرط الحوؿ فيما الحوؿ مضي نية وال ، والثمار الزروع في السقي نية وال ، اإلسامة في السـو نية

.  األنعاـ في الخلطة:  أوال.  وبغيرىا باألنعاـ يتعلق ذلك على والكبلـ ، معينة مرافق في االشتراؾ:  الرابع الشرط
 . المرافق تلك من الفقهاء يذكره ما وجملة

 أحد يختص فبل ، بئرا أو ، عينا أو ، نهرا أو ، حوضا كاف سواء منو تشرب الذي الماء موضع أي ، المشرع - ٔ
 . اآلخر دوف بماء المالين

 وقاؿ.  للسروح أو للمبيت منو تساؽ ثم ، تجتمع أو فيو تقيل الذي المكاف ىو:  المالكية قاؿ ، المراح - ٕ
 . ليبل مأواىا المراح:  والحنابلة الشافعية

 . الليل فيو تقضي الذي المكاف وىو:  المبيت - ٖ
 . والحالب ، فيها يحلب التي واآلنية ، الحلب موضع - ٗ
 . المرعى إلى وتساؽ لتجتمع إليو تسرح الذي الموضع الشافعية عند وىو:  المسرح - ٘
 . الشافعية عند وغيره ، الحنابلة عند نفسو المسرح وىو الرعي مكاف وىو:  المرعى - ٙ
 من فذلك صاحبيهما بإذف المالين حفظ في الراعياف تعاوف لو لكن راع المالين من لكل كاف ولو:  الراعي - ٚ

 . أيضا الراعي اتحاد
 . تمييز دوف الجميع في تضرب بأف:  الفحولة - ٛ

 . والراعي والفحل الحوض على اجتمعا ما الخليطاف نقلو تقدـ الذي الحديث ذلك في واألصل
 ، والراعي ، والمبيت ، والمراح ، الماء ىي خمسة من األقل على بثبلثة الخلطة تتم:  قالوا المالكية إف ثم

 . الخلطة حكم ينتف لم واحد أو الخمسة من اثنين في انفردا فلو ، والفحل
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 ، والراعي الحلب، وموضع ، والمراح ، والمسرح ، المشرع ىي سبعة في االشتراؾ من بد ال أنو الشافعية ومذىب
 . غيرىا بعضهم وزاد. والمرعى ، والفحل
 ، والمحلب ، والمشرب ، والمبيت ، المرعى وىو المسرح:  خمسة في االشتراؾ من بد ال الحنابلة ومذىب
 .اللبن خلط بعضهم واشترط.  واحدا شرطا والمرعى الراعي جعل وبعضهم ، الراعي أضاؼ وبعضهم ، والفحل

 دوف المالين أحد بها يختص لم إذا فيها االشتراؾ يحصل المنافع ىذه من منفعة كل بأف المالكية صرح وقد
 في كما للناس مباحة كانت أو لهما وأعاره لغيرىما أو لآلخر وأذف ألحدىما أـ لهما مملوكة أكانت سواء اآلخر

 . والمشرب والمراح المبيت
 كاف ولو النصاب من تؤخذ حتى فيها تؤثر الخلطة إف الشافعية من قالوا فالذين ، والثمار الزروع في الخلطة: ثانيا

 وىو(  والجرين)  والشجر النخل حافظ وىو(  الناطور)  يتميز ال أف يشترط:  قالوا ، واحد من ألكثر مملوكا
 وجذاذ ، والعامل ، والحراث ، الماء اتحاد المهذب شرح في وزاد:  الرملي قاؿ ، وتجفيفو الثمر جمع موضع
 . بو لهما يسقى وما ، واللقاط ، والملقح ، النخل

 ، متميزا منهما كل ماؿ كاف ولو ، ونحوىا الحفظ ومكاف والحارس الدكاف اتحاد اشترطوا التاجرين خلطة وفي
 شرح في زاده وفيما.  واحد الصندوؽ أف إال كيس في اآلخر ودراىم كيس في أحدىما دراىم تكوف كأف

 . والميزاف ، والوزاف ، والكياؿ ، الحماؿ اتحاد:  المهذب
 قالو ما مثل اشتراط إلى إيماء والعروض والثمار الزروع في الخلطة تأثير إلى الحنابلة من الذاىبوف بو علل وفيما

 إذا تخف المئونة ألف تؤثر الخلطة أف والثمار الزروع في وجها القاضي خرج:  المغني في جاء فقد ، الشافعية
 والبائع والميزاف والمخزف فالدكاف ، التجارة أمواؿ وكذلك.  والجرين والناطور والصعاد ، واحدا الملقح كاف

 .الملك ومرافق المؤف باتحاد كلو ذلك عن الفروع في وعبر. واحد
 يعتبر:  قدامة ابن قاؿ والحنابلة الجديد في للشافعية الشرط وىذا. الحولية األمواؿ في الحوؿ: الخامس الشرط

 ملك لو:  الشافعية وقاؿ منفردين زكاة زكوا بعضو في االنفراد حكم لهم ثبت فإف الحوؿ، جميع في اختبلطهم
 في ويثبت ، السنة ىذه في الخلطة حكم يثبت فبل صفر غرة في خلطا ثم المحـر غرة في شاة أربعين منهما كل

 . الثانية السنة
 في كاملة شاة منهما كل على يكوف وعليو.  االختبلط على الحوؿ تماـ اشتراط عدـ للشافعية القديم والمذىب

 .شاة نصف القديم وفي.  السابق المثاؿ في الجديد على األولى السنة نهاية
 فيكفي ، منفردين ذلك قبل كانا ولو ، شهر بنحو وقبلو الملك حوؿ آخر االختبلط المشترط أف مالك ومذىب

 .جدا السنة آخر يقرب لم ما الملك حين من السنة أثناء في اختبلطهما
 الخلطة بقاء المعتبر:  الرملي قاؿ ، فيها الخلطة بتأثير قاؿ من عند والثمار كالزروع ، حوليا الماؿ يكن لم فإف
 .النبات في الحب واشتداد ، الثمار زىو إلى

 : المختلط الماؿ زكاة إخراج كيفية
 واحد رجل ماؿ معاملة فيو تخالطوا الذي مالهم يعامل ، جوار خلطة في أـ اشتراؾ خلطة في أكانوا سواء الخلطاء

 بأف ذلك إلى الحاجة دعت سواء ، شاء الخليطين أي ماؿ من الفرض يأخذ أف لو الساعي أف يقتضي وىذا ،
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 المالين أحد في إال جميعا فرضهما يجد ال كاف أو ، جميعا المالين من أخذىا يمكن ال واحدة عينا الفريضة تكوف
 ، صحاحا اآلخر وماؿ ، مراضا أحدىما ماؿ يكوف أو ، كبارا اآلخر وماؿ ، صغارا أحدىما ماؿ يكوف أف مثل ،

 فيجد(  الجابي أي)  المصدؽ يجيء إنما:  أحمد قاؿ.  ذلك إلى الحاجة تدع لم أو ، كبيرة صحيحة يأخذ فإنو
:  ألحمد خارجة بن الهيثم وقاؿ.  يجده ما يصدؽ وإنما ؟ لك شيء أي:  فيقوؿ يجيء ليس ، فيصدقها الماشية

 الواحد كالماؿ صارا قد المالين وألف.  إحداىما فأخذ المصدؽ فجاء ، شاتاف غنم في لو كاف مسكينا رأيت أنا
 ملكهم بنسبة بينهم يكوف ألنو ؛ إشكاؿ فبل ، الخلطاء بين المشاع من إخراجها في فكذلك ، الزكاة وجوب في
 . الماؿ أصل في

 . بباطل أو بحق يأخذ أف إما فإنو ، جوار خلطة كانت وإف
 خلطا فلو.  ماليهما من لكل العددية بالنسبة قيمتو في يتراجعاف أخذه فما وحينئذ ، بحق يأخذ أف: األولى الحالة

 التي الشاة قيمة بنصف صاحبو على رجع أحدىما نصيب من شاة الساعي فأخذ ، بعشرين الغنم من عشرين
 . مثلية غير الشاة ألف ؛ شاة بنصف ال ، منو أخذت

 بثلث رجع ، المائة صاحب غنم من الواجبتين الشاتين الساعي فأخذ خمسوف ولآلخر مائة ألحدىما كاف ولو
 صاحب رجع ، شاة منهما كل من أخذ أو ، قيمتهما بثلثي اآلخر على رجع الخمسين صاحب من أو ، قيمتهما

 ، المأخوذ قيمة في وتنازعا بينة تكن لم إذا إنو ثم ، شاتو قيمة بثلثي الخمسين وصاحب ، شاتو قيمة بثلث المائة
 .غاـر ألنو الصدؽ قولو احتمل إذا بيمينو عليو المرجوع قوؿ فالقوؿ

 التراجع يـو:  أشهب وقاؿ ، االستهبلؾ بمعنى ألنو ؛ القاسم ابن قوؿ في األخذ يـو بو المرجوع قيمة في والمعتبر
 . القضاء يـو قيمتو تعتبر قيمتو رد وأراد تسلفو ما رد عن عجز إذا والمتسلف ، السلف بمعنى ألنو ؛

 . ال أو سائغا تأويبل متأوال يكوف أف إما ألنو ؛ نوعين على وىذا ، حق بغير يأخذ أف: الثانية الحالة
 ذلك ومثاؿ.  بحق أخذ لو ما حكم فحكمو ، شرعا ذلك جواز رأى يكوف أف وىو ، سائغا تأويبل متأوال كاف فإف
 أف المالكية عند واألصل.  تقدـ كما فيتراجعا ، شاة عشروف منهما لكل خليطين من شاة يأخذ أف ، المالكية عند
.  والحنابلة الشافعية مذىب بخبلؼ ، تقدـ كما النصاب تكميلفي  تؤثر ال الخلطة ألف ، حق بغير األخذ ىذا

 أربعة األوؿ فعلى ، وعشروف خمسة ولآلخر ، مائة ألحدىما خليطين من شاتين أخذ لو أيضا المالكية عند ومثالو
 ففعلو اإلماـ نائب ألنو ، الحاكم حكم منزلة ينزؿ الساعي أخذ ألف ، خمسهما اآلخر وعلى ، الشاتين أخماس
 . كفعلو

 المظلـو إذ ، منو أخذت بمن حلت مصيبة وىي ، تراجع فبل ، لتأولو وجو وال متأوال كاف أو ، متأوؿ غير كاف وإف
 . غيره على بمظلمتو يرجع أف لو ليس
 اآلخر على فيرجع ، شاتين أحدىما ماؿ من الساعي فيأخذ ، شاة ثبلثوف الخليطين من لكل يكوف أف ، ذلك مثاؿ

 الساعي يكوف أف إما ألنها ؛ منو أخذت من ماؿ من ذىبت فقد األخرى أما ، غير ال الشاتين إحدى بنصف
 أخذىا فيكوف ، شرعا حق أخذىا أف يرى يكوف أف وإما ، غصبا فتكوف ، أخذىا لو ليس أف يعلم وىو أخذىا
 . ينقض اإلجماع بخبلؼ الحاكم حكم إذ ، الحاكم حكم منزلة ينزؿ وال بو عبرة ال محضا جهبل
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 تعد اللقطة ىل(: ٔٔ/ٛ) -المجموعة الثانية-(: سئلت اللجنة الدائمة ٗٔ-مسألة)

 النصاب؟ مع
 حينئذ فإنها صاحبها يجد ولم سنة عرفها إذا إال النصاب مع تعد ال اللقطةفأجابت: 

 ا.ىػ بالتعريف يملكاف ال فإنهما والبقر اإلبل أما الغنم، من كانت إذا ملكو في تدخل
 ضمن الضائعة اإلبل احتساب يجب ىل (:ٕٛ/ٛوسئلت اللجنة الدائمة أيضا )

 مثبل الزكاة، قيمة في تؤثر أحيانا تكوف أنها علما عنها؟ التزكية ليتم الزكاة نصاب
 لبوف، بنت فيها كاف العدد مع احتسبت إذا ضائعة اثنتاف منها( ٖٙ) لديو مكلف

 .مخاض بنت فيها كاف تحتسب لم وإذا
 اإلبل بها تكمل وال صاحبها، يجدىا حتى زكاة فيها تجب ال الضائعة اإلبل فأجابت:

 ا.ىػ فقط بنفسها نصابا بلغت إذا الموجودة يزكي بل الموجودة،
 وست مائة عددىا بقر، شخص عند كاف إذا(: ٖٔ/ٛوسئلت اللجنة الدائمة أيضا )

 زكاتها يخرج أف يجزئ ىل مسنات، أربع زكاتو أف فهمنا نحن ما على بقرة، وستوف
 يدفعها ثم آخر شخص عند ىي مسنات أربع يشتري أف الماشية لرب يجوز أو لحما

 والسبلـ. اهلل على أجرؾ تعلمنا ال؟ أـ ذلك يجوز وىل نفسو، عن بدال الساعي إلى
 .الهدى اتبع من كل وعلى وبركاتو، اهلل ورحمة عليكم

 بل لحما، يخرجها أف يجوز وال مسنات أربع بقرة وستين وست مائة زكاة فأجابت:
 أو عنده من كانت سواء الفقراء، إلى أو كاف، إذا الساعي إلى ذبح بدوف يدفعها
 ا.ىػ غيره من اشتراىا

                                                                                                                                                  

 كما ، الواجبة السن من حصتو بقيمة خليطو على منو المأخوذ يرجع الواجب من أكبر سنا الساعي أخذ إف وكذا
 . ظلم الزيادة ألف مخاض بنت نصف بقيمة منو المأخوذ يرجع ، اثنين بين اإلبل من ثبلثين عن جذعة أخذ لو
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 أدفع أف يجوز فهل الغنم، من نصاباف عندي (:ٖ٘/ٛوسئلت اللجنة الدائمة أيضا )
 عندي؟ موجودة العين إف حيث العين، دوف القيمة

 أو الساعوف طلبها إذا الزكاة في وجبت التي الشاة بدؿ القيمة دفع يجوزفأجابت: 
 ا.ىػ أرفق ذلك ألف الزكاة؟ أىل من مستحقها

 التي غنمو المزكي يشتري أف يجوز ىل (:ٖٙ/ٛوسئلت اللجنة الدائمة أيضا )
 .إلفتائهم سماحتكم إلى رفعو ويطلبوف ال؟ أـ الزكاة على للعاملين وأعطاىا أخرجها

 أف للمزكي يجوز فبل المستحق أو للعامل مالو زكاة الماؿ صاحب دفع إذا فأجابت:
 رضي الخطاب بن عمر أف): عنهما اهلل رضي عمر ابن لحديث بالشراء؛ زكاتو يسترد

 اهلل رسوؿ فسأؿ يبتاعو أف فأراد يباع فوجده اهلل، سبيل في فرس على حمل عنو، اهلل
 .ٔ( صدقتك في تعد وال تبتعو ال فقاؿ ذلك عن وسلم عليو اهلل صلى

 
 األبل( زكاة)باب 

 عليو أجمع مما -أي األبل– زكاتها ووجوب( : ٖٙٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )
 ما أحسن ومن سلم و عليو اهلل صلى النبي عن السنة فيو وصحت االسبلـ علماء

 بكر وجهو أبا لما أنس. يعني حديث  صحيحو في البخاري رواه ما ذلك في روي
 . البحرين إلى عنو اهلل رضي الصديق

: واألنثى جمل،: الذكر وواحده لفظو من مفرد لو ليس جمع اسم اإلبل( : ٔ-مسألة)
 اإلبل من الفتي ىو والبكر ، فصيل فهو فطم وإذا ، سنة إلى حوار والصغير ناقة،

 السنة في استعمالها ورد أسنانها بحسب لئلبل تسميات وللعرب ،بكرة واألنثى
 بذلك سمي الثانية، في ودخل سنة أتم ما وىو المخاض، كابن الفقهاء، واستعملها

 سنتين أتم ما وىو اللبوف وابن مخاض، بنت واألنثى حملت، قد غالبا تكوف أمو ألف
 واألنثى ، لبن ذات فهي بعده ولدت قد تكوف أمو ألف بذلك سمي ، الثالثة في ودخل

                                                           

 . (ٕٔٙٔ) مسلمو  ،(ٕٖٓٓ) البخاريأخرجو  ٔ
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 استحقت ألنها بذلك سميت ، حقة واألنثى ، الرابعة في دخل ما والحق ، لبوف بنت
 بعض أسقط أي جذع ألنو الخامسة؛ في دخل الذي ىو والجذع ، الفحل يطرقها أف

 ، الدية في منها اإلناث تؤخذ التي ىي األربعة األنواع وىذه ،جذعة واألنثى أسنانو،
  . ٔاللبوف كابن منها الذكور يؤخذ وقد

 . اإلبل زكاة في الواجبة المقادير( : ٕ-مسألة) 
 حديث في وىي اإلبل، زكاة في الواجبة المقادير وسلم عليو اهلل صلى النبي بينقد 

 أنس عن التالية المسائل في إليو الحاجة لكثرة بكمالو يلي فيما المذكور البخاري
 البحرين إلى وجهو لما الكتاب ىذا لو كتب عنو اهلل رضي بكر أبا أف)  عنو اهلل رضي
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرض التي الصدقة فريضة ىذه.  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 على المسلمين من سئلها فمن ، رسولو بها اهلل أمر والتي ، المسلمين على وسلم
 من دونها فما اإلبل من وعشرين أربع في:  يعط فبل فوقها سئل ومن ، فليعطها وجهها
 بنت ففيها وثبلثين خمس إلى وعشرين خمسا بلغت فإذا ، شاة خمس كل من الغنم

 فإذا ، أنثى لبوف بنت ففيها وأربعين خمس إلى وثبلثين ستا بلغت فإذا ، أنثى مخاض
 إلى وستين واحدة بلغت فإذا ، الجمل طروقة حقة ففيها ستين إلى وأربعين ستا بلغت
 بنتا ففيها تسعين إلى - وسبعين ستا يعني - بلغت فإذا ، جذعة ففيها وسبعين خمس

 فإذا.  الجمل طروقتا حقتاف ففيها ومائة عشرين إلى وتسعين إحدى بلغت فإذا ، لبوف
 ومن.  حقة خمسين كل وفي ، لبوف بنت أربعين كل ففي ومائة عشرين على زادت

 خمسا بلغت فإذا ، ربها يشاء أف إال صدقة فيها فليس اإلبل من أربع إال معو يكن لم
 عشرين إلى أربعين كانت إذا سائمتها في الغنم صدقة وفي.  شاة ففيها اإلبل من

 مائتين على زادت فإذا ، شاتاف مائتين إلى ومائة عشرين على زادت فإذا.  شاة ومائة
 كانت فإذا ، شاة مائة كل ففي ثبلثمائة على زادت فإذا ، ثبلث ففيها ثبلثمائة إلى

 وفي.  ربها يشاء أف إال صدقة فيها فليس واحدة شاة أربعين من ناقصة الرجل سائمة

                                                           

 .( ٗ/ٕ) المنهاج وشرح ،(ٔٛ٘ – ٜٚ٘/ٕ) المغني ٔ
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 ٔ( ربها يشاء أف إال شيء فيها فليس ومائة تسعين إال تكن لم فإف ، العشر ربع الرقة
. 

 لو كتب عنو اهلل رضي بكر أبا أف)  أنس حديث من البخاري روى آخر موضع وفي
 اإلبل من عنده بلغت من:  وسلم عليو اهلل صلى رسولو اهلل أمر التي الصدقة فريضة
 معها ويجعل ، الحقة منو تقبل فإنها حقة وعنده جذعة عنده وليست الجذعة صدقة
 وليست الحقة صدقة عنده بلغت ومن . درىما عشرين أو ، لو استيسرتا إف شاتين
 أو درىما عشرين المصدؽ ويعطيو الجذعة منو تقبل فإنها الجذعة وعنده الحقة عنده

 منو تقبل فإنها لبوف بنت إال عنده وليست الحقة صدقة عنده بلغت ومن.  شاتين
 حقة وعنده لبوف بنت صدقتو بلغت ومن.  درىما عشرين أو شاتين ويعطي لبوف بنت
 صدقتو بلغت ومن.  شاتين أو درىما عشرين المصدؽ ويعطيو الحقة منو تقبل فإنها
 ويعطي ، مخاض بنت منو تقبل فإنها مخاض بنت وعنده ، عنده وليست لبوف بنت
 . ٕ( شاتين أو درىما عشرين معها
 :  التالي الجدوؿ حسب اإلبل من الزكاة تؤخذ ، الحديث ىذا على وبناء
 .  واحدة شاة فيها:  ٜ - ٘ من،  شيء فيها ليس:  ٗ إلى - ٔ من  اإلبل عدد
 فيها:  ٕٗ - ٕٓ من. شياه ٖ فيها: ٜٔ - ٘ٔ من.  شاتاف فيها:  ٗٔ - ٓٔ من
 يجزئ مخاض بنت فيها يوجد لم فإف)  مخاض بنت فيها:  ٖ٘ - ٕ٘ من. شياه ٗ

 . حقة: فيها  ٓٙ - ٙٗ من.  لبوف بنت: فيها   ٘ٗ - ٖٙ من ( . ذكر لبوف ابن
:  ٕٓٔ - ٜٔ من.  لبوف بنتا فيها:  ٜٓ - ٙٚ من.  جذعة فيها:  ٘ٚ - ٔٙ من

 فيها:  ٜٖٔ - ٖٓٔ من.  لبوف بنات ٖ فيها:  ٜٕٔ - ٕٔٔ من.  حقتاف فيها
  ٜ٘ٔ - ٓ٘ٔ من. لبوف وبنت حقتاف: فيها  ٜٗٔ - ٓٗٔ من.  لبوف وبنتا حقة

                                                           

 ( .  ٗ٘ٗٔأخرجو البخاري ) ٔ

 ( .  ٖ٘ٗٔأخرجو البخاري ) ٕ
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 في ، زاد ما في وىكذا. لبوف بنات ٗ فيها:  ٜٙٔ - ٓٙٔ من.  حقاؽ ٖ فيها: 
 ، الشافعية مذىب على جار الجدوؿ وىذا .حقة ٓ٘ كل وفي ، لبوف بنت ٓٗ كل

 مجمع ٕٓٔ إلى وأولو ، وإسحاؽ األوزاعي قوؿ وىو ، الحنابلة مذىب في ورواية
 بين فيما واختلف.  تفسيره في االختبلؼ وعدـ ، لو أنس حديث لتناوؿ ، عليو

 أبو وذىب ، لبوف بنات وثبلث حقتين بين الساعي يتخير مالك فقاؿ ٜٕٔ - ٕٔٔ
 إال يتغير ال الفرض ألف ؛ حقتين فيها أف إلى أحمد عن األخرى الرواية وىو ، عبيد
 . وثبلثين بمائة

 عليها زاد مما خمس كل ففي ، ٕٓٔ بعد تستأنف الفريضة أف إلى الحنفية وذىب
: فيها  ٜ٘ٔ - ٘٘ٔ . حقاؽ ٖ: فيها  ٗ٘ٔ - ٓ٘ٔ .مخاض وبنت حقتاف شاة

 ٖ: فيها  ٜٙٔ - ٘ٙٔ . وشاتاف حقاؽ ٖ: فيها  ٗٙٔ - ٓٙٔ . وشاة حقاؽ ٖ
:  ٘ٛٔ - ٘ٚٔ.  شياه ٗ و حقاؽ ٖ: فيها  ٗٚٔ - ٓٚٔ.  شياه ٖ و حقاؽ
 - ٜٙٔ . لبوف وبنت حقاؽ ٖ: فيها  ٜ٘ٔ - ٙٛٔ . مخاض وبنت حقاؽ ٖفيها 

 ٕ٘ٓ .  لبوف بنات ٘ أو حقاؽ ٗ: فيها  ٕٗٓ - ٕٓٓ.  حقاؽ ٗ: فيها  ٜٜٔ
 قيس حديث في بما واحتجوا . وىكذا  وشاة لبوف بنات أو حقاؽ ٗ: فيها  ٜٕٓ -
 كتاب لي أخرج  حـز بن عمرو بن محمد بن بكر ألبي قلت ) قاؿ أنو سعد بن

 ورقة في كتابا فأخرج:  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كتبو الذي الصدقات
 . ٔ( الفريضة استؤنفت وعشرين مائة على اإلبل زادت فإذا:  وفيو

                                                           

 كتاب لي اكتب: سعد بن لقيس قلت: قاؿ سلمة بن حماد حديث فأما( : ٙٔ/ٙقاؿ البيهقي في المعرفة ) ٔ
، بن عمرو بن محمد بن بكر أبي  كتبو وسلم عليو اهلل صلى النبي أف وأخبرني بها، جاء ثم ورقة، في لي فكتبو حـز

 إلى حقتاف ففيها تسعين بلغت إذا»: أنها ذلك في فكاف اإلبل، فرائض من يخرج ما ذكر في حـز بن عمرو لجده
 فريضة أوؿ إلى يقاد فإنو فضل فما حقة، خمسين كل ففي ذلك من أكثر كانت فإذا ومائة، عشرين تبلغ أف

 وبين سعد، بن قيس بين منقطع فهذا «شاة ذود خمس كل في الغنم ففيو وعشرين خمس من أقل كاف فما اإلبل،
 قلت: حماد: قاؿ: قاؿ إسماعيل بن موسى عن المراسيل، في داود أبو أورده وقد وسلم، عليو اهلل صلى النبي
 بن محمد بن بكر أبي من أخذه أنو أخبر كتابا فأعطاني حـز بن عمرو بن محمد كتاب لي خذ: سعد بن لقيس
، بن عمرو  بكر أبي بين منقطع وىذا وكذا، كذا فيو فكاف فقرأتو، لجده، كتب وسلم عليو اهلل صلى النبي أف حـز
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، بن  سلمة بن حماد وكذلك سماع، عن ال كتاب عن أخذه، سعد بن وقيس وسلم، عليو اهلل صلى النبي وبين حـز
 بن قيس عن حماد، رواية يضعفوف وغيره القطاف سعيد بن يحيى مثل والحفاظ سماع، عن ال كتاب عن أخذه،
 .علتو يذكر حنبل بن أحمد وكاف سعد،
: قاؿ حماد بن أحمد بن محمد حدثنا: قاؿ الحافظ عدي بن أحمد أبو أخبرنا: قاؿ الماليني سعيد أبو أخبرنا
 فكاف سعد، بن قيس عن سلمة، بن حماد كتاب ضاع»: يقوؿ أبي، سمعت: قاؿ أحمد بن اهلل عبد حدثنا

 الحسين أبو وأخبرنا،  سعد بن قيس عن رواه فيما خطئو كثرة سبب ىذا: يعني ، «قصتو فهذه حفظو، من يحدثهم
 بن أحمد وىو اهلل عبد أبو حدثنا: قاؿ إسحاؽ بن حنبل حدثنا: قاؿ السماؾ بن عمرو أبو أخبرنا: قاؿ بشراف بن

 إلى فذىب سعد، بن قيس كتاب األحوؿ حجاج مني استعار: " سلمة بن حماد قاؿ: قاؿ عفاف حدثنا: قاؿ حنبل
 " ضاع: فقاؿ مكة،

 محمد حدثني: قاؿ سفياف بن يعقوب حدثنا: قاؿ جعفر بن اهلل عبد أخبرنا: قاؿ الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا
 طريق في سعد بن قيس عن كتابو، ضاع سلمة بن حماد كاف»: المديني ابن يعني علي قاؿ: قاؿ الرحيم عبد بن

 بن بكر أبي بن اهلل عبد أف الحديث ىذا خطأ على يدؿ والذي:  -أي البيهقي– أحمد قاؿ «بحفظو وكتبها مكة،
، بن عمرو بن محمد  رواه األنصاري الرحمن عبد بن محمد الرجاؿ وأبو بخبلفو، جده عن أبيو، عن رواه حـز

 غيره رواية وفي موصوال، عنو الخوالني داود بن سليماف رواية في بخبلفو رواه حفظو فضل مع والزىري بخبلفو،
 بالمدينة والكتاب الرجل، ولد وفيهم عدد، خالفو مرسبل، سعد، بن قيس عن حماد، حديث كاف وإذا، مرسبل

 رواه ما بخبلؼ فوجد لو ينسخ بأف وأمر العزيز، عبد بن عمر عنو ويعرؼ فيو، وجدوا بما فأخبروا بينهم، يتوارثونو
 بن سفياف رواه لما موافقا الخطاب بن عمر آؿ كاف الذي الكتاب في وجد لما موافقا سعد بن قيس عن حماد،
 قد التي الرواية تلك خطأ على ىذا كل يدلك إنما موصوال، اهلل عبد بن ثمامة رواه لما موافقا موصوال، حسين

 بن وزياد عبيدة، أبي عن الجزري، خصيف حديث وأما أولى، بغيرىا األخذ وأف الروايات، تلك سائر عن انفردت،
 بلغت فإذا شاة، خمس كل في بالغنم استقبلت ومائة عشرين بلغت فإذا»: مسعود بن اهلل عبد عن مريم، أبي

 عبد وبين بينهما ومنقطع موقوؼ، فهذا «حقة خمسين كل ففي اإلبل كثرت فإذا اإلبل، بفرائض وعشرين خمسا
 اهلل عبد في يتكلم أف لو ينبغي فبل بهذا يحتج أف لدينو أجاز ومن، بو محتج غير الجزري وخصيف مسعود بن اهلل
 المدينة أىل فقهاء من بكر أبي بن اهلل فعبد الخوالني، داود بن وسليماف بكر أبي بن اهلل وعبد المثنى، بن

 األنصار، أوالد من المثنى بن اهلل وعبد، موصوال رواه فيما بو االحتجاج على ومسلم البخاري اتفق ومتقنيهم،
 من الجماعة عليو أثنى الخوالني داود بن وسليماف،  بعينو الحديث ىذا في البخاري بو واحتج بالعلم، مشهور

 الكتاب أيضا يكتب ثم موصوال، حـز بن عمرو كتاب الزىري عند يكوف أف ويجوز، منكرا شيئا يرو ولم الحفاظ،
 وباهلل الحديث يرد ال ىذا فبمثل لو، فكتبا جميعا، بالكتابين العزيز عبد بن عمر أمر كما عمر، آؿ عند كاف الذي

 التوفيق،
: قاؿ ومائة عشرين على زادت إذا اإلبل في علي عن ضمرة، بن عاصم عن إسحاؽ، أبي عن سفياف، حديث وأما

 «أولها إلى الفريضة رجعت»: رواية وفي،  «حقة منها خمسين كل ففي اإلبل كثرت فإذا أولها، إلى الفرائض ترد»
 علي، عن مجهوؿ، ىذا راوي: قاؿ بأف «القديم» في عنو الشافعي أجاب وقد مثلو، إبراىيم، عن منصور، وعن، 
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 وعشرين خمس في فيجب»: قولو(: ٖ٘/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 الزكاة مقدار المؤلف بين ىنا «شاة خمس كل في دونها وفيما مخاض، بنت اإلبل من

 صغيرة بكرة: أي مخاض، بنت اإلبل من وعشرين خمس كل في يجب أي الواجبة،
 ماخض، فهي حملت قد أمها أف الغالب ألف مخاض؛ بنت وسميت سنة، لها

 الخمس ففي شاة، خمس كل في وعشرين خمس دوف وفيما الحامل، والماخض
 أربع العشرين وفي شياه، ثبلث عشرة الخمس وفي شاتاف، العشر وفي شاة، األولى
 .مخاض بنت والعشرين الخمس وفي شياه،

 في مخاض بنت أخرج ولو تجزئ، لم وعشرين خمس عن شياه خمس أخرج ولو
 .خبلؼ فيها ػ عشرين

                                                                                                                                                  

: أحمد قاؿ، حديثو في ليس ىذا وأف عليو، غلط عنو ىذا روى الذي أف يزعم المجهوؿ ذلك عن الرواة، وأكثر
 غلط، ىذا: وقاؿ سفياف، عن الحديث، ىذا رواية سعيد بن يحيى على أنكر أنو معين بن يحيى عن روينا قد

 عن غيره، برواية آخر موضع في الشافعي واستدؿ:  أحمد قاؿ، قولو من إبراىيم عن منصور، حديث والصحيح
، خطأ كونو على ذلك خبلؼ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت بما ثم ذلك، خبلؼ إسحاؽ أبي عن شعبة،
 أبي عن شريك، عن بلغو، فيما الشافعي: قاؿ: قاؿ الربيع أخبرنا: قاؿ العباس أبو حدثنا: قاؿ سعيد أبو أخبرنا

 وفي حقة، خمسين كل ففي ومائة، عشرين على اإلبل زادت إذا»: قاؿ علي عن ضمرة، بن عاصم عن إسحاؽ،
،  مثلو علي، عن عاصم، عن إسحاؽ، أبي عن شعبة، عن وغيره، الهيثم، بن عمرو وعن ، «لبوف بنت أربعين كل
 بن سفياف عن يزيد، بن ومحمد عباد، قاؿ: الشافعي قاؿ - ٜٓٔٚ السنة موافق وىو نقوؿ، بهذا: الشافعي قاؿ

 ومائة عشرين على زادت فإذا»: كتب وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: أبيو عن سالم، عن الزىري، عن حسين،
 عن سلمة، بن حماد عن كامل، أبو وقاؿ: الشافعي قاؿ، «لبوف بنت أربعين كل وفي حقة، خمسين كل ففي

 إذا: يقولوف بهذا، يأخذوف ال وىم: الشافعي قاؿ، ىذا فذكر السنة، لو كتب أنو: بكر أبي عن أنس، عن ثمامة،
 كل في ثم ومائة، خمسين يبلغ أف إلى شاة خمس كل في وكاف أولها، بالفرائض استقبل ومائة عشرين على زادت

 بكر، وأبي وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن روي ما فيخالفوف قياس، وال أثر ال متناقض قوؿ وىذا حقة، خمسين
 من وكثير: أحمد قاؿ، عنو اهلل رضي علي عن بو، يغلط وشيء إبراىيم، قوؿ إلى عندىم، علي عن والثابت وعمر،

 الحديث ىذا في روي قد: وقالوا ضمرة، بن عاصم على بالغلط عنو اهلل رضي علي حديث في أحالوا الحفاظ
 إلى الفريضة رجعت ومائة عشرين على زادت إذا اإلبل في ذكر ما: منها الناس سائر رواه ما بخبلؼ أحكاـ ثبلثة

 وإذا شاتين، أو دراىم عشرة عليهم رد سن فوؽ سنا أخذ إذا المصدؽ في ذكر ما: ومنها فيو، خولف وقد أولها،
 في ذكر ما: ومنها العشرة، في الناس رواية بخبلؼ وىذا شاتين، أو دراىم عشرة عليو ردوا سن، دوف سنا أخذوا
 . الناس رواية بخبلؼ وىذا شياه، خمس ففيها وعشرين، خمسا كانت إذا اإلبل
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 أبي لحديث كبيراً؛ ولو بعير، وعشرين خمس دوف فيما يجزئ ال: العلماء بعض فقاؿ
 أي «شاة خمس كل في الغنم دونها وفيما»: قاؿ كتبو الذي ػ عنو اهلل رضي ػ بكر
 .شاة خمس كل في وعشرين، خمس دوف فيما
 فإجزاؤىا وعشرين، خمس في المخاض بنت تجزئ كانت إذا: العلماء بعض وقاؿ
 اإلبل أسقط والشارع متماثلين، بين تفرؽ ال والشريعة أولى، باب من ذلك دوف فيما
 .للتعييب ذلك وليس بالمالك، رفقاً  وعشرين خمس دوف فيما

 النقلية الداللة على المبنية الكاملة الشريعة أف يعلم أحد كل ألف الصحيح؛ ىو وىذا
 مخاض بنت وأخرج اإلبل، من وعشروف خمس عنده من: تقوؿ أف يمكن ال والعقلية
 !!تجزئو لم مخاض بنت وأخرج اإلبل من عشروف عنده ومن أجزأتو،
 .ذلك من أكبر أو لبوف، بنت تجزئ وكذلك

 وسميت سنتاف، لها تم ما ىي: اللبوف بنت «لبوف بنت وثبلثين ست وفي»: قولو
 .لبن ذات فأصبحت ولدت قد أمها أف الغالب ألف بذلك؛

 وثبلثين وست وعشرين خمس فبين شيء، فيو ليس الفرضين، بين ما: ىو والوقص
 .ٔبالمالك رفقاً  وذلك شيء، فيها ليس «عشر»

                                                           

 ،(ٕٜٜٗ رقم ، ٖٗٙ/ٕ) شيبة أبى ابن أخرجو( شىء األوقاص فى ليسرضي اهلل عنو مرفوعا ) معاذ عن ٔ
والحديث ضعفو بعض العلماء، وصححو العبلمة األلباني في صحيح الجامع  (ٖٙ٘ رقم ، ٛٙٔ/ٕٓ) الطبرانىو 
(ٜ٘ٗٓ  .) 

 وقصا يعتبر نصابين كل بين فما النصاباف بالفريضتين والمراد األنعاـ، كل من الفريضتين بين ما سبق كما األوقاص
 :مراتب خمس على اإلبل في واألوقاص.  ىذا. 

 شياه والثبلث ، العشر وىي والشاتاف ، اإلبل من الخمس وىي الشاة فيو تجب ما بين تفصل التي األربعة: األولى
 . والعشروف الخمس وىي المخاض وبنت ، العشروف وىي شياه واألربع ، عشرة الخمس وىي

 بنت فيو تجب وما ، والعشروف الخمس وىي ، المخاض بنت فيو تجب ما بين تفصل التي وىي ، العشرة:  الثانية
 . والثبلثوف الست وىي اللبوف
 ، الحقة فيو تجب وما ، والثبلثوف الست وىي اللبوف بنت فيو تجب ما بين تفصل التي وىي ، التسعة:  الثالثة
 . واألربعوف الست وىي
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 .الزكاة زادت قيراطاً  زادت فلو والفضة الذىب وأما
 مؤونة إلى تحتاج ألنها المواشي؛ بخبلؼ الزكاة زادت زادت، لو والثمار والحبوب

 . فيها زكاة ال األوقاص ىذه الشارع فجعل ذلك، وغير وسقي، وحلب رعي من كثيرة

                                                                                                                                                  

 الجذعة فيو تجب وما ، واألربعوف الست وىي الحقة فيو تجب ما بين تفصل التي وىي ، عشرة األربع: الرابعة
 فيو تجب وما ، والستوف اإلحدى وىي الجذعة فيو تجب ما بين أيضا تفصل التي وىي.  والستوف اإلحدى وىي
 والتسعوف اإلحدى وىي الحقتاف فيو تجب ما وبين ىذه بين أيضا تفصل والتي ، والسبعوف الست وىي اللبوف بنتا

. 
 فيو تجب وما ، والتسعوف اإلحدى وىي الحقتاف فيو تجب ما بين تفصل التي وىي ، والعشروف التسع: الخامسة

 إذ ، والحنابلة الشافعية وعند المالكية من القاسم ابن عند المائة بعد والعشروف اإلحدى وىي لبوف بنات ثبلث
 . الواجب تغيير في عندىم تؤثر والعشرين المائة على الواحدة زيادة
 الواجب يتغير وإنما ، الواجب تغيير في تؤثر ال والعشرين المائة على الواحدة زيادة أف ذكروا فقد الحنفية وأما

 . المائة بعد وعشرين أربع إلى عندىم الحقتين أخذ فيستمر ، خمس بزيادة عندىم
 . وثبلثين ثبلثا تكوف القوؿ ىذا على الوقص مراتب من الخامسة فالمرتبة
 ، ذلك من أقل الزائد كاف فإف ، عشرة بزيادة يتغير والعشرين المائة بعد الواجب أف مالك اإلماـ ارتضاه والذي

 . لبوف بنات ثبلث أو الحقتين أخذ بين مخير الساعي فإف
 :قولين اإلبل أوقاص زكاة في والشافعية والمالكية الحنفية ذكر :اإلبل أوقاص زكاة (فرع)

 أيضا عفو ىو كما النصاب بعد عفو الوقص وألف فقط؛ بالنصاب تتعلق إنما الزكاة ألف فيها؛ زكاة ال أنها: أحدىما
 ىو القوؿ وىذا الخمس قبل الواقعة كاألربعة ىي إذ عفو، العشرة وقبل الخمسة بعد الواقعة فاألربعة النصاب، قبل
 .  والجديد القديم في أيضا الشافعية وقوؿ المالكية، مذىب في قولين أحد أيضا وىو يوسف، وأبي حنيفة أبي قوؿ

 قوؿ وىو مالك، اإلماـ إليو رجع الذي القوؿ أيضا وىو الحنفية، من وزفر محمد قوؿ وىو تزكى، أنها: الثاني
 في الغنم من دونها فما اإلبل من وعشرين أربع في:  أنس حديث القوؿ ىذا ودليل البويطي، رواية في الشافعي

 في الفرض فجعل ، أنثى مخاض بنت ففيها وثبلثين خمس إلى وعشرين خمسا بلغت فإذا ، شاة خمس كل
 . السرقة في القطع نصاب على كالزيادة ، عفوا يكن فلم نصاب على زيادة وألنو.  زاد وما النصاب

 أربعة منها الحوؿ بعد فهلك اإلبل، من تسعا ملك فيمن - عابدين ابن حاشية في جاء كما - الخبلؼ أثر ويظهر
 . شاة أتساع أربعة الثاني على ويسقط األوؿ، على شيء يسقط لم

 كاف فلو فقط، بالنصاب تتعلق إنما الزكاة ألف واحدا؛ قوال فيها زكاة ال األوقاص أف ذكروا فقد الحنابلة وأما ىذا
 . شاة خمس لزمو بعيرا، منها فخلص حوال، مغصوبة إبل تسع لو
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 ثبلث لها تم التي اإلبل من األنثى: ىي الحقة «حقة وأربعين ست وفي»: قولو
 رضي ػ بكر أبي حديث في جاء ولهذا الجمل، تتحمل ألنها حقة؛ وسميت سنوات،

 .فتحمل الجمل يطرقها أف تتحمل: أي «الجمل طروقة حقة» ػ عنو اهلل
 . «تسع»: وأربعين وست وثبلثين ست بينن والوقص

 .سنوات أربع لها تم ما: والجذعة «جذعة وستين إحدى وفي»: قولو
 .شيء فيو ليس «عشرة أربع»: وستين وإحدى وأربعين ست بين ما والوقص
  .منهما أكثر والثالث الثاني من أكثر فاألوؿ

 ىذا وكل الجذعة، الزكاة في يجب سن أعلى «لبوف بنتا وسبعين ست وفي»: قولو
 لو تم ما وىو الثني إال األضحية في يجزئ ال ألنو األضحية؛ في يجزئ ال السن

 .تجزئ الزكاة في ولكن األضحية، في تجزئ ال دونها فما والجذعة سنوات، خمس
 أخرج ولو سنتاف، واحدة لكل بنتالبوف، فيها وسبعوف فست . «عشرة أربع»: والوقص

 .منو للناس وأنفع الذكر من أغلى األنثى ألف يجزئ؛ لم لبوف وابن لبوف بنت
 . «عشرة أربع»: والوقص . «حقتاف وتسعين إحدى وفي»: قولو
 . «لبوف بنات فثبلث واحدةً  وعشرين مائة على زادت فإذا»: قولو
 زادت فإذا ، «وعشروف تسع» قدره وقص وعشرين مائة إلى وتسعين إحدى من إذاً 

 .الفريضة تستقر ذلك بعد ثم لبوف، بنات ثبلث ففيها واحدة وعشرين مائة على
 . «حقة خمسين كل وفي لبوف بنت أربعين كل في ثم»: قولو
 الفريضة، تستقر وبعدىا لبوف، بنات ثبلث ففيها وعشرين وإحدى مائة بلغت فإذا

 :فمثبلً  الفريضة، تتغير عشراً  زادت كلما
 .لبوف وبنتا حقة فيها وثبلثوف مائة
 .لبوف وبنت حقتاف فيها وأربعوف مائة
 .حقاؽ ثبلث فيها وخمسوف مائة
 .لبوف بنات أربع فيها وستوف مائة
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 .لبوف بنات وثبلث حقة فيها وسبعوف مائة
 .لبوف وبنتا حقتاف فيها وثمانوف مائة
 .لبوف وبنت حقاؽ ثبلث فيها وتسعوف مائة

 .حقاؽ أربع أو لبوف بنات خمس الفريضتاف تتساوى مائتاف
 .وحقة لبوف، بنات أربع فيها وعشر مائتاف
 .الفرض يتغير عشراً  زادت كلما فقس، ىذا وعلى

 أف فلو معيبة كانت أو وعدمها، مثبلً  لبوف بنت عليو وجبت ومن»: الروض في قاؿ
 . «ويأخذه حقة إلى أو جبراناً، ويدفع مخاض، بنت إلى يعدؿ

 فإنو منها أنزؿ مخاض بنت وعنده عنده، وليست لبوف بنت عليو وجبت من: أي
 حقة، وعنده لبوف بنت عنده يكن لم وإذا جبراناً، معها ويدفع المخاض، بنت يدفع
 .بالخيار فهو الجبراف ويأخذ الحقة يدفع فإنو

 .الزكاة بقبض األمر ولي يبعثو الذي الُمَصدّْؽ من ويأخذه
 .الحقة دفع إذا يستحقو مما أكثر جبراناً  يستحق فبل جذعة إال عنده يكن لم وإذا

 الرسوؿ عهد في ىذا دراىم، بعشرة شاة كل درىماً، عشروف أو شاتاف،: والجبراف
 .وسّلم عليو اهلل صّلى
 .تقويم أنها ػ أعلم واهلل ػ: الظاىر تعيين؟ أو تقويم العشروف فهل
 يكفي فبل عنهما يعدؿ أف وأراد درىم، مائتي الشاتين قيمة كانت فلو ذلك على وبناء

 .درىماً  عشرين يعطيو أف
 .فقط بو وردت السنة ألف خاصة؛ اإلبل في فالجبراف جبراف، اإلبل غير في وليس

 لرب يجوز ال انو على االصحاب اتفق(: ٜٓٗ/٘(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)
 دافع كاف واف دراىم وعشرة شاة فيدفع يبعضو أف جبراف عليو توجو إذا الماؿ

 جاز بو رضي واف عليو يجبر لم بالتبعيض الماؿ رب يرض لم فاف الساعي ىو الجبراف
 الف فيو خبلؼ وال وآخروف والبغوى والمتولي الحرمين اماـ بو صرح ىكذا تبعيضو



 - 314 - 

 أو بشاة قنع لو كما جاز بو رضي فإذا الماؿ لرب التبعيض من االمتناع في الحق
 .دراىم عشرة

 أراد لو وآخروف الجوينى محمد أبو والشيخ والمحاملى الحاوى صاحب قالو ما وأما
 رب يرض لم إذا فمرادىم يجز لم دراىم وعشرة شاة دفع الساعي أو الماؿ رب

 .المبعض بأخذ الماؿ
 درىما عشرين أحدىما عن يخرج اف جاز الساعي أو المالك علي جبراناف توجو ولو

 عن فاخرج جبرانات ثبلثة توجو لو وكذا قبولو علي اآلخر ويجبر شاتين اآلخر وعن
 جبراف كل الف خبلؼ ببل جاز عكسو أو درىما اربعين اآلخر وعن شاتين أحدىما
 االصحاب وشبهو الواحد الجبراف بخبلؼ واحد واجب يتبعض فلم بنفسو مستقل
 ولو خمسة ويكسو خمسة فيطعم واحدة كفارة تبعيض يجوز ال ؟ اليمين بكفارة
 . عشرة ويسكو عشرة يطعم أف جاز كفارتاف وجب

 ؟ اإلبل زكاة في يؤخذ( : ما الذي ٖ-مسألة)
 بنت عدـ إف اللبوف ابن إال الذكور، دوف اإلناث اإلبل زكاة في يؤخذ الذي أف -ٔ

 . يأتي كما الذكور منها فتؤخذ البقر بخبلؼ ، المتقدـ الحديث في كما المخاض
 عند المقدـ وىو الشافعية عند األصح على الذكر أجزأ ذكورا كلو الماؿ كاف فإف

 وسطا ناقة يريدوف أنو والظاىر الذكور، انفرد ولو الوسط يلـز المالكية وعند الحنابلة،
 . المطلوب السن من
 ثنية أو الضأف، من جذعة)  أنثى كانت إف اإلبل زكاة في تؤخذ التي الشاة أف - ٕ

 . نزاع ببل أجزأت(  ذلك فوؽ فما المعز من
 ، المالكية عند المعتمد وىو عليو، الشاة اسم لصدؽ يجزئ أف فيحتمل الذكر، وأما

 . الشافعية عند واألصح
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 ، جاز الواجب السن من أعلى سنا عليو وجب عما فأخرج المزكي تطوع إف - ٖ
 اللبوف بنت عن أو جذعة، أو حقة أو لبوف بنت المخاض بنت بدؿ يخرج أف مثل
 . خبلفا ذلك في نعلم ال: ( ٕٛ٘/ٕ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ، جذعة أو حقة
 ناقة قدـ لمن قاؿ)  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف كعب بن أبي حديث في لما

 فيو، اهلل آجرؾ بخير تطوعت فإف عليك الذي ذاؾ: مخاض بنت عن سمينة عظيمة
 . ٔ( منك وقبلناه

 خمس دوف فيما الشياه من وجب عما وكذا أجزأه، ناقة الشاة بدؿ أخرج إف - ٗ
 . أولى دونها عما فإجزاؤه ، ٕ٘ عن يجزئ ألنو وعشرين؛

 أنو إلى الحنابلة وذىب المالكية، عند األصح وىو والشافعي، حنيفة أبي مذىب وىذا
 لو كما يجزئو، فلم جنسو غير من غيره عليو المنصوص عن أخرج ألنو يجزئ، ال

 . بعيرا الغنم من أربعين عن أخرج
 إبلو في عليو وجب من أف إلى المنذر وابن والنخعي والحنابلة الشافعية ذىب - ٘

 في يؤخذ مما فوقو الذي السن من يخرج أف فلو السن ذلك إبلو في يكن فلم سن
 الذي السن من يخرج أف أو درىما، عشرين أو شاتين الساعي من ويأخذ اإلبل، زكاة
 . درىما عشرين أو شاتين معها الساعي ويعطي الزكاة في يجزئ مما تحتو

                                                           

 حباف ابنو  ،(ٖٕٓٛ،  ٕٕٚٚ) خزيمة وابن ،( ٖٛ٘ٔ) داود أبوو (، ٕٗٔ/٘أحمد ) أخرجوجزء من حديث  ٔ
والحديث  (ٕ٘٘ٔ،  ٕٗ٘ٔ) والضياء (،ٜٚ-ٜٙ/ٗ) والبيهقي ،( ٓٓٗ-ٜٜٖ/ٔ) الحاكمو  ،( ٜٕٖٙ)

 أو صحيح إسناد( : ٜٙٓٔ/ٕ، وقاؿ عنو النووي  في الخبلصة )الذىبي وأقره الحاكمو  ابن حباف، صححو
 أعلو حيث حـز ابن ووىم والحاكم حباف ابن صححو( : ٚٗ/ٕلمحتاج )، وقاؿ ابن الملقن في تحفة احسن

، وحسنو العبلمة األلباني في صحيح أبي داود ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند توثيقو باف من بجهالة
 .الصحيح رجاؿ ثقات اإلسناد رجاؿ وباقي. إسحاؽ بن محمد ألجل حسن إسناده( : ٕٕٓ/ٖ٘)

 حـز بن عمرو بن وعمارة مجهوؿ، اهلل عبد بن يحيى الف يصح، ال( : ٕٙ/ٙ)تنبيو( قوؿ ابن حـز في المحلى )
، متعقب بما تقدـ ، وبقوؿ الشيخ أحمد  عنهما اهلل رضى عمرو أخو حـز بن عمارة المعروؼ وإنما معروؼ، غير

 بن عمرو بن عمارة واما تابعي، ثقة ىو بل مجهوال، ليس فانو يحيى ما( : إٔٙ/ٙشاكر في تعليقو على المحلى )
 .  كلها والمشاىد والخندؽ وبدرا العقبة شهد قديم صحابي حـز بن عمارة وعمو ثقة، تابعي ايضا معروؼ فهو حـز
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 لم إذا المزكي أف إلى الحنفية وذىب، بيانو المتقدـ أنس حديث في بما واستدلوا
 السن يدفع أو ، وجب ما قيمة يدفع أف فلو عنده كاف أو الواجب، السن عنده يكن

 وسط، أربع عن سماف شياه ثبلث أدى لو كما النقص، بقدر الدراىم وزيادة األدوف
 في القيمة إخراج جواز في أصلهم على وذلك مخاض، بنت عن لبوف بنت بعض أو

 .الزكاة
 بالحامل المالك تبرع لو أنو ذكرنا قد(: ٕٛٗ/٘(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)

 داود عن اصحابنا وحكى داود غير كافة العلماء عن العبدرى ونقلو منو قبلت
 اشترى لو أنو بدليل الحيواف في عيب الحمل الف الحامل تجزئ ال: قاؿ أنو الظاىرى

 االضحية في تجزئ ال الحامل وقاؿ الحمل بسبب ردىا فلو حامبل فوجدىا جارية
 في نقص الحمل باف االصحاب وسائر تعليقو في الطيب أبو القاضي وأجاب

 فيها فضيلة الحمل: قاؿ ثم البهائم بخبلؼ الوالدة من عليهم يخاؼ لما اآلدميات
 بهيمة اشترى ولو بذلك ردىا فلو حامبل فوجدىا جارية اشترى لو قلنا ولهذا قالوا

 ولهذا فضيلة ىو بل فيها عيبا الحمل يكن ولم بو ردىا لو يكن لم حامبل فوجدىا
 .اوالدىا بطونها في خلفة أربعين المغلظة الدية في الشرع صاحب اوجب

 .والرداءة الجودة في اإلبل كحاؿتكوف   المخرجة الشاة( : ٗ-مسألة)
 في اإلبل كحاؿ المخرجة الشاة وتكوف(: ٕٖٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )

 الكرائم وعن ىزيلة، الهزاؿ وعن سمينة، السماف اإلبل عن فيخرج والرداءة، الجودة
 الماؿ، قدر على صحيحة شاة أخرج مراضا كانت فإف لئيمة، اللئاـ وعن كريمة،
 اإلبل قيمة: فيقاؿ الشاة؟ وقيمة قيمتها كانت كم صحاحا اإلبل كانت لو: لو فيقاؿ

 اإلبل نقصت فإذا اإلبل، نقصت ما قدر قيمتها من فينقص خمسة، الشاة وقيمة مائة
 غير من األضحية، في تجزئ شاة تجزئو: وقيل ،أربعة قيمتها شاة وجب قيمتها خمس

 .القيمة إلى نظر
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 مراضا، كلو وليس جنسها، غير من المخرج ألف مريضة؛ تجزئو ال القولين وعلى
 .الصحيحة إال فيو تجزئ ال والمراض الصحاح، اجتماع منزلة فينزؿ

 عن فيخرج صفتها، على جنسها من ماشيتو عن ويخرج( : ٖ٘ٗ/ٕوقاؿ أيضا )
 وعن سمينة، السماف وعن كريمة، الكراـ وعن عربية، العراب وعن بختية، البخاتي

 عن أخرج أو البختية، بقيمة عربية البخاتي عن أخرج فإف. ىزيلة لئيمة والهزاؿ اللئاـ
 أجاز. المقصود ىي الجنس اتحاد مع القيمة ألف جاز؛ السمينة، بقيمة ىزيلة السماف

 صفة تفويت فيو ألف يجوز؛ ال أنو: آخر وجو القاضي عن وحكي بكر أبو ىذا
 .آخر جنس من أخرج لو كما يجز، فلم مقصودة،
 الزكاة، في مرعي الجنس فإف. الجنس خبلؼ وفارؽ ذكرنا، لما األوؿ؛ والصحيح

 عن الجيد إخراج يجوز الجنس ومع يجز، لم الشاة عن البعير أخرج لو ولهذا
 .خبلؼ بغير الرديء،

 .اإلبل غير في الجبراف يدخل ال (:٘-مسألة)
 بسنة منها أعلى فريضة يخرج أف فلو يجدىا فلم فريضة عليو وجبت من أف وىو

 أو شاتين معها ويدفع بسنة منها أدنى فريضة أو درىماً  عشرين أو شاتين ويأخذ
 كما تقدـ في الحديث .  درىماً  عشرين

 النص ألف اإلبل؛ غير في الجبراف يدخل ال(: ٓٗٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )
 فريضتها تختلف ال الغنم وألف قيمة، أكثر ألنها معناىا، في غيرىا وليس ورد، فيها

 اإلبل في الفريضتين بين ما يخالف البقر في الفريضتين بين وما سنها، باختبلؼ
 إخراجها، لو يجز لم دونها، ووجد الغنم، أو البقر فريضة عدـ فمن. القياس فامتنع

 يفعل لم وإف منو، قبلت جبراف، بغير متطوعا يدفعها أف فأحب منها، أعلى وجد فإف
 ا.ىػ مالو غير من شراءىا كلف

 جبراف، اإلبل غير في وليس(: ٙ٘/ٙوقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 .فقط بو وردت السنة ألف خاصة؛ اإلبل في فالجبراف
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 األنعاـ بهيمة من إخراجو يجب ما لعين محددة قيمة الوالي ضرب حكم(: ٙ-مسألة)
 أقل من الواقع.

 زكاة ألخذ العامل يأتي عندما (:ٖٙ/ٗٔسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
 من أقل المضروب وىذا(  محددة قيمة)  محدد مضروب معو يكوف األنعاـ بهيمة
 ، المحدد المضروب من أكثر قيمتها فإف باعها لو صاحبها إف بحيث ، العين قيمة
 ؟ المحدد المضروب بدفع يكتفي فهل

 اللبوف وبنت المخاض بنت عن عليو ضربوه ما األمور لوالة دفع إذا بأس ال فأجاب:
 .القيمة وقدر األمر ولي اجتهد إف حرج فبل الوسط، الواجب ألف ؛ وغيرىما

 
 البقر( زكاة)باب 

 البقر زكاة فرضية ثبتت ، وقدتشقها: أي بالحراثة األرض تبقر ألنها بقراً؛ سميت البقر
 وسلم عليو اهلل صّلى النبي أف ) رضي اهلل عنو معاذ حديث ففي واإلجماع، بالسنة

 أربعين كل ومن تبيعة، أو تبيعاً  بقرة ثبلثين كل من يأخذ أف وأمره اليمن، إلى بعثو
 أو كاف ذكراً  الحوؿ ذو: والتبيع ، ٔ( َمَعافرياً  َعْدلو أو ومن كل حالم دينار ُمِسنَّة،

                                                           

 ٔ)  والنسائي ،(  ٕٕٔ/  ٔ)  والترمذي ،(  ٙٚ٘ٔ)  داود وأبو ،( ٕٕٕٛٔ رقم ، ٕٚٗ/٘) أحمد أخرجو ٔ
 وعبد ،(  ٕٔ/  ٗ)  شيبة أبي وابن ،(  ٖٓٛٔ/  ٙٚ٘/  ٔ)  ماجو وابن ،(  ٕٖٛ/  ٔ)  والدارمي ،(  ٖٖٖ/ 

/  ٔ)  والحاكم ،(  ٖٕٓ)  والدارقطني ،(  ٛٚٔ)  الجارود وابن ،(  ٜٗٚ)  حباف وابن ،( ٔٗٛٙ) الرزاؽ
 ، وصلو فى اإلختبلؼ إلى وأشار الترمذي حسنو والحديث(  ٖٜٔ/  ٜ و ٜٛ/  ٗ)  والبيهقي ،(  ٜٖٛ

 حديث ىو داود أبو قاؿ( : ٕٕٔ/ٗ) التلخيص في الحافظ وقاؿ ، الذىبي ووافقو والحاكم ، حباف ابن وصححو
 وائل أبي عن األعمش عن رواه فبعضهم فيو االختبلؼ البيهقي وذكر ينكره كاف أنو أحمد عن وبلغني قاؿ منكر

 لما سلم و عليو اهلل صلى النبي أف مسروؽ عن وائل أبي عن األعمش عن بعضهم وقاؿ معاذ عن مسروؽ عن
 أف وذكر حسن حديث الترمذي وقاؿ نظر وفيو معاذا يلق لم مسروقا وأف باالنقطاع حـز بنا وأعلو معاذا بعث

 يسمع لم مسروقا أف قيل وقد:  وقاؿ( ٜٕٙ/ٖ) األرواء في األلباني وصححو ىػ.ا أصح وأنو مرسبل رواه بعضهم
ومن  األرنؤوط وقاؿ ،"  متصل ثابت والحديث: "  البر عبد ابن قاؿ وقد ذلك على حجة وال منقطع فهو معاذ من

 .  صحيح حديث:  المسند تحقيق فيمعو 
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 اليمن في حي إلى نسبة المعافرية، الثياب: والمعافر الحولين، ذات: والمسنة أنثى،
  .الثياب ىذه إليهم تنسب
 سلم و عليو اهلل صلى النبي إلى انتهيت ) قاؿرضي اهلل عنو  ذر أبي حديث ومنها
 فجئت قاؿ الكعبة ورب األخسروف ىم قاؿ رآني فلما الكعبة ظل في جالس وىو
 ىم قاؿ ؟ ىم من وأمي أبي فداؾ اهلل رسوؿ يا فقلت قمت أف أتقار فلم جلست حتى

 يمينو وعن خلفو ومن يديو بين من وىكذا وىكذا ىكذا قاؿ من إال أمواال األكثروف
 إال زكاتها يؤدى ال غنم وال بقر وال إبل صاحب من ما ىم ما وقليل شمالو وعن

 كلما بأظبلفها وتطوؤه بقرونها تنطحو وأسمنو كانت ما أعظم القيامة يـو جاءت
 .ٔ(الناس بين يقضى حتى أوالىا عليو عادت أخراىا نفذت

 . البقر زكاة نصاب( : مقدار ٔ-مسألة)
 تبقر ألنها بقراً؛ سميت والبقر(: ٛ٘/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 .تشقها: أي بالحراثة األرض
 لكل أنثى تبيعة أو ذكر، تبيع: أي «تبيعة أو تبيع البقر من ثبلثين في ويجب»: قولو

 .شيء ال الثبلثين دوف وفيما سنة، منهما واحد
 خمس، من النصاب يبدأ فاإلبل عظيم، فرؽ الزكاة باب في والبقر اإلبل بين والفرؽ
 العقل، فوؽ الشرع لكن سواء، األضاحي باب في أنهما مع ثبلثين، من والبقر

 .الشرع بو جاء ما اتباع والواجب
 .سنتاف لها أنثى: المسنة «مسنة أربعين وفي»: قولو
 .شيء فيها ليس «تسع»: وقص واألربعين، الثبلثين بين وما

 . «مسنة أربعين كل وفي تبيع، ثبلثين كل في ثم»: قولو
 .ٕوقص ستين إلى أربعين من .تبيعتاف أو تبيعاف ستين وفي .مسنة خمسين ففي

                                                           

  .واللفظ لو ( ٜٜٓ) برقم ومسلم ،( ٓٙٗٔ) برقم البخاريأخرجو  ٔ

 : عددين عن تخرج ال البقر في األوقاص ٕ
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 .تبيعات ثبلث تسعين وفي .مسنتاف ثمانين وفي .ومسنة تبيع سبعين وفي
 كالمائتين مسنات، ثبلث أو تبيعات، أربع وعشرين مائة وفي .ومسنة تبيعاف مائة وفي
 .اإلبل في

 لآلخذ؟ أو للمعطي الخيار فلمن الفرضاف تساوى إذا: مسألة
 .الغاـر ىو ألنو: قالوا للمعطي: الجواب

                                                                                                                                                  

 أو المسنة فيو يجب وما ، الثبلثوف وىو ، التبيعة أو التبيع فيو يجب ما بين تفصل التي وىي ، التسعة: أحدىما
 ، الستوف وىو اتفاقا عشرة بزيادة الواجب فيو يتغير الذي العدد بعد أيضا تقع التي وىو ، األربعوف وىو المسن

 . وىكذا والثمانين والسبعين.  والسبعين الستين بين التي كالتسعة فوقها وما
 وىو ذلك في خبلؼ على المسن أو المسنة فيو تجب الذي العدد بين تفصل التي وىي عشر، التسعة: الثاني

 المالكية عند فيو زكاة ال وقص فإنها ، الستوف وىو عشرة بزيادة الواجب بعده يتغير الذي والعدد ، األربعوف
 في حنيفة أبي عن روايات ثبلث الحنفية كتب وتذكر ىذا، الحنفية من ومحمد يوسف وأبي والحنابلة والشافعية

 .  األربعين على عددىا زاد إذا البقر
 :البقر أوقاص زكاة( فرع)

  أقواؿ ثبلثة على البقر من الستين إلى األربعين على زاد ما زكاة في الفقهاء اختلف
 أبي عن رواية وىو ، والحنابلة والشافعية المالكية إليو ذىب ما وىو ، فيها زكاة ال وقص الزيادة ىذه أف:  أحدىا
 من يأخذ أف أمره اليمن إلى معاذا بعث لما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف القوؿ ىذا ودليل ، وصاحبيو حنيفة

 فيها أمرني ما:  فقاؿ ، األوقاص:  فقالوا ، مسنة أو مسنا أربعين كل ومن ، تبيعة أو تبيعا البقر من ثبلثين كل
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على قدـ فلما ، عليو قدمت إذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وسأسأؿ ، بشيء
 .شيء فيها ليس:  فقاؿ األوقاص عن سألو

 الواجبات توالي ألف ، وقص واجبين كل بين يكوف أف الزكاة في األصل وألف ؛ ستين إلى أربعين بين بما وفسروىا
 .  المواشي في التشقيص إلى يؤدي فيما سيما ال ، فيها مشروع غير

 فيو يجب األربعين على زاد ما أف - الثانية الرواية وىي - عنو األصل رواية في حنيفة أبي قوؿ وىو:  الثاني
 مسنة عشر نصف الثنتين وفي ، التبيع عشر ثلث أو ، مسنة عشر ربع الزائدة الواحدة ففي ، الستين إلى بحسابو

 . وىكذا تبيع عشر ثلثا أو
 بعد الواجب عن إخبلؤه وكذا ، يجوز ال بالرأي النصاب ونصب ، الوجوب سبب الماؿ أف ىو القوؿ ىذا ودليل
 إلى بعثو ما بعد وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ يجتمع لم ألنو ؛ ثابت غير فهو معاذ حديث وأما ، سببو تحقق
 في شيء ال أنو - الثالثة الرواية وىي - عنو الحسن رواية في حنيفة أبي قوؿ وىو:  الثالث.  الصحيح في اليمن

 من األوقاص أف ىو القوؿ ىذا ودليل، تبيع ثلث أو مسنة وربع مسنة ففيها بلغتها فإذا ، خمسين تبلغ حتى الزيادة
 . ىنا فكذا ، الستين وبعد األربعين قبل كما ، تسع تسع البقر
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 .تبيع يجزئ البقر من ثبلثين ففي البقر زكاة في: أي «ىنا الذكر ويجزئ»: قولو
 . «ذكوراً  كلو النصاب كاف وإذا مخاض، بنت مكاف لبوف وابن»: قولو

 :وىي مواضع ثبلثة في يجزئ فالذكر
 .البقر من ثبلثين في التبيع ػ ٔ
 .مخاض بنت عنده يكن لم إذا المخاض، بنت مكاف اللبوف ابن ػ ٕ
 عنده كاف لو كما ذكراً، منها يخرج أف يجزئ فإنو ذكوراً، كلو النصاب كاف إذا ػ ٖ

 شيئاً  يكلف ال اإلنساف ألف مخاض؛ ابن فعليو ذكور، كلها اإلبل من وعشروف خمس
 .أنثى لها واألنثى ذكر، لو فالذكر مواساة، وجبت الزكاة وألف مالو؛ في ليس
 .مالو بمثل إال اإلنساف يلـز ال إذ والقياس؛ المعنى إلى أقرب وىذا
 عنده كاف فلو الشارع، عينو ما فيجب ذكوراً، النصاب كاف إذا: العلماء بعض وقاؿ

 لبوف فابن يجد لم فإف مخاض، بنت عليو وجب ذكور كلها اإلبل من وعشروف خمس
 .لبوف ابن يجزئ وال لبوف، بنت ففيها جمبلً  وثبلثوف ستة عنده كاف وإف ذكر،
 عليو اهلل صّلى النبي فقاؿ عينت السنة ألف السنة، ظاىر إلى أقرب القوؿ وىذا
 حقة...  لبوف بنت...  ذكر لبوف فابن تكن لم فإف أنثى مخاض بنت...  »: وسّلم
 .الشرع اتباع فيجب واألنوثة، الذكورة على الشارعُ  فَػَنصَّ  «...  جذعة... 

 مشى ما واألقيس القياس، لمجرد الشرع بو جاء عما نعدؿ فبل أحوط، القوؿ وىذا
 .المؤلف عليو

 السنة ألف والقياس؛ النص يتعارض ال أنو مع أقيس، المؤلف عليو مشى ما إف: وقولنا
 ا.ىػ من الشرح الممتع . ىنا الداللة في صريحة ليست

 مائة عددىا البقر عندىم كاف من (:ٖٓ/ٛوسئلت اللجنة الدائمة المجموعة الثانية )
 ال كاف إذا غيره آخر شخص بقر من زكاتهم يخرجوا أف يجوز ىل وستوف، وخمس

 نفسو؟ بقر من يخرجو أف يحب
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 تكوف أف بشرط بقره غير من منو المطلوبة السن اإلنساف يخرج أف يجوز فأجابت:
 في يجزئ فبل وإخراجو األردأ شراء أما منها، أحسن أو الجودة في لبقره مساوية

 ا.ىػ الزكاة
في حديث معاذ المتقدـ  وذلك الواجب، والقدر البقر زكاة نصاب السنة بينتفقد 

 التالي الجدوؿ حسب البقر زكاة يمكن تلخيص نصاب ذلك على وبناءقريبا، وغيره، 
 : 
  ٜ٘ - ٓٗ . ( تبيعة أو)  تبيع: فيها  ٜٖ - ٖٓ . فيها شيء ال:  ٜٕ - ٔ

 . ومسنة تبيع: فيها  ٜٚ - ٓٚ . تبيعاف: فيها  ٜٙ - ٓٙ . مسنة: فيها 
  : فيها ٜٓٔ – ٓٓٔ . أتبعة ٖ: فيها  ٜٜ - ٜٓ.  تبيعاف: فيها  ٜٛ - ٓٛ

 : فيها  ٜٕٔ - ٕٓٔ.  ومسنتاف تبيع: فيها  ٜٔٔ - ٓٔٔ.  ومسنة تبيعاف
،  مسنة أربعين كل وفي تبيعة، أو تبيع ثبلثين كل في وىكذا،  مسنات ٖ أو أتبعة ٗ

 ، المواضع بعض في خبلؼ ذلك وفي العلماء، جماىير مذاىب تجري ىذا وعلى
 : منها

)  من البقر في أف إلى ، الفقهاء لسائر خبلفا والزىري المسيب بن سعيد ذىب -ٔ
 في ناقة تعدؿ البقرة ألف ؛ اإلبل زكاة على قياسا شاة خمس كل في(  ٕٗ - ٘

، وىو قوؿ ضعيف ألنو ال قياس مع النص، لذا قاؿ العبلمة  واألضحية الهدي
 أو تبيع البقر من ثبلثين في ويجب»: قولو( : ٛ٘/ٙالعثيمين في الشرح الممتع )

 ال الثبلثين دوف وفيما سنة، منهما واحد لكل أنثى تبيعة أو ذكر، تبيع: أي «تبيعة
 من النصاب يبدأ فاإلبل عظيم، فرؽ الزكاة باب في والبقر اإلبل بين والفرؽ، شيء

 العقل، فوؽ الشرع لكن سواء، األضاحي باب في أنهما مع ثبلثين، من والبقر خمس،
    .الشرع بو جاء ما اتباع والواجب

 بمنزلة فهو ، اتفاقا فيؤخذ الذكر التبيع أما :البقر زكاة في الذكر أخذ:  ومنها - ٕ
 يجوز أنو الحنفية فمذىب الذكر المسن وأما ، أنس حديث في عليو للنص ، التبيعة
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 النص ألف األنثى المسنة إال يؤخذ ال والحنابلة والشافعية المالكية ومذىب،  أخذه
 .فيها ورد
 ، الثانية في وطعن سنة لو تم ما الجمهور عند فالتبيع ، األسناف في ومنها - ٖ

 سنتاف لو تم ما التبيع المالكية وعند الثالثة، في وطعنت سنتاف لها تم ما والمسنة
، والصواب قوؿ الرابعة في ودخلت سنين ثبلث لها تم ما والمسنة ، الثالثة في ودخل

 . الجمهور
 رواية وىو الجمهور، عند فيو شيء ال( ٜ٘ - ٔٗ) من الذي الوقص أف ومنها - ٗ

 من تقدـ ما لظاىر الحنفية عند المختار وىو ، الصاحبين وقوؿ حنيفة أبي عن
 ، عفوا ليس األربعين على زاد ما أف إلى الرواية ظاىر في حنيفة أبو وذىب، الحديث

 وفي ، مسنة عشر ربع األربعين عن الزائدة الواحدة ففي ، بحسابو فيو يجب بل
 وىو( ٜٔ) الوقص جعل من فرارا ىذا قاؿ وإنما ، وىكذا ، مسنة عشر نصف الثنتين

 . تسعة تسعة أوقاصها جميع فإف ، البقر زكاة أوقاص لجميع مخالف
 .الزكاة إخراج في البقر من كغيرىا الجواميس ( :ٕ-مسألة)

 ىذا في خبلؼ ال ،البقر من كغيرىا الجواميس(: ٗٗٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )
 وألف ىذا، على العلم أىل من عنو يحفظ من كل أجمع: المنذر ابن وقاؿ. نعلمو

 الماؿ في اتفق فإذا اإلبل، أنواع من البخاتي أف كما البقر، أنواع من الجواميس
 نصاب كمل وضأف، معز أو وعراب، بخاتي أو البقر، من آخر وصنف جواميس
 إف سنذكره، ما على. المالين قدر على أحدىما من الفرض وأخذ باآلخر، أحدىما

 .تعالى اهلل شاء
 التبيع يذبح أف يمكن ال(: قاؿ العبلمة العثيمين في تعليقو على الكافي: ٖ-مسألة)

 للزكاة المستحقين للفقراء يقوؿ أف ولو حياً  المستحق يعطيو أف البد عليو وجب الذي
 .بينكم العجل ىذا فبلف ويا فبلف ويا فبلف يا



 - 304 - 

بيضػػها ولحمهمػػا (: زكػػاة الحيوانػػات المتخػػذة لبلتجػػار بألبانهػػا ومشػػتقاتو أو ٗ-مسػػألة)
 ونحو ذلك :

 ىذه الحيوانات ال تخلو من أمرين:
األمػػػر األوؿ : أف تكػػػوف ىػػػذه الحيوانػػػات ممػػػا تجػػػب الزكػػػاة فػػػي عينػػػو كسػػػائمة بهيمػػػة 
األنعػػػاـ اإلبػػػل والغػػػنم والبقػػػر اتخػػػذت ىػػػذه األشػػػياء للبنهػػػا ومنتجػػػات األلبػػػاف كمػػػا ىػػػو 

شػياء شػركات األلبػاف ونحػو  موجود اآلف في الشركات الكبيػرة التػي تعنػى بمثػل ىػذه األ
 ذلك ، فاختلف فيها المتأخروف على أقواؿ أىم ىذه األقواؿ قوالف :

 القوؿ األوؿ : أف الزكاة تجب في أعيانها ونتاجها :
أما األعياف فتجب فيها الزكاة زكاة سائمة وأما المنتجات فتجب فيها الزكاة زكاة تجػارة 

 . أي ربع العشر وسيأتي بيانو إف شاء اهلل
وقالوا بأف ىذه الحيوانات أما كونها تجب فيها الزكاة في أعيانها لكونها سائمة وأما  

كونها تجب الزكاة في منتجاتها لكونها أصبحت عروض تجارة فأصبحت ماؿ يقصد 
بو التجارة، وقد استدلوا باألدلة العامة على وجوب زكاة السائمة في كل أربعين شاة 

المنتجات ألف المنتجات ىذه أصبحت أمواؿ تقصد شاة واحدة. وتجب الزكاة في 
 للتجارة .

القوؿ الثاني : أف الزكاة تجب في األعياف والمنتجات زكاة تجارة يجب فيها ربع 
 العشر

 قالوا بأف ىذه األعياف اآلف أصبحت تجارة ويقصد بها الماؿ .
 رين :الترجيح : والصواب في ىذه المسألة نقوؿ بالنسبة للزكاة ال تخلو من أم

األمر األوؿ : زكاة األعياف الحيوانات ونحػو ذلػك فهػذه إف كانػت سػائمة ترعػى المبػاح 
فتجػػب فيهػػا زكػػاة سػػائمة إال علػػى رأي اإلمػػاـ مالػػك رحمػػو اهلل فإنػػو يوجػػب الزكػػاة فػػي 

 المعلوفة.
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فنقػػوؿ ىػػذه األعيػػاف الحيوانػػات التػػي يسػػتفاد مػػن نتاجهػػا كػػالبقر الػػذي يسػػتفاد مػػن لبنػػو 
بل أو الدجاج الذي يستفاد من بيضو إف كانت سائمة مػا عػدا الػدجاج حتػى والغنم واإل

 لو أكل المباح ال تجب الزكاة في عينو .
وإف كانػػت ليسػػت سػػائمة وإنمػػا صػػاحبها يعلفهػػا فهػػذه ال زكػػاة فيهػػا إال إف كانػػت معػػدة 

 للتجارة للبيع والشراء فتجب فيها زكاة تجارة .
لبػاف ونحػو ذلػك فنقػوؿ تجػب الزكػاة فػي ىػذه األلبػاف األمر الثاني : زكاة منتجاتها من أ

إذا بيعػػت وحػػاؿ الحػػوؿ علػػى ثمنهػػا ، وإف كػػاف يشػػق علػػى أصػػحاب ىػػذه الشػػركات أف 
كمػا قلنػا فػي الرواتػب   –يعرفوا متى حػاؿ الحػوؿ علػى ىػذا الػثمن فػإنهم يحػددوف يومػاً 

حػوؿ يكونػوف قػد يوماً من السنة يخرجوف فيو الزكاة وحينئػٍذ مػا حػاؿ عليػو ال –الشهرية 
أدوا زكاتو وما لم يحل عليو الحػوؿ فقػد عجلػوا زكاتػو وتعجيػل الزكػاة عنػد جمهػور أىػل 

 العلم جائز وال بأس بو .
بالنسبة لما يتعلق بالدجاج عينو ال تجب فيػو الزكػاة مطلقػاً اللهػم إال إذا كانػت لبلتجػار 

 فتجب فيو زكاة تجارة. -يباع ويشتري -
أما بالنسبة لنتاجو فنقوؿ إذا بيع ىذا النتاج وحاؿ الحوؿ على الثمن وجبت الزكاة كمػا 
أسلفنا إذا كاف ىنػاؾ فيػو مشػقة فػي معرفػة الحػوؿ فػإف أصػحاب ىػذه الشػركات يعينػوف 
يوماً من السنة ويخرجوف فيو زكاة ىذا النتاج فما حػاؿ عليػو الحػوؿ فقػد أدوا زكاتػو ومػا 

 عجلوا زكاتو.  لم يحل عليو الحوؿ فقد
 

 الغنم( زكاة)باب 
 زكاة في ذكره المتقدـ أنس حديث فيها ورد قدف ، واإلجماع بالسنة واجبة الغنم زكاة

 :  التالي للجدوؿ طبقا الغنم زكاة تؤخذ المذكور الحديث على بناء، و اإلبل
 : فيها  ٕٓٓ - ٕٔٔ . شاة: فيها  ٕٓٔ - ٓٗ . فيها شيء ال:  ٜٖ - ٔ

  . شياه ٗ: فيها  ٜٜٗ - ٓٓٗ . شياه ٖ: فيها  ٜٜٖ - ٕٔٓ . شاتاف
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 مهما شاة شاة مائة كل في ذلك عن زاد ما وىكذا،  شياه ٘: فيها  ٜٜ٘ - ٓٓ٘
 . الزائد قدر كاف

 . عليو مجمع وآخره الجدوؿ ىذا وأوؿ ، الفقهاء جمهور مذاىب تجري ىذا وعلى
 الحنابلة من بكر وأبو النخعي ذىب فقد(  ٜٜٖ - ٖٓٓ)  بين فيما فيو واختلف

 فيها فيكوف(  ٓٓ٘)  إلى الواجب القدر يتغير ال ثم ، ثبلثة ال شياه أربع فيو أف إلى
 في وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف ىؤالء واستدؿ ، الجمهور كقوؿ شياه خمس
 يتغير أف فوجب الثبلثة الشياه فيو تجب لما حدا الثبلثمائة جعل المتقدـ أنس حديث
 . أربعة فيجب عندىا الفرض

 الغنم من أربعين في ويجب»: قولو(: ٔٙ/ٙقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 عليها ودار أخرجها فإذا شاة، الغنم من أربعين ففي «يجب» فاعل «شاة» «شاة

 عن نقصت ألنها شيء؛ فيها فليس شاة، وثبلثين تسعاً  بقيت بل تزد، ولم الحوؿ
 .واحدة شاة فيها والواجب شاة، أربعوف الغنم نصاب وأقل النصاب،

 .ثمانوف: الوقص «شاتاف وعشرين وإحدى مائة وفي»: قولو
 .واحدة شاة: وعشرين مائة وفي .واحدة شاة شاة، أربعين ففي

 .هلل فالحمد الشرع، تيسير من وىذا ػ اهلل سبحاف ػ فيها شيء ال شاة ثمانوف
 .ثمانوف: فالوقص «شياه ثبلث وواحدة مائتين وفي»: قولو
 .ٔاألوؿ الفرض في كالوقص الثاني الفرض في الوقص إذاً 

                                                           

 :التالي النحو على تكوف الغنم في األوقاص ٔ
 وىي الشاتاف فيو تجب وما ، األربعوف وىي الواحدة الشاة فيو تجب ما بين تفصل التي وىي ، الثمانوف:  أوال

 اإلحدى وىي الشاتاف فيو تجب ما بين تفصل التي وىي ، والسبعوف التسع:  ثانيا.  المائة بعد والعشروف اإلحدى
 . المائتين بعد الواحدة وىي الشياه الثبلث فيو تجب وما ، المائة بعد والعشروف

 وقبل المائتين بعد الواحد وىو الشياه الثبلث فيو تجب الذي العدد بعد تقع التي وىي ، والتسعوف التسع:  ثالثا
 .وتسعين تسع على الوقص ذلك بعد فيستمر ، الثبلثمائة وىو مائة بزيادة الواجب بعده يتغير الذي العدد

 . باالتفاؽ الغنم أوقاص في زكاة ال : الغنم أوقاص زكاة (:فرع)
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 شاة، مائة كل ففي وواحدة مائتين على زادت إذا: أي «شاة مائة كل في ثم»: قولو
 .شياه ثبلث: ثبلثمائة ففي .ذلك على الفريضة فتستقر

 يَػْلحق لم وإذا الرابعة، المائة تتم لم ألنها .شياه ثبلث: وتسعين وتسع ثبلثمائة وفي
 وتسع ثبلثمائة إلى وواحدة، مائتين من والوقص األوؿ، بالفرض يُلَحقْ  الثاني الفرضَ 

 .وتسعوف وثماف مائة: وتسعين
 .الغنم في يوجد وقص أكثر وىذا
 .شياه خمس: خمسمائة وفي .شياه أربع: أربعمائة وفي .شياه ثبلث: ثبلثمائة ففي
 . وىكذا شياه، عشر األلف وفي
 يصير االختبلط: أي الخاء بضم: الخلطة «كالواحد المالين تصير والُخلطة»: قولو

 .كالواحد المالين
 األنعاـ بهيمة في الخلطة مراده وإنما كذلك، وليس العمـو: المؤلف كبلـ وظاىر
 .المسألة في األوؿ القوؿ وىو المذىب، من المشهور ىو ىذا فقط،

 كالماؿ المالين تصير الظاىرة األمواؿ في الخلطة أف إلى: العلم أىل بعض وذىب
 السعاة يبعث كاف وسّلم عليو اهلل صّلى الرسوؿ بأف لذلك، واستدلوا عموماً  الواحد
 .فيها وارد االشتراؾ أف مع يسألوف؛ وال الثمار، أىل من الزكاة ألخذ
 .كالواحد المالين تجعل األنعاـ بهيمة في الخلطة القوؿ ىذا فعلى
 وخلطناىا غنم، عنده والرابع غنم، عنده والثالث غنم، عندؾ وأنت غنم، عندي: مثالو

 .الواحد كالماؿ األمواؿ فتصير جميعاً،
 .زكاة شاة فعلينا شاة، عشروف وعندؾ شاة، عشروف عندي كاف فإذا
 لعدـ زكاة؛ فبل تختلط ولم وحدىا عشروف وعندؾ وحدىا، عشروف عندي كاف ولو

 وسيأتي وجب، فيما الزكاة تسقط وقد يجب، لم فيما الزكاة تجب فقد الخلطة،
 .ىذا تفصيل



 - 308 - 

 والمالكية الحنفية ذىب ىنا ومن واألنثى الذكر على تصدؽ الشاة أف ( :ٔ-مسألة)
 الذكر فيها أجزأ مطلقا بها أمر إذا الشاة وألف الغنم، زكاة في الذكر إخراج جواز إلى

 . والهدي كاألضحية
 فيتعين وإناث ذكور فيها كاف أو كلها إناثا كانت إف الغنم أف إلى الشافعية وذىب
 الغنم صدقة في الذكر إخراج يجوز ال أنو إلى كذلك الحنابلة وذىب، اإلناث إخراج

 . اإلناث من شيء النصاب في كاف إذا
 لما خبلفا - الفقهاء اصطبلح في والثني الثنية، ىو الغنم صدقة في يؤخذ الذي - ٕ

 لم ذلك من أقل كانت فإف اتفاقا، فتجزئ ، زاد فما سنة لو تم ما - اللغة أىل عند
 بن عمر بأف لو واحتج حنيفة، أبي قوؿ وىذا المعز، أو الضأف من كانت سواء تجزئ

 . منهم تأخذىا وال بالسخلة عليهم اعتد:  للساعي قاؿ عنو اهلل رضي الخطاب
 كانت إف - أشهر ستة لها تم ما وىي - الجذعة أف إلى والحنابلة الشافعية وذىب

 من الجذع يجزئ:  الصاحباف وقاؿ ، الزكاة في تجزئ - المعز من ال - الضأف من
 سن في واختلفوا ، حنيفة أبي عن رواية وىو ، أنثى أو ذكرا الجذع كاف سواء الضأف
 سواء الجذعة تجزئ:  مالك وقاؿ ، فيو مالك أصحاب اختبلؼ من نحوا الجذع
 فقاؿ ، الجذع سن في مالك أصحاب اختلف لكن ، المعز أو الضأف من أكانت
 . ستة:  وقيل ، ثمانية:  وقيل ، أشهر عشرة:  وقيل ، سنة أدناه:  بعضهم

 حوؿ األمهات. السخاؿحوؿ  ( :ٕ-مسألة)
 من الصغيرة: وكسرىا السين بفتح السخلة،(: ٔ٘ٗ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 أثناء في سخاؿ منو فنتجت كامل نصاب عنده كاف متى أنو وجملتو. المعز أوالد
. العلم أىل أكثر قوؿ في األمهات، حوؿ تماـ عند الجميع في الزكاة وجبت الحوؿ،
 .الحوؿ عليها يحوؿ حتى السخاؿ في زكاة ال والنخعي الحسن عن وحكي
 روي ما ولنا، «.الحوؿ عليو يحوؿ حتى ماؿ في زكاة ال» - السبلـ عليو - ولقولو

 الراعي بها يروح بالسخلة، عليهم اعتد: لساعيو قاؿ أنو - عنو اهلل رضي - عمر عن
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 مخالفا، عصرىما في لهما نعرؼ وال علي، مذىب وىو. منهم تأخذىا وال يديو، على
 التجارة، كأمواؿ الحوؿ، في إليو يضم أف فيجب نصاب، نماء وألنو إجماعا، فكاف

 إال النصاب يكمل لم إف فأما. عليو فنقيس التجارة، بماؿ مخصوص والخبر
 وىو. المذىب من الصحيح في النصاب، كمل حين من الحوؿ احتسب بالسخاؿ،

 .الرأي وأصحاب ثور وأبي وإسحاؽ الشافعي قوؿ
 قوؿ وىو. األمهات ملك حين من الجميع حوؿ يعتبر أنو أخرى، رواية أحمد وعن

 لم إذا وكذلك نصابا، كانت إذا فيما السخاؿ دوف األمهات بحوؿ االعتبار ألف مالك
 لو كما فيها، الزكاة تجب فلم نصاب، على الحوؿ يحل لم أنو ولنا،. نصابا تكن

 نتجت وإف. فيو الرواية تختلف ال فإنو التجارة، كماؿ أو سخالها، بغير كملت
 فصبلف في والحكم، وحده الثاني الحوؿ في أمهاتها إلى ضمت الحوؿ، بعد السخاؿ

 . السخاؿ في كالحكم البقر، وعجوؿ اإلبل،
 .الصغار من نصابا ملكمن  ( :ٖ-مسألة)

 حوؿ عليو انعقد الصغار، من نصابا ملك وإف(: ٕ٘ٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )
 في مثلو يجزئ سنا يبلغ حتى الحوؿ عليو ينعقد ال أحمد وعن ،ملكو حين من الزكاة
 اهلل صلى - النبي عن روي ألنو الشعبي عن ذلك وحكي حنيفة أبي قوؿ وىو ،الزكاة
 لبن راضع من تأخذ ال) : وقاؿ ٔ( زكاة السخاؿ في ليس) : قاؿ أنو - وسلم عليو

 .كالعدد الزكاة، في تأثير لنقصانو فكاف الفرض، بو يتغير معنى السن وألف ٕ(
                                                           

فيو جابر الجعفي متروؾ من جهة ضبطو ومن جهة (: ٕٛ/ٕضعفو ابن قدامو، وقاؿ ابن العربي في العارضة ) ٔ
 . مرسل ، تفرد بو جابر الجعفي وىو واه(: ٖٖٓ/ٔ، وقاؿ الذىبي في تنقيحو )دينو

/ ٖٔ) و( ٕٙٔ/ ٖ) شيبة أبي وابن ،(ٕ٘ٓٔ) األمواؿ في عبيد وأبو ،(الرسالة - ٕٖٔ/ ٖٔ) أحمد أخرجو ٕ
 ،(ٛٔ٘ٔ) األمواؿ في زنجويو وابن ،(ٖٓٙٔ) والدارمي ،(ٔٓٛٔ) ماجو وابن ،(ٜٚ٘ٔ) داود أبو ،(ٓ٘

 المجتبى في والنسائي ،(ٜٔٔ - ٛٔٔ) واسط تاريخ في وبحشل ،(ٕٕٚ/ ٔ) والتاريخ المعرفة في والفسوي
 ،(ٗٓٔ/ ٕ) رقطنيوالدا ،(ٔٔ - ٓٔ/ ٕ) الكنى في والدوالبي ،(ٖٕٕٚ) الكبرى وفي ،(ٖٓ - ٜٕ/ ٘)

 فجلست: قاؿ وسلم، عليو اهلل صلى النبي مصدؽ أتانا: قاؿ غفلة بن سويد عنكلهم عن ( ٔٓٔ/ ٗ) والبيهقي
 الملقن ابن عنو قاؿ والحديث... الحديث .لبن  راضع من آخذ ال أف عهدي في إف: " يقوؿ وىو فسمعتو إليو



 - 310 - 

 جابر يرويو والخبر كاألمهات، منفردة، فتعد غيرىا، مع تعد السخاؿ أف ولنا،
 قبل فيها تجب ال أنو على محموؿ ىو ثم مرسبل، الشعبي عن ضعيف، وىو الجعفي،

 فإذا الرواية، بهذه قلنا فإذا السن، بخبلؼ بزيادتو، الزكاة تزيد والعدد الحوؿ، حوؿ
 .الحوؿ انقطع كلها، ماتت وإف الحوؿ، ينقطع لم واحدة، إال األمهات ماتت

 ولم الحوؿ فحاؿ النصاب من معينة بشاة لو يرعى أجيرا استأجر( : إذا ٗ-مسألة)
 . يفردىا

 من معينة بشاة لو يرعى أجيرا استأجر إذا(: ٜ٘ٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )
 وإف ،الخلطة زكاة عليهما تجب خليطاف فهما يفردىا، ولم الحوؿ، فحاؿ النصاب،

 موصوفة بشاة استأجره وإف ،النصاب لنقصاف عليهما، شيء فبل الحوؿ، قبل أفردىا
 على انبنى النصاب، غير يقتضيو ما لو وليس الحوؿ، حاؿ فإذا أيضا، صح الذمة، في

  ؟أـ ال الظاىرة األمواؿ في الزكاة يمنع ىل الدين،
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 خبلصتو في والنووي المنذري حسنو ولكن تحقيقو، في الجوزي ابن ضعفو(: ٖٛٗ/ ٘) المنير البدر في
 في األلباني العبلمة وحسنو (: إسناده حسن،ٖٗ/ٕوقاؿ في ابن الملقن أيضا في تحفة المحتاج ) ومجموعو،

 .المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط حسنو وكذا داود، أبي صحيح
 ذات أو المضاؼ، بتقدير لبن، ذات: المراد أو اللبن، يرضع صغير: أي ،"لبن راضع من: "قولو: السندي قاؿ

 الصغار وفي األوساط، في الفقراء حق ألف األوؿ وعلى الماؿ، خيار من ألنها األخير، على والنهي لبن، راضع
 .شيء منها يؤخذ ال للدر أعدت ما أف المعنى: وقيل زائدة، الوجهين على" من"و بحقهم، إخبلؿ



 
 )باب زكاة الزروع(

  . واإلجماع والسنة بالقرآف واجبة الزروع زكاة
 َوِممَّا َكَسْبُتمْ  َما طَيَّْباتِ  ِمنْ  َأْنِفُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: } تعالى فقولو: القرآف أما

 تُػْغِمُضوا َأفْ  ِإلَّ  بَِآِخِذيوِ  َوَلْسُتمْ  تُػْنِفُقوفَ  ِمْنوُ  اْلَخِبيثَ  تَػَيمَُّموا َوَل  اْْلَْرضِ  ِمنَ  َلُكمْ  َأْخَرْجَنا
 ِمنْ : ) } ( ٚ٘٘ – ٘٘٘/٘) هتفسير  في الطبري قاؿ، [ٕٚٙ: البقرة{ ] ِفيوِ 

 إما بتصرفكم، كسبتم ما طيب من زكوا ثناؤه جل بذلك يعني{ :  َكَسْبُتمْ  َما طَيَّْباتِ 
 أنفقوا ثناؤه جل بذلك يعني{:  اْْلَْرضِ  ِمنَ  َلُكمْ  َأْخَرْجَنا َوِممَّا} ، بصناعة وإما بتجارة

 والشعير والحنطة والكـر النخل من وزكوا فتصدقوا اْلرض من لكم أخرجنا مما أيضا
{ :  تُػْنِفُقوفَ  ِمْنوُ  اْلَخِبيثَ  تَػَيمَُّموا َوَل } ، اْلرض نبات من الصدقة فيو أوجبت وما

 صدقاتكم في أموالكم من الرديء تعمدوا ل: يقوؿ الجيد غير الرديء الخبيث
 .ا.ىػ (  الجيد الطيب من تصدقوا ولكن منو، فتصدقوا

 وسلم عليو اهلل صلى النبي أفرضي اهلل عنهما  عمر ابن عن رويما  انهفم السنة وأما
 نصف بالنضح سقي وفيما العشر، عثريا كاف أو والعيوف السماء سقت فيما: ) قاؿ

رضي  جابر عن روي مامنها و ، وعند أبي داود بلفظ )بعال( بدؿ )عثريا(، ٔ( العشر
 العشور، والغيم اْلنهار سقت فيما: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عناهلل عنو 

 ، وغيرىا من اْلحاديث . ٕ( العشور نصف بالسانية سقي وفيما
 منها يستقى التي الجارية اْلنهار بالعيوف والمراد المطر، السماء سقت بما المرادو 

 الذي ومثلو سقي، غير من بعروقو يشرب الذي ىو(: والعثري) بآلة، اغتراؼ دوف
 اْلرض في يحفر نهر شبو والعاثور بالعاثور سقي ماوقيل  مؤنة، بغير اْلنهار من يشرب
 ما وىو سيحا النخل من سقي ما العثري المجمل في قاؿ النخيل من البعل بو يسقى
 العذي العثري بل يقاؿ و قاؿ الزرع أو النخل أصوؿ إلى صرؼ ثم الماء من جمع
 ل وزرع نخل كل( البعل) و السانية،( النضح)و ،حيلة بال وحده السماء ماء وىو

                                                           

 ( وغيرىما. ٜٙ٘ٔ(، وأبو داود )ٖٛٗٔأخرجو البخاري ) ٔ
 ( . ٜٔٛأخرجو مسلم ) ٕ
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 ىو والغيم اْلرض، من بعروقها تشرب التي اْلشجار أو السماء، سقتو ما أو يسقى،
 البئر، من الماء بو يستقى الذي البعير ىي والسانية عشر، جمع والعشور المطر،
 . الناضح: لو ويقاؿ

 على العلم أىل وأجمع:  (ٜٓٙ/ٕ) المغنيفي  قدامة ابن فقد قاؿ:  اإلجماع وأما
 البر عبد وابن المنذر ابن قالو والزبيب، والتمر والشعير الحنطة في واجبة الصدقة أف
 . 
 . والثمار الحبوب في الزكاة وجوب شروط( : ٔ-مسألة)

 يكاؿ ل ما أما... والزبيب كالتمر ويدخر يكاؿ ثمراً  أو حّباً  يكوف أف: اْلوؿ الشرط
 الطماطم ومثل الفواكو، من وغيره والبطيخ والخوخ والتين الرماف مثل يدخر ول

 أبي لحديث فسدت؛ ادخرت إف ْلنها فيها، زكاة الف الخضرة من وغيرىا والخيار
 تمرٍ  ول َحب   في ليس: )قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف عنو اهلل رضي سعيد
 خمس دوف فيما ول صدقة، ذودٍ  خمس دوف فيما ول أوسٍق، خمسة يبلغ حتى صدقة
 خمسة يبلغ حتى صدقة مرٍ ث ول حب   في ليس: ) ... لمسلم رواية وفي( صدقة أواؽ

كما  غيرىا عن وانتفائها والثمر الحب في الزكاة وجوب على يدؿ وىذا ٔ... ( أوسق
 .( ٖٔٔ/ٕ) الكافيقاؿ ابن قدامة في 

 على ذلك فيدؿ مكاييل، وىي باْلوسق، لتقديره مكياًل؛ يكوف أف: الثاني الشرط
 . اعتبارىا
 غير وْلف مدخر؛ زكاتو على اتفق ما جميع ْلف يُدَّخر؛ مما يكوف أف: الثالث الشرط

 في الزكاة فتجب الماؿ، في بو النتفاع من التمكن لعدـ ماليتو؛ تكمل ل المدخر
 والزبيب، والتمر، والشعير، الحنطة،: مثل: تدخر التي المكيلة والثمار الحبوب جميع

 .ويدخر يكاؿ ثمرٍ  أو حب   كل من وغيرىا

                                                           

 ( . ٜٜٚأخرجو مسلم ) ٔ
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 الذي الصناعي الدخار(: ٓٚ/ٙ( قاؿ العالمة العثيمين في السرح الممتع )تنبيو)
 شرط بو يتحقق ل التبريد آلت بواسطة الثمار إلى تضاؼ التي الحفظ بوسائل يكوف

 .الدخار
 ْلنو فيو؛ زكاة فال بنفسو النابت فأما أرضو في اآلدمي بإنبات ينبت أف: الرابع الشرط

 فلم حينئذٍ  لو ملكاً  يكن ولم الصالح، ببدو تجب إنما والزكاة بحيازتو، يملك إنما
 لو مملوكاً  النصاب يكوف أف ويعتبر :بقولو الشرط ىذا عن البعض وعّبر زكاتو تجب
 . الزكاة وجوب وقت

 عليو اهلل صلى - النبي لقوؿ أوسق؛ خمسة قدره نصاباً  يبلغ أف: الخامس الشرط
 ،ٕصاعاً  ستوف والوسق،  ٔ... ( صدقة أوسق خمسة دوف فيما ليس) :- وسلم

 حفنات أربع الصاع فيكوف المعتدؿ، الرجل كفي ملء والمد أمداد، أربعة والصاع
 في والجفاؼ الحبوب في التصفية بعد وسقأ خمسةال وتعتبر، المعتدؿ الرجل بكفي
 .الثمر
في اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في الحبوب  تعالى اهلل رحمهم العلماء اختلفوقد 

 :قولين على والثمار
 تبلغ حتى والثمار الحبوب من شيء في تجب ل الزكاة أف وىو الصواب اْلوؿ القوؿ

 بن أمامة وأبو وجابر، عمر، ابن منهم العلم، أىل أكثر قوؿ وىذا أوسق، خمسة
 والحكم، ومكحوؿ، وعطاء، والحسن، زيد، بن وجابر العزيز، عبد بن وعمر سهٍل،

 وأبو والشافعي، ليلى، أبي وابن واْلوزاعي، والثوري، المدينة، وأىل ومالك، والنخعي،
 أحداً  نعلم ول: اهلل رحمو قدامة ابن اإلماـ قاؿ العلم، أىل وسائر ومحمد يوسف،
 . تابعو ومن حنيفة وأبا مجاىداً  إل خالفهم

                                                           

 ( .ٜٜٚ) برقم ومسلم ،(ٗٛٗٔ) برقم البخاري عليو متفق ٔ
 (.ٖٓٛ)( ولكنو حديث ضعيف كما في اإلرواء صاعا ستوف الوسقورد في الحديث عن أبي سعيد مرفوعا ) ٕ
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 ذلك قليل في الزكاة تجب: قالوا ،ٔتابعو ومن حنيفة وأبو مجاىد،قوؿ : الثاني القوؿ
 ل وْلنو ؛(العشر: السماء سقت فيما: )- وسلم عليو اهلل صلى - قولو لعمـو وكثيره؛

 قوؿ ولنا: (ٔٙٔ/ ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿ نصاب، لو يعتبر فال حوؿ، لو يعتبر
: عليو متفق( صدقة أوسق خمسة دوف فيما ليس: )- وسلم عليو اهلل صلى - النبي
 ا.ىػ بو رووه ما عمـو وتخصيص تقديمو يجب خاص وىذا

 رد: والثالثوف السابع المثاؿ(: ٖٛٗ/ٕوقاؿ اإلماـ ابن القيم في إعالـ الموقعين )
 أوسق بخمسة المعشرات نصاب تقدير في المحكمة الصريحة الصحيحة السنة

 فنصف غرب أو بنضح سقي وما العشر السماء سقت فيما: "قولو من بالمتشابو
 قطعية العاـ ودللة الخاص عارضو وقد والكثير القليل يعم وىذا: قالوا" العشر

 الحديثين بكال العمل يجب: فيقاؿ الوجوب وىو اْلحوط قدـ تعارضا وإذا كالخاص
 في فرض الرسوؿ طاعة فإف بالكلية أحدىما وإلغاء باآلخر أحدىما معارضة يجوز ل و

                                                           

 في العشر نصف غرب أو بنضح سقي وفيما ، العشر السماء سقت فيمايحتج بعضهم لهذا القوؿ بحديث )  ٔ
 أبو رواه ". وكثيره قليلو في: "  الزيادة بهذه موضوع (:ٖٙٗ( قاؿ العالمة اْللباني في الضعيفة ) وكثيره قليلو
 وىذا: قلت، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن رجل عن عياش أبي بن أباف عن حنيفة أبي عن البلخي مطيع

 وقاؿ ، كذابا كاف:  حاتم أبو قاؿ حنيفة أبي صاحب اهلل عبد بن الحكم واسمو البلخي مطيع أبو ، موضوع
 حديث بوضع الذىبي اتهمو وقد ، اْلئمة سائر وضعفو الحديث، يضع ممن المرجئة رؤساء من كاف:  الجوزجاني

 الراية نصب"  في الزيلعي أورده والحديث، أحاديث لو مضى وقد أيضا متهم عياش أبي بن وأباف ، ىذا عقب يأتي
 أبي عن البلخي مطيع أبو روى بما الحنفية واحتجت" :  التحقيق"  في الجوزي ابن قاؿ:  وقاؿ(  ٖ٘ٛ/  ٕ" ) 

 ينبغي ل أحمد وقاؿ ، بشيء ليس:  معين ابن فقاؿ مطيع أبو أما ، شيئا يساوي ل اإلسناد وىذا:  قاؿ...  حنيفة
 كما شعبة كذبو بل:  قلت، شعبة ضعفو ، جدا فضعيف أباف وأما ، حديثو تركوا:  داود أبو وقاؿ ، عنو يروى أف
 ابن حديث من"  صحيحو"  في أخرجو البخاري أف الحديث ىذا كذب على يدؿ ومما .تقدـ وقد الميزاف في

 وىو ىريرة أبي حديث من والترمذي جابر حديث من مسلم رواه وكذلك"  وكثيره قليلو في: "  قولو دوف عمر
 اهلل صلى عنو وغيرىما"  الصحيحين"  في ما بطالنا ويزيدىا باطلة الزيادة فهذه(  ٜٜٚ" )  اإلرواء"  في مخرج

 الحديث وبهذا(  ٓٓٛ)  أيضا"  اإلرواء"  في مخرج وىو"  صدقة أوسق خمسة دوف فيما ليس"  وسلم عليو
 من أيضا فهذا ( ٕ٘ ص" )  اآلثار كتاب"  في بو صرح كما حنيفة أبي لشيخو خالفا محمد اإلماـ أخذ الصحيح

 يجهر بعضهم نسمع نزاؿ ل فإننا ىذا من الرغم وعلى عباده على اهلل يوجبو لم ما إيجاب الضعيفة اْلحاديث آثار
 . زعموا كما المصلحة تقتضيو بما أخذا اإليجاب ىذا بمثل
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 سقت فيما: "قولو فإف الوجوه من بوجو اهلل بحمد بينهما تعارض ول ىذا وفي ىذا
 فذكر نصفو فيو يجب وما العشر فيو يجب ما بين التمييز بو أريد إنما" العشر السماء
 ىذا في عنو فسكت النصاب مقدار وأما الواجب مقدار في بينهما مفرقا النوعين

 الصحيح النص عن العدوؿ يجوز فكيف اآلخر الحديث في نصا وبينو الحديث
 الذي المتشابو المجمل إلى البتة عليو دؿ ما غير يحتمل ل الذي المحكم الصريح

 سائر كبياف المبين المحكم بالخاص وبيانو يقصد لم بعمـو فيو يتعلق أف غايتو
 والسنة القرآف عمـو يخصوف كيف العجب وياهلل النصوص من يخصها بما العمومات

 اشتباه محل وىو بو الحتجاج في مختلفا يكوف أف أحوالو أحسن الذي بالقياس
 منو أقوى أو دونو أو مثلو بقياس معارضتو وتمكن إل قياس من ما إذ !واضطراب؟

 التأخر معلومة ناسخة سنة إل يعارضها ل فإنها الصريحة الصحيحة السنة بخالؼ
 بالقصب" العشر السماء سقت فيما: "قولو عمـو خصصتم إذا: يقاؿ ثم والمخالفة
 ثمر ول حب في زكاة ل: "بقولو خصصتموه فهال النص في لهما ذكر ول والحشيش

 العاـ ىذا خصصتم فهال بالقياس العمـو تخصوف كنتم وإذا" أوسق خمسة يبلغ حتى
 تجب الذي الماؿ أنواع سائر على وأصحو القياس أجلى من ىو الذي الجلي بالقياس

 نصابا لو وجعل إل ماؿ في ورسولو اهلل يشرعها لم الخاصة الزكاة فإف الزكاة فيو
 وكثيره ماؿ كل قليل في الزكاة أوجبتم فهال: أيضا ويقاؿ والفضة والذىب كالمواشي

 من ما: "وسلم عليو اهلل صلى وبقولو{ َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ } تعالى بقولو عمال
 من ما: "وبقولو" قرقر بقاع القيامة يـو لها بطح إل زكاتها يؤدي ل بقر ول إبل صاحب
" نار من صفائح القيامة يـو لو صفحت إل زكاتها يؤدي ل فضة ول ذىب صاحب

 ىناؾ: قلتم وىال الخاصة النصب أحاديث على مقدما عندكم العمـو ىذا كاف وىال
 .التوفيق وباهلل الوضوح غاية في وىذا احتياطا الموجب فقدمنا وموجب مسقط تعارض

 النحو على والثمار الحبوب من: الزكاة فيها تجب التي اْلنواع في اخُتِلفَ (: فرع)
 :اآلتي
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 إذا والزبيب والتمر، والشعير، البر، في تجب الزكاة أف على العلم أىل أجمع - ٔ
 (ٔ٘ص) المنذر لبن اإلجماعكما في  الزكاة فيو تجب ما منها صنفٍ  كلّ  من بلغ

: في واجبة الصدقة أف على وأجمعوا: (ٕ٘ص) آخر موضع في اهلل رحمو وقاؿ
 . والزبيب والتمر، والشعير، الحنطة،

 من وادعى (:ٕٕٕ/٘ولكن في ىذا اإلجماع نظر فقد قاؿ ابن حـز في المحلى )
 شئ منها ليس آثارا وذكر اجماع، الزبيب في الزكاة إيجاب أف ىذا إلى ذىب
 يحل ل كما خالفو، لنا حل ولما بو، لخذنا اآلثار ىذه من شئ صح ولو.... يصح

 أحمد حدثنا كما فباطل الجماع دعوى وأما ،يصح ل بخبر تعالى اهلل دين في الخذ
 القاسم عبيد أبو ثنا العزيز عبد بن على ثنا عيسى بن محمد ثنا الجسور بن محمد بن
: قاؿ شريح عن عتيبة بن الحكم عن حسين بن سفياف عن العواـ بن عباد ثنا سالـ بن

 ابى إلى وبو .صدقة العنب في يرى ل وكاف والتمر، والشعير الحنطة من الصدقة تؤخذ
 حدثنا .والتمر والشعير البر في الصدقة قاؿ الشعبى عن الجلح عن ىشيم ثنا: عبيد

 عبد بن محمد ثنا أصبغ بن قاسم ثنا اهلل عوف بن أحمد ثنا نبات بن سعيد بن محمد
: قاؿ عتيبة بن الحكم عن شعبة ثنا غندر ثنا بندار بشار بن محمد ثنا الخشنى السالـ

 شريح، فهؤلء .شئ الزبيب في وليس زكاة، العوامل البل في ول زكاة الخيل في ليس
  .زكاة الزبيب في يروف ول عتيبة، بن والحكم والشعبى،

 يكاؿ وثمرٍ  حب   كل في: تجب الزكاة أف: تعالى اهلل رحمو أحمد اإلماـ مذىب - ٕ
 اهلل صلى - لقولو أوسق؛ خمسة قدره نصاباً  بلغ إذا أرضو في اآلدمي ينبتو مما ويدخر

، ٔ... ( أوسق خمسة يبلغ حتى صدقة ثمرٍ  ول حب في ليس: )- وسلم عليو
 البر، على تطلق وىي - كالحنطة: كلها الحبوب: أحمد اإلماـ عند ىذا في ويدخل

 - الفوؿ - والباقال والذرة، والدخن، واْلرز، والشعير، - والسمراء والقمح،
 الرشاد، كحب قوتاً  يكن لم ولو حتى والسمسم، والحلبة، والحمص، والعدس،

                                                           

 ( . ٜٜٚ) ومسلم ،( ٗٛٗٔ) البخاريأخرجو  ٔ
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 يبذر حب وىو بذر جمع - واْلبازير - العصفر حب وىو - والقرطم والفجل،
 ولكنها قوت؛ غير فهذه أشبهها، مما وغيرىا السوداء، والحبة والكموف، للنبات،

 واللوز، والزبيب، كالتمر،: ويدخر يكاؿ ثمر كل وفي...  الزرع من يخرج حب
 أصناؼ أربعة في إل تجب ل الزكاة أف: أحمد لإلماـ رواية وفي، والبندؽ والفستق،

 عنهما اهلل رضي ومعاذ موسى أبي لحديث والزبيب؛ والتمر، والشعير، البر،: فقط
 ل: )دينهم أمر الناس يعلماف اليمن إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعثهما حين

 وىذا، ٔ(والتمر والزبيب والحنطة، الشعير، اْلربعة ىذه من إل الصدقة تأخذوا
 المبارؾ، وابن سيرين، وابن والشعبي، والثوري، البصري، والحسن ،ٕعمر ابن مذىب

 لم أنو غير حـز ابن مذىب وىو أحمد، عن رواية وىو السلف، من وغيرىم عبيد وأبي
 العالمة ثم الشوكاني مذىب وىو بو، يقل فلم حديث الزبيب في عنده يصح

  .ٖاْللباني
                                                           

 رقم ، ٕ٘ٔ/ٗ) الكبرى في والبيهقى ،( ٜ٘ٗٔ رقم ، ٛ٘٘/ٔ) والحاكم ،( ٜٛ/ٕ) الدارقطنى أخرجو ٔ
 وقاؿ ، الذىبي وأقره الحاكم صححو والحديث (ٕٖٕ٘ رقم ، ٕٚٚ/ٖ) واآلثار السنن معرفة وفي ،( ٕٕٗٚ
 الصحيح، رجاؿ رجالو( ٘ٚ/ٖ) المجمع في الهيثمي وقاؿ متصل، وىو ثقات رواتو: خالفياتو في البيهقي

 في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،(ٜٚٛ) الصحيحة وفي ،( ٕٛٚ-ٕٚٚ/ٖ) اإلرواء في اْللباني العالمة وصححو
 وثقو فيو، مختلف التيمي يحيى ابن وطلحة الحفظ، سيئ حذيفة أبو ضعيف، إسناده(: ٖ٘ٔ/ٖٙ) المسند تحقيق
 في حباف ابن وذكره.  الحديث منكر: البخاري وقاؿ.  بالقوي يكن لم: القطاف يحيى وقاؿ وغيره، معين بن يحيى

 )قاؿ طلحة، بن موسى عنالرسالة( الحديث بلفظ -ٖٗٔ/ٖٙ، وأخرج أحمد ) يخطىء كاف: وقاؿ ،"الثقات"
( وقاؿ  والتمر والزبيب والشعير الحنطة من الصدقة أخذ إنما أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن معاذ، كتاب عندنا

 لم وإف طلحة بن موسى الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو صحيح، إسنادهعنو اْلرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند : 
 .العلم أىل عند مقبولة صحيحة وجادة وىي كتابو، عن نقلو أنو إل معاذا يلق

 أو عنب او نخل من كاف ما»: والثمار الزروع صدقة في قاؿ عمر ابن عن( ٖٛٚٔ/ ٜٙٗ) عبيد أبوأخرجو  ٕ
وإسناده صحيح كما قاؿ العالمة اْللباني في تماـ المنة  (ٙ٘ٙ) «الشافعي مسند» في ونحوه «شعير أو حنطة
 .(ٕٖٚ)ص

 مذىب وأف" : "  الزروع زكاة"  في -أي السيد سابق– قولو(: ٖٛٙقاؿ العالمة اْللباني في تماـ المنة ) ٖ
 واعتبر فيو نص ل عداه ما ْلف والزبيب والتمر والذرة والشعير الحنطة في إل زكاة ل أنو والشعبي البصري الحسن

 موسى ْلبي سلم و عليو اهلل صلى لقولو عنده الوقوؼ يجب الذي وىو:  قلت"  الحق المذىب ىذا الشوكاني
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 والزبيب والحنطة الشعير:  اْلربعة اْلصناؼ ىذه من إل الصدقة في تأخذا ل"  :اليمن إلى أرسلهما حين ومعاذ
 "  والتمر

 وىو(  ٔٓٛ" )  الغليل ارواء"  في بينتو ما على قال كما وىو الذىبي ووافقو وصححو والحاكم البيهقي أخرجو 
 اْلقواؿ من المسلم يرتاح وبو(  ٜٓٗٔ ٖٔٛٔ رقم)  فيو كالمو فراجع"  اْلمواؿ"  كتابو في عبيد أبي اختيار

 التنبيو يجب دقيقة مالحظات ىنا لكن الرأي سوى دليل عليها ليس والتي المؤلف سينقلو مما المتضاربة المختلفة
 الذرة فيها وليس فذكرىا. . "  اْلربعة ىذه من إل الصدقة تأخذا ل: "  معاذ حديث في أف:  أول:  وىي عليها
 بها تقـو طريق لها فليس الصحيح الحديث لهذا مخالفتها مع ْلنها منكرة عندي وىي خمسة اْلربعة تصبح وبها

 ابن"  في وىي المتروؾ العرزمي فيها أف وأفاد آنفا المؤلف ذكرىا التي ماجو ابن رواية:  اْلولى:  وىي الحجة
  آبائو عن شعيب بن عمرو عن روايتو من(  ٘ٔٛٔ" )  ماجو

 الصدقة تكن لم: "  قاؿ مجاىد عن خصيف عن الجزري عتاب طريق من(  ٜٕٔ/  ٗ)  البيهقي رواية:  الثانية 
 "  والذرة: "  وزاد اْلربعة فذكر. . "  أشياء خمسة في إل سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد في

  ضعيفاف وخصيفا عتابا ْلف ضعيف فهو مرسال كونو مع وىذا 
 مجاىد حديث نحو فذكر:  قاؿ الحسن عن عبيد بن عمرو عن عيينة بن سفياف عن أيضا البيهقي رواية:  الثالثة 

 بن عمرو شيخو أف:  اْلوؿ:  أمراف ففيو الزيادة ىذه في شكو مع وىذا "  والذرة:  قاؿ أراه"  :عيينة ابن قاؿ لكن
 "  النسائي وتركو ويونس أيوب كذبو الحسن سمع" : "  الضعفاء"  في الذىبي قاؿ - المعتزلة شيخ وىو - عبيد

 يثبت لم سفياف أف:  واآلخر:  يأتي ما وفيو فكيف عنو ذلك ثبت لو ىذا كرامة ول بو يستشهد ل فمثلو:  قلت 
" :  السلت" و"   الذرة"  يذكر ولم"  السلت: "  بلفظ سفياف عن للبيهقي أخرى رواية ففي المذكور شكو على

 بين اختالؼ فال اْلربعة اْلصناؼ من صنف فهو وحينئذ"  النهاية"  في كما لو قشر ل أبيض الشعير من ضرب
 فإنو التحقيق ىذا مثل اهلل رحمو الشوكاني اإلماـ على خفي أنو ويبدو يخفى ل كما الصحيح والحديث الرواية ىذه
 ولكنها( : "  ٕٕٔ/  ٗ" )  النيل"  في فقاؿ استدرؾ المتروؾ فيها التي شعيب بن عمرو رواية ذكر أف بعد

 فيو الحسن ومرسل كيف ىذا يقل لم وإل أسانيدىا يتتبع لم اهلل رحمو وكأنو"  والحسن مجاىد بمرسل معتضدة
 الصحيح للحديث تشهد - صحت لو - واْلخرى ؟ عنو الروايتين إحدى في الذي الشك مع أيضا المتروؾ

 مع ضعفو لشدة العرزمي رواية لو يشهد ول بيانو سبق كما ضعيف مجاىد ومرسل المنكرة الزيادة لهذه وليس
 مجاىد ومرسل إليها المشار الشواىد عقب البيهقي قوؿ غره الشوكاني ولعل وشواىده الصحيح للحديث مخالفتو
 ىذه: "  عقبها البيهقي قاؿ الصحيح الحديث بمعنى الشعبي عن بسنده ثالثا شاىدا وساؽ المذكورين والحسن

 ومعها موسى أبي عن بردة أبي رواية ومعها بعضا يؤكد فبعضها مختلفة طرؽ من أنها إل مراسيل كلها اْلحاديث
 تقدـ كما صحيحة وىي موسى أبي عن بردة أبي رواية مع الروايات عليو اتفقت ما يعني فهو"  الصحابة بعض قوؿ

 خطأ المنكرة الزيادة ىذه تصحيح خطأ من ترتب وقد فتنبو والمتروكين الضعفاء بعض بو تفرد ما مطلقا يعني وليس
"  البهية الدرر"  كتابو في الزكاة عليها تجب التي اْلربعة اْلصناؼ جملة في الذرة الشوكاني حشر وىو فقهي آخر
 والمراسيل موسى أبي بحديث عليها واستدؿ(  ٜ٘ٔ/  ٕ" )  الندية الروضة"  كتابو في شارحو ذلك على وتبعو

 بعد فيما لو تنبو ولعلو قريبا ذكرتو الذي لمقصوده يتنبو أف دوف آنفا مر الذي البيهقي بكالـ وأتبعها آنفا المذكورة
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 والتفاح، والكمثرى، كالخوخ،: أحمد اإلماـ عند الفواكو سائر في زكاة ول
 والباذنجاف، والخيار، كالقثاء،: الخضراوات في ول والجوز، والتين، والمشمش،

 رضي - معاذ لحديث ؛( ٙ٘ٔ/ ٗ) المغنيكما في  الخضراوات من وغيرىا والجزر،
 وىي - الخضراوات؟ عن يسألو وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى كتب أنو - عنو اهلل

 والعمل:  الحديث ىذا على الترمذي اإلماـ قاؿ،  ٔ(شيء فيها ليس فقاؿ – البقوؿ
 .  صدقة الخضراوات في ليس أف العلم أىل عند ىذا على

                                                                                                                                                  

 وفي( : "  ٕٓٓ/  ٔ)  بقولو أتبعها ولكنو اْلخرى الروايات إلى اإلشارة مع موسى أبي حديث ذكر أعاد فقد
 شرحو متن إلى يعود أف عليو فكاف الصواب ىو وىذا"  حجة بمثلها تقـو ل طريق من ولكن الذرة ذكر بعضها
 لم فإنو أيضا الصواب إلى رجع الشوكاني ولعل الصواب من إليو انتهى ما ذلك ليطابق"  الذرة: "  لفظة منو ويرفع
 أف(  ٖٗ/  ٕ)  وذكر مطلقا"  الذرة"  يذكر فلم اْلربعة اْلصناؼ سوى"  الجرار السيل"  كتابو في يذكر

 بقولنا يتعلق فيما كلو ىذا للمنتقى شرحنا في أوضحناه كما بها للعمل بمجموعها تنهض فيها الواردة اْلحاديث
 . أول

 العشر يرى ل كاف أنو:  عنو طرؽ من صح قد ْلنو خطأ البصري الحسن مذىب في"  الذرة"  حشر إف:  وثانيا 
/  ٖٓٓٔ)  زنجويو وابن(  ٖٓٛٔ - ٜٖٚٔ/  ٜٙٗ)  عبيد أبو أخرجو فقط اْلربعة اْلصناؼ فذكر. .  في إل

  عنو صحيحة بأسانيد(  ٜٜٛٔ
 وقد بو يعتد نص فيو"  الذرة"  الخامس الصنف بأف يشعر"   فيو نص ل عداه ما ْلف: "  المؤلف قوؿ:  ثالثا 

 الصحيح للحديث لمطابقتو اعتماده ينبغي الذي ىو ىذا الحسن قوؿ إف:  أقوؿ اإلفادة في وزيادة فيو ما عرفت
 الباب ىذا في ساقها التي المختلفة اْلقواؿ غمرة في القارئ يضيع ل كي إليو النظر يلفت أف للمؤلف أرجو وكنت

 بسنده(  ٖٛٚٔ/  ٜٙٗ)  عبيد أبو رواه الذي عمر بن اهلل عبد قوؿ لهم يروي أف لو أستحب كنت كما
 زيادة من فيو لما"   شعير أو حنطة أو عنب أو نخل من كاف ما: "  قاؿ والزرع الثمار صدقة في عنو الصحيح
 التباع ذلك في نختاره والذي: "  كتابيهما في زنجويو وابن عبيد أبو قاؿ ولهذا اهلل رحمو قولو لصحة اطمئناف

 ول والشعير البر في ال الحبوب من شئ في صدقة ل أنو:  بها والتمسك سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لسنة
 من قوؿ مع إياىا إل يسم لم سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ْلف والكـر النخل في إل الثمار من شئ في صدقة

 خص حين سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ْلف إياه وسفياف ليلى أبي ابن اختيار ثم والتابعين الصحابة من بو قاؿ
 سواىا اْلرض تخرج مما وأقواتا أموال للناس أف يعلم كاف قد سواىما عما وأعرض للصدقة اْلربعة اْلصناؼ ىذه

 ." والرقيق الخيل صدقة عن كعفوه منو عفوا عنو وإعراضو ذلك تركو فكاف

 صلى النبي عن الباب ىذا في يصح وليس بصحيح ليس الحديث ىذا إسناد: وقاؿ( ٖٛٙ) الترمذي أخرجو ٔ
 ىذا على والعمل مرسال وسلم عليو اهلل صلى النبي عن طلحة بن موسى عن ىذا يروى وإنما شيء وسلم عليو اهلل

 ضعفو الحديث أىل عند ضعيف وىو عمارة ابن ىو والحسن ، صدقة الخضراوات في ليس أف العلم أىل عند
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 التمر إل ثمرٍ  في زكاة ل: تعالى اهلل رحمهما والشافعي مالك اإلماـ عند - ٖ
 بو يعيشوف قوتًا الناس يتخذه ما ىو والمقتات، قوتاً  كاف ما إل حب في ول والزبيب،

 تجب ول ونحوىا، واْلرز والذرة والشعير كالقمح الضرورة، في ل الختيار، حاؿ في
 يقتات مما فليست يدخر، مما كانت وإف فهي ونحوىا، والفستق واللوز الجوز في

 كاف ما كل في والشافعي مالك اإلماـ عند تجب الزكاة أف ىذا من فأخذ بو، الناس
، ويحتج بعضهم لهذا الخضراوات جميع في ول ذلك غير في تجب ول قوتاً، مدخراً 

: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنو ) جبل بن معاذالقوؿ بحديث 
 وإنما" العشر نصف بالنضح سقي وفيما العشر، والسيل والبعل السماء سقت فيما"

 والخضر والقصب والرماف والبطيخ القثاء فأما والحبوب، والحنطة فيالتمر ذلك يكوف
 .ٔ( وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنو عفا فقد

 اْلرض نماء بزراعتو يقصد ما كل في تجب الزكاة أف اهلل رحمو حنيفة أبي عند - ٗ
 سقت فيما) وسلم عليو اهلل صلى قولو لعمـو والحشيش؛ والقصب، الحطب، إل

 . ٕ(العشر نصف بالنضح سقي وما العشر، عثريّاً  كاف أو والعيوف السماء
 في الزرع صاحب على يعد أف يجوز ول(: ٙٙ/ٗ(: قاؿ ابن حـز في المحلى )فرع)

 يسقط الذي السنبل ول - كثر أو قل - سويقا أو فريكا وأىلو ىو أكل ما الزكاة
                                                                                                                                                  

 ،( ٖٙ/ٕ) التحقيق في الجوزي ابن الحديث ضعف على الترمذي وأقر ىػ.ا المبارؾ ابن وتركو وغيره شعبة
 التنقيح في الهادي عبد وابن ،( ٓٔ٘/٘) المنير البدر في الملقن وابن ،( ٖٜٗ/٘) المجموع في والنووي

 اْللباني العالمة أما ،( ٜٕٚ/ٕ) الراية نصب في والزيلعي ،( ٖٖٙ/ٔ) التنقيح في الذىبي وكذا ،( ٓ٘-ٜٗ/ٖ)
 ( .ٜٕٚ/ٖ) اإلرواء وفي،  الترمذي صحيح في لشواىده فصححو

( والحديث ضعفو ابن دقيق العيد في ٜٕٔ/ٗ) والبيهقي ،(ٔٓٗ/ٔ) والحاكم ،(ٜٚ/ٗ) الدارقطني وأخرج ٔ
موسى بن طلحة ذكر أبو زرعة أف موسى عن عمر مرسل فإف كاف لم يدرؾ عمر فيو ( بقولو: ٖٗٔ/ٔاإلفتراح )

فيو إسحاؽ بن يحيى  (:ٕ٘ٔ(، وقاؿ في المحرر )ٜٜٔ/ٕ، وضعفو ابن عبد الهادي في التنقيح )فلم يدرؾ معاذا
(، وقاؿ الحافظ في البلوغ ٖٖٚ/ٔ، وضعفو الذىبي في التنقيح )تركو أحمد والنسائي وغيرىما وىو مرسل

 ابن لضعف ضعيف إسناده (:ٖٙٔ/ٖٙ(: إسناده ضعيف، وقاؿ اْلرنووط ومن معو في تحقيق المسند )ٖٚٔ)
    .يحيى بن وإسحاؽ نافع

 .( ٖٛٗٔ) برقم البخاريأخرجو  ٕ



 - 01 - 

 ما لكن الحصاد؛ حين بو تصدؽ ما ول الضعفاء، يأخذه أو الماشية أو الطير فيأكلو
 إمكاف حين إل تجب ل الزكاة أف قبل ذكرنا ما: - ذلك برىاف عليو؟ فزكاتو صفي

 وقاؿ، فيو الصدقة وجوب قبل خرج فقد ذلك قبل يده عن خرج فما الكيل،
  .ذلك كل عليو يعد: حنيفة وأبو مالك، وقاؿ .كذلك والليث،: الشافعي

 ْلتم بقي لو ما السنبل من يسقط وقد يطاؽ، ل ما تكليف ىذا: محمد أبو قاؿ
 يكلف ل: }يقوؿ تعالى واهلل، أصال منو المنع ول ضبطو يمكن ل وىذا أوسق، خمسة

 .[ ٕٙٛ: البقرة{ ]وسعها إل نفسا اهلل
 عند (:ٕٔٛ/ٔ) الشريعة أىل اختالؼ معرفة في البديعة المعانيوقاؿ الريمي في 

 حق في منو ويؤخذ عليو يحسب الثمرة من الماؿ رب يأكل ما حنيفة وأبي الشافعي
 وجاره صديقو يطعم وما عليو، يحسب ل بالمعروؼ يؤكل ما أحمد وعند. الفقراء

 صديقو يطعم بما ول يأكل بما عليو يحتسب ل يوسف أبي وعند. عليو بو يحتسب
 .وجاره

 . باليبس كيلو ينقص وما قشر، لو ما نصاب(: فرع)
 وبعد ، الحبوب في التصفية بعد الخمسة اْلوسق تعتبر أنو والحنابلة الشافعية يرى

 الجفاؼ بعد منها يجيء ل العنب من أوسق عشرة لو كاف فلو الثمار في الجفاؼ
 وجوب وقت ىو الجفاؼ ْلف وذلك ، زكاة فيها عليو فليس الزبيب من أوسق خمسة

 . الوجوب وقت الثمار بحاؿ النصاب فاعتبر ، اإلخراج
 . معو يؤكل ل الذي القشر ومن التبن من فصلو الحب بتصفية والمراد

 قشره في إل ادخاره يصلح ل مما كاف إف أما.  ويدخر ييبس الحب كاف إف وىذا
 إذ البالد بعض في واْلرز ، بالحنطة شبيو حب وىو ، كالعلس معو يؤكل ل الذي

 لقشره اعتبارا أوسق عشرة نصابو بأف القوؿ الشافعية بعض أطلق فقد ، بقشره يخزنونو
:  الشافعية من حامد أبي الشيخ قوؿ وىو الحنابلة وقاؿ.  لو أصلح فيو ادخاره الذي
 . بالقشر منو الواجب ويؤخذ ، نصابا صافيو يكوف ما يعتبر
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 كقشر بو يخزناف الذي والعلس اْلرز قشر النصاب في يحسب بل:  المالكية وقاؿ
 وإف ، زكي أوسق خمسة بقشره كاف فإف أوسق أربعة مقشورا اْلرز كاف فلو الشعير

 الذي القشر وأما ، مقشور غير أو مقشورا الواجب يخرج أف ولو ، زكاة فال أقل كاف
 .ٔالجفاؼ مقدر الزكاة فيو فيحتسب اْلعلى الفوؿ كقشر بو الحب يخزف ل
 . يكاؿ ل فيما النصاب(: كيفية حساب فرع)

 أدنى قيمة قيمتو بلغت فإف بالقيمة، فنصابو يوسق ل ما أف إلى يوسف أبو ذىب
 . فال وإل ، الزكاة ففيو يوسق مما نصاب
 ، أحماؿ خمسة القطن ففي بو، يقدر ما أمثاؿ خمسة نصابو أف إلى محمد وذىب

 .  أمناء خمسة السكر وفي أفراؽ، خمسة العسل وفي
 -النقود بنصاب أي- درىم بمائتي المكيل غير نصاب تقويم إلى بعضهم وذىب
: الزخار البحر بغيره فاعتبر نفسو في لو نصاب ل مزكى ىو إذ التجارة، كماؿ

ٕ/ٔٚٓ. 
 .وكثيره قليلو في الزكاة تجب يكاؿ ل ما: (ٜٚٙ/ٕ) المغنى كما في  داود وقاؿ
 وشبههما والقطن الزعفراف نصاب قدر ولهذا بالوزف، يقدر يكاؿ ل ما أف: أحمد وعند
 النصاب ْلف كيلو مقاـ وزنو فيقـو بمكيل، ليس ْلنو بالعراقي، رطل وستمائة بألف
 ل فيما - فاْلولى بالكيل، عرؼ كما بالوزف، مقداره عرؼ قد الشرع بو جاء الذي
 .  بالوزف يقدر أف يكاؿ
 أعلم ول: -اْلخرى اْلقواؿ على معقًبا (ٜٛٙ ،ٜٚٙ/ٕفي المغني ) قدامة ابن قاؿ

: -وسلم عليو اهلل صلى- النبي قوؿ ويردىا عليو، يعتمد أصالً  ول دليالً  اْلقواؿ لهذه
 ".صدقة أوسق خمسة دوف فيما ليس"

 .الزكاة أمواؿ لجميع مخالف وكثيره قليلو في الزكاة وإيجاب

                                                           

/ ٔ) الدسوقي مع الكبير والشرح ،(ٖٜٖ/ٔ) المنتهى وشرح ، (ٜٛٙ/ٕ) والمغني ، (ٚٔ/ٕ) المنهاج شرح ٔ
ٗ٘ٓ ، ٗٗٚ ، ٗٗٛ) .  
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 نظير ل قيمة الزكاة فيو ما بأقل واعتباره ُعشره، يجب ما لجميع مخالف بغيره واعتباره
 وإنما عينها، في الزكاة تجب ل العروض ْلف يصح، ل العروض على وقياسو أصاًل، لو

 .بها اعتبرت التي القيمة من وتؤدى قيمتها، في تجب
 .كالحبوب بنفسو نصابو فاعتبر جنسو من الزكاة تخرج ماؿ ىذا وْلف
 .ذلك فيو يجب ما سائر فأشبو نصفو، أو الُعشر فيو يجب اْلرض من خارج وْلنو
 لعدـ بو يقاؿ أل فوجب معناىما، في ىو ول إجماع، ول ذكروه فيما نص ل وْلنو
 . دليلو
 قدره نصاب بلوغ ويعتبر»: قولو(: ٕٚ/ٙالعالمة العثيمين في الشرح الممتع ) وقاؿ
 ألف: قدره نصاب، بلوغ الزكاة وجوب في يشترط: أي «عراقي رطل وستمائة ألف

 .عراقي رطل وستمائة
 ثقيل؟ وشيء خفيف شيء ىناؾ إذ الوزف؟ ىذا يعتبر شيء بأي لكن

 .بو تعتبره ثم البر من الوزف ىذا يسع إناء فتتخذ الجيد، الرزين بالبرّْ  العلماء اعتبره
 جاءت والسنة بالوزف، الكيل ػ اهلل رحمهم ػ العلماء اعتبر لماذا: قائل قاؿ فإذا

 بالكيل؟
 ومن آخر، إلى زمن من تختلف واْلمداد اْلصواع ْلف أثبت؛ الوزف أف: فالجواب

 صدر أوؿ من ثابتة وىي بالمثاقيل، يعتبر الوزف ْلف الوزف؛ إلى فنقلت آلخر، مكاف
، إلى اإلسالـ  .سهالً  اعتبارىا ويكوف أحفظ وىذا اليـو

 ما وىذا أمداد، أربعة وسّلم عليو اهلل صّلى النبي صاع أف ػ اهلل رحمهم ػ مشايخنا وذكر
 اهلل صّلى النبي صاع من أكبر أنو مع أمداد ثالثة عندنا الصاع بينما السنة، بو جاءت

 .كثير اختالؼ ىذا في لحصل الكيل اعتبرنا لو أننا على ذلك فدؿ وسّلم عليو
 فيو وتضع بإناء فتأتي البر، من جراماً  وأربعين كيلوين يساوي بالوزف النبوي والصاع

 في وجدناه النحاس من صاع وعندنا النبوي، الصاع ىو فهذا مأله فإذا وزنت، الذي
 عن فالف، عن فالف، ملك ىذا: نقشاً  الخارج من عليو مكتوب عنيزة في خرابات
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 ببر فأتيت بالوزف، اعتبرتو وقد عنو اهلل رضي ثابت بن زيد إلى وصل أف إلى فالف،
 .ٔاهلل رحمهم الفقهاء ذكره لما مقارب ىو فإذا ووزنتو، اإلناء ىذا ومألت رزين،

 . الزيتوف زكاة( : ٕ-مسألة)
 ،روايتاف اهلل رحمو أحمد اإلماـ فعن الزيتوف في زكاة العلماء اختلف قد

 لو الزيت ْلف ثمنو؛ قُػوّْـ عصر وإف أوسق، خمسة بلغ إذا العشر فيو أف: اْلولى الرواية
 وأصحاب ثور، وأبي والثوري، والليث، ومالك، واْلوزاعي، الزىري،: قوؿ وىذا بقاء،
 يَػْوـَ  َحقَّوُ  َوَآتُوا: }تعالى اهلل لقوؿ عباس؛ ابن عن وروي الشافعي، قولي وأحد الرأي

 ادخار يمكن وْلنو ؛{َوالرُّمَّافَ  َوالزَّيْػُتوفَ : }قولو سياؽ في[ ٔٗٔ: اْلنعاـ{ ]َحَصاِدهِ 
 .والزبيب التمر أشبو غلتو

 أبي اختيار وىو فيو، زكاة ل الزيتوف أف: اهلل رحمو أحمد اإلماـ عن: الثانية والرواية
 عبيد، وأبي صالح، بن والحسن ليلى، أبي ابن: قوؿ وىذا الخرقي، كالـ وظاىر بكر

 فيها يُػَرد لم واآلية كالخضراوات، فهو يابساً  يدخر ل ْلنو الشافعي؛ قولي وأحد
،  فيو عشر ول الرماف ذكر ولهذا بالمدينة؟ فرضت إنما والزكاة مكية ْلنها الزكاة؛
 ْلنو فيو؛ زكاة ل الزيتوف أف وىو: اهلل رحمو باز ابن العالمة رجحو الذي القوؿ وىذا

 .(ٓٚ/ٗ) باز ابن فتاوىكما في   والفواكو الخضراوات من
 مزرعة لدي (:ٔ٘/ٛأما علماء اللجنة الدائمة فسئلوا كما في المجموعة الثانية )

 ىذه لكن عشرية، زكاتها أف والمعلـو السماء، بماء وتسقى الزيتوف، بأشجار مغروسة
 فهل إنتاجها، ربع يبلغ ربما إلخ،. . وقطاؼ وسماد حراثة من تكاليف لها المزرعة

 الزكاة؟ وتخرج اإلنتاج من التكاليف تخصم أـ اإلنتاج مجمل على الزكاة تكوف

                                                           

 حفنات أربع قدر أنو النبوي الصاع مقدار في لنا تحرر الذي إف (:ٕٕٕ/ٜجاء في فتاوي اللجنة الدائمة ) ٔ
 اآلصع وأما والقاموس، النهاية كصاحب العلم، أىل بعض ذكره الذي ىو وىذا الخلقة، في المعتدؿ الرجل بيدي

 التقدير في العمدة فإف وعليو بعض، عن بعضها فيختلف السائل ذكره كما المساجد في أو اْلسواؽ في الموجودة
 .أعلم واهلل خلقة المعتدؿ الرجل يدي بحفنة بالتقدير العلماء ذكره ما
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 بلغت إذا عنو الزكاة إخراج لك واْلحوط خالؼ، للزيتوف الزكاة وجوب في فأجابوا:
 عليو اهلل صلى النبي بصاع صاعا ستوف والوسق أوسق، خمسة وىو نصابا الثمرة

 يزكى بل الثمرة من تخصم ل فإنها التكاليف وأما الثمرة، عشر الزكاة ومقدار وسلم،
 .الثمرة جميع

 (: زكاة التين. ٖ-مسألة)
، كالخوخ، الفواكو سائر في زكاة ول(: ٜٕٗ/ٕ) المغني في قدامة ابن قاؿ

 . والجوز، والتين، والمشمش، والتفاح، والكمثرى
 ل أنو واْلصحاب الشافعي نصوص اتفقت(: ٖ٘ٗ/٘) المجموع في النووي وقاؿ
 واللوز والجوز والخوخ النخل فحاؿ وطلع، والرماف والسفرجل والتفاح التين في زكاة

 . وأشباىها والموز
:  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبيودليلهم حديث 

 ( .ٜٜٚ) مسلم رواه( صدقة حب ول تمر من أوساؽ خمسة دوف فيما ليس)
 الكيل وىو التوسيق، اعتبار على فدؿ( أوساؽ خمسة دوف فيما ليس: ) قولو الشاىد

 .فيو زكاة ل فإنو مكيال، يكن لم فما، 
 وجوب على( ٜٗٔص) الفقهية الختياراتفنص كما في  تيمية ابن اإلسالـ شيخ أما

 التماثل ْلجل الربويات، في والوزف الكيل اعتبر وإنما لدخاره، التين؛ في الزكاة
 من الخارج زكاة لوجود المعتبر أف ورجح...  ىاىنا معتبر غير وىو فيها، المعتبر
 بخالؼ فيو الزكاة إليجاب المناسب المعنى لوجود غير؛ ل الدخار ىو: اْلرض
 ا.ىػ...  معناه في فالوزف محض تقدير فإنو الكيل،

 الزكاة فيو تجب ل التين: الثانية( ٓٚ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 ا.ىػ مدخر ْلنو الزكاة فيو أف والصواب غالباً، يدخر ل ْلنو المذىب؛ على
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 في ىل": الدرب على نور فتاوى في"وللعالمة العثيمين قوؿ آخر حيث سئل كما في 
 الزراعة فيها تكثر منطقة في نسكن ْلننا والتين الرماف وكذلك زكاة الزيت أو الزيتوف

 اْلشجار؟ ىذه من
 ، الزيتوف أما.  والعنب التمر في الزكاة وإنما ، زكاة فيها ليس اْلشجار ىذه: فأجاب
 اإلنساف باعها إذا ولكن ، زكاة فيها ليس فكلها ، واْلترج والتفاح ، والبرتقاؿ والرماف
 وتكوف الزكاة عليو وجب الحوؿ تماـ إلى عنده بقي إذا فإنو نقد ثمن على وحصل

 . انتهى"  ثمار زكاة ل نقد زكاة
 أصح في الزكاة فيهما تجب ل والزيتوف التين: أففاختار  اهلل رحمو باز ابن اإلماـ أما

 ( .ٓٚ/ٗٔ) باز ابن فتاوى ، كما في والفواكو الخضراوات من ْلنهما العلماء؛ قولي
 الفواكو جملة من ْلنو زكاة؛ فيو ليس التين(: ٖٖٕ/  ٜ) الدائمة اللجنة علماء وقاؿ

 . يدخر أو يكاؿ مما وليس ونحوىا، والكمثرى، كالرماف
 . النصاب تكميل في لبعضها الواحد العاـ ثمرة تضم(: ٗ-مسألة)

 السكري،: فمثالً  النصاب، تكميل في بعض إلى بعضها يضم كثيرة أنواع فالتمر
 .النصاب تكميل في بعضٍ  إلى بعضها يضم اْلنواع ىذه وغير والخالص، والبرحي،

 إلى الجنس يضم ول ،النصاب تكميل في بعض إلى بعضها يضم أنواع الزبيب وكذلك
 النصاب؛ تكميل في التمر إلى الزبيب ول الزبيب إلى التمر يضم فال: آخر جنس

 .النصاب تكميل في بعضو إلى الواحد الجنس أنواع يضم وإنما الجنس؛ لختالؼ
 . الثمرة من جنسو إلى نوع كل يضم حملين الواحدة السنة في يحمل ما وكذلك
 إلى بعضها يضم أنواع الحنطة فجنس جنس، كل من بعضها إلى الحبوب أنواع وتضم
 آخر زرع ظهر ثم الزرع جذّ  لو وىكذا بعض، إلى بعضها يضم أنواع والشعير بعض،

 جنس إلى الجنس يضم ول النصاب، تكميل في بعض إلى بعضو ضم العاـ نفس في
 وكذلك: اْلجناس لختالؼ الشعير؛ إلى الذرة ول الشعير، إلى البر يضم فال آخر،
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 تكميل في بعض إلى بعضها يضم فإنو مختلفة، أماكن في بساتين للرجل كاف إذا
 . النصاب

 ويضم ،الوسط من أخرج شق فإف بقسطو، نوع كل من يؤخذ بأنو الشافعية صرح وقد
 يضم فال آخر جنس من جنس يكمل ول منو الرديء إلى الواحد الجنس من الجيد
 .الشعير أو الحنطة إلى منهما أي ول الزبيب إلى التمر

 صنعاء قوت وكاف كالعلس ، أنواع أو أجناس أنها اْلشياء بعض في اختلفوا أنهم إل
 ابن قوؿ وىو وحده، نصابا يكمل أف بد فال مستقل، جنس ىو قيل فقد اليمن،
 وىو ، إليها فيضم الحنطة، من نوع ىو وقيل المالكية، من وىب وابن وأصبغ القاسم
 والسلت والشعير والقمح أصحابو، وسائر مالك وقوؿ والحنابلة الشافعية مذىب
 .الشافعية عند اآلخر إلى أحدىا يضم ل ثالثة أجناس

 .واحد جنس من نوعاف والسلت الشعير وأف جنس القمح أف الحنابلة ومذىب
 اْلرز بخالؼ جميعا منها النصاب يكمل واحد جنس الثالثة أف المالكية ومذىب

 سبعة وىي المالكية عند ٔالقطاني وكذلك ، مختلفة أجناس فهي والدخن والذرة
 إلى بعضها القطاني تضم وكذلك ، بعض إلى بعضو يضم واحد جنس كلها أصناؼ

 .ٕالحنابلة عند رواية في بعض
 في العلم أىل بين خالؼ ول :( ٕٗٓ – ٖٕٓ/ٗ) المغنيفي  قدامة ابن اإلماـ قاؿ
 النصاب، تكميل في آخر جنس إلى جنس يضم ل أنو واْلثماف الحبوب غير

 ل والثمار آخر، إلى منها جنس يضم ل والغنم، والبقر، اإلبل،: أجناس ثالثة فالماشية
 يضم ول والفستق، اللوز إلى ول الزبيب، إلى التمر يضم فال: غيره إلى جنس يضم
 الحبوب من ول السائمة، من شيء إلى اْلثماف تضم ول غيره، إلى ىذه من شيء

                                                           

 والماش كالعدس القطاني، واحدة والتشديد القاؼ بكسر والقطنية (:ٕٔٗ/٘قاؿ ابن اْلثير في الشافي ) ٔ
 .والتمر والزبيب والشعير الحنطة سوى كاف لما جامع اسم ىي: وقيل .ذلك أشبو وما واللوبيا والحمص والدحن

 ٓ٘ٗ/ٔ) الكبير والشرح ،(ٜٖٓ/ٔ) المنتهى وشرح ، (ٖٔٚ ، ٜٙٙ/ٕ) والمغني ، (ٚٔ/ٕ) المنهاج شرح ٕ
، ٗ٘ٗ) .  
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 إكماؿ في بعض إلى بعضها يضم اْلجناس أنواع أف في بينهم خالؼ ول والثمار،
 اْلثماف وتضم اْلثماف إلى تضم العروض أف في خالفاً  أيضاً  بينهم نعلم ول النصاب،

 . بو معتبر نصابها ْلف بو؛ اشتريت ما جنس إلى إل يضمها ل الشافعي أف إل إليها،
 بعض إلى بعضها الحبوب ضم في اختلفوا العلماء أف: أيضا قدامة ابن اإلماـ قاؿو 

 في أحمد اإلماـ عن فروي اآلخر، إلى النقدين أحد ضم وفي النصاب، تكميل في
 .  روايات ثالث الحبوب

 منها جنس كل في النصاب ويعتبر غيره، إلى منها جنس يضم ل: اْلولى الرواية
 بن والحسن والثوري، واْلوزاعي، ليلى، أبي وابن ومكحوؿ، عطاء: قوؿ وىذا منفرداً،
 أجناس ْلنّها الرأي؛ وأصحاب ثور، وأبي عبيد، وأبي والشافعي، وشريك صالح،
 .والمواشي كالثمار: منفرداً  منها جنس كل في النصاب فاعتبر

 وىذا. النصاب إكماؿ في بعض إلى بعضها تضم كلها الحبوب أف الثانية والرواية
 .طاووس عن المنذر ابن وحكاه عكرمة قوؿ

 - بعض إلى بعضها القطنيات وتضم الشعير، إلى تضم الحنطة أف: الثالثة والرواية
 - والفوؿ والدخن، والسمسم، واْلرز، والحمص، العدس، من: الحبوب صنوؼ وىي

 .مالك اإلماـ مذىب وىو أحمد، عن الخرقي وحكاه
 والسلت والشعير القمح ويضم (:ٖٕ/ٕ٘قاؿ شيخ اإلسالـ في مجموع الفتاوى )

 كاف ولو بعض إلى بعضو العاـ زرع ويضم بعض إلى بعضها القطافي وتضم الزكاة في
 واحد لرجل كاف إذا شتى بلداف في كاف ولو الثمرة وكذلك شتويا وبعضو صيفيا بعضو

 ا.ىػ نصاب منهم واحد كل حصة في يكوف أف بد فال الشركاء وأما. 
 يجوز أجناس ْلنها تعالى؛ اهلل شاء إف أولى اْلولى والرواية: اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ

 ا.ىػ  كالثمار بعض إلى بعضها يضم فلم فيها التفاضل
 ...إليهما تمر ول شعير، إلى قمح يضم ل(: ٜ٘/ٗوقاؿ ابن حـز في المحلى )
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 إل اآلخر من أحدىما نسبة وما الزبيب، إلى التمر يجمع ل أف على متفق وكلهم
 من كل بين خالؼ ول طردوا، القياس ول اتبعوا، النص فال الشعير؛ من البر كنسبة

 إلى التمر يجمع ل أنو في - أقل في ل - فصاعدا اْلوسق الخمسة في الزكاة يرى
 تضم وكذلك بعض؛ إلى بعضها فيضم القمح أصناؼ وأما... . الشعير؟ إلى ول البر،

 العجوة، بعض إلى بعضها التمر أصناؼ وكذلك بعض؛ إلى بعضها الشعير أصناؼ
 يجمع بر اسم ْلف أحد؛ من فيو خالؼ ل وىذا .أصنافو وسائر والصيحاني والبرني،
 - الشعير أصناؼ يجمع شعير واسم التمر؛ أصناؼ يجمع تمر واسم البر؛ أصناؼ

 ا.ىػ التوفيق تعالى وباهلل
 الحبوب ضموىي  اْلولى المسألة أما(: ٖٕٔ/ٔوقاؿ ابن رشد في بداية المجتهد )

 يجمع والثمر الحبوب من الواحد الصنف أف على أجمعوا فإنهم: بعض إلى بعضها
:  أعني - منهما واحد كل قدر بحسب جميعو عن الزكاة وتؤخذ ، رديئو إلى جيده

 . وسطو من أخذ أصنافا الثمر كاف فإف ، - والردئ الجيد من
 والشعير الحنطة ضم وفي الزكاة، في بعض إلى بعضها القطاني ضم في واختلفوا
. أيضا والسلت والشعير الحنطةو  واحد، صنف كلها القطنية: مالك فقاؿ والسلت

 بحسب كثيرة أصناؼ كلها القطاني: وجماعة وأحمد حنيفة وأبو الشافعي وقاؿ
 والسلت الشعير وكذلك النصاب، حساب في غيره إلى شيء منها يضم ول ، أسمائها
 وسبب.  النصاب لتكميل اآلخر إلى منها واحد يضم ل ثالثة أصناؼ عندىم والحنطة
 فمن ؟ اْلسماء اتفاؽ أو المنافع اتفاؽ ىو الواحد الصنف في المراعاة ىل:  الخالؼ

:  قاؿ ومن ، كثيرة أصناؼ فهي أسماؤىا اختلفت كلما:  قاؿ اْلسماء، اتفاؽ:  قاؿ
.  أسماؤىا اختلفت وإف واحد صنف فهي منافعها اتفقت كلما:  قاؿ المنافع، اتفاؽ
 يحتج أحدىما أف:  أعني - الشرع باستقراء قاعدتو يقرر أف يرـو منهما واحد فكل

 الشرع اعتبر التي باْلشياء واآلخر ، اْلسماء الشرع فيها اعتبر التي باْلشياء لمذىبو
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 شهادتو من أكثر الزكاة في لألسماء الشرع شهادة يكوف أف ويشبو ،- المنافع فيها
 . أعلم واهلل - الشرع في موجودا العتبارين كال كاف وإف للمنافع،

 تصرؼ عن سؤالكم(: ٙٙ/ٛٔ(: قاؿ العالمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )فرع)
 .ذكرتم ما إلخ. حدة على نوع وكل بدراىم، الثمار زكاة لتقدير المشكلة الهيئة

 فإف الشريعة يخالف ل شيء في المصلحة رأوا إذا اْلمور ولة أف: أول: نفيدكم
 الرسوؿ وأطيعوا اهلل أطيعوا ءامنوا الذين اأيها" ي: }تعالى اهلل لقوؿ واجبة، طاعتهم

 باهلل تؤمنوف كنتم إف والرسوؿ اهلل إلى فردوه شىء فى تنازعتم فإف منكم اْلمر وأولى
 {. تأويال وأحسن خير ذالك اْلخر واليـو
 الواجب ىو بل للشرع، مخالفا ليس حدة على نوع كل النخيل، زكاة أخذ أف: ثانيا
 والمطولة، المختصرة كتبهم في بو صرحوا كما تعالى اهلل رحمهم الحنابلة فقهاء عند
 حدتو على نوع كل ويزكى(: العنقري حاشية مع ٔ ج ٖٚٚ ص) الزاد شرح في قاؿ
 متنوع، خرص ويجب(: مقبل ط ٔج ٜٗٛ ص) وشرحو المنتهى في وقاؿ. مفرده أي
 في وقاؿ. حدة على نوع كل وزرع ثمر من المتنوع أي وتزكيتو حدة، على نوع كل

 حده على نوع كل من العشر ويأخذ(: مقبل طٔ ج ٗ٘٘ ص) وشرحو اإلقناع
 أف فينبغي الشركاء بمنزلة الفقراء ْلف واختالفها؛ اْلنواع لكثرة ذلك شق ولو بحصتو،
 منهما الواجب قيمتي بقدر ورديء جيد عن الوسط أخرج فإف نوع، كل في يتساووا

 قيمة يساوي بحيث الرديء في زاد بأف بالقيمة الجيد عن الرديء أخرج أو يجزئو، لم
 ويؤخذ(: ٖ ج ٕٔٔ ص) اإلنصاؼ في وقاؿ.  اه. يجزئو لم الجيد من الواجب

.  اه .اْلصحاب أكثر وعليو المذىب من الصحيح ىذا حدة، على نوع كل من العشر
 إنو. حدة على نوع كل من يخرج بأنو القوؿ عن( ٕ ج ٕٚٔ ص) المغني في وقاؿ
 .العلم أىل أكثر قوؿ
 وأرغب لهم أنفع ْلنو للفقراء؛ كبيرة مصلحة ففيو التمر عن الدراىم أخذ وأما: ثالثا

 يستفد لم المخازف في زكاة المقبوضة والتمور السابقة السنوات مضت ولقد إليهم،



 - 11 - 

 السنين، ىذه التمر في الناس رغبة قلة كلهم الناس علم وقد فسدت، حتى أحد منها
 زكاتها يخرجوا ثم بدراىم تمورىم يبيعوا أف اْلصل أىل أو الفالح، نفس تطيب فكيف

 فيو الدراىم فإخراج وعليو. الجيد النوع زكاة يساوي ل نوع من يكوف وربما التمر، من
 من وخروجهم ذممهم إبراء تيقن وىي اْلصل، وأىل الفالحين من الماؿ لرب فائدة

 بن أحمد اإلماـ عن ورواية حنيفة أبي مذىب ىو الزكاة عن القيمة وإجزاء. العهدة
 يجزىء أخرى رواية بعضهم وذكر. للحاجة يجزىء أخرى رواية وعنو اهلل رحمو حنبل

 شيخ وقاؿ(. ثاني آؿ ط ٕ ج ٖ٘ٙ ص) الفروع في قالو ما معنى ىذا للمصلحة،
 لبن ٕ٘ ج ٖٛ ،ٕٛ ص) الفتاوى مجموع في اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالـ
 لذلك وذكر بو، بأس فال العدؿ أو المصلحة، أو للحاجة، القيمة إخراج وأما(: القاسم

 جابي يعني) الساعي يرى أف ومنها بدراىم، زرعو أو بستانو ثمر يبيع أف منها أمثلة
 .للفقراء أنفع أخذىا أف( الزكاة
 الزكاة يخرج أف الذمة بو تبرأ الذي العدؿ فإف بدراىم ثمرتو النخل بيع إذا وأما: رابعا
 ٕ ج ٘ٙ٘ ص) الفروع في قاؿ لهم، وأنفع للفقراء أرغب ذلك كاف إذا الدراىم، من
 أو ثمره باع إذا منصور وابن صالح( أحمد اإلماـ عن يعني) عنو ونقل(: ثاني آؿ ط

 قاؿ. الثمن بعشر يتصدؽ: طالب أبو ونقل. نصفو أو العشر ثمنو ففي بلغ وقد زرعو
 ل وعنو داود، أبي رواية في وخير الثمن في الزكاة أف ىنا القوؿ أطلق: القاضي
 بيع إذا الثمن من الزكاة إخراج وىو اْلوؿ والقوؿ.  اه. الثمن من يخرج أف يجزىء

 اإلخراج ومشقة اْلنواع اختالؼ مع لسيما الذمة، براءة في وأظهر العدؿ، إلى أقرب
 .حدة على نوع كل من

 بيع إذا الزرع أو الثمر ثمن من الزكاة أخذ أو الزكاة، عن القيمة أخذ أف علم وبهذا
 كاف أو إليو، المصلحة أو الحاجة، دعت إذا الشرع من ىو بل للشرع، مخالفا ليس

 .العدؿ إلى أقرب



 - 12 - 

 بعلمهم موثوؽ أفاضل علماء وجود مع الماضية السنين طيلة يسبق لم ىذا كوف وأما
 سواء ثابت فالحق حقا، يكوف ل أف يوجب ل يسبق لم كونو أف: فجوابو وعملهم،

 إليو داعية تكن لم الحاجة أف: العمل ترؾ في العلماء وعذر بو، يعمل لم أـ بو عمل
 في الشقر تمر وكاف التمر، أنواع بين الكبير الختالؼ ىذا يكن فلم أوقاتهم، في

 الشقر تمر أف: بو أثق من حدثني فقد. الخيار يكن لم إف الوسط النوع ىو وقتهم
 تمر التمر من قوتهم غالب وكاف السكري، تمر من سبق فيما الناس عند أغلى كاف

 يتعرض لم ىذا أجل فمن الوقت، ذلك في الغالية البرحي تمور تكثر ولم الشقر،
 التمور أنواع واختلفت الوضع تغير لما أما الشقر، من زكاتهم إخراج في للناس العلماء

 ْلف بالعدؿ، الناس ويلـز ىذا، في النظر يعاد أف لبد فإنو الكبير، الختالؼ ىذا
 .العلم أىل عند مقرر معلـو ىو كما علتو، مع يدور الحكم
: قولو في عنو اهلل رضي جبل بن لمعاذ وسلم عليو اهلل صلى النبي وصية وأما: خامسا

 ا"ءامنو الذين ياأيها: }قاؿ من رسوؿ بذلك أوصاه الذي فإف «أموالهم وكرائم وإياؾ»
 منو الخبيث تيمموا ول اْلرض من لكم أخرجنا وممآ كسبتم ما طيبات من أنفقوا

 الشيطاف*  حميد غني اهلل أف ا"واعلمو فيو تغمضوا أف" إل بأخذيو ولستم تنفقوف
 {.عليم واسع واهلل وفضال منو مغفرة يعدكم واهلل بالفحشآء ويأمركم الفقر يعدكم

 أمراف والرداءة والجودة الرديء،: منو والخبيث. منو الجيد: الماؿ من فالكريم
 شخصا أف قدر فإذا آخر، ماؿ في رديئا شخص ماؿ في الجيد يكوف فقد نسبياف،

 ثمنا أقل ْلنو للبرحي؛ بالنسبة رديئا السكري كاف وسكري برحي فيو بستاف عنده
 السكري كاف وشقر سكري فيو بستاف عنده شخصا أف قدر وإذا الناس، عند ورغبة
 تيمموا ول: }تعالى اهلل قاؿ ولهذا الناس، عند وأرغب أغلى ْلنو للشقر؛ بالنسبة جيدا

{  حميد غني اهلل أف ا"واعلمو فيو تغمضوا أف" إل بأخذيو ولستم تنفقوف منو الخبيث
 لو يعني{  حميد غني اهلل أف ا"واعلمو فيو تغمضوا أف" إل بأخذيو ولستم: }قاؿ ثم

 .إغماض على إل الماؿ، من الرديء ىذا تأخذوا لم لكم الحق كاف
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 بمؤونة، يسقى كاف إف العشر نصف والزروع الثمار زكاة في الواجب أف المعلـو ومن
 بستاف من نصفو أو العشر لك كاف فإذا مؤونة، بدوف يسقى كاف إف كامال والعشر

 الجواب البرحي؟ في شريكك وينفرد الشقر من تعطى أف ترضى فهل: وشقر برحي فيو
 ترضى فكيف كذلك كاف فإذا إغماض، على إل ترضى ل أنك أي بالنفي، سيكوف

 الفرؽ ظهور مع السكري أو البرحي عن بدل الشقر من زكاتك نصيب يكوف أف
 إلى الكرائم أضاؼ ْلنو اآلية، يطابق فيما ظاىر والحديث. وقيمة رغبة بينهما الكبير

 .بحسبو ماؿ كل فكريم أموالهم
 «أموالهم وكرائم إياؾ»: بقولو معاذا وسلم عليو اهلل صلى النبي تحذير من والمقصود

 الماؿ، لصاحب ظلم ذلك ْلف منو؛ الرديء أو الوسط عن الماؿ من الجيد يأخذ أف
 أف كما «حجاب اهلل وبين بينها ليس فإنو المظلـو دعوة واتق»: بقولو أردفو ولهذا
 جيد، الجيد عن يؤخذ أف والعدؿ الزكاة، ْلىل ظلم الجيد عن الردىء أو الوسط أخذ
 العدؿ ىو فهذا كريما الكريم عن أخذنا فإذا منو، الردىء وعن وسط، الوسط وعن

 حكمتم وإذا أىلها" إلى اْلمانات تؤدوا أف يأمركم اهلل إف: }تعالى قولو في بو المأمور
{  بصيرا سميعا كاف اهلل إف بو يعظكم نعما اهلل إف بالعدؿ تحكموا أف الناس بين

 والمنكر الفحشاء عن وينهى القربى ذى وإيتآء واإلحساف بالعدؿ يأمر اهلل إف: }وقولو
 {. تذكروف لعلكم يعظكم والبغى

 :شاءاهلل لمن اْلمر بو يتضح مثال لك أضرب وإني
 وكاف شقر وربعو حماـ، أمهات وربعو سكري، وربعو برحي، ربعو بستاف لك كاف لو

 البرحي من الكيلو ،وكاف الكيلوات من ألفاف نوع كل من كيلو آلؼ ثمانية مقداره
 ومن ريالت، بثالثة حماـ أمهات ومن ريالت، بستة السكري ومن ريال، عشر باثني

 ألفا، عشر اثنا السكري وقيمة ألفا، وعشروف أربعة البرحي قيمة فإف بريالين، الشقر
 البرحي فزكاة. لاير آلؼ أربعة الشقر وقيمة لاير، آلؼ ستة حماـ أمهات وقيمة

 تساوي حماـ أمهات وزكاة لاير، ستمائة تساوي السكري وزكاة لاير، ومائتي ألفا تساوي
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 إذا لاير وثالثمائة ألفين الجميع زكاة فتبلغ لاير، مائتي تساوي الشقر وزكاة لاير، ثالثمائة
 ولو لاير، وثمانمائة آلؼ أربعة لبلغت البرحي من أخرجها ولو منو، نوع كل زكاة أخرج

 لو ظلم البرحي من بإخراجها المزكي فإلزاـ. لاير ثمانمائة إل تبلغ لم الشقر من أخرجها
 الشقر من بإخراجها والكتفاء منو، معاذا وسلم عليو اهلل صلى النبي حذر الذي وىو
 تنفقوف منو الخبيث تيمموا ول: }قولو في عنو اهلل نهى الذي وىو الزكاة، ْلىل ظلم

 أمر ما خالؼ وىو{  حميد غني اهلل أف ا"واعلمو فيو تغمضوا أف" إل بأخذيو ولستم
 .العدؿ من بو اهلل

 غيرىم وظلم أنفسهم ظلم من اليـو الناس من كثير فيو وقع ما يتبين المثل وبهذا
 على الواجب وأف. إليها بالنسبة رديئة أنواع من الجيدة اْلنواع عن الزكاة بإخراج
 نفسو يحاسب وأف عليو، الواجب إخراج في والعدؿ البصيرة بعين ينظر أف المؤمن

 أعمل" لعلى*  ارجعوف رب: }فيقوؿ الموت يأتيو أف قبل التخلص يستطيع ْلنو اليـو
 من وأكن فأصدؽ قريب أجل إلى" أخرتنى" لول رب: }يقوؿ أو{ تركت فيما صالحا

 لمن كنت وإف اهلل جنب فى فرطت ما على ياحسرتى: }يقوؿ أو{  الصالحين
 {. الساخرين

 زكاة الرديء دفع من إف: فنقوؿ. الزكاة دفع من أمتنع لم أنا: القائل قوؿ وأما: سادسا
 فنقص والكيفية، بالكمية معتبرة الزكاة ْلف الحقيقة؛ في الزكاة يدفع لم الجيد عن

 .المقدار كنقص فيها الوصف
 العيب من الثمار يلحق وما بالمؤونة لها علم ل النظر ىيئة إف: قولكم وأما: سابعا
 للهيئة يبين أف الزرع أو الثمر لصاحب ولكن صحيح، ىذا: فنقوؿ. ذلك ونحو

 .الشرع حكم في عليو ماذا الهيئة تنظر ثم الواقع،
 لصاحب يترؾ أف على نصوا الفقهاء إف: قولكم وأما: ثامنا

 اهلل صلى النبي أف حتمة أبي بن سهل حديث على مبني فهذا. الربع أو الثلث الثمر
 فدعوا الثلث تدعوا لم فإف الثلث ودعوا فخذوا خرصتم إذا»: قاؿ وسلم عليو
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 الثلث بترؾ المراد في اختلفوا العلماء إف ثم حالو، تعرؼ ل راو بو تفرد وقد ،«الربع
 يترؾ: وقيل بها، يخصوه أف ويحبوف يعرفوف لمن زكاة ليخرجوه يترؾ: فقيل الربع أو
 وعلى ىم، يخرجونو ربعها أو الزكاة ثلث اتركوا المعنى يكوف اْلوؿ فعلى. زكاة بال

 فإف المعنيين كال وعلى ربعها، أو الزكاة ثلث عنهم أسقطوا: المعنى يكوف الثاني
 من يعلم كما الثلث من أكثر والرديء والوسط الجيد قيمة بين يكوف قد الفرؽ
 .السابق المثاؿ

 ول ثلث ل شيء الثمر لصاحب يترؾ ل أنو إلى العلم أىل من كثير ذىب وقد ىذا
: المطيعي نجيب محمد تحقيق ٘ ج ٖٗٙ ص المجموع في النووي قاؿ ربع،

 المصنف بو قطع الذي الشافعية مذىب من يعني المشهور الصحيح المذىب
 للمالك يترؾ أنو: للشافعي قوؿ وفيو والعنب، النخل جميع يخرص أنو واْلكثروف

 وكثرتهم، عيالو قلة في الرجل حاؿ باختالؼ ويختلف أىلو، يأكلها نخالت أو نخلة
 اه الثلث أو الربع يترؾ أنو الماوردي حكاية في وقاؿ الشافعية، من حكاه من ذكر ثم
 لو يترؾ ل أنو حنيفة وأبي مالك عن( ٘ جٕٜ٘ ص) المحلى في حـز ابن وحكى. 

 مذىب من والمشهور(: ٔ ج ٖٓٙ ص) الكافي كتاب في البر عبد ابن وقاؿ. شيئا
 . اه خرصو إل العنب أو النخل ثمر من خرصو في شيئا الخارص يترؾ ل أنو مالك

 :يلي ما كتابكم جواب وخالصة
 .الشرع يخالفو ل أمر في المصلحة رأوا إذا واجبة اْلمور ولة طاعة أف -ٔ
 الواجب ىو بل للشرع، مخالفا ليس حدتو على نوع كل من النخيل زكاة أخذ أف -ٕ

 .العلم أىل وأكثر الحنابلة مذىب في
 وأنو الماؿ، لرب وفائدة للفقراء، مصلحة فيو التمر زكاة عن الدراىم أخذ أف -ٖ

 . اهلل رحمو أحمد اإلماـ عن ورواية حنيفة أبي مذىب
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 عن رواية ىذه وأف العدؿ، تماـ من بيعت إذا القيمة من الثمار زكاة أخذ أف -ٗ
 العمل عن العلماء عذر وذكرنا. طالب وأبو منصور، وابن صالح، نقلها أحمد اإلماـ
 .سبق فيما بذلك

 أخذىا اْلمواؿ كرائم أخذ عن معاذا وسلم عليو اهلل صلى النبي بتحذير المراد أف -٘
 .المراد بو يتضح مثال وضربنا الماؿ، لرب ظلم ذلك ْلف والوسط؛ الرديء عن
 .المقدار كنقص فيها الوصف فنقص والكيفية، بالكمية معتبرة الزكاة أف -ٙ
 أف الثمار فلصاحب النقص من الثمار يلحق ما تعلم ل النظر ىيئة كانت إذا أنو -ٚ

 .ذلك في الشرع حكم لتنظر يخبرىا؛
 فمذىب العلماء، من إجماع محل ليس الثمر لصاحب الربع أو الثلث ترؾ أف -ٛ

 فيو، المذكور والحديث. الحنفية عن حـز ابن وحكاه يترؾ، ل أنو والشافعية المالكية
 .ومعناه سنده في نظر محل
، ما ىذا  الصالح محمد كتبو. وبركاتو اهلل ورحمة عليكم والسالـ يحفظكم، واهلل لـز

 . ىػ ٕٓٗٔ/ٖ/ٚٔ في العثيمين
 قرية في شتى أرضوف لو كانت من (:ٔٙ/ٗ(: قاؿ ابن حـز في المحلى )فرع)

 إحدى أف ولو - شتى أعماؿ في أو واحدة مدينة عمل في شتى قرى في أو واحدة؛
 أصاب قمح كل يضم فإنو: - اْلندلس أقصى إلى واْلخرى الصين، أقصى في أرضيو

 فيزكيو؛ بعض، إلى بعضو جميعها في أصابو شعير وكل بعض؛ إلى بعضها جميعها في
 أف دوف ومالو، ذمتو في والسنن القرآف بنص مرتبة ذاتو، في بالزكاة مخاطب ْلنو

 طسوج في كاف ما بذلك - وسلم عليو اهلل صلى - رسولو أو تعالى؛ اهلل يخص
 والسنة القرآف وتخصيص رستاقين؛ أو طسوجين، في مما: - واحد رستاؽ أو واحدا،
 .التوفيق تعالى وباهلل - بو مقطوع باطل: الفاسدة باآلراء

 . كذلك الحب من الحاصل ول آخر عاـ ثمرة إلى عاـ ثمرة تضم ل (:فرع)
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 الزرع فأما والثمر، الزرع بين اْلظهر في الشافعية فرؽ فقد الواحد، العاـ في وأما
 الخريف، وفي الربيع في تزرع كالذرة بعض، إلى بعضو الواحد العاـ في زرع ما فيضم

 كما وذلك الواحد، العاـ في بعض إلى بعضو يضم فال إدراكو اختلف إذا الثمر وأما
 النخل أطلع لو وكما وبرودة، حرارة بالده واختالؼ أنواعو لختالؼ إدراكو اختلف لو
 . يضم فال مرتين الواحد العاـ في

 .فيضم وإل يضم فال اْلوؿ جداد بعد الثاني أطلع إف عندىم قوؿ وفي
 وقت وىو اآلخر حصاد استحقاؽ قبل أحدىا يزرع أف للضم يشترط:  المالكية وقاؿ

 الثاني حصاد استحقاؽ إلى اْلوؿ حب من يبقى أف أيضا ويشترط ، فيو الزكاة وجوب
 في الزكاة وجوب وقت قبل اْلوؿ أكل لو أما ، النصاب بو يكمل ما يحصد لم وإف

 زرع يضم وكذا فال وإل ، زكي نصابا الثاني كاف إف بل لألوؿ الثاني يضم فال ، الثاني
 لم إف وىذا ، أوسق خمسة منهما كل مع فيو كاف إف ، ثالث إلى وثاف ، أوؿ إلى ثاف

 .  الثالث يحصد حتى اْلولين زكاة يخرج
 . بحسبو صنف كل من يخرج فإنو بعض إلى بعضها أصنافا ضم وحيث
 الجنس، اتفق إذا بعض إلى بعضو يضم الواحد العاـ زرع أف القوؿ الحنابلة وأطلق

 .ل أو كالذرة، العاـ في مرتين يحمل مما اْلصل كاف سواء العاـ، ثمرة وكذا
 الواحد العاـ ثمرة وتضم»: قولو(: ٖٚ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 إنساف عند كاف لو: أي «آخر إلى جنس ل النصاب، تكميل في بعض إلى بعضها
 أف إلى بعض إلى بعضو نضم فإننا يتأخر، اآلخر والبعض مبكرا، يجنى بعضو بستاف
 الزكاة، وجبت نصاب، نصف والثاني نصاب، نصف اْلوؿ كاف فإذا النصاب، يكتمل

 الثاني؛ حصاد قبل زرعا كاف إذا حصد أو الثاني، جذاذ قبل جذ قد ىذا إف: يقاؿ ول
 .واحد عاـ ثمرة ْلنها
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 نصفو في الصالح يبدو أف قبل صالحو، بدا الذي البستاف من اْلوؿ النصف باع وإذا
 وجوب بعد ملكو عن الثمرة فأخرج الزكاة وجبت إذا ْلنو الزكاة؛ تسقط لم اآلخر،
 .تسقط لم الزكاة

 مرة زرعها ثم ،«عشر اثني» عاـ في أرضا اإلنساف زرع فلو تضم، فال عامين ثمرة وأما
 .اْلخرى عن مستقلة واحدة كل ْلف تضم؛ فال ،«عشر ثالثة» عاـ في ثانية

 السنة في يحمل مما ولو ،....  الواحد العاـ ثمرة وتضم»: الروض صاحب وقوؿ
 ْلف انفراد؛ على حمل كل يعتبر مرتين السنة في يحمل فما نظر؛ فيو ىذا «حملين

 .واحدة شجرة من ىذا
 بعيد متعددة مواضع في بساتين اإلنساف عند كاف إذا أنو ػ اهلل رحمو ػ المؤلف وأفادنا
 تبلغ مزرعة مكة في عنده كاف فلو بعض، إلى بعضها يضم فإنو بعض؛ عن بعضها
 .الزكاة عليو وجبت نصاب نصف تبلغ مزرعة المدينة وفي نصاب، نصف
 في وكذلك وىكذا، البرحي، إلى يضم مثال فالسكري بعض، إلى بعضها اْلنواع وتضم

 .بعض إلى بعضها يضم والجريبا، والحنطة، واللقيمى، فالمعية، البر
 دوف بعض إلى بعضها اْلنواع يضم أنو على والدليل آخر إلى جنس يضم ل لكن

 التمر أف ومعلـو مطلقا الثمر في الزكاة أوجب وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الجنس،
 شعير، نصفها مزرعة عنده كاف فلو اآلخر، عن نوع كل بتمييز يأمر ولم أنواعا يشمل

 لختالؼ بعض؛ إلى بعضو يضم ل فإنو النصاب، نصف واحد وكل بر، ونصفها
 ا.ىػ مختلف الجنس ْلف الغنم؛ أو اإلبل إلى البقر تضم ل كما الجنس،

 الزكاة تجب بل معتبر غير ىنا النصاب ْلف الحنفية عند كلها التفريعات ىذه ترد ول
 . تقدـ كما وكثيرىا الزروع قليل في عندىم

 أو العاـ في مرتين شعيرا أو قمحا زرع ومن(: ٜٙ/ٗأما ابن حـز فقاؿ في المحلى )
 ول الثاني الشعير ول الثاني البر يضم ل فإنو السنة في بطنين نخلة حملت أو أكثر،
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 كاف وإف يزكو؛ لم أوسق خمسة فيو ليس أحدىما كاف وإف اْلوؿ؛ إلى الثاني التمر
 .يزكهما لم بانفراده أوسق خمسة فيو ليس منهما واحد كل
 والتمرتين الزرعين بين يجمع أف لوجب جمعا لو أنو وذلك: -أي ابن حـز– علي قاؿ
 - اهلل رسوؿ نفي صح وإذ خالؼ، بال باطل وىذا أكثر؛ أو عاماف بينهما كاف ولو

 ل المجتمع، راعى أنو صح فقد أوسق خمسة دوف عما الزكاة - وسلم عليو اهلل صلى
 .التوفيق تعالى وباهلل - ل أـ أيكوف يدرى ل مستأنفا زرعا

 فهو زرع أصولو في أخلف ثم شعير أو قمح حصد فلو(: ٓٚ/ٗوقاؿ ابن حـز أيضا )
 . التوفيق تعالى وباهلل - قبل ذكرنا لما اْلوؿ؛ إلى يضم ل آخر، زرع

 ( : متى تحسب الزكاة . ٘-مسألة)
 صالح بدا وإذا. فيو الزكاة وجبت ُضِغَط، إذا ينضغط ل قويّاً  فصار الحبُّ  اشتد إذا

 أف من بدلً  أي ،حلواً  يمّوه أف العنب وفي النخيل، ثمر في اصفرَّ  أو فاحمرَّ  الثمر
ىاً  ليناً  يكوف قاسياً  يكوف  اشتدَّ  فإذا ،حلواً  يكوف حامضاً  يكوف أف من وبدلً  متموّْ
 أنس حديث في الصالح بدوّْ  تفسير ثبت وقد الزكاة، وجبت الثمر صالح وبدا الحبّ 

 حتى الثمار بيع عن نَػَهى ) أنو  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي مالك بن
 صلى - النبي أف عنو اهلل رضي وعنو ، ٔ(وتصفارُّ  َتْحَمارُّ  قاؿ َزْىَوىا؟ وما: قيل. تُزىي

 وعن ، ٕ(يشتدَّ  حتى الحبّْ  بيع وعن يسودَّ، حتى العنب بيع عن نَهى) وسلم عليو اهلل
 بيع عن - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ نَػَهى ) قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن

                                                           

 .( ٘٘٘ٔ) ومسلم (،ٜٕٚٔ ،ٛٛٗٔ) البخاري عليو متفق ٔ
 ،( ٕٕٚٔ) ماجو وابن ،( ٖٖٔٚ) داود وأبو ،ٙٔٔ/ٚ شيبة أبى ابن ،( ٕٓ٘ ،ٕٕٔ/ٖ) أحمد أخرجو ٕ

-ٚٗ/ٖ) الدارقطني ،( ٖٜٜٗ) حباف وابن ،( ٕٗ/ٗ) والطحاوي ،( ٖٗٗٚ) يعلى وأبو ،( ٕٕٛٔ) والترمذي
 غريب حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث (ٕٕٛٓ) والبغوي ،( ٖٖٓ/٘) والبيهقي ،( ٜٔ/ٕ) والحاكم ،( ٛٗ

 ابن بو واحتج ، الذىبي وأقره والحاكم بافح ابن وصححو ،( ٕٗ/ٗ) اآلثار معاني شرح في الطحاوي وصححو ،
 المجموع في النووي وقاؿ ،( ٖٖٓ/٘) الكبرى السنن في البيهقي وصححو ،( ٘ٓٗ/ٛ) المحلى في حـز

 في اْللباني العالمة وصححو ،( ٖٔ٘/ٙ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو ، صحيح إسناده( : ٖ٘ٓ/ٜ)
  . مسلم شرط على صحيح إسناده( : ٖٚ/ٕٔ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،( ٖٙٙٔ) اإلرواء
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 ُسئل إذا كاف: للبخاري لفظ وفي ،(والمبتاع البائع نهى صالحها، يبُدوَ  حتى الثمار
 . ٔ(عاىتها تذىب حتى) :قاؿ صالحها عن
 وىو قوؿ والثمار الحبوب في الزّكاة وجبت الحّب، واشتدّ  الثمرة، صالح بدا فإذا

 قبل الحب أو الثمرة في تصرؼ لو المالك أف: ذلك وفائدة العلم أىل جمهور
 باعها أو السائمة أكل لو ما فأشبو الوجوب، قبل تصرَّؼ ْلنو عليو؛ شيء ل الوجوب

 الوجوب بعد فيها تصرؼ وإف عليو، فتجب الزكاة من الفرار يقصد أف إل الحوؿ، قبل
 يستقر ول الحوؿ، اكتماؿ بعد السائمة في ذلك فعل لو كما عنو، الزكاة تسقط لم

 بغير ذلك قبل تلف ولو البيدر، في والزرع الجرين في الثمرة تصير حتى الوجوب
 ما حكم في ْلنّها تخرص؛ لم أو خرصت سواء عليو، زكاة فال فيو منو تفريط أو إتالفو

 بعد السائمة حكم فحكمها الجرين في جعلها بعد تلفت وإف عليو، اليد تثبت لم
 . عليو ديناً  فصارت ذمتو في الوجوب استقر ْلنو يضمنها؛ الحوؿ
 :أحواؿ ثالثة والزرع للثمر فيكوف ىذا وعلى
 صالح بدوّْ  وقبل الحبّْ  اشتداد قبل أي: الزكاة وجوب قبل يتلف أف: اْلولى الحالة
 إل ذلك، بغير أو تفريط أو بتعد  : تلف سواء مطلقاً  المالك على شيء ل فهذا الثمر،

 .الزكاة من الفرار بذلك قصد إذا
 لكن الثمر، صالح وبدوّ  الحبّْ  اشتداد بعد أي: الوجوب بعد يتلف أف: الثانية الحالة

 تفريط؛ أو المالك من بِتَػَعد   كاف إف: تفصيل ذلك ففي الجرين أو البيدر في يجعلو لم
 .الزكاة يضمن لم تفريط ول تعد   بال كاف وإف الزكاة، يضمن فإنو

 سواء مطلقاً  الزكاة عليو فتجب البيدر أو الجرين في جعلو بعد يتلف أف: الثالثة الحالة
 ، أماعليو ديناً  فصارت ذمتو في استقرت الزكاة ْلف يتعدَّ؛ ولم يفرط لم أو تعدَّ  أو فرَّط

 ل ما فعل: والتعدي: ( ٛٛ – ٚٛ/ٙ) الممتع الشرحفقاؿ في  عثيمينال العالمة
 .يجوز

                                                           

 .( ٖٗ٘ٔ) ومسلم ،( ٜٕٗٔ،  ٙٛٗٔ) البخاري عليو متفق ٔ
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 .يجب ما ترؾ: والتفريط
 البيدر، في يجعلو أف وقبل النخل، ثمر في الصالح بدا أف بعد الرجل أف لو فمثال
 أنو ولو مفرط، ىذا: فيقاؿ التمر وأفسدت فأمطرت السيوؿ، جاءت حتى أىملو
 .يجوز ل ما فعل ْلنو متعد؛ فهذا الثمار تحت النار أشعل

 غير من الحب اشتداد وبعد الصالح، بدو بعد قواصف أو بعواصف أتى اهلل أف ولو
 .يفرط ولم يتعد، لم ْلنو عليو؛ شيء فال الزرع، أو الثمر فأتلفت ويهمل يفرط، أف

 منو بإىماؿ كاف فإف الحب واشتد الصالح، بدا أف بعد الزروع أو الثمار سرقت ولو
 .فال وإل ضمن، تفريط أو

 الماؿ ْلف يفرط؛ أو يتعد لم ما عليو الزكاة تجب ل أنها الثالثة الحاؿ في والصحيح
 حتى الزكاة صرؼ أخر بأف فرط، أو تعدى فإف أمانة، الجرين في وضعو بعد عنده
 أف في مجتهدا وكاف يفرط ولم يتعد لم وإف ضامن، فهو ذلك أشبو ما أو الماؿ، سرؽ
 لم ولكن ييبس، أف ْلجل البيدر في التمر يجعل أف مثل تلف، ولكنو بتخليصو، يبادر
 فال والحراسة، التحفظ كماؿ مع التمر، سرؽ حتى فيو يبسو يمكن وقت يمض

 .مفرطا يكوف فهذا يفعل ولم السارؽ، يطالب أف أمكنو إذا إل اللهم يضمن،
 .الثانية بالحاؿ تلحق الثالثة الحاؿ أف الراجح القوؿ إذا

 فهذا مالو، بتلف الدين يسقط لم مالو وتلف مدينا، كاف إذا الرجل بأف القوؿ وأما
 .الماؿ بهذا متعلقة والزكاة بذمتو، متعلق دينو ْلف الفارؽ؛ مع قياس

 . والثمار الحبوب في الزكاة قدر(: ٙ-مسألة)
 واْلنْػَهار، اْلمطار، من يشرب الذي كالزرع مؤنة بال ُسقي فيما العشر يجب - ٔ

 قريب ماؤىا أرضٍ  في ويغرس يزرع الذي وىو ،بعروقو يشرب وما تجري، التي والعيوف
 كانت ما وكذلك السقي، عن فيستغني الشجر عروؽ إليو فتصل اْلرض وجو من

 الجارية المياه وىي - السيوح من يشرب ما وكذلك ساقية، أو نهر إلى تصل عروقو
 .- وغيرىا والسواقي اْلنهار، من: اْلرض وجو على
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 - الدلء وىي الدولب وىي - كالّدوالي: بمؤنة ُسِقيَ  فيما العشر نصف يجب - ٕ
 والسواني، بالغروب ُيسقى وما ،- الحيوانات وسائر والبقر، اإلبل، وىي - والّنواضح
 قدامة ابن قاؿ ،  الزرع على وتوزعو الماء ترش التي كالرشاشات: واآللت والمكائن،

 والثوري، والشافعي، مالك قوؿ وىو خالفاً، ىذا في نعلم ل: ( ٗٙٔ/ ٗ) المغنيفي 
 ا.ىػ الرأي وأصحاب

 اهلل صلى - النبي عن عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد حديث كلو ىذا في واْلصل 
 وما العشر،: عثريّاً  كاف أو والعيوف، السماء، سقت فيما : )قاؿ أنو - وسلم عليو
 سمع أنو عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر ولحديث ؛ ٔ(العشر نصف: بالنضح ُسقي
 سقي وفيما العشر،: والغيمُ  اْلنهارُ  سقت فيما : )يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي

 ، وغيرىا من اْلحاديث . ٕ(العشر نصف بالسانية
 نصف، مؤنة بغير ويشرب نصف، بمؤنة يشرب فيما العشر أرباع ثالثة ويجب - ٖ

 أي مؤنة بغير العاـ من الثاني النصف وُيسقى بمؤنة، العاـ نصف ُيسقى نخل ومثالو
 ْلف العشر؛ أرباع ثالثة فيو فهذا اْلمطار، من ُيسقى والشتاء بمؤنة، ُيسقى الصيف

 أوجب نصفو وجد فإذا مقتضاه، ْلوجب السنة جميع في وجد لو منهما واحد كل
 . العلم أىل من واحد غير ذلك على اإلجماع وحكى نصفو،

 اآلخر من أكثر أحدىما ُيسقى أي الختالؼ مع مؤنة وبغير بمؤنة ُيسقى ما - ٗ
 نمّوه كاف فإذا المعتبر، فهو الزرع أو الشجر، أو بسقيو، النخل انتفاع يكثر فالذي
 أكثر بالمؤنة سقيو ْلف العشر؛ نصف فالمعتبر مؤنة بال شرب إذا فيما منو أكثر بمؤنة
 باْلكثر فاعتبر العشر، فالمعتبر نفعاً  أكثر مؤنة بغير نمّوه كاف وإذا بو، فاعتبر نفعاً 

 عطاء، قوؿ وىو أحمد عليو نص: ( ٙٙٔ/ٗ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ،  كالسـو
 وىو بالقسط يؤخذ: حامد ابن وقاؿ الشافعي، قولي وأحد حنيفة، وأبي والثوري،

                                                           

 ( .ٖٛٗٔ) برقمأخرجو البخاري  ٔ
 ( .ٜٔٛ) برقم مسلمأخرجو  ٕ
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 أحدىما كاف إذا فكذلك بالحصة أخذ نصفين كانا لو ْلنهما للشافعي؛ الثاني القوؿ
 .  أكثر

  الزكاة وجوب فاْلصل اْلصل، ْلنو العشر؛ إيجاب غلَّبنا المقدار ُجِهلَ  وإف - ٘
 . بمؤنة ُسِقيَ  أنو نعلم حتى كاملة

: أي «العشر الجهل ومع»: قولو (:ٜٚ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 كاف وما للذمة، وأبرأ أحوط ْلنو العشر؛ فالمعتبر نفعا، أكثر أيهما وجهلنا تفاوتا، إذا

 .أولى فهو أحوط
 بو؟ اإللزاـ دليل نتيقن ل بما الناس إلزاـ وفيو أحوط، يكوف كيف: قائل قاؿ فإذا 

 بمؤونة، سقي أنو نعلم حتى العشر ووجوب الزكاة، وجوب اْلصل ْلف: فالجواب
 إيجاب الحتياط فكاف نفعاً، أكثر أيهما الحاؿ وجهلنا نعلم، لم وىنا نصفو، فنسقط
 .العشر

 كاف إذا: قائل قاؿ فإذا (:ٚٚ/ٙ(: قاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )فرع)
 أو بمؤونة سقي يكوف ىل اْلرض، ليسقي الخليج أو الساقية، وشققت اْلنهار، من

 مؤونة؟ بغير
 بال فإنو نبعاً، الماء وخرج بئراً  حفرت إذا ذلك ونظير مؤونة، بغير سقي أنو: فالجواب

 .السقي نفس في تكوف فالمؤونة مؤونة، ليس المكاف إلى الماء إيصاؿ ْلف مؤونة؛
 المكاف، إلى إيصالو مجرد أما بسواٍف، أو بمكائن السقي عند إخراجو إلى يحتاج: أي

 يعتبر فهذا ذلك أشبو ما أو النهر، من الخليج شق مؤونة أو الحفر مؤونة إل فيو وليس
 .مؤونة بال

 والعنب النخل من حائطاف لو كاف لو(: ٗٙٗ/٘(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)
 منهما واحد يبلغ ولم بالنضح واآلخر السماء بماء أحدىما سقي الزرع من قطعتاف أو

 بماء المسقي من وأخرج النصاب إكماؿ في اآلخر إلي أحدىما ضم وجب نصابا
 .أعلم تعالي واهلل نصفو اآلخر ومن، العشر السماء
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 .الثمر صالح بدا إذا واْلعناب النخيل خرص(: ٚ-مسألة)
: }  وتعالى تبارؾ الحق قوؿ ومنو  الكذب على ويطلق بالظن، القوؿ: لغة الخرص

، زبيبا أو تمرا الثمار من والكـر النخل على ما حزر على ويطلق ،{ الخراصوف قتل
، خاصة والكـر النخل في بالخرص أمر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف وروي

 .ذلك عن يختلف ل الشرعي والصطالح
 رءوس على الثمار خرص لإلماـ يستحب أنو إلى والحنابلة والشافعية المالكية ذىب
 .فيها الزكاة وقدر قدرىا لتحديد صالحها، بدو بعد خاصة والكـر النخل
 ليعلم صالحها، بدو بعد والكـر النخل رءوس على الثمار ليخرص ساعيو فيبعث

 .إخراجو الواجب والقدر الزكاة، نصاب والتقدير بالخرص
 لم إذا أما ، فيها التصرؼ إلى الثمار أصحاب يحتاج أف: لذلك المالكية ويشترط
 أو تمرا زكاتو وتخرج الثمار من يجف ما جفاؼ فينتظر ، فيها التصرؼ إلى يحتاجوا

 إذا جفافهما يقدر ثم ، العنب ويوزف ، البلح يكاؿ ثم جذه ينتظر يجف ل وما ، زبيبا
بأحاديث  الخرص لمشروعية الفقهاء جمهور واستدؿ، النصاب بلوغهما في شك

 سيأتي نخريجها.
 الحديث أثبت: الخطابي وقاؿ، الحديث لظاىر الخرص بوجوب قوؿ الشافعية وعند

: قاؿ أنو الشعبي عن روي ما إل العلم أىل عامة قوؿ وىو بو، والعمل الخرص النبوي
: بعضهم وقاؿ ، الخرص - الحنفية يعني - الرأي أصحاب وأنكر ، بدعة الخرص

 وذلك ، فال حكم بو يلـز أف فأما ، يخونوا لئال لألكرة تخويفا الخرص ذلك كاف إنما
، وسيأتي الرد والقمار الربا تحريم قبل جوازه كاف وإنما غرر، وفيو وتخمين ظن أنو

 على ىذا القوؿ في فرع مستقل.
 (: ما يكوف فيو الخرص.فرع)

، النخل غير في يكوف ل الخرص أف إلى الفقهاء جمهور ذىب  اْلثر لورود والكـر
 في وليسا أثر، فيهما يرد لم ْلنو الزيتوف ول سنبلو، في الحب يخرص فال فيهما،
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 في متفرؽ الزيتوف وحب سنبلو، في مستور والحب عليو، يقاسا حتى المنصوص معنى
 بخالؼ غالبا، أكلو إلى بأىلو حاجة ول خرصو، فيصعب عنقود يجمعو ل شجره
 بينهم، ليخلى عليهم للتوسعة أىلو على فيخرص رطبا، يؤكالف فإنهما والعنب، التمر
 ثمرة وْلف، خرص ما على منها الزكاة يؤدوف ثم فيو، والتصرؼ الثمرة، أكل وبين

،  إنما: الخطابي قاؿ، غيرىا خرص من أسهل فخرصها مجتمعة، ظاىرة والنخل الكـر
 في موضعو يخفى ول حائل، دونو يحوؿ ل بارزاً  البصر بو يحيط ما الثمر من يخرص
 ل فإنها الثمار سائر فأما. النخل كثمراً  المعنى ىذا في والعنب الشجر ورؽ خالؿ
 .انتهى - معدـو فيها المعنى ىذا ْلف الخرص فيها تجري

 
 غير كانوا أو أىلو، احتاج إذا والعنب التمر، غير خرص بجواز قوؿ المالكية وعند 

 فيو تجب ثمر ْلنو ونحوه، الزيتوف يخرص والليث واْلوزاعي الزىري وقاؿ، أمناء
 .والعنب كالرطب فيخرص الزكاة

 الثمر صالح بدا إذا واْلعناب النخيل أىل إلى ساعياً  يرسل أف لإلماـ ُيَسنُّ (: فرع)
 عليو اهلل صلى النبي أف)  عنهما اهلل رضي عباس ابن لحديث ؛ٔعليهم فيخرصو

 يعني - وبيضاء صفراءَ  وُكلَّ  اْلرض، لو أفَّ  عليهم اشترط خيبر، افتتح حين وسلم
 نعملها أف على فأعطناىا باْلرض أعلم نحن: خيبر أىل لو وقاؿ - والفضة الذىب

                                                           

 الباب أوؿ فيو الخالؼ ذكر تقدـ وقد الخرص مشروعية الحديث ىذا وفي (:ٖٙٗ/ٖقاؿ الحافظ في الفتح ) ٔ
 ىو الجمهور وقاؿ بوجوبو وجها الشافعية من الصيمري فحكى مستحب أو واجب ىو ىل بو القائلوف واختلف
 أيضا واختلف الغير ماؿ لحفظ فيجب مؤتمنين غير شركاؤه كاف أو مثال لمحجور حق بو تعلق إف إل مستحب

 أىل وبعض القاضي شريح قاؿ وباْلوؿ وجافا رطبا بو ينتفع ما كل يعم أو العنب بو يلحق أو بالنخل يختص ىل
 الحاؿ إليو آؿ ما إلى يرجع أو الخارص قوؿ يمضي وىل البخاري نحا الثالث وإلى الجمهور قوؿ والثاني الظاىر

 بد ل أو ثقة عارؼ واحد خارص يكفي وىل تبعو ومن الشافعي قوؿ والثاني وطائفة مالك قوؿ اْلوؿ الجفاؼ بعد
 قولف وىما تضمين أو إعتبار ىو ىل أيضا واختلف اْلوؿ على والجمهور للشافعي قولف وىما اثنين  من

 منو أخذت الخرص بعد الثمرة المالك أتلف ولو الثمرة جميع في التصرؼ جواز وفائدتو الثاني أظهرىما للشافعي
 .خرص ما بحساب الزكاة
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 حين كاف فلما ذلك، على أعطاىم أنو فزعم نصُفها، ولكم الثمرة نصف لنا ويكوف
: المدينة أىل يدعونو الذي وىو النخل، فحزر رواحة ابن إليهم بعث النخل تصـر

 أحزر فأنا: فقاؿ رواحة، ابن يا علينا أكثرت فقالوا وكذا، كذا ذا في: فقاؿ الخرص،
 واْلرضُ  السماءُ  تقـو وبو الحقُّ  ىذا فقالوا قاؿ قلتُ  الذي نصف وأعطيكم النخل
 .ٔ( قلتَ  بالذي نأخذ أف رضينا قد فقالوا

 يطوؼ أف بعد وزناً  العنب وشجر النخل رؤوس في الثمرة مقدار حزر الخرصومعنى 
 يخلي ثم كياًل، الزكاة قدر المالك الساعي ويعرّْؼ وزبيباً، تمراً، يقدره ثم الساعي بو

 ما قدر على الجذاذ عند الزكاة يُؤدُّوف ثم فيو، يتصرَّفوا أو ليأكلوا ثمرىم؛ وبين بينهم
 . يتصرَّفوا أو يبيعوا، أو ليأكلوا، الثمار؛ أىل على توسعة فيو وىذا ُخِرص،

 واْلعناب النخيل في بالخرص فقاؿ الخرصمشروعية  في العلماء اختلف(: فرع)
 الخطابي قاؿ، العلم أىل وأكثروأحمد  والشافعي، ومالك، والزىري، عطاء، فقط،

 عليو اهلل صلى النبي حياة في بو ُعِملَ  والخرص... ( : ٖٗٗ/ ٖ) الباري فتحكما في 
 من ول منهم أحد عن ينقل ولم بعدىم، فمن وعمر بكر أبو ثم مات، حتى وسلم،

 ا.ىػ الشعبي عن إل تركو التابعين
 مشروعية على دليل والحديث(: ٓ٘ٔ/ٙوقاؿ المباركفوري في مرعاة المفاتيح )

 وسهل الخطاب بن عمر منهم العلم، أىل أكثر ذىب واليو والنخل العنب في الخرص
 ومالك دينار بن وعمرو والزىري، وعطاء محمد بن والقاسم ومرواف حثمة أبي بن

 جائز؟ أو مستحب أو واجب ىو ىل اختلفوا ثم. وأبوثور وأبوعبيد وأحمد والشافعي
 أبي عند أسيد بن عتاب حديث في بما مستدلً  بوجوبو قوليو أحد في: الشافعي فقاؿ
 يخرص أف أمر:  - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف من وغيرىما والنسائي داود

 أنو منو يفهم" أمر" الراوي قوؿ: اليماني اْلمير قاؿ. إلخ. النخل يخرص كما العنب
                                                           

 البر عبد ، وابن( ٗٔٔ/ٙ) البيهقيو  ،(ٕٓٛٔ،  ٘ٛٗٔ) ماجو وابن ،(ٖٔٔٗ،  ٖٓٔٗ) داود أبوأخرجو  ٔ
والحديث قاؿ عنو العالمة اْللباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح ، وخرجو  (ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٜ) التمهيد في

 ( .ٗ٘ٙالوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
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 ىو الجمهور وقاؿ. الوجوب فيو واْلصل اْلمر تفيد بصيغة وسلم عليو اهلل صلى أتى
 شركاءه كاف أو مثالً  لمحجور حق بو تعلق أف إل( الشافعي عن رواية وىي) مستحب

 قاؿ. فقط جائز أنو أيضاً  الشافعي عن وروى. الغير ماؿ لحفظ فيجب مؤتمنين غير
 وقاؿ. مكروه الخرص: ومحمد وأبويوسف وأبوحنيفة والثوري الشعبي وقاؿ: العيني

 قاؿ رشد ابن وقاؿ. يجوز ل الثمار خرص: الثوري وقاؿ. بدعة الخرص: الشعبي
 زاد بيده تحصل ما عشر يؤدي أف الماؿ رب وعلى باطل الخرص: وصاحباه أبوحنيفة

 بشئ، ليس الخرص: الحنفية قالت المسوى في وقاؿ. منو نقص أو الخراص على
 حكم بو يكوف أف فأما يخونوا، لئال لألكرة تخويفاً  كاف بأنو ذلك من روى ما وأّولوا

 لم أنهم إل أيضاً  الحنفية الخرص اعتبر: الشذي العرؼ صاحب قاؿ. انتهى - فال
 يقضى ل والمالك الخارص بين الختالؼ وقع فإف فاصاًل، وأمراً  ملزمة حجة يجعلوه

 اعتباره عدـ إلينا نسب أصحابنا عبارات بعض سوء ومن فقط، الخارص بقوؿ عليو
 صاحب وقاؿ. انتهى - صراحة بو وردت قد اْلحاديث فإف. بصواب وليس مطلقاً 

 العشر في أبوحنيفة اإلماـ جوزه الترمذي بينو الذي بالمعنى الخرص: الدري الكوكب
 إلى وغيرىم الحديث شراح نسبو لما مخالف ترى كما وىذا. انتهى - والخراج
 ىذا بعضهم ووجو. وكراىتو ببطالنو وقالوا. مطلقاً  الخرص انكروا أنهم من الحنفية

 ىو بشئ ليس أو باطل الخرص بأف الحنفية عن حكى من قوؿ محمل بأف الختالؼ
 بحجة وليس تخمين ْلنو باطل، فإنو الخرص بذلك العشر من معين مقدار إلزاـ

 البيوع من فإنو بالخرص، الرطب بدؿ التمر أخذ أراد الكراىة حكى ومن ملزمة،
 لمجرد الخرص جواز أراد والعتبار الجواز حكى ومن. اْلحاديث في المنهية

 العشر إضاعة على يتجاسروا ولئال اْلكرة، لتخويف الظن بغلبة والطمأنينة التخمين
 عن النهى من روى بما الخرص أحاديث عن الحنفية إعتالؿ: قلت. انتهى - والخراج
 قبل كاف وبأنو الرباء، بنسخ منسوخ جوازه وبأف عنها المنهي المزابنة من وبأنو الخرص

 جواز عدـ ىو الحنفية مذىب أف في صريح وغرور تخمين وبأنو القمار، تحريم
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 ما وأما. بشئ ليس وإنو ببطالنو للقوؿ مستلـز وىذا مطلقًا، اعتباره وعدـ الخرص
 من شئ في لو أثر فال بجوازه القوؿ من وغيره الشذي العرؼ صاحب إليهم نسب
 الثابتة للسنة مخالفاً  والبطالف الكراىة قوؿ رأو لما ىؤلء إف والظاىر فروعهم، كتب

 فراراً  لهم، مذىباً  وجعلوه الحنفية إلى نسبوه ثم وإعتباره جوازه إلى ذىبوا الصريحة،
 بأحاديث الخرص لمشروعية الجهور واستدؿ: قلت ومنابذتو السنة مخالفة إلزاـ من

 .ستعرؼ كما حسن حديث وىو عتاب حديث منها
 عليو اهلل صلى - خرصو في الشيخين عند الطويل الساعدي حميد أبي حديث ومنها
 قاؿ اآلتي عائشة حديث ومنها. لها حديقة القرى بوادي امرأة على - وسلم

 القوؿ أما، وامتثالً  وفعالً  قولً  السنة ورود الخرص جواز على الدليل: الماروردي
 الذي الساعدي حميد أبي حديث يعني البخاري فحديث الفعل وأما. عتاب فحديث

 لو كاف - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إف روى فما اإلمتثاؿ وأما. إليو أشرنا
 ابن صحيح في عمر ابن حديث ومنها. معناه في وما عائشة حديث يعني خراصوف،

 والزرع اْلرض على خيبر أىل غلب - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إف حباف،
 الشطر يضمنهم ثم عليهم فيخرصها يأتيهم رواحة ابن فكاف وفيو، فصالحوه والنخل

 عليو اهلل صلى - النبي أف أحمد عند آخر حديث عمر ولبن: قلت. العيني ذكره
. إلخ يردوا أو يأخذوا أف خيرىم ثم عليهم، يخرص خيبر إلى رواحة ابن بعث - وسلم
 بسند: العيني قاؿ. المصنف في جابر حديث: ومنها. كالـ وفيو العمري وفيو

 آخر حديث ولو وسق ألف أربعين خيبر يعني رواحة ابن عليهم خرصها: قاؿ. صحيح
 ابن حديث: ومنها(. ٖٕٔص:ٗج) والبيهقي( ٕٚٔص) الدارقطني عند بمعناه
 خيبر افتتح حين: وسلم عليو اهلل صلى النبي إف ماجو وابن داود أبي عند عباس

 وىو النخل فحزر رواحة ابن إليهم بعث النخل يصـر حين كاف فلما وفيو. الحديث
 جده عن أبيو عن زبيد ابن الصلت حديث: ومنها. الخرص المدينة أىل يسميو الذي
 محمد وفيو الصحابة في مندة وابن نعيم وأبي( ٕٗٔ ،ٖٕٔص:ٗج) البيهقي عند
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 حديث: ومنها. مجهوؿ إسناد ىذا: البيهقي وقاؿ. أعرفو ل: العالئي قاؿ. مغيث بن
 ومنها. لهيعة ابن وفيو. الحديث الخرص في خففوا مرفوعاً، البر عبد ابن عند جابر

 الدارقطني عند آخر حديث ولو صحيح حديث وىو اآلتي حثمة أبي بن سهل حديث
 حديث: ومنها. ضعيف وىو صدقة بن محمد وفيو والطبراني،( ٕٛٔ-ٕٚٔص)

. بوجوه اْلحاديث ىذه عن الحنفية وأجاب. بالخرص أمره في وغيره البيهقي عند عمر
 إل صحيح، حديث الخرص في ليس: العربي ابن قاؿ. أسانيدىا في الكالـ: اْلوؿ

 على رواحة ابن خرص في روى ما ويليو الشيخين، عند الساعدي حميد أبي حديث
 ستعرؼ، كما صحيح سهل وحديث حسن عتاب حديث بأف وتعقب. خيبر أىل
 بذلك أراد - وسلم عليو اهلل صلى - أنو حميد أبي حديث عن والجواب: قالوا

 الصراـ وقت الزكاة منها يأخذ ثم خاصة، المرأة تلك نخل في ما مقدار معرفة الخرص
 فيو وليس تحصى، أف وأمرىا حديقتها خرص فقد وأيضاً  فيها، تجب ما حسب على

 الظاىر إف وفيو. شاءت كيف ثمرىا في تتصرؼ أف وأمرىا ذمتها في زكاتها جعل أنو
 ليأخذ كيلها تحصى أف وأمرىا حديقتها، عليها خرص - وسلم عليو اهلل صلى - أنو

. ذمتها في الزكاة فتكوف شاءت كيف بالتناوؿ ىي ولتنتفع خرصو، حسب الزكاة منها
 بأىل ليسوا كانوا إذ للزكاة، يكن لم إنو خيبر أىل على الخرص عن والجواب: قالوا
 وقت في بقدره مثلو فيؤخذ الثمار من قـو كل بأيدي ما ليعلم تخميناً  فكاف زكاة

 ما ويرده. البدؿ ذلك يزوؿ ل ببدؿ فيو هلل يجب مما شيئاً  منو يملكوف أنهم ل الصراـ
 وما الشطر، خيبر أىل يضمن كاف رواحة ابن إف حباف ابن عند عمر ابن حديث في
 كاف المسلمين إلى دفعوىا لو أنهم على يدؿ فإنو إياىم تخيير من الروايات عامة في

 حقهم اليهود يعطوا ثم. شاءوا كيف فيها ويتصرفوا الشطر يضمنوا أف عليهم يجب
 بحسب الماؿ بيت إلى الزكاة من عليهم يجب ما ويؤدوا رواحة ابن خرص بحسب

 الحقيقة وفي اليهود، على الحق ْلخذ الظاىر في الخرص ىذا فكاف الخرص، ذلك
 يكن لم الخرص إف وىو معناىا في الكالـ: الثاني. جميعاً  المسلمين وعلى عليهم
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 الرطب بيع باب من لكونو جائز غير ْلنو الصدقة، بقدر الماؿ رب تضمين وجو على
 الحكم بو ليلـز ل يخونوا، لئال للمزارعين تخويفاً  ذلك فعلوا إنهم وجهو وإنما بالتمر،

: بعض قاؿ: الخطابي قاؿ. الرباء بنسخ منسوخ إنو: الثالث. وغرور تخمين ْلنو
 المعالم في وتعقبو. والقمار الرباء تحريم قبل جوازه كاف إنما الرأي أصحاب

 حياة في بو عمل والخرص متقدـ، والميسر والقمار الربا تحريم بأف( ٗٗص:ٕج)
 ينقل ولم بعدىم، فمن وعمر أبوبكر ثم مات، حتى - وسلم عليو اهلل صلى - النبي
 القيم ابن وقاؿ. انتهى - الشعبي عن إل فيو خالؼ التابعين عن ول منهم أحد عن
 المحكمة الصريحة الصحيحة السنة رد والعشروف التاسع المثاؿ: الموقعين إعالـ في
 الخرص أحاديث ذكر ثم صالحها، بدا إذا وغيرىا والعرايا الزكاة في الثمار خرص في
 واْلنصاب والميسر الخمر إنما: }تعالى بقولو كلها السنن ىذه فردت: قاؿ ثم

 باب من والخرص: قالوا[ ٜٓ: المائدة{ ]فاجتنبوه الشيطاف عمل من رجس واْلزلـ
 الفرؽ فإف. الباطل أبطل من وىذا اآلثار، لهذه نسخاً  تحريمو فيكوف والميسر القمار

 والمذكي، والميتة والرباء البيع بين كالفرؽ المشروع والخرص والميسر القمار بين
 هلل ويا الدين، في وإدخالو شرعو وعن القمار تعاطي عن وأصحابة رسولو اهلل نزه وقد

 عهد إلى ذلك على استمروا ثم خيبر زمن إلى يقامروف المسلموف أكاف! العجب
 يعرفوف ول القمار، على التابعين وعصر الصحابة عصر انقضى ثم. الراشدين الخلفاء

 - الموفق واهلل حقاً  الباطل واهلل ىذا الكوفة، فقهاء بعض بينو حتى قمار الخرص إف
 يحتاج متقدـ، والميسر الربا تحريم الخطابي قوؿ: العيني قاؿ. القيم ابن كالـ انتهى

 من الطحاوي رواه ما وىو النسخ، صحة على يدؿ ما وعندنا التاريخ، معرفة إلى
: وقاؿ. الخرص عن نهى:  - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف جابر حديث
 اإلباحة بعد والحظر بالباطل؟ أخيو ماؿ يأكل أف أحدكم أيجب التمر ىلك إف أرأيتم
 ظاىر جداً  واضح والميسر الربا تحريم تقدـ قلت. العيني كالـ انتهى - النسخ عالمة

،  صلى - اهلل رسوؿ بو عمل قد الخرص فإف. صحيح وعقل فهم لو من لكل معلـو
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 الخرص كاف ولو زمانها، في وعمر أبوبكر بو وعمل عمره طوؿ - وسلم عليو اهلل
 بو يعملوا ولم ذلك عليهم خفي لما والربا القمار تحريم قبل ذلك كاف أو رباً  أو قماراً 
 وأما رباً، ول بقمار ليس الخرص أف على دليل أعمارىم طوؿ بالخرص وعملهم قط،

 في ل والبيع والمساقاة المزارعة في الخرص فيو بالخرص فالمراد جابر حديث
 فليس وغرور تخمين إنو: الرأي أصحاب قوؿ وأما: الخطابي قاؿ والعرايا، الصدقة
 من نوع ىو الذي بالخرص وأدراكو الثمار مقدار معرفة في اجتهاد ىو بل كذلك،
 من أحصر بعضها كاف وإف والموازين، بالمكاييل ذلك يعلم كما والمعايير المقادير

 للخطأ، معرضاً  كونو مع النص عدـ عند بالجتهاد الحكم كإباحتو ىذا وإنما. بعض
 ل واسع باب بالظاىر الحكم وباب الجتهاد طريق من المتلفات تقويم معناه وفي

 في الثمر بيع وىو عنها، المنهي المزابنة باب من إنو: الرابع. انتهى - عالم ينكره
 المنع فيدخلو نسيئة بالتمر الرطب بيع باب من أيضاً  وىو كياًل، بالتمر النخل رؤس

 الخرص بأف ىذا عن وأجيب. الربا أصوؿ من وكالىما النسيئة ومن التفاضل، من
 ورود ذلك على يدؿ بنفسو مستقل أصل ىو بل كالعرايا اْلصوؿ تلك من مستثنى

 ، - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عهد من المسلمين وتعامل وعمالً  قولً  بو السنة
 أف يجوز وقد ذلك يجوز كيف إنو: الخامس. بعدىم ومن الراشدين الخلفاء زمن إلى

 لو يسلم ل مما بدلً  مأخوذ، صاحبها من يؤخذ ما فيكوف تتلفها آفة للثمرة يحصل
 تلف ما اْلمواؿ أرباب يضمنوف ل بالخرص القائلين بأف وأجيب. الطحاوي بو أعتل
 أصابتو إذا المخروص إف العلم عنو يحفظ من اجمع: المنذر ابن قاؿ. الخرص بعد

 نصيب يضمن فإنو المالك، أتلفو إذا ما بخالؼ ضماف فال الجذاذ قبل جائحة،
 ل مما والتلف اإلتالؼ بين والفرؽ خرص، ما بحساب الزكاة منو تؤخذ أي الفقراء
 ْلنو ؛ - وسلم عليو اهلل صلى - بالنبي خاصاً  كاف الخرص إف: السادس. عالم ينكره
 تعقبو ثم( ٕٜٗص) أبوعبيد ذكره غيره لو يوافق ل ما الصواب من يوفق كاف

 يثبت أف سواء لو، يسدد كاف لما يسدد ل غيره كوف من يلـز ل بأنو( ٖٜٗص)
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 فيو، يسدد أنو يعلم فيما إل اإلتباع عليو يجب ل المرأ كاف وإف الخصوصية، بذلك
 - النبي بإرساؿ أيضاً  الحجة ىذه وترد: الحافظ قاؿ: اإلتباع لسقط اْلنبياء كتسديد

 واحتج: الماوردي قاؿ. انتهى - أعلم واهلل زمانو في الخراص - وسلم عليو اهلل صلى
 رسوؿ إف سمرة بن جابر رواه وبما. الخرص عن نهى مرفوعاً  جابر رواه بما أبوحنيفة

 بقدر الماؿ رب تضمين وبأنو يخطىء وقد تخمين، وبأنو يخرص ثمرة كل بيع نهى اهلل
 عن وأجيب. بغائب حاضر بيع وأنو بتمر رطب بيع ْلنو جائز؛ غير وذلك الصدقة،
 الصدقة في ل والمساقاة المزارعة في الخرص فيهما الخرص من المراد بأف الحديثين

 تقدـ فقد. الخ بتمر رطب بيع وبأنو يخطىء، وقد تخمين بأنو القوؿ وأما. تقدـ كما
 ا.ىػ من مرعاة المفاتيح. فتذكر أيضاً  جوابو

 كما تقدـ.  العلم أىل من الجماىير قوؿ وىو عمل بالخرصال والصواب
 فروع منها:  فيو واْلعناب النخيل لثمرا وخرص

 .الخرص بعد الفقراء حق (:فرع)
 بعد المالك ذمة إلى الثمار عين من ينتقل الفقراء حق أف إلى الفقهاء جمهور ذىب

 ذمتو، في الفقراء حق ويكوف الثمار، جميع في التصرؼ للمالك فيجوز الخرص،
 حق لنتقاؿ عندىم المذىب على الشافعية ويشترط زبيبا، أو تمرا وقتو في فيخرجو
 بعد لو يقوؿ كأف المالك وقبوؿ عليو، الساعي تضمين المالك ذمة إلى الفقراء

 ويقبل زبيبا أو تمرا بكذا العنب أو الرطب من المستحقين نصيب ضمنتك الخرص
 ، رضاىما من بد فال الذمة، إلى العين من ينتقل الحق ْلف ؛ التضمين المالك

 كما الفقراء حق بقي المالك، يقبل ولم ضمنو أو يضمنو لم فإف ، والمشتري كالبائع،
 ْلف، الخرص بنفس الفقراء، حق بانقطاع قوؿ وعندىم الثمار، بعين متعلقا كاف،

 بآفة تلف لو أنو بدليل ، الضماف حقيقة على وليس الحديث، في يرد لم التضمين
 وىو قطعا، عليو شيء فال ، المالك من تفريط بال الجفاؼ قبل سرؽ أو ، سماوية
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 تضمين يكفي أنو إلى الشافعية من الحرمين إماـ وذىب، وأحمد مالك مذىب
 .المالك قبوؿ إلى حاجة ول ، الخارص

 .وبعده الخرص قبل الثمار في التصرؼ حكم (:فرع)
 الثمار من شيء في الهبة أو البيع، أو باْلكل التصرؼ يحـر أنو إلى الشافعية ذىب

 الكل، في تصرؼ إف ولكن بها، الفقراء حق لتعلق والقبوؿ التضمين أو ، الخرص قبل
 والتضمين، الخرص بعد أما، المستحقين نصيب عدا فيما صح شائعا البعض أو

 . الذمة إلى العين من الحق لنتقاؿ تحريم، فال التضمين المالك وقبوؿ
 والهبة بالبيع، وبعده الخرص قبل الثمار في التصرؼ جواز إلى الحنابلة وذىب

 أف إل والواىب البائع على فالزكاة الصالح، بدو بعد وىب أو باع، فإف وغيرىما،
 البيع، قبل عليو واجبة كانت ْلنها البائع؛ على وجبت وإنما المبتاع، على يشترطها

 .الحنابلة كالـ نحو المالكية كالـ من ويفهم عليو، كاف ما على فبقي
 فجاز اجتهاده إليو يؤديو ما يفعل ْلنو واحدًا؛ خارصاً  اإلماـ يرسل أف يجزئ(: فرع)

 .خبرة ذا متهم، غير أميناً، مسلمًا، يكوف أف ويعتبر كالحاكم، واحداً، يكوف أف
 المالكية، وىم الخرص مشروعية يرى من باتفاؽ واحد خارص الخرص في يكفيلذا 

 بن اهلل عبد يبعث كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي ْلف، لشافعية، وقوؿ لوالحنابلة
 الشافعية وعند ،باجتهاده ويعمل كالحاكم، وْلنو الثمار تطيب ما أوؿ خارصا رواحة

 فيو يشترط وكالىما والشهادة، كالتقويم الخرص ْلف الخارص، تعدد باشتراط: قوؿ
 وتشترط بالخرص، عارفا عدل، متهم، غير أمينا الخارص يكوف أف ويشترط، التعدد

 الرقيق، وليس ولية، الخرص ْلف ؛ اْلصح في ، الشافعية عند والحرية الذكورة
 .أىلها من والمرأة

 ْلنو الماؿ؛ رب على توسعة الربع، أو الثلث الثمار لصاحب الخارص يترؾ (:فرع)
 في ويكوف المارَُّة، منها ويأكل وأىلو، جيرانو ويطعم وأضيافو، ىو اْلكل إلى يحتاج
 تقدير في والمرجع ِبهم، أضرّ  الكلّ  استوفى فلو الطير، وينتابها الساقطة، الثمرة
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 ترؾ وإل الثلث، ترؾ كثيراً  اْلكلة رأى فإف الخارص، الساعي اجتهاد إلى المتروؾ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمرنا قاؿ عنو اهلل رضي حثمة أبي بن سهل لحديث الربع؛
 .ٔ(الربع فدعوا الثلث تدعوا لم فإف الثلث، ودعوا فخذوا خرصتم إذا ) وسلم
 على الربع أو الثلث، الخرص في يترؾ أف الخارص على يجب أنو إلى الحنابلة ذىب

 ىم، اْلكل، إلى يحتاجوف ْلنهم اْلمواؿ، أرباب على توسعة الحاجة، حسب
 أو نخلة ثمر للمالك يترؾ بأنو للشافعية ونحوه جيرانهم، ويطعموف وضيوفهم،

 .الخرص في الشجر أىل عن يخفف المالكية من حبيب ابن وقاؿ نخالت،
 الثلث تجذوا أو تدعوا لم فإف الثلث، ودعوا فجذوا خرصتم إذا: بحديث واستدلوا

 والساقطة للواطئة بالتخفيف يأمر كاف وسلم عليو اهلل صلى وْلنو الربع فدعوا
 .  العياؿ يناؿ وما والالقطة
 لعمـو الخرص في شيء ترؾ عدـ الشافعية عند المشهور وىو المالكية ومذىب
 . استثناء غير من نصفو أو العشر، لوجوب المقتضية اْلدلة،

                                                           

 ٜٕٗ/ٚ) شيبة أبى وابن ،( ٔ٘ٚ٘ٔ رقم ، ٛٗٗ/ٖ) وأحمد ،( ٖٕٗٔ رقم ، ٔٚٔ ص) الطيالسى أخرجو ٔ
 في زنجويو وابن ،( ٛٗٗٔ) اْلمواؿ في عبيد وأبو ،( ٜٕٔٙ رقم ، ٖٔ٘/ٕ) والدارمى ،( ٜٕٖٓٙ رقم ،

 ٕٗ/٘) والنسائى ،( ٖٗٙ رقم ، ٖ٘/ٖ) والترمذى ،( ٘ٓٙٔ رقم ، ٓٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٕٜٜٔ) اْلمواؿ
 قانع وابن ،( ٕٖٓٛ رقم ، ٘ٚ/ٛ) حباف وابن ،( ٕٖٕٓ رقم ، ٕٗ/ٗ) خزيمة وابن ،( ٜٕٔٗ رقم ،
 ، ٜٚص) الجارود وابن ،( ٗٙٗٔ رقم ، ٓٙ٘/ٔ) والحاكم ،( ٕٙٙ٘ رقم ، ٜٜ/ٙ) والطبرانى ،( ٜٕٙ/ٔ)

 رقم ، ٖٕٔ/ٗ) والبيهقى ،( ٖٕٚٓ رقم ، ٖٓٔ/ٗ) والمثاني اآلحاد فى عاصم أبى وابن ،( ٕٖ٘ رقم
 المجموع في النووي وقاؿ ، الذىبي وأقره الحاكم وصححو ، حباف وابن خزيمة ابن صححو والحديث( ٖٕٗٚ

 أبو يضعفو ولم مشهور، ىو ول تعديل ول بجرح فيو يتكلموا فلم الرحمن عبد إل صحيح وإسناده( : ٖٙٗ/٘)
 ضعف إلى أيضا الذىبي وأشار ،( ٕ٘ٔ/ٗ) واإليهاـ الوىم بياف في القطاف ابن وضعفو ، أعلم واهلل داود،

 بن مسعود بن الرحمن عبد إسناده في( : ٖٓٛ/ٕ) التلخيص في الحافظ وقاؿ ،( ٜٛ٘/ٕ) الميزاف في الحديث
 العالمة وضعفو ، حالو يعرؼ ل القطاف ابن وقاؿ بو تفرد إنو البزار قاؿ وقد حثمة أبي بن سهل عن الراوي نيار

 غوث في الحويني وقاؿ (،ٜٛ٘وحسنو العالمة ابن باز في تعليقو على البلوغ ) ،( ٕٙ٘٘) الضعيفة في اْللباني
  . حسن حديث وىو ، لين إسناده( : ٕٖ٘ رقم ، ٚٔ/ٕ) المكدود
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 يجزئو ول الحزر، في(  البستاف)  الحائط الخارص يجمع ل أنو إلى المالكية وذىب
 بها ما علم ولو والثالث كالثنتين شجرة على زاد ما يجمع ل وكذا أثالثا، أو أرباعا

 في اتحدت فإف واحد صنف من كانت ولو الجفاؼ في اختلفت إذا ىذا جملة،
 . الخرص في جمعها جاز الجفاؼ،

 أىلو، فقراء على ليفرقو ذلك منها للمالك فيترؾ الزكاة، على الحديث وحملوا
 .المخروص من ل وجيرانو،

 ما لو يترؾ أف الخارص على ففرض التمر وأما(: ٚٙ/ٗوقاؿ ابن حـز في المحلى )
 بن والليث الشافعي، قوؿ وىو، زكاة عنو يكلف ل السعة، على رطبا وأىلو ىو يأكل
 بن سهل حديث قولنا صحة برىاف شيئا؟ لو يترؾ ل: حنيفة وأبو مالك، وقاؿ ،سعد
 خرصتم إذا): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ من قبل ذكرنا الذي حثمة أبي

 الحق أىل وىم - الخبر بهذا القائلوف يختلف ول (الربع أو الثلث ودعوا فخذوا
 ا.ىػ رطبا اْلكل إلى حاجتهم قدر على ىذا أف في المتبع اإلجماع إجماعهم الذين

 إذا) : وسلم عليو اهلل صلى قولو (:ٜٓ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 منو المراد ىل ،( الربع فدعوا الثلث تدعوا لم فإف الثلث، ودعوا فخذوا خرصتم
 للمالك الزكاة من الثلث يجعل أف المراد أو الثمر، من القدر ىذا في الزكاة إسقاط

 فيو؟ يتصرؼ
 قد ْلنو للمالك؛ فيو التصرؼ جعل بل اإلسقاط، باب من ليس ىذا أف الصحيح

 ىذا أف على ويدؿ الزكاة، من يعطيهم ذلك أشبو وما وأصحاب، أقارب للمالك يكوف
 العشر السماء سقت فيما) : وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ عمـو الراجح، القوؿ ىو
.) 
 الثمار زكاة إخراج يجوز(: ٘ٛ/ٛٔ(: قاؿ العالمة العثيمين في مجموع فتاواه )فرع)

 بحيث النخل رؤوس على مشاعة إخراجها ويجوز جذه، بعد الثمر من المخروصة
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 فههنا الماؿ، لرب والباقي للزكاة، شجرات يعين ثم النخل، رؤوس على الثمرة يخرص
 :الزكاة لتعيين صفتاف
 والباقي الزكاة، منهم فيخرج تقسم الجذاذ وبعد الجذاذ، إلى فيها ينتظر أف: اْلولى

 .الماؿ لرب
 ينفرد مفرد، شجر في الزكاة سهم ويعين الشجر، رؤوس على الثمرة تخرص أف: الثانية

 في ذلك على نص كما بثمره، الماؿ رب يختص الشجر من والباقي الزكاة، أىل بها
 يخرج أف ولو(: ثاني آؿ ط ٕٗٙ/ٕ) الفروع في قاؿ وغيرىما، واإلقناع الفروع

 والشافعي؛ لمالك وفاقا بالخرص قبلو أو الجذاذ، بعد مقسوما أو مشاعا، منو الواجب
 بالخرص، الجذاذ قبل الثمرة الماؿ رب مقاسمة بين الساعي فيتخير مواساة ْلنها

 وىذا.  اه. بالكيل جذىا بعد الثمرة مقاسمتو وبين مفردة، شجرات نصيبو ويأخذ
 .الصواب وىو وجماعة، القاضي قوؿ على تفريع قالو الذي

 .يصفر أو فيحمر صالحو يبدو حين الخرص ويكوف
 أخطأ؟ أو ظلمو الخارص أف ادعى فإف(: ٗٙ/ٗقاؿ ابن حـز في المحلى ) (:فرع)

 فحكمو جائرا أو جاىال كاف فإف عالما، عدل الخارص كاف إف ببينة إل يصدؽ لم
 .مردود فخبره فاسق فهو جائرا كاف إف ْلنو مردود؟

 ما على فتصبحوا بجهالة قوما تصيبوا أف فتبينوا بنبإ فاسق جاءكم إف: }تعالى اهلل لقوؿ
 [ .ٙ: الحجرات{ ]نادمين فعلتم

 وأقل جرحة؛ يدري ل بما الناس أمواؿ في للحكم الجاىل فتعرض جاىال كاف وإف
 اهلل صلى  اهلل رسوؿ لقوؿ مردود باطل فتوليتو كذلك ىو فإذ توليتو؛ يحل ل أنو ذلك
 ا.ىػ  «رد فهو أمرنا عليو ليس عمال عمل من»: وسلم عليو

 ما وكاف الخارص غلط الماؿ رب ادعى وإف(: ٙٔ/ٖوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 غلط يدعي أف مثل محتمال، يكن لم وإف يمين، بغير قولو قبل محتمال، ادعاه
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 في يحصل لم: قاؿ وإف. كذبو فيعلم يحتمل، ل ْلنو منو؛ يقبل لم ونحوه، النصف
 ا.ىػ نعلمها ل بآفة بعضها يتلف قد ْلنو يمين بغير منو قبل. ىذا غير يدي

 مثال المزرعة وخرص الخراص طلع إذا (:ٖٕٔ/ٜوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 الزرع حاصل ولكن للفالح، المساعدة بمناسبة تصرفاتو حسب صاع ألف عشرين
 أول المخروص في أىو الزكاة، من الواجب فما ذلك، من أقل أو آلؼ سبعة يصفي

 ذلك يجوز ىل المذكور للمبلغ المعروفة المساعدة نحو الواجب ىو وما صافيو؟ أو
 شبوىة؟ بها أو شرعا

 يساويو، الزرع أف ظنو على يغلب ما الخرص في يتجاوز أف للخارص يجوز ل فأجابوا:
 يجوز فال الخرص وقت المقدر من أقل الزرع صافي أف تبين وإذا آثم فهو زاد فإف

 الزرع، صافي على المساعدة وىو المساعدة من يستحقو ما إل يأخذ أف للمزارع
 إل الزكاة من يدفع ل حتى تقدير من لديها ما لتصحح الختصاص جهة تبليغ وعليو
 ليكوف الخارص قوؿ قبوؿ فاْلصل مطلقا بذلك يعلم لم إذا لكن الزرع، صافي على

 .الزرع وتزكية المساعدة لقبوؿ أساسا
 بعد الخرص. جائحة الثمرة أصابتإذا  (:فرع)

 صاحبها الثمرة باع فسواء ذكرنا كما خرص فإذا(: ٖٙ/ٗقاؿ ابن حـز في المحلى )
 ْلنها عنو؛ الزكاة يسقط ل ذلك كل فيها أجيح أو أطعمها أو بها تصدؽ أو وىبها أو
 ا.ىػ وغيره بالبيع فيها التصرؼ وأمكنو الثمرة على وأطلق وجبت، قد

 :أضرب ثالثة على الجوائح (:ٔٓٔ/ٗ)وقاؿ ابن العربي في المسالك 
 .الجداد بعد: والثالث .والجداد الخرص بين: الثاني .الخرص قبل: أحدىا

  .يتناولو لم الخرص ْلف فيو؛ اعتبار فال الخرص، قبل كاف ما فأما
 بعد الزكاة وتسقط الخرص حكم يبطل فإنو والجداد، الخرص بين كاف ما وأما

 فإذا ربها، إلى الثمرة وصوؿ بشرط بالخرص تجب إنما الزكاة ْلف بالخرص؛ تقديرىا
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 صاحبها إلى يصل لم ْلنو الزكاة؛ سقطت النصاب عن قصرت جائحة الثمرة أصابت
 ا.ىػ المقدار ذلك الحائط يخرج أف بمنزلة فكاف نصاب، ول شيء منها

 منو تفريط أو اتالفو بغير ذلك قبل تلف ولو(: ٔٙ٘/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 فاف حفظو فعليهم النخل رؤوس في وترؾ خرص إذا:  أحمد قاؿ عليو زكاة فال فيو

 ىذا في نعلم ول بو يؤخذوا ولم الخرص عنهم سقط الثمرة فذىبت جائحة أصابتو
 ثم الثمرة خرص اذا الخارص أف على العلم أىل أجمع:  المنذر ابن قاؿ خالفا
 ل ما حكم في الجداد قبل وْلنو:  الجداد قبل كاف اذا عليو شيء فال جائحة أصابتو
 تلف واف البائع على بها رجع بجائحة فتلفت ثمرة اشترى لو أنو بدليل عليو اليد تثبت
 القوؿ وىذا فال وإل الزكاة ففيو نصابا الباقي كاف اف:  القاضي فقاؿ الثمرة بعض
 في شرط النصاب وجوب ْلف حصاده يـو ال فيو الزكاة تجب ل:  قاؿ من قوؿ يوافق

 بدا اذا ثبت الوجوب اف قاؿ من وأما يجب لم الوجوب وقت يوجد لم فمتى الوجوب
 قاؿ كما فهو الوجوب قبل كاف اف البعض تلف اف قولو فقياس الحب واشتد الصالح
 نصابا يكن لم أو نصابا كاف سواء بقدره الباقي في وجب بعده كاف واف:  القاضي

 السائمة نصاب بعض تلف لو كما بو السقوط فاختص بالبعض اختص المسقط ْلف
 أو أتلفها اف فاما وعدوانو تفريطو بغير تلف اذا فيما وىذا فيها الزكاة وجوب بعد

 الوجوب قبل كاف واف الزكاة عنو تسقط لم الوجوب بعد عدوانو أو بتفريطو تلفت
 رب ادعى ومتى عنو تسقط ول فيضمنها الزكاة من الفرار بذلك يقصد أف ال سقطت

 بعده أو الخرص قبل ذلك كاف سواء يمين غير من قولو قبل تفريطو بغير تلفها الماؿ
 ل:  أحمد قاؿ الدعاوى سائر في وكذلك يمين بغير قدرىا في أيضا قولو ويقبل

 كالصالة فيو يستحلف فال تعالى هلل حق ْلنو وذلك صدقاتهم على الناس يستحلف
 .والحد

 .المخروص تلف ادعاء(: فرع)
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 أكاف سواء يمين، بغير قولو، فالقوؿ تفريطو بغير المخروص تلف المالك ادعى إف
 ىذا والحد، كالصالة فيو يستحلف فال تعالى اهلل حق من ْلنو بعده، أـ الخرص قبل
 ، خفي بسبب المخروص ىالؾ ادعى إف أنو إلى الشافعية وذىب، وأحمد مالك رأي

 حدوث يعلم لم فإف ، بيمينو صدؽ كحريق حدوثو عرؼ ظاىر بسبب أو ، كسرقة
 ىلكت أنها على يحلف ثم ، عندىم الصحيح القوؿ على ببينة طولب الظاىر السبب

 محتمال ادعاه ما وكاف حيفو أو الخارص غلط ادعى إذا أما.  مالو سالمة لحتماؿ فيو
  .منو يقبل لم محتمال يكن لم وإف ، قولو قبل

 حصاده عند زرع لو من كل على وفرض(: ٗٙ/ٗقاؿ ابن حـز في المحلى ) (:فرع)
 ا.ىػ نفسو بو طابت ما المساكين من حضر من منو يعطي أف
 من جماعة عن ذلك القرطبي نقل كما المفروضة الزكاة اآلية في بالحق المرادقيل و 

 . والتابعين الصحابة
كما في الدرر السنية   تعالى اهلل رحمو الوىاب عبد بن محمد الشيخ وسئل

 الحصاد؟ وقت الباب إغالؽ عن: (ٜٜٔ/٘)
 أظنو ولكن بتحريمو، الجـز على أتجرأ فال الحصاد، وقت الباب إغالؽ وأما: فأجاب

 ما ذلك من العلم، أىل وكالـ والسنة الكتاب من المعنى ىذا في ورد لما يجوز ل
{  ُمْصِبِحينَ  لََيْصرُِمنػََّها َأْقَسُموا ِإذْ : }  الجنة أصحاب عن" ف" سورة في اهلل ذكر

 فيو يأتي ل وقتاً  بالصراـ تحيلوا ولكن الباب، يغلقوا لم وىم ؛[ٚٔ: آية القلم سورة]
 .المساكين

 ،[ٔٗٔ: آية اْلنعاـ سورة{ ] َحَصاِدهِ  يَػْوـَ  َحقَّوُ  َوآتُوا: } قولو وأما: بعضهم وأجاب
 وكذا مالك، بن أنس عن رواه ثم المفروضة، الزكاة في بعضهم قاؿ: جرير ابن قاؿ
 يـو فكاف زرع إذا الرجل أف وذلك: " عباس ابن عن العوفي وقاؿ المسيب، ابن قاؿ

: الحسن وقاؿ ،{ َحَصاِدهِ  يَػْوـَ  َحقَّوُ  َوآتُوا: } اهلل فقاؿ شيئاً، منو يخرج لم حصاده
 شيء ىي: آخروف وقاؿ. واحد وغير قتادة وقالو ،" والثمار الحب من الصدقة ىي
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 كانوا: " اآلية في عمر ابن عن ونافع سيرين ابن عن أشعث قاؿ الزكاة، سوى آخر
 وليست تيسر، مما يومئذ حضر من يعطى: ؟" عطاء وعن"؛  الزكاة سوى شيئاً  يعطوف
 ". الزكاة
: قاؿ ،{ َحَصاِدهِ  يَػْوـَ  َحقَّوُ  َوآتُوا:: } جبير بن سعيد عن سالم عن المبارؾ ابن وقاؿ
 لهيعة ابن حديث وفي".  الدابة لعلف والضغث القبضة للمساكين، الزكاة قبل ىذا
 السنبل من سقط ما: " قاؿ اآلية، في مرفوعاً  سعيد أبي عن الهيثم أبي عن دراج عن
 ابن حكاه العشر، ونصف بالعشر نسخو ثم واجباً  كاف شيء ىذا: آخروف وقاؿ". 

 .- جرير ابن يعني - واختاره وغيرىم، وإبراىيم الحنفية وابن عباس، ابن عن جرير
 وأما؛ انتهى". ف" سورة في ذكره كما يتصدقوف، ول يصرموف الذين اهلل ذـ وقد

 نعمة موله أعطاه لمن ينبغي فال الوجوب، في اختالفهم وإنما يخفى، فال الستحباب
 .الزكاة غير كثيرة حقوؽ يعتريو والماؿ حقها، يؤدي ل أف

 أو فقيراً  كاف إذا يعطى الجذاذ، عند الثمرة من طلب من: اللطيف عبد الشيخ وأجاب
 وكثرة وقدرىا، الزكاة بحسب فيعطى الزكاة، من طلب إذا وأما جوعتو، يسد ما مسكيناً 

 .المساكين
 أـ على مالكها. اْلرض مستأجر على والثمار الحبوب زكاة( : ٛ-مسألة)

 لغيره وأعارىا منحها وإف عليو، منها يخرج ما فزكاة بنفسو زرعها إف اْلرض مالك
 المستأجرة اْلرض في العلم أىل اختلفقد و ، الزارع على منها يخرج ما فزكاة ليزرعها

 فذىب يزرعها، الذي المستأجر على أـ المالك على الزكاة تكوف ىل
أبو  وذىب المزارع، على وجوبها إلى والصاحباف والحنابلة والشافعية الجمهورالمالكية

 .المالك على وجوبها إلى حنيفة
 يبلغ حتى: شعير ول، بر ول، تمر في زكاة ول ( :ٚٗ/ٗ) المحلى في حـز ابن قاؿ

؛ صاعا ستوف والوسق؛ أوسق خمسة منها الواحد الصنف من الواحد المرء يصيبو ما
 رطل إلى ونصف رطل من والمد ،وسلم عليو اهلل صلى النبي بمد أمداد أربعة والصاع
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 بغصب لغيره أرض في أو لو أرض في زرعو وسواء، وخفتو المد رزانة قدر على وربع
 خراج أرض سواء، مغصوب غير النذر كاف إذا، جائزة غير أو، جائزة بمعاملة أو

،  والشافعي، مالك: يقوؿ وبو،  الناس جمهور قوؿ وىذا، عشر أرض أو كانت
 في كاف فإف،  كثر وما ذلك من قل ما يزكى:  حنيفة أبو وقاؿ. سليماف وأبو، وأحمد

 رب على فالزكاة مستأجرة اْلرض كانت فإف، فيها أصيب فيما زكاة فال خراج أرض
 ا.ىػ  الزارع على ل اْلرض

 يقوؿ كما اْلرض حق وليس الزرع حق الزكاة أف وبينوا ىذا القوؿ على اْلئمة رد وقد
 . الحنفية

 فالعشر، فزرعها أرضا استأجر ومن (:ٖٗٔ ، ٖٖٔ/ٕ) المغني في قدامة ابن قاؿ
، المبارؾ وابن، وشريك، والثوري، مالك قاؿ وبهذا اْلرض، مالك دوف عليو

،  مؤنتها من ْلنو؛ اْلرض مالك على ىو: حنيفة أبو وقاؿ، المنذر وابن، والشافعي
 إذا فيما القيمة كزكاة، مالكو على فكاف، الزرع في واجب أنو ولنا، الخراج فأشبو
 ْلنو ؛ اْلرض مؤنة من إنو:  قولهم يصح ول،  ملكو في زرعو وكعشر،  للتجارة أعده

 الذمي على ولوجب،  كالخراج،  تزرع لم وإف فيها لوجب مؤنتها من كاف لو
 الفيء مصارؼ إلى صرفو ولوجب،  الزرع بقدر ل اْلرض بقدر ولتقدر،  كالخراج

 ا.ىػ الزكاة مصرؼ دوف
 المملوكة اْلرض تنبتو ما بين فرؽ ل(: ٙٙ٘/٘)الكبير  الشرح في الرافعي وقاؿ

 الُعشر المكترى على ويجتمع الُعشر، وجوب في( الُمستأجرة) المكتراة واْلرض
  . جميًعا التجارة وزكاة اْلجرة عليو تجب للتجارة حانوتًا اكترى لو كما واْلجرة،

 .ٔالممتع الشرح في عثيمينال عالمةال رجحو ما وىو
                                                           

 «مالكها دوف اْلرض، مستأجر على العشر ويجب»: قولو (:ٖٛ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع ) ٔ
 الثمر، زكاة وتجب»: المؤلف قاؿ ولو المالك، دوف المستأجر على تجب الحبوب وزكاة الثمر، زكاة أفَّ : أي

 وقد واجباً، يكوف قد العشر ْلف ؛«العشر ويجب»: قولو من أعم لكاف «المالك دوف المستأجر على والحبوب
 تسقى اإلسالمية الفتوحات بعد اْلراضي غالب ْلف اللفظ؛ ىذا اختار المؤلف لكن العشر، نصف الواجب يكوف
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 الواجب كاف سواء الزكاة وجوب ومرادىم بالعشر، والثمار الحبوب زكاة عن العلم أىل فيعبر مؤونة، بال باْلنهار
 .غيره أو العشر
 .اْلجرة إل لو فليس اْلرض مالك وأما والثمار، الحبوب مالك ىو المستأجر أف الوجوب وعلة
 النخل؟ يستأجر وىل النخل؟ يستأجر وكيف: قائل يقوؿ قد ولكن

: لو وأقوؿ البستاف، صاحب إلى آتي أف يمكن ل: أي يستأجر، ل النخل أف العلماء أكثر قوؿ وىو: المذىب
، الثمر ْلف مثاًل؛ سنوات عشر لمدة النخل ىذا أجّْرني  أقل أو اْلجرة مقدار الثمر من يخرج ىل يعلم ول معدـو

 .أكثر أو
 أف قبل ىذا ْلف أولى؛ باب من فهذا «صالحها يبدو حتى الثمار بيع عن نهى» وسّلم عليو اهلل صّلى والنبي

 .جهالة فيو فيكوف يخرج،
 اْلرض ىذه تستأجر أنك فكما أراضيها، كاستئجار البساتين أشجار استئجار إف: ػ اهلل رحمو ػ اإلسالـ شيخ وقاؿ

 كما أصاًل، النخل ويجعل النخل، فكذلك أقل يكوف وقد اْلجرة، من أكثر زرعك يكوف فقد وتزرعها، صاحبها من
 بن أسيد حديقة ضمن حين ػ، عنو اهلل رضي ػ عمر عن الثابت ىو ىذا إفَّ : وقاؿ بالمزارعة، أصالً  اْلرض تجعل
 أجل من اْلجرة ويقدـ سنة، وكذا كذا لمدة يستأجره من بستانو َفَضّمنَ  ديوف، لزمو الذي ػ عنو اهلل رضي ػ حضير
 واستئجار النخيل، استئجار بين فرؽ ل وْلنو متوافروف؛ ػ عنهم اهلل رضي ػ والصحابة ذلك فعل وعمر الدين، قضاء

 العامل النخل صاحب يساقي أف يجوز ْلنو وذلك اْلرض؛ وصاحب المستأجر بين للنزاع أقطع ىذا وْلف اْلرض؛
 نصيبو عرؼ قد النخل صاحب فإف مقطوعة، اْلجرة كانت إذا أما نزاع، فيو يحصل ربما وىذا الثمرة، من بجزء

 .كامالً  فيو يتصرؼ أحد، فيو ينازعو ل لو، كلو الثمر أف عرؼ قد والمستأجر وأخذه،
 يتفقاف ما حسب معينة لمدة معلومة بأجرة النخيل استئجار يصح أنو الناس عند اآلف العمل عليو الذي ىو وىذا
 .عليو

 قبل الثمر بيع عن وسّلم عليو اهلل صّلى النبي نهي وىو بالحديث استدللهم عن ػ اهلل رحمو ػ اإلسالـ شيخ وأجاب
 وبيع صالحو، بدو قبل ثمره وعليو النخل أصل بيع أجازوا ولهذا استقالًل؛ يثبت ل ما تبعاً  يثبت بأنو صالحو، بدو

 .الحمل بيع عن النهي مع الحامل، الحيواف
 إذا فيما «اْلرض مستأجر على العشر يجب»: المؤلف قوؿ يحمل فإنو النخيل، استئجار يصح ل إنو: قلنا إذا إذاً 

 بثماره، النخيل ىذا تستأجر أف يصح ل المذىب على ْلنو يتصور؛ فال الثمار في أما الزرع، في ذلك كاف
 .اهلل رحمو اإلسالـ شيخ إليو ذىب ما والراجح
 منك استأجرت: يقوؿ فمثالً  البساتين، يؤجروف وصاروا استراحوا الفتوى ىذه ظهرت لما القصيم في ىنا والناس

 .بالثمر يستقل واآلخر ألف، المائة فيعطيو( ٓٓٓ.ٓٓٔ) بػ البساتين
 تأجير ْلف باْلكثر؛ اعتباراً  يجوز نخياًل، ل بياضاً، اْلرض أكثر كاف إذا: وقاؿ فّصل، ػ اهلل رحمو ػ عقيل وابن

 .باْلكثر اْلقل فيلحق جائز اْلرض
 بثلث النخل ىذا على ساقيتك تقوؿ: أي اْلرض، وتؤجر النخل، على تساقي أف فهو المذىب على الطريق أما

 .ثمرتو بثلث عليو يقـو والنخل لو والزرع ويزرعها، اْلرض فيأخذ آلؼ، بعشرة اْلرض ىذه وأجرتك ثمره،
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 بزراعتها يقـو أرضا يستأجر الذي المزارع (:ٕٙٗ/ٜعلماء اللجنة الدائمة )وسئل 
 الزراعية المحاصيل زكاة تكوف من على. للمالك النقود من معلومة أجرة ويدفع

 اْلرض؟ من الخارجة
 كانت ولو الزراع على اْلرض من الخارجة والثمار الحبوب زكاة تكوف فأجاب:
 نصابا بلغ إذا النقود من أجرتها من أخذ ما زكاة اْلرض مؤجر وعلى مستأجرة، اْلرض
 .اإلجارة عقد تاريخ من الحوؿ عليو وحاؿ

 
  .والمساقاة المزارعة في عقد والثمار الحبوب زكاة( : ٜ-مسألة)

 من كل على الحالتين ىاتين في العشر أف إلى الحنفية من والصاحباف الحنابلة ذىب
 نصيبو كاف ومن ، نصابا نصيبو بلغ إف الغلة من نصيبو بحسب كل والعامل المالك
 بو يكمل ما غيرىا أرض من لو يكن لم ما ، عليو عشر فال نصاب من أقل منهما

 الزروع زكاة في مؤثرة الخلطة تجعل ل التي الرواية على الحنابلة عند وىذا.  النصاب
. 

 أوسق خمسة اْلرض غلة بلغت فإذا ، فيها مؤثرة الخلطة تجعل التي الرواية على أما
 ممن أحدىما يكن لم ما ، نصيبو عشر الشريكين من كل من فيؤخذ الزكاة فيها يكوف

 . كالذمي ، عليو عشر ل
 ، فاسدة عنده المزارعة ْلف ؛ اْلرض رب على المزارعة في العشر حنيفة أبي وعند

 . تقديرا أو تحقيقا ، لو منها فالخارج

                                                                                                                                                  

 على الخراج أف ذلك ووجو المالك؛ على والخراج المستأجر، على فيها فالزكاة خراجية، اْلرض كانت لو: مسألة
 ىو المالك كاف ولو المستأجر، وىو الثمار مالك على فتكوف الثمار على والزكاة مالكها، على فيكوف اْلرض عين

 .الثمر أو للزرع، مالكاً  باعتباره والزكاة لألرض، مالكاً  باعتباره الخراج فعليو اْلرض، يزرع الذي
 والمغارسة؟ والمساقاة المزارعة في الزكاة تجب من على: مسألة
 منهما واحد كل حصة بلغت إف حصتيهما، بقدر اْلصل مالك وعلى العامل على اْلحواؿ ىذه في الزكاة تجب

 .ذلك في الخالؼ بياف تقدـ وقد اْلنعاـ، بهيمة غير في الخلطة تأثير على انبنى تبلغ لم فإف نصاباً،
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 جملة من عليو المساقى(  البستاف)  الحائط زكاة إخراج يجب أنو المالكية ويرى
 ثم ، نصابا بلغت إليها ضمو إف ما الحائط لرب كاف أو ، نصابا بلغت إف الثمرة

 ْلنو ؛ العامل أو الحائط رب حظ في الزكاة تشترط أف بأس ول ، بقي ما يقتسماف
 ثم بها يبدأ أف الزكاة فشأف شيئا يشترطا لم فإف عليو ساقاه معلـو جزء إلى يرجع

 . بقي ما يقتسماف
 فيجب الحائط رب ملك على تزكى المساقاة إف:  مالك عن نقال اللخمي وقاؿ

 ، عليو تجب ل ممن العامل كاف ولو جميعها ويزكي ، غيرىا ثمر من مالو إلى ضمها
 .عليو تجب ممن والعامل عليو تجب ل ممن الحائط رب كاف إف وتسقط

 من على فالعشر فاسدة مزارعة رجالً  زارع وإف: ( ٕٕٓ/ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 بلغت إف حصتو عشر منهما واحد كل فعلى صحيحة كانت وإف لو، الزرع يجب

 عشر فال وإل أوسق، خمسة إليها بضمو يبلغ ما الزرع من لو كاف أو أوسق خمسة
 .النصاب عنده يبلغ لم من على زكاة ل أي ا.ىػ عليو

 . الخراجية اْلرض في والخراج العشر يجتمع( : ٓٔ-مسألة)
 ُصوِلحَ  أرض كل فهي: الصلح أرض فأما، عنوة وأرض صلح، أرض: قسماف اْلرض
 وىذا ْلىلها، ِملك اْلرض فهذه معلومًا، خراجاً  عنها ويؤدوف لهم لتكوف عليها؛ أىلها

 يكن لم مسلم إلى انتقلت وإف عنهم، سقط أسلموا متى الجزية حكم في الخراج
 خراج؛ عليها يكن لم إذا وثمارىا حبوبها في الزكاة تجب اْلرض وىذه ،خراج عليهم

 أي ،الحالة ىذه في فيها زكاة ول الكفار من إل يؤخذ ل الصلح أرض في الخراج ْلف
 الخراج سقط مسلم إلى انتقلت أو أسلموا فإذا الكفار، أىلها أيدي في مادامت
 .الزكاة وجوب شروط اكتملت إذا وحبوبها ثمارىا في الزكاة ووجبت

 في الدخوؿ عن لمتناعهم بالسيف؛ أىلها عنها ُأجِليَ  ما فهي العنوة أرض وأما
 للمسلمين وقفاً  تصير فهذه الغانمين بين تقسم لم فإذا الجزية، دفع عن أو اإلسالـ
ـٍ  كل في منها يؤخذ معلوـٌ  خراجٌ  عليها يضرب  باقي في ينظر ثم لها، أجرةً  يكوف عا
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 يبلغ لم وإف مسلم، بيد كانت إف الزكاة ففيو نصاباً  الباقي كاف فإف وحبوبها ثمرتها
 .فيو زكاة فال لمسلم يكن ولم نصاباً  بلغ أو نصاباً  الباقي
 والعشر رقبتها، في الخراج: عنوة فتحت أرض في والخراج العشر يجتمع ىذا فعلى
 تعالى اهلل رحمهم العلم أىل جمهور قوؿ وىذا،  كاْلجرة الخراج ْلف غلتها؛ في زكاة
 واْلوزاعي، وربيعة، اْلنصاري، ويحيى والزىري، العزيز، عبد ابن عمر قوؿ وىو

 وابن ليلى، أبي وابن صالح، بن والحسن والليث، ومغيرة، والثوري، مالك، واإلماـ
 من فتح ما: قالوا. عبيد وأبي وإسحاؽ، واإلماـ أحمد، الشافعي، واإلماـ المبارؾ،

 عن الخراج يؤدى فإنو معلوـٌ  خراجٌ  عليو وضرب المسلمين، على وُوقف عنوة اْلرض
 نصاباً  يبلغ لم وإف لمسلم، كاف إذا الزكاة ففيو نصاباً  كاف فإف باقيو في وينظر غلتو

 المسلمين، غير على تجب ل الزكاة فإف فيو؛ زكاة فال لمسلم يكن ولم نصاباً  بلغ أو
 .خراجية أرض كل في الحكم وكذلك

 اْلرض في عشر ل: فقالوا الرأي أصحاب من معو ومن اهلل رحمو حنيفة أبو وأما
 ٔ(مسلم أرض في والخراج العشر يجتمع ل) باطل بحديث واستدلوا الخراجية
 .المتقدمة بالضوابط والخراج العشر اجتماع: والصواب

 أحيا إذا وأحمد الشافعي عند(: ٕٔٛ/ٔ) البديعة المعاني(: قاؿ الريمي في فرع)
 بعين أو اْلعاجم، احتفره نهر من ساقو بما الصلح أرض حيز في مواتا المسلم

 في حنيفة أبي وعند. عليها خراج فال فرات أو دجلة، أو قناة، أو منها، استخرجها
 .عليو خراج ل المواضع بقية وفي الخراج، عليو النهر

                                                           

 وراويو اهلل رسوؿ كالـ من الحديث ىذا ليس حباف ابن قاؿ( : ٖٓٔقاؿ الشوكاني في الفوائد المجموعة )ص ٔ
 الفتاوى مجموعو ( ٖٓٗ ػ ٜٕٗ/ ٚ) السنة منهاج، وقاؿ شيخ اإلسالـ في  الحديث يضع دجاؿ عنبسة بن يحيى

 ) حديث الفقهاء من طائفة يروي ما مثل،  المعرفة أىل عند كذباً  يكوف بما ىؤلء بعض يصدؽ وقد: ( ٘٘/ٕ٘)
 أنها على متفقوف بالحديث العلم وأىل،  والحراـ الحالؿ عليها ويبنوف ( مسلم على والخراج العشر يجتمع ل

 . كذب
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 لإلماـ يجوز ومالك الشافعي عند(: ٕٗٛ/ٔ) البديعة المعاني(: قاؿ الريمي في فرع)
 ،الجزية في وكذا ،منها وينقص عنو اهلل رضي عمر ٔوظيفة على الخراج في يزيد أف

 من بكر أبو قاؿ وبها الجواز، والئانية، يجوز ل إحداىا: روايات ثالث أحمد وعن
 يوسف أبي وعند ،والنقصاف الزيادة يجوز والثالثة ،الحنفي الحسن بن ومحمد أصحابو

  .خاصة النقصاف يجوز
 ضرب إذا وأحمد الشافعي عند(: ٕٗٛ/ٔ) البديعة المعاني(: قاؿ الريمي في فرع)

 اْلرض وباعوا أسلموا ثم الجزية، مكاف زروعهم في العشرين لبغت بنى نصارى على
 على ضربت إذا الذمي وكذا. الزكاة طريق على اآلخر وأخذ أحدىما، سقط لمسلم

 .تسقط ل حنيفة أبي وعند. سقطت أسلم ثم الجزية أرضو
 .القهوة زكاة في( : ىل ٔٔ-مسألة)

 ؟زكاة فيها ىل القهو عن (:ٖٚ/ٗسئل الشيخ محمد بن إبراىيم كما في فتاواه )
 مكيل وىي اْلدـ، من ىي بل كاْلباريز؛ وليست ، الراجح على زكاة فيها فأجاب:
 ا.ىػ الحبوب كسائر حب وىي المكيالت، كسائر

 تكاؿ التي الحبوب من نوع القهوة(: " ٖٕٗ/  ٜ) الدائمة اللجنة فتاوى في جاء وقد
 بالصاع صاعا ستوف والوسق أوسق، خمسة بلغت إذا الزكاة فيها فتجب وتدخر،
 ، مؤنة بغير سقي فيما العشر فيها والواجب الحب، اشتد إذا خرصها ووقت النبوي،
 كالدوالي بكلفة سقي فيما العشر ونصف بعروقو، يشرب وما والسيوؿ كالغيث

 أرباع ثالثة ففيو بهذا ونصفها بهذا السنة نصف سقي فإف والمكائن، والنواضح
 . العشر

                                                           

 بمساحة أمر ْلنو غلتها؛ عن عبارة هوف السَّواد أرض على -عنو اهلل رضي- الخطاب بن عمر ظََّفوُ ىو ما  و  ٔ
 قيل ثم خراًجا، ُسمّْي فلذلك سنة، كل يؤدونها غلة على فيها؛ كانوا الذين الفالحين إلى اْلراضي ودفع السَّواد

 أشبهت الوظيفة تلك ْلف خراجية؛: أراضيهم على عليو صولحوا ما ووظف ُصْلًحا افتتحت التي للبالد ذلك بعد
 الواجبة كالغلة ْلنها خراٌج؛: الذمة أىل على الواجبة للجزية قيل كذلك الغلة، وىو الفالحي لـز الذي الخراج
 (.ٕٕٔ/ٗ) الشافعي مسند شرح في الشافي .عليهم
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 إلى يصل قد ثمر وفيو نخيل، في حدائقها بها يوجد البيوت من كثير(: ٕٔ-مسألة)
 فهل غيو زكاة .  يتعداه وقد النصاب حد

 التي النخيل( : ٖٚ ص ٕ٘ٚٔ العدد) الدعوة مجلة كما في  العثيمين قاؿ العالمة
 الذين أيها يا: "  تعالى اهلل لقوؿ نصابا بلغت إذا ثمرىا في الزكاة تجب البيوت في

 أخرج مما وىذه ،"  اْلرض من لكم أخرجنا ومما كسبتم ما طيبات من أنفقوا آمنوا
 تباع أو تؤكل أو خرفها بعد تهدى كانت سواء الزكاة فيها فتجب اْلرض من لنا اهلل

: "  وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي لقوؿ فيها زكاة فال النصاب تبلغ لم وإذا
 بصاع صاعا ستوف الواحد والوسق"  صدقة التمر من أوسق خمسة دوف فيما ليس
 آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي صاع ومقدار ، وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي
 ،( ٕٔٙ) كيلو عشر واثني ستمائة النصاب فيكوف غراما وأربعوف اثناف كيلواف وسلم

 كيلوين يبلغ ما الجيد البر من فتزف ؛ الجيد( القمح) بالبر الوزف ىذا في والمعتبر
 ىو فهذا نقص ول زيادة غير من بقدره يكوف مكياؿ في تضعو ثم غراما وأربعين اثنين

 . البر سوى ما كيال بو يقاس النبوي الصاع
 فال ثقيلة كانت فإذا ، وثقال خفة الوزف في تختلف المكيلة اْلشياء أف المعلـو ومن

 . الثقل حسب الوزف زيادة من بد
 لكن البحر من أو اآلبار من المستخرج بالماء تسقى ْلنها العشر نصف الزكاة ومقدار
 فيما: "  وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد وتصفية وتحلية إخراج بمؤونة
 رواه"  العشر نصف بالنضح سقى وفيما ، العشر عثريا كاف أو والعيوف السماء سقت

 . البخاري
 زكاتو وجبت الحوؿ ثمنها على وحاؿ بالدراىم بيعت إذا ولكن زكاة الفسائل في وليس

. 
 لقصد تغرس التي النخيل أف كما ، زكاة الفسائل لبيع تغرس التي النخيل في وليس

 من زكاتو تخرج البيوت في التي النخل ثمر من بيع وما ، زكاة فيها ليس ثمرتها بيع
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 ، النخل في كثيرا كاف إذا المتوسط النوع من رطبا زكاتو تخرج رطبا أكل وما ، قيمتو
 . أعلم واهلل.  تمرا زكاتو تخرج يتمر حتى بقي وما

 ؟ لدوابو علفا اشتداده قبل زرعو قطع من على زكاة ثمة ىل( : ٖٔ-مسألة)
 ثمرة حينئذ ْلنها صالحها؛ ببدو الثمار في تجب الزكاة أف إلى الفقهاء جمهور ذىب
 عند والزبيب التمر إخراج وجوب سبب انعقاد: ىو ىنا بالوجوب والمراد.  كاملة

 . الحاؿ في إخراجها وجوب الزكاة بوجوب المراد وليس كذلك، الصيرورة
 . والثمار الزروع زكاة فيو تجب الذي الوقت في الفقهاء اختلفوقد 

 الحب بإفراؾ تجب أنها إلى حنيفة وأبو والشافعية ، عرفة ابن عدا ما المالكية فذىب
 عن واستغناؤه طيبو الحب بإفراؾ والمراد ، الفساد من عليو واْلمن الثمر وطيب ،

 أو ، البسر يزىي أف نحو الثمر وطيب ، طيبو لتماـ اْلرض في بقي وإف ، السقي
 قبل وىو حقيقة طعاما يكوف باشتداده الحب ْلف:  قالوا.  العنب في الحالوة تظهر
 ، كاملة ثمرة صالحو بدو وبعد ، وحصـر بلح صالحو بدو قبل والثمر ، بقل ذلك
 يكوف ول ، الوجوب سبب انعقاد ىنا بالوجوب والمراد ، الخرص وقت ذلك وْلف

 . والجفاؼ اليبس بعد إل اإلخراج
 عرفة ابن وقوؿ الحنابلة من موسى أبي ابن قوؿ وىو الحنفية من يوسف أبو وذىب

 . الحصاد واستحقاؽ باليبس يتعلق الوجوب أف إلى المالكية من
 في وجعلها الثمرة بحصاد إل يثبت ل الوجوب أف إلى الحسن بن محمد وذىب
 . الجرين

 ، الزرع في الحب واشتداد ، الثمر في الصالح ببدو الوجوب يثبت:  الحنابلة وقاؿ
 استقرار قبل تلف فلو ، البيدر أو الجرين في الزرع أو الثمرة بجعل الوجوب ويستقر

 شرح في ونقلو المنذر ابن قاؿ ما على إجماعا عليو شيء فال بجائحة الحبوب
 البائع على زكاة فال اْلرض أو النخل بيع فلو الوجوب ثبوت قبل أما ، عنو المنتهى

 وقت إلى بقي إف الورثة على فالزكاة الوجوب قبل المالك مات ولو ، والثمر الزرع في
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 زكاة فال الوجوب قبل ومات بها أوصى إف وكذا ، نصابا الوارث نصيب وبلغ الوجوب
 عن نقصت ولو ، أكل ما عليو يحتسب لم الوجوب قبل الثمرة من أكل ولو ، فيها

 . عليو زكاة فال أكل بما النصاب
 بعد ملكها من على شيء ول ، بها أوصى أو باع وإف الزكاة فتلزمو الوجوب بعد وأما
 . الوجوب ثبت أف

 لقاط من نصاب على حصل من على زكاة ل أنو ذلك على يتفرع مما الحنابلة وذكر
 واْلشناف العفص أو الحب من المباحات من يأخذه ما أو الحصاد، أجرة أو السنبل
 .ٔالوجوب وقت يملكها لم ْلنو ونحوىا

 فتجب زكاتها وجوب وقت الزرع فأما (:ٖٕٗ/  ٖ) الكبير الحاويفي  الماوردي قاؿ
 حبا صار إذا وتصفيتو دياسو بعد زكاتو وتؤدى واستحصد، وقوي واشتد يبس إذا زكاتو

 ا.ىػ خالصا
 اشتد، إذا الحب في الزكاة وجوب ووقت (:ٖٓٓ/ٕ) المغنيفي  قدامة ابن وقاؿ
؛  حصاده يـو الحب زكاة تجب موسى أبي ابن وقاؿ، صالحها بدا إذا الثمرة وفي

 الثمرة، في تصرؼ لو أنو:  الخالؼ وفائدة، (حصاده يـو حقو وآتوا) تعالى اهلل لقوؿ
 لو ما فأشبو الوجوب، قبل فيو تصرؼ ْلنو؛ عليو شيء ل الوجوب قبل ، الحب أو

 الزكاة تسقط لم الوجوب بعد فيها تصرؼ وإف الحوؿ، قبل باعها أو السائمة، أكل
 تصير حتى القولين كال على الوجوب يستقر ول السائمة، في ذلك فعل لو كما عنو،

 فيو منو تفريط أو إتالفو بغير ذلك قبل تلف ولو البيدر، في والزرع نالجري في الثمرة
 .ا.ىػ عليو زكاة فال

                                                           

 المنتهى وشرح ، (ٔٔٚ ، ٕٓٚ/ٕ) والمغني ، (ٕٓ/ٕ) المنهاج وشرح ، (ٗ٘ٗ ، ٔ٘ٗ/ٔ) الكبير الشرح ٔ
 . (ٖ٘/ٕ) عابدين وابن ، (ٕٜٖ ، ٜٖٓ/ٔ)
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 فيما عليو زكاة ل فإنو:  - مثال - علفا لستعمالو الزكاة فيو يجب ما قطع فمن وعليو
 بقي فيما وينظر الزكاة، فيو وجبت الذي الثمر أو الحب ىو ليس قطعو ما ْلف ؛ قطع
 . عليو يجب فال وإل الزكاة، ففيو نصابا بلغ فإف ، الحب من اشتد مما
 من التهرب اشتداده قبل الحب قطع من قصده يكوف أف الزرع لصاحب يحل ول

 .الحاؿ ىذه في الزكاة عليو يوجبوف العلم أىل وبعض يأثم، فإنو وإل الزكاة،
 وجبت الثمر صالح وبدا الحب، اشتد وإذا: " قولو : اهلل رحمو العثيمين عالمةال قاؿ

 فوقت، الزكاة وجوب وقت لو مملوكا النصاب يكوف أف يشترط أنو سبق"  الزكاة
 . بضغطو ينضغط ل شديدا وصار الحب، قوي أي الحب اشتد إذ الوجوب

 يتموه أف العنب وفي يصفر، أو يحمر أف النخيل ثمر في وذلك" الثمر صالح وبدا"
 يكوف حامضا يكوف أف من وبدل متموىا، لينا يكوف قاسيا يكوف أف من بدل أي حلوا
...  تجب ل ذلك وقبل الزكاة، وجبت الثمر صالح وبدا الحب، اشتد فإذا، حلوا

 أو اشتداده، قبل الزرع حصد بأف - بفعلو ولو - تلفت لو أنو أيضا ىذا على ويتفرع
 أنهم إل الزكاة وجوب قبل ذلك ْلف عليو؛ زكاة ل فإنو صالحو بدو قبل الثمر قطع
 من كل وْلف قصده، بنقيض لو عقوبة عليو وجبت  الزكاة من فرارا ذلك فعل إف قالوا

 - ٘ٚ/ ٙ) المستقنع زاد على الممتع الشرح. بو يلـز فإنو واجب إلسقاط تحيل
 . مختصرا( ٓٛ

 ؟يجب مما أقل الزكاة المسئولوف قدر إذا(: ٗٔ-مسألة)
 عليو اهلل صلى النبي عن ثبت: (ٗٙ/ٛٔ)قاؿ العالمة العثيمين في مجموع فتاواه 

 أو والعيوف السماء سقت فيما: ) اْلرض من الخارج زكاة في قاؿ أنو وسلم آلو وعلى
 ( .العشر نصف بالنضح سقي وما ، العشر عثريا كاف

 من الخارج من الزكاة فيو تجب مما القسط ىذا يخرج أف المسلم المرء على فيجب
 قدروا الذين اللجنة وىم - الزكاة على الساعي أف قدر وإذا، نصابا بلغ إذا اْلرض

 ، زاد ما زكاة إخراج المالك على يجب فإنو الواقع عن نقص - زكاتو وأخذوا الزرع
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 وعلى عليو اهلل صلى النبي ْلف وذلك ؛ يبلغ لم أـ نصابا يبلغ الزائد ىذا كاف سواء
 من فالبد ، العشر نصف أو العشر سبق كما نسبتو معينا سهما أوجب وسلم آلو

 . الواجب ىذا إخراج
 (: ىل في الخضروات والفواكو زكاة؟٘ٔ-مسألة)

 من ، اْلرض استنماء بزراعتو يقصد ما كل في تجب الزكاة أف إلى حنيفة أبو ذىب
 دوف ، اْلرض استغالؿ بو يقصد مما وغيرىا واْلبازير والخضراوات والحبوب الثمار

 ذلك بو يقصد ل ما
(  السكر قصب بخالؼ الفارسي القصب أي)  والقصب والحشيش كالحطب عادة

 والشونيز، كالحلبة لألدوية التي والبذور البطيخ وبذر والباذنجاف القطن وشجر والتبن
 وجبت الستنماء ْلجل بها أرضو يشغل أف كلها اْلنواع ىذه من بشيء قصد لو لكن

 . القصد على فالمدار ، الزكاة
 فإنو.  العشر عثريا كاف أو السماء سقت فيما وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ واحتج

 . الحب فأشبو واستغاللها اْلرض نماء بزراعتو يقصد وْلنو عمومو، على فيؤخذ عاـ
 . حول باقية ثمرة لو فيما إل تجب ل الزكاة أف إلى حنيفة أبي صاحبا وذىب
 جنس أي من يؤخذ فال الثمار فأما والحبوب، الثمار بين التفريق إلى المالكية وذىب

 والسلت والشعير الحنطة من فيؤخذ الحبوب، وأما والعنب، التمر غير زكاة منها
 واللوبيا والعدس والفوؿ الحمص السبعة القطاني ومن والعلس، واْلرز والدخن والذرة

 وحب والقرطم والسمسم الزيتوف اْلربع الزيوت وذوات والبسيلة، والجلباف والترمس
 . زكاة سواىا شيء من يؤخذ ل جنسا، عشروف كلها فهي الفجل
 .قوتا كاف ما إل والثمار الزروع من شيء في تجب ل الزكاة أف إلى الشافعية وذىب

 من الزكاة فتجب تداويا، أو تنعما يؤكل ما دوف غالبا البدف يعيش بو ما ىو والقوت
 والعدس واْلرز والشعير الحنطة في الحبوب ومن خاصة، والتمر العنب في الثمار
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 والتين السمسم في تجب ول ، والباقالء والحمص كالذرة اختيارا يقتات ما وسائر
 . والقرطم والورس والزعفراف ونحوىا والتفاح والرماف واللوز والجوز
 استنبتو ما كل في تجب الزكاة أف إلى المذىب عليها رواية في أحمد وذىب

)  البقاء مع واليبس ، الكيل:  وصفين يجمع مما وكاف ، والثمار الحبوب من اآلدميوف
 : سبعة أنواعا يشمل وىذا(  الدخار إمكانية أي

 . والدخن والذرة كاْلرز قوتا كاف ما: اْلوؿ
 . واللوبيا والماش والحمص والعدس كالفوؿ القطنيات: الثاني

 . والكراويا والكموف كالكسفرة ، اْلبازير: الثالث
 يؤكل ل أو يؤكل، مما وغيرىا القثاء، وبذر البطيخ، وبذر الخيار، وبذر البذور،: الرابع

 . الرياحين وبذور القطن وبذور الكتاف كبذور
 . والخردؿ والحلبة والقرطم الفجل وحب كالرشاد البقوؿ حب: الخامس
 . والبندؽ والفستق كاللوز وتدخر ، تجفف التي الثمار: السادس

 شجر ورؽ أو ، وسماؽ كسعتر ويدخر يكاؿ لكنو ثمرا ول حبا يكن لم ما: السابع
 . واآلس والخطمي كالسدر يقصد
 والمشمش التفاح وكثمار ، كلها كالخضار ذلك عدا فيما الزكاة تجب ول قالوا

 عليو نص ، الجوز في ول ، الفواكو وبقية والبرتقاؿ والرماف والموز والتوت والتين
 والكراث، والبصل كالفجل البقوؿ في ول القصب في تجب ول معدود، ْلنو أحمد؛

 وخوصو النخل جريد ونحو والزعفراف والعصفر والكتاف والقنب القطن نحو في ول
 . بيانو يأتي اختالؼ عندىم الزيتوف وفي.  وليفو

 خمسة دوف فيما ليس قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف لذلك الحنابلة واحتج
 غير فألف الدخار وأما الكيل، اعتبار على فدؿ صدقة حب ول تمر من أوساؽ

 . مآل بو النفع لعدـ النعمة فيو تكمل ل المدخر
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 اهلل رضي عمر ابن عن مروي وىو والشعبي، عبيد، وأبو ، رواية في أحمد وذىب
 وْلنها ؛ ورد بها النص ْلف اْلربعة، اْلجناس ىذه غير شيء في زكاة ل أنو إلى عنهما
 يقاس فال ، غيرىا شيء نفعها كثرة وفي المعنى ىذا في يساويها ول اْلقوات غالب
 . شيء عليها

 اهلل صلى النبي بقوؿ والفواكو الخضر في الزكاة انتفاء على حنيفة أبا عدا من واحتج
 من والتفاح الرماف نحو في انتفائها وعلى، صدقة الخضراوات في ليس:  وسلم عليو

 قبلو أف:  الطائف على لعمر عامال وكاف الثقفي اهلل عبد بن سفياف أف ورد بما الثمار
 فكتب أضعافا الكرـو غلة من أكثر ىو ما والرماف(  الخوخ)  الفرسك من فيها حيطانا
 العفاة من ىي:  وقاؿ ، عشر عليها ليس أف عمر إليو فكتب.  العشر في يستأمر

 . عشر فيها وليس كلها
 في ول ، - والخيار الطماطم:  مثل - الخضروات في الزكاة تجب لوالصواب أنو 

 ، تدخر ول تكاؿ ل ْلنها وذلك ؛ - والبطيخ والخوخ والتين الرماف:  مثل - الفواكو
 النصاب بلغت إذا قيمتها من الحوؿ عليو حاؿ ما يزكى فإنو للتجارة كانت إذا إل

 . التجارة عروض كسائر
 ليس: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف:  عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي فعن
 ( .ٜٜٚ) مسلم رواه( صدقة حب ول تمر من أوساؽ خمسة دوف فيما

 وىو التوسيق، اعتبار على فدؿ ،( أوساؽ خمسة دوف فيما ليس: ) قولو الشاىد
 . فيو زكاة ل فإنو ، مكيال يكن لم فما،  الكيل

،  كالخوخ،  الفواكو سائر في زكاة ول( : " ٜٕٗ/ٕ" )المغني" في قدامة ابن قاؿ
 " . والجوز،  والتين،  والمشمش،  والتفاح،  والكمثرى

 أنو واْلصحاب الشافعي نصوص اتفقت( : " ٖ٘ٗ/٘" )المجموع"  في النووي وقاؿ
 والجوز والخوخ النخل فحاؿ وطلع،  والرماف والسفرجل والتفاح التين في زكاة ل

 " . وأشباىها والموز واللوز
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 جملة من ْلنو ؛ زكاة فيو ليس التين(: " ٖٖٕ/  ٜ) الدائمة اللجنة علماء وقاؿ
 " . يدخر أو يكاؿ مما وليس ونحوىا، والكمثرى، كالرماف الفواكو
 أو الزيتوف في ىل" :  الدرب على نور فتاوى في"  اهلل رحمو عثيمينال عالمةال وسئل
 ىذه من الزراعة فيها تكثر منطقة في نسكن ْلننا والتين الرماف وكذلك زكاة الزيت

 . ؟ اْلشجار
 ، الزيتوف أما ،والعنب التمر في الزكاة وإنما ، زكاة فيها ليس اْلشجار ىذه: " فأجاب
 اإلنساف باعها إذا ولكن ، زكاة فيها ليس فكلها ، واْلترج والتفاح ، والبرتقاؿ والرماف
 وتكوف الزكاة عليو وجب الحوؿ تماـ إلى عنده بقي إذا فإنو نقد ثمن على وحصل

 مجموع في اهلل رحمو باز ابن عالمةال شيخو أفتى وبو، انتهى"  ثمار زكاة ل نقد زكاة
 ( .ٓٚ/ٗٔ) الفتاوى

 قوتاً؟ والثمر الحب يكوف أف يشترط ىل(: ٙٚ/ٙوقاؿ في الشرح الممتع )
 .الزكاة ففيو مدخراً  مكيالً  داـ فما يشترط، ل: المذىب

 عليو اهلل صّلى الرسوؿ قوؿ عمـو ظاىر لكن، قوتاً  يكوف أف يشترط: الثاني القوؿ
 غير كاف وما قوتاً، كاف ما يشمل «صدقة أوسق خمسة دوف فيما ليس»: وسّلم
 .قوت

 .العنب زكاة( : ٙٔ-مسألة)
 لما ؛( صاع ٖٓٓ:  أي) أوسق خمسة وىو ، النصاب بلغ إذا العنب في الزكاة تجب
 أف عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن( ٜٜٚ) ومسلم( ٘ٓٗٔ) البخاري روى

 ( .صدقة أوسق خمسة دوف فيما ليس: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 بالمكائن العنب يسقى كأف ، بكلفة السقي كاف إذا العنب من العشر نصف فيخرج

 كامال العشر فالواجب واْلنهار باْلمطار يسقى كأف كلفة بدوف السقي كاف إف أما. 
. 
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 إل والعنب الرطب في الزكاة تجب ل( : " ٓٗٗ/ ٘" )المجموع"  في النووي قاؿ
 " . أوسق خمسة وىو،  نصابا يابسو يبلغ أف

 أوسق خمسة وىو نصابا العنب بلغ إذا( : " ٜٕٕ/  ٜ) الدائمة اللجنة علماء وقاؿ
 نصف ثمنو من أخرج باعو وإذا ، العنب من العشر نصف فيخرج ، الزكاة فيو وجبت
 والرشاشات والسواني المكائن بواسطة كالسقي ، بكلفة السقي كاف إذا ىذا ، العشر

"  كامال العشر فالواجب واْلنهار باْلمطار كالسقي كلفة بدوف السقي كاف إف أما. 
 . انتهى

 أف قبل زكاة العنب في ىل (:ٕٙ/ٛٔوسئل العالمة العثيمين في مجموع فتاواه )
 يجف؟

 ففي العلماء، جمهور رأي على زبيب منو يحصل لم وإف حتى زكاة، فيو نعمفأجاب: 
 .زكاة عنبنا
 والخضر، الفواكو جنس من يكوف بل فيو، زكاة فال زبيب منو يحصل لم إذا: وقيل
 الزكاة، إخراج واْلحوط زبيب، منو يحصل ل ْلنو زكاة، عنبنا في فليس ىذا وعلى
 .أعلم واهلل

 .القطن زكاة( : ٚٔ-مسألة)
 وجوب عدـ في الخضروات حكم فحكمو ، يكاؿ ل ْلنو ؛ القطن في الزكاة تجب ل

 . فيو الزكاة
 والعصفر،  كالزعفراف،  اْلزىار في زكاة ل( : " ٜٕٙ/ٕ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ

،  زكاة فيو تجب فلم،  بمكيل ىو ول،  ثمر ول بحب ليس ْلنو؛  والقطن، 
 " . شيء القطن في ليس:  أحمد قاؿ.  كالخضراوات

 على القطن نبات في الزكاة تجب ل(: " ٕٓٗ/ٜ) الدائمة اللجنة فتاوى في وجاء
 عدـ اْلصل ْلف ؛ ذلك في العلم أىل جمهور قوؿ وىو ، العلماء أقواؿ من الصحيح
 . انتهى"  اْلصل ىذا عن يخرج ما شرعا يثبت ولم ، الوجوب
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 زكاة القطن في ىل" :  الدرب على نور فتاوى"  في اهلل رحمو عثيمينال عالمةال وسئل
 . ؟ فقط والثمار الحبوب في الزكاة بأف سمعنا ْلننا ؟

 من ذلك عدا ما وأما ، فقط والثمار الحبوب في الزكاة: "  اهلل رحمو فأجاب
 للتجارة اإلنساف أعده إذا لكن ، فيو زكاة فال أشبهو وما والقطن والبطيخ الخضروات

  . انتهى"  تجارة عروض صار يجنيو أف بعد
 .التمر زكاة( : ٛٔ-مسألة)

 ، نصابا بلغ إذا إل الزكاة فيو تجب ول.  التمر في الزكاة وجوب على العلماء أجمع
 بكفي حفنة والمد ، أمداد أربعة والصاع ، صاعا ستوف والوسق ، أوسق خمسة وىو

 ( .ٗ٘ٔ/ٗ) المغني:  انظر . المعتدؿ الرجل
 :مسائل (:ٓٚ/ٙ(: قاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )فرع)

 ل العنب بعض ْلف يزبب؛ ل الذي العنب في اهلل رحمهم العلماء اختلف: اْلولى
 .يبستو مهما زبيباً  يكوف
 .كالفاكهة فيؤكل بالفواكو، ملحق ْلنو فيو؛ زكاة ل: بعضهم فقاؿ
 رطباً، إل يؤكل ل التمر كاف لو كما يزبب، لم وإف الزكاة، فيو تجب: بعضهم وقاؿ
، الناس عمل عليو الذي ىو وىذا  .يزبب لم وإف العنب، من الزكاة يأخذوف أنهم اليـو

 .زبيباً  يزبب ل الذي العنب ىذا عن يخرج أنو والمذىب
 ُرطََبًا، أىلو يأكلو الذي النخل ومثلو العنب، نفس من يخرج أف لو أف والصحيح

 .ُرطَباً  منو زكاتو يخرج أف فيجوز
 فيو أف والصواب غالباً، يدخر ل ْلنو المذىب؛ على الزكاة فيو تجب ل التين: الثانية
 .مدخر ْلنو الزكاة
 بواسطة الثمار إلى تضاؼ التي الحفظ بوسائل يكوف الذي الصناعي الدخار: الثالثة
 .الدخار شرط بو يتحقق ل التبريد آلت
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 اهلل لقوؿ المذىب في رواية وىو العلم أىل بعض عند الزيتوف في الزكاة تجب: الرابعة
رَ  َمْعُروَشاتٍ  َجنَّاتٍ  َأْنَشأَ  الَِّذي َوُىوَ : }تعالى  ُأُكُلوُ  ُمْخَتِلًفا َوالزَّرْعَ  َوالنَّْخلَ  َمْعُروَشاتٍ  َوَغيػْ

رَ  ُمَتَشاِبًها َوالرُّمَّافَ  َوالزَّيْػُتوفَ  { َحَصاِدهِ  يَػْوـَ  َحقَّوُ  َوآتُوا َأْثَمرَ  ِإَذا َثَمرِهِ  ِمنْ  ُكُلوا ُمَتَشابِوٍ  َوَغيػْ
 [.ٔٗٔ: اْلنعاـ]

 عندىم، فيو تجب ل وىي الرماف، في الزكاة تجب أف القوؿ ىذا على يلـز ولكن
 .بينهما التسوية اآلية ومقتضى

 .المباحة اْلرض من المأخوذين والثمر الزرع زكاة (:ٜٔ-مسألة)
 المالكية ذىب فقد نصابا وبلغ الزكاة، جنسو في ما المباحة اْلرض من أخذ من

 لو لكن: الحنابلة قاؿ ،أخذه لمن وىو عليو، زكاة ل أنو إلى يوسف وأبو والحنابلة
 . الزكاة ففيو مباحة أرض في زرع

 أي اإلماـ حماه إف العشر، فيو والمفاوز الجباؿ ثمر أف إلى ومحمد حنيفة أبو وذىب
 أحد؛ يعالجو ولم مملوؾ غير الشجر كاف ولو ، الطريق وقطاع والبغاة الحرب أىل من
 .بأخذه حصل وقد ، النماء المقصود ْلف

 خمسة البر من لو فاجتمع السنبل لقط ومن (:ٔٙ/ٗوقاؿ ابن حـز في المحلى )
 بالسماء، سقي فيما العشر فيها، الزكاة فعليو: - كذلك الشعير ومن فصاعدا، أوسق

 من على زكاة ول بالنضح؛ سقي فيما العشر ونصف بالساقية، أو بالعين، أو بالنهر أو
 برىاف حنيفة؟ أبو يقوؿ ذلك في الزكاة وبإيجاب - أوسق خمسة التمر من التقط
 في يخرج الذي مالكها على أوجبها - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف: - ذلك
 من أصابو من - السالـ عليو - يخص ولم كيلو؛ إمكاف إلى سنبلو من الحب ملكو
 منو؛ ىذا التقط الذي الزرع صاحب على ذلك في شيء ول حرثو؛ غير من أو حرثو
 ما كذلك وليس الزكاة، تجب بو الذي فيو الكيل إمكاف قبل ملكو من خرج ْلنو

 البر بخالؼ ملكو؛ في التمر أزىى من على واجبة فيو الزكاة ْلف التمر؛ من التقط
 ا.ىػ نتأيد تعالى وباهلل - والشعير
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 النصاب يكوف أف ويعتبر»: قولو(: ٗٚ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 وقت لو مملوكاً  النصاب يكوف أف أيضاً  ويشترط: أي «الزكاة وجوب وقت لو مملوكاً 
 .الزكاة وجوب
 تصفر، أو تحمر بأف الثمرة في الصالح ظهور: النخل ثمر في الزكاة وجوب ووقت

 أف فيشترط مشتدة، تكوف تنغمز ل غمزتها إذا بحيث الحبة تشتد أف الحبوب وفي
 ملكو إف وكذلك عليو، زكاة ل فإنو ذلك قبل باعو فلو الوقت ىذا في لو مملوكاً  يكوف

 :قاؿ ولذلك زكاة، فال ذلك بعد
 المزارع، يتتبع الذي ىو اللقاط «بحصاده يأخذه أو اللقاط، يكتسبو فيما تجب فال»

 الزرع، من المتساقط السنبل منها يلتقط أو النخل، من المتساقط التمر منها ويلقط
 ْلنو فيو؛ عليو زكاة فال الزرع، من نصاباً  أو التمر من نصاباً  اللقاط ىذا كسب فإذا
 .ملكو في يكن لم الزكاة وجوب حين

 بعد ملكو ْلنو الوارث؛ على زكاة فال الصالح، بدوّْ  بعد المالك مات لو وكذلك
 من فتخرج( الميت) اْلوؿ المالك على الحالة ىذه في الزكاة لكن الزكاة، وجوب

 .تركتو
 بثلثو، الزرع ىذا احصد: لرجل قيل إذا: أي بحصاده، يأخذه فيما زكاة ل أيضاً  وكذؾ

 وإنما الزكاة، وجوب حين يمكلو لم ْلنو الثلث؛ في عليو زكاة فال بثلثو، فحصده
 .ذلك بعد ملكو
 :شرطاف عندنا فصار
 .النصاب بلوغ: اْلوؿ
 .الزكاة وقت لو مملوكاً  النصاب يكوف أف: الثاني
: أي «المباح» «قطونا وبزر والزعبل، كالبطم، المباح، من يجتنيو فيما ول»: قولو

 كثيراً، شيئاً  منو اإلنساف جنى فلو وجل، عزّ  اهلل يخرجو مما الفالة في يخرج الذي
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 يجنى ما وىو المباح، إف إذ لو؛ ملكاً  ليس الوجوب وقت ْلنو فيو؛ عليو زكاة ل فإنو
 .أخذه إذا إل اإلنساف يملكو ل وغيره، الحشيش من
 .الجبل شعير جعفر، وزف على «الزعبل» و
: عندنا يسمى والحشيش الحشيش، سنبلة ىو: مشايخنا يقوؿ: «قطونا بزر» و
 .«الرّْبْلة»

 :قاؿ العلماء بعض فإف خالؼ إشارة «لو» «أرضو في نبت ولو»: قولو
 .الزكاة وجوب حين ملكو فقد لو ملكاً  كاف وإذا ملكو، فإنو أرضو، في نبت إذا

 غيره، من بو أحق وىو لو، ملكاً  ليس اهلل فعل من أرضو في ينبت ما أف: والمذىب
 وجبت لو، ملك المباح من أرضو في نبت ما بأف: قلنا إف :القولين اختالؼ على فبناء
 .استكمالو بعد أخذه إذا الزكاة عليو
 الوجوب حين ْلنَّوُ  منو؛ يجنيو فيما عليو زكاة فال الصحيح، وىو يملكوُ  ل: قلنا وإذا
) : وسّلم عليو اهلل صّلى النبي لقوؿ لو؛ ملكاً  ليس أنو صححنا وإنما لو، ملكاً  ليس

 .الكأل من وىذا ،ٔ( والنار والكأل، الماء، ثالث في شركاء الناس

                                                           

 من ماجة بنا والنار والكإل الماء في ثالث في شركاء الناس حديث (:٘ٙ/ٖقاؿ الحافظ في التلخيص ) ٔ
 الرواة في الخطيب ورواه السكن بن صححو وقد متروؾ خراش بن اهلل عبد وفيو المسلموف بلفظ عباس بن حديث

 بسند الطبراني عند وىو مالك عن راويو ميسرة بن الحكم عبد وفيو والملح وزاد عمر بن عن نافع عن مالك عن
 صحيح بسند ىريرة أبي حديث من ماجة ولبن أخرى طرؽ عنده ولو كاْلوؿ عمر بن عن جبير بن زيد عن حسن
 ل الذي الشيء ما اهلل رسوؿ يا قاؿ أنو أبيها عن بهيسة حديث من داود وْلبي والنار والكأل الماء يمنعن ل ثالث
 بن ذكرىا لكن تعرؼ ل بأنها القطاف وابن الحق عبد وأعلو قصة وفيو الملح فقاؿ أعاد ثم الماء قاؿ منعو يحل
 قاؿ منعو يحل ل الذي الشيء ما اهلل رسوؿ يا قالت أنها عائشة حديث من ماجة ولبن الصحابة في وغيره حباف
 الماء منعهما يحل ل خصلتاف أنس حديث من الصغير في وللطبراني ضعيف وإسناده الحديث والنار والملح الماء
 بهيسة حديث نحو سرجس بن اهلل عبد عن الضعفاء في وللعقيلي منكر حديث ىذا العلل في حاتم أبو قاؿ والنار
 أصحاب من المهاجرين من رجال سمع أنو خداش أبي حديث من المسند في وأحمد السنن في داود أبو وروى
 المسلموف يقوؿ أسمعو ثالثا سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع غزوت قاؿ سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 وقد الرجل يذكر ولم خداش أبي ترجمة في الصحابة معرفة في نعيم أبو ورواه والنار والكإل الماء ثالث في شركاء
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 قوتاً  كاف سواء والثمار الحبوب من مدخر مكيل كل في تجب الزكاة أف: والخالصة
 :شرطاف لذلك يشترط وأنو يكن، لم أـ

 .النصاب بلوغ: اْلوؿ
 .الزكاة وجوب وقت لو مملوكاً  يكوف أف: الثاني

 .قشره مع اْلرز نصاب(: ٕٓ-مسألة)
 عشرة قشره مع اْلرز نصاب أف الخطاب أبو ذكر(: ٛ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 فهو القشر، في ما بقاء يبق لم قشره، من أخرج وإذا قشره، مع يدخر ْلنو أوسق؛
 من ثقات يقوؿ أف إل بذلك، نصابو يعتبر ل: غيره وقاؿ. ذكرنا فيما سواء كالعلس

 يخبروف ثقات يوجد لم ومتى كالعلس، فيكوف النصف على يخرج إنو الخبرة أىل
 تصفيتو وبين قشره، في عشره إخراج بين ربو خيرنا نصابا، بلوغو في شككنا أو بهذا،
 بذلك، إل يحصل ل اليقين ْلف فال؛ وإل منو، أخذ نصابا بلغ فإف مصفى، قدره ليعلم

 .اىػ اْلثماف كمغشوش فاعتبرناه
 .صالحها بدا حتى فتركها صالحها بدو قبل ثمرة اشترى(: إذا ٕٔ-مسألة)

 حتى فتركها صالحها، بدو قبل ثمرة اشترى وإذا(: ٗٔ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 البائع، ملك على باقية وىي باطل، فالبيع القطع، شرط يكن لم فإف صالحها، بدا

 فيها الحكم ويكوف أيضا، باطل البيع أف روي فقد القطع، شرط وإف عليو، وزكاتها
 ىذا فعلى. الزيادة في ويشتركاف صحيح، البيع أف وروي القطع، يشترط لم لو كما

 أىل من المشتري يكن لم فإف نصابا، بلغت إف منها حصتو زكاة المشتري على يكوف
 الصالح بدو بعد فاشتراىا البائع عاد وإف فيها، زكاة فال والذمي، كالمكاتب الزكاة،

 .تسقط فال الزكاة، من الفرار ببيعها قصد يكوف أف إل فيها، زكاة فال غيره، أو

                                                                                                                                                  

 في داود أبو سماه فقد قاؿ كما وىو سلم و عليو اهلل صلى النبي يدرؾ لم خداش أبو فقاؿ عنو حاتم أبو سئل
 .معروؼ تابعي وىو الشرعبي وىو زيد بن حباف روايتو
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 ورثها أو مثمرة نخيال اشترى لو اصحابنا قاؿ (:ٙٙٗ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 المسلم باع ولو ملكو في الوجوب وقت لوجود الزكاة فعليو بدا ثم الصالح بدو قبل

 زكاة فال ملكو في الصالح فبدا ذمى أو لمكاتب الصالح بدو قبل المثمرة نخيلو
 أو ىبة أو مستأنف ببيع الصالح بدو بعد المسلم البائع ملك إلى عاد فلو واحد على
 ولو الوجوب حاؿ لو مالكا يكن لم لنو زكاة فال ذلك غير أو بعيب رد أو إقالة

 الزكاة فعليو للبائع الملك قلنا فاف الخيار مدة في الصالح فبدا الخيار بشرط اشتري
 فالزكاة موقوؼ قلنا واف فسخ واف الزكاة فعليو للمشترى( قلنا واف) البيع تم واف

 فبدا الصالح بدو قبل نخيال باع ولو عليو الزكاة وجبت الملك لو ثبت فمن موقوفة
 وىو بها الزكاة لتعلق البائع برضا ال الرد لو فليس عيبا بها وجد ثم المشترى ملك في

 فحكمو غيرىا من أو الثمرة نفس من الزكاة المشترى أخرج فاف يده في حدث كعيب
 الثمرة باع فلو جميعا والثمر النخل باع إذا كلو ىذا تعالي اهلل شاء اف قريبا سنذكره ما

 وجبت فقد بدا حتى يقطع فلم القطع بشرط يباع أف فشرطو الصالح بدو قبل وحدىا
 وحكى الرافعى قاؿ المشترى علي والعشر جاز الجذاذ الي بابقائها رضيا اف ثم الزكاة
 لم واف ضعيف غريب وىذا البقاء على البيع عند اتفقا لو كما ينفسخ البيع اف قوؿ

 ينفسخ أحدىما قولف فيو ثم بالفقراء اضرارا فيو لف الثمرة تقطع لم بالبقاء يرضيا
 واف يفسخ بالبقاء البائع يرض لم اف لكن ينفسخ ل وأصحهما امضائو لتعذر البيع
 يفسخ ل وأصحهما يفسخ أحدىما فوجهاف القطع وطلب المشترى وامتنع بو رضي

 ففسخ البيع يفسخ قلنا وحيث اعارة رضاه لف ذلك لو كاف رجع ثم البائع رضي ولو
 وأصحهما لو استقر الملك لف البائع على حدىماأ قولف فيو الزكاة تجب من فعلي
 رجع الثمرة نفس من الساعي أخذ لو ىذا فعلي بعيب فسخ لو كما المشترى علي

 .المشتري على البائع
 .الجمار لضعف أو العطش من خوفا كمالها قبل الثمرة قطعإذا  (:ٕٕ-مسألة)
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 خوفا كمالها، قبل الثمرة قطع إلى احتيج وإف(: ٛٔ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 طريق على يجب إنما الفقراء حق ْلف قطعها؛ جاز الجمار، لضعف أو العطش، من

 أحفظ اْلصل حفظ وْلف مالو، أصل يهلك ما ذلك من اإلنساف يكلف فال المواساة،
 في شركاء فهم سنة، كل في بحفظها يتكرر حقهم ْلف الثمرة، حفظ من للفقراء
 إل يكف لم وإف جففها، جميعها، قطع دوف الثمرة تجفيف يكفي كاف إف ثم. النخل

 .جاز منها الباقي لتحسين الثمرة قطع أراد إف وكذلك. جاز جميعها، قطع
 قبل الثمرة الماؿ رب يقاسم أف بين الساعي يخير: القاضي فقاؿ ذلك، أراد وإذا

 يجذىا، أف وبين ثمرتها، ويأخذ مفردة، نخلة نصيبهم ويأخذ بالخرص، الجداد
 من أو الماؿ رب من يبيعها أف وبين الفقراء، في الثمرة ويقسم بالكيل، إياىا ويقاسمو

 فيو الزكاة عليو: بكر أبو وقاؿ. الفقراء في ثمنها ويقسم بعده، أو الجداد قبل غيره
 زبيب، منو يجيء ل الذي العنب في الحكم وكذلك. عليو نص أحمد أف وذكر. يابسا

 .والهلياث كالبرنبا جيد، تمر منو يجيء ل الذي والرطب كالخمري،
. الفحاؿ وطلع كالخضراوات، فهو يدخر، ل ْلنو فيو؛ زكاة ل قلتم فهال: قيل فإف
 تسقط فلم أنفع، رطبا أخذه ْلف ىاىنا، يدخر لم وإنما الجملة، في يدخر ْلنو: قلنا
 أو تمرا أوسق خمسة منو يكوف حدا يبلغ حتى الزكاة فيو تجب ول بذلك، الزكاة منو

 عليو: القاضي فقاؿ الثمرة، ىذه الماؿ رب أتلف وإذا. اْلخرى الرواية على إل زبيبا،
 .الماؿ رب غير أتلفها لو كما قيمتها،

. الثمرة ىذه غير في كما زبيبا، أو تمرا، العشر ذمتو في يجب: بكر أبي قوؿ وعلى
 في يكوف: والثاني. قيمتو منو يؤخذ أحدىما،: قولف ففيو التمر، يجد لم فإف: قاؿ

 .بو يأتي أف وعليو ذمتو،
 .المغصوبة اْلرضزكاة زروع  (:ٖٕ-مسألة)

 عشر فال الزراعة تنقصها لم إف فزرعها عشرية أرضا غصب لو أنو إلى الحنفية ذىب
 . اْلرض رب على العشر كاف الزراعة نقصتها وإف اْلرض، رب على
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 جاحدا الغاصب كاف فإف غاصب اغتصبها وظيفة خراجها أرض:  خاف قاضي وقاؿ
 ولم الغاصب زرعها وإف أحد، على خراج فال الغاصب يزرعها لم إف للمالك بينة ول

 كاف أو بالغصب مقرا الغاصب كاف وإف الغاصب، على فالخراج الزراعة، تنقصها
 عند الزراعة نقصتها وإف ، اْلرض رب على فالخراج الزراعة تنقصها ولم بينة للمالك

 الغاصب من آجرىا كأنو كثر، أو النقصاف قل اْلرض رب على الخراج يوسف أبي
 ذلك كاف أكثر كاف فأيهما والنقصاف الخراج إلى ينظر محمد وعند ،النقصاف بضماف

 إلى الغاصب يؤديو الخراج فمقدار ، الخراج من أكثر النقصاف كاف إف الغاصب على
 إلى الكل يدفع أكثر الخراج كاف وإف ، اْلرض صاحب إلى الفضل ويدفع السلطاف
 . العشر في تقدـ مما مرادىم يفهم الخراج في ىذا نصهم ومن ، السلطاف

 تزكى فإنها ثمرتها، مع أعواـ بعد ردت ثم غصبت إذا النخل أف إلى المالكية وذىب
 الغاصب رد إذا منها يخرج ما يزكى أي زكيت تكن لم إذا خالؼ بال عاـ لكل

 رد بل جميعو يرد ولم نصاب سنة كل في حصل وكاف ثمارىا بعض رد فإف.  جميعها
 سنة كل يبلغ لم الغصب سنين على قسم لو بحيث وكاف فأكثر نصاب قدر منو

 . قولف زكاتو ففي نصابا
 الحصاد وقت قبل الزرع تملك إف اْلرض مالك على الزرع زكاة بأف الحنابلة وصرح

 أوؿ إلى ملكو فيستند ، لواحقو وعوض بذره بمثل يتملكو ْلنو وذلك ، اشتداده وبعد
 الزرع فزكاة ، حصاده قبل ربها يتملكو لم بأف الزرع الغاصب حصد إف أما.  زرعو
  . المسألة ىذه في نصا للشافعية نجد ولم، عليو ملكو لستقرار الغاصب على

 البذر كاف إذا المغصوبة اْلرض في أصيب ما(: ٚ٘/ٗوقاؿ ابن حـز في المحلى )
 عنو تولد فما لو كاف إذا فالبذر بذره؛ عن ملكو يبطل ل اْلرض غصبو ْلف للغاصب؛

 وملك حالؿ لو وىي الزكاة، منو حصتو ففي فقط؛ اْلرض حق عليو وإنما فلو؛
 .صحيح
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 أو منها، يخرج ما ببعض المأخوذة أو فاسد، بعقد المستأجرة اْلرض وكذلك
 . «العشر السماء سقت فيما»: - السالـ عليو - قولو لعمـو الممنوحة

 منو؛ تعالى اهلل أنبت مما شيء في حكم ول لو؛ حق فال مغصوبا البذر كاف إف وأما
: تعالى اهلل لقوؿ البذر؛ لصاحب كلو وىو غيرىا، في أـ نفسو أرضو في كاف سواء

 [ٛٛٔ: البقرة{ ]بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا ول}
 بغير أخذ بذر كل وكذلك بالباطل، أخذه إنما البذر غاصب أف في اثناف يختلف ول
 منو تولد ما لصاحب فهو شيء من تولد ما وكل أكلو، القرآف بنص عليو فمحـر حق
 بما موىوا فإف عليو، تعالى اهلل حـر ما لو بمبيح الضماف وجوب وليس خالؼ، بال

 :- لوجوه فيو لهم حجة فال. ٔ(بالضماف الخراج)  أف من روي
 .مجهوؿ وىو خفاؼ بن مخلد راويو ْلف يصح، ل خبر أنو: أولها

                                                           

 ، ٕٗٛ/ٖ) داود وأبو ،( ٕٕٓٚٗ رقم ، ٜٗ/ٙ) وأحمد ،( ٚٚٚٗٔ رقم ، ٙٚٔ/ٛ) الرزاؽ عبد أخرجو ٔ
 ماجو وابن ،( ٜٓٗٗ رقم ، ٕٗ٘/ٚ) والنسائى ،( ٕ٘ٛٔ رقم ، ٔٛ٘/ٖ) والترمذى ،( ٖٛٓ٘ رقم

 ،( ٜٔ٘ٓٔ رقم ، ٕٖٔ/٘) والبيهقى ،( ٕٙٚٔ رقم ، ٛٔ/ٕ) والحاكم ،( ٖٕٕٗ رقم ، ٗ٘ٚ/ٕ)
 حباف وابن ،( ٗٔٙٗ رقم ، ٕٛ/ٛ) يعلى وأبو ،( ٕٙٙ رقم ، ٜ٘ٔ/ٔ) الجارود وابن ،( ٜٛٔ/ٔ) والشافعى

/ ٖ) السنن في والدارقطني ،( ٕٕ-ٕٔ/ ٗ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي ،( ٕٜٚٗ رقم ، ٜٕٛ/ٔٔ)
 في والخطيب ،( ٕٓٚٔ/ ٘) الكامل في عدي وابن ،( ٖٙٔ-ٕٙٔ/ ٛ) السنة شرح في والبغوي ،( ٖ٘

 في كما منكر البخاري عنو قاؿ والحديث ،( ٖٓٔٓ رقم ، ٕ٘ٓ/ٕ) والديلمى ،( ٜٕٛ-ٜٕٚ/ ٛ) التاريخ
 الجرح في كما الرازي حاتم أبو وقاؿ ، بذاؾ ليس إسناده:  داود أبو وقاؿ ،( ٜٔٔ) للترمذي الكبير العلل

 المحلى في حـز ابن وضعفو اإلرشاد، في الخليليضعفو و  الحجة، بو تقـو إسناد ىذا ليس( : ٖٚٗ/ٛ) والتعديل
 أعالـ في القيم ابناإلماـ  وضعفو ،(ٖٔٔٔ/ٖ) الحفاظ ذخيرة في القيسراني ابن وضعفو ،(ٔٛ/ٜ) ،( ٖٙٔ/ٛ)

 ( .ٕٛٔ/ٕ) الموقعين
 ، حباف وابن ، الجارود وابن ، خزيمة ابن وصححو ، صحيح حسن:  قاؿ حيث الترمذي منهم آخروف وصححو
 ابن وصححو ،( ٕٔٔ/٘) واإليهاـ الوىم في القطاف ابن وصححو ، السنة شرح في البغوي وحسنو ، والحاكم

 ، صحتو على تدؿ جيدة شواىد لو( : ٕٚ/ٕ) الفقيو إرشاد في كثير ابن وقاؿ ،( ٕٕٔ) اإلقتراح في العيد دقيق
 في الحويني وصححو ،( ٕٖٚٔ) اإلرواء في اْللباني وصححو ،( ٖٕ٘/ٔ) التأسيس توالي في حجر ابن وحسنو

 للموافقات تحقيقو في مشهور الشيخ وصححو ،( ٕٚٙ ، ٕٙٙ رقم ، ٕٓٓ-ٜٜٔ/ٔ) المكدود غوث
 . المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وحسنو ،( ٕٗٓ/ٖ)
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 ومن عيب؛ فيو وجد ثم صحيحا بيعا بيع عبد في ورد لكاف صح لو أنو: والثاني
 كلو والقياس فكيف حقا؛ القياس كاف لو الحالؿ، على الحراـ يقاس أف الباطل
 للغاصب والحيواف اإلماء من المغصوبة أولد يجعلوا أف يلزمهم أنهم: والثالث. باطل
 .بذلك يقولوف ل وىم الخبر؛ بهذا

 في والتصفية الثمار في التجفيف بعد الغلة من الواجب القدر يؤخذ (:ٕٗ-مسألة)
 اإلخراج حين إلى الثمرة على والمؤنة ، الدخار وحاؿ الكماؿ أواف ْلنو ؛ الحبوب

 للساعي يحق ول ، الماشية حق في كالحفظ ، الغلة حق في ْلنو ، الماؿ لرب لزمة
 . رطبا أخذه

 . الحنابلة ذلك على نص.  يجزئو لم رطبا العشر الماؿ رب أخرج ولو
 : أحواؿ ذلك من ويستثنى

 ، بعضها قطع إلى أو ، العطش من خوفا كمالها قبل الثمرة قطع إلى يضطر أف:  منها
 . وأصلح أنفع رطبة قطعها يكوف أف ذلك ومثل ، ذلك لو فيجوز
 والفوؿ والتمر العنب أنواع كبعض رطبا يؤكل بل يجف ل مما الثمر يكوف أف:  ومنها

 وذلك ، الدخار يزكى ما شرط من بأف قاؿ من عند حتى الزكاة فيو فتجب ، ونحوىا
 . الجملة حيث من يدخر ْلنو
 القيمة فعليو الماؿ رب أتلفها وإف ، رطبا الفقراء حق أخذ يجوز:  الحالتين كلتا وفي

 . الماؿ رب شاء إف جافا الجنس من الزكاة قدر إخراج ويجوز
 .  يشتريو بأف ولو جافا العشر ذمتو في يجب:  وقيل
 . فالقيمة وإل بيع إف الثمن عشر يجب:  المالكية وقاؿ

 الزيت منو يعصر الذي الزيتوف من كاف إف ، الزكاة منو تؤخذ قاؿ من عند والزيتوف
 فهو يدخر الذي ىو ْلنو ؛ قليال زيتو كاف ولو ، عصره بعد زيتو من العشر يؤخذ
 بلغ إذا حبا عشره فيؤخذ ، حبا يدخر كاف وإف.  الثمار سائر في التجفيف بمثابة
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 الزيتوف بلغ إذا:  مالك قاؿ.  والحنابلة المالكية مذىب وىذا.  أوسق خمسة الحب
 . يعصر أف بعد زيتو من الخمس أخذ أوسق خمسة
 . حاؿ كل على حبا منو العشر يخرج أنو إلى حنيفة أبو وذىب

 .والرشاد الحلبة(: زكاة ٕ٘-مسألة)
 قاؿ المجرد في الطيب أبو القاضى قاؿ (:ٓٓ٘/٘المجموع )قاؿ النووي في 

 ول قاؿ الختيار حاؿ في بقوت ليست لنها الحلبة في زكاة ل البويطى في الشافعي
 ينبتو ول البرية في تنبت التى الحبوب في تجب ول اصحابنا قاؿ السماؽ في زكاة

 .للوجوب شرط وىو اآلدمى ينبتو مما ليس لنها يقتات قد كاف واف اآلدميوف
 الحلبة في الزكاة تجب (:ٖٙ/ٛٔأما العالمة العثيمين فقاؿ في مجموع فتاواه )

 والرشاد وحدىا الحلبة بعض، إلى بعضها يضم ول نصابا تبلغ أف بشرط والرشاد
 النبي بصاع صاع ثالثمائة فيها والنصاب. فيها زكاة فال نصابا، تبلغ لم إذا أما وحده،
   .وسلم عليو اهلل صلى

 أف فرضنا لو (:ٖٙ/ٛٔ(: سئل العالمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )ٕٙ-مسألة)
 وانقضت نخل، فيو ما جملة من البستاف ىذا وفي يبيعو، أف أراد بستانا إنساف عند
 على جميعو البستاف على زكاة: زكاتاف الشخص ىذا على فهل يبيعو، أف دوف سنة

 الثمر؟ على وزكاة تجارة، عروض أنو اعتبار
 وزكاة ثمره زكاة فيو تجب للتجارة المعد البستاف أف: اهلل رحمهم العلماء ذكر فأجاب:

 اْلصل وزكاة وعدمها، سقيو مؤونة بحسب العشر أو العشر نصف الثمر فزكاة أصلو،
 .العشر ربع

 زكاة ففيو بو بالتجار الربح أجل من البستاف تملك قد كاف إف: المذكور والسؤاؿ
 نواه ثم لالستغالؿ البستاف تملك قد كاف وإف. ثمره في ثمار وزكاة أصلو، في عروض
 لوجوب يشترط العروض ْلف للتجارة؛ يزكي ل أنو المذىب من فالمشهور للتجارة
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 البستاف في فليس وعليو إياىا، تملكو أوؿ من فيها التجارة ناويا يكوف أف فيها الزكاة
 .الثمر زكاة إل المذكور
 فعليها النية، بمجرد للتجارة تكوف أنها اهلل رحمو أحمد اإلماـ عن الثانية والرواية

 .أعلم واهلل الثمر، وزكاة العروض زكاة المذكور البستاف في يجب
 النبي أفرضي اهلل عنهما )  اهلل عبد بن جابر عن(: ورد في الحديث ٕٚ-مسألة)

 المسجد في يعلق بقنو التمر من أوسق عشرة جاد كل من أمر وسلم عليو اهلل صلى
 . ٔ( للمساكين

 يجذ النخل من قدرا يريد: الحربي إبراىيم قاؿ( : ٘ٚ/ٕ) المعالم في الخطابي قاؿ
 عليو بما العذؽ بالقنوا وأراد مفعوؿ، بمعنى فاعل مجذوذ وتقديره أوسق، عشرة منو
 الصدقة دوف المعروؼ صدقة من وىذا يأكلونو، للمساكين يعلق والبسر الرطب من

   .انتهى -واجب فرض ىي التي
 

 (الصدقة في الماؿ خيار أخذ كراىية في جاء ما باب)
 اهلل لقوؿ الماؿ؛ رديء الزكاة من تؤخذ لوكما أنو يتقى كرائم صاحب الزكاة أيضا 

 اْْلَْرضِ  ِمنَ  َلُكمْ  َأْخَرْجَنا َوِممَّا َكَسْبُتمْ  َما طَيَّْباتِ  ِمنْ  َأْنِفُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا} :تعالى
 َغِنيّّ  اللَّوَ  َأفَّ  َواْعَلُموا ِفيوِ  تُػْغِمُضوا َأفْ  ِإلَّ  بَِآِخِذيوِ  َوَلْسُتمْ  تُػْنِفُقوفَ  ِمْنوُ  اْلَخِبيثَ  تَػَيمَُّموا َوَل 

 في نزلت: )قاؿفي ىذه اآلية  عازب بن البراء ولحديث ؛ ٕٚٙ: اآلية البقرة، {َحِميدٌ 
  البسر أقناء حيطانها من النخل جدادُ  كاف إذا تخرج اْلنصار كانت اْلنصار؛
 فيأكل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مسجد في اسطوانتين بين حبلٍ  على فَػُيعلّْقونو

                                                           

 حباف وابن ،( ٜٕٙٗ) خزيمة وابن ،( ٔٛٚٔ) يعلى أبو ،(ٕٙٙٔ) داود أبوو  ،(ٜٖ٘/ٖأخرجو أحمد ) ٔ
( والحديث ٖٔٔ/٘) والبيهقي ،(ٚٔٗ/ٔ) والحاكم ،(ٖٓ/ٗ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي، (ٜٕٖٛ)

: إسناده جيد قوي، وقاؿ ٖٔٗ/ٖ) صححو ابن حباف، والحاكم، وأقره الذىبي ، وقاؿ عنو ابن كثير في تفسيره
(: إسناده جيد، وصححو العالمة اْللباني في صحيح أبي داود اْلـ ٕٓٗ/ٕالشوكاني في فتح القدير )

 (: إسناده حسن. ٗ٘ٔ/ٖٕ(، وقاؿ اْلرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )ٜٖ٘/٘)
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 كثرة في جائز أنو يظن الحشف فيو قنواً  فيدخلُ  أحدىم فيعمد المهاجرين، فقراء منو
: يقوؿ{ تُػْنِفُقوفَ  ِمْنوُ  اْلَخِبيثَ  تَػَيمَُّموا َوَل : }ذلك فعل فيمن فنَػَزؿَ  اْلقناء، من يوضع ما
 أىدي لو: يقوؿ{ ِفيوِ  تُػْغِمُضوا َأفْ  ِإلَّ  بَِآِخِذيوِ  َوَلْسُتمْ } تنفقوف منو للحشف تعمدوا ل

 لكم يكن لم ما إليكم بعث أنو غيظاً  صاحبو، من استحياء على إل قبلتموه ما لكم
 . ٔ( صدقاتكم عن غني اهلل أف واعلموا حاجٌة، فيو

 تَػَيمَُّموا َوَل : }- وجل عز - اهلل قاؿ التي اآلية في عنو اهلل رضي أمامة أبي وعن
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ فنهى ،ٕحبيقٍ  ولوف  الجعرور ىو قاؿ{ تُػْنِفُقوفَ  ِمْنوُ  اْلَخِبيثَ 

  عنو اهلل رضي مالك بن عوؼ وعن،  ٖ( الرُّذالة: الصدقة في تؤخذ أف وسلم عليو
 رجل عّلق وقد عصاً  وبيده المسجد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ علينا دخل: قاؿ
وَ   الصدقة ىذه رب شاء لو وقاؿ الِقنِو، ذلك في بالعصا يطعن فجعل حشفٍ  ِقنػْ

 . ٗ(القيامة يـو حشفاً  يأكل الصدقة ىذه ربَّ  إف وقاؿ منها بأطيب تصدؽ
                                                           

 ،( ٘٘/ٖ) والطبري ،( ٕٕٛٔ) ماجة وابن ،( ٜٕٚٛ) والترمذي ،( ٕٕٙ/ٖ) شيبة أبي ابن أخرجو ٔ
 والبيهقي ،( ٕ٘ٛ/ٕ) والحاكم ،( ٖٕٓٛ رقم ،ٕٛ٘/ٕ) حاتم أبي وابن ،( ٕٔٓ/ٗ) المعاني شرح والطحاوي

 غريب حسن حديث ىذا: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٙ٘ص) النزوؿ أسباب في والواحدي ،( ٖٙٔ/ٗ)
 العالمة وصححو صحيح، إسناده( : ٜٓ/ٕ) الزجاجة مصباح في البوصيري وقاؿ الحاكم، وصححو صحيح،
  ( .ٙٗٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في مقبل الشيخ وحسنو الترمذي، صحيح في اْللباني

 الرديء التمر أنواع من نوع: الحبيقو . فيو خير ل صغاراً  رطباً  يحمل التمر، رديء الدقل من نوع: الجعرور ٕ
 .الحديث غريب في النهاية .رجل وىو حبيق، ابن إلى منسوب

 في زنجويو وابن ،( ٖٔٔص) الخراج في آدـ ابن ويحيى ،( ٖٗ/٘) والنسائي ،( ٚٓٙٔ) داود أبو أخرجو ٖ
 والحاكم ،( ٖٓٔ/ٕ) والدارقطني ،( ٕٖٕٔ رقم ،ٜٖ/ٗ) خزيمة وابن ،( ٖٜٗٔ رقم ،ٓ٘ٓٔ/ٖ) اْلمواؿ

 عبد ابن وقاؿ الذىبي، ووافقو" يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح: "الحاكم عنو قاؿ والحديث( ٕٗٛ/ٕ)
 العالمة وصححو بالصواب، اْلولى وىو: الدارقطني قاؿ مرسال، روي وقد( : ٖ٘ٗ/ٔ) المحرر في الهادي
  .النسائي صحيح في اْللباني

 رقم ، ٖٛ٘/ٔ) ماجو وابن ،( ٛٓٙٔ رقم ، ٔٔٔ/ٕ) داود أبوالرسالة((، و -ٕٙٗ/ٜٖأحمد ) أخرجو ٗ
-٘ٛ/ٙ) التمهيد في البر عبد وابن،  (ٖٓٔٛ رقم ، ٕٚٗ/ٗ) ، والحاكم( ٕٚٙٗ) خزيمة وابن ،( ٕٔٛٔ

( ، ٖٚٔ/٘( والحديث صححو الحاكم وأقره الذىبي ، وحسنو العالمة اْللباني في صحيح أبي داود اْلـ )ٙٛ
 ( : إسناده حسن .  ٕٙٗ/ٜٖوقاؿ اْلرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )
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 ول الماخض، ول الربى، -تأخذ- ول(: ٓ٘ٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )
 العهد قريبة يعني. ولدىا تربي وىي وضعت قد التي الربى: أحمد قاؿ( اْلكولة
 :الشاعر قاؿ. نفاسها في: تقوؿ كما. ربابها في: العرب تقوؿ. بالولدة

 ربابها في البو أـ حنين
 ولدىا، يحن لم ولد بطنها في كاف فإف ولدىا، حاف قد التي والماخض: أحمد قاؿ
 الربى تأخذ ل: لساعيو عمر قاؿ. الماؿ رب لحق تؤخذ ل الثالث وىذه خلفة فهي
 جاز بإخراجها الماؿ رب تطوع وإف. الغنم فحل ول اْلكولة، ول الماخض، ول

 ىذا، ثبت وإذا. كعب بن أبي حديث في ذكرنا ما على الفضل، ثواب ولو أخذىا،
 أربابو، أجل من اْلمواؿ كرائم أخذ ومن الفقراء، أجل من الرديء أخذ من منع وأنو
 الشياه قسم المصدؽ جاء إذا الزىري قاؿ. الماؿ من الوسط في الحق أف ثبت
 نحو وروي. الوسط من المصدؽ وأخذ شرار، وثلث أوساط وثلث خيار، ثلث: أثالثا
 على تدؿ واْلحاديث. إليو وذىب إمامنا، وقالو ،- عنو اهلل رضي - عمر عن ىذا

 غنم في كنت قاؿ)  دليم، بن سعد عن بإسنادىما والنسائي، داود، أبو فروى ىذا،
 إليك؛ وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ رسول إنا فقال بعير، على رجالف فجاءني لي،

 عرؼ قد شاة إلى فعمد. شاة قال فيها؟ علي وما قلت غنمك، صدقة إلينا لتؤدي
 اهلل رسوؿ نهى وقد شافع، ىذه فقال إليهما فأخرجها وشحما، مخضا ممتلئة مكانها
 . ٔ( شافعا شاة نأخذ أف وسلم عليو اهلل صلى

 سويد وقاؿ. اللبن: والمخض شفعها، قد ولدىا ْلف بذلك سميت الحامل؛: والشافع
 اهلل رسوؿ عهد في فإذا اهلل رسوؿ مصدؽ مع سار، من أخبرني أو سرت،): غفلة بن
 ترد حين المياه يأتي فكاف قاؿ لبن راضع من نأخذ ل أف - وسلم عليو اهلل صلى -

                                                           

 ،(ٕٔٙٗ) ، والنسائي(ٕٓٓ/ٗ) الكبير تاريخو في البخاري ،(ٔٛ٘ٔ) داود بوأ ،(ٗٔٗ/ٖ) أخرجو أحمد ٔ
 ضعيف في اْللباني العالمة وضعفو ٜٙ/ٗ" السنن" في ، والبيهقي(ٜٚٙ" )والمثاني اآلحاد" في عاصم أبي وابن
 (: إسناده ضعيف.ٗ٘ٔ/ٕٗ(، وقاؿ اْلرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )ٜٙٚ، وفي اإلرواء )داود أبي
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 وىي كوماء، ناقة إلى منهم رجل فعمد: قاؿ. أموالكم صدقات أدوا: فيقوؿ الغنم
 .والنسائي داود، أبو رواه ٔ( يقبلها أف فأبى السناـ، العظيمة

 من ثالث) : قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن بإسناده داود، أبو وروى
 مالو زكاة وأعطى ىو، إل إلو ل وأنو وحده، اهلل عبد من اإليماف طعم طعم فقد فعلهن

 ول المريضة، ول الدرنة، ول الهرمة، يعط ولم عاـ، كل عليو رافدة نفسو، بها طيبة
 بشره يأمركم ولم خيره، يسألكم لم اهلل فإف أموالكم، وسط من ولكن اللئيمة، الشرط

 .الماؿ رذالة: والشرط الجرباء،: والدرنة معيبة، يعني: رافدة ٕ(
 

 )باب ل حظ لغني في الزكاة(
 اهلل ْلف غني والمساكين الفقراء سهم من الزكاة في يعطى ل أنو على الفقهاء اتفق

 ذلك على واستدلوا فيهم، داخل غير والغني والمساكين للفقراء جعلها تعالى

                                                           

/ ٖٔ) و( ٕٙٔ/ ٖ) شيبة أبي وابن ،(ٕ٘ٓٔ) اْلمواؿ في عبيد وأبو ،(الرسالة - ٕٖٔ/ ٖٔ) أحمد أخرجو ٔ
 ،(ٛٔ٘ٔ) اْلمواؿ في زنجويو وابن ،(ٖٓٙٔ) والدارمي ،(ٔٓٛٔ) ماجو وابن ،(ٜٚ٘ٔ) داود أبو ،(ٓ٘

 المجتبى في والنسائي ،(ٜٔٔ - ٛٔٔ) واسط تاريخ في وبحشل ،(ٕٕٚ/ ٔ) والتاريخ المعرفة في والفسوي
 ،(ٗٓٔ/ ٕ) والدارقطني ،(ٔٔ - ٓٔ/ ٕ) الكنى في والدولبي ،(ٖٕٕٚ) الكبرى وفي ،(ٖٓ - ٜٕ/ ٘)

 إليو فجلست: قاؿ وسلم، عليو اهلل صلى النبي مصدؽ أتانا: قاؿ غفلة بن سويد عنعن ( ٔٓٔ/ ٗ) والبيهقي
 في الملقن ابن عنو قاؿ والحديث... الحديث .لبن  راضع من آخذ ل أف عهدي في إف: " يقوؿ وىو فسمعتو

 ومجموعو، خالصتو في والنووي المنذري حسنو ولكن تحقيقو، في الجوزي ابن ضعفو(: ٖٛٗ/ ٘) المنير البدر
 أبي صحيح في اْللباني العالمة وحسنو (: إسناده حسن،ٖٗ/ٕوقاؿ في ابن الملقن أيضا في تحفة المحتاج )

 .المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط حسنو وكذا داود،
 ذات أو المضاؼ، بتقدير لبن، ذات: المراد أو اللبن، يرضع صغير: أي ،"لبن راضع من: "قولو: السندي قاؿ

 الصغار وفي اْلوساط، في الفقراء حق ْلف اْلوؿ وعلى الماؿ، خيار من ْلنها اْلخير، على والنهي لبن، راضع
 .شيء منها يؤخذ ل للدر أعدت ما أف المعنى: وقيل زائدة، الوجهين على" من"و بحقهم، إخالؿ

/ ٕ) والمثانى اآلحاد فى عاصم أبى ابن ،(ٕٔٗ/ ٚ) سعد وابن ،(ٕٛ٘ٔ رقم ،ٖٓٔ/ ٕ) داود أبو أخرجو ٕ
 صححو والحديث( ٚٙٓٚ رقم ،ٜ٘/ ٗ) والبيهقى ،(ٕٖٓ/ ٕ) الترمذى والحكيم ،(ٕٙٓٔ رقم ،ٖٓٓ

 (.ٙٗٓٔ) الصحيحة في اْللباني العالمة
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 افترض تعالى اهلل أف أعلمهم)  اليمن إلى بعثو حين لمعاذ وسلم عليو اهلل صلى بقولو
: بالصدقة والمراد، البخاري رواه ( فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم
 .وفقراءىم المسلمين أغنياء ويعني...  الزكاة
 وقاؿ ، ٔ( سوي مرة لذي ول لغني الصدقة تحل ل)  وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ
 الغني أخذ وْلف،  ٕ( مكتسب لقوي ول لغني فيها حظ ل): وسلم عليو اهلل صلى
 فلم بها الفقراء حاجة سد وىو وجوبها بحكمة ويخل أىلها إلى وصولها يمنع منها
 . يجز

                                                           

 التاريخ في والبخاري ،( ٖٓ٘ٙ رقم ، ٗٙٔ/ٕ) وأحمد ،( ٖٙٙٓٔ رقم ، ٕٗٗ/ٕ) شيبة أبى ابن أخرجو ٔ
 والحاكم ،( ٕ٘ٙ رقم ، ٕٗ/ٖ) والترمذى ،( ٖٗٙٔ رقم ، ٛٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٜٕٖ/  ٔ/  ٕ) الكبير

 وعبد ،( ٕٕٔٚ رقم ، ٖٓٓ ص) والطيالسى ،( ٖٜٕٗٔ رقم ، ٖٔ/ٚ) والبيهقى ،( ٛٚٗٔ رقم ، ٘ٙ٘/ٔ)
 ،( ٔٓٗٙ رقم ٔٔج) في يعلى وأبو ،( ٜٖٙٔ رقم ، ٕٚٗ/ٔ) والدارمى ،( ٘٘ٔٚ رقم ، ٓٔٔ/ٗ) الرزاؽ

 رضي عمرو بن عبداهلل حديث من( ٖٖٙ رقم ، ٜٜ ص) الجارود وابن ،( ٗٔ/  ٕ) المعاني شرح في والطحاوي
 وحديث ، وغيرىم ىالؿ بني من ورجل جنادة بن وحبشي وجابر ىريرة أبي حديث من أيضا ورد وقد عنهما اهلل

 ،( ٗٗٗ/ٚ) تفسيره في كثير ابن وصححو ، الذىبي ووافقو الحاكم وصححو ، الترمذي حسنو عمرو بن عبداهلل
:  اْلرنؤوط وقاؿ ، صحيح إسناده:  المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ، اإلرواء في اْللباني وصححو

 إسناده( : ٖٖٙ رقم ، ٕٕ/ٕ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ ، الشيخين رجاؿ ثقات رجالو قوي إسناده
 . صحيح حديث وىو ، حسن

 المجتبى في والنسائى ،( ٖٖٙٔ رقم ، ٛٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٔٓٓٛٔ رقم ، ٕٕٗ/ٗ) أحمد أخرجو ٕ
 المأثورة السنن وفي ،( ٕٗٗ/ٔ) مسنده في والشافعي ،( ٜٖٕٚ رقم ، ٗ٘/ٕ) الكبرى وفى ،( ٓٓٔ-ٜٜ/٘)
 والطحاوي ،( ٕٓٚٓ) و( ٜٕٙٓ) اْلمواؿ في زنجويو بن وحميد ،( ٕ٘ٚٔ) اْلمواؿ في عبيد وأبو ،( ٖ٘ٛ)

 ،( ٜٛ٘ٔ) السنة شرح في والبغوي ،( ٕٚٓ٘) اآلثار مشكل شرح وفي ،( ٘ٔ/ٕ) اآلثار معاني شرح في
 في النووي وصححو ،( ٔٙٔ/ٜ) المحلى في حـز ابن بو احتج والحديث( ٕٜٕٗٔ رقم ، ٗٔ/ٚ) والبيهقى
 ثقات، ورواتو صحيح، إسناده حديث ىو( : ٕٕ٘ٔ/ٕ) التنقيح في الهادي عبد ابن وقاؿ ،( ٕٕٛ/ٙ) المجموع

 صحيح إسناده( : ٕٖٙ/ٔ) التنقيح في الذىبي وقاؿ ، إسنادا أحسنها ىو حديث من أجوده ما: أحمد اإلماـ قاؿ
 ،( ٖٔٙ/ٚ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو ، قوي جيد إسناد( : ٙٓٔ/ٗ) تفسيره في كثير ابن وقاؿ ،

 المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،( ٙٚٛ رقم ، ٖٔٛ/ ٖ) اإلرواء في اْللباني العالمة وصححو
 .الشيخين شرط على صحيح إسناده( : ٙٛٗ/ٜٕ)
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 أف المسلمين علماء بين خالؼ ول (:٘ٓٔ/ٗقاؿ ابن عبد البر في التمهيد )
 ما على ٔالخدري سعيد أبي حديث في ذكر ما إل لغني تحل ل المفروضة الصدقة

 .ىذا كتابنا من موضعو في اهلل شاء إف ذكره يأتي
                                                           

 اشتراىا رجل أو عليها للعامل لخمسة إل لغني الصدقة تحل ل) يقصد المصنف حديث أبي سعيد مرفوعا  ٔ
 رقم ،ٙ٘/ ٖ) أحمد أخرجو (لغني منها فأىدى عليو تصدؽ مسكين أو اهلل سبيل في غاز أو غاـر أو بمالو

 ٜٓ٘/ ٔ) ماجو وابن ،(ٖٙٙٔ رقم ،ٜٔٔ/ ٕ) داود وأبو ،(ٔ٘ٔٚ رقم ،ٜٓٔ/ ٗ) الرزاؽ وعبد ،(٘٘٘ٔٔ
/ ٕ) والدارقطنى ،(ٖ٘ٙ رقم ،ٜٜ ص) الجارود وابن ،(ٖٕٗٚ رقم ،ٔٚ/ ٗ) خزيمة وابن ،(ٔٗٛٔ رقم

 المعرفة وفي( ٜٕٙٗٔ رقم ،٘ٔ/ ٚ) والبيهقى ،(ٓٛٗٔ رقم ،ٙٙ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٖ رقم ،ٕٔٔ
 الملقن ابن قاؿ وإرسالو، وصلو في اختلف والحديث( ٜٚ - ٜٙ/ ٘) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٖٖٚٗٔ)

 طريقة أو الوصل طريقة: أصح أيهما الحفاظ واختلف صحيح، الحديث ىذا(: ٕٖٛ/ ٚ) المنير البدر في
 كذا. أشبو اإلرساؿ أف أبيو عن ونقل أرسلو، الثوري أف: «حاتم أبي ابن علل» ففي طائفة؛ الثاني فصحح اإلرساؿ؟

 بو حدث الحديث ىذا: «عللو» في فقاؿ الدارقطني عنو وسئل يخالفو، ما البيهقي عن وسيأتي الثوري، عن نقلو
: غيره وقاؿ كر،ا عس ابن قالو سعيد، أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن والثوري معمر، عن الرزاؽ عبد
 حدثني: قاؿ أسلم بن زيد عن الثوري، عن مهدي، ابن ورواه: قاؿ. أصح وىو وحده، معمر عن الرزاؽ دبع عن

 معلة أحاديث في مقبل الشيخ وقاؿ الصحيح، وىو رجال، يسم ولم وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الثبت
 أباه يسأؿ حاتم أبي ابن ولكن الصحيح رجاؿ وجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(: ٘ٙٔ) الصحة ظاىرىا

 حدثني قاؿ اسلم بن زيد عن الثوري رواه خطأ، ىذا فقال( ٕٕٔ/ ٔ) العلل في كما الحديث ىذا عن زرعة وأبا
 ىو أليس ىو؟ من الثبت: قائل قاؿ فاف: أبي وقاؿ اشبو وىو وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي قاؿ قاؿ الثبت
 لو ل: قاؿ عطاء؟ ىو الثبت أليس: زرعة ْلبي قلت عنو، يكن لم يسار بن عطاء كاف لو لو قيل يسار؟ بن عطاء
 وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن عطاء عن زيد عن عيينو ابن رواه وقد. عنو يكني كاف ما عطاء كاف

 ا.ىػ "العلل" من اىػ. احفظ والثوري أبي قاؿ. مرسل
 بلفظ مرفوعا سعيد أبي عن عطاء حديث من فيو أخرجو أف بعد مستدركو في الحاكم قاؿ اْلوؿ، طائفة وصحح

 إياه، أنس بن مالك إلرساؿ يخرجاه لم وإنما: قاؿ الشيخين، شرط على صحيح حديث ىذا: المرسل داود أبي
 فالقوؿ يقفو أو يصلو أو الحديث مالك يرسل فقد صحيح، أنو شرطي من وىذا: قاؿ. عطاء عن أسلم، بن زيد عن

 عطاء عن زيد، عن واحد، غير رواه قد الحديث ىذا: مسنده في البزار وقاؿ. ويسنده يصلو الذي الثقة قوؿ
 الرزاؽ وعبد الصواب، عندي كاف ثقة بالحديث حدث وإذا: قاؿ والثوري معمر،: عن الرزاؽ عبد وأسنده مرسال،
 الجوزي ابن وقاؿ. أسلم بن زيد رواية من جماعة وصلو الحديث ىذا: البر عبد ابن وقاؿ ثقة، ومعمر ثقة، عندي

( وصال) والثوري معمرا، وأف أرسال عيينة وابن مالكا، أف: وفيها طرقو، البيهقي وجمع. ثقات إسناده: «تحقيقو» في
. ا واْلصوليوف الفن ىذا أىل بو صرح كما للمتصل الحكم أف إذف والصحيح المعتمدين، الحفاظ جلة من وىما

 المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،(ٓٚٛ رقم ،ٖٚٚ/ ٖ) اإلرواء في اْللباني العالمة وصححو ىػ
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 لم من ومنهم عنها التنزه يرى من فمنهم للغني تحل ىل التطوع الصدقة في واختلفوا
 من جاءؾ ما لعمر وسلم عليو اهلل صلى لقولو" مسألة، غير من جاءت إذا بأسا بها ير

 السؤاؿ أف على إجماعهم مع ،"إليك اهلل ساقو رزؽ ىو فإنما وتمولو فكلو مسألة غير
 .الغنى معروؼ لغني يحل ل

 من التطوع عن التنزه ورأوا المتناف أجل من كرىها إنما التطوع صدقة كره من وأكثر
 بعضهم أو ونزعوا لمعطيها والخضوع النفس ذؿ من قابضها يلحق لما الصدقات
 أخذىا يجيزوا ولم عنها التنزه فرأوا عنهم يغسلونها الناس أوساخ الصدقة أف بالحديث

 جوائز اهلل رحمو سفياف قاؿ لقد حتى إليها يضطروا لم ما بالكفاؼ عنها استغنى لمن
 ىذا مع ويحتمل :عمر أبو قاؿ، يمنوف ْلنهم اإلخواف صالت من إلي أحب السلطاف

 في وسلم عليو اهلل صلى النبي عن المروية واآلثار، حقا الماؿ بيت في لو أف رأى أنو
 ا.ىػ جدا كثيرة ما مقدارا ملك لمن أو مطلقا السؤاؿ كراىتو

 .الزكاة أخذ من المانع الغنى في العلماء اختلفقد و 
 ملك ىو وقبولها الصدقة أخذ بو يحـر الذي الغنى أف إلى اْلحناؼ فذىب - ٔ

 وخادـ مسكن من إليو يحتاج عما فاضال غيره أو عرض من عدلها أو درىم مائتي
)  اليمن إلى بعثو حين معاذ حديث في وسلم عليو اهلل صلى بقولو واحتجوا ... وأثاث

 رواه ( فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افترض اهلل أف أعلمهم
 الناس وسلم عليو اهلل صلى النبي جعل فلما: قالواوقد تقدـ،  ومسلم البخاري
 لم الفقراء في وردىا اْلغنياء صنف من الصدقة أخذ وأوجب وأغنياء، فقراء: صنفين

 دوناىما وما درىم، مائتي ملك الذي ىو الغني كاف ولما قالوا بينهم، واسطة ىهنا تبق
 . أخذىا لو فيجوز الفقراء في داخال يكوف أف وجب غنيِّا مالكها يكن لم

                                                                                                                                                  

 ابن الموصوؿ وصحح وإرسالو، وصلو في اختلف لكن الشيخين رجاؿ ثقات رجالو صحيح حديث(: ٜٚ/ ٛٔ)
 المرسل ورجح. ويعتضد اْلئمة بعمل يتقوى إرسالو فرض وعلى والذىبي، البر عبد وابن والبيهقي والحاكم خزيمة

 (.ٖ٘ٙ رقم ،ٖٕ/ ٕ) المكدود غوث في الحويني وصححو حاتم، أبي وابن الدارقطني
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 خمسين ملك ىو والصدقات الزكاة أخذ معو يحـر الذي الغنى: آخروف وقاؿ - ٕ
 فيجوز غيرىا دوف لو المعدة اإلنفاؽ آلة النقود ْلف الذىب من قيمتها أو درىًما
 الكافية بو تحصل ما ول الذىب من قيمتها أو درىًما خمسين يملك ل لمن اْلخذ

 الخرقي اختارىا عنو رواية في أحمد قاؿ وبهذا ذلك، غير أو عقار أجرة أو كسب من
 ، راىويو ابن وإسحاؽ المبارؾ وابن الثوري، سفياف قاؿ وبو أصحابو، من

)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ مسعود ابن بحديث ذلك على واستدلوا
 يا فقيل وجهو في كدوح أو خدوش أو خموش القيامة يـو جاء يغنيو، ما ولو سأؿ من

 . ٔ( الذىب من حسابها أو درىًما خمسوف قاؿ غناه، وما: اهلل رسوؿ
 وأحمد المبارؾ بن اهلل وعبد الثوري يقوؿ وبو :الحديث ىذا روى أف بعد الترمذي قاؿ

 ،الصدقة لو تحل لم درىًما خمسوف الرجل عند كاف إذا: قالوا: وإسحاؽ
 وىو جبير بن حكيم إسناده في ْلف الحديث ىذا إلى العلم أىل بعض يذىب ولم

 لو محتاج وىو أكثر أو درىًما خمسوف عنده كاف إذا: وقالوا ىذا في ووسعوا ضعيف
 . والعلم الفقو أىل من وغيره للشافعي قوؿ وىو. الزكاة من يأخذ أف
 بن عطاء بحديث واستدؿ درىًما أربعين وجد من الغني سالـ بن عبيد أبو وقاؿ - ٖ

 أىلي لي فقاؿ الغرقد ببقيع وأىلي أنا نزلت)  قاؿ أنو أسد بني من رجل عن يسار
 من يذكروف فجعلوا نأكلو شيئا لنا فسلو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى اذىب

                                                           

 ،(ٔ٘ٙ ،ٓ٘ٙ) والترمذي ،(ٕٙٙٔ) داود وأبو ،(ٔٗٗ ،ٖٛٛ/ ٔ) وأحمد ،(ٕٕٖ) الطيالسي أخرجو ٔ
 اآلثار معاني شرح في والطحاوي ،(ٖٙٛ/ ٔ) والدارمي ،(ٓٗٛٔ) ماجو وابن ،(ٜٚ/ ٘) المجتبى في والنسائي

 ،(ٓٛٗ) و( ٛٚٗ) والشاشي ،(ٖ٘ٔ/ ٔ) الكنى في والدولبي ،(ٖٙٙ - ٖ٘ٙ/ ٕ) عدي وابن ،(ٕٓ/ ٕ)
( ٕ٘ٓ/ ٖ) تاريخو في والخطيب ،(ٕٗ/ ٚ) والبيهقي ،(ٚٓٗ/ ٔ) والحاكم ،(ٕٕٔ/ ٕ) السنن في والدارقطني

 ىذا أجل من جبير بن حكيم في شعبة تكلم وقد حسن، حديث مسعود ابن حديث: الترمذي والحديث قاؿ عنو
 جبير بن حكيم حديث من اْلربعة، السنن رواه أىل( : ٚٓٚ/ٔوقاؿ ابن كثير في تفسيره ) رواه الحديث،
 ا.ىػ الحديث ىذا جراء من اْلئمة من واحد غير وضعفو الحجاج، بن شعبة تركو وقد( . ٘) الكوفي اْلسدي
 وقاؿ ،(ٜٜٗ) الصحيحة في بطرقو في اْللباني العالمة وصححو ،(ٛٓٔ/ ٕ) العارضة في العربي ابن وصححو
 .  جبير بن حكيم لضعف ضعيف إسناد وىذا حسن، حديث(: ٜ٘ٔ/ ٙ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط
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 يسألو رجال عنده فوجدت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فذىبت حاجتهم
 وىو عنو الرجل فتولى أعطيك ما أجد ل يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ شئت من لتعطي إنك لعمري يقوؿ وىو مغضب
 إلحافا سأؿ فقد عدلها أو أوقية ولو منكم سأؿ من أعطيو ما أجد ل أف علي يغضب

 ولم فرجعت قاؿ درىما أربعوف واْلوقية أوقية من خير لنا للقحة فقلت اْلسدي قاؿ
 منو لنا فقسم وزبيب شعير ذلك بعد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على فقدـ أسألو

 رضي اهلل عنو الخدري سعيد أبي، وحديث  ٔ(وجل عز اهلل أغنانا حتى قاؿ كما أو
 فقلت ألحف فقد أوقية قيمة ولو سأؿ من)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ

 أسألو فلم فرجعت درىما أربعين من خير ىشاـ قاؿ أوقية من خير ىي الياقوتة ناقتي
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على اْلوقية وكانت حديثو في ىشاـ زاد شيئا

 . ٕ(درىما أربعين

                                                           

 ،( ٕٚٙٔ رقم ، ٙٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٖٓٗ/٘( )ٖٙ/ٗ) وأحمد ،( ٜٜٜ/ٕ) الموطأ في مالك أخرجو ٔ
 اآلثار معاني شرح وفي ،( ٚٛٗ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي ،( ٜٕٙ٘ رقم ، ٜٛ/٘) والنسائى

 زنجويو وابن ،( ٖ٘ٚٔ) ،( ٖٗٚٔ) اْلمواؿ في اهلل عبيد وأبو ،( ٔٓٙٔ) السنة شرح في والبغوي ،( ٕٔ/ٕ)
 ،( ٖٜ/ٗ) التمهيد في البر عبد ابن صححو والحديث( ٖٙٙ) المنتقى في الجارود وابن ،( ٕٙٚٓ) اْلمواؿ في

 ، صحيح إسناد ىذا:  بقولو( ٜٔٚٔ) الصحيحة في اْللباني العالمة وصححو ، المنتقى في الجارود ابن وصححو
 وقاؿ ، صحيح إسناده( : ٖٙٙ رقم ، ٕٗ/ٕ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ ، تضر ل الصحابي جهالة و

 . السابق التعليق في مر كما صحيح إسناده:  المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط
 متعقب ، صحبتو صحة يدرى ول يسم، لم عمن ْلنو( : ٖ٘ٔ/ٙ) المحلى في للحديث حـز ابن تضعيف( تنبيو)

 عند يسم لم إذا دونو من كحكم يسم لم إذا الصاحب حكم وليس( : ٖٜ/ٗ) التمهيد في البر عبد ابن بقوؿ
 الموطأ شرح في الزرقاني بقوؿ أيضا ومتعقب ، لهم العدالة وثبوت جميعهم عن الجرحة لرتفاع العلماء،

 وتعقبو ، وغيره أحمد ذلك على نص وقد صحيح فالحديث جميعهم لعدالة يضر ل الصحابي وإبهاـ( : ٚٗ٘/ٗ)
 أىل أكثر عند الراجح ىو كما تضر، ل الصحابي جهالة:  بقولو المحلى على تعليقو في شاكر أحمد الشيخ أيضا

 . حـز ابن ذلك في خالف واف العلم،

( : ٖٖٔ/٘( وغيره والجديث قاؿ عنو العالمة اْللباني في صحيح أبي داود اْلـ )ٕٛٙٔأخرجو أبو داود ) ٕ
 . حباف ابن وصححو صحيح، حسن إسناده
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بحديث  واستدؿ الخطابي حكاه. ويعشيو يغديو ما وجد من الغني بعضهم وقاؿ - ٗ
 يغنيو ما وعنده سأؿ من)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ الحنظلية بن سهل
 ، ٔ( ويعشيو يغديو ما قدر قاؿ يغنيو، وما اهلل رسوؿ يا قالوا النار من يستكثر فإنما
 وجد من: بعضهم فقاؿ تأويلو في اختلفوا: ( ٙٓٔ/ٔ) السنن معالمفي  الخطابي قاؿ

 ىو إنما: بعضهم وقاؿ، الحديث ظاىر على المسألة، لو تحل لم وعشاءه يومو غداء
 المدة لقوتو يكفيو ما عنده كاف فإذا اْلوقات، دائم على وعشاء غداء وجد فيمن

 تقدـ التي باْلحاديث منسوخ ىذا آخروف وقاؿ، المسألة عليو حرمت فقد الطويلة
 أو قيمتها أو درىًما خمسين بملك الغنى تقدير فيها التي اْلحاديث يعني ذكرىا،
 حتى اْلحاديث بين تعارض ل بأنو مردودة النسخ ودعوى، قيمتها أو أوقية بملك
 ما يعلم كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف بينها الجمع ويمكن فيها النسخ يدعى
 ل من فمنهم كفايتهم قدر في مختلفوف الناس فإف يناسبو بما فخاطبو واحد كل يغني

 لو يكوف من ومنهم أربعين، من أقل يكفيو ل من ومنهم درىًما، خمسين من أقل يكفيو
 ا.ىػ أعلم واهلل يسأؿ فال غنيِّا فيكوف فأول أول يقـو يـو كسب

 محتاًجا يكن لم فإف الكفاية بو تحصل ما الغنى أف: أحمد عن الثانية الرواية - ٘
 وإف الصدقة لو حلت محتاجا كاف وإف شيًئا، يملك لم وإف الصدقة، عليو حرمت

 شهاب وابن الخطاب أبي اختيار وىذا، سواء ىذا في وغيرىا واْلثماف نصابًا، ملك
 .اْلدلة تؤيده الذي الصحيح وىو ،والشافعي مالك قوؿ وىو الحنابلة من العكبري
 :يلي بما واستدلوا

                                                           

 و( ٜٖٕٔ) خزيمة وابن ،( ٜٕٙٔ رقم ،ٚٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٕٙٙٚٔ رقم ،ٓٛٔ/ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 وفي ،( ٖٔٚ/ٗو ٕٓ/ٕ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي ،( ٜٖٖٗ) و( ٘ٗ٘) حباف وابن ،( ٕ٘ٗ٘)

 ،( ٗٛ٘) الشاميين مسند وفي ،( ٕٓٙ٘ رقم ،ٜٙ/ٙ) الكبير في والطبراني ،( ٙٛٗ) اآلثار مشكل شرح
 في الحق عبد ضعفو وكذا ،( ٕ٘ٔ/ٙ) المحلى في حـز ابن ضعفو والحديث( ٜٜٕٔٔ رقم ،ٕٗ/ٚ) والبيهقي
 مجهوؿ،: الحديث إسناد رجاؿ أحد السلولى كبشة أبو أف بحجة( ٖٙٗ/٘) واإليهاـ مالوى بياف في كما أحكامو

 وصححو حباف، ابن صححو لذا ثقة،: التقريب في الحافظ عنو وقاؿ ومسلم البخاري رجاؿ من بأنو متعقب وىو
 ( .ٙٙٔ/ٜٕ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وصححو داود، أبي صحيح في اْللباني العالمة
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 إل لتحل المسألة إف»: المخارؽ بن لقبيصة قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف -أ
 أصابت لقد قومو من الحجا ذوي من ثالثة يقوؿ حتى فاقة أصابتو رجل: ثالثة ْلحد
..  «عيش من سداًدا أو عيش من قواًما يصيب حتى المسألة لو فحلت فاقة فالنًا

 إلى المسألة لو أباح أنو: الحديث من الدللة وجووقد تقدـ،  مسلم رواه الحديث
 .الكفاية حصوؿ

 في يدخل فقير فهو محتاًجا كاف فمن ضدىا والغنى الفقر ىي الحاجة وْلف -ب
 على والدليل الزكاة ْلخذ المحرمة النصوص عمـو في دخل استغنى ومن النص عمـو

. فاطر سورة{ )اللَّوِ  ِإَلى اْلُفَقَراءُ  َأنْػُتمُ  النَّاسُ  َأيػَُّها يَا} تعالى اهلل قوؿ الحاجة ىو الفقر أف
 .إليو المحتاجوف أي( ٘ٔ/ آية

 معلـو للغنى حد ل والشافعي مالك قاؿ: ( ٕٕٚ/ٕ) السنن معالمفي  الخطابي وقاؿ
 الصدقة، عليو حرمت عنده بما اكتفى فإذا وطاقتو، بوسعو اإلنساف حاؿ يعتبر وإنما
 ا.ىػ لو حلت احتاج وإذا
 أو عمل أو كسب من يمونو ومن وعائلتو ىو يكفيو ماؿ لو كاف فمن ذلك على وبناء
 أو نصابًا اْلمواؿ من ملك ومن الزكاة، من اْلخذ لو فليس ذلك غير أو عقار أجرة
 . بغني ليس ْلنو الزكاة من اْلخذ فلو يعولو ومن لنفسو كفايتو بو تتم ل أكثر

 ختلفم والمساكين الفقراء سهم غير من الزكاة من الغني إلى الصرؼ ( :ٔ-مسألة)
 غارًما أو اهلل سبيل في كاف ولو لغني الزكاة تعطي ل الحنفية فعند، الفقهاء فيو بين

 على فترد أغنيائهم من تؤخذ)  المتقدـ معاذ حديث بإطالؽ عمال البين ذات إلصالح
 العامل إل ذلك من يستثنوا ولم،  ( لغني الصدقة تحل ل) وحديث ، ( فقرائهم

 في لدخولهم قلوبهم والمؤلفة عملو على أجرة ىو إنما العامل يأخذه ما ْلف والمؤلف
 بقية أما، زعمهم حد على اإلسالـ بانتشار سقط سهمهم أف غير عليو وتثبتهم اإلسالـ

 من اْلىم المقصود ْلف للفقراء ردىا على معاذ حديث في اقتصر إنما: فقالوا اْلئمة
 ىناؾ يكن لم والمساكين للفقراء إل تعطى ل الزكاة كانت ولو الفقراء، إغناء الزكاة
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 الغنى مع اْلخذ لهم فيجوز الفقر فيهم يشترط لم بعدىم ستة أصناؼ لذكر فائدة
 :قسماف الزكاة أىل وأصناؼ، اآلية بظاىر
 والمكاتبوف والمساكين الفقراء وىم إليها حاجتهم مع إل الزكاة يأخذوف ل قسم

 الفقر مع يأخذونها الثاني والقسم، السبيل وابن مباح في أنفسهم لمصلحة والغارموف
 ذات إلصالح والغارموف قلوبهم والمؤلفة عليها العاملوف وىم إليهم لحاجتنا والغنى
 ل)  وسلم عليو اهلل صلى قولو ذلك على والدليل اهلل سبيل في والمجاىدوف البين
 في غاز أو غاـر أو بمالو اشتراىا رجل أو عليها، لعامل لخمسة إل لغني الصدقة تحل
 ( وقد تقدـ تخريجو .   لغني منها فأىدى عليو تصدؽ مسكين أو اهلل سبيل

 إليها الزكاة دفع يجز لم عليها ينفق غني زوج لها كاف إذا الفقيرة المرأة: ( ٕ-مسألة)
 يستغنى عقار لو من فأشبهت الواجبة النفقة من يصلها بما لها، حاصلة الكفاية ْلف

 العقار منفعة تعطلت إذا كما إليها الدفع جاز ذلك وتعذر عليها ينفق لم وإف بأجرتو،
. 

 غني تحت فقيرة إلى ول»: قولو (:ٕٚ٘/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 المؤلف واشترط .فقيرة امرأة التقدير محذوؼ، لموصوؼ صفة ىذه «فقيرة» .«منفق

 فال للنفقة، باذل منفقا يكوف أف: الثاني .غني تحت تكوف أف: اْلوؿ :ىما شرطين
 استغنت قد عليها ينفق الذي زوجها إف إذ فقيرة، غير الحقيقة في ْلنها إليها؛ تدفع

 وإذا عليها، منطبق الوصف ْلف لزوجها؛ وتحل لها، فتحل فقير، تحت كانت فإف بو،
 تستغن ولم فقيرة، ْلنها الزكاة؛ من فتعطى الناس أبخل من لكنو غني، تحت كانت

 قاؿ فإف { .. {.والمساكين للفقراء الصدقات إنما: }تعالى قولو في فتدخل بزوجها،
 لها نقوؿ ل: قلنا المحكمة؟ إلى وارفعيو الزوج طالبي: لها تقولوف ل لماذا: قائل

 عليها، ضرر وىذا يطلقها، أف إلى يفضي فقد مشاكل، عليو يترتب ىذا ْلف ذلك؛
 .الشريعة بو جاءت مما أنو شك ل الضرر ىذا لدفع حاجتها ودفع

 ل حظ لهم في الزكاة . المكتسبوف اْلقوياء ( :ٖ-مسألة)



 - 81 - 

 المكتسب للقوي تحل ل كذلك أخذىا لو يجوز ول للغني الزكاة دفع يحل ل كما
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ العاص بن عمرو بن اهلل عبد روى لما أخذىا لو يجوز ول

 عدي بن اهلل عبيد وعن، ٔ( سوي مرة لذي ول لغني الصدقة تحل ل)  وسلم عليو
 من يسألنو وسلم عليو اهلل صلى النبي أتيا أنهما أخبراه رجلين أف)  الخيار بن

 حظ ول أعطيتكما شئتما إف»: فقاؿ جلدين، ورآىما البصر، فيهما فقلب الصدقة،
 .ٕ( مكتسب لقوي ول لغني فيها

: المرة: الجوىري قاؿ .«سوي مرة لذي ول»: عمرو بن اهلل عبد حديث في وقولو
 الشوكاني قاؿ .والعمل الكسب على القوة: المرة: غيره وقاؿ .والعقل والشدة القوة

                                                           

 التاريخ في والبخاري ،( ٖٓ٘ٙ رقم ، ٗٙٔ/ٕ) وأحمد ،( ٖٙٙٓٔ رقم ، ٕٗٗ/ٕ) شيبة أبى ابن أخرجو  ٔ
 والحاكم ،( ٕ٘ٙ رقم ، ٕٗ/ٖ) والترمذى ،( ٖٗٙٔ رقم ، ٛٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٜٕٖ/  ٔ/  ٕ) الكبير

 وعبد ،( ٕٕٔٚ رقم ، ٖٓٓ ص) والطيالسى ،( ٖٜٕٗٔ رقم ، ٖٔ/ٚ) والبيهقى ،( ٛٚٗٔ رقم ، ٘ٙ٘/ٔ)
 ،( ٔٓٗٙ رقم ٔٔج) في يعلى وأبو ،( ٜٖٙٔ رقم ، ٕٚٗ/ٔ) والدارمى ،( ٘٘ٔٚ رقم ، ٓٔٔ/ٗ) الرزاؽ

 رضي عمرو بن عبداهلل حديث من( ٖٖٙ رقم ، ٜٜ ص) الجارود وابن ،( ٗٔ/  ٕ) المعاني شرح في والطحاوي
 وحديث ، وغيرىم ىالؿ بني من ورجل جنادة بن وحبشي وجابر ىريرة أبي حديث من أيضا ورد وقد عنهما اهلل

 ،( ٗٗٗ/ٚ) تفسيره في كثير ابن وصححو ، الذىبي ووافقو الحاكم وصححو ، الترمذي حسنو عمرو بن عبداهلل
:  اْلرنؤوط وقاؿ ، صحيح إسناده:  المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ، اإلرواء في اْللباني وصححو

 إسناده( : ٖٖٙ رقم ، ٕٕ/ٕ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ ، الشيخين رجاؿ ثقات رجالو قوي إسناده
 . صحيح حديث وىو ، حسن

 المجتبى في والنسائى ،( ٖٖٙٔ رقم ، ٛٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٔٓٓٛٔ رقم ، ٕٕٗ/ٗ) أحمد أخرجو ٕ
 المأثورة السنن وفي ،( ٕٗٗ/ٔ) مسنده في والشافعي ،( ٜٖٕٚ رقم ، ٗ٘/ٕ) الكبرى وفى ،( ٓٓٔ-ٜٜ/٘)
 والطحاوي ،( ٕٓٚٓ) و( ٜٕٙٓ) اْلمواؿ في زنجويو بن وحميد ،( ٕ٘ٚٔ) اْلمواؿ في عبيد وأبو ،( ٖ٘ٛ)

 ،( ٜٛ٘ٔ) السنة شرح في والبغوي ،( ٕٚٓ٘) اآلثار مشكل شرح وفي ،( ٘ٔ/ٕ) اآلثار معاني شرح في
 في النووي وصححو ،( ٔٙٔ/ٜ) المحلى في حـز ابن بو احتج والحديث( ٕٜٕٗٔ رقم ، ٗٔ/ٚ) والبيهقى
 ثقات، ورواتو صحيح، إسناده حديث ىو( : ٕٕ٘ٔ/ٕ) التنقيح في الهادي عبد ابن وقاؿ ،( ٕٕٛ/ٙ) المجموع

 صحيح إسناده( : ٕٖٙ/ٔ) التنقيح في الذىبي وقاؿ ، إسنادا أحسنها ىو حديث من أجوده ما: أحمد اإلماـ قاؿ
 ،( ٖٔٙ/ٚ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو ، قوي جيد إسناد( : ٙٓٔ/ٗ) تفسيره في كثير ابن وقاؿ ،

 المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،( ٙٚٛ رقم ، ٖٔٛ/ ٖ) اإلرواء في اْللباني العالمة وصححو
 .الشيخين شرط على صحيح إسناده( : ٙٛٗ/ٜٕ)
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 لقوي ول» قولو أعني- بعده الذي بالحديث مقيدة القوة وىي: ىنا المرة وإطالؽ
 قرف إذا إل الستحقاؽ عدـ يقتضي ل القوة مجرد أف الحديثين من فيؤخذ «مكتسب

 استواء والمراد: الجوىري قاؿ .الخلق مستوي أي «سوي» وقولو .الكسب بها
 أي «مكتسب» وقولو .شديدين قويين أي «جلدين» وقولو .وسالمتها اْلعضاء
 والتحذير الوعظ المالك أو لإلماـ يستحب أنو على دليل وفيو .كفايتو قدر يكتسب
 رسوؿ فعل كما الكسب على قوة لذي ول لغني تحل ل الصدقة بأف الناس وتعريف

 .( ٓٛٔ – ٜٚٔ/ٗ) اْلوطار نيل، برفق ذلك ويكوف وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 من اْلخذ لو يجوز ىل وقوتو لصحتو الكسب على يقدر فيمن الفقهاء اختلفقد و 

 غناه وْلف المتقدمين، للحديثين ذلك لو يجوز ل وأحمد الشافعي فقاؿ الزكاة؟
 كاف وإف الصدقة من اْلخذ لو يجوز: ومالك حنيفة أبو وقاؿ، بالماؿ كغناه بالكسب

 .مكتسًبا قويِّا
 المصارؼ، ىم والفقراء فقير، نوفأ نصاب من أقل يملك كاف إذا: حنيفة أبو قاؿ

 النصاب، فقد وىو دليلها على الحكم فأدير عليها يوقف ل الحاجة حقيقة وْلف
 على ل المسألة من المنع على معناىا في وما المتقدمة اْلحاديث وحملوا

 .قوتهم مع الفقراء يعطيها كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي إف وقالوا الصدقة، أخذ
 الغنى بين سوى وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف عليهم يرد المتقدـ الصحيح والحديث

 بالكتساب مطالب ْلنو القوي على الزكاة حرمت وإنما الكتساب، على والقوة
 معذور فهو عمال يجد ل لكنو قويِّا كاف فإذا، الناس على كال يكوف أف ل وبالعمل

 .لو مالئًما عمال يجد حتى الزكاة من يعاف أف حقو ومن
 فقير أنو يعرؼ من(: ٔٓٔ/٘ٔقاؿ العالمة ابن باز في فتاوى نور على الدرب )

 الفقر اّدعى من مكاف، أيّ  في أو المساجد، حوؿ يتجمع"  فمن"  كاف سواء يعطى،
 صلى والنبي، يعطى أف بأس فال يكّذبو ما يوجد ول عليو، ظاىرة والعالمات والحاجة،

 نشيطين، يعني جلدين، ورآىما الزكاة منو وطلبا جالف، إليو شكا لمَّا وسلم عليو اهلل
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 قد واإلنساف  «مكتسب لقوي ول لغني فيها حظّ  ول أعطيتكما شئتما إف»: قاؿ
 ول والفقر، الحاجة أظهر إذا فيعطى عماًل، وجد ول ماؿ، عنده ما ولكن جلًدا يكوف
 حصل ما عماًل، وجد ما صادقًا، يكوف قد ْلنو يعطى؛ كاذب أنو على يدؿ ما يوجد

 كذبو على يدؿ ما يوجد ول وسأؿ والحاجة، الفقر أظهر من أف فالحاصل شيء، لو
 ا.ىػ يعطى

 الزكاة، يسأؿ سائل جاءؾ إذا (:ٕ٘ٙ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 ل؟ أـ تعطيو فهل قويا، جلدا ورأيتو

 قوي ول لغني فيها حظ ول أعطيتك شئت إف: وقل أول، عظو: نقوؿ: الجواب
 من يسألنو إليو أتيا اللذين الرجلين في وسلم عليو اهلل صلى النبي فعل كما مكتسب،

 لقوي ول لغني فيها حظ ول أعطيتكما شئتما إف»: وقاؿ جلدين، فرآىما الصدقة
 لم الكالـ بهذا وعظتو لو فإنك فسدت، اليـو الناس أحواؿ: قائل قاؿ فإف «مكتسب

 الجواب؟ فما يتعظ
 النبي وعظو بما فنعظو حسنة أسوة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ في لنا أف: الجواب

 إذا أما نعطيو، فإننا يدعي، ما خالؼ نعلم ل ونحن أصر فإذا وسلم، عليو اهلل صلى
 ا.ىػ نعطيو ل فإننا يدعي ما خالؼ نعلم ونحن السؤاؿ، على أصر

 -أي السيد سابق– قولو (:ٖٓٛ(: قاؿ العالمة اْللباني في تماـ المنة )صفرع)
 النزالي سئل:  النووي قاؿ: "  ؟ الزكاة من المكتسب القوي يعطى ىل:  عنواف تحت

 الزكاة أخذ لو ىل بالبدف بالتكسب عادتهم تجر لم الذين البيوتات أىل من القوي عن
 "  بو تليق حرفة المعتبر أف على جار صحيح وىذا نعم:  فقاؿ ؟ الفقراء سهم من

 يتكفف أف ومن البطالة من لو وخير للمسلم أشرؼ فهي تدنت مهما الحرفة:  قلت
 قولو بو يخصص أف نظري في يجوز ل المذكور والعتبار منعوه أو أعطوه الناس أيدي
 "  سوي مرة لذي. .  الصدقة تحل ل: "  سلم و عليو اهلل صلى

 .فتأمل 
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 أو الفقر وادعى ماؿ لو يعرؼ لم وإف(: ٙٚٔ/ٙ" )المجموعفي  النووي قاؿ(: فرع)
 انتهى الفقر اإلنساف في اْلصل ْلف؛ خالؼ بال ببينة يطالب ول قولو، قبل المسكنة

. 
 ل أنو وذكر جلدا صحيحا الرجل كاف وإف (:ٖٙٔ/ٚوقاؿ ابن قدامة في المغني )

 النبي ْلف يحلفو ول كذبو يقين يعلم لم إذا يمين بغير قولو وقبل منها أعطي لو كسب
]  رواياتو بعض وفي يحلفهما ولم سأله اللذين الرجلين أعطى سلم و عليو اهلل صلى

 وصوبو البصر فينا فصعد الصدقة من فسألناه سلم و عليو اهلل صلى النبي أتينا قاؿ أنو
 .الحديث وذكر[  أعطيتكما شئتما إف:  فقاؿ جلدين فرآنا

 يقلد كما لهم ويعطي يقلد الخطاب وأبو القاضي فقاؿ عيال لو أف ادعى فإف:  فصل 
 العياؿ عدـ اْلصل ْلف ببينة إل قولو يقبل ل عندي عقيل ابن قاؿ حاجتو دعوى في
 يوافق ما يدعي فإنو لو كسب ل أنو ادعى إذا ما وفارؽ عليو البينة إقامة تتعذر ول

 الفقر ادعى ولو عليو البينة إقامة عليو وتتعذر والماؿ الكسب عدـ اْلصل ْلف اْلصل
 النبي أف]  روي لما نفد أو تلف مالو بأف تشهد ببينة إل قولو يقبل لم بالغنى عرؼ من

 يشهد حتى فاقة أصابتو رجل لثالثة إل المسألة تحل ل:  قاؿ سلم و عليو اهلل صلى
 حتى المسألة لو فحلت فاقة فالنا أصابت لقد قومو من الحجى ذوي من ثالثة لو

 ثالثة الفقر على البينة في يعتبر وىل[  عيش من سدادا ػ أو ػ عيش من قواما يصيب
 يقبل:  والثاني الخبر لظاىر ثالثة إل يكفي ل:  أحدىما وجهاف فيو ؟ بإثنين يكتفي أو

 الشح على المبينة اْلدميين حقوؽ إلى بالنسبة الفقر في يقبل قولهما ْلف اثنين قوؿ
 وإف عليو فيقتصر المسألة حل في ورد إنما والخبر أولى تعالى اهلل حق ففي والضيق

 لم سلم و عليو اهلل صلى النبي ْلف يستحلف ولم قولو قبل ماؿ لو يعرؼ لم
 يلـز ل ْلنو أيضا قولو قبل متجمال رآه فإف جلدين رآىما اللذين الرجلين يستحلف

 لكن{  التعفف من أغنياء الجاىل يحسبهم: }  تعالى اهلل قوؿ بدليل الغنى ذلك من
 ظاىر رآه وإف الزكاة لو تحل ل ممن يكوف لئال الزكاة من يعطيو ما أف يخبره أف ينبغي
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 إليو يدفعو ما أف ول اْلخذ جواز شرط لو يبين أف يحتج ولم منها أعطاه المسكنة
 ىذه لو يقوؿ ىل رجل إلى زكاتو يدفع الرجل عن سئل وقد اهلل رحمو أحمد قاؿ، زكاة
 ا.ىػ وتعريفو سؤالو عن حالو بظاىر فاكتفى يقرعو ول ويسكت يعطيو فقاؿ ؟ زكاة

 قبل بالغنى يعرؼ لم من الفقر ادعى وإف(: ٕٙٛ/ٕ) القناع كشاؼ في البهوتي وقاؿ
 . انتهى"  صدقو والظاىر، الحاؿ استصحاب اْلصل ْلف؛ قولو

 يجوز فهل فقراء، أنهم يدعوف من ىناؾ(: ٕٔ/ٓٔ) الدائمة اللجنة علماء وسئل
 بالفقر؟ ادعائهم حسب الزكاة من إعطاؤىم

 قولو في اهلل ذكرىم الذين أىلها من للزكاة السائل أف الظن على غلب إذا :فأجابوا
 تدؿ لقرائن ، اآلية...(  عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما: )سبحانو

 . فال وإل.  منها أعطي صدقو على
 أف إل الزكاة من بإعطائو بأس فال حالو تعلم ل وأنت الفقر السائل ادعى إذا لكن

 رآىما وقد الزكاة سأله لمن وسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما لو فقل ؛ قويا يكوف
 ( .مكتسب لقوي ول لغني فيها حظ ول أعطيتكما شئتما إف: ) جلدين

 التي الدار صاحب في مالك قاؿ(: ٜٛ/ٗ(: قاؿ ابن عبد البر في التمهيد )فرع) 
 أنو تحملو دار بعد فيو يعيش بيعت إف فضل ثمنها في ول سكناه عن فضل فيها ليس

 لو ويفضل مسكن بو لو يشتري ما ثمنها في الدار كانت وإف قاؿ الزكاة من يعطى
 .كذلك عنده والخادـ الزكاة من يعطى ل أنو بو يعيش فضل
 مذىبو من المعروؼ أف إل جميعا التأويلين يحتمل والخادـ الدار في ىذا أيضا وقولو

 أحواؿ من والمعروؼ الجتهاد قدر على إل يجاوزه ل حدا الغنى في يحد ل أنو
 غير من الجتهاد إلى أيضا الزكاة من الواحد المسكين يعطى ما يرد وكذلك الناس

 .توقيف
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 فكلهم والطبري حنبل بن وأحمد عبيد وأبو ثور وأبو والشافعي حنيفة وأبو الثوري فأما
 ولم لو وتحل الزكاة من يأخذ أنو عنهما يستغني ل وىو والخادـ الدار لو فيمن يقولوف
 .مالك فسره الذي التفسير ىذا يفسروا

 وأىلو ىو عنو يستغني ل مسكن لو كاف من الكفارات كتاب في قاؿ الشافعي أف إل
 عن يفضل مسكنو كاف وإف قاؿ الفطر وصدقة والزكاة اليمين كفارة من أعطى وخادـ
 القوؿ فهذا شيئا ذلك من يعط لم غنيا بمثلو يكوف الذي الفضل أىلو وحاجة حاجتو
 كم يقل ولم بو، يعيش" فضل ذلك من لو يفضل قاؿ مالكا أف إل مالك قوؿ ضارع
 .غنيا بو يكوف" فضل ذلك من لو يفضل: قاؿ والشافعي بو، يعيش
 المسكن لو من الزكاة من يعطى قاؿ الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد وروى

 وعن الشافعي قاؿ ما نحو على عبيد أبو وفسره الحسن عن الربيع ورواه والخادـ
 .مثلو جبير بن سعيد وعن ذلك في الحسن قوؿ نحو النخعي إبراىيم

 .معصية على بها يستعين أو يصلي ل لمن الزكاة دفع حكم (:ٗ-مسألة)
 الخاصة المصالح وإقامة الضرورات ودفع الحاجات لسد شرعت اْلصل في الزكاة

 يشتري أو والغناء والقمار والزنا كالخمر محـر إلى بها يتوسل لمن تدفع فال والعامة
 على بالتعاوف أمرنا تعالى اهلل ْلف المحرمات من ذلك نحو أو دخاف أو لهو آلة بها
 اْلِبرّْ  َعَلى َوتَػَعاَونُوا: }تعالى قاؿ. والعدواف اإلثم على التعاوف عن ونهانا والتقوى البر

ْثمِ  َعَلى تَػَعاَونُوا َول َوالتػَّْقَوى / المائدة{ )اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوَ  َواتػَُّقوا َواْلُعْدَوافِ  اإْلِ
ٕ.) 

 . عند الجمهور فسقو أوعند البعض  لكفره يصلي ل لمن تدفع ل الزكاة أف كما
 الليلة تصدؽ ) لحديث شرحو في( ٜٕٓ/ٖفي الفتح ) حجر ابن الحافظ ذكروقد 
 ل الزكاة بأف المالكية صرح وقد ، خالفا للعاصي الزكاة إعطاء في أف(  كافر على

 فإف ، المعصية في يصرفونها أنهم المعطي ظن على غلب إف المعاصي ْلىل تعطى
  .وتجزئ تجوز الحاؿ تلك غير وفي ، الزكاة عن تجزئو لم ذلك على أعطاىم
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( ٜٛ – ٚٛ/ٕ٘) ، (ٕٛٚ/ٕٗ في مجموع الفتاوى ) تيمية ابن قاؿ الحنابلة وعند
 فمن ، للشريعة المتبعين الدين أىل من المستحقين بزكاتو يتحرى أف لإلنساف ينبغي: 

 على يعاف فكيف والستتابة وغيره بالهجر العقوبة يستحق فإنو فجورا أو بدعة أظهر
 وإل ، أعطي ، أصلي أنا:  قاؿ فإف ، بالصالة يؤمر يصلي ل كاف من:  وقاؿ ؟ ذلك

 .ا.ىػ بالنفاؽ معلوما يكن لم ما يعطى أنو ومراده ، يعط لم
 على بها يستعين ل لمن الزكاة تعطى أف ينبغي ل: ( ٔٙ)ص الختيارات فيقاؿ و 

 المؤمنين من إليها يحتاج لمن طاعتو على معونة فرضها تعالى اهلل فإف اهلل طاعة
 اهلل سبيل في والمجاىدين عليها كالعاملين المؤمنين يعاوف لمن أو والغارمين كالفقراء

 بأداء ويلتـز يتوب حتى الزكاة من شيًئا يعطي ل الحاجات أىل من يصلي ل فمن
 ازىػ الصالة

 من كانوا إف البدع أىل من اإلسالـ إلى للمنتسبين الزكاة إعطاء يجوز الحنفية وعند
 اْلولى أف على، اإلسالـ عن لهم مخرجة مكفرة بدعتهم تكن لم ما الثمانية، اْلصناؼ

 عند عداىم من على والعمل ، العتقاد في عليو المستقيمين الدين أىل تقديم
 . ٔ( تقي إل طعامك يأكل ول مؤمنا إل تصاحب ل ) لحديث ، الزكاة من اإلعطاء

 
 منىذه اْلسرة  تُعطى أف فيجب يعولها، أسرة المجاىر الفاسق لهذا كاف إذا (تنبيو)

 تزر ول عليها، إل نفسو كل تكسب ول: )تعالى قاؿ كما. بذنبو تؤخذ ول الزكاة،
 (.ٗٙٔ: اْلنعاـ( )أخرى وزر وازرة

                                                           

 ،( ٜٖٕ٘) والترمذي ،( ٕٖٛٗ) داود وأبو ،( ٖٗٙ) الزىد في المبارؾ ابن، و (ٖٛ/ٖ)أخرجو أحمد  ٔ
 الحاكم، و  (ٓٙ٘) حباف ابنو  ( ،ٕٗٔص) العزلة في والخطابي ، (ٖ٘ٔٔ) يعلى وأبو ،( ٖٓٔ/ٕ) الدارميو 
 وقاؿ ،( ٛٙ/ٖٔ) السنة شرح في البغوي حسنووالحديث  (ٖٗٛٗ) السنة شرح في والبغوي ( ،ٕٛٔ/ٗ)

 الشرعية اآلداب في مفلح ابن وقاؿ ، بو بأس ل إسناده الرياض في النووي وقاؿ ، الذىبي وأقره صحيح:  الحاكم
 تحقيق فيومن معو  اْلرنؤوط وقاؿ ،( ٖٔٗٚ) الجامع صحيح في اْللباني وحسنو ، حسن حديث( : ٕٛٙ/ٗ)

 . حسن إسناده: ( ٖٚٗ/ٚٔ) المسند
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 المزكي من زكاتو .  علي واجبة نفقتهم( : ل حظ لمن ٘-مسألة)
 إلى ول والجدات واْلجداد الوالدين إلى الزكاة دفع يجوز ل أنو على العلماء اتفق

 المزكي إذاكاف والمساكين الفقراء سهم من إناثًا أو كانوا ذكورًا وأولدىم اْلولد
 .عليو واجبة نفقتهم ْلف فقراء وىم موسًرا

 يجوز ل الزكاة أف على العلم أىل أجمع:  (ٜٕٙ/ٕ) المغنيكما في   المنذر ابن قاؿ
 كاف بأف عليهم النفقة على إليهم الدافع يجبر التي الحاؿ في الوالدين إلى دفعها
 إليو نفعها ويعود عنو وتسقطها نفقتو عن تغنيهم إليهم زكاتو دفع ْلف فقراء وىم موسًرا
 ا.ىػ دينو بها قضى لو كما تجز فلم نفسو إلى دفعها فكأنو
 .عنده نفقتهم لسقوط البنين وبني والجدة الجد إلى الدفع أجاز أنو مالك عن وروى

 صلى قولو الحديث في جاء ولهذا لوالديو ماؿ الولد ماؿ ْلف الجمهور قوؿ والراجح
 ما أطيب إف)  وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ،  ٔ( ْلبيك ومالك أنت) : وسلم عليو اهلل

 إلى مضاًفا الرجل ماؿ كاف فإذا،  ٕ( كسبكم من أولدكم وإف كسبكم من أكلتم
                                                           

 اهلل وعبد جندب بن وسمرة.  وعائشة مسعود ابن اهلل وعبد عمرو بن اهلل وعبد اهلل عبد بن جابر حديث من ورد ٔ
 من كثير ضعفو والحديث جميعا عنهم اهلل رضي الخطاب بن وعمر مالك بن وأنس الصديق بكر وأبي عمر بن

 حجر ابن وحسنو كثير وابن القيم ابن صحتو إلى وأشار الملقن وابن القطاف وابن حـز ابن وصححو العلم أىل
 ( .ٖٛٛ) اإلرواء انظرو  ، اْللباني والعالمة شاكر أحمد الشيخ وصححو

 ،(ٕٖٛ٘ رقم ،ٖٔ/ ٙ) وأحمد ،(ٓٛ٘ٔ) والطيالسي ،(ٖٗٙٙٔ رقم ،ٖٖٔ/ ٜ) الرزاؽ عبد أخرجوٕ
 ،(ٕٖٛ٘ رقم ،ٜٕٛ/ ٖ) داود وأبو ،(ٕٚٗ/ ٕ) والدارمي ،(ٔٙ٘ٔ رقم ،ٙٛٛ/ ٖ) راىويو بن وإسحاؽ
 ،(ٖٕٚٔ رقم ،ٖٕٚ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٕ٘ٗٗ رقم ،ٕٔٗ/ ٚ) والنسائى ،(ٖٛ٘ٔ رقم ،ٜٖٙ/ ٖ) والترمذي
 حباف، ابن صححو والحديث( ٜٕٖ/ ٜ) السنة شرح في والبغوي ،(ٕ٘٘٘ٔ رقم ،ٓٛٗ/ ٚ) والبيهقى

 حسنو والحديث: الفيض في المناوي وقاؿ ،(ٕٓٔ/ ٛ) المحلى في حـز ابن وصححو الذىبي، ووافقو والحاكم،
 يعرفاف، ل وىما أمو عن وتارة عمتو عن عمارة عن بأنو القطاف ابن وأعلو زرعة وأبو حاتم أبو وصححو الترمذي
 ،(ٖٖٓ - ٜٕٖ/ ٖ) اإلرواء في اْللباني العالمة وصححو ،(ٖٛٓ/ ٛ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو

 عمة لجهالة ضعيف إسناد وىذا لغيره حسن حديث(: ٖٗ/ ٓٗ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ
 يؤثر ولم شرطهما، على وىي وفروعو،" التهذيب" في الحافظ ول المزي لها يترجم فلم التيمي عمير بن عمارة

 ابن تفسير صحيح في العدوي مصطفى الشيخ وقاؿ عنها، عمير بن عمارة برواية إل تعرؼ ولم أحد، عن توثيقها
 . طرقو بمجموع صحيح(: ٙٚٙ/ ٖ) كثير
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 ابنو ملك لف ملكو في باؽ فكأنو ابنو أعطى متى فهو كسبو من بأنو وموصوفًا أبيو
 إذ مثلو فاْلب البن في ذلك صح وإذا صحيحة، صدقة تحصل فلم إليو منسوب

 فلم لبعض بعضهم شهادة تقبل ل ولهذا الولدة، طريق من اآلخر إلى منهما واحد كل
 . بعض إلى بعضهم زكاة دفع يجز

 أو والده أو لولده اْلمر ولي دفعها ثم اْلمر ولي إلى زكاتو دفع ( : إذاٙ-مسألة)
 ذمة وبرئت محلها بلغت قد المسلم اْلمر ولي إلى بدفعها الزكاة ْلف جاز زوجتو

 والمصلحة الحاجة بحسب الشرعي مصرفها في يصرفها أف اْلمر ولولي منها المزكي
. 
 بالحاؿ الوالدين إلى الدفع جواز عدـ على اإلجماع المنذر ابن قيد ( :ٚ-مسألة)

 لم فإذا فقراء، وىم موسًرا كاف بأف عليهم النفقة على إليهم الدافع فيها يجبر التي
 قاؿ فقد الزكاة فيو وجبت نصابًا وملك معسًرا الولد كاف بأف الحاؿ ىذه تتحقق
 مسكيًنا أو فقيًرا الوالد أو الولد كاف إذا وأما: ( ٛٗٔ/ٙ)  المجموع في النووي

 سهم من إليو الزكاة دفع وولده لوالده فيجوز نفقتو تجب ل اْلحواؿ بعض في وقلنا
 . كاْلجنبي حينئذ ْلنو خالؼ بال والمساكين الفقراء
 والديو إلى الزكاة دفع عن( ٜٓ/ٕ٘كما في مجموع فتاواه ) اإلسالـ شيخوسئل 
 ل؟ أـ يجوز ىل نفقتهم تلزمو ل الذين وولده

 لمصلحة والغاـر كالفقير. لحاجتو يأخذ صنف: صنفاف الزكاة يأخذوف الذينفأجاب: 
 البين ذات إصالح في والغاـر كالمجاىد: المسلمين لحاجة يأخذىا وصنف. نفسو

 كانوا إذا الوالدين إلى دفعها وأما. أقاربو من كانوا وإف إليهم دفعها يجوز فهؤلء
 عاجز وىو فقراء كانوا إف وأما ذلك جواز واْلظهر وجهاف ففيها مكاتبين أو غارمين

 والمانع موجود المقتضي ْلف الحاؿ؛ ىذه في إليهم دفعها جواز فاْلقوى نفقتهم عن
 .المقاـو المعارض عن السالم بالمقتضي العمل فوجب مفقود
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 علوا وإف الوالدين إلى الزكاة صرؼ ويجوز( : " ٗٓٔ ص) الختيارات فيكما  قاؿو 
 فقراء كانوا إذا - اْلحفاد يعني - سفل وإف الولد وإلى - والجدات اْلجداد يعني -

 وإذا ، السبيل أبناء أو مكاتبين أو غارمين كانوا إف وكذا ، نفقتهم عن عاجز وىو
"  زكاتهم من أعطيت بهم تضر ونفقتها ماؿ لهم صغار أولد ولها فقيرة اْلـ كانت
 . باختصار انتهى
 أو أـ، أو ابن، عنده إنساف :(٘ٔٗ/ٛٔفي مجموع فتاواه ) عثيمينعالمة الال وسئل
 تلزمو َمن: قلتَ  وقد إليهم، الزكاة يخرج أف ويريد -نفقتهم يلزمو الذين ِمن- أخت
 ؟ نفقتهم يلزمو الذي َفَمن إليو، الزكاة إخراج يصح ل نفقتو

 كاف لو أما النفقة، أجل من إليهم زكاتو يَْدفع أف يجوز ل نفقتو تلزمو من كلفأجاب:  
 من َدينو تقضي أف وأردتَ  َدين عليو الوالد أف فرضنا فإذا بأس، فال َدين قضاء في

 كنت إذا أما البن، وكذلك اْلـ، وكذلك حرج، فال قضاءه يستطيع ل وىو زكاتك
 تجب والنفقة مالك، تُػَوفّْر بهذا ْلنك يجوز؛ ل فهذا النفقة أجل من زكاتك من تعطيو

 كل: أي مات، لو أنت ترثو من ولكل والبنت؛ البن، ولألبناء واْلب، اْلـ،: للوالدين
 َذِلكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعَلى: تعالى اهلل لقوؿ نفقتو؛ فعليك مات لو ترثو من
 .النفقة بمنزلة الرضاع ْلف الرضاع؛ أجرة الوارث على اهلل فأوجب[ ٖٖٕ:البقرة]

 اإلنساف دفع حكم ما :(٘ٔٗ/ٛٔأيضا في مجموع فتاواه ) عثيمينعالمة الال وسئل
 وفرعو؟ أصلو إلى زكاتو

 وإف وبناتو وأبناءه علوا، وإف وأمهاتو آباءه أعني وفرعو أصلو إلى الزكاة دفع: فأجاب
 الواجبة النفقة عنو ليسقط دفعها لو كما تجزئو، لم عليو واجبا إلسقاط كاف إف نزلوا
 تجزئو، فإنها عليو واجب إسقاط غير في كاف إف أما بالزكاة، استغنوا إذا عليو لهم
 اإلنفاؽ يحتمل ل ومالو ابن أولد لو كاف أو. الحي أبيو عن دينا بها قضى لو كما

 ل نفقتهم ْلف حينئذ؛ زكاتو من ابنو أولد يعطي فإنو وأولده، زوجتو وعلى عليهم
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 أولى تجزىء التي الحاؿ في والفروع لألصوؿ الزكاة وبذؿ الحاؿ، ىذه في عليو تجب
 .وصلة صدقة ذلك ْلف لغيرىم؛ بذلها من

 لإلنساف يجوز ىل(: ٛٓ٘/ٛٔ)أيضا كما في مجموع فتاواه  عثيمينعالمة الال وسئل
 ؟ لولده الزكاة يدفع أف

 ، يجوز ل فهذا عليو وجوبها مع للنفقة يعطيو أف يريد كاف إف تفصيل فيو:  فأجاب
 أصابها، التي السيارة وتكسرت مثال سيارة كحادث دينا عنو يقضي أف يريد كاف وإف

 ىذا أجل من الزكاة عنو يدفع أف ْلبيو يجوز فإنو آلؼ، بعشرة السيارة وثمنت
 . ٔانتهى الحادث

                                                           

 . فقراء وكانوا احتاجوا إذا وأولده والديو على ينفق أف الرجل على يجب ٔ
 لو وكاف ، فقراء كانوا إذا ، واإلناث الذكور ، وولده ، والديو نفقة على الرجل ويجبر) :- اهلل رحمو - الخرقي قاؿ

 ( .عليهم ينفق ما
 ؛ واإلجماع والسنة الكتاب والمولودين الوالدين نفقة وجوب في اْلصل: (ٜٙٔ/  ٛ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 وقاؿ ، أبيو على الولد رضاع أجر أوجب ، أجورىن فآتوىن لكم أرضعن فإف: ) تعالى اهلل فقوؿ الكتاب أما

 إياه إل تعبدوا أل ربك وقضى: ) سبحانو وقاؿ ،( بالمعروؼ وكسوتهن رزقهن لو المولود وعلى: ) سبحانو
 . حاجتهما عند عليهما اإلنفاؽ اإلحساف ومن ،(إحسانا وبالوالدين

 عائشة وروت، عليو متفق( بالمعروؼ وولدؾ يكفيك ما خذي ) لهند وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ السنة ومن
وىو حديث ( كسبو من ولده وإف ، كسبو من الرجل أكل ما أطيب إف: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف

 صحيح.
 ، لهما كسب ل اللذين الفقيرين الوالدين نفقة أف على العلم أىل أجمع:  قاؿ المنذر ابن فحكى: اإلجماع وأما
 أولده نفقة المرء على أف على ، العلم أىل من عنو نحفظ من كل وأجمع ، الولد ماؿ في واجبة ، ماؿ ول

 ا.ىػ لهم ماؿ ل الذين اْلطفاؿ
 عاجزا الكتساب يستطيع ول الماؿ إلى محتاجا البن يكوف أف:  منها شروط لها اْلب على الواجبة النفقة وىذه

 . اإلنفاؽ على قادرا اْلب يكوف وأف ، ذلك غير أو مرضو أو لصغره الكسب عن
 : شروط ثالثة اإلنفاؽ لوجوب ويشترط (:ٜٙٔ ، ٛٙٔ/  ٛ) المغني في قدامة ابن قاؿ

 أو بماؿ موسرين كانوا فإف ، غيرىم إنفاؽ عن بو يستغنوف كسب ول لهم ماؿ ل،  فقراء يكونوا أف:  أحدىا
 . المواساة عن مستغن والموسر ، المواساة سبيل على تجب ْلنها ؛ لهم نفقة فال:  بو يستغنوف كسب
 فأما ، كسبو من وإما مالو من إما ، نفسو نفقة عن فاضال،  عليهم ينفق ما النفقة عليو تجب لمن يكوف أف:  الثاني

 كاف إذا: ) قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف جابر روى لما شيء عليو فليس،  شيء عنو يفضل ل من
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 بمن ثم بنفسك ابدأ: ) لفظ وفي( قرابتو فعلى،  فضل كاف فإف عيالو فعلى فضل فإف،  بنفسو فليبدأ فقيرا أحدكم
 اهلل رسوؿ يا:  فقاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي إلى جاء رجال أف) ىريرة أبو وروى ، صحيح حديث( تعوؿ

 ، آخر عندي:  قاؿ ، ولدؾ على بو تصدؽ:  قاؿ ، آخر عندي:  قاؿ ، نفسك على بو تصدؽ:  قاؿ دينار عندي
 أنت:  قاؿ آخر عندي:  قاؿ ، خادمك على بو تصدؽ:  قاؿ ، آخر عندي:  قاؿ ، زوجك على بو تصدؽ:  قاؿ

 . داود أبي سنن في حسن:  اْللباني الشيخ قاؿ( ٜٔٙٔ) داود أبو رواه( أبصر
 . كالزكاة المحتاج على تجب فال مواساة وْلنها
 تقتضى قرابة المتوارثين بين وْلف ؛( ذلك مثل الوارث وعلى: ) تعالى اهلل لقوؿ وارثا المنفق يكوف أف:  الثالث

 ا.ىػ دونهم بالنفقة صلتو بوجوب يختص أف فينبغي الناس سائر من الموروث بماؿ أحق الوارث كوف
 النفقة من أف على اهلل رحمهم العلماء نص وقد يستغنى حتى يحتاجو ما ابنو على ينفق أف اْلب على فالواجب

 . الزواج إلى احتاج إذا يزوجو أف أبيو على لالبن الواجبة
 وكاف،  نفقتو عليو كانت إذا ابنو إعفاؼ اْلب وعلى:  أصحابنا قاؿ (:ٕٚٔ/  ٛ) المغني في قدامة ابن قاؿ

 ا.ىػ الشافعي أصحاب بعض قوؿ وىو ، إعفافو إلى محتاجا
 أف واستطاع كبر إذا ، عنو استغنائو بمجرد ينتهي أبيو على البن حق: - اهلل حفظو - الفوزاف صالح الشيخ وقاؿ

 لم ولكنو كبير أو صغير أنو ماداـ أما اإلنفاؽ، في والده على حقو ينتهي فإنو:  بكسبو يستغني وأف لنفسو يكتسب
 القرابة بموجب وذلك ، يستغني حتى عليو اإلنفاؽ حق والده على يبقى فإنو:  الكتساب على يقدر ولم يستغن
 ( .ٕٓٗ/  ٖ" ) الفوزاف الشيخ فتاوى من المنتقى ا.ىػ من

 وبياف والمماليك، اْلقارب نفقة فيو يذكر الباب ىذا (:ٜٛٗ/ٖٔالشرح الممتع )وقاؿ العالمة العثيمين في 
 :ثالثة النفقة وجوب سبب أف لنا سبق ْلنو السببية؛

 .الزوجية: اْلوؿ
 .القرابة: الثاني

 .الملك: الثالث
 الزوج، بإعسار تسقط ل ولهذا الستمتاع، مقابلة في فالنفقة معاوضة، الزوجية سبب أف اْلسباب ىذه بين والفرؽ

 .والمماليك اْلقارب نفقة بخالؼ الزماف، بمضي تسقط ول
 أبناء من منك تفرعوا من والفروع وأمهات، آباء من منهم تفرعت من فاْلصوؿ وحواش، وفروع أصوؿ: اْلقارب
 .واْلخواؿ اْلعماـ فيهم فيدخل أصولك، من تفرعوا من والحواشي وبنات،

 .شيئا يجد ل عليو المنفق كاف إذا النفقة كل تجب: أي «تجب»: قولو
 .البعض يجد عليو المنفق كاف إذا وىذا «تتمتها أو»: قولو
 .اْلصوؿ: أي «علوا وإف ْلبويو»: قولو
 .الفروع: أي «سفل وإف ولولده»: قولو

 سواء والفروع فاْلصوؿ اْلمومة، وجهة اْلبوة جهة بين فيو يفرؽ ل النكاح، تحريم كباب الباب ىذا أف واعلم
 .بشروط لكن لهم النفقة تجب فرض، أصحاب أو عصبة، أو اْلرحاـ، ذوي من كانوا
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: قالوا وإذا قوي، فالخالؼ «ولو»: قالوا إذا وغالبا خالؼ، إشارة «حتى» «منهم اْلرحاـ ذوي حتى»: قولو
 .مطردة غير ىذه لكن ضعيف، فالخالؼ «حتى»: قالوا وإذا وسط، فالخالؼ «وإف»

 من اْلـ فأبو الذكر، بهذا أدلى من أو أنثى، المنفق وبين بينو ذكر كل اْلصوؿ من وىم «اْلرحاـ ذوي»: وقولو
 .كذلك اْلـ أبي وأبو الذكر، بهذا أدلت ْلنها اْلرحاـ؛ ذوي من اْلـ أبي وأـ اْلرحاـ، ذوي
 وبين بينو ْلف اْلرحاـ؛ ذوي من البنت ابن: فمثال أنثى، المنفق وبين بينو من كل ىم الفروع من اْلرحاـ وذوو

 .البنت بنت وكذلك أنثى، الميت
 منو، جزء فروعو ْلف بالمنفق؛ صلتهم لقوة: قالوا والدليل النفقة، لهم تجب والفروع اْلصوؿ من اْلرحاـ فذوو

 غني وأنت فقيرا كاف إذا بنتك فابن ىذا وعلى منو، بضعة وفروعو أصولو، من بضعة فهو منهم، جزء ىو وأصولو
 بساـ، آؿ صالح بن اهلل عبد اسمي وأنا مقبل، آؿ علي بن محمد اسمو ىو: قلت فإف عليو، تنفق أف فعليك
 فسماه ،«سيد ىذا ابني إف»: عنو اهلل رضي الحسن في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى والنبي بنتك، ابن لكنو: فنقوؿ

 .ابنا
 لو فحتى التوارث، يشترط ل أنو يعني المنفق، على يعود «الهاء» الضمير «حجبو» «ل أو معسر حجبو»: قولو
 .النفقة تجب بمعسر محجوبا المنفق كاف
 مع جده على ينفق أف ويجب ووارثو، ابنو ْلنو أبيو؛ على ينفق أف فيجب فقير، وجد فقير، أب عنده رجل: مثالو

 .الصورة ىذه في يرثو ل أنو
 ابن بل البن، يحجب ل اْلب فهذا حر، وجد رقيق، أب لو رجل: مثالو معسر، يحجبو لم أو: أي «ل أو»: وقولو
 .جده على اإلنفاؽ عليو فيجب وعليو يحجب، ل بالوصف والمحجوب يرث، ل رقيق اْلب ْلف يرث؛ البن

 .محجوبا ليس ْلنو اإلنفاؽ؛ عليو فيجب أب، لو وليس جدا لو أف فرض لو وكذلك
 إما والورثة تعصيب، أو بفرض يرث من لكل تتمتها أو النفقة وتجب: أي «تعصيب أو بفرض يرثو من ولكل»: قولو
 ذي بسبب أو مختلفين، بسببين إما والتعصيب، الفرض بين اإلنساف يجمع وقد رحم، أو تعصيب، أو فرض، ذو

 :وجهين
 وبالتعصيب الزوجية، باعتبار بالفرض يرث فهنا سواه، عاصب لها وليس عمو، ابنة تزوج لو كما: السببين مثاؿ

 .النسب باعتبار
 عمو تزوج أبوه مات أف بعد يعني عمو، ابن وىو أمو من أخيو عن مات لو كما: وجهين ذي الواحد السبب ومثاؿ

 سبب وىو النسب، وىو واحد بسبب فيرثو الولد ىذا مات فإذا أـ، من وأخ عم ابن الولد فهذا بولد، فأتت أمو،
 على الزوجة تنفق ىل: قائل يقوؿ ل حتى اْلقارب؛ نفقة على ىنا والكالـ والتعصيب، الفرض: وىما وجهين ذو

 .القرابة بسبب نفقتهم تجب الذين على ىنا فكالمنا ل،: الجواب فقيرا؟ كاف إذا زوجها
 غنيا، أـ من أخ كاف فإذا الشقيق، أخوه: بالتعصيب يرث الذي ومثاؿ أمو، من أخوه: بالفرض يرث الذي مثاؿ

 .الغني على النفقة وجبت فقير وأخوه غنيا شقيق أخ كاف وإذا الفقير، على اإلنفاؽ الغني على وجب فقير وأخوه
 والخالة، أخيها، لبن بالنسبة كالعمة اْلرحاـ، ذوي من كاف من ل: أي برحم، يرثو من ل يعني «برحم ل»: قولو

 فخالك الهالؾ، من المعصـو إنقاذ سبيل على إل جوعا، ماتوا وإف لهم نفقة ل فإنو ذلك؛ أشبو وما والخاؿ،
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 ول بالفرض ل بالرحم، يرثو ْلنو عليو؛ اإلنفاؽ عليك يجب ل سواء، حد على بو لك صلة ل الذي والرجل
 .المذىب ىذا بالتعصيب،

 إذا اْلـ فأبو بالرحم، يرثوف كانوا وإف نفقتهما تجب فهؤلء والفروع، اْلصوؿ وىما «نسبو عمودي سوى»: قولو
 عليو يجب غنيا كاف إذا البنت ابن العكس كذلك ابنتو، ابن على ينفق أف عليو وجب فقيرا البنت وابن غنيا كاف

 عمودي في إل تعصيب، أو بفرض عليو للمنفق وارثا المنفق يكوف أف فيشترط .الفقير أمو أبي على ينفق أف
: يقل فلم[ ٖٖٕ: البقرة{ ]ذلك مثل الوارث وعلى: }تعالى قولو اإلرث اشتراط على والدليل يشترط، فال النسب

 إذا لكن عليو، للمنفق وارثا المنفق يكوف أف من بد ل وأنو اإلرث، صفة اعتبار على ذلك فدؿ القريب، وعلى
 بد فال آخر، شيء واإلنفاؽ شي فالصلة صلتهم، تجب ل أنو ذلك معنى فليس عليهم، اإلنفاؽ يجب ل إنو: قلنا
 .والماؿ والفعل بالقوؿ صلة الناس يعده بما صلتهم من

 داـ وما اآلية، لعمـو النسب؛ عمودي غير من بالرحم يرثو لمن حتى النفقة تجب أنها الصواب «برحم ل»: وقولو
 عليو يجب فإنو بالرحم يرثو كاف فإذا! ذلك؟ يخرج الذي فما الرحم، ذي في موجودة بعلة الحكم قيد القرآف أف

 تيمية ابن اإلسالـ شيخ اختيار ىو وىذا ،{ذلك مثل الوارث وعلى: }تعالى قولو عمـو في لدخولو عليو اإلنفاؽ
 .اهلل رحمو
 على أما عليو؟ نفقتو تجب فهل أختو، ابن سوى يرثو أحد لو ليس الخاؿ وىذا فقير، خاؿ لو غني أخت ابن: مثالو

 .عليو اإلنفاؽ يجب فإنو الصحيح القوؿ على وأما اْلرحاـ، ذوي من ْلنو فال؛ المذىب
 :أمثلة

 على يجب ل الفقير؟ أخيو على النفقة الغني اْلخ على يجب فهل أبناء، لو فقير أخ لو غني، رجل: اْلوؿ
 أبناء على اإلنفاؽ عليو يجب ل وكذلك أبناؤه، يحجبو بل الفقير، أخاه يرث ل الغني اْلخ ىذا ْلف المذىب؛

 .أبوىم يحجبو إذ يرثهم ل ْلنو أخيو؛
 .بالتعصيب يرثو ْلنو النفقة؛ عليو فتجب القرابة من غيرىما ىناؾ وليس فقير، عم ابن لو غني رجل: الثاني

 .بالفرض يرثو ْلنو النفقة؛ عليو فتجب غيرىما ثم وليس فقير، أمو من وأخوه غني، أـ من أخ: الثالث
 كال ْلف النفقة؛ تجب الراجح على وأما النفقة، عليو يجب ل المذىب فعلى فقير، وخالو غني أخت ابن: الرابع
 .اآلخر يرث منهما

 عمودي إل رحم، أو تعصيب، أو بفرض، عليو للمنفق وارثا المنفق يكوف أف يشترط أنو: عندنا القاعدة فصارت
 .اإلرث يشترط فال النسب

: ذلك مثاؿ ل؛ أو وارثا المنفق كاف سواء ينفق أف الوارث على يجب: أي «ل أو كأخ اآلخر ورثو سواء»: قولو
 ولو غني شقيق أخ وجد فلو لورثو، اآلخر عن أحدىما مات فلو يتوارثاف، اْلخواف فهذاف شقيق، أخ مع شقيق أخ
 .عليو ينفق أف عليو يجب فإنو لألخ، بأب ول بابن محجوبا ليس يعني أخاه، يرث والغني فقير شقيق أخ

 ىي ترثو ول أخ، ابن ْلنو بالتعصيب؛ يرثها اْلخ ابن فهنا فقيرة، وعمة غني، أخ ابن: مثالو «كعمة»: قولو
 عليها؛ تنفق أف عليك يجب: قلنا فقيرة وعمة غني أخ ابن وجد فإذا اْلرحاـ، ذوي من عمة ْلنها بالتعصيب؛
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 ول بفرض ل بالرحم، ترثو ْلنها عليو؛ تنفق أف عليها يجب ل فإنو فقير أخ وابن غنية عمة وجد وإذا ترثها، ْلنك
 .تعصيب

 ويشتري يبيع العبد صار ثم فأعتقو، عبد، عنده كرجل المعتق، يرث ل وىو المعتق، يرثو العتيق «وعتيق»: قولو
 بالعكس، اْلمر كاف ولو يرثو، ل ْلنو ل؛ سيده؟ على ينفق أف العبد على يجب فهل فقيرا، سيده وكاف اهلل، فأغناه

 .بالتعصيب يرثو ْلنو عليو؛ ينفق أف السيد على يجب فإنو غني، والسيد العتيق، افتقر بأف
{ بالمعروؼ وكسوتهن رزقهن لو المولود وعلى: }تعالى لقولو العرؼ؛ إلى قدره في يرجع فاإلنفاؽ «بمعروؼ»: قولو

 [.ٖٖٕ: البقرة{ ]ذلك مثل الوارث وعلى: }سبحانو قاؿ ثم ،[ٖٖٕ: البقرة]
 وىو الخلو، معناه والفقر فقيرا، النفقة لو تجب من يكوف أف الثاني، الشرط ىو ىذا «لو تجب من فقر مع»: قولو
 فقر: نوعاف وىو الترتيب، اختالؼ مع متفقة الحروؼ ْلف اْلكبر؛ الشتقاؽ في الخالي، للمكاف القفر مع متفق
 وإما العمل، يستطيع ل ضعيفا لكونو إما كسبا، يجد أل العمل وفقر مال، يجد أل الماؿ ففقر عمل، وفقر ماؿ،
 وإف عنده، فالماؿ بمالو غنيا كاف إف ْلنو لو؛ نفقة ل فإنو بكسبو أو بمالو غنيا كاف إف أما عمال، يجد ل لكونو
 .يكتسب بأف نلزمو فإننا بكسبو غنيا كاف
 على قادر على اإلنفاؽ يجب ل أنو المؤلف كالـ وظاىر الفقر، في داخل ىذا «تكسب عن وعجزه»: قولو

 تخدـ أف تستطيع فقيرة أـ وعنده غنيا إنسانا أف فرض فلو مزريا، لمثلو بالنسبة التكسب كاف ولو حتى التكسب
 بأف التكسب، تستطيعين أنت ل،: لها فقاؿ نفقة، أعطني: وقالت ابنها، إلى فجاءت وتتكسب، الناس عند

 ذلك؟ لو فهل خادمة، تشتغلي
 لكن التكسب، عن عجزه عليو المنفق حاجة في اشترط ْلنو عليها؛ اإلنفاؽ عليو يجب ل أنو المؤلف كالـ ظاىر

 تدعها أف بالوالدة البر من فليس بالوالدة، برا ليس الفعل ىذا مثل إف: يقولوف الناس جميع ْلف نظرا؛ ىذا في
 السليم، العقل يقبلو ل ىذا النعمة، في راكن وأنت مواشيهم، وتحلب ثيابهم، وتغسل وتخدـ الناس، عند تكنس
  !المستقيم الصراط عن فضال
 غنيا، المنفق يكوف أف وىو الثالث، الشرط ىذا «وليلتو يومو ورقيقو وزوجتو، نفسو، قوت عن فضل إذا»: قولو

 :المؤلف يقوؿ ىنا والغني نصابا، ملك من الزكاة باب في فالغني اْلبواب، باختالؼ يختلف والغنى
 المنفق؛ زوجة: أي «وزوجتو» المنفق،: أي «نفسو» «وليلتو يومو ورقيقو، وزوجتو، نفسو، قوت عن فضل إذا»

 البيت في الذي رقيقو ْلف يستخدمو؛ الذي الرقيق: أي «رقيقو» و عنده، تبقى أف بد ول حاجاتو، من ْلنها
 أف عليو يجب فإنو وليلو، يومو ورقيقو وزوجتو نفسو قوت على يزيد ما عنده كاف فإذا عنو، يستغنى ل لخدمتو

 .زائد ْلنو قريبو؛ على ينفقو
 وزوجتو، نفسو، وسكنى ورقيقو، وزوجتو، نفسو، كسوة عن فاضل عنده يكوف أف بد فال «وسكنى وكسوة،»: قولو

 :المؤلف قاؿ الفاضل؟ ىذا يكوف أين من لكن. ورقيقو
 .اآلف يده في شيء: أي «حاصل من»

 ىو يكفيو ما ويكتسب يحترؼ رجل: مثالو ذلك، أشبو وما والحرفة، بالصنعة، يحصلو: أي «متحصل»: قولو
 .الفاضل ينفق أف فعليو وليلتو، يومو ورقيقو وزوجتو،



 - 014 - 

                                                                                                                                                  

 عنده كرجل لمعاشو، التكسب في إليو يحتاج الذي الماؿ رأس ىنا الماؿ برأس المراد «ماؿ رأس من ل»: قولو
 يومو ورقيقو وزوجتو، لقوتو، يكفيو يحصلو الذي وربحها نماؤىا لكن وشراء، ببيع بها يكتسب لاير آلؼ عشرة
 إذا: سيقوؿ ْلنو ذلك؛ لو ليس: الجواب اآللؼ؟ عشرة ىذه من عليو ينفق بأف يطالبو أف لقريبو فهل فقط، وليلتو

 .بالضرر يزاؿ ل والضرر ضرر، فيحصل كفايتي نقصت ربحي نقص وإذا ربحي، نقص مالي رأس من أعطيتو
 علي وأنفق بعو بيت، عندؾ أنت: قريبو لو قاؿ فلو يسكنو، الذي الملك يشمل الملك «ملك وثمن»: قولو

 لكن ماؿ رأس عنده ليس شخص كاف لو وكذلك الملك، ىذا إلى محتاج ْلنو يلزمو؛ ل: فنقوؿ لنفسك، واستأجر
 وأنفق الملك بع: نقوؿ فهل ورقيقو، زوجتو وقوت قوتو فيكفي يؤجره بيت وإما مزرعة، إما عليو، يدر ملك عنده
 .ل القريب؟ على

 ىذا كاف إذا لسيما ل، بذلك؟ نلزمو فهل قديمة، سيارة واشتر بعها: قريبو لو فقاؿ فخمة سيارة عنده رجل أو
 يلـز فال لنفسو اإلنساف يحتاجو ما كل أف والحاصل .الفخمة السيارة ىذه مثل بركوب عادتو جرت ممن الرجل
 .ببيعو
: قريبو لو فقاؿ ذلك، أشبو ما أو حدادة، أو نجارة فيها، يشتغل مكينة عنده صانع، كرجل «صنعة وآلة»: قولو
 ول ضرر ل»: وسلم عليو اهلل صلى قولو كلو ىذا على والدليل يضره، ىذا ْلف ل؛ يبيعها؟ فهل علي، وأنفق بعها

 .نفسو حاجات من وىذا ،«بنفسك ابدأ»: وسلم عليو اهلل صلى وقولو ،«ضرار
 ْلف والفروع؛ اْلصوؿ غير على ينطبق إنما ىذا «إرثهم قدر على عليهم فنفقتو أب غير وارث لو ومن»: قولو

 على ينفق أف عليو وجب غني ابن ابن أو ابن أو جد أو أب وجد فإذا اإلرث، فيهم يشترط ل والفروع اْلصوؿ
 وجوب علق ػ تعالى ػ اهلل ْلف إرثهم؛ قدر على عليهم فنفقتو أب غير وارث لو من لكن حاؿ، بكل وفرعو أصلو
 .بالنفقة يلـز اإلرث فبقدر علتو، مع يدور والحكم باإلرث، النفقة
 اْلـ على يكوف فهنا موسر، وجد موسرة، أـ لو فقير رجل: ذلك مثاؿ «الجد على والثلثاف الثلث اْلـ فعلى»: قولو

 وكيف كذلك، لورثاه أبيو قبل من وجده أمو عن ميت مات لو ْلنو الثلثاف؛ وىو الباقي، الجد وعلى الثلث،
 عشرين وىو عشرة، ىي فتسلم الدىر، مدى يجتمعا أف وإما يومين، والجد يوما ىي تنفق أف إما: نقوؿ ينفقاف؟

 .عليو للمنفق وأنفع أصلح يكوف ما حسب على
 وكالىما أبوىا،: أي قبلها، من وجد أـ لو كاف لو ْلنو أـ؛ من الجد من احترازا أب، من الجد: أي «الجد»: وقولو
 في شيئا يرث فال اْلـ أبو أما وردا، فرضا فقط ترثو التي ىي ْلنها وحدىا؛ اْلـ على ىنا فالنفقة فقير، والولد غني،
 .عليو نفقة فال الصورة، ىذه
 .التوارث فيهما يشترط ل والفروع اْلصوؿ ْلف نعم؛ النفقة؟ عليو يجب فهل غنيا، وأبوىا فقيرة اْلـ كانت ولو
 شقيق، وأخ جدة عن ىالك ىلك فلو الميراث، على مبني ْلنو «اْلخ على والباقي السدس الجدة وعلى»: قولو

 .اْلخ على والباقي السدس، الجدة على: فنقوؿ لألخ، والباقي السدس فللجدة
 السدس، الجدة وترث واحدا، السدس، يرث ْلـ اْلخ ْلف بالسوية؛ اإلنفاؽ فعليهما وجدة ْلـ أخ كاف ولو

 .اثنين إلى ترد ثم ستة من المسألة فتكوف واحدا،
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 والرد السدس، إل بالفرض يرث ل ْلنو السدس؛ إل ْلـ اْلخ على يجب ل: المسألة ىذه في أصحابنا بعض وقاؿ
 وأنا التوارث، فيهم يشترط ل اْلصوؿ ْلف الجدة؛ على اْلسداس خمسة وتكوف بالرد، ىو بل بالفرض إرثا ليس

 .وجها منهما لكل ْلف المسألة ىذه في أتوقف
 وأب غنية أـ وجد فإذا الجد، بو المراد وليس اْلدنى، اْلب ىنا باْلب المراد «ولده بنفقة ينفرد واْلب»: قولو

{ بالمعروؼ وكسوتهن رزقهن لو المولود وعلى: }تعالى قولو والدليل اْلب، على تكوف فالنفقة ولد ولهما غني،
 يكفيك ما خذي»: عنها اهلل رضي لهند وسلم عليو اهلل صلى وقولو شيئا، اْلـ على يجعل ولم[ ٖٖٕ: البقرة]

 .الولد بنفقة ينفرد اْلب أف على والسنة القرآف فدؿ ،«بالمعروؼ بنيك ويكفي
 على إنها: نقوؿ أو بالنفقة؟ اْلب ينفرد فهل غني، وابن غني أب ولو فقير، رجل كاف لو: مسألة ىاىنا ولكن
 كذلك؟ يرثاف ْلنهما البن؛ على والباقي السدس اْلب على إف: نقوؿ أو البن،

 رزقهن لو المولود وعلى: }تعالى قولو لعمـو اْلب، على النفقة أف الصورة ىذه في كالمهم فظاىر المذىب أما
 {.بالمعروؼ وكسوتهن

 .البن على النفقة أف أصحابنا، من عقيل ابن اختاره: الثاني والقوؿ
 .البن على والباقي السدس، اْلب على أف: الثالث والقوؿ
: الرضيع في يقوؿ ػ تعالى ػ واهلل ولد، لو ليس والرضيع الرضيع، في اآلية بأف اْلوؿ القوؿ على نجيب أف ويمكن

 ليست فاآلية ،{رزقهن لو المولود وعلى{ }الرضاعة يتم أف أراد لمن كاملين حولين أولدىن يرضعن والوالدات}
 ذكرناىا التي الصورة أما عليو، ينفق أف فعليو لشخص، طفال ترضع أـ وىي معينة، صورة في حكم ىي إنما شاملة،

 أبيو ببر مأمور البن ْلف وذلك فقط؛ البن على تجب إنها: يقاؿ أف المسألة في والراجح .اآلية في تدخل فال
 أولدكم وإف كسبكم، من أكلتم ما أطيب إف»: يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي وْلف ابنو؛ ببر اْلب أمر من أكثر

 جزء فاإلنساف ،«مني بضعة إنها»: عنها اهلل رضي فاطمة في ويقوؿ ،«ْلبيك ومالك أنت»: ويقوؿ ،«كسبكم من
 .أبيو من
 إرضاع في ىذا إف: قلنا اإلرث؟ بحسب تعلقها ل فلماذا ،{ذلك مثل الوارث وعلى: }تقوؿ اآلية: قلت فإف

 .النفقة في ل الطفل
 محجوب ْلنو يرثو؛ ل اْلخ ْلف اْلخ؛ على لو نفقة ل «عليهما لو نفقة فال موسر وأخ فقير ابن لو ومن»: قولو

 ىو بل يرثو ل العم ْلف ل؛ ذلك؟ لو فهل علي، أنفق: لعمو البن قاؿ فإف فقير، ْلنو البن؛ على نفقة ول بالبن،
 يكوف أف والفروع اْلصوؿ غير في يشترط بأنو المؤلف أصلها التي القاعدة على بناء وىذا باْلب، محجوب

 .تعصيب أو بفرض عليو للمنفق وارثا المنفق
 ل والفروع اْلصوؿ ْلف وارثة؛ غير كانت وإف غنية، ْلنها «الجدة على فنفقتو موسرة وجدتو فقيرة أمو ومن»: قولو

 .اْلب أـ على النفقة فتجب غنية، أب وأـ فقيرة أـ لو كاف فإف التوارث، فيهم يشترط
 ل والفروع اْلصوؿ نفقة ْلف ترثو؛ ل كانت وإف الجدة على النفقة فتجب فقير، وأب غنية جدة لو كاف لو ومثلو

 .التوارث فيها يشترط
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 النفقة تجد لم إذا الزوجة ْلف عليو؛ اإلنفاؽ من زوجتو نفقة ْلف «زوجتو نفقة فعليو زيد نفقة عليو ومن»: قولو
 على ينفق أف نفقتك تلزمو من على يجب: نقوؿ شيء، عندي ما: قاؿ فإف طلق، أو أنفق،: لزوجها فستقوؿ
 .زوجتك

 إلى محتاجا كاف إذا الزكاة من اإلنساف نعطي أف جاز ولهذا النفقة؛ من الزواج ْلف نعم؛ يزوجو؟ أف يلزمو وىل
 ل: قاؿ فإف فثالثة، تكفي، ل: قاؿ فإف نعم، الثانية؟ يزوجو فهل واحدة، تكفيني ل: وقاؿ امرأة، زوجو فإف زواج،
 .فرابعة تكفي
 أخ لو غني رجل: مثالو .حولين لمدة الظئر على اإلنفاؽ يجب كما: أي المرضع، الظئر «لحولين كظئر»: قولو

 بأف المرضع، ىذا على اإلنفاؽ الغني اْلخ على فيجب مرضع، إلى يحتاج وىو ماؿ، الرضيع عند وليس رضيع،
 .«لحولين»: المؤلف قاؿ لكن رضاعتو، أجرة يدفع

 كاملين حولين أولدىن يرضعن والوالدات: }تعالى قولو ودليلو أكثر، إلى الرضيع احتاج ولو المؤلف كالـ وظاىر
 [.ٖٖٕ: البقرة{ ]بالمعروؼ وكسوتهن رزقهن لو المولود وعلى الرضاعة يتم أف أراد لمن

 لمدة الرضاع يكفيو ل اْلطفاؿ بعض ْلف لحولين؛ ل الطفل، لحاجة كظئر: يقاؿ أف المسألة ىذه في والصحيح
 الرضيع، بحاجة منوط ىنا الحكم أف فالصواب فيختلفوف، ونصف، حوؿ لمدة الرضاع يكفيو وبعضهم الحولين،

 .بإنفاؽ أو بأجرة إما الطفل، ىذا على ينفق أف نفقتو تلزمو من على وجب ظئر إلى محتاجا الرضيع داـ فما
 .«واجبة نفقة ل»: والتقدير محذوؼ، وخبرىا اسمها، «نفقة» للجنس نافية «ل» «نفقة ول»: قولو
 نصرانيا واآلخر يهوديا أحدىما يكوف أف أو مؤمنا، والثاني كافرا أحدىما يكوف أف مثل «دين اختالؼ مع»: قولو
 للكافر، وليا المسلم يكوف أف يجوز ل ْلنو والكافرين؛ المسلمين بين والمناصرة الموالة لفقد نفقة؛ ل فإنو

 ل عليهم فاإلنفاؽ ،[ٜ: الممتحنة{ ]تولوىم أف: }تعالى بقولو لو يستدؿ وربما للمسلم، وليا يكوف لن والكافر
 الموالة لنقطاع نفقة ل إنو: قاؿ من فمنهم العلم؛ أىل بين فيها مختلف المسألة وىذه الولية، من أنو شك

 .المسلم الكافر ول الكافر، المسلم يرث ل فإنو أيضا، التوارث ولعدـ والمناصرة،
 الوالدين في ولقولو ،[ٕٙ: اإلسراء{ ]حقو القربى ذا وآت: }تعالى قولو لعمـو تجب إنها: قاؿ من ومنهم

 والصلة الصلة، تجب ولكن تجب، ل أنها والصحيح[ ٘ٔ: لقماف{ ]معروفا الدنيا في وصاحبهما: }المشركين
 بجميع يلتـز فإنو اإلنفاؽ وأما أشبهها، وما بالهدايا ولو صلة، الناس عده بما تحصل الصلة ْلف اإلنفاؽ؛ غير شيء
 .عليو المنفق مؤونة
 أشرنا التي باآلية واستدلوا بشرط، ليس فإنو والفروع اْلصوؿ في إل شرط الدين اتفاؽ إف: العلماء بعض وقاؿ
 مع بعضهم الحواشي صلة من أقوى والفروع اْلصوؿ بين الصلة قوة وْلف ،{معروفا الدنيا في وصاحبهما} إليها

 القرابة تلك تقتضيو ما بحسب الصلة وأما الدين، اختالؼ مع نفقة ل أنو المؤلف ذكره ما اْلقرب ولكن بعض،
 .واجبة فإنها
 من ليس والولء اْلقارب، نفقة عن نتكلم ْلننا منقطع؛ منقطع؟ أـ متصل ىو ىل الستثناء ىذا «بالولء إل»: قولو

 من يشمل «تعصيب أو بفرض يرثو من ولكل»: المؤلف قوؿ عمـو إف: قائل يقوؿ وقد مستقل، سبب بل القرابة،
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 وجة .الز  إلى الزكاة دفع حكم( : ٛ-مسألة)
كما   المنذر ابن قاؿ. واْلولد كالوالدين إجماًعا إليها الزكاة دفع يجوز فال الزوجة أما

 الزكاة من زوجتو يعطي ل الرجل أف على العلم أىل أجمع: ( ٖٔ٘/ٕ) المغني في 
 كما إليها دفعها يجز فلم الزكاة، أخذ عن بها فتستغني عليو واجبة نفقتها ْلف وذلك

 ا.ىػ عليها اإلنفاؽ سبيل على إليها دفعها لو
 زوجتو الزوج يعطي أف يجوز ىل (:ٖٕٙ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 زكاتو؟ من
 المذىب على أما اخترناه، ما على زوجتو إلى دفعها إذا الزكاة تجزئ أنها: الجواب

 .والرابطة الصلة لقوة زوجتو إلى زكاتو الزوج يدفع أف يجزئ فال

                                                                                                                                                  

 الدين اختالؼ فإف منفصال، أو متصال الستثناء كاف وسواء متصال، الستثناء يكوف وحينئذ والولء، بالقرابة يرثو
 .الولء سببها كاف إذا النفقة وجوب من يمنع ل

 المذىب على عليو؟ ينفق أف سيده على يجب فهل نصرانيا، العبد وكاف العبد، افتقر ثم لو، عبدا رجل أعتق: مثالو
 جدا، ضعيف القوؿ ىذا أف سبق وقد الولء، في الدين باختالؼ التوارث ينقطع ل إنو: قالوا ذلك وعلة يجب؛

 الولء إنما»: وسلم عليو اهلل صلى قولو بعمـو واستدللهم التوارث، من يمنع الولء في حتى الدين اختالؼ وأف
: سبحانو وقاؿ ،[ٔٔ: النساء{ ]أولدكم في اهلل يوصيكم: }تعالى قاؿ وقد: أيضا نقوؿ أف يمكن ،«أعتق لمن

[ ٙٚٔ: النساء{ ]ترؾ ما نصف فلها أخت ولو ولد لو ليس ىلك امرؤ إف الكاللة في يفتيكم اهلل قل يستفتونك}
 .بالقرابة الميراث بعمـو عليهم استدللنا «أعتق لمن الولء إنما»: بعمـو استدلوا فإذا ذلك، أشبو وما

 المسلم يرث ل»: وسلم عليو اهلل صلى بقولو مخصوصاف القرابة وعمـو الولء، عمـو العمومين، أف: والصواب
 يجعل فلماذا بالنسب، الميراث عن متأخر بالولء الميراث أف مقرين ىم كانوا وإذا ،«المسلم الكافر ول الكافر
 اختالؼ مع أنو فالصواب اْلعلى، من أقوى اْلدنى نجعل أف التناقض من فهذا! المسألة؟ ىذه في منو أقوى
: أربعة النفقة شروط فتكوف شيء، منو يستثنى ل الدين اتفاؽ اشتراط وأف بالقرابة، ول بالولء ل نفقة ل الدين
 :وىي استثناء، فيهما واثناف فيهما، استثناء ل اثناف

 .المنفق غنى: اْلوؿ
 .عليو المنفق حاجة: الثاني

 .الولء في إل الدين، اتفاؽ: الثالث
 .النسب عمودي في إل تعصيب، أو بفرض عليو للمنفق وارثا المنفق يكوف أف: الرابع
 .رحم أو تعصيب، أو بفرض، عليو للمنفق وارثا المنفق يكوف أف الراجح أف وسبق
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 زكاتو من أعطاىا فإذا عليو؛ واجبا حقا بو يسقط أل بشرط يجوز الراجح القوؿ ولكن
 فإف عليها دين لقضاء أعطاىا وإف يجزئ، ل ذلك فإف طعاما، أو ثوبا لتشتري للنفقة
 .يلزمو ل زوجتو عن الدين قضاء ْلف يجزئ؛ ذلك

 : قولف للعلماء فيو الفقير زوجها إلى زكاتها من الزوجة دفع( : حكم فرع)
 ثبت فقد للزوج، الزوجة وكذلك للزوجة الزوج إعطاء منعناْلنا قد  عدـ الجواز: اْلوؿ

 منهما أحد يعطي ل أف فوجب جائزة غير لصاحبو الزوجين من واحد كل شهادة أف
 ، منهما واحد كل إلى دفعها من المانعة العلة لوجود زكاتو من صاحبو
 النفقة من الزكاة بأخذ تمكن نفقتها عن عاجًزا كاف إف ْلنو إليو بدفعها تنتفع وْلنها

 . الموسرين نفقة لزمتو بها أيسر ولكنو عاجًزا يكن لم وإف فتلزمو،
 يصرفو كاف وإف يجوز فال نفقتها على منها يأخذه بما يستعين كاف إف: مالك وقاؿ

 . جاز الخاصة شئونو من ذلك ونحو غيرىا من الفقراء كأولده نفقتها غير في
 والشافعي الثوري قاؿ وبو زوجها إلى زكاتها تدفع أف للمرأة يجوز أنو :الثاني القوؿ

 وإحدى الشيباني الحسن بن ومحمد إبراىيم بن يعقوب يوسف أبو حنيفة أبي وصاحبا
 الراجح وىو ،عبيد أبي اختيار وىو ،مالك عن الصحيحة والرواية أحمد عن الروايتين

 :اآلتية لألدلة صحيح غير قياس الزوجة إعطاء على الزوج إعطاء وقياس اهلل، شاء إف
 صلى اهلل رسوؿ خرجقاؿ ) عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن البخاري أخرج - ٔ

 وأمرىم الناس فوعظ انصرؼ ثم المصلى إلى فطر أو أضحى في وسلم عليو اهلل
 فإني تصدقن النساء معشر يا فقاؿ النساء على فمر تصدقوا الناس أيها فقاؿ بالصدقة
 العشير وتكفرف اللعن تكثرف قاؿ اهلل رسوؿ يا ذلك وبم فقلن النار أىل أكثر رأيتكن

 معشر يا إحداكن من الحاـز الرجل للب أذىب ودين عقل ناقصات من رأيت ما
 عليو تستأذف مسعود ابن امرأة زينب جاءت منزلو إلى صار فلما انصرؼ ثم النساء

 ائذنوا نعم قاؿ مسعود ابن امرأة فقيل الزيانب أي فقاؿ زينب ىذه اهلل رسوؿ يا فقيل
 فأردت لي حلي عندي وكاف بالصدقة اليـو أمرت إنك اهلل نبي يا قالت لها فأذف لها
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 النبي فقاؿ عليهم بو تصدقت من أحق وولده أنو مسعود ابن فزعم بو أتصدؽ أف
 ٔ( عليهم بو تصدقت من أحق وولدؾ زوجك مسعود ابن صدؽ وسلم عليو اهلل صلى

. 
 بصدقة الزوج أحقية ذكر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الحديث ىذا من الدللة ووجو
 .والمستحبة الواجبة الصدقة يشمل وىو امرأتو

 ابن الدين مجد قاؿ التطوع صدقة في وارد الحديث ىذا بأف الستدلؿ ىذا ونوقش
 الولد ْلف: قالوا. اىػ. التطوع صدقة في العلم أىل أكثر عند وىذا المنتقى في تيمية

 .باإلجماع الواجبة الزكاة من يعطى ل
 واْلـ نفقتو المعطي تلـز من الواجبة الصدقة من إعطاؤه يمتنع الذي بأف ىذا وتعقب

 .أبيو وجود مع ابنها نفقة يلزمها ل
 إلى زكاتها صرؼ للزوجة يجوز أنو والظاىر: (ٜٜٔ/ٗيل )نفي ال الشوكاني قاؿ

 منزلة منزؿ لها وسلم عليو اهلل صلى استفصالو ترؾ وْلف ذلك، من المانع لعدـ زوجها
 عنك يجزي قاؿ نوكأف واجبة أو تطوع ىي ىل الصدقة عن يستفصلها لم فلما العمـو
 ا.ىػ تطوًعا أو كاف فرًضا

 وإف نفقتو على تجبر وليست موسرة كانت وإف امرأتو نفقة على يجبر الرجل أف - ٕ
 . ىذين من تفاوتًا أشد اختالؼ فأي معسًرا، كاف

 ويفارؽ كاْلجنبي، إليو الزكاة دفع من تمنع فال عليها نفقتو تجب ل الزوج أف - ٖ
 .عليو واجبة نفقتها فإف الزوجة

 .. الزكاة في المسمين اْلصناؼ عمـو في لدخولو إليو الدفع جوز اْلصل أف - ٗ
 على وقياسو إجماع ول نص المنع في وليس: ( ٗٔ٘/ٕ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ
 . ثابًتا الدفع جواز فيبقى بينهما الفرؽ لوضوح صحيح غير حقو في المنع ثبت من

 الذين ل يلـز المزكي بنفقتهم . اْلقارب إلى الزكاة دفع حكم( : ٜ-مسألة)

                                                           

 ( . ٕٙٗٔأخرجو البخاري برقم ) ٔ
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 يجوز منهم يرث ل من واْلزواج واْلولد الوالدين عدا ما اْلقارب بقية إلى الزكاة دفع
 القرابة بعيد لكونو سببو لنتفاء اإلرث انتفاء كاف سواء فقيًرا كاف إذا إليو الزكاة دفع
 مثل لمانع كاف أو ميراثًا، لو وسلم عليو اهلل صلى رسولو ول تعالى اهلل يسم لم ممن

 ل ْلنو إليو الزكاة دفع فيجوز البنب المحجوب كاْلخ الميراث عن محجوبًا يكوف أف
 . اْلجانب فأشبها ميراث ول بينهما جزئية قرابة

،  وأولدىم والعمومة كاْلخوة أقاربو من يرثو من إلى الزكاة دفع في العلماء واختلف
 واحد لكل يجوز عنو الظاىرة وىي أحمد عن ورواية ومالك والشافعي حنيفة أبو فقاؿ
 إسحاؽ رواية في قاؿ الجماعة، عنو رواىا قدامة ابن قاؿ ،اآلخر إلى زكاتو دفع منهما

 قاؿ الزكاة من والخالة واْلخت اْلخ يعطي سألو، وقد منصور بن وإسحاؽ إبراىيم بن
 .العلم أىل أكثر قوؿ وىذا قدامة ابن قاؿ والولد اْلبوين إل القرابة كل يعطي

 على الصدقة)  وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ عندي القوؿ ىو عبيد أبو قاؿ
 ولم فريضة، ول نافلة يشترط فلم، ٔ( وصلة صدقة الرحم لذي وىي صدقة المسكين

 . اْلجنبي فأشبو نسبة عمودي من ليس وْلنو وغيره، وارث بين يفرؽ
 يلزمو ْلنو المورث إلى الزكاة دفع يجوز ل أحمد اإلماـ عن الثانية والرواية

                                                           

 أبى وابن ،(ٖٖٛ) حباف وابن ،(ٛ٘ٙ) والترمذى، (ٖٔٙ/ٔ) النسائى، و (ٕٗٔو ٛٔو ٚٔ/ٗ) أخرجو أحمد ٔ
 والبيهقى ،(ٚٓٗ/ٔ) والحاكم، (ٜٙٔو ٜ٘ٔ) في اْلمواؿ عبيد وأبو، (ٜٖٚ/ٔ) والدارمى ،(ٚٗ/ٗ) شيبة

م وأقره الذىبي، وقاؿ ابن كثير في تفسيره الحاك صححوو ، حسن حديث :الترمذى عنو قاؿوالحديث  (ٕٚ/ٚ)
 وىى ىذه الرباب فإف نظر وفيو: قلت( ٖٛٛ( : إسناده صحيح، وتعقبهم العالمة اْللباني في اإلرواء )ٛٓٗ/ٛ)

 مقبولة: " الحافظ وقاؿ، حباف ابن غير يوثقها ولم سيرين بنت حفصة غير عنها يرو لم الرائح أـ الضبية صليع بنت
 أتجزىء: " وفيو زينب حديث، قلت يقصد بعده الذى الحديث لو يشهد،  الترمذى قاؿ كما حسن فحديثها، "

 رواه"  الصدقة وأجر القرابة أجر أجراف لهما: قاؿ ؟ حجورىما فى أيتاـ وعلى أزواجهما على عنهما الصدقة
 إسناد صحيح وىذا حديث( بقولو : ٗٙٔ/ٕٙ، وصححو اْلرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند ) البخارى
 لها: "وفيو طويل، حديث ضمن مسعود بن اهلل عبد امرأة زينب حديث من شاىد لو ، والرباب لجهالة ضعيف
 .  (ٓٓٓٔ) ومسلم( ٙٙٗٔ) البخاري عند وىو ،"الصدقة وأجر القرابة أجر: أجراف
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 أو والده إلى كدفعها يجز فلم إليو زكاتو نفع ويعود مؤنتو عن بزكاتو فيغنيو مؤونتو
 . عليها فيحمل التطوع صدقة يحتمل والحديث قالوا، بها دينو قضاء

 ذلك على ويدؿ عبيد أبو رجحو الذي العلم أىل أكثر قوؿ اْلوؿ القوؿ ىو والراجح
 صدقة ثنتاف الرحم ذي على وىي صدقة المسكين على الصدقة)  المتقدـ الحديث

 الرحم ذي على الصدقة الصدقة أفضل إف) : وسلم عليو اهلل صلى وقولو( ،  وصلة
 .  ٔ( الكاشح

 صلى النبي وقاؿ: " اْلقارب على الزكاة باب(  "ٕٓٔ/ٕ) صحيحو في البخاري قاؿ
 وسلم عليو اهلل صلى قالو (الصدقة وأجر القرابة، أجر: أجراف لها) وسلم عليو اهلل

 . حجرىا في وأيتاـ لزوجها الصدقة عن سألتو لما مسعود بن اهلل عبد امرأة لزينب
 ىاشم بني على حراـ المفروضة الصدقة أف على العلماء جمهور اتفق (:ٓٔ-مسألة)

 بن الحارث وولد عقيل، وآؿ جعفر، وآؿ علي، وآؿ العباس، آؿ: بطوف خمس وىم
 :اآلتية لألدلة المطلب عبد

 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي الحارث بن ربيعة بن المطلب عن - ٔ
  . ٕ( الناس أوساخ ىي إنما محمد، آلؿ تنبغي ل الصدقة إف)  وسلم عليو

 أكل عن اآلؿ تنزيو إلى واإلرشاد التحريم لعلة بياف ىذا: «الناس أوساخ» وقولو
 ُخذْ } تعالى قاؿ كما ونفوسهم الناس ْلمواؿ طهرة ْلنها أوساًخا سميت وإنما اْلوساخ

 (.ٕ( )ٖٓٔ/ التوبة{ )ِبَها َوتُػزَكّْيِهمْ  ُتَطهُّْرُىمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ 
 الصدقة تمر من تمرة علي بن الحسن أخذ)  قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن - ٕ

 ل أنا علمت أما كخ، كخ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ فيو في فجعلها
 . «الصدقة لنا تحل ل أنا» ولمسلم. عليو متفق ٖ( الصدقة نأكل

                                                           

 عقبة بنت كلثـو وأـ،  حزاـ بن حكيم: الصحابة من جماعة عن روى  (ٕٜٛ) اإلرواء في اْللباني العالمةقاؿ ٔ 
  . عنها اهلل رضى كلثـو أـ عن إل يصح ول،  ىريرة وأبو، 

 ( .ٕٚٓٔأخرجو مسلم برقم ) ٕ
 ( . ٜٙٓٔ(، ومسلم برقم )ٜٔٗٔأخرجو البخاري برقم ) ٖ
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 على يدؿ والحديث، يستقذر ما تناولو عند للصبي تقاؿ كلمة ىي «كخ كخ،» قولو
 . آلو وعلى وسلم عليو اهلل صلى عليو الصدقة تحريم

 لهم تحل ل ىاشم بني أف في خالفًا نعلم ل: (ٜٔ٘/ٕ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 ا.ىػ المفروضة الصدقة

 الصدقة أف المسلمين علماء بين خالؼ ول: ( ٜٔٔ/ٛفي تفسيره ) القرطبي وقاؿ
 . لمواليهم ول ىاشم لبني ول وسلم عليو اهلل صلى للنبي تحل ل المفروضة

 عن كثيرة وجوه من وروي: ( ٖٔٔ/ٖ) القرآف أحكاـ في الجصاص بكر أبو وقاؿ
. الناس أوساخ ىي إنما محمد آلؿ تحل ل الصدقة أف وسلم عليو اهلل صلى النبي
 ماا.ىػ                        أ عليهم المفروضات الصدقات تحريم اْلخبار بهذه فثبت

 صلى النبي إلى أبي بعثني قاؿ)  عباس ابن عن سننو في داود أبو رواهالحديث الذي 
 أجاب قد، ف ٔ( ببدلها آتي رواية وفي الصدقة من إياه أعطاىا إبل في وسلم عليو اهلل

 :بوجهين الحديث ىذا عن( ٕ٘ٗ/ٙ) المجموعفي  النووي
 من تقدـ بما منسوًخا صار ثم ىاشم، بني على الصدقة تحريم قبل يكوف أف: أحدىما

 .اْلحاديث
 جاء وقد الصدقة من إياىا وفاه ثم إبال للفقراء العباس من اقترض قد يكوف أف: الثاني

( ٕٙٗ/ٕ) السنن معالم في الخطابي أجاب الثاني وبهذا، ىذا على يدؿ ما رواية في
. 

 «ىاشمي إلى تدفع ول»: قولو(: ٕٕ٘/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 .الزكاة تدفع ل أي

 عليو اهلل صلى محمد آؿ من ْلنهم مناؼ؛ عبد بن ىاشم ذرية أي «ىاشمي»: وقولو
 لهم، احتقارا ل الزكاة، من يعطوف ل ولشرفهم نسبا، الناس أشرؼ محمد وآؿ وسلم،

                                                           

 إسناده( : ٕٖ٘/٘( ، وقاؿ العالمة اْللباني في صحيح أبي داود اْلـ )ٗ٘ٙٔ، ٖ٘ٙٔ) داود أبو أخرجو ٔ
 ( . ٕٙٙ، وخرجو الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ) مسلم شرط على صحيح
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 بن المطلب وعبد عباس بن للفضل وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ لهم؛ إكراما بل
 إنما محمد، آلؿ تحل ل إنها»: الزكاة سأله حين ػ عنهم اهلل رضي ػ الحارث بن ربيعة
 .والعلة الحكم وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ فبين ،«الناس أوساخ ىي

 .لهم تحل ل أنها الحكم
 .الناس أوساخ يتلقوا أف من وأشرؼ أكمل وىم الناس، أوساخ أنها العلة

 بما يتسخ والطهور تطهر، الزكاة ْلف الصنف؛ ذلك أوساخ كاف صنف أي من فالزكاة
 [.ٖٓٔ: التوبة{ ]تطهرىم صدقة أموالهم من خذ: }تعالى قولو ذلك ودليل يطهره؛

 فلذلك اْلوساخ؛ ىذه يحمل الماء صار بالماء فغسلتو وسخ إناء يديك بين كاف فإذا
 .«الناس أوساخ ىي إنما»: وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ

 .الثالث واْلب الثاني، الجد وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ بالنسبة منزلتو وىاشم
 إلصالح غارما أو مجاىدا، كاف إذا الزكاة، من الهاشمي يعطى أف العلماء بعض وأجاز
 .للعمـو المنع؛ النصوص وظاىر قلبو، مؤلفا أو البين، ذات

 ىي إنما»: لقولو لهاشمي؛ ىاشمي زكاة دفع يصح ىل ػ اهلل رحمهم ػ العلماء واختلف
 ل؟ أو سواىم الذين الناس: أي «الناس أوساخ

 الشرؼ في ْلنهما مثلو؛ لهاشمي الهاشمي زكاة تدفع أف يصح إنو: العلماء بعض قاؿ
 .نظيره زكاتو أعطى إذا مثلبة، يعد ل فإنو سواء كانا فإذا سواء،
 أو ىاشمي زكاة تكوف أف بين فرؽ ل أنو وجدنا اْلحاديث، عمـو إلى نظرنا إذا ولكن
 تحل فال الناس من والهاشميوف «الناس أوساخ»: وسلم عليو اهلل صلى لقولو غيره؛

 .لهم
 فزكاة الهاشميين، زكاة إل الجوع من ىؤلء حياة إلنقاذ يوجد ل أنو فرض لو لكن

 .الهاشميين غير زكاة من أولى الهاشميين
 ومنعوا وجد أو خمس؛ يكن لم إذا الزكاة من يعطوا أف يجوز: العلم أىل بعض وقاؿ

 .منو
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 واحد وسهم للغانمين، أسهم أربعة أسهم، خمسة تقسم الغنائم أف ىو: والخمس
 :أيضا أسهم خمسة يقسم
 يعرؼ ما وىو المسلمين، مصالح في يكوف وسلم عليو اهلل صلى ورسولو هلل: اْلوؿ

 .الماؿ بيت أو بالفيء
 وبنو ىاشم، بنو وىم ػ والسالـ الصالة عليو ػ الرسوؿ قرابة ىم القربى، لذي: الثاني

 .الخمس في ىاشم بني يشاركوف المطلب عبد بني ْلف المطلب؛ عبد
 .لليتامى: الثالث
 .للمساكين: الرابع

 .السبيل لبن: الخامس
 الزكاة من يعطوف فإنهم ىذا وقتنا في الشأف ىو كما خمس، يوجد لم أو منعوا فإذا
 ابن اإلسالـ شيخ اختيار وىذا عمل، عندىم وليس فقراء، كانوا إذا لضرورتهم دفعا

 .الصحيح وىو تيمية،
 ْلف الراجح؛ وىو العلم، أىل جمهور قوؿ وىو ىاشم لبني فتدفع التطوع صدقة وأما

 .التطوع صدقة من فيعطوف الناس، أوساخ وليست كماؿ، التطوع صدقة
 ولذا الناس؛ أوساخ من التطوع صدقة ْلف التطوع؛ صدقة لهم تحل ل: الثاني والقوؿ

 ،«النار الماء يطفئ كما الخطيئة تطفئ والصدقة»: وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ
 الشوكاني إليو ماؿ القوؿ وىذا بالمستحب يحصل بالواجب يحصل كما والتطهير
 .الحديث لعمـو العلم؛ أىل من وجماعة

 :قسمين إلى ينقسموف ىاشم بني أف نعرؼ وبهذا
 وىو واحد، شخص وىو الواجبة، الزكاة ول التطوع، صدقة لو تحل ل من: اْلوؿ
 .التطوع ول الواجبة الصدقة يأكل ل فهو وسلم عليو اهلل صلى اهلل عبد بن محمد
 الصدقة من يأكلوف ول التطوع، صدقة من يأكلوف ىاشم بني من البقية: الثاني

 .الواجبة
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 .«ومطلبي»: قولو
 ولو مناؼ، عبد وأبوىما ىاشم أخو والمطلب المطلب، إلى المنتسبوف والمطلبيوف

 .شمس وعبد ونوفل، والمطلب، ىاشم، وىم أولد أربعة
 في: أي ػ والسالـ الصالة عليو ػ قاؿ كما «واحد شيء المطلب وبنو ىاشم بنو»

 وقصة المطلب، بنو إليهم انضم ىاشم بني حاصرت لما قريشا إف حتى النصرة،
 لما وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ ولهذا التاريخ، في مشهورة الشعب في المحاصرة

 ولم الخمس من المطلب بني إعطائو في شمس عبد بني من رجاؿ عليو احتج
 .«واحد شيء ىاشم وبنو المطلب بنو إنما»: يعطهم

 آؿ من ْلنهم ل المطلب؛ بني إلى الزكاة تدفع ل إنها: المؤلف قاؿ ذلك على وبناء
 من يأخذوف بما فيستغنوف الخمس في البيت آلؿ مشاركوف ْلنهم ولكن البيت،

 يستحقوف فهم خمس يكن لم إذا أنهم على يدؿ التعليل وىذا الزكاة، عن الخمس
 .ىاشم بني خالؼ فيو، إشكاؿ ول قطعا، الزكاة

 استحقاؽ في وحكمهم ىاشم، بني حكم الزكاة منع في حكمهم المطلب بنو إذا
 .ىاشم كبني الخمس

 أبو عليهم دعا ولذا ىاشم بني على قريش مع كانوا والعبشميوف النوفليوف عمهم وبنو
 :المشهورة لميتو في طالب
 آجل غير عاجال شر عقوبة*  ونوفال شمس عبد عنا اهلل جزى
 المؤلف عليو مشى الذي وىذا، الزكاة من اْلخذ ولهم الخمس، في حق لهؤلء فليس
 أنو ػ المذىب وىي ػ اْلخرى الرواية والصحيح ػ اهلل رحمو ػ أحمد اإلماـ عن رواية
 وسلم، عليو اهلل صلى محمد آؿ من ليسوا ْلنهم المطلب؛ بني إلى الزكاة دفع يصح

 بنو فيهم فيدخل[ ٓٙ: التوبة{ ... { ]للفقراء الصدقات إنما} اْلدلة ولعمـو
 .المطلب
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 الزكاة، بخالؼ والمؤازرة المناصرة على مبني بأنو الخمس في تشريكهم عن ويجاب
 الزكاة أما الخمس، من لفضلهم جزاء أعطوا وناصروىم ىاشم بني آزروا لما فإنهم
 ا.ىػ آخر شيء فهي

 زكاة دفع يجوز ىل(: ٕٚٗ/ٛٔوسئل العالمة العثيمين أيضا كما في مجموع فتاواه )
 بيت من يأخذوف ول مال، وليجدوف فقراء كانوا إذا البيت، لهذا ينتسبوف لمن الفطر
 شيئا؟ الماؿ

 حين وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت كما محمد، ؿ"ل تحل ل الصدقةفأجاب: 
 أوساخ ىي إنما محمد ؿ"ل تحل ل الصدقة إف»:  عنو اهلل رضي العباس لعمو قاؿ

 أو الفطر، زكاة كانت سواء لو، تحل ل الصدقة فإف البيت آؿ من كاف فمن. «الناس
 يكن لم كاف إذا أنو إلى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالـ شيخ ذىب لكن الماؿ، زكاة

 لدفع الزكاة من وإعطاؤىم حاجتهم، لدفع الزكاة من يعطوف فإنهم منو يعطوف خمس
 الناس بتكفف ذلهم فإف الناس، ويسألوف الناس يتكففوف كونهم من أىوف حاجاتهم

 اإلسالـ شيخ إليو ذىب الذي القوؿ وىذا الصدقة، إعطائهم من أعظم الناس وسؤاؿ
 مطلقا، الصدقة لهم تحل ل البيت آؿ إف: وقاؿ بالعمـو أخذ ومن نظر، وجهة لو

 .نظر وجهة أيضا فلقولو
 ؟التطوع صدقات من وسلم عليو اهلل صلى النبي بيت آؿ يأكل ىل ( :فرع)
 ، التطوع صدقات من اْلكل من وسلم عليو اهلل صلى النبي بيت آؿ على حرج ل

 المشهور ىو القوؿ وىذا ،العلم أىل جمهور إليو ذىب الذي الصحيح على وذلك
 ،( .اهلل رحمهم وأحمد والشافعي ومالك حنيفة أبو) اْلربعة الفقو أئمة مذاىب من

 . المفروضة الصدقة أمواؿ من اْلكل الممنوع وإنما
 يحـر إنما ، التطوع صدقة محمد آؿ على يحـر ول"  : اهلل رحمو الشافعي اإلماـ قاؿ

 محمد بن[ الصادؽ] جعفر عن محمد بن إبراىيم أخبرنا : المفروضة الصدقة عليهم
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:  لو فقلت والمدينة بمكة الناس سقايات من يشرب كاف أنو:  أبيو عن[ الباقر]
 . المفروضة الصدقة علينا حرمت إنما: فقاؿ لك؟ تحل ل وىي الصدقة من أتشرب

 وذلك،  بأموالهما المطلب وبني ىاشم بني على وفاطمة علي وتصدؽ:  الشافعي قاؿ
 على بها تصدؽ صدقة من الهدية وسلم عليو اهلل صلى النبي وقبل،  تطوع ىذا أف

 ( .ٛٛ/ٕ" )اْلـ"من  .انتهى"  صدقة ل تطوع بريرة من أنها وذلك،  بريرة
 . التطوع صدقة من اْلخذ القربى لذوي ويجوز"  : اهلل رحمو قدامة ابن وقاؿ
 التطوع فأما،  المفروضة الصدقة من يعطوف ل إنما:  القاسم ابن رواية في أحمد قاؿ

 قولو لعمـو؛  أيضا التطوع صدقة يمنعوف أنهم:  أخرى رواية،  أحمد وعن.  فال، 
 ( .الصدقة لنا تحل ل إنا: ) والسالـ الصالة عليو

 متفق( صدقة كلو المعروؼ: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف؛  أظهر واْلوؿ
 إلى فنظرة: ) تعالى وقاؿ( لو كفارة فهو بو تصدؽ فمن: ) تعالى اهلل وقاؿ.  عليو

 إلى المعروؼ إباحة في خالؼ ول( تعلموف كنتم إف لكم خير تصدقوا وأف ميسرة
 ( .علينا وتصدؽ: ) يوسف إخوة وقاؿ ،وإنظاره عنو والعفو، الهاشمي

 والالـ واْللف،  لها كاف الطلب ْلف؛  الفرض صدقة بو أريد[ الحديث يعني] والخبر
 ( .ٕ٘ٚ/ٕ" )المغني"من  . انتهى"  المعهود إلى تعود

 والذي ىاشم، لبني التطوع صدقة جواز في أيضا العلماء واختلف: البر عبد ابن قاؿو 
 بنيل بها بأس ل التطوع صدقة أف: ػ عندنا الصحيح وىو ػ العلم أىل جمهور عليو

 اهلل رضي ػ وفاطمة والعباس عليا أف: ذلك صحة على يدلك ومما ومواليهم؛ ىاشم
 وصدقاتهم ىاشم؛ بني من جماعة على أوقافا وأوقفوا تصدقوا، وغيرىم ػ عنهم

 ا.ىػ ومشهورة معروفة الموقوفة
 التطوع صدقات وأما الفرض، صدقة عليهم المحـر: تيمية ابن اإلسالـ شيخ قاؿو 

 علينا حـر إنما: ويقولوف والمدينة، مكة بين المسبلة المياه من يشربوف كانوا فقد
 ا.ىػ التطوع علينا يحـر ولم الفرض،
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 أف أصحابنا عند والصحيح" : (ٖ٘/ٗ" )التثريب طرح"في  العراقي الحافظ قاؿو 
 قاؿ وبو ، الحنابلة عند الصحيح ىو وكذا ، التطوع صدقة دوف الزكاة عليهم المحـر

 . انتهى" الحنفية
 من اْلخذ ومواليهم ىاشم ولبني" ( :ٜٕٔ/ٕ" )القناع كشاؼ"في  البهوتي وقاؿ

 وصدقة سبق، كما الناس أوساخ من لكونها الزكاة من منعوا إنما ْلنهم التطوع؛ صدقة
 عليو محرمة كانت الصدقة فإف وسلم، عليو اهلل صلى النبي إل كذلك، ليست التطوع
 اإلخالؿ يجز فلم، وعالماتها نبوتو دلئل من كاف اجتنابها ْلف؛ ونفلها فرضها مطلقا

 . بتصرؼ انتهى" بو
 صدقة الصدقة كانت إذا"  (:ٜٕٗ/ٛٔ" )اهفتاو  مجموع"في  عثيمينال عالمةال وقاؿ
 تعطى ل فإنها واجبة الصدقة كانت وإف ىذا، في حرج ول إليهم تعطى فإنها تطوع

 ىاشم وبنو «الناس أوساخ ىي إنما»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي ْلف إليهم،
 فليست التطوع صدقة أما أوساخهم، الناس من يأخذوا بأل وجل عز اهلل شرفهم
 الواجبة، كالزكاة ليست لكنها الخطيئة تكفر شك ل كانت وإف الواقع، في وسخا
 من يعطوف ول التطوع، صدقة من يعطوف أنهم إلى العلماء من كثير ذىب ولهذا

 .  انتهى. " الواجبة الصدقة
 وبهذا الناس زكاة من ل الهاشميين زكاة من يأخذوا أف ىاشم لبني يجوز( : قيل فرع)

 ْلف(. ٗٓٔكما في اإلختيارات )ص  تيمية ابن اختيار وىو يوسف وأبو حنيفة أبو قاؿ
 أوساخهم ْلنها الناس؛ زكاة أخذ عن الهاشميين نهى وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي

 مثلو؛ ىاشمي من الهاشمي يأخذ أف يمنع ل لكن منعهم، عنها وتنزيههم فلكرامتهم
 بعضهم وادعى .بعض من بعضهم يأخذ أف في مذلة ول القربى، صلة بينهم تربط ْلنو
 .وسلم عليو اهلل صلى بزمانو خاصة الحرمة أف
 العمـو على التحريم على الدالة واْلحاديث: ( ٜٗٔ/ٗفي النيل ) الشوكاني قاؿو 

 حديث من الهاشمي من للهاشميين بحلها القائلوف بو استدؿ ما وأما الجميع على ترد
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 كلو بإسناد الحديث علـو من والثالثين السابع النوع في الحاكم أخرجها الذي العباس
 علينا حرمت إنك اهلل رسوؿ يا قلت)  قاؿ المطلب عبد بن العباس أف ىاشم بني من

 قد الحديث فهذا ٔ( نعم قاؿ لبعض بعضنا صدقات لنا تحل ىل الناس، صدقات
 .ا.ىػ الصحيحة العمومات تلك لتخصيص بصالح فليس رواتو، بعض بو اتهم

 (: ل تجوز الصدقة لبني ىاشم وإف كانوا من العاملين عليها.فرع)
 اجتمع)  قاؿ حدثو الحارث بن ربيعة بن المطلب عبد( عن ٕٚٓٔأخرج مسلم )

 لي قال الغالمين ىذين بعثنا لو واهلل فقال المطلب عبد بن والعباس الحارث بن ربيعة
 ىذه على فأمرىما فكلماه وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى عباس بن وللفضل

 اهلل رسوؿ صلى فلما قاؿ الناس يصيب مما وأصابا الناس يؤدي ما فأديا الصدقات
 ثم بآذاننا فأخذ جاء حتى عندىا فقمنا الحجرة إلى سبقناه الظهر وسلم عليو اهلل صلى
 قاؿ جحش بنت زينب عند يومئذ وىو عليو ودخلنا دخل ثم تصرراف ما أخرجا قاؿ

 وقد الناس وأوصل الناس أبر أنت اهلل رسوؿ يا فقاؿ أحدنا تكلم ثم الكالـ فتواكلنا
 الناس يؤدي كما إليك فنؤدي الصدقات ىذه بعض على لتؤمرنا فجئنا النكاح بلغنا

 زينب وجعلت قاؿ نكلمو أف أردنا حتى طويال فسكت قاؿ يصيبوف كما ونصيب
 آلؿ تنبغي ل الصدقة إف قاؿ ثم قاؿ تكلماه ل أف الحجاب وراء من علينا تلمع

 الحارث بن ونوفل الخمس على وكاف محمية لي ادعوا الناس أوساخ ىي إنما محمد
 عباس بن للفضل ابنتك الغالـ ىذا أنكح لمحمية فقاؿ فجاءاه قاؿ المطلب عبد بن

 لمحمية وقاؿ فأنكحني لي ابنتك الغالـ ىذا أنكح الحارث بن لنوفل وقاؿ فأنكحو
 (. وكذا كذا الخمس من عنهما أصدؽ

 ربيعة بن المطلب لعبد وسلم عليو اهلل صلى قولوقاؿ النووي في شرح مسلم: 
 تنبغي ل الصدقة إف) العامل بنصيب الصدقة على العمل سأله وقد عباس بن والفضل

                                                           

وىو حديث ضعيف كما قاؿ المصنف ، وقد ( ٕٛٚ رقم ، ٕٚٚ/ٔ) الغيالنيات فى الشافعى بكر أبو أخرجو ٔ
 ( . ٖٜٕٖ-ٖٜٕٖ/ٚلحديث كما في الفتح الرباني )تعقب المصنف من صحح ا
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 الفقر بسبب أو العمل بسبب كانت سواء محرمة أنها على دليل( محمد آلؿ
 بعض وجوز أصحابنا عند الصحيح ىو وىذا الثمانية اْلسباب من وغيرىما والمسكنة

 ضعيف وىذا إجارة ْلنو العامل بسهم عليها العمل المطلب وبني ىاشم لبني أصحابنا
 .رده في صريح الحديث وىذا باطل أو
 (: ىل تحـر الصدقة على نساء النبي صلى اهلل عليو وسلم؟فرع)

 في اْلزواج دخل وإنما: ىؤلء قاؿ(: ٜٙٔقاؿ اإلماـ ابن القيم في جالء اْلفهاـ )ص
 ْلف بالسبب، لذلك تشبيهاً  وسلم عليو اهلل صلى النبي أزواج وخصوصاً  اآلؿ،

 حياتو في غيره على محرمات وىن مرتفع، غير وسلم عليو اهلل صلى بالنبي اتصالهن
 عليو اهلل صلى بالنبي لهن الذي فالسبب واآلخرة، الدنيا في زوجاتو وىن مماتو، وبعد

 .النسب مقاـ قائم وسلم
 الصحيح، القوؿ كاف ولهذا عليهن، الصالة على وسلم عليو اهلل صلى النبي نص وقد
 الناس، أوساخ ْلنها، عليهن تحـر الصدقة أف: اهلل رحمو أحمد اإلماـ منصوص وىو
 هلل ويا آدـ، بني أوساخ كل من وآلو الرفيع الجناب ذلك سبحانو اهلل صاف وقد

 آؿ رزؽ اجعل اللهم: "وسلم عليو اهلل صلى قولو في أزواجو يدخل كيف العجب
 قوؿ وفي ،"محمد وآؿ محمد عن ىذا اللهم: "اْلضحية في وقولو، ًً "قوتا محمد
 وفي" بر خبز من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آؿ شبع ما: "عنها اهلل رضي عائشة

 إف: "قولو في يدخلن ول ،"محمد آؿ وعلى محمد على صل اللهم: "المصلي قوؿ
 رسوؿ فأزواج ،"الناس أوساخ من كونها مع محمد آلؿ ول لمحمد تحل ل الصدقة

 .منها والبعد عنها بالصيانة أولى وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 حرمت لما أنها كما مواليهن، على لحرمت عليهن حراماً  الصدقة كانت لو: قيل فإف
 بلحم عليها تصدؽ بريرة أف الصحيح في ثبت وقد مواليهم، على ىاشم بني على

 .عنها اهلل رضي لعائشة مولة وىي، وسلم عليو اهلل صلى النبي يحرمو ولم فأكلتو،
 .وسلم عليو اهلل صلى النبي ْلزواج أباحها من شبهة ىو ىذا: قيل
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 ليس وسلم عليو اهلل صلى النبي أزواج على الصدقة تحريم أف: الشبهة ىذه وجواب
 حالؿ فالصدقة وإل وسلم عليو اهلل صلى عليو لتحريمها تبع ىو وإنما اْلصالة، بطريق

 سيده، على التحريم فرع المولى على التحريم ىذا في فرع فهن بو، اتصالهن قبل لهن
 على التحريم كاف ولما مواليهم ذلك استتبع أصالً  ىاشم بني على التحريم كاف فلما

 فرع ْلنو مواليهن، استتباع على ذلك يقو لم، تبعاً  وسلم عليو اهلل صلى النبي أزواج
 .فرع عن

 .وسلم عليو اهلل صلى النبي أزواج موالي على الصدقة (: حكمفرع)
 ميتة شاة - وسلم عليو اهلل صلى - النبي وجد ) قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن

 ىال: "- وسلم عليو اهلل صلى - النبي قاؿ الصدقة، من لميمونة مولة أعطيتها
 .ٔ( أكلها حـر إنما: "قاؿ. ميتة إنها: قالوا".  بجلدىا؟ انتفعتم

 أف مواليها وأراد للعتق، بريرة تشتري أف أرادت أنها)  عنها اهلل رضي عائشة عنو 
 - النبي لها فقاؿ ،- وسلم عليو اهلل صلى - للنبي عائشة فذكرت ولءىا، يشترطوا

 - النبي وأتي: قالت". أعتق لمن الولء فإنما اشتريها،: "- وسلم عليو اهلل صلى
 لها ىو: "فقاؿ. بريرة على بو تصدؽ ما ىذا: فقلت بلحم، - وسلم عليو اهلل صلى

 .ٕ( ىدية ولنا صدقة،
 صلى النبي أزواج موالي على الصدقة باب: "قولو (:ٖٙ٘/ٖقاؿ الحافظ في الفتح )

 صلى النبي لموالي ول وسلم عليو اهلل صلى النبي ْلزواج يترجم لم" وسلم عليو اهلل
 اْلزواج أي - أنهن بطاؿ ابن نقل وقد شيء، فيو عنده يثبت لم ْلنو وسلم عليو اهلل
 أخرج الخالؿ أف قدامة ابن ذكر فقد نظر وفيو الفقهاء، باتفاؽ ذلك في يدخلن ل -

 قاؿ" الصدقة لنا تحل ل محمد آؿ إنا: "قالت عائشة عن مليكة أبي ابن طريق من
 شيبة أبي ابن أخرجو حسن، عائشة إلى وإسناده: قلت. تحريمها على يدؿ وىذا

                                                           

 (.ٖٖٙ(، ومسلم )ٕٜٗٔأخرجو البخاري ) ٔ
 (.٘ٚٓٔ(، ومسلم )ٖٜٗٔأخرجو البخاري ) ٕ
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 وابن الترمذي وصحة السنن أصحاب وروى بطاؿ، ابن نقلو فيما يقدح ل وىذا أيضا،
 من القـو موالي وأف الصدقة، لنا تحل ل إنا: "مرفوعا رافع أبي عن وغيره حباف

 الصحيح وىو الماجشوف، كابن المالكية وبعض حنيفة وأبو أحمد قاؿ وبو" أنفسهم
 يعوضوا لم ولذلك حقيقة، منهم ليسوا ْلنهم لهم يجوز الجمهور وقاؿ. الشافعية عند

 المساواة يتناوؿ ىل" أنفسهم من" أو" منهم: "قولو الخالؼ ومنشأ الخمس، بخمس
 دليل فال اْلحكاـ جميع يتناوؿ ل أنو الجمهور وحجة ل، أو الصدقة تحريم حكم في
 يخرج ل أنو على اتفقوا وقد الصدقة، سبب على ورد لكنو الصدقة، تحريم على فيو

 ْلنو الباب بحديث لهم يستدؿ أف ويمكن ل؟ أو بو يخص ىل: اختلفوا وإف السبب،
 اآلؿ جملة من ذلك في ليسوا اْلزواج أف تقدـ وقد اْلزواج، لموالي جوازىا على يدؿ

 الترجمة ىذه البخاري أورد إنما: الحاشية في المنير ابن قاؿ بذلك، أحرى فمواليهم
 واحدا قول الصدقة عليهن يحـر ول الخالؼ في مواليهن يدخل ل اْلزواج أف ليحقق

 في يطرد أنو اآلؿ في اْلزواج بدخوؿ الناس بعض قاؿ لما أنو الظاف يظن لئال
 .يطرد ل أنو فبين مواليهن،

، ىل يأخذوا والفيء الغنائم من حقهم ىاشم بنو منع إذا الحكم ما( : ٔٔ-مسألة) 
 من الزكاة؟

 َشْيءٍ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  َأنََّما َواْعَلُموا: }تعالى قولو في المذكوروحقهم من خمس الخمس ىو 
 سورة) اآلية{ السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َوِلِذي َولِلرَُّسوؿِ  ُخُمَسوُ  لِلَّوِ  فََأفَّ 

 َولِلرَُّسوؿِ  َفِللَّوِ  اْلُقَرى َأْىلِ  ِمنْ  َرُسوِلوِ  َعَلى اللَّوُ  َأفَاءَ  َما: }تعالى وقولو( ٔٗ/ اْلنفاؿ
{ ِمْنُكمْ  اْْلَْغِنَياءِ  بَػْينَ  ُدوَلةً  َيُكوفَ  ل َكيْ  السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َوِلِذي
 (.ٚ/ الحشر سورة) اآلية
 الخمس لهم فجعل فقراء ىاشم بني في أف اهلل علم: قاؿ مجاىد عن جرير ابن روى

 .الصدقة مكاف
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 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عباس ابن عن بسنده حاتم أبي ابن وروى
 أو يغنيكم ما الخمس خمس من لكم ْلف اْليدي غسالة عن لكم رغبت)  ىاشم لبني

 . ٔ( يكفيكم
 لخلو الزمن ىذا في كما الخمس ىذا لعدـ الخمس خمس من حقهم انقطع فإذا
، وكاف فيهم  بهما واستبدادىم الظلمة لستيالء أو والغنيمة، الفيء من الماؿ بيت

 .فقراء فهل يأخذوا من الزكاة ، اختلف في ىذا العلماء 
 اإلماـ مذىب إلى المسالك أقرب على الصغير الشرحكما في   المالكية بعض قاؿ

 ما أعطوا إذا الزكاة من ىاشم بني إعطاء عدـ: ( ٓٙٙ/ٔ) الصاوي وحاشية مالك
 أفضل وإعطاؤىم منها أعطوا الفقر بهم وأضر يعطوه لم فإف الماؿ بيت من يستحقونو

 التي الحاؿ وىي الضرورة بحاؿ اإلعطاء ىذا جواز بعضهم وقيد. غيرىم إعطاء من
 حاؿ في جاز وإنما باؽ التحريم أف: التعبير ىذا ومعنى الميتة، أكل فيها لهم يباح

 المتأخرة اْلعصار ىذه في اليقين ضعف قد: غيره وقاؿ، المحرمات كسائر الضرورة
 .ا.ىػ والفاجر والكافر الذمي خدمة تعاطيهم من أسهل لهم الزكاة فإعطاء

 من حقهم المطلب وبنو ىاشم بنو منعت ولو( : ٕٗٗ/ٕالنووي في المجموع ) وقاؿ
 عند أصحهما الكتاب في المذكوراف الوجهاف فيو ؟ الزكاة تحل ىل الخمس خمس

: الرافعي قاؿ ،اإلصطخري قاؿ وبو. تحل: والثاني تحل، ل واْلصحاب المصنف
  ا.ىػ اْلوؿ المذىب ولكن بهذا، يفتي الغزالي صاحب يحيى بن محمد وكاف
 يعقوب والقاضي (،ٗٓٔ ص) الختيارات كما في  تيمية ابن اإلسالـ شيخ رجح وكذا
 والفيء الغنائم خمس من منعوا إذا الناس زكاة من ىاشم بني أخذ جواز الحنابلة من
، الحنفية من الحسن بن ومحمد يوسف أبو قاؿ وبو،  وضرورة حاجة محل ْلنو

 .المالكية عند وقوؿ الشافعية لبعض وجو وىو وصاحبيو حنيفة أبي عن منقوؿ فالجواز
                                                           

( والحديث قاؿ عنو الزيلعي في نصب الراية ٖٜٜٓ، رقم  ٘ٓٚٔ/٘أخرجو ابن أبي حاتم في تفسيره ) ٔ
، وكذا قاؿ  بمناكير يأتي:  معين بن يحيى وقاؿ حاتم أبو وثقو مهدي ابن وإبراىيم حسن إسناد ىذا( : ٕٙٗ/ٖ)

 ( .ٗٙ/ٗابن كثير في تفسيره )
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 إنما الزكاة ْلف قالوا الخمس منعوا وإف إعطائهم جواز عدـ يروفف العلماء جمهورأما و 
 بمنع يزوؿ ل المعنى وىذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ لشرفهم عليهم حرمت

 . الخمس
 . ىاشم بني موالي إلى الزكاة دفع حكم( : فرع) 

 :قولين على ذلك في العلماء اختلف، وقد ىاشمي أعتقهم من ىم ىاشم بني موالي
 واستدلوا ،والشافعي مالك مذىب في اْلصح وىو يجوز، ل وأحمد حنيفة أبو فقاؿ
 اهلل صلى النبي أف)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مولى رافع أبي بحديث ذلك على
 كيما اصحبني رافع ْلبي فقاؿ الصدقة، على مخزـو بني من رجال بعث وسلم عليو

 فسألو، وانطلق فأسألو، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آتي حتى ل، قاؿ منها تصيب
 على يدؿ والحديث ، ٔ( أنفسهم من القـو مولى وإف لنا تحل ل الصدقة إف فقاؿ

 . العمالة جهة على ذلك كاف ولو ىاشم بني موالي على الزكاة تحريم
 ابن قاؿ غيرىما، عن ذلك وروي لهم تحل إنها والشافعي مالك عن الثانية والرواية

 الزكاة إعطاء أي -يجوز- العلماء أكثر وقاؿ: ( ٔٔٔ – ٓٔٔ/ٗ) المغني في قدامة
 ،الناس كسائر الصدقة يمنعوا فلم وسلم عليو اهلل صلى النبي بقرابة ليسوا ْلنهم- لهم

 يحرموىا أف يجز فلم منو يعطوف ل فإنهم الخمس بخمس عنها يعوضوا لم وْلنهم
 ذلك عن وأجيب، بالنسب الشرؼ وىي فيهم مفقودة التحريم علة ْلف الناس، كسائر
 ىاشم بنو يرثو نمم وْلنهم عليهم تحريمها على المتقدـ رافع أبي حديث بدللة

 قلنا، بقرابة ليسوا إنهم وقولهم ىاشم، كبني إليهم الصدقة دفع يجز فلم بالتعصيب

                                                           

 والنسائي ،(ٚ٘ٙ) والترمذي ،(ٓ٘ٙٔ) داود وأبو ،(ٕٗٔ/ ٖ) شيبة أبي ابنو  ،(ٜٖٓ/ ٙ) أحمد أخرجو ٔ
 اْلمواؿ في زنجويو وابن ،(ٛ/ ٕ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي ،(ٖٕٗٗ) خزيمة وابن  ،(ٕٕٔٙ)
 وأقره الحاكم وصححو صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث عنو اهلل رضي رافع أبي عن وغيرىم( ٖٕٕٔ)

/ ٜٖ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،(ٖٔٙٔ) الصحيحة في اْللباني العالمة وصححو الذىبي،
 .الشيخين شرط على صحيح إسناده(: ٖٓٓ
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 كلحمة لحمة  الولء) : وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ بدليل القرابة بمنزلة ىم
 (، أنفسهم من القـو مولى)  وسلم عليو اهلل صلى وقولو، ٔ( النسب

 تحريم حكم ثبوت يمتنع فال والنفقة والعقل اإلرث من القرابة حكم فيهم وثبت
 ا.ىػ فيهم الصدقة
 وىو ذلك بدفع الخبر جـز قلنا، الشرؼ وىي فيهم مفقودة التحريم علة ْلف: وقولهم

 .المتقدـ رافع أبي خبر
 بني موالي إف: فقاؿ العلم أىل بعض وشذ: ( ٜٔٔ/ٛفي تفسيره ) القرطبي وقاؿ
 اهلل صلى النبي عن الثابت خالؼ وىذا الصدقات، من شيء عليهم يحـر ل ىاشم
 ا.ىػ «منهم القـو مولى إف» و موله رافع ْلبي قاؿ فإنو وسلم عليو

 الدليل ىذا مقابل في العلة ىذه ونصب: ( ٜٙٔ/ٗفي النيل ) الشوكاني قاؿو 
 .ظالمتيق بها يعتبر التي الغرائب من الصحيح

 .مناؼ عبد بن المطلب أولد وىم المطلب بني إلى الزكاة دفع حكم( : فرع)
 :قولين على المطلب بني إلى الزكاة دفع في العلماء اختلف

، عليهم يحـر الشافعي وقاؿ، عليهم يحـر ل عنو الراجح على ومالك حنيفة أبو فقاؿ
 . عليهم حراـ أنها: أظهرىما: روايتاف أحمد وعن

                                                           

/ ٓٔ) والبيهقى( ٖٔٗ/ ٗ) والحاكم ،(ٖٚ - ٕٚ/ ٕ) الشافعى أخرجو: التوحيد مجلة في الحويني قاؿ ٔ
 زياد بن محمد بكر أبو أعلو وقد"  يوىب ول يباع ل النسب كلحمة لحمةٌ  الولء: " مرفوعاً  عمر ابن عن( ٕٜٕ

 ىذه الحسن ورواية: قلت".  مرسالً  الحسن رواه وإنما ىكذا يرووه لم الثقات ْلف خطأ، ىذا: " فقاؿ النيسابورى
 رقم/ٜج) الرزاؽ عبد وأخرج( ٕٜٕ/ ٓٔ) والبيهقى( ٖٕٔ/ ٙ" ) المصنف"  فى شبية أبى ابن أخرجها

 عن ىند، أبى ابن داود طريق من( ٕٗٛ" ) سننو"  فى منصور بن وسعيد( ٕٕٔ/ ٙ) شيبة أبى وابن( ٜٗٔٙٔ
 وطاووس، النخعى، وإبراىيم سيرين ابن قاؿ وكذلك. يوىب ول يباع ل كالنسب الولء: قاؿ المسيب بن سعيد

 فى لو بحث فى منو المرفوع صحة على - اهلل حفظو - اْللبانى الرحمن عبد أبو شيخنا وانفصل وآخروف والشعبى
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نهى: " قاؿ عمر ابن حديث لو ويشهد(. ٗٔٔ - ٜٓٔ/ ٙ" ) الغليل إرواء" 

 الجارود ابن منتقى بتخريج المكدود غوث"  فى خرجُتوُ  وقد. وغيرىما الشيخاف أخرجو"  ىبتو وعن الولء بيع عن
 .الحمد فللو(. ٜٛٚ رقم" )
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 بني أشرؾ وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف ذلك على معو ومن الشافعي واستدؿ
 غيرىم، قريش قبائل من أحدا يعط ولم القربى ذوي سهم في ىاشم بني مع المطلب

 من البخاري أخرج كما قةدالص من حرموه عما بدل عوضوه عوًضا العطية وتلك
 النبي إلى عفاف بن وعثماف أنا مشيت ) قاؿ عنو اهلل رضي مطعم بن جبير حديث

 وتركتنا خيبر خمس من المطلب بني أعطيت اهلل رسوؿ يا فقلنا وسلم عليو اهلل صلى
 وبنو المطلب بنو إنما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ واحدة بمنزلة وىم ونحن
 في ىاشم بني يشاركوف المطلب بني أف على دليل والحديث،  ٔ( واحد شيء ىاشم
 كما الموالة، على لستمرارىم عداىم من دوف أيضا الزكاة وتحريم القربى ذوي سهم
 حـز ابن قاؿ،  ٕ( إسالـ ول جاىلية في يفارقونا لم إنهم) : وسلم عليو اهلل صلى قاؿ
 أصال شيء في حكمهم بين يفرؽ أف يجوز ل أنو فصح: ( ٕٓٔ/ٙ) المحلىفي 

 آؿ ىم وإذ محمد آؿ أنهم فصح والسالـ الصالة عليو كالمو بنص واحد شيء ْلنهم
 ا.ىػ حراـ عليهم فالصدقة محمد
 على المطلب وبنو ىاشم بنو :ىنا باآلؿ والمراد (ٖٗ٘/ٖ) فتحال في لحافظا وقاؿ

 ا.ىػ العلماء أقواؿ من اْلرجح
 باستغنائهم الصدقة منعهم علل وسلم عليو اهلل صلى النبي أف روي ما ذلك أكد وقد
 رواية وفي ، «يغنيكم ما الخمس خمس في أليس»: فقاؿ الخمس، بخمس عنها

وقد تقدـ  «يغنيكم ما الخمس خمس من لكم ْلف اْليدي غسالة عن لكم رغبت»
 تخريجو .

 .  الصدقة عن عوضا ل لموالتهم أعطاىم إنما بأنو وأجيب

                                                           

 . (ٜٕٕٗ) و( ٕٖٓ٘) و( ٖٓٗٔ) رقمأخرجو البخاري ب ٔ
 والبيهقي( ٓٗٔ/ٕ) الكبير في والطبراني( ٜٜٖٚ) يعلى وأبو( ٖٚٔٗ) والنسائي( ٜٕٓٛ) داود أبوأخرجو  ٕ

 الصحة غاية في إسناده( ٕٖٚ/ٚ) المحلى في حـز ابن عنو قاؿ والحديث وغيرىم( ٕٖٕٚٔ) الكبرى في
 .داود أبي صحيح في اْللباني العالمة وصححو
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 المطلب بني إلى الزكاة دفع جواز على اْلخرى الرواية في وأحمد حنيفة أبو واستدؿ
 «والمساكين للفقراء الصدقات إنما»: تعالى قولو عمـو في داخلوف المطلب بني أف

 آلؿ تنبغي ل الصدقة أف» وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ىاشم بنو خرج لكن  اآلية
 بني قياس يصح ول بهم، المنع يختص أف فيجب وقد تقدـ، مسلم رواه «محمد

 وأشرؼ وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى أقرب ىاشم بني ْلف ىاشم بني على المطلب
 ما الخمس خمس في لهم المطلب بني ومشاركة وسلم عليو اهلل صلى النبي آؿ وىم

 القرابة في يساوونهم نوفل، وبني شمس، عبد بني أف بدليل القرابة بمجرد استحقوه
 منع تقتضي ل والنصرة جميعا، بهما أو بالنصرة شاركوىم وإنما شيئا، يعطوا ولم

 .(ٕٓ٘/ٖ) المغني ، كما فيالزكاة
 رواه «واحد شيء ىاشم وبنو المطلب بنو إنما» المتقدـ بالحديث ذلك عن ويجاب
 الجاىلية في ىاشم بني وازروا المطلب بني ْلف مطعم بن جبير حديث من البخاري

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ غضبا الشعب في معهم ودخلوا اإلسالـ أوؿ وفي
 على يوافقوىم فلم عمهم بني كانوا وإف نوفل وبنو شمس عبد بنو وأما، لو وحماية

 عليو اهلل صلى الرسوؿ بحر  على قريش بطوف ومالؤوا ونابذوىم حاربوىم بل ذلك
 .وسلم

 وبنو ىاشم بنو أنهم العلماء جمهور قوؿ وىو: (ٕٖٔ/ٕفي تفسيره ) كثير ابن قاؿ
 ىو وىذا الصدقة، عليهم تحـر نالذي وسلم عليو اهلل صلى النبي آؿ أي المطلب
   .العلم أىل وكالـ اْلدلة من تقدـ لما الراجح

 فكأف لسيده، فهو يعطاه ما ْلف إليو؛ الزكاة دفع يصح ل المملوؾ،(: ٕٔ-مسألة)
 إل،  بغناه غنيّّ  فهو السيد، على نفقتو تجب العبد وْلف السيد؛ إلى دفعها الزكاة دافع

/ ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿ الصدقات، على العاملين من المملوؾ يكوف أف
 .عبداً  أو حرِّا كاف سواء: الزكاة من عمالتو يأخذ أف للعامل يجوز أنو وجملتو:  (ٕٚٓ

 ( .ٖٕٕ/ٚ) اإلنصاؼ،كما في  فقره ول العامل حرية يشترط ل ْلنو
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 زكاة أف في خالفاً  العلم أىل بين نعلم ل: (ٙٓٔ/ٗ) المغني في  قدامة ابن قاؿ
 . لمملوؾ ول لكافر، تعطى ل اْلمواؿ

 ْلف العبد؛ إلى الزكاة تدفع ل (:ٕٓٙ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 لسيده، ملك العبد ماؿ فإف سيده، إلى فورا الزكاة ملك انتقل الزكاة أعطيناه إذا العبد

 {.للفقراء: }يقوؿ واهلل لسيده، وملكو يملك ل ْلنو العبد؛ نعطي أف يجوز فال
 قولو في داخل الزكاة أىل من المكاتب أف سبق وقد المكاتب، ىذا من ويستثنى

 .الكتابة دين بو يقضي ما المكاتب فيعطى[ ٓٙ: التوبة]{ الرقاب وفي: }تعالى
 عبد؟ المكاتب ىل ولكن

 بثمن سيده من نفسو العبد يشتري أف والمكاتبة ليعتق، فيعطى عبد، ىو نعم: الجواب
 قبل فهو ليعتق، سيده يوفي ما سيده من نفسو اشترى الذي العبد ىذا فيعطى مؤجل،

 كتابتو من عليو بقي ما عبد المكاتب» الحديث في جاء ولهذا عبد، يؤدي أف
 على يعطى فإنو الزكاة، على عامال العبد كاف إذا ما العلماء بعض واستثنى .«درىم

 أف فيصح سيده، من العبد يستأجر أف يصح أنو ومعلـو أجيرا، كاف لو كما عمالتو
 .سيده بإذف الزكاة على عامال يجعل

 :مسألتاف ذلك من يستثنى إذا
 .المكاتب: اْلولى
 .سيده بإذف يستأجر أف يجوز والعبد كأجير، ْلنو العامل؛: الثانية

 .إليو صارت ممن شراؤىا الزكاة لمخرج( : ىل ٖٔ-مسألة)
. إليو صارت ممن شراؤىا الزكاة لمخرج وليس(: ٘ٛٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )

 لم اشتراىا فإف: مالك أصحاب قاؿ ومالك قتادة قوؿ وىو الحسن عن ذلك وروي
 ل» - وسلم عليو اهلل صلى -: النبي لقوؿ يجوز: وغيره الشافعي وقاؿ. البيع ينقض
 «بمالو ابتاعها رجل لخمسة؛ إل لغني، الصدقة تحل
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 - النبي فسأؿ ماتت، ثم بصدقة أمو على تصدؽ رجال أف» سننو"  في سعيد، وروى
 في وىذا «.الميراث إليك وردىا صدقتك، اهلل قبل قد: فقاؿ - وسلم عليو اهلل صلى
. اْلمواؿ كسائر ابتياعا، يملك أف صح إرثا، يملك أف صح ما وْلف. شرائها معنى
 كاف الذي فأضاعو اهلل، سبيل في فرس على حملت: قاؿ أنو» عمر، روى ما ولنا،

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ فسألت أشتريو، أف فأردت برخص، بائعو أنو وظننت عنده،
 في العائد فإف بدرىم؛ أعطاكو ولو صدقتك في تعد ول تبتعو، ل: فقاؿ - وسلم عليو

 .عليو متفق «قيئو في يعود كالكلب صدقتو
 حبيسا كانت لو: قلنا. لذلك فمنعو اهلل سبيل في حبيسا كانت أنها يحتمل: قيل فإف
 ويمنعو، البائع على ينكر كاف بل بشرائها، عمر ىم ول يده، في ىي الذي باعها لما
 عليو اهلل صلى - النبي وْلف. عليو ويعين يفعلو، فكيف منكر، على يقر يكن لم فإنو

 .الصدقة في عائدا بكونو معلال الشراء، عمر على أنكر إنما بيعها، أنكر ما - وسلم
 صلى - النبي فإف السبب، خصوص إلى نظر غير من اللفظ بعمـو نحتج أننا الثاني،

 صدقتو في العائد فإف بالشراء أي «صدقتك في تعد ل»: قاؿ - وسلم عليو اهلل
 .السبب بخصوص التمسك من أولى اللفظ بعمـو واْلخذ. قيئو في كالعائد

 عوض، بغير ارتجاعها الصدقة في العود فإف الشراء يتناوؿ ل اللفظ فإف: قيل فإف
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي قوؿ ىذا على والدليل الهبة، في كالعود للعقد، وفسخ

. جاز منو، اشتراه ثم شيئا، إنسانا وىب ولو «.قيئو في كالعائد ىبتو في العائد» -
 شراء عن سألو حين لعمر جوابا ذلك ذكر - وسلم عليو اهلل صلى - النبي: قلنا

 يجوز ول لو، مجيبا يكن لم عنو المسئوؿ للشراء متناول اللفظ يكن لم فلو الفرس،
 روي وقد الجواب، عن السؤاؿ يخلو لئال اللفظ؛ عمـو من السبب خصوص إخراج

 كانوا فإنهم تشترىا، ول صدقتك، إليو فادفع المصدؽ جاء إذا: قاؿ أنو جابر عن
 .هلل ىي إنما: فأقوؿ ابتعها: يقولوف
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 استرجاع إلى وسيلة لها شرائو في وْلف. مالك طهور تشتر ل: قاؿ أنو عمر ابن وعن
 في طمعا لو رخصها وربما ثمنها، في يماكسو فال منو، يستحي الفقير ْلف منها؛ شيء

 توىم أو منو استرجعها إياىا يبعو لم إف أنو علم وربما أخرى، صدقة إليو يدفع أف
 أيضا وىو. إياىا يبيعو أف عليو شرط لو كما يجتنب، أف ينبغي سبيلو ىذا وما ذلك،
 .ذلك من ممنوع وىو القيمة، إخراج إلى ذريعة

 عبد ابن قاؿ. النزاع محل ىذا وليس بالميراث إليو ترجع وأنها بو، فنقوؿ حديثهم أما
 بن والحسن عمر ابن إل لو، طابت بالميراث إليو رجعت إذا: يقولوف العلماء كل البر
 اختياره، بغير حكما بالميراث ثبت الملك ْلف الميراث؛ معنى في البيع وليس. حي

 خاص وحديثنا عاـ، وىو مرسل، اآلخر والحديث ذكرنا، مما شيء إلى بوسيلة وليس
 .وجو كل من أولى بو فالعمل صحيح،

 ل حيواف من جزءا الفرض يكوف أف مثل صدقتو، شراء إلى الحاجة دعت فإف: فصل
 غيره اشتراه ولو لباقيو، المالك سوى يشتريو من يجد ول بعينو، النتفاع الفقير يمكن
 عنبا والكـر النخل ثمرة في الواجب كاف إذا أو المشاركة، بسوء المالك لتضرر
 من بيعها يجوز أنو القاضي ذكر فقد الجذاذ، قبل بيعها إلى الساعي فاحتاج ورطبا،

 دعت موضع كل وفي اْلولى، الصورة في يجيء وكذلك. الموضع ىذا في الماؿ رب
 الضرر لدفع كاف إنما الوفاؽ محل في الشراء من المنع ْلف لها؛ شرائو إلى الحاجة

 .أولى البيع بجواز فدفعو أعظم، ىاىنا البيع منع في عليو والضرر الفقير، عن
 

 (والضرائب الزكاة بين الفرؽ)باب 
 الشهادتين بعد اإلسالـ في مرتبتها وتأتي العظاـ، ومبانيو اإلسالـ أركاف أحد ىي الزكاة

 . المسلمين وإجماع والسنة بالكتاب وجوبها ثبت وقد، والصالة
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:  الجملة حيث من فهي ، الناس على وتفرضها الدولة تقررىا التي الضرائب أما
 نفقات تمويل بهدؼ والمؤسسات اْلشخاص على الدولة تفرضها مالية التزامات

 . إلخ...  والطرؽ والصحة التعليم على كالنفقات ، الدولة
 كبائر ومن حراـ أنها:  حكمها في اْلصل ، الدولة تفرضها التي الضرائب وىذه

 مع الماؿ من الماؿ بيت خلو وىي ، الضرورة حاؿ في إل فرضها يجوز ول، الذنوب
 فرض ويكوف الضرائب، بفرض إل تمويلها يمكن ل التي الماسة، الحاجات وجود

 يجوز ول اإلمكاف، بقدر الناس بين العدؿ فيها ويراعى استثنائية، حالة ىنا الضرائب
 . مستمرا دائما أمرا ذلك يكوف أف

،  لمصلحتهم الرعية على الموظفة الضرائب" ( :ٕٚٗ/ٛ) الفقهية الموسوعة في جاء
 ما الماؿ بيت في يكن لم إذا إل عليهم تضرب ول، لغيره أـ للجهاد ذلك أكاف سواء
 " . شرعي غير موردا كانت وإل،  لضرورة وكاف،  لذلك يكفي

 والكلف،  المسلمين أمواؿ تعشير ويحـر" ( :ٜٖٔ/ٖ" )القناع كشاؼ" في قاؿ
 . انتهى" إجماعا شرعي طريق بغير الناس على الملوؾ ضربها التي

 ما وىو ، أموالهم عشر التجار على يأخذوف وكانوا ، عشرىا أخذ ىو اْلمواؿ وتعشير
 التخلص المسلم يستطع لم وإذا، الضرائب ىي والكلف، "الجمارؾ" بػ اآلف يسمى

 اهلل سيحكم القيامة يـو ثم ، الضرائب من عليو أكره ما يدفع فإنو ، الظلم ىذا من
 . بالعدؿ عباده بين

 وىو ، الضرائب من فهو حق بال يؤخذ شيء كل"  : اهلل رحمو عثيمينال عالمةال قاؿو 
 الصالة عليو النبي قاؿ كما ، حق بغير أخيو ماؿ يأخذ أف لإلنساف يحل ول ، محـر

 ، شيئا منو تأخذ أف لك يحل فال ، جائحة فأصابتو ثمرا أخيك من بعت إذا: )والسالـ
 يسمع وأف ، والطاعة السمع المسلم على ولكن( ؟ حق بغير أخيك ماؿ تأكل بم

 . اْلمور لولة



 - 022 - 

 في وسبهم اْلمور ولة في القدح إلى وسيلة اْلمور ىذه مثل من نتخذ أف يجوز ول
 انتهى"  اآلخرة في ندركو الدنيا من ندركو ل وما ، ولنصبر ، ذلك أشبو وما المجالس

 ( .ٕٔ/٘ٙ" )المفتوح الباب لقاء" . ملخصا
 . الزكاة من الضرائب حساب يجوز ل على أنو مسألةوالمراد التنبيو في ىذه ال

 أنو - الحنفية عند أي - فالصحيح زكاة المكس يكوف أف نوى إذا:  السرخسي قاؿ
 .البزازية الفتاوى عن(: ٜٖ/ٕ) عابدين ابن ونقلو ، الزكاة عن يقع ل

 من نصابا يملك فيمن(: ٜٖٔ/ٔ) كما في فتاواه الشيخ عليش أفتى المالكية وعند
 فال ، الزكاة اسم بغير يأخذه ، سنة كل معلوما نقدا الحاكم عليو فجعل ، اْلنعاـ
 اللقاني الناصر بو أفتى:  وقاؿ ، عنو تسقط ل نواىا وإف ، الزكاة بو ينوي أف لو يسوغ

 . والحطاب
 يقـو ل ظلما المأخوذ الخراج أف اْلصحاب اتفق: (ٔٗ٘/٘) للنووي المجموع وفي
 وفي ، القيمة كأخذ فهو العشر بدؿ يكوف أف على السلطاف أخذه فإف ، العشر مقاـ

 العشر قدر يبلغ لم إف ىذا فعلى ، بو السقوط والصحيح ، خالؼ بو الفرض سقوط
 . الباقي أخرج
 من التاجر من يؤخذ ما بأف( ٜٗٔ/ٔكما في الزواجر ) الهيتمي حجر ابن وأفتى

 .الزكاة باسم يأخذه لم اإلماـ ْلف الزكاة؛ بو نوى ولو ، زكاة عنو يحسب ل المكس
 وىي:  مفلح ابن قاؿ ، يجزئ ل واْلخرى يجزئ إحداىما:  روايتاف الحنابلة وعند

 . غصبا أخذىا ْلنو ؛ اْلصح
 يجزئ ىل( : ٖٖٗ/ٖٓ) الفتاوى مجموعكما في  تيمية ابن اإلسالـ شيخ سئلوقد  

 ل؟ أـ الطرقات في اْلمور لولة يغرمو ما زكاتو عن الرجل
" أعلم واهلل ، الزكاة من بو يعتد ل الزكاة اسم بغير اْلمور ولة يأخذه ما: " فأجاب

 . انتهى
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 يدفعها التي الضرائب تحتسب أف يجوز ل"  ( :ٕ٘ٛ/ٜ) الدائمة اللجنة علماء وقاؿ
 يخرج أف يجب بل ، منها الزكاة فيو تجب ما زكاة من أموالهم على اْلمواؿ أصحاب

 بقولو وتعالى سبحانو عليها نص التي ، الشرعية مصارفها في ويصرفها المفروضة الزكاة
  . انتهى"  اآلية( والمساكين للفقراء الصدقات إنما: )

كاف ىناؾ  إذا إلالرعية  عليالضرائب  )تبيو( تقدـ في البحث أنو ل يجوز فرض
 . ٔضرورة ملحة

                                                           

،  يتدخل أف شؤونها ويدبر مصالحها رعاية في اْلمة عن ينوب وىو اْلمر لولي فإفففي حالة الضروروة الملحة  ٔ
 تتحقق ما اإلجراءات من يباشر أف ذلك عند فلو،  الجماعة لمصلحة تغليًبا الفرد حرية تقييد إلى ذلك أدى وإف
 ىذه إرجاع ويمكن،  معينة وظروؼ معينة أوقات في ومسوغاتو التدخل ىذا صور تتعدد وقد،  المصالح تلك بها

 : التالية الصور إلى المسوغات
 المرصودة اْلمواؿ تف لم إذا منهم الخصاصات وأىل المحتاجين حاجة لسد القادرين على اْلمواؿ فرض:  أوًل 
 . الغرض لهذا
 كاف أو،  منو الماؿ بيت خال إذا اإلسالمية البالد عن والذود الدفاع ْلجل إليها يحتاج التي اْلمواؿ فرض:  ثانًيا

 . اْلخطار لدرء يكفي ل الموجود الماؿ
 . اْلعماؿ بهذه للقياـ أعمالهم إلى اْلمة تحتاج من وإلزاـ توجيو:  ثالثًا
،  بهم ضرر احتكارىا في ويكوف،  الناس يحتاجها التي السلع ببيع المحتكرين وإلزاـ،  الحتكار منع:  رابًعا

 التصدؽ أو،  أصحابها على بيعها أو،  المغشوشة المواد ومصادرة،  الغش ومنع ، الحاجة عند عليهم وتسعيرىا
 . الفقراء على بها

 . الدائنين لمصلحة جبًرا البيع:  خامًسا
 . البحث أثناء إليو اإلشارة تأتي ما عدا ىذا ، الكافة على نفعها يعود ْلغراض الملكية نزع:  سادًسا
 : للفائدة إتماًما شديد باختصار منها واحدة كل على الكالـ وسنفرد
،  والمساكين الضعفاء من الخصاصة وأىل المحتاجين حاجة لسد القادرين على اْلمواؿ فرض:  اْلوؿ المسوغ

 المعالي أبو الحرمين إماـ يقوؿ،  حاجتهم لسد الماؿ بيت في الموجود يكف ولم،  عنهم الماؿ ضاؽ إذا وذلك
 أف إلى...  المهمات أىم فمن والخصاصات الحاجات سد وأما: (ٖٚٔ ، ٕٚٔص) اْلمم غياثفي  الجويني

 أف اإلماـ على فحق،  بحاجاتهم الزكوات تف لم،  محتاجوف فقراء ذلك في المجهود بذؿ مع اتفق فإف:  يقوؿ
 فإف ، ضر في المسلمين فقراء من فقير تضرر تعدؿ ل بحذافيرىا فالدنيا ، بالو في أمر أىم من بهم العتناء يجعل
 اليسار ذوي على وجب،  اإلماـ نظر يبلغهم لم فإف. . .  أحوالهم من استـر ما ـر إليهم اإلماـ نظر انتهى

 وباءوا ، آخرىم عند من خرجوا موسرين ظهراني بين فقير ضاع وإف ، عنهم الضرار رفع إلى البدار والقتدار
 ا.ىػ. وحسيبهم طليبهم اهلل وكاف،  المآثم بأعظم
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 فإذا:  فيقوؿ،  بهم الشدائد وتنزؿ بالمسلمين الكوارث تحدؽ عندما( ٙٚٔ ، ٘ٚٔ ص) آخر موضع في ويبين
 استشعر، المضروف وأشقى أظفارىا المنية وأنشبت اْلمر وتفاقم الضر ظهر إذا عندي فالوجو،  ذكرناه ما تقرر

 وىو .الخصاصات وأصحاب الضرورات ذوي إلى الباقي ويصرؼ، سنة بقوت موص كل يستظهر أف الموسروف
 وأمد الغالت مدة السنة انقضاء في وْلف ؛ الكارثة لنجالء عقلية فطنة اْلغنياء حق في السنة قوت جعل إنما

 يبذلو فيما إليو ينتهى ضابطًا السنة الشارع جعل وقد،  الفصوؿ وتعتقب،  وتزوؿ اْلمواؿ تحوؿ وفيها،  الثمرات
 . سنة قوت اإلمكاف أوقات في لنسائو يضع كاف فإنو وسلم عليو اهلل صلى بالنبي وتأسيا ، الموسر
،  الزكاة كتاب بو يختم فصاًل  الزكاة كتاب آخر في( ٘٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٖ) المحلى كتابو في حـز ابن اإلماـ ويعقد

 تقم لم إف ذلك على السلطاف ويجبرىم ، بفقرائهم يقوموا أف بلد كل أىل من اْلغنياء على وفرض:  فيو قاؿ
 للشتاء اللباس ومن منو بد ل الذي القوت من يأكلوف بما لهم فيقاـ،  المسلمين أمواؿ سائر في ول بهم الزكوات
 نصوص من مراجعو ويستظهر. المارة وعيوف والشمس والصيف المطر من يكنهم وبمسكن ذلك بمثل والصيف
 ل المسلم أخو المسلم) : وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قوؿ من ويستنبط الصحابة إجماع و والسنة الكتاب
.  أسلمو فقد،  وكسوتو إطعامو على قادر وىو ويعرى يجوع المسلم أخاه ترؾ من إف( .  يسلمو ول يظلمو

 كاف من)  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف الخدري سعيد أبي عن،  مسلم رواه الذي بالحديث ويستدؿ
:  قاؿ( . لو زاد ل من على بو فليعد،  زاد من فضل لو كاف ومن ، لو ظهر ل من على بو فليعد،  ظهر فضل معو

 وىذا:  بقولو ذلك على عقب ثم.  فضل في منا ْلحد حق ل أنو رأينا حتى،  ذكر ما الماؿ أصناؼ من فذكر
 بن عمر عن ويروى.  نقوؿ الخبر ىذا في ما وبكل،  سعيد أبو بذلك يخبر،  عنهم اهلل رضي الصحابة إجماع

 فقسمتها،  اْلغنياء أمواؿ فضوؿ ْلخذت،  استدبرت ما أمري من استقبلت لو: "  قولو عنو اهلل رضي الخطاب
 " . المهاجرين فقراء على
،  عبيدة أبو فأمرىم،  فني زادىم أف عنهم اهلل رضي الصحابة من وثلثمائة الجراح بن عبيدة أبي عن صح:  وقاؿ

 . السواء على إياىا يقوتهم وجعل،  مزودين في أزوادىم فجمعوا
 عن ونقل ، منهم لو مخالف ل،  عنهم اهلل رضي الصحابة من مقطوع إجماع فهذا:  بقولو ذلك على عقب ثم

 . الزكاة سوى حق الماؿ في:  يقوؿ كلهم،  وغيرىم وطاوس ومجاىد الشعبي
 التدخل ىذا وسند.  اْلعداء قبل من للخطر اْلمة كياف تعرض إذا القادرين على( الضرائب) اْلمواؿ فرض:  ثانًيا
 مصلحة تتطلبو ما لكل تتسع جامعة كلمة اهلل وسبيل ، اهلل سبيل في اإلنفاؽ على حث قد الحكيم الشارع أف

 كاف ولما ، التهلكة في الوقوع اإلنفاؽ عن وأحجمت يدىا قبضت ىي إف اْلمة وتعالى سبحانو وأنذر.  اْلمة
 ىذا في يتسابقوف عليهم اهلل رضواف الصحابة وكاف،  وتطوًعا سماحة يجري كاف اإلسالـ صدر في اإلنفاؽ
 ول،  صدره يضيق ل،  مالو بشطر يأتي كاف من ومنهم،  بمالو كاماًل  جيشا يعد كاف أحدىم إف حتى،  الميداف
 اإلنفاؽ عن الناس أحجم ما فإذا،  يقين وصدؽ نفس سماحة عن أحدىم ينطلق وإنما،  حرًجا أنفسهم في يشعروف
 ضريبة اْلفراد على ويفرض يتدخل أف من سعة في يكوف اْلمر ولي فإف،  النازلة لسد يكفي عما الماؿ بيت وضاؽ
 فك وجوب على اإلجماع (ٖٕ، ٕٕ - ٕ) في تفسيره القرطبي اإلماـ وحكى.  أموالهم شطر جيرانهم بها يقتطع

 (:ٕٔٔ/ٕ) العتصاـ في الشاطبي ويذكر .المسلمين كافة على فرض فهو،  الماؿ بيت خال إذا وأنو،  اْلسرى
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 تكثير إلى مفتقًرا كاف إذا اإلماـ أف:  والستحساف المرسلة والمصالح البدع بين للفرؽ عقده الذي الباب في
،  يكفيهم ل ما إلى الجند حاجة وارتفعت،  الماؿ بيت وخال،  اْلخطار المتسع الملك وحماية الثغور لسد الجنود
 ا.ىػ الماؿ بيت ماؿ يظهر أف إلى،  الحاؿ في لهم كافًيا يراه ما اْلغنياء على يوظف أف فلإلماـ

 فإذا المصالح من الخراج توظيف أف: ( ٖ٘ٓ، ٖٖٓ - ٕ) المستصفىفي  الستصالح مبحث في الغزالي وذكر
 واشتغلوا العسكر تفرؽ ولو،  العسكر بخراجات يفي ما المصالح ماؿ من يكن ولم،  اْلمواؿ من اْليدي خلت

 اْلغنياء على يوظف أف لإلماـ فيجوز،  الفتنة ثوراف خيف أو،  اإلسالـ بالد الكفار دخوؿ لخيف ؛ بالكسب
 وأعظم الضررين أشد دفع الشرع قصد،  ضرراف أو شراف تعارض إذا أنو نعلم ْلنا. . .  الجند كفاية مقدار

 ذي عن اإلسالـ خطة خلت لو ومالو نفسو من بو يخاطر ما إلى باإلضافة قليل منهم واحد كل يؤديو وما.  الشرين
 ا.ىػ معينة أصوؿ شهادة عن ل ىذا وكاف،  الشرور مادة ويقطع اْلمور نظاـ يحفظ شوكة

 على ويقلبو القوؿ يبسط فهو،  المقاـ لو يتسع ل (ٕٕٓ-ٜٛٔفي غياث اْلمم )ص نفيس كالـ الحرمين وإلماـ
 نقتصر،  واْلمثلة الفروض ذكر في ويستطرد،  مطوًل  فصاًل  حالة لكل ويعد،  الحتمالت وشتى الوجوه مختلف

 اإليالة تقتضيو ما ذكر فالغرض،  أىمها وىو،  منها الثالث الفصل فأما:  فيقوؿ،  الستشهاد موضع على منو
 كيف شعري فليت،  ماسة والحاجات اْلمواؿ عن الرعية راعي يد اصفرت فإذا،  فيو الدينية والسياسة الشرعية
 ضياعهم وجر،  القتاؿ رجاؿ ضاع،  الستقباؿ في أمواؿ حصوؿ اإلماـ ارتقب فإف،  القضية وجو وما،  الحكم

 وقد،  واْلفعاؿ اْلقواؿ في الشرع ضبط غير من ماؿ من يصادفو ما إلى اليد مد في استرسل وإف،  اْلحواؿ أسوأ
 المصطفى شرعة من لها نرى ل مسالك الستصواب معرض في الممالك لتربية نحدث أل سبق حيثما قدمنا

 : عظيمتين خطتين إلى دفع فقد،  ىناؾ النظر وليمعن،  فليتئد،  بذلك اإلماـ بلي فإف ، مدارؾ
 . للضياع الخطة تعريض:  إحداىما

 اْلحواؿ انقسمت،  الماؿ بيت خال فإذا،  مألوؼ معروؼ مستند إلى استحقاقو استناد غير في ماؿ أخذ:  والثانية
 السياسية القضايا ونمزج،  لألحكاـ مأخذ ىو بما منها قسم كل في ونأتي،  أقساـ ثالثة على نرتبها ونحن

 : أنحاء ثالثة من الماؿ بيت اصفر وقد،  الحاؿ تخلو فال،  الشرعية بالموجبات
 . اإلسالـ ديار - باهلل والعياذ - الكفار يطأ أف:  أحدىا
 ، مال نصادؼ لم لو ، وانفالتا انحالل ونتوقع ، اختالل اإلسالـ جنود من نستشعر ولكنا،  يطؤوىا ل:  والثاني

 . الديار أطراؼ وطء إلى وتشوفهم ، اْلقطار في الكفار استجراء ذلك على يترتب ثم
 ندبوا ولو وقفوا لو ، واستعداد وشوكة وعتاد أىب على والمراصد الثغور في اإلسالـ جنود يكوف أف:  والثالث

 .الجهاد عن لنقطعوا،  يمدوا لم ولو ، استمداد وفضل ، الستعداد في ازدياد إلى لحتاجوا،  والجهاد للغزو
 يقوؿ من مع يتفق ول .الموسرين من اْلمواؿ اقتراض في يتسبب أنو إلى الثالثة الحتمالت في القوؿ إلى وينتهي

 التي الجهات من يأخذ أف لإلماـ فإف،  عندي والمرتضى:  ىذا في ويقوؿ،  الماؿ بيت على يقترض اإلماـ إف: 
 ا.ىػ أجمعين الموسرين من أو معينين من أخذه فرض سواء،  الستقراض يلزمو ول،  للحاجة سادا يراه ما ذكرناىا

 جواز في (ٕٛٔ – ٔٔ)  المعياركما في   منظور بن عمر أبو القاضي بو أفتى ما الشأف ىذا في الفتاوى ومن
 بيت عجز فإذا. . .  بالشرع واجبة غير بمغاـر المسلموف يطالب ل أف اْلصل بأف،  الرعية على الخراج فرض
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 أف:  بشروط ذلك من إليو يحتاج ما الناس على فيوزع وعدة حرب آلة من إليو يحتاج وما الجند أرزاؽ عن الماؿ
 غير من القادر على يكوف وأف،  المصلحة بحسب مصرفو يصرؼ وأف،  بالعدؿ فيو يتصرؼ وأف،  الحاجة تتعين
 ا.ىػ الماؿ بيت في ما على لزيادة فيو يفتقر ل وقت جاء فربما،  وقت كل في يتفقد وأف،  إجحاؼ ول ضرر
 يحتاجو بأمر القياـ عليهم يتعين من وإلزاـ ذلك الظروؼ اقتضت إذا اْلمر ولي تدخل مسوغات من:  ثالثًا

كما في  منها،  كثيرة أمثلة لذلك تيمية ابن اإلماـ ويضرب،  بو القياـ إلزامهم طريق عن إل يتم ول المجتمع
 ىذا صار،  بنائهم أو نساجتهم أو قـو فالحة إلى محتاجين الناس كاف إذا: (ٖٚ-ٕٛ ص) اإلسالـ في الحسبة

 إلى للجهاد المرصدوف الجند احتاج إذا وكما ، المثل بعوض عنو امتنعوا إذا عليو اْلمر ولي يجبرىم،  واجًبا العمل
 . لهم يضيفها بأف الفالحة صناعتو من ألـز،  أرضهم فالحة

 بأجرة فيستعمل،  ذلك وغير للحروب وجسر سالح من الجهاد آلت لهم يصنع من إلى الناس احتاج إذا وكذلك
 مما الجانب ىذا على فيها يركز صفحات المبحث لهذا ويخصص ذلك في تيمية ابن اإلماـ ويستطرد،  المثل

 والفقهاء اْلئمة أفق سعة مدى تبين التي اْلمثلة بعض وذكر اإلماـ متابعة من مانًعا أرى ول ، المجتمع يحتاجو
 يطحن من إلى محتاجين الناس كاف فإذا:  فيقوؿ،  بو الالئق الىتماـ وإعطاء العتبار بعين الناس مصالح وأخذ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على المدينة أىل كاف كما،  البيوت في والخبز الطحن عن لعجزىم لهم يخبز ومن لهم
 يتدخل اْلمر ولي فإف،  خبًزا ول طحيًنا يبيع حتى ول بكراء ويخبز يطحن من عندىم يكن لم فإف،  وسلم عليو
 في تطرد قاعدة وىذه .بمقتضاه يلتزموا أف ينبغي الذي السعر أو أجورىم ولتحديد،  ناحية من بالعمل إللزامهم ىنا

 إذا وأنهم،  معينوف أفراد أو فرد بالكفائي للمطالبة تعين إذا عين فرض إلى ينقلب قد وأنو الكفائي الواجب مسألة
 . بو وألزموا عليو أجبروا،  طواعية بو يقوموا لم

 التي القتصادية اْلزمات حلوؿ عند وذلك،  التدخل في الحق اْلمر لولي تعطي التي المسوغات من:  رابًعا
 ل الذي المعقوؿ وبالسعر بالبيع ويلزمهم أيديهم على ويضرب المحتكرين يمنع أف اْلمر فلولي،  الناس بها يتضرر
 اْلسواؽ في الغش مع كذلك  .( لبن تيميةٗٗ ، ٖٚ ص) اإلسالـ في الحسبة/ كما في ضررًا الناس على يدخل
 الحسبة كتب تكفلت موضوع وىو،  عنهم جبًرا الفقراء على بها والتصدؽ المغشوشة المواد مصادرة وجواز
 . ببيانو

 عليو جبًرا مالو فيبيع،  المماطل المدين حالة التدخل حق اْلمر لولي تعطي التي أيًضا المسوغات من:  خامًسا
 رفًعا وذلك،  عنهم اهلل رضي حنيفة أبو إل ذلك في يخالف ولم،  العلماء جماىير قوؿ في وىذا.  دائنيو لمصلحة

 أداء عن امتنع فإذا،  رفعو يجب والظلم،  ظلم المطل ْلف ؛ المماطلة ىذه جراء من الناس ركب الذي للظلم
 على البيع جواز قصر فإنو حنيفة أبو أما، ذويها إلى الحقوؽ رد في عنو ينوب من أو اْلمر ولي قاـ،  مختارًا الحق

 . والعقار العروض في ومنع،  والدنانير الدراىم
وقد قدمنا فيها بحثا في أوؿ الكتاب في باب ىل في الماؿ حق سوى الزكاة  العامة للمنفعة الملكية نزع:  سادًسا

 . 
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 )باب مصارؼ الزكاة(

 تعالى اهلل قوؿ في المذكوروف وىم غيرىم إلى صرفها يجوز ل ثمانية الزكاة مصارؼ
َها َواْلَعاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ  ِلْلُفَقَراءِ  الصََّدقَاتُ  ِإنََّما}  الرّْقَابِ  َوِفي قُػُلوبُػُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَليػْ

: التوبة{ )َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  اللَّوِ  ِمنَ  َفرِيَضةً  السَِّبيلِ  َواْبنِ  اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي َواْلَغارِِمينَ 
 وسلم عليو اهلل صلى النبي على الجهلة المنافقين اعتراض تعالى اهلل ذكر لما، (ٓٙ

 وبين قسمها الذي ىو أنو اآلية ىذه في تعالى بين الصدقات قسم في إياه ولمزىم
 حاكما أو عالما كاف سواء غيره أحد إلى قسمها يكل ولم بنفسو أمرىا وتولى حكمها

 اآلية ىذه فجاءت والهوى الحيف من أمنهم وعدـ البشر آراء لقصور غيرىما أو
 عداه عما ونفيو للمذكور الحكم إثبات وىو «إنما» الحصر أدوات بأقوى مصدرة
 غيرىم إلى تصرؼ ول إليهم تصرؼ وأنها الثمانية اْلصناؼ ىذه في الصدقات حصر
 مطامعهم وانقطعت فيها لهم حق ل أنو اإليماف وضعفاء المنافقين من الطامعوف فعرؼ

 صلى اهلل رسوؿ أتيت ) قاؿ الصدائي الحارث بن زياد عن الحديث في يذكرو  ،فيها
 لو فقاؿ الصدقة من أعطني فقاؿ رجل فأتاه طويال حديثا وذكر تويعفبا وسلم عليو اهلل

 حتى الصدقة في غيره ول نبي بحكم يرض لم اهلل إف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 . ٔ( حقك أعطيتك اْلجزاء تلك من كنت فإف أجزاء ثمانية فجزأىا فيها حكم

 واحد إلى الزكاة صرؼ يجوز أـ الثمانية اْلصناؼ استيعاب يجب ىل(: ٔ-مسألة)
 ؟فقط  منهم

                                                           

 والطحاوي ،(ٛٛٛرقم ، ٜٜٗ/ٕ) الصحابة معجم فى والبغوى ،(ٖٓٙٔ رقم ، ٚٔٔ/ٕ) داود أبو أخرجو ٔ
 ، ٕٕٙ/٘) والطبرانى ،( ٜ٘ٗ/ٕ)  والتاريخ المعرفة في والفسوي ،( ٖ٘ٓ- ٖٗٓ/ٔ)  اآلثار معاني شرح في
 المهذب في الذىبي ضعفو والحديث( ٕٕ٘ٚرقم ، ٖٚٔ/ٗ) والبيهقى ،( ٖٚٔ/ٕ) والدارقطنى ،(ٕ٘ٛ٘ رقم

 من ضعف فيو:  قاؿ حيث( ٜٕٙ/ٔ) الفقيو إرشاد في كثير ابن وكذا ، ضعيف أنعم ابن فيو:  بقولو( ٕٕٙ٘/٘)
(، وضعفو السيوطي في ٕ٘/٘وضعفو البوصيري في إتحاؼ الخيرة ) ، اإلفريقي أنعم بن زياد بن الرحمن عبد جهة

 العالمة وضعفو ،( ٔٙ/ٕ) السيل وفي ،( ٜٖٕ/ٗ) النيل في الشوكاني ضعفو وكذا(، ٘ٚٚٔالجامع الصغير )
 ( .ٕٖٓٔ) الضعيفة في اْللباني
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 اْلصناؼ بين يسوى أف يجب أنو إلى الشافعية فذىب :ذلك في العلماء اختلف
 رواية وىو بينهم سوى تعالى اهلل ْلف نصف على صنف يفضل ول السهاـ في الثمانية

 اْلصناؼ جميع في الصدقة استيعاب يجب ل أنو إلى الجمهور وذىب،  أحمد عن
 ومالك حنيفة أبي الثالثة اْلئمة عن نقل ما وىو. منهم واحد على القتصار يجوز بل

 لهم يعلم ل وأنو عليو الصحابة إجماع وحكى ،والخلف السلف من وكثير وأحمد
 بل العلم أىل عامة قوؿ وىو ( :ٕٕٖ/ٗٔفي تفسيره ) جرير ابن قاؿ فيو مخالف

 إلى صرفها مالك واستحب ،اْلصناؼ أحد من واحد شخص إلى صرفها لو :قالوا
 جنس إلى صرفها جاز قليلة الزكاة كانت إف النخعي إبراىيم وقاؿ حاجة، أمسهم

 . اْلصناؼ استيعاب وجب وإل واحد
 اللفظ معارضة إلى يرجع (ٕٙٙ /ٔ) المجتهد بدايةكما في  الفقهاء اختالؼ وسبب
 أىل بها يؤثر أف يقتضي والمعنى جميعهم، بين القسمة يقتضي اللفظ فإف للمعنى
 اآلية في تعدادىم فكاف المحتاج خلة سد الزكاة صرؼ من المقصود أف إذ الحاجة

 بين لقسمتها إيجابًا ل غيرىم إلى عنهم تخرج ل الزكاة وأف الجنس لتمييز ىو إنما
 ا.ىػ المعنى جهة من أظهر والثاني اللفظ جهة من أظهر واْلوؿ ،الثمانية اْلصناؼ

 :يلي بما الثمانية اْلصناؼ بين الزكاة قسمة إيجاب على الشافعية استدؿوقد 
 على تبقى أف فينبغي بالصيغة وجمع بالواو جمع: جمعين على اشتملت اآلية أف - ٔ

 إلى اْلمواؿ وزكاة الواجبة الصدقات جميع فتصرؼ مًعا الجمعين في ظاىرىا
 وشركت التمليك بالـ إليهم الصدقات جميع اآلية أضافت حيث الثمانية اْلصناؼ

 فإف بينهم، مشتركة لهم مملوكة كلها الصدقات أف على فدلت التشريك بواو بينهم
 إلى صرفها فوجب العامل نصيب سقط وكيلو أو المالك ىو الزكاة مفرؽ كاف

 منهم، فللموجود وإل وجد إف صنف على صنف يرجح ل بالسوية السبعة اْلصناؼ
 وإف ثالثة الجمع أقل ْلف صنف كل من أشخاص ثالثة من ْلقل يصرؼ أف يجوز ول

 .كلها اْلصناؼ استيعاب وجب نائبو أو اإلماـ مفرقها كاف
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 اْلصناؼ على الصدقات وقوؼ يقتضي الذي «إنما» الحصر من اآلية في ولما -ب
 .الثمانية

 اهلل صلى النبي أتيت)  قاؿ داود أبي عند الصدائي الحارث بن زياد ولحديث -جػ
 بحكم يرض لم اهلل إف لو فقاؿ الصدقة من أعطني فقاؿ رجل فأتى فبايعتو وسلم عليو
 من كنت فإف أجزاء، ثمانية فجزأىا ىو فيها حكم حتى الصدقات في غيره ول نبي

 أف ىو الحديث ىذا من الدللة ووجو ،( وقد تقدـ تخريجوأعطيتك اْلجزاء تلك
 .الثمانية اْلصناؼ من صنف لكل ثابت حق الزكاة

 عليهم الزكاة توزيع في الثمانية اْلصناؼ استيعاب وجوب عدـ على الجمهور واستدؿ
 :يلي بما
 فَػُهوَ  اْلُفَقَراءَ  َوتُػْؤتُوَىا ُتْخُفوَىا َوِإفْ  ِىيَ  فَِنِعمَّا الصََّدقَاتِ  تُػْبُدوا ِإفْ } تعالى اهلل قوؿ - ٔ

رٌ   على تطلق والصدقة إليهم بإيتائها الفقراء فخص( ٕٔٚ/ البقرة سورة{ )َلُكمْ  َخيػْ
 صنف إلى الصدقات جميع صرؼ اآلية فاقتضت المندوبة على تطلق كما الواجبة

 .الفقراء وىم المذكورين من واحد
 ٕٗ: المعارج{ )َواْلَمْحُروـِ  لِلسَّاِئلِ  * َمْعُلوـٌ  َحقّّ  َأْمَواِلِهمْ  ِفي َوالَِّذينَ : }تعالى قولو - ٕ
 على قسمتها وجوب وينفي غيرىما دوف لهذين الصدقة إعطاء يقتضي وذلك( ٕ٘ -

 .( ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٖ) للجصاص القرآف أحكاـكما في  الثمانية
 افترض اهلل أف أعلمهم» اليمن إلى بعثو لما لمعاذ وسلم عليو اهلل صلى قولو - ٖ

 رواه صحيح حديث وىو «فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم
 إلى الصدقات جميع دفع جواز يقتضي ذلك وعمـو كما تقدـ،  ومسلم البخاري
 اْلصناؼ أحد لذكر نص وىذا المذكورة اْلصناؼ من واحد صنف وىم الفقراء
 اهلل صلى وأمر)  ،واحًدا صنًفا إل والحديث اآلية في يذكر فلم وسنة قرآنًا الثمانية

 يا أقم»: لقبيصة وقاؿ صخر، بن سليمة إلى صدقتهم بدفع زريق بني وسلم عليو
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 اْلصناؼ جميع إلى صرفها وجب ولو،  ٔ(بها لك فنأمر الصدقة تأتينا حتى قبيصة
 .واحد إلى صرفها يجز لم
 .المالك فكذلك الساعي فرقها إذا اْلصناؼ جميع إلى صرفها يجب ل وْلنو - ٗ
.  واحد على القتصار فجاز بها صنف كل أىل تعميم عليو يجب ل وْلنو - ٘

 :يأتي بما شافعيةال أدلة على وأجيب
 أعطيت صنف وأي تعرؼ حتى المصارؼ لبياف المصارؼ آية في( الالـ) أف - ٔ

 .أجزأؾ منها
 استيعاب لوجوب ل والمصرؼ الصرؼ لبياف ىو إنما الحصر من اآلية في وما - ٕ

 .الثمانية اْلصناؼ
 . حديث ضعيف كما تقدـ الصدائي الحارث بن زياد وحديث - ٖ

 توزيع في الثمانية اْلصناؼ استيعاب وجوب عدـ الراجح فإف اْلدلة من تقدـ ولما
 . الزكاة

 ل ذلك أف الصدقات قسم في عندنا اْلمر: ( ٕٚ٘/ٔفي الموطأ ) مالك اإلماـ قاؿ
 ذلك أوثر الحاجة فيو كانت اْلصناؼ فأي الوالي من الجتهاد وجو على إل يكوف

 . العلم أىل من أرضى من أدركت ىذا وعلى الوالي يرى ما بقدر الصنف
 فيهم التفريق في الصدقة في مخير اإلماـ: ( ٖٜٙص) اْلمواؿ في عبيد أبو وقاؿ

 الجتهاد وجو على ذلك كاف إذا بعض دوف بعضهم بها يخص أف وفي جميعا
 شاء إف أوسع لغيره ىو بل اإلماـ سوى من وكذلك الحق، عن والميل الهوى ومجانبة

 . اهلل
 جعل سبحانو اهلل أف: (ٕٛٓ-ٕٚٓ/ٔ) الندية الروضة في خاف حسن صديق وقاؿ

 أف يستلـز ل بهم واختصاصها لغيرىم، سائغة غير الثمانية باْلصناؼ مختصة الصدقة
 عليهم، كثير أو قليل من حصل ما كل يقسط أف ول السوية، على بينهم موزعة تكوف

                                                           

 ( . ٗٗٓٔأخرجو مسلم ) ٔ



 - 031 - 

 من شيء عليو وجب فمن اْلصناؼ، ىذه لجنس الصدقات جنس أف المعنى بل
 ما عنو وسقط بو اهلل أمره ما فعل فقد اْلصناؼ جنس في ووضعو الصدقة جنس
 الزكاة فيو تجب شيء لو حصل إذا المالك على يجب إنو: قيل ولو عليو، اهلل أوجبو

 ما مع ذلك لكاف جميًعا وجودىم فرض على الثمانية اْلصناؼ جميع على تقسيطو
 يكوف وقد وخلفهم سلفهم المسلموف فعلو لما مخالًفا والمشقة الحرج من فيو

 كل انتفع لما اْلصناؼ جميع على قسم لو حقيًرا شيًئا الحاصل
 ا.ىػ عددا يكوف أف عن فضال واحًدا نوًعا كاف ولو لو حصل بما صنف

 إلى صرفها ويجوز»: قولو (:ٕٙٗ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 الصدقات إنما: }قولو في اهلل ذكرىم الذين الثمانية، اْلصناؼ من: أي «واحد صنف

 مسألة المسألة وىذه ،[ٓٙ: التوبة{ ... { ]عليها والعاملين والمساكين للفقراء
 .العلم أىل بين خالؼ

 درىما ثمانوف زكاتو فمن الزكاة، في اْلصناؼ تعميم يجب: يقوؿ من العلماء فمن
 ىؤلء ْلف يعمهم؛ أف المهم ثمانية، أو ػ مثال ػ عشرة واحد كل يعطي أف يجب

 جميع تعطى أف يجب الغنيمة أف وكما الشتراؾ، على الدالة بالواو ذكروا اْلصناؼ
 ولذي وللرسوؿ خمسو هلل فأف شيء من غنمتم أنما واعلموا: }تعالى قاؿ اْلصناؼ،

 [.ٔٗ: اْلنفاؿ{ ... { ]واليتامى القربى
 الخامس والسهم للغانمين، أربعة أسهم خمسة تقسم الغنيمة أف العلم أىل ذكر وقد

 .أسهم خمسة على يقسم
 العلم لطلبة الماؿ ىذا أو وخالد، وبكر، وعمرو، لزيد، الماؿ ىذا: قلت لو وكما

 ولكن قوي، القوؿ ىذا أف شك ول مثلو أيضا فهذا للجميع، فهو والمجاىدين والعباد
 ىذا عن إخراجو على يدؿ بما اْلخذ وجب المدلوؿ، ىذا عن يخرجو ما وجد إذا

 .المدلوؿ
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 تبدوا إف: }تعالى قاؿ واحد، صنف على القتصار يجوز أنو على اْلدلة جاءت وقد
 ،[ٕٔٚ: البقرة{ ]لكم خير فهو الفقراء وتؤتوىا تخفوىا وإف ىي فنعما الصدقات

 قاؿ الصدقات، بلفظ الزكاة اهلل ذكر وقد والتطوع، الزكاة تشمل ىنا والصدقات
 [.ٓٙ: التوبة{ ]عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما: }تعالى

 أعلمهم»: اليمن إلى عنو اهلل رضي معاذا بعث حين وسلم عليو اهلل صلى النبي ولقوؿ
 .«فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افترض اهلل أف

 تأتينا حتى عندنا أقم»: عنو اهلل رضي لقبيصة قاؿ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ وْلف
 ل المستحقين بياف باآلية المراد أف على تدؿ اْلدلة فهذه «بها لك فنأمر الصدقة

 من أولى الشريعة بينتو وما بعضا، بعضها يبين الشريعة أف ومعلـو المستحقين، تعميم
 .القياس
 فهل واحد، صنف إلى صرفها جاز وإذا .«واحد صنف إلى صرفها ويجوز»: وقولو
: تعالى اهلل قاؿ الجمع، بصفة اآلية ْلف فأكثر؛ ثالثة الصنف ىذا من نعطي أف يجب

 أو نعمم أف يجب فهل اآلية،{ عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما}
 بالواحد؟ فيصدؽ للمستحقين، بياف ىذا: نقوؿ أف يجب

 .«بها لك فنأمر» عنو اهلل رضي قبيصة حديث بدليل الثاني،: الجواب
 :أقواؿ المسألة في فصار
 من يكوف ما أخص وىذا واحد، صنف من واحد على القتصار يجوز أنو: اْلوؿ

 لبياف بالواو ىذا ذكر فيكوف والسنة، القرآف لدللة الصواب وىو اْلقواؿ،
 .تعميمهم لوجوب ل المستحقين

 .جماعة يكوف أف بشرط واحد، صنف على تقتصر أف يجوز: الثاني
 .واحد على ولو اْلصناؼ، تعميم يجب: الثالث
 .فأكثر ثالثة جماعة، على صنف، كل اْلصناؼ تعميم يجب: والرابع
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 أف مثل لو، غريما كاف ولو واحد صنف على يقتصر أف يجوز أنو المؤلف كالـ وظاىر
 ل؟ أـ جائز ىو فهل الزكاة، من فتعطيو فقير وىو دراىم تطلبو غريم لك يكوف

 الفقر وىو الوصف بهذا معلق الحكم إذ فقير؛ أنو عليو يصدؽ ْلنو يجوز؛: الجواب
 .فيعطى

 الدين؟ لقضاء يعطيو أف يجوز ىل
 ،{والغارمين: }يقوؿ واهلل يوفي، أف يقدر ل وفقير لنفسو، غاـر ْلنو نعم؛: الجواب

 ألف ىذه: قلت ولو يجوز، ل فهذا بها أوفني الزكاة من لاير ألف ىذه: قلت لو لكن
 لي ردىا ولو جائز، فهذا غيره، دين في أو دينو في يصرفها قد فقير مدين ْلنو لاير؛

 .ملكها ْلنو جائز؛ فهذا
 (: التوكيل في الزكاة.ٕ-مسألة)

 أو الموكل من النية بشرط الزكاة، أداء في التوكيل يجوز أنو على الفقهاء اتفق
 اْلداء قبل أو والشافعية، الحنفية عند للوكيل الدفع أو اْلداء عند نوى فلو المؤدي،

 أداىا ثم والشافعية، والحنفية المالكية لدى العزؿ عند أو الحنابلة، عند يسير بزمن
 في يوكل أف فجاز الماؿ، حقوؽ من الزكاة تفرقة ْلف جاز؛ نية بال الفقير إلى الوكيل

 ينو ولم الوكيل نوى ولو إذف بال غيره يوكل أف وللوكيل. اآلدميين كديوف أدائو
 ناوياً  اإلماـ إلى دفعها وإف عنو، يقع واإلجزاء بو، يتعلق الفرض ْلف يجز؛ لم الموكل،

 .جاز الفقراء، إلى دفعها حاؿ اإلماـ ينو ولم
 ْلف للفقراء؛ الزكاة بأداء المسلم غير الذمي توكيل الحنفية رأي في يجوز عليو وبناء

 نواه ثم كفارتي، أوعن تطوع ىذا: الموكل قاؿ ولو. المسلم ىو الحقيقة في المؤدي
 زوجتو أو الفقير لولده الزكاة يدفع أف وللوكيل. صح الوكيل، دفع قبل الزكاة عن

 إل لنفسو الزكاة يأخذ أف لو يجوز ول معين، شخص إلى بالدفع يأمره لم إذا الفقيرة
 .شئت حيث ضعها: الموكل لو قاؿ إذا
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 قوؿ: الحنفية عند قولف فيو لغيره، الوكيل فدفعها معين، شخص إلى بالدفع أمره وإف
 وقوؿ غيره، على يتصدؽ أف لو معين، فالف على يتصدؽ أف نذر كمن يضمن، ل بأنو

 أمر وقد الموكل، من بالتصرؼ سلطتو يستمد الوكيل ْلف يضمن؛: عابدين ابن رجحو
 للوصي ليس بكذا، لزيد أوصى كمن غيره، إلى الدفع يملك فال فالف، إلى بالدفع
 .غيره إلى الدفع

 فيها؟ الوكالة تصح ىل الزكاة( : ٖٖٙ/ٜقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 شخصاً  القادر يوكل أف يصح يعني والقادر، للعاجز فيها الوكالة تصح نعم،: الجواب

 قاؿ بأف عنها، يعلم ل وىو مالي من زكاتي خذ: قاؿ لو حتى الفقراء، إلى زكاتو يؤدي
 في والوكالة. جائز ذلك فإف الفقراء، على بها وتصدؽ زكاتو وخذ مالي أحصِ : لو

 :صورتاف لها الزكاة
 إلى يسلمها ثم ويأخذىا زكاتو، ويعرؼ مالو اإلنساف يحصي أف: اْلولى الصورة
 الحاؿ؛ ىذه في تحصل الزكاة بأداء تحصل التي والثمرة فيو، إشكاؿ ل وىذا الوكيل،

 اهلل لكن منها، يخرج أف يكره ما محبوباتو من أخرج بأنو اآلف يشعر اإلنساف ْلف
 .هلل فأخرجها ذلك يحب

 زكاتو، وأخرج مالي أحصِ : ويقوؿ مالو إحصاء في شخصاً  يوكل أف: الثانية الصورة
 أخرج بأنو يحس ل ْلنو اْلوؿ؛ قلب في كاف ما قلبو، في يكوف ل أنو شك ل وىذا
 وىذا الوكالة، تصح ذلك مع لكن إليو، المحبوب مالو من النفس بو تتعلق معيناً  شيئاً 

 وسّلم عليو اهلل صّلى النبي كاف فقد الفاصل، فهي بالسنة ثبت وإذا بالسنة، ثابت
 .وسّلم عليو اهلل صّلى قبضها في ويوكل حفظها، في ويوكل الزكاة، إخراج في يوكل
: يقوؿ بأف يعين، ل أو لو المدفوع يعيّْن أف بين فرؽ فال الزكاة في الوكالة صحت وإذا
 ل الوكيل فإف الجهة عين إذا لكنو لمستحق، ادفعها: يقوؿ أو لفالف زكاتي ادفع

 أف يمكن فال فالناً، أعطها: قاؿ فلو الموكل، مراجعة بعد إل غيرىا، في الزكاة يصرؼ
 فرض لو لكن فيو، وكل بما تصرفو محدود الوكيل ْلف موكلو؛ بإذف إل لغيره يصرفها
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 يعلم لم لكنو يستحق، ل فالناً  أف يعلم وىو فالناً، زكاتي أعطِ : قاؿ الماؿ صاحب أف
 إنو: فوراً  لو سيقوؿ بأىل ليس أنو يعلم كاف إذا الموكل ْلف الموكّْل؛ فارقو أف بعد إل
: يقولوف المساكين العواـ بعض ْلف أىاًل؛ ليس بأنو: يقوؿ أف عليو ويجب يستحق، ل
 وىذا ل، أو يستحق سواء إياىا فأعطو فالناً  زكاتي أعط لك قاؿ فإذا رزقو، تقطع ل

 يستحق، ل ىذا أخي يا: قل يستحق ل أنو تعلم كنت فإذا يجوز، ول وخيانة غلط
 على ْلعنتو فعلت لو ْلني ل؛: تقوؿ فإنك يستحق، لم وإف إياه أعطها: قاؿ فإذا

 الموكّْل، فارقني أف بعد إل أعلم لم إذا أما محلها، غير في الزكاة وضع حيث اإلثم،
 عرفت فارقني أف وبعد فالناً، أعطها زكاة ىذه خذ: وقاؿ لاير مائة الموكل أعطاني: أي
 فإذا يستحق، ل فالناً  إف: وأقوؿ أراجعو حتى العطاء أوقف فهنا يستحق، ل فالناً  أف

 إياه أعطها: قاؿ فإف، اإلثم على أعينك ل ل،: أقوؿ يستحق، ل كاف ولو أعطو: قاؿ
 .إياه ويعطيها يصح فهنا تطوعاً،

 بو؛ وردت السنة ْلف والقادر؛ للعاجز وإخراجها قبضها في التوكيل يجوز الزكاة إذاً 
 مستحقها إلى وصلت فمتى المستحق، وىو ثالث، حق بها يتعلق الحقيقة في وْلنها

 ا.ىػ محلها في فهي كانت جهة أي من
 الجمعيات إلى الزكاة صرؼبعض  يجوز ىل (:٘ٗٗ/ٜ)وسئل علماء اللجنة الدائمة 

 ؟الخيرية
 إليهم يرد ما يصرفوف عليها القائمين أف علم فإذا البر لصناديق بالنسبة أما فأجابوا:

 وأنهم والمساكين، كالفقراء مصارفها؛ بعض في أو الشرعية، مصارفها في الزكاة من
 فال بتصرفهم، والثقة إليهم الطمئناف يعطي بحاؿ والصالح والديانة والثقة اْلمانة من

 .يعرفونها التي الشرعية المصارؼ في صرفها ليتولوا الزكاة؛ من بإعطائهم بأس
 الزكاةأمواؿ  من بعض إرساؿ يجوز ىل (:ٜٖٗ/ٜوسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )

 ؟اْلطفاؿ لرعاية اليونسيف منظمة إلى
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 ونفقاتها نشاطها ْلف اْلطفاؿ؛ لرعاية اليونسيف لمنظمة الزكاة دفع يجوز لفأجابوا: 
 .المسلمين تخص ل

 الوكيل أف فالقاعدة( : ٖٓ٘/ٜ)فرع(: قاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 لفظاً  إما يتعداه، ول فيو لو أذف ما بحسب تصرفو يكوف أف فوجب باإلذف، يتصرؼ

 يوكل؟ أف لو وىل .ُعْرفاً  وإما
 أف لو فليس السيارة ىذه يبيع أف فالناً  وكلت فإذا يوكل، أف لو ليس ل،: الجواب

 أثق ول بو، أثق قد ْلني غيره؛ يوكل أف لو فليس بنفسو، ىو وكلتو ْلنني غيره؛ يوكل
 وكلت لو كما كبيراً، اختالفاً  القصد فيها يختلف التي اْلمور في سيما ول بغيره،

 وربما عظيم، أمرىا الزكاة ْلف يمكن؛ ل فهذا غيره يوكل أف وأراد زكاة، يفرؽ شخصاً 
 .بغيره أثق ول بفالف، أثق
 :ثالث أحواؿ في إل فيو وُكّْل فيما يوكل أف إذاً  يجوز فال

 فاعلو، يسم لم لما مبني ىذا «يجعل» «إليو يجعل أف إل»: قولو :اْلولى الحاؿ
 كذا في وكلتك: فيقوؿ للوكيل، ذلك الموكل يجعل أف إل يعني الموكل، ىو والفاعل

 .ذلك أشبو ما أو قريبك، فالناً  توكل أف أو بو، تثق من أو شئت، من توكل أف ولك
 .الوكالة بحسب تصرؼ قد يكوف إليو، ُجعل ما حسب ووكل إليو جعل فإذا

 .عادة يتوله ل مثلو كاف إذا: الثانية الحاؿ
 أسافر، سوؼ أنا فالف يا: أمير أو قاض، أو وزير، شريف رجل وىو لجارؾ قلت فلو

، كل العلف للبقرة اشتر  أف لو فهل للبقرة، يـو كل علفاً  يشتري سوؼ اآلف الرجل يـو
 يشتري من يوكل أف لو: نقوؿ بنفسك؟ اذىب: نقوؿ أو العلف؟ يشتري من يوكل

 لم وإف يشتري، من يوكل أف فلو بنفسو، يتوله أل العادة جرت مما ىذا ْلف العلف؛
 .لمالو يتحراه مما أكثر اْلمين الرجل يتحرى أف عليو لكن ذلك، في لو يُؤذف
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 يصعد أف رجالً  وكلتَ : ذلك مثاؿ .عادة بمثلو القياـ عن يعجز كاف إذا: الثالثة الحاؿ
 يقوى ل ضعيف رجل وىو السطح، بو تبني أف تريد ْلنك السطح؛ إلى كبير بحجر

 فوؽ؟ إلى الحجر يحمل من يوكل أف لو فهل ذلك، على
 .عنو يعجز مثلو ْلف نعم؛: الجواب
 ىذا في اْلمواؿ ىذه اصرؼ: لو وقلت كثيرة، أمواؿ بيع في وكلتو لو وكذلك

 لنتهى بنفسو باشرىا أنو لو كثيرة أمواؿ وىي الموسم، ىذا تتعدى ول الموسم،
 ىذا في ىذه بع: يقوؿ الموكل كوف ْلف يوكل؛ أف لو فهنا التصريف، قبل الموسم

 قد أنو معناه وحده، ببيعها يقـو أف يستطيع ل أنو يعرؼ كثيرة أمواؿ وىي الموسم،
 .الحاؿ قرينة من معلوماً  اإلذف فيكوف غيره، يوكل أف في لو أذف
 لم وإف ىذا ْلف: نقوؿ اْلخريين؟ الحالين في يوكل أف أجزتم كيف: قائل قاؿ فإذا
 لرجل قلت إذا أنك يعرؼ أحد فكل عرفاً، فيو كالمأذوف فهو لفظاً  الموكل فيو يأذف

، كل للبقرة العلف اشتر فالف يا: شريف  وكل بنفسو، يشتريو ل أنو فالمعروؼ يـو
 أياـ عشرة وىو الموسم، ىذا في البضاعة ىذه اصرؼ: للموكل قلت إذا أنك يعرؼ
 .بوكيلو أو بنفسو يصرفها أف المراد أف يعرؼ واحد كل كثيرة، بضاعة وىي
 لما لكن ،«إليو يجعل أف إل»: قولو في داخلتاف الحالتين ىاتين أف الحقيقة ففي

 إليو ذلك جعل فقد والثالثة الثانية وأما لفظاً، إليو يجعل أف إل: نقوؿ العلماء ذكرىا
 .عرفاً 

 ؟لنفسو  منها يأخذ فهل ليوزعها زكاةال أمواؿ أخذ)فرع( : إذا 
 يأخذ فقير رجل عن( : ٚٗٗص) اإلسالـ أركاف فتاوى فيكما  عثيمينال عالمةال سئل

 ؟ العمل ىذا في الحكم فما ىو يأخذىا ثم سيوزعها أنو بحجة الغني صاحبو من الزكاة
 يدفعو وكيل أنو على يعطيو صاحبو ْلف ، اْلمانة خالؼ وىو عليو محـر ىذا : فأجاب

 فيما يتصرؼ أف يجوز ل الوكيل أف العلم أىل ذكر وقد ، لنفسو يأخذه وىو ، لغيره
 ما أف لصاحبو يبين أف الشخص ىذا على الواجب فإف ىذا وعلى ، لنفسو فيو وكل
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 عليو فإف يجزه لم وإف ، فذلك أجازه فإف ، لنفسو يصرفو كاف قبل من يأخذه كاف
 .صاحبو عن الزكاة بو ليؤدي لنفسو أخذ ما يضمن أي ػ الضماف

 يكوف أنو:  وىو الجهاؿ الناس بعض يفعلها مسألة إلى أنبو أف أود المناسبة وبهذه
 ، يأخذىا ثم ، فقيرا يزؿ لم أنو على الناس فيعطيو اهلل يغنيو ثم ، الزكاة فيأخذ فقيرا
 إلي اهلل ساقو رزؽ وىذا ، الناس سألت ما أنا:  ويقوؿ ويأكلها يأخذىا من الناس فمن
 . الزكاة من شيئا يأخذ أف عليو حـر تعالى اهلل أغناه من ْلف ؛ محـر وىذا
 محـر أيضا وىذا الزكاة صاحب يوكلو أف بدوف غيره يعطيها ثم يأخذىا من الناس ومن
 يفعل أف عليو محـر لكنو ، اْلوؿ دوف كاف وإف التصرؼ ىذا يتصرؼ أف لو يحل ول
 . اىػ تصرفو يجز ولم لو يأذف لم إذا لصاحبو الزكاة ضماف عليو ويجب ، ىذا

 في ْلصرفها زكاة أمواؿ الناس بعض أعطاني لقد ( :ٖٙٗ/ٜ) الدائمة اللجنة وسئلت
 ْلنني ؛ جزءا لنفسي منو أخذت ولكن منو ووزعت الماؿ وأخذت الشرعية مصارفها
 وكاف ، للزواج لئق غير كاف الذي منزلي وأصلح أتزوج لكي المبلغ ىذا احتجت

 ىذا أخذي وىل ؟ الحل فما بالسداد تسمح ل اآلف ظروفي ولكن السداد نية عندي
 ؟ السداد من لبد وىل ؟ حراـ أـ حالؿ الماؿ

 ، الزكاة مستحقي على لتوزيعو لك سلم الذي الماؿ من اْلخذ لك يجوز ل : فأجابت
 والستغفار التوبة مع لمستحقيو دفعو أو ، أخذت الذي الماؿ بدؿ رد عليك فيجب

 . اىػ منك حصل مما
 وْلىلو؟ لوالده يعطيها أف لو ىل الصدقة تفريق في الوكيل( : ٖ-مسألة)

 أف الصدقة بتفريق الموكل للوكيل ىل وىي العلماء، بين خالؼ محل المسألة ىذه
 أحد في والحنابلة والمالكية الحنفية ذلك أجاز ؟ المحتاجين وأىلو لوالده يعطيها

 يدخل ل معينة جهة أو معينا بلدا الموكل يحدد أل بشرط الراجح، وىو الوجهين،
 . الستحقاؽ شرط تقدير في أىلو الوكيل يحابي أل وبشرط الوكيل، أىل فيها
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 الكبير ولده إلى صرؼ إذا الزكاة بأداء الوكيل(: " ٚ ص) الضمانات مجمع في قاؿ
 .انتهى"  شيئا لنفسو يمسك ول ، جاز محاويج وىم امرأتو أو والصغير

 المساكين على صدقة إخراج في وكلو وإف( : ٓٚ/٘) المغنيفي  قدامة ابن وقاؿ
 وأمره مال إليو دفع أو،  منهم وىو قـو على ثلثو بتفريق إليو أوصى أو،  مسكين وىو

 لو يجوز ل أنو أحمد عن فالمنصوص،  شاء من إلى دفعو أو،  يريد من على بتفريقو
 أولهما،  وجهاف فيو ؟ امرأتو أو والده أو لولده يعطيو أف لو وىل...  شيئا منو يأخذ أف
.  إليهم الدفع لجواز المقتضي المعنى ووجود،  لفظو عمـو في،  لدخولهم؛  جوازه: 

 التطوع صدقة دفع يجوز كما،  إليهم الدفع فيجوز،  ىؤلء غير مؤنتو تلزمو من فأما
 .  انتهى"  إليهم

 الزكاة؟ في عليها العاملين سهم من خيرية بجمعية الموظفوف يأخذ ىل ( :ٗ-مسألة)
 عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما: ) تعالى قولو في( عليها العاملين)

 ىم .(ٓٙ:التوبة)( السبيل وابن اهلل سبيل وفي والغارمين الرقاب وفي قلوبهم والمؤلفة
 ، اْلمر ولي بتكليف مستحقيها، على وتوزيعها وإحصاءىا جمعها يتولوف الذين

كما ذكر ابن قدامة   .عند الجمهور ونحوىم والمحاسبوف الكتبة ذلك في ويدخل
ىم السعاة الذين يبعثهم اإلماـ ْلخذىا من أربابها وجمعها :» رحمو اهلل حيث قاؿ 

ويرعاىا ويحملها  –إذا كانت ماشية  –وحفظها ونقلها ومن يُعينهم ممن يسوقها 
فيها  وكذلك أيضاً الحاسب والكاتب والكياؿ والوزّاف والعّداد وكل من يحتاج إليو

وىذا رأي الجمهور في الجملة وإف كاف المالكية «. لدخولهم في مسمى العاملين 
والشافعية يقولوف أف الحارس والراعي والخازف ليس داخلوف، لكن على كالـ ابن 

 « .وكل من يحتاج إليو فيها :» قدامة رحمو اهلل أنهم داخلوف ْلنو قاؿ 
ل وأما الحنفية فإنهم يضيقوف ويقولوف : فجمهور أىل العلم يتوسعوف في تفسير العام

 ىم السعاة فقط .
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 عن وكالء فهؤلء بدوف نصب اإلماـ لهم وتوزيعها، بجمعها يقـو ممن عداىم من أما
 . عليها العاملين في داخلين وليسوا أصحابها،

 رحمهم واْلصحاب الشافعي قاؿ( : "٘ٙٔ/ٙ" )المجموع" في اهلل رحمو النووي قاؿ
 صرفها ووجب ، العامل نصيب سقط وكيلو أو المالك ىو الزكاة مفرؽ كاف إف:  اهلل
 . انتهى" منهم فالموجود وإل،  وجدوا إف الباقين السبعة اْلصناؼ إلى

 العماؿ ىم عليها العاملوف" ( :ٗٔ/ٗٔ" )اهفتاو  مجموعفي  باز ابن عالمةال وقاؿ
 أىل عليها التي والمياه البلداف إلى والسفر جبايتها في اْلمر ولي يوكلهم الذين

 بقدر منها يعطوف ، عليها والقائموف وحفاظها جباتها فهم ، منهم يجبوىا حتى اْلمواؿ
 . يسير باختصار انتهى" اْلمر ولي يراه ما على وتعبهم عملهم

 اْلمر ولي أي اإلماـ أقامهم الذين ىم( عليها والعاملين" ) : عثيمينال عالمةال وقاؿ
 . عليها ولية لهم:  أي ، عليها عاملوف وىم ، فيهم وتفريقها الزكاة لقبض

 على ووزعها زكاتي خذ فالف يا:  لو يقوؿ الذي الماؿ لصاحب الخاص الوكيل وأما
 عامال وليس ، فيها عامل فهو ، وكيل ىذا ْلف ؛ عليها العاملين من فليس الفقراء
 ( .ٜٕ/ٕٙٓ" )الدرب على نور فتاوى" . انتهى" عليها
 في والعاملين( : ٖٔ/ٔٗٔ" )المفتوح الباب لقاء"كما في   اهلل رحمو الشيخ وسئل

 ؟ الزكاة أمواؿ من يعطوف ىل الجمعية
 . الدولة قبل من منصوبين كانوا إذا العاملين: فأجاب

 ؟ يكفيو ما راتبو محاسب الجمعية من لكن:  السائل فقاؿ
 قبل من العاملوف ىم عليها العاملين ْلف ؛ الدولة جهة من إل يمكن ل:  الشيخ فقاؿ

 إشارة ،" فيها" يقل ولم ،" عليها" الجر حرؼ جاء ولهذا ، اْلمر ولي قبل من ، الدولة
 انتهى" منابو اْلمر ولي أنابهم إذا إل لهم ولية ول ، ولية لهم تكوف أف لبد أنو إلى

. 
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 المتعلقة اْلسئلة ىذه على اإلجابة فضيلتكم من نرجو : أيضا عثيمينعالمة الال وسئل
 الصندوؽ إلى يرد ، الزواج في الراغبين إقراض صندوؽ في المالية والشؤوف باْلعماؿ

 رواتب اْلمواؿ ىذه من الصرؼ يجوز ىل ، المخصصة وغير العامة الزكوات بعض
 العمل بسير تتعلق التي الهامة النثرية والمصاريف الصندوؽ في العاملين للموظفين
 ؟ واستمراره

 العاملين من ليسوا ْلنهم ؛ ذلك في للعاملين الزكاة من يصرؼ أف أرى ل: " فأجاب
 . انتهى" بأس فال بزكاة ليست التي والتبرعات الصدقات من وأما ، عليها

  ( .ٚٚ٘ٔ/ٖٔ" )الفتاوى مجموع"
 على ليوزعها الناس من يأخذىا التي الزكاة أمواؿ يقسط أف( : ىل يجوز ٘-مسألة)

 ؟السنة طوؿ الفقراء
 إلى ىذا في ينظر": ( ٙٙ/ٔ" )المفتوح الباب لقاءات"قاؿ العالمة العثيمين في 

 .مؤتمن ْلنو ، صرفها وجب ممكن وقت أسرع في لها أىال وجد فمتى ، المصلحة
 حتى ينتظر أف حرج فال محلها غير في تصرؼ أف ػ بها بادر إذا ػ يخشى كاف إذا وأما
 شيئا استغرؽ ولو حاجتو، قدر فليعطو لها أىل ىو أحد تقدـ إذا ولكن لها، أىال يجد
 بأنو صادؽ أنو يعلم وىو ألف بمئة مدين رجل إليو تقدـ لو: مثال ، الزكاة من كثيرا
 من عليو الذي دينو قضى أي الزكاة من ألف مئة وأعطاه الوفاء، يجد ل وأنو مدين
 أف مخافة الشخص عن الديوف جميع نوفي ل قد أننا صحيح حرج، فال الزكاة

 .الحكمة إلى ىذا في ينظر واإلنساف المستقبل، في الدين عليو ويهوف يتالعب
 أما ينتظر، ول فليصرفها وقت أقرب في أىلها في الزكاة صرؼ أمكن متى أنو المهم

 . انتهى" يؤخر أف عليو حرج فال يمكن لم إذا
 ؟ الزكاة أمواؿ استثمار ( : حكمٙ-مسألة)

 داـ فما ، اْلغنياء ماؿ في اْلصناؼ لهؤلء حق فالزكاة، أىلها إلى الزكاة صرؼ يجب
 الزكاة أمواؿ واستثمار ، إليو حقو يدفع أف فالواجب ، موجودا اْلصناؼ ىذه من أحد
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 خسارة حصلت إذا ، بالكلية دفعها منع أو ، أىلها إلى الزكاة دفع تأخير إلى يؤدي
 . الماؿ رأس وذىب للمشروع

 حكم عن( : ٚٙ/ٔ" )المفتوح الباب لقاءات"كما في  عثيمينعالمة الال سئل فقد
 .الزكاة ْلمواؿ الخيرية الجمعيات بعض استثمار
 الواجب ْلف ؛ جائزا ذلك أرى فال وشبهها العقارات شراء في استثمارىا وأما: فأجاب

 انتهى"  اهلل إلى فأمرىم المستقبل في الفقراء وأما،  اآلف المستحق الفقير حاجة دفع
. 

 استثمار تريد خيرية جمعية عن(: ٗٓٗ ، ٖٓٗ/ٜ) الدائمة اللجنة علماء وسئل
 .أموالها
 مصارفو في صرفو فالواجب:  الزكاة من السؤاؿ في المذكور الماؿ كاف إذا: فأجابوا

 التجارة من مانع فال الزكاة غير من كاف إف وأما ، الجمعية إلى يصل حين من الشرعية
 وللمساىمين الجمعية ْلىداؼ النفع زيادة من ذلك في لما ؛ الجمعية لمصلحة فيو

 . انتهى"  فيها
 استثمار العالمية اإلسالمية الخيرية للهيئة يمكن ىل (:٘٘ٗ ، ٗ٘ٗ/ٜ) أيضا وسئلوا
 استثمارىا يؤثر لن والتي ، إنفاقها يتم حتى المصارؼ في تودع قد التي الزكاة أمواؿ
 يكوف أف على ، شرعا المحددة الزكاة مصارؼ في إنفاقها وتنفيذ ترتيب على

 وفي إليها الحاجة عند عليها الحصوؿ يمكن حيث ، سائلة مجالت في استثمارىا
 شبهة أو حرمة تشوبها ل حتى مضمونة نقوؿ ول ، وموثوقة مدروسة استثمار مجالت

 شخصية ىي وإنما ، أنفسهم يمثلوف أشخاصا أو بذاتو شخصا ليست الهيئة أف على ،
 خير فيو لما رأيهم ويجتهدوف جهدىم يبذلوف فيها واْلشخاص ، بذاتها قائمة اعتبارية
 ؟ والمسلمين اإلسالـ
 في صرفها الواجب وإف الزكاة، أمواؿ استثمار الجمعية لوكيل يجوز ل: فأجابوا

 ْلف ؛ لها المستحقين في صرفها في التثبت بعد عليها المنصوص الشرعية مصارفها
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 ىذه يفوت قد الستثمار وْلف الغرماء؛ دين وقضاء الفقراء حاجة سد منها المقصود
 . انتهى"  المستحقين عن كثيرا يؤخرىا أو المصالح

 الزكاة أىل حاجة سد بعد ذلك يكوف أف: اشترطوا الزكاة أمواؿ استثمار أجازوا والذين
 . ، وىو شرط متعزر ل يتحقق، الماسة

 في الزكاة أمواؿ توظيف المبدأ حيث من يجوز: الفقهي المجمع قرارات في جاء فقد
 للجهة تابعة تكوف أو ، للزكاة الستحقاؽ أصحاب بتمليك تنتهي استثمارية مشاريع
 الماسة الحاجة تلبية بعد تكوف أف على ، وتوزيعها الزكاة جمع عن المسؤولة الشرعية
 مجلة" . انتهى"  الخسارة عن للبعد الكافية الضمانات وتوافر للمستحقين الفورية

 " .الفقهي المجمع
 والمساكين الفقراء أعداد فإف ، بوجوده القوؿ يتعذر بل جدا يصعب الشرط وىذا

 ، بالماليين تقدر قلوبهم والمؤلفة والمدينين السبيل وأبناء اهلل سبيل في والمجاىدين
 . تأخيرىا يجوز ول ىؤلء إلى الزكاة دفع فيجب

 .آخر في شيء ينفقو ل معين شيء باسم وتبرعات صدقات( : من جمع ٚ-مسألة)
 تبرعات بجمع قمت لقد (:ٕٛٓ/٘ الثانية المجموعة) الدائمة اللجنة علماء سئل
 عملية بإكماؿ الخير أىالي بعض وتبرع ، الجامع بناء وتم للقرية، جامع لبناء

 فهل ، التبرعات باقي عندي وبقي بذلك، يفي ل لدي المتبقي المبلغ ْلف ؛ التشطيب
 وىل ، القرية في والمقبرة العيدين مصلى تسوير في تبرعات من تبقى ما صرؼ يصح
 يصح وىل ؟ اْلخرى القرية لمساجد وفرش مكيفات شراء في الفائض صرؼ يصح

 ذلك وكل ، القرية في والمساكين والفقراء المتزوجين مساعدة في الفائض صرؼ
 . خارجها ومن القرية أىل من المتبرعين أف علما ؟ بها للمتبرعين ثوابها بنية يكوف

 عليو أشرفت الذي المسجد عمارة من عندؾ المتبقي الماؿ إنفاؽ لك يجوز :فأجابوا
 لك يجوز ول ، إليو بحاجة ليس اْلوؿ المسجد كاف إذا آخر مسجد عمارة في
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 الذي الوجو غير في لو صرؼ ْلنو ؛ المساجد تعمير غير في المذكور المبلغ صرؼ
 . " لو صاحبو بو تبرع

 جمعت إذا(: ٕٙ٘كما في فتاواه )ص  عفيفي الرزاؽ عبد(: سئل الشيخ فرع)
 يصلح فهل ، الصدقة تصلهم أف قبل الفقراء ىؤلء اغتنى ثم معينين لفقراء صدقات
 ؟ محتاجوف فقراء فيها بلد إلي نقلها يمكن وىل آخرين؟ فقراء إلي تحويلها

 وغيره كمسجد البر وجوه في ويصرفها ، دفعها من بإذف إل نقلها يصح لفأجاب: 
 ". إذنهم على يقف لم إذا

 زكاة؟ال بإعطائو أولى ْلصناؼا أي( : ٛ-مسألة) 
 بدرجة ليس الزكاة المستحقين إعطاء(: ٖٖٓ/ٖٕ" )الفقهية الموسوعة" في جاء

 المضطر إيثار للمزكي يندب أنو على المالكية نص فقد يتمايز بل الفضل، من واحدة
 . انتهى"  اْلصناؼ عمـو دوف منها إعطائو في يزاد بأف غيره، على
 فيتأكد والبتالء، المرض أقعده العمل، عن العاجزين من السائل أو الفقير كاف وإذا

 .الصدقة من إعطاؤه
 اْلرض في ضربا يستطيعوف ل اهلل سبيل في أحصروا الذين للفقراء: ) تعالى قاؿ

 وما إلحافا الناس يسألوف ل بسيماىم تعرفهم التعفف من أغنياء الجاىل يحسبهم
 . ٖٕٚ/البقرة( عليم بو اهلل فإف خير من تنفقوا

 جمع (زمنى فصاروا اهلل سبيل في الجراحات أصابتهم قـو إنهم ) جبير بن سعيد قاؿ
 . حقا المسلمين أمواؿ في لهم فجعل دائم، مرض بو من وىو:  زمن

 ظهر فإذا ، والفاقة الحاجة قدر ىو الصدقات في المفاضلة ميزاف أف بياف والمقصود
 . بصدقتك اْلولى فهو ، اآلخر من وفاقة حاجة أشد السائلين أحد أف لك
 بينهما، فاقسمو السائلين، حاجة لسد يكفي بو تتصدؽ أف تريد الذي المبلغ كاف فإف
 ، منهما ْلي أعطيتو إذا حينئذ عليك حرج فال منهما، واحدا إل يكفي ل كاف وإف
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 الحسد أو الحسرة من شيء قلبو في يقع ل حتى اآلخر، عن ذلك تخفي أف ولتحاوؿ
 ا.ىػ

 أف أولى أيها قيل فإف: (ٜٖٖ/ٛٔكما في مجموع فتاواه )  عثيمينال عالمةال قاؿو 
 إليو الحاجة كانت ما اْلولى إف قلنا الثمانية؟ اْلصناؼ ىذه من الزكاة فيو تصرؼ

 ، أولى فهو وحاجة إلحاحا أشد كاف فمن الوصف، استحقوا ىؤلء كل ْلف أشد؛
 ِإنََّما : ) فقاؿ بهم تعالى اهلل بدأ ولهذا والمساكين، الفقراء ىم اْلشد أف والغالب

َها َواْلَعاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ  ِلْلُفَقَراءِ  الصََّدقَاتُ   َواْلَغارِِمينَ  الرّْقَابِ  َوِفي قُػُلوبُػُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَليػْ
  . انتهى( "  َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  اللَّوِ  ِمنَ  َفرِيَضةً  السَِّبيلِ  َواْبنِ  اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي

 زكاة اإلنساف أخرج إذا(: ٖٙٔ/ٗٔ)كما في مجموع فتاواه  باز ابن عالمةال وسئل
 أو محتاجة، واحدة ْلسرة تعطى أف اْلفضل فهل مثال، لاير كمائتي قليلة وكانت مالو،

 ؟ المحتاجة اْلسر من عدد على تفريقها
 توزيعها ْلف وأفضل؛ أولى محتاجة أسرة في فصرفها قليلة الزكاة كانت إذا :فأجاب

 . انتهى"  نفعها يقلل قلتها مع الكثيرة اْلسر بين
 (: نقل الزكاة.ٜ-مسألة)

 مع وأما ، يجب بل ، اتفاقا نقلها جاز أىلها حاجة عن بلد في الزكاة فاضت إذا
 صدقة تفرؽ وإنما ، بلد إلى بلد من الزكاة نقل تنزيها يكره أنو الحنفية فيرى الحاجة

 على فترد أغنيائهم من تؤخذ:  وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ، فيهم بلد أىل كل
 . المزكي بلد ل ، الماؿ بلد والمعتبر ، الجوار حق رعاية فيو وْلف ،فقرائهم
 صلة من إليهم الزكاة إيصاؿ في لما ، قرابتو إلى المزكي ينقلها أف الحنفية واستثنى

 . فاْلقرب اْلقرب ويقدـ:  قالوا.  الرحم
 أو ، ْلصلح وكذا ، بلده أىل من إليها أحوج ىم قـو إلى ينقلها أف أيضا واستثنوا

 . علم طالب إلى أو اإلسالـ، دار إلى الحرب دار من أو للمسلمين، أنفع أو ، أورع
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 ما إلى الزكاة نقل يجوز ل أنو إلى والحنابلة اْلظهر في والشافعية المالكية وذىب
 بعث عنو اهلل رضي عمر أف ورد ولما ، المتقدـ معاذ لحديث ، القصر مسافة عن يزيد

 أبعثك لم:  وقاؿ عمر عليو فأنكر ، الصدقة من معاذ إليو فبعث ، اليمن إلى معاذا
 فقاؿ ، فقرائهم على فترد الناس أغنياء من لتأخذ بعثتك ولكن ، جزية آخذ ول جابيا
 . مني يأخذه من أجد وأنا بشيء إليك بعثت ما:  معاذ

 . خراساف إلى فردىا الشاـ إلى خراساف من بزكاة أتي العزيز عبد بن عمر أف وروي
 البلد الظاىرة اْلمواؿ في المعتبر:  قالوا المالكية أف إل ، الماؿ بلد والمعتبر:  قالوا
 . المالك فيو الذي البلد التجارة وعروض النقد وفي ، الماؿ فيو الذي

 منها النقل حينئذ فيجب ، البلد في ىو ممن أحوج ىو من يوجد أف المالكية واستثنى
 . أكثرىا نقل ولو

 الحنفية ذىب فقد ، تقدـ مما لنقلها مسوغ ل حيث الزكاة نقلت إف (:فرع)
 يخرج لم ْلنو ؛ صاحبها عن تجزئ أنها إلى ، المذىب على والحنابلة ، والشافعية

 . الثمانية اْلصناؼ عن
 نقلها وإف ، الحرمة مع فتجزئو الحاجة في بلده في من لمثل نقلها إف:  المالكية وقاؿ

 نقل:  الدسوقي وقاؿ ، والدردير خليل ذكره ما على تجزئو لم الحاجة في منهم ْلدوف
 . حاؿ بكل اإلجزاء المذىب أف المواؽ

 . حاؿ بكل تجزئو ل:  رواية في الحنابلة وقاؿ
 الزكاة من ل الماؿ بيت من تكوف المالكية عند النقل فأجرة الزكاة نقلت وحيث
 .ٔالمزكي على تكوف:  الحنابلة وقاؿ.  نفسها

 الواجب.                         الزكاة من الزكاة نقل نفقات خصم يجوز ل(: فرع)
 إلى إيصالها كاف لو ىذا؛ وعلى أىلها، إلى الزكاة يوصل أف الماؿ صاحب على

                                                           

 والمغني ،(ٖٕٓ ، ٕٕٓ/ٖ) المنهاج وشرح ،(ٕٓ٘ – ٓٓ٘/ ٔ) والدسوقي ،(ٕٛ/ٕ) القدير فتح ٔ
 . (ٕٕٓ/ٖ) واإلنصاؼ ،(ٗٚٙ – ٔٚٙ/ٕ)
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 يجوز ول ، الماؿ صاحب على يكوف ذلك فإف ونفقات سفر إلى يحتاج الفقراء
 . الزكاة من خصمو

 الزكاة نقل أي) النقل جاز حيث"  ( :ٖٕٔ/ٙ" )المجموع" في اهلل رحمو النووي قاؿ
 . انتهى"  الماؿ رب على فمؤنتو وجب أو( آخر بلد إلى

 حيث - الزكاة نقل أجرة"  ( :ٗٚٔ/ٚ" )اإلنصاؼ" في اهلل رحمو المرداوي وقاؿ
 . انتهى"  الماؿ رب على - بو قلنا

 إيصاؿ منو طلب شخص(: ٜٖٙ/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عالمةال وسئل
 من يقتطع بأف التصرؼ لو يجوز فهل ، شخصي وبشكل الخارج إلى ماؿ زكاة مبلغ
 ؟ شخصيا ذلك تحمل يمكنو ل أنو علما ، السفر مصاريف الزكاة مبلغ

 من على الواجب ْلف السفر، لهذا شيئا الزكاة من يأخذ أف لو يحل ل"  : فأجاب
 مكاف إلى يذىب أف يريد كاف فإذا ، ىو مالو من الفقير إلى يوصلها أف الزكاة عليو

 وأما ، السفر مؤنة أعطاه الذي الماؿ صاحب من يأخذ فإنو ، سفر مؤنة إلى يحتاج
 . انتهى"  خالصا إليهم يؤدى أف فيجب الفقراء حق

 .الزكاة والبغاة الخوارج أخذ ( : إذآٔ-مسألة) 
 عن أجزأت الزكاة، والبغاة الخوارج أخذ إذا(: ٔٛٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )

. يجزئ أنو الخوارج، في ثور، وأبي والشافعي أحمد عن المنذر ابن وحكى. صاحبها
 جار، أو فيها عدؿ سواء صاحبها، عن أجزأت السالطين، من أخذىا من كل وكذلك
 وقاص أبي بن سعد سألت: صالح أبو قاؿ ،اختيارا إليو دفعها أو قهرا أخذىا وسواء

 تروف، ما يصنع السلطاف ىذا فقلت ىريرة وأبا الخدري سعيد وأبا وجابرا عمر وابن
 نعم: كلهم فقالوا زكاتي؟ إليهم أفأدفع

 دفع أنو اْلكوع بن سلمة وعن. العشاروف منك أخذ ما عنك يجزئ إبراىيم وقاؿ
 نجدة، ومصدؽ الزبير، ابن مصدؽ عن سئل أنو عمر، ابن وعن. نجدة إلى صدقتو

: وقالوا. عليو غلبوا فيما الرأي أصحاب قاؿ وبهذا. عنك أجزأ دفعت أيهما إلى: فقاؿ
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 الخوارج في عبيد أبو وقاؿ ،زكاتو عن يجزئ ل فعشروه، الخوارج على مر إذا
 .الطريق قطاع فأشبهوا بأئمة، ليسوا ْلنهم اإلعادة؛ منو أخذوا من على: الزكاة يأخذوف

 فيكوف علمناه، عصرىم في خالؼ غير من عنهم، اهلل رضي الصحابة قوؿ ولنا
 .ٔالبغي أىل إلى دفعها فأشبو الولية، أىل إلى دفعها وْلنو إجماعا

                                                           

 والعشور والجزية الزكاة من ، عليها غلبوا التي البالد من البغي أىل جباه ما أف إلى الفقهاءكثير من  ذىب ٔ
 يسوغ بما حكم إذا كالحاكم ، إمضاؤه فوجب ، سائغ بتأويل كاف أخذوه أو فعلوه ما ْلف ؛ بو يعتد ، والخراج
 دفع الحروري نجدة ساعي أتاه إذا عمر ابن كاف فقد ، إليهم ذلك دفع في الناس على حرج ول ، فيو الجتهاد

 . اْلكوع بن سلمة وكذلك ، زكاتو إليو
 ، منو أخذ من على بو يرجع ول ، جبوه مما بشيء يطالب أف البالد ىذه على ظهر إذا العدؿ أىل إلماـ وليس

 ؛ يحمهم ولم ، الحماية باعتبار لو كانت اْلخذ ولية وْلف ؛ اْلكوع بن وسلمة عمر ابن عن ىذا نحو روي وقد
 لم فلو ، الكثيرة السنين البالد على يغلبوف قد فإنهم ، كبيرة ومشقة عظيما ضررا بها الحتساب ترؾ في وْلف

 . المدة تلك كل عن منهم الصدقات أخذ إلى أدى ، أخذوه ما يحتسب
 أخذىا لو ما فأشبو ، صحيحة لو ولية ل من أخذىا ْلنو ؛ اإلعادة الزكاة منو أخذوا من على:  عبيد أبو وقاؿ
 . الرعية آحاد

 إعادة ول ، منو أخذ من أجزأ مصرفو في أخذه ما صرؼ البغي أىل إماـ كاف إذا أنو إلى الحنفية فقهاء وذىب
 بينهم فيما دفعو يعيدوا أف منهم أخذ من فعلى حقو في صرفو يكن لم وإف.  مستحقو إلى الحق لوصوؿ ؛ عليو
 في اْلرباب على إعادة ل:  المشايخ قاؿ:  الهماـ ابن الكماؿ وقاؿ.  مستحقو إلى يصل لم ْلنو ؛ تعالى اهلل وبين

 إف أما ، فقراء كانوا إف العشر في وكذلك ، أغنياء كانوا وإف الخراج مصرؼ وىم ، مقاتلة البغاة ْلف ؛ الخراج
 . كلها اْلمواؿ زكاة في وذلك ، باإلعادة أفتوا فقد أغنياء كانوا
 قبل البغي أىل إلى دفعها أنو الزكاة عليو من فادعى ، العدؿ أىل إلى البغاة بلد عاد إف:  والحنابلة الشافعية وقاؿ
 . صدقاتهم على الناس يستحلف ل:  أحمد وقاؿ ، الشافعية عند وجهاف استحالفو وفي.  قولو
 إذا كالمستأجر ، الدفع في قولو يقبل فلم ، عوض ْلنها ؛ قولو يقبل لم إليهم دفعها أنو الجزية عليو من ادعى وإف

 الجزية يدعوف ل البغاة أف الظاىر ْلف ؛ الحوؿ مضى إذا قولهم قبوؿ يحتمل الحنابلة وعند.  اْلجرة دفع ادعى
 على البينة إقامة عليهم شق كثيرة سنوف لذلك مضى إذا وْلنو ؛ معهم الظاىر ْلف ؛ قولهم القوؿ فكاف ، لهم

 . مرتين الجزية تغريمهم إلى ذلك فيؤدي ، مدعيهم
 في قولو فقبل ، مسلم ْلنو ؛ قولو يقبل:  أحدىما:  وجهاف ففيو ، إليهم دفعو أنو الخراج عليو من ادعى وإف

 في كالثمن ، الدفع في قولو يقبل فلم ، أجرة أو ثمن الخراج ْلف ؛ يقبل ل:  والثاني.  الزكاة عليو لمن الدفع
 فأشبو ، المحتمل التأويل لعتقادىم ؛ جنودىم على المرتزقة سهم تفريقهم ويصح .اإلجارة في واْلجرة البيع

 الكفار ورعب ، اإلسالـ جند من جندىم وْلف ؛ بالرعية اإلضرار من بو العتداد عدـ في ولما ؛ بالجتهاد الحكم
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 .والصغير الكبير إلى الزكاة دفع ( :ٔٔ-مسألة)
 سواء والصغير، الكبير إلى الزكاة دفع ويجوز(: ٕٛٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )

 غيره، لقيط رضاع أجر في زكاتو يعطي أف يجوز أحمد قاؿ. يأكل لم أو الطعاـ أكل
: المروذي قاؿ. الطعاـ أكل من إلى إل دفعها يجوز ل: وعنو. الفقراء من فقير ىو

 واْلوؿ. الطعاـ يطعم أف إل الزكاة، من الصغير يعطى أف يرى ل اهلل عبد أبو كاف
 رضاعو ْلجر الزكاة إلى يحتاج وْلنو طعم، كالذي إليو، الدفع فجاز فقير، ْلنو أصح؛

 ْلنو وليو؛ إلى الزكاة ويدفع النصوص، عمـو في فيدخل حوائجو، وسائر وكسوتو
 ويقـو بأمره، يعنى من إلى دفعها ولي لو يكن لم فإف. حقوقو من وىذا حقوقو، يقبض

 قلت: الحماؿ ىاروف قاؿ المجنوف، وكذلك أحمد عليو نص. غيرىا أو أمو من بو
: قاؿ ولي، لهم ليس: فقلت. أولياؤىم يعطى: قاؿ بالصغار؟ يصنع فكيف ْلحمد
 اهلل عبد أبا سألت: مهنا وقاؿ. ذلك في فرخص الكبار من بأمرىم يعنى من فيعطى
: قاؿ لو؟ يقبضها من: قلت. نعم: قاؿ عقلو؟ والذاىب المجنوف، الزكاة من يعطى
 فظاىر العاقل، الصبي إلى دفعها وإف. عليو يقـو الذي قاؿ ولي؟ لو ليس: قلت. وليو

 .يجزئو أنو أحمد كالـ
 أخاؼ فإني: قلت. نعم: قاؿ الزكاة؟ من يتيم غالـ يعطى ْلحمد قلت المروذي قاؿ
 أبي عن بإسناده الدارقطني، روى وقد. بأمره يقـو من إلى يدفعو: قاؿ. يضيعو أف

 من الصدقة فأخذ ساعيا، فينا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعث)  قاؿ جحيفة،
 .ٔ( قلوصا فأعطاني لي، ماؿ ل يتيما غالما وكنت فقرائنا في فردىا أغنيائنا

                                                                                                                                                  

 لئال بتفرقتهم يعتد ل:  وقيل ، ل أـ وجوبها على شوكتهم واستمرت ، ل أـ معجلة الزكاة أكانت وسواء ، بهم قائم
 . المسلم غير على عوض ْلنو ؛ كالجزية فهو ذميا الخراج عليو من كاف وإف علينا، بو يتقووا

 ،ٕٖٕٙ رقم ، ٗٚ ،ٙٙ/ٗ) خزيمة وابن ،(ٜٗٙ رقم ، ٓٗ/ٖ) الترمذيو  ،(ٖٛٛ٘ٗ) شيبة أبيابن أخرجو  ٔ
 والبيهقي ،(ٕٔٙٓ،  ٕٓٙٓ) والدارقطني ،(ٜٓٔ/ٕٕ) الكبير في ، والطبراني(ٖٕٛٗ) البزارو  ،(ٜٖٕٚ

 اليتامى إعطاء بابحسنو الترمذي، وكذا حسنو البغوي، وقاؿ ابن خزيمة:  والحديث(. ٛ٘٘ٔ) والبغوي ،(ٜ/ٚ)
 فالقرآف الخبر، ىذا يثبت لم وإف سوار، بن أشعث من النفس في فإف الخبر، ثبت إف فقراء، كانوا إذا الصدقة من

 يتيما، كاف فالفقير، الصدقات، في قسم للفقراء أف تنزيلو محكم في اهلل أعلم قد فيو، الخاص خبر نقل في كاؼ
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 .بها الزكاة أخذ تقتضي أسباب واحد في اجتمع( : إذا ٕٔ-مسألة)
 اْلخذ تقتضي أسباب واحد في اجتمع وإف (:ٜٛٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )

 ما يأخذ أف فلو تغنو لم فإف عمالتو، يأخذ أف لو الفقير فالعامل بها، يعطى أف جاز بها،
 بو يقضي ما أخذ غارما كاف وإف لغزوه، يكفيو ما أخذ فلو غازيا كاف فإف غناه، بو يتم

 يمنع ل غيره فوجود بانفراده، حكمو يثبت اْلسباب ىذه من واحد كل ْلف غرمو؛
 مائتاف لو كاف إذا: قاؿ أنو أحمد عن روي وقد وجوده، يمنع لم كما حكمو، ثبوت
 .درىما خمسوف المغني ْلف الزكاة؛ من يعطى ل مثلها، وعليو
 الغـر ْلجل أعطي فإذا فقيرا يكوف أف الغاـر إلى الدفع في يعتبر أنو على يدؿ وىذا
 .دينو بو يقضي أف جاز للفقير أعطي وإف الدين، قضاء إلى صرفو وجب

 .لها اآلخذ ودعاء الزكاة دافع دعاء (:ٖٔ-مسألة)
 اللهم: يقوؿ أف استحب الزكاة دفع وإذا (:ٔٛٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )

 ىريرة أبو روى فقد. ْلدائها التوفيق على اهلل ويحمد مغرما، تجعلها ول مغنما اجعلها
 أف ثوابها تنسوا فال الزكاة أعطيتم إذا)  وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ

  .ماجو ابن أخرجو ،ٔ( مغرما تجعلها ول مغنما، اجعلها اللهم: تقولوا
 فيما لك وبارؾ أعطيت، فيما اهلل آجرؾ فيقوؿ لصاحبها يدعو أف لآلخذ ويستحب

 .طهورا لك وجعلو أنققت،
 من خذ: }تعالى اهلل قاؿ لو، ودعا شكره اإلماـ أو الساعي، إلى الدفع كاف وإف

: التوبة{ ]لهم سكن صالتك إف عليهم وصل بها وتزكيهم تطهرىم صدقة أموالهم
 - النبي وكاف الشجرة، أصحاب من أبي كاف: أوفى أبي بن اهلل عبد قاؿ»[ . ٖٓٔ

                                                                                                                                                  

 المنة تماـ في وقاؿ الترمذي، ضعيف في اْللباني ضعفوا.ىػ و  الكتاب بنص قسم الصدقة في فلو يتيم، غير أو
 الكوفي سوار ابن ىو ىذا وأشعث جحيفة أبي بن عوف عن أشعث الترمذي عند إسناده في(: ٖ٘ٛ-ٖٗٛص)

 المؤلف ذكره الذي معاذ كحديث لشواىده ىو إنما إياه الترمذي تحسين ولعل ضعيف: "التقريب في الحافظ قاؿ
 .بعده الذي عمراف وحديث قبلو

 فال يشرع قوؿ ىذا الدعاء. (،ٜٙٓٔقلت ولكنو حديث موضوع كما في الضعيفة ) ٔ
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 فأتاه. فالف آؿ على صل اللهم: قاؿ بصدقتهم، قـو أتاه إذا - وسلم عليو اهلل صلى
 .عليو متفق «أوفى أبي آؿ على صل اللهم: فقاؿ بصدقتو، أبي

  وسلم عليو اهلل صلى النبي ْلف بواجب؛ ىذا وليس والتبريك الدعاء ىاىنا والصالة
 فترد أغنيائهم، من تؤخذ صدقة عليهم أف أعلمهم»: قاؿ اليمن، إلى معاذا بعث حين
 المدفوع الفقير على يجب ل ذلك وْلف. بالدعاء يأمره فلم. عليو متفق «.فقرائهم في

 .أولى فالنائب إليو،
 صل اللهم»: فيقوؿ اآلخذ أما(: ٕٛٓ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

: وسّلم عليو اهلل صّلى لنبيو قاؿ تعالى اهلل ْلف وذلك مناسباً؛ يراه بما يدعو أو «عليك
ُرُىمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ }  ادع: أي[ ٖٓٔ: براءة{ ]َعَلْيِهمْ  َوَصلّْ  ِبَها َوتُػزَكّْيِهمْ  ُتَطهّْ

 تسكن أي{ َلُهمْ  َسَكنٌ  َصالََتكَ  ِإفَّ : }بقولو الصالة وتعالى سبحانو اهلل علل ثم لهم،
 ا.ىػ ويرضوف ويطمئنوف قلوبهم

 ماذا (:ٕٓٙ/ٗٔ(، )ٔٗٗ/ٔ(: سئل العالمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )فرع)
 أيديهم ويضعوف عليهم تفريقها يراد التي الصدقة عند يجتمعوف الذين اْلشخاص عن

 مرتفعة؟ بأصوات الباقوف ويؤمن للمتصدؽ أحدىم ويدعو عليها
 وضع غير من للمتصدؽ الدعاء أما بدعة، ْلنها الكيفية؛ ىذه تنبغي ل فأجاب:
 الكيفية على اْلصوات رفع على اجتماع دوف ومن بو، المتصدؽ الماؿ على اْليدي

 معروفا إليكم صنع من ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ مشروع فهو المذكورة
 أبو رواه ٔ( كافأتموه قد أنكم تروا حتى لو فادعوا تكافئونو ما تجدوا لم فإف فكافئوه

 .الموفق واهلل صحيح بإسناد والنسائي داود،

                                                           

 المفرد اْلدب في والبخاري ،(ٜ٘ٛٔ) والطيالسي ،(ٕٜٗو ٔٙٗو ٖٛٛو ٖٖٓو ٕٛ٘/ ٕ) أحمد أخرجو ٔ
 حباف وابن ،(ٖٕٛٗ) الكبرى وفي ،(ٕٛ/ ٘) المجتبى في والنسائي ،(ٜٓٔ٘ ،ٕٚٙٔ) داود وأبو ،(ٕٙٔ)
 ،(ٕٔٗ) الشهاب مسند في والقضاعي ،(ٙ٘/ ٜ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٕٔٗ/ ٔ) والحاكم ،(ٖٛٓٗ)

 والحاكم حباف، ابن صححو والحديث عنهما، اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عند( ٜٜٔ/ ٗ) الكبرى في والبيهقي
 اْلذكار في وقاؿ الصحيحين، بأسانيد النسائى و داود أبو رواه(: ٜٙٗ) الرياض في النووي وقاؿ الذىبي، وأقره
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 .يده في وىي الوصف فزاؿ لوصف الزكاة من أعطي من حكم (:ٗٔ-مسألة)
 سبب فيو كاف إف شيء منو يسترد فال مستقرا أخذا يأخذ من الزكاة أىل من

 والعامل المسكين،، و الفقير: أصناؼ أربعة وىم اْلخذ، عند بشروطو الستحقاؽ
 . قلبو والمؤلف ،عليها
 من الغرض تأدى أو وجهو، في ينفقو لم إف منو فيسترد مراعى، أخذا يأخذ من ومنهم

 في خالؼ على أصناؼ، أربعة أيضا وىم يده، في والزكاة الوصف زاؿ أو آخر، باب
 : بعضها

 رواية وفي ، الشافعية عند اْلصح على أخذ ما المعطى من فيسترد :المكاتب – ٔ
 وىو الحنفية وقاؿ يعتق، فلم الوفاء عن عجز أو ، يعتق أف قبل مات إف الحنابلة عند

 يسترد، ل: أحمد عن رواية وفي لو، ويحل لسيده أخذه ما يكوف:  الحنابلة عند رواية
 .المكاتبين في ينفق بل لسيده، يكوف ول
 . تقدـ كما للمكاتبين الزكاة صرؼ يروف ل ْلنهم ؛ المالكية عند المسألة ترد ول
 وكذا ، منو تنزع دينو في دفعها قبل الزكاة أخذ الذي المدين استغنى فإف: الغاـر - ٕ
 المالكية، عند وىذا ،غيره عنو قضاه أو الزكاة، غير من قضاه أو ، الدين من أبرئ لو

 . فقيرا يكن لم ما والحنابلة، الشافعية من كل عند اْلصح وعلى
 أخذ إف بأنو والحنابلة والشافعية المالكية صرح وقد:  اهلل سبيل في الغازي - ٖ

 لو:  أيضا والحنابلة الشافعية وقاؿ ، منو أخذت يخرج فلم جلس ثم للغزو الزكاة
 . كذلك منو تؤخذ العدو قرب مع يقاتل أف دوف وعاد للغزو خرج

 طولب أي بها، أتبع أنفقها وإف يده، في باقيو كاف إف منو تنزع الرد وجب وحيث
 . ذمتو في دينا تكوف ْلنها ؛ غنيا كاف إف ببدلها

                                                                                                                                                  

 صحيح في اْللباني وصححو صحيح، إسناده(: ٚٚٔ/ ٔ) المغني في اقيالعر  وقاؿ صحيح، إسناده(: ٖٛٔ)
(: ٖٗٚ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وقاؿ ،(ٕٗ٘) الصحيحة وفي( ٕٔٓٙ) الجامع

 صحيح إسناده(: ٕٙٙ/ ٜ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ الشيخين، شرط على صحيح حديث ىذا
 .الشيخين شرط على



 - 053 - 

 وىذا ، ببلده فقيرا يكن لم ما ، يخرج لم إف أخذه ما منو ويسترد: السبيل ابن - ٗ
:  قوؿ وفي ، أياـ ثالثة الشافعية عند لو ويعتبر ، والحنابلة والشافعية المالكية عند
 وقاؿ ، أخذه ما يصرؼ ولم عاد ثم سافر لو أخذ ما ويرد:  قالوا.  السنة تماـ

 . ببدلها يطالب لم أنفقها كاف فإف ، باقية كانت إف منو تنزع إنما:  المالكية
 في فضل بما التصدؽ يلزمو ل:  قالوا ْلنهم ؛ بالرد يلـز ل أنو الحنفية كالـ وظاىر

 . يده
 (: أجر الوكيل اْلمين.٘ٔ-مسألة)

 أنو وبياف الصدقة في الوكيل أجر في{ فرع} (:ٕٗٗ/ٙقاؿ النووي في المجموع )
 النبي عن عنو اهلل رضي اْلشعري موسى أبي عن، بشرطو أمضاه إذا المتصدقين أحد

 كامال فيعطيو بو أمر ما ينفذ الذي اْلمين المسلم الخازف"  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 ومسلم البخاري رواه"  المتصدقين أحد بو أمر الذي إلى فيدفعو نفسو بو طيبة موفرا

 . والجمع التثنية على المتصدقين وضبطوا
 بيت من تتصدؽ أف للمرأة يجوز(: ٕٗٗ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)

 علمت إذا عنو ينو ولم فيو يأذف لم وبما صريحا فيو أذف بما وغيره للسائل زوجها
 من وغيره السرخسي المسألة ذكر ىكذا حراـ فهو بو رضاه تعلم لم وإف بو رضاه

 في الواردة اْلحاديث تحمل وعليو متعين الحكم وىذا العلماء من وغيرىم أصحابنا
  .التفصيل ىذا على سيده ماؿ في المتصرؼ المملوؾ حكم وىكذا ذلك
 أنفقت إذا وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ"  قالت عنها اهلل رضي عائشة حديث منها

 كسب بما أجره ولزوجها أنفقت بما أجرىا لها كاف مفسدة غير بيتها طعاـ من المرأة
 أبي وعن ومسلم البخاري رواه"  شيئا بعض أجر بعضهم ينقص ل ذلك مثل وللخازف

 وبعلها المرأة تصـو ل ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ  قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة
 غير عن كسبو من أنفقت وما بإذنو إل شاىد وىو بيتو في تأذف ول بإذنو إل شاىد
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 ما على محموؿ وىو بمعناه البخاري ورواه مسلم رواه ٔ( لو أجره نصف فإف أمره
- اللحم آبي مولى عمير وعن سبق كما أجر ولو أجر فلها يكرىو ل أنو وتعلم أنفقتو
 مسكين فجاءني لحما أقدد أف مولي أمرني"  قاؿ -الباء وكسر ممدودة بهمزة

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأتيت فضربني مولي بذلك فعلم منو فأطعمتو
 فقاؿ آمره أف غير من طعامي يعطي فقاؿ ضربتو لم فقاؿ فدعاه لو ذلك فذكرت

 صلى اهلل رسوؿ فسألت مملوكا كنت"  لمسلم رواية وفي مسلم رواه"  بينكما اْلجر
 محموؿ وىذا"  نصفاف بينكما واْلجر نعم قاؿ مولي ماؿ من أتصدؽ وسلم عليو اهلل

 بذلك يرضى سيده أف ظن أنو على محمولة اْلولى والرواية سيده بو يرضى ما على
 مالو إخراج على السيد فيثاب آخر لمعنى أو إليو محتاجا كاف لكونو يرض فلم القدر
 اْلجر كوف من اْلحاديث ىذه في جاء بما المراد أف واعلم، نيتو على العبد ويثاب
 يكوف فقد سواء يكونا أف يلـز ول أجر منهما واحد لكل قسماف أنو نصفين بينهما

                                                           

، وعند أبي داود عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو موقوفا ) (ٕٙٓٔ) ومسلم ،(ٖٓٙ٘،  ٕٙٙٓ) البخاري أخرجو ٔ
 زوجها ماؿ من تصدؽ أف لها يحل ول بينهما، واْلجر قوتها، من إل ل،: قاؿ زوجها؟ بيت من تصدؽ: المرأة في
، قاؿ اْلرنؤوط ومن معو في تحقيق -المرفوعأي الحديث – ىماـ حديث يضعف ىذا: داود أبو قاؿ ( بإذنو إل

 اْلعرابي، ابن رواية في أنو إلى ىناؾ وأشار ،(ىػ) ىامش من أثبتناه ىذا داود أبي قوؿ (:٘ٔٔ/ٖسنن أبي داود )
 بذؿ" صاحب بين وقد. العبد بن الحسن أبي رواية إلى ٜٕٚ/ ٜ أيضا" الفتح" في الحافظ نسبو وقد: قلنا

 ووجهو السالف، ىريرة أبي حديث يضعف عليو الموقوؼ ىريرة أبي حديث: أي: فقاؿ داود أبي مراد" المجهود
 الحديث من - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ من عنده ما بخالؼ بنفسو أفتى عنو اهلل رضي ىريرة أبا أف

 المخالفة دعوى(: المجهود بذؿ صاحب القائل) قلت. معلوؿ عنده المرفوع الحديث أف على يدؿ فهذا المرفوع،
 غير من: المرفوع الحديث في قولو يحمل أف يمكن فإنو مسلم غير لو المرفوع الحديث وبين ىريرة أبي فتوى بين

 أو صراحة إذنو كاف سواء أي بإذنو، إل: فتواه في قولو ومعنى وعرفا، دللة وبإذنو الصريح أمره غير من: أي أمره،
(: ٕٖٚ/٘ا.ىػ وقاؿ العالمة اْللباني في صحيح أبي داود اْلـ ) أعلم واهلل بينهما، اختالؼ ل فحينئذ دللة،
 اْلخبار ىذه حمل من) باب تحت البيهقي وأورده ...قبلو الذي للمرفوع تفسير وىو موقوؼ، صحيح إسناده

 وأبي عائشة حديث: يعني]
 بحكمها وجعلو زوجها، أعطاىا الذي الطعاـ من تعطيو أنها على[ المتقدمين ىريرة
 .بإذنو إل الغير ماؿ تحريم بأصل استدللً  أموالو، سائر دوف
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 قدر بحسب أكثر والمملوؾ والخازف المرأة أجر يكوف وقد أكثر العطاء صاحب أجر
 .   أعلم تعالى واهلل المساكين إلى وإيصالها الصدقة إنفاذ في التعب وقدر الطعاـ

 
 (والثاني اْلوؿ المصرؼ )باب

 .كفايتهم يجدوف ل الذين المحتاجوف وىم: والمساكين لفقراءا
 . الغني ضد وىو فقير جمع: والفقراء

 ِإنََّما: }تعالى قولو ومنو. المقتنيات عدـ الفقر: ( ٖٖٛص) المفرداتفي  الراغب قاؿ
 من وأحمد والشافعي مالك الثالثة اْلئمة عند والفقير .{َواْلَمَساِكينِ  ِلْلُفَقَراءِ  الصََّدقَاتُ 

 ومسكن وملبس مطعم من كفايتو من موقعا يقع بو لئق حالؿ كسب ول ماؿ لو ليس
 عشرة إلى يحتاج كمن مؤنتو تلزمو ولمن لنفسو منو لو بد ول إليو يحتاج ما وسائر
 دوف شيًئا يملك من الفقير حنيفة أبي وعند ،فأقل أربعة إل يجد ول يـو كل دراىم

 . اْلصلية حوائجو على زيادة الزكاة في الشرعي النصاب
 الريح سكنت: يقاؿ والضطراب الحركة قلة وىو السكوف من مأخوذة لغة والمسكين

 في والمسكين سكونو، سبب الحاجة ْلف المحتاج على وأطلق ،توقفت إذا
 من يكتسب أو الحالؿ الماؿ من يملك من: الثالثة اْلئمة عند ىو الصطالح

 بالنصف وحددوه، الكفاية بو تتم ل ولكن كفايتو من موقعا يقع ما بو الالئق الكسب
 فيجد يـو كل دراىم عشرة إلى يحتاج من مثل وذلك التامة الكفاية دوف ما إلى فأكثر

 ،عنو المشهور ىو وىذا ،شيئا يملك ل من: حنيفة أبي عند والمسكين، فأكثر خمسة
 .سيأتي كما الجمهور رأي ىو والمسكين الفقير تعريف في اْلدلة شملتو والذي

 أو واحد صنف ىما وىل بينهما والفرؽ والمسكين الفقير صفة في العلماء واختلف
 أنهما إلى مالك أصحاب من القاسم وابن حنيفة أبي صاحب يوسف أبو ذىب صنفاف
 وما والحاجة العوز أىل وىم ،واحد لنوع صنفاف ىما الجمهور وقاؿ ،واحد صنف

 والعطف اآلخر على أحدىما عطف اهلل ْلف بسديد؛ ليس واحد صنف أنهما من قيل
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 أف إل ثمانية ل سبعة اْلجزاء تكوف واحد صنف أنهما قلنا وإذا، المغايرة دليل
 في ىنا اجتمعا حيث حده على اللفظين من كل مفهـو تحديد في اختلفوا العلماء
 .واحد سياؽ
. السائل المحتاج: والمسكين، المسألة عن المتعفف المحتاج: الفقير: بعضهم فقاؿ

 .البصري والحسن ومجاىد عباس ابن قاؿ وبو
 الصحيح ىو والمسكين الحاجة، أىل من ٔالزمانة ذو ىو: الفقير: آخروف وقاؿ

 الفقراء: آخروف وقاؿ ،البصري دعامة بن قتادة: قوؿ وىو منهم الجسم
 قاؿ وبو ،محتاج وىو المسلمين من يهاجر لم من والمساكين ،المهاجرين فقراء ىم

 .الكسب الضعيف: المسكين: آخروف وقاؿ، جبير بن وسعيد مزاحم بن الضحاؾ
 .الكتاب أىل من والمسكين المسلمين من الفقير: بعضهم وقاؿ
 بالصواب، عندي اْلقواؿ ىذه وأولى: ( ٜٖٓ-ٖ٘ٓ/ٗٔفي تفسيره ) الطبري وقاؿ
 الناس مسألة عن يتعفف حاجتو ومع الحاجة، أو الفقر ذو ىو ،"الفقير: "قاؿ من قوؿ

 للناس المتذلل المحتاج ىو" المسكين"و=  الموضع ىذا في لهم، والتذلل
 والحاجة، بالفقر إل يعطيا لم الفريقاف كاف وإف كذلك، ذلك إف قلنا وإنما .بمسألتهم

 من يعطى إنما ،"المسكين" أف العلم أىل من الجميع إلجماع والمسألة، الذلة دوف
 جل اهلل قاؿ كما الذلة، العرب، عند ،"المسكنة" معنى وأف بالفقر، المفروضة الصدقة

 الهوف: بذلك يعني ،[ٔٙ: البقرة سورة] ،( والمسكنة الذلة عليهم وضربت:) ثناؤه
 المفروضة الصدقة من لو قسم من صنف قد ثناؤه جل اهلل كاف فإذا ،الفقر ل والذلة،

 كاف وإذ ،اآلخر غير منهم صنف كل أف معلوما كاف صنفين، فجعلهم بالفقر، قسما
 الفقر باسم لو المقسـو غير ،"الفقير" باسم لو المقسـو أف شك ل كاف كذلك، ذلك

. فيو مسكنة ل الذي ىو المطلق، الفقير باسم ذلك المعطى والفقير ،"المسكنة"و
 بالطلب الذؿ وىي المسكنة، فقره إلى الجامع ىو والفقر، المسكنة باسم والمعطى

                                                           

 .( ٕ٘ٚ/ٔ) المصباح. طويال زمانا يدـو الذي المرض: الزمانة ٔ
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 منهم المتعفف: للفقراء الصدقات إنما: معناه ذلك كاف إذ الكالـ، فتأويل، والمسألة
 ا.ىػ يسأؿ الذي منهم والمتذلل يسأؿ، ل الذي

 واللقمة والتمرتاف التمرة ترده الذي المسكين ليس) : الصحيح الحديث في جاء وما
 {ِإْلَحافًا النَّاسَ  َيْسأَُلوفَ  ل: }شئتم إف اقرءوا يتعفف الذي المسكين ولكن واللقمتاف

 ليس)  باب من ىو وإنما المسكين لمعنى لغويا تفسيرا ليس ،(ٖٕٚ البقرة سورة) ٔ(
 معنى العلماء قاؿ،  ٕ(الغضب عند نفسو يملك الذي الشديد إنما بالصرعة الشديد

 ول الناس على يطوؼ ل الذي المتعفف ىو المسكنة الكامل المسكين أف الحديث
 نفي معناه وإنما الطواؼ عن المسكنة نفي معناه وليس لحالو، يفطن ول يسألهم
 المسكين ردوا)  بحديث الطواؼ على المسكنة اسم إطالؽ على واستدلوا كمالها

 وعدـ الغنى لعدـ الجامع ىو المسكين أف على دليل وفيو،  ٖ( محرؽ بظلف ولو
 الخطابي اإلماـ قاؿ ولهذا ،تعففو ْلجل الحاجة عدـ من بو يظن لما لو الناس تفطن

 عندىم الظاىر في المسكين أف على دليل الحديث في: ( ٕٖٕ/ٕ) السنن معالم في
 اسم عنو وسلم عليو اهلل صلى نفى وإنما ،الطواؼ السائل ىو لديهم والمتعارؼ
 ويسقط حاجتو، فتزوؿ عليها، الزيادة تأتيو وقد الكفاية تأتيو بمسألتو ْلنو المسكين،

 .فيعطى لو يفطن ول يسأؿ، ل بمن والمسكنة الحاجة تدـو وإنما المسكنة، اسم عنو

                                                           

   ( .ٜٖٓٔ(، ومسلم )ٜٖ٘ٗ،  ٙٚٗٔأخرجو البخاري ) ٔ

    ( .ٜٕٓٙ(، ومسلم )ٗٔٔٙأخرجو البخاري ) ٕ
 ،(ٕٕٙ/ ٘) الكبير التاريخ في والبخاري ،(ٜ٘ٗ/ ٛ) سعد وابن ،(ٕٜٕٔٚ رقم ،ٕٖٛ/ ٙ) أحمد أخرجو ٖ

 ،(ٚٙٙٔ رقم ،ٕٙٔ/ ٕ) داود وأبو( ٖٖٙٛ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن ،(ٜ٘ٙٔ) والطيالسي
 وابن ،(ٓٙ٘ رقم ،ٕٕٔ/ ٕٗ) والطبرانى ،(ٕٗٚ٘ رقم ،ٙٛ/ ٘) والنسائى ،(٘ٙٙ رقم ،ٕ٘/ ٖ) والترمذى

/ ٗ) والبيهقى ،(ٕٗ٘ٔ رقم ،ٛٚ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٖٖٖٚ رقم ،ٙٙٔ/ ٛ) حباف وابن ،(ٖٕٚٗ) خزيمة
 صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٜٜٕ/ ٗ) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٜٖ٘ٚ رقم ،ٚٚٔ

 - ٖٓٙ/ ٘) اْلـ داود أبي صحيح في اْللباني العالمة وصححو الذىبي، وأقره والحاكم حباف، ابن وصححو
 . حسن إسناده(: ٕٚٔ/ ٘ٗ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،(ٖٔٙ
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في ىذه  العلماء المساكين؟ اختلف أـ الفقراء حال أسوأ الصنفين أي(: ٔ-مسألة)
 كسب ول ماؿ لو ليس من وىو حال أسوأ الفقير والحنابلة الشافعية فعند المسألة:

 من موقعا يقع ما على يقدر الذي ىو والمسكين تقدـ، كما كفايتو من موقعا يقع
 .المسكين من حال أسوأ فالفقير يكفيو ل أنو إل كفايتو

 أصحاب من القاسم ابن قوؿ وىو والمسكين الفقير بين فرؽ ل: قاؿ من الناس ومن
 وأحمد الشافعي وحجة، للفقر لزمة المسكنة ْلف: قالوا يوسف أبو قاؿ وبو. مالك
 :أمور إليو ذىب فيما

 إنما تعالى وىو فاْلىم باْلىم يبدأ وإنما الفقراء بذكر بدأ تعالى أنو: اْلوؿ
 على يدؿ وىذا لمصلحتهم وتحصيال لحاجتهم دفعا اْلصناؼ لهؤلء الصدقات أثبت

 حاجة من أشد حاجتهم تكن لم فلو حاجة أشد يكوف بذكره البتداء وقع الذي أف
 .بهم بدأ لما المساكين

 فعيل) ظهره فقار من فقرة نزعت الذي المفقور اللغة في أصلو الفقير أف: الثاني
 :الشاعر قاؿ والكسب التقلب من ممنوع فهو( مفعوؿ بمعنى

 اْلعزؿ كالفقير القوادـ رفع * تطايرت النسور لبد رأى لما
 في حاؿ ل أف ومعلـو الفقار المكسور: البيت ىذا في الفقير: اْلعرابي ابن قاؿ

 لزمانتو فقيًرا سمي إنما الفقير أف بهذا فثبت الحاؿ ىذه من آكد والبؤس اإلقالؿ
 .الشديدة وحاجتو
 عن الصحيحين في كما الفقر من يتعوذ كاف وسلم عليو اهلل صلى أنو روي ما: الثالث
 بهؤلء يدعو كاف وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفرضي اهلل عنها ) عائشة

 وعذاب القبر وفتنة النار، وعذاب النار فتنة من بك أعوذ فإني اللهم»: الدعوات
 أحيني اللهم)  وقاؿ ، ٔ... الحديث ( الفقر فتنة شر ومن الغنى، فتنة شر ومن القبر،

                                                           

   ( .ٜٛ٘(، ومسلم )ٖٛٙٙأخرجو البخاري ) ٔ



 - 061 - 

 أسوأ المسكين كاف فلو،  ٔ( المساكين زمرة في واحشرني مسكينا وأمتني مسكينا
 أحسن المسكين أف بهذا فثبت المسكنة وسأؿ الفقر من تعوذ لما الفقير من حال
 إلى بل للقلة ترجع مسكنة يسأؿ لم أنو، ولكن تعقب ىذا اإلستدلؿ بالفقير من حال

 من استعاذتو: قاؿ حيث الغزالي قضيتو على وجرى البيهقي ذكره والتواضع اإلخبات
 اهلل إلى الفتقار اْلوؿ: معنيين بين مشترؾ الفقر ْلف المسكنة طلب تنافي ل الفقر

 إليو المضطر الماؿ فقد وىو الضطرار فقر والثاني لو والمسكنة بالذلة والعتراؼ
 الشيخ وسئل ،سألو الذي ىو واْلوؿ. منو استعاذ الذي ىو فهذا الخبز فقد كجائع

 من يكوف ل وأف والخضوع التواضع طلب معناه: فقاؿ الحديث ىذا معنى عن زكريا
 القلب استكانة المراد قولو السبكي أخذ ومنو ،المترفين واْلغنياء المتكبرين الجبابرة

 بأنو ذلك عن وأجيبا.ىػ،  باهلل الناس أغنى فإنو الفقر من نوع ىي التي المسكنة ل
 .الفقر من والستعاذة المسكنة سؤاؿ الفقر على المسكنة تفضيل في يكفي
: الكهف سورة{ )اْلَبْحرِ  ِفي يَػْعَمُلوفَ  ِلَمَساِكينَ  َفَكاَنتْ  السَِّفيَنةُ  َأمَّا} تعالى قولو: الرابع
 تعالى اهلل كتاب في نجد ولم البحر سفن من سفينة لو من بالمسكنة وصف فقد( ٓٚ

 . المسكين من حال أسوأ الفقير فكاف شيًئا يملك الفقير أف على يدؿ ما

                                                           

 رضي عباس بن اهلل وعبد الصامت بن وعبادة الخدري سعيد وأبي مالك بن أنس حديث من روي الحديث ىذا ٔ
 لضعف وذلك بالوضع الحديث على حاكم وبين مصحح مابين متباينا اختالفا فيو اختلفوا وقد جميعا عنهم اهلل
 وقاؿ ، وغيرىم ، القيم وابن ، والنووي ، المنذري وضعفو ، نكارتو إلى وأشار كثير ابن ضعفو وقد طرقو كل

 وابن الجوزي ابن وزعم ، الميزاف في ضعفو لكن التلخيص في الذىبي وأقره الحاكم صححو:  الفيض في المناوي
 أحاديث تخريج في الزركشي وقاؿ ،المختارة في الضياء صححو بل كذلك وليس:  حجر ابن قاؿ ،وضعو تيمية

 الحافظ قاؿ( ٖٛٓ) الصحيحة في اْللباني العالمة وقاؿ ،الموضوعات في لو بذكره الجوزي ابن أساء:  الرافعي
 رآه لما عليو أقدـ كأنو و ، الموضوعات في الحديث ىذا فذكر الجوزي ابن أسرؼ( : ٕ٘ٚص) التلخيص في

 لم أنو عندي ووجهو:  البيهقي قاؿ ، مكفيا كاف ْلنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عليها مات التي للحاؿ مباينا
 والتواضع اإلخبات إلى معناىا يرجع التي المسكنة سأؿ وإنما ، القلة إلى معناىا يرجع التي المسكنة حاؿ يسأؿ

 . أيضا (ٔٙٛ) اإلرواء في طرقو بمجموع الحديث الشيخ حسن وقد
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 سورة{ )َوَأْمَواِلِهمْ  ِديَارِِىمْ  ِمنْ  ُأْخرُِجوا الَِّذينَ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِلْلُفَقَراءِ : }تعالى قولو: الخامس
 من أخرجوا أنهم أخبر تعالى اهلل ْلف أصال لو ماؿ ل الفقير أف فصح( ٛ الحشر
 . أموالهم بعض على ذلك يحمل أف يجوز ول وأموالهم ديارىم

 ذكر كما فالفقير الفقير من حال أسوأ المسكين أف والمالكية الحنفية ومذىب
 نصابا قيمتو ما يملك أو الزكاة في الشرعي النصاب دوف شيًئا يملك من ىو الحنفية

 لستعمالو إليو محتاج ىو مما ونحوىا والكتب والثياب واْلمتعة اْلثاث من أكثر أو
 . شيًئا يملك ل من عندىم والمسكين اْلصلية حوائجو في بو والنتفاع

 والمراد الكفاية ملك عدـ إلى يرجعاف والمسكنة الفقر أف وغيرىم المالكية وذكر
 ما وسائر ومسكن وملبس مطعم من السنة كفاية وغيرىم المالكية عند بالكفاية

 أو الفقير يخرج فال تقتير، ول إسراؼ غير من نفقتو تلزمو ولمن لنفسو منو بد ل
 بيعو يكلف ول إليو محتاج بو ئق ل مسكن لو يكوف أف ومسكنتو فقره من المسكين

 إليها يحتاج التي العلم وكتب يملكها التي لو المناسبة ثيابو المسكن ومثل. منو لينفق
 . وصنعتو حرفتو في يستخدمها التي والصنعة الحرفة وآلت

 :بوجوه الفقير من حال أسوأ المسكين أف على المذىب ىذا أصحاب واستدؿ
 أف اللغة أئمة من وغيرىما العالء بن عمرو وأبي اْلصمعي عن نقل ما: اْلوؿ

 .الفقير من حال أسوأ المسكين
َربَةٍ  َذا ِمْسِكيًنا َأوْ } تعالى قولو: الثاني  بالتراب جلده ألصق أي( ٙٔ البلد سورة{ )َمتػْ

 وغاية المخمصة شدة على يدؿ فإنو الجوع لفرط بطنو بو ولصق جسده بو ليواري
 .بذلك الفقير يوصف ولم الضرر
 يسكن لو بيت ل ْلنو يحل حيث يسكن ومن الفقر أسكنو من المسكين أف: الثالث

 . البؤس نهاية على يدؿ وذلك فيو
 غيره من حاجة أشد المسكين يكن لم فلو للمساكين الكفارات جعل اهلل أف: الرابع

 .لو جعلها لما
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 :الراعي بقوؿ أيضا احتجوا: الخامس
 سيد لو يترؾ فلم العياؿ وفق * حلوبتو كانت الذي الفقير أما
 .  الحلوبة وجود مع فقيًرا فسماه فيو فضل ل عيالو وفق لبن لها أي

 :يأتي بما الفقير من حاجة أشد المسكين بأف القائلين الثاني الفريق أدلة عن وأجيب
َربَةٍ  َذا ِمْسِكيًنا َأوْ } تعالى قولو أما  الفقير إف قاؿ لمن حجة فهو( ٙٔ البلد سورة{ )َمتػْ

 مسكين يوجد أنو على فدؿ متربة ذا بكونو ىنا المذكور المسكين قيد ْلنو حال أسوأ
 .فائدة القيد لهذا يبق لم وإل الصفة بهذه ل

،  الفقير فيو دخل المسكين أطلق و إذاأن: للمساكين الكفارات جعل عن والجواب
 الفقير) لفظ بين جمع إذا تكوف: والمسكين للفقير، السابقة، التعريفات ىذهأي أف 

 إذا أما{ َواْلَمَساِكينِ  ِلْلُفَقَراءِ  الصََّدَقاتُ  ِإنََّما: }تعالى اهلل قوؿ في كما( والمسكين
 ىو: فالفقير اآلخر، في أحدىما دخل اآلخر معو يذكر ولم أحدىما لفظ ُأطلق

 اجتمعا، افترقا وإذا افترقا، اجتمعا إذا: قيل ولهذا الفقير؛ ىو: والمسكين المسكين،
 . اإليماف ولفظ اإلسالـ، لفظ: مثل

 بالسم أفرد فقير فكل وحده الفقير ذكر أنو الراعي ببيت الستدلؿ عن والجواب
 معارض فهو اْلصمعي عن نقل وما. بو الستدلؿ فسقط عليو المسكين إطالؽ جاز
 . بو الستدلؿ فسقط الفقير من حال أحسن المسكين أف على اْلدلة من تقدـ بما

 حاؿ كل وعلى الحاؿ وضعف الحاجة شدة عن عبارتاف والمسكنة فالفقر وبالجملة
 أبو إليو ذىب ما بخالؼ وىذا صنفاف والمساكين الفقراء أف على الرأياف اتفق فقد

 واحد صنف أنهما من مالك أصحاب من القاسم وابن حنيفة أبي أصحاب من يوسف
 أو مًعا اللفظين ذكر عند ىو إنما: الخالؼ محلو  ،والمسكين الفقير بين فرؽ ول

 ْلف تقدـ كما اآلخر فيو دخل مفردا أحدىما ذكر إذا أما اآلخر نفي مع أحدىما ذكر
 اجتمعا إذا فيها العلماء قاؿ التي اْللفاظ من واإليماف اإلسالـ مثل والمسكين الفقير
 أحدىما ذكر إذا أي اجتمعا افترقا وإذا خاص معنى منهما واحد لكل كوفي أي افترقا
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 ل ذلك في والخالؼ اجتمعا قد الزكاة مصارؼ في ىنا وىما اآلخر فيو دخل مفردا
 شخص إلى بل  واحد صنف إلى الزكاة صرؼ الجمهور عند يجوز ْلنو فائدة لو يظهر
 العكس، أو المساكين دوف للفقراء الوصية في فائدة للخالؼ تظهر ولكن واحد

 ينف ولم أحدىما ذكر إذا أما مثال، للمساكين وبمائة للفقراء بألف أوصى وفيمن
 يعطي أف يجوز أنو في خالؼ فال بكذا للفقراء أوصيت قاؿ إذا كما اآلخر

 .المساكين
 .  الزكاة من والمسكين الفقير يعطى ما مقدار( : ما ٕ-مسألة)

 الزكاة مقاصد ومن، الزكاة في سهما لهم اهلل جعل من أوؿ والمساكين الفقراء
 ومن الغنى إلى الفقر من يخرجو الذي القدر الصدقة من فيعطي الفقير كفاية وأىدافها
 في الفقهاء واختلف واْلشخاص اْلحواؿ باختالؼ يختلف وذلك الكفاية إلى الحاجة
 كل يعطي الحنابلة وبعض الشافعة فعند الزكاة من والمسكين الفقير يعطي ما مقدار

 على الكفاية بو وتحصل الحاجة بو تزوؿ ما وىو العمر كفاية والمسكين الفقير من
 أف عنو اهلل رضي الهاللي المخارؽ بن قبيصة بحديث ذلك على واستدلوا، الدواـ
 تحمل رجل ثالثة ْلحد إل المسألة تحل ل)  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 مالو اجتاحت جائحة أصابتو ورجل يمسك، ثم يصيبها حتى المسألة لو فحلت حمالة

 أصابتو ورجل عيش من سدادا قاؿ أو عيش من قواما يصيب حتى المسألة لو فحلت
 لو لتحف فاقة فالنا أصابت لقد قومو من الحجا ذوي من ثالثة يقوؿ حتى فاقة

 المسألة من سواىن فما عيش من سدادا قاؿ أو عيش من قواما يصيب حتى المسألة
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأجاز قالوا، ٔ( سحتا صاحبها يأكلها سحت قبيصة يا

 .ذكرنا ما على فدؿ حاجتو يسد ما يصيب حتى المسألة لو وسلم
 الحد أف وفيو قبيصة حديث على معلقا( ٖٕٛ/ٕ) السنن معالمفي  الخطابي قاؿ

 وسداد العيش قواـ بها يكوف التي الكفاية ىو الصدقة في العطاء إليو ينتهي الذي

                                                           

 ( . ٗٗٓٔأخرجو مسلم ) ٔ
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 عليو يحمل معلـو حد فيو ليس ومعيشتو حالو بقدر إنساف كل في يعتبر وذلك الخلة
  اىػ. أحوالهم اختالؼ مع كلهم الناس
 عمرو طريق من  عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن روي لما موافق المذىب وىذا

 . ٔ(فأغنوا أعطيتم إذا)  قاؿ دينار أنو بن
( ٛٚٙ-ٙٚٙص) اْلمواؿ كتاب في سالـ بن القاسم عبيد أبو المذىب ىذا ورجح

. 
 الزكاة من يعولو ولمن لو سنة كفاية والمسكين الفقير من كل يعطى: الثاني المذىب

 ضماف من الفرد يطلبو ما أوسط العادة في ْلنها الحنابلة وجمهور المالكية قاؿ وبو
 أنو صح فقد حسنة أسوة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ىدي وفي وْلىلو لو العيش
 فال حولية غالبها الزكاة أمواؿ وْلف ٕالصحيحين في ثبت كما سنة قوت ْلىلو ادخر
 .العمر كفاية إلعطاء داعي

 ومصلحة الزكاة جباية لموافقتو الحنابلةجمهور و  المالكية إليو ذىب ماالراجح و 
، سنة قوت من أكثر لنفسو يدخر لم وسلم عليو اهلل صلى البشر وأكـر المحتاجين،

 ما يأخذ أف فينبغي سنة كل في يتكرر الزكاة وجوب ْلف اْلدلة ترجحو الذي ىوو 
 .  المعتبرة الكفاية مثلها إلى يكفيو
 يستحق الذي الفقير (:ٖٚ٘ٔ/  ٖٔ)كما في مجموع فتاواه   عثيمينال عالمةال وقاؿ

 الزماف بحسب ويختلف سنة، لمدة عائلتو وكفاية كفايتو يجد ل الذي ىو الزكاة من
 ل آخر مكاف أو زمن وفي غنى، تعتبر مكاف أو زمن، في لاير ألف فربما والمكاف،

 . انتهى"  ذلك ونحو المعيشة لغالء غنى تعتبر
 أمواؿ الزكاة. من المرضى ( : ىل يعالجٖ-مسألة)

                                                           

 اإلشراؼ منازؿ في اإلشراؼ(، وابن أبي الدنيا في ٛٚٚٔ رقم،  ٙٚٙأخرجو أبو عبيد في اْلمواؿ )ص ٔ
 . بسنتين الخطاب بن عمر وفاة بعد ولد دينار بن عمرو منقطع ضعيف هإسناد( و ٕٕٓ رقم،  ٜٛٔ)ص

  . عنو اهلل رضي عمر حديث من( ٚ٘ٚٔ) برقم ومسلم ،( ٖٚ٘٘) برقم البخاري أخرجو ٕ
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 الفقير مساعدة من مانع ل (:ٜٖٓ/ٛقاؿ علماء اللجنة الدائمة المجموعة الثانية )
 لدى العالج مؤونة عن وعجزه فقره ثبت إذا الزكاة من العالج نفقة على المسلم

  ا.ىػ الشرعية المحكمة
 للعالج اإلنساف حاجة" : (ٕٖٗ/ٛٔ)وقاؿ العالمة العثيمين في مجموع فتاواه 

 ، للعالج يدفعو ماؿ عنده ليس لكنو للعالج يحتاج مريضا وجدنا فإذا ملحة، حاجة
 . انتهى"  الحاجة دفع بها يقصد الزكاة ْلف ؛ الزكاة من نعطيو أف حرج ل فإنو

 . الكفاية تماـ من الزواج(: ٗ-مسألة)
 للشاب الزكاة دفع عن (ٕ٘ٚ/ٗٔ) كما في مجموع فتاواه باز ابن عالمةال سئل

 ؟ الزواج عن العاجز
 عن عاجزا كاف إذا الزواج في لو مساعدة ، الشاب لهذا الزكاة دفع يجوزفأجاب : 

 ا.ىػ مؤونتو
 والشرب لألكل يكتسب أف يستطيع شخصا وجدنا لو: عثيمينال عالمةال قاؿو 

 من نزوجو أف يجوز فهل بو، يتزوج ما عنده وليس الزواج إلى يحتاج لكنو والسكنى
 ؟ الزكاة

 كوف وجو ما:  قيل فإف ، كامال المهر ويعطى الزكاة من نزوجو أف يجوز نعم: الجواب
 ؟ كثيرا إياه يعطى الذي كاف ولو جائزا الزكاة من الفقير تزويج

 إلى كحاجتو اْلحياف بعض في تكوف قد ملحة الزواج إلى اإلنساف حاجة ْلف قلنا
 أف شخص نفقة تلزمو من على يجب إنو العلم أىل قاؿ ولذلك ، والشرب اْلكل
 البن احتاج إذا ابنو يزوج أف اْلب على فيجب لذلك يتسع مالو كاف إف يزوجو
 حالهم نسوا الذين اآلباء بعض أف سمعت لكن بو، يتزوج ما عنده يكن ولم ، للزواج

 غير وىذا.  جبينك عرؽ من تزوج:  لو قاؿ الزواج منو ابنو طلب إذا الشباب حاؿ
 لم إذا القيامة يـو ابنو يخاصمو وسوؼ ، تزويجو على قادرا كاف إذا عليو وحراـ جائز

 .(ٓٗٗص) اإلسالـ أركاف فتاوى من انتهى"  تزويجو على قدرتو مع يزوجو
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 يدفع أف لإلنساف يجوز نعم(: ٖٔ٘/ٛٔوقاؿ الشيخ أيضا كما في مجموع فتاواه )
 يدفعو ما عنده وليس الزواج، إلى يحتاج شخص إلى شاب غير أو شاب إلى مالو زكاة

 أعطينا أف لو ولكن كثيرا، أـ قليال كاف سواء المهر، على بو يستعين ما فيعطيو مهرا،
 كاف إف نعطيو؟ فهل أخرى زوجة وأراد الواحدة الزوجة تكفو ولم وتزوج الشاب ىذا
 فإننا تعفو لم اْلولى وأف الضرورة سبيل على كاف وإف نعطيو، فال التشهي سبيل على

 إلى اإلنساف حاجة أف شك ول المحتاجين، حاجة دفع بالزكاة المقصود ْلف نعطيو،
 .. ا.ىػ.الحاجة أنواع أشد من الزواج

 ل لمن الزكاة تصرؼ أف يجوز (:ٕٖ٘/ٛٔوقاؿ الشيخ أيضا كما في مجموع فتاواه )
 ل بحيث الزكاة، دافعو يحتاط أف ىنا يجب ولكن زواجهم، في الزواج يستطيعوف

 الزواج يريد أنو يدعي قد ْلنو وأجيب، خطب أنو علم إذا إل الشاب لهذا الزكاة يسلم
 من اْلمر لهذا الزكاة دفع فإف وحقيقة واقعة أنها علم وإذا يتزوج، ول الدراىم فيأخذ
 ا.ىػ للزواج مضطروف الناس ْلف يكوف؛ ما أفضل

 من الزواج يريد لشاب الزكاة صرؼ يجوز ىل(: ٚٔ/ٓٔ) الدائمة اللجنة وسئلت
 فرجو؟ إعفاؼ أجل

"  بها إسراؼ ل التي العرفية الزواج نفقات يجد ل كاف إذا ذلك يجوز: " فأجابت
 . انتهى

 في الزكاة تنفق أف يمكن ىل:  أيضا اهلل رحمو عثيمينال عالمةال سئل( : ٘-مسألة) 
 الكريم؟ القرآف لتعليم أماكن وفي والمدارس المساجد بناء

:  تعالى قولو تفسير في الخالؼ منشأ ، العلماء بين خالؼ محل ىذه: " فأجاب
 المراد أو العامة المصالح من اهلل إلى بو يتقرب ما كل بها المراد ىل( اهلل سبيل وفي)

 فقط اهلل سبيل في الغزو بها المراد أف لي يظهر والذي ؟ فقط اهلل سبيل في الغزو بها
 فائدة للحصر يكن لم عاما جعلناه لو وْلننا ، اإلطالؽ عند المعروؼ ىو ىذا ْلف ،
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 ، أحوط الغزاة في حصره وْلف إلخ( والمساكين للفقراء الصدقات إنما: ) قولو في
 . بالتباع أولى فهو أحوط كاف وما
 الناس يحث ، خير أعماؿ فإنها ونحوه المدارس بناء من السائل إليو أشار ما أما

 الخير وأفعاؿ الصدقات جهة من أخرى جهة من عليها الماؿ صرؼ ويكوف ، عليها
   ".الدرب على نور فتاوى" من انتهى" والبر

 . الزكاة من والمساكين الفقراء إعطاء شروط( : ٙ-مسألة) 
 :المصرؼ لهذا شروط باعتبار السنة وردت

 كافر إلى الزكوات من شيء دفع يجوز فال مسلما الزكاة يعطي من يكوف أف - ٔ
 عليهم افترض اهلل أف أعلمهم» اليمن إلى بعثو لما لمعاذ وسلم عليو اهلل صلى لقولو

 يعني كما تقدـ، ومسلم البخاري رواه «فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة
 .وفقراءىم المسلمين أغنياء

 .ومواليهم ىاشم بني من يكونوا أل - ٕ
 .والزوجات واْلولد كالوالدين نفقتو المزكي تلـز ممن يكونوا أل - ٖ
 ول لغني الصدقة تحل ل)  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى ْلنو مكتسًبا قويِّا يكوف أل - ٗ

 لقوي ول لغني فيها حظ ل): وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ ، ٔ( سوي مرة لذي
 . ٔ( مكتسب

                                                           

 التاريخ في والبخاري ،( ٖٓ٘ٙ رقم ، ٗٙٔ/ٕ) وأحمد ،( ٖٙٙٓٔ رقم ، ٕٗٗ/ٕ) شيبة أبى ابن أخرجو ٔ
 والحاكم ،( ٕ٘ٙ رقم ، ٕٗ/ٖ) والترمذى ،( ٖٗٙٔ رقم ، ٛٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٜٕٖ/  ٔ/  ٕ) الكبير

 وعبد ،( ٕٕٔٚ رقم ، ٖٓٓ ص) والطيالسى ،( ٖٜٕٗٔ رقم ، ٖٔ/ٚ) والبيهقى ،( ٛٚٗٔ رقم ، ٘ٙ٘/ٔ)
 ،( ٔٓٗٙ رقم ٔٔج) في يعلى وأبو ،( ٜٖٙٔ رقم ، ٕٚٗ/ٔ) والدارمى ،( ٘٘ٔٚ رقم ، ٓٔٔ/ٗ) الرزاؽ

 رضي عمرو بن عبداهلل حديث من( ٖٖٙ رقم ، ٜٜ ص) الجارود وابن ،( ٗٔ/  ٕ) المعاني شرح في والطحاوي
 وحديث ، وغيرىم ىالؿ بني من ورجل جنادة بن وحبشي وجابر ىريرة أبي حديث من أيضا ورد وقد عنهما اهلل

 ،( ٗٗٗ/ٚ) تفسيره في كثير ابن وصححو ، الذىبي ووافقو الحاكم وصححو ، الترمذي حسنو عمرو بن عبداهلل
:  اْلرنؤوط وقاؿ ، صحيح إسناده:  المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ، اإلرواء في اْللباني وصححو
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 إف كاف غنيا.  الزكاة ليس من أىل اليتيم( : ٚ-مسألة)
 يكوف قد ْلنو ، الزكاة مصارؼ من أنو ذلك يعني ل يتيم بأنو الشخص وصف مجرد

 . يكفيو ما الماؿ من عنده غنيا
 في الزكاة دفع عن: ( ٖٙٗ/ٛٔ) اهفتاو  مجموعكما في  عثيمينال عالمةال سئلوقد 
 ؟ اْليتاـ كفالة

 إذا مجزئة فهي أوليائهم إلى الزكاة دفعت فإذا الزكاة أىل من الفقراء اْليتاـ:  فأجاب
 ما نفسو ىو بها ويشتري حاجتهم يسد ما وليهم فيعطى ، عليها مأمونين كانوا

  ..ىػا يحتاجوف
 بعض أف وىو:  تنبيو ىنا ولكن"  ( :ٖٖ٘/ٛٔ) فتاوىال مجموعفي  أيضا وقاؿ
 ليس اليتيم فإف كذلك وليس ، حاؿ كل على الزكاة من حق لو اليتيم أف يظن الناس

 أصناؼ من يكوف أف إل الزكاة في لليتيم حق ول ، الزكاة أخذ استحقاؽ جهات من
 ا.ىػ الثمانية الزكاة
 والمساكين للفقراء الزكاة ، لأليتاـ ليست الزكاة أف نعلم أف يجب"  : أيضا وقاؿ
 لو يكوف وقد ، يغنيو مال أبوه لو يترؾ قد ، غنيا يكوف قد واليتيم ، اْلصناؼ وبقية

                                                                                                                                                  

 إسناده( : ٖٖٙ رقم ، ٕٕ/ٕ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ ، الشيخين رجاؿ ثقات رجالو قوي إسناده
 . صحيح حديث وىو ، حسن

 المجتبى في والنسائى ،( ٖٖٙٔ رقم ، ٛٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٔٓٓٛٔ رقم ، ٕٕٗ/ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 المأثورة السنن وفي ،( ٕٗٗ/ٔ) مسنده في والشافعي ،( ٜٖٕٚ رقم ، ٗ٘/ٕ) الكبرى وفى ،( ٓٓٔ-ٜٜ/٘)
 والطحاوي ،( ٕٓٚٓ) و( ٜٕٙٓ) اْلمواؿ في زنجويو بن وحميد ،( ٕ٘ٚٔ) اْلمواؿ في عبيد وأبو ،( ٖ٘ٛ)

 ،( ٜٛ٘ٔ) السنة شرح في والبغوي ،( ٕٚٓ٘) اآلثار مشكل شرح وفي ،( ٘ٔ/ٕ) اآلثار معاني شرح في
 في النووي وصححو ،( ٔٙٔ/ٜ) المحلى في حـز ابن بو احتج والحديث( ٕٜٕٗٔ رقم ، ٗٔ/ٚ) والبيهقى
 ثقات، ورواتو صحيح، إسناده حديث ىو( : ٕٕ٘ٔ/ٕ) التنقيح في الهادي عبد ابن وقاؿ ،( ٕٕٛ/ٙ) المجموع

 صحيح إسناده( : ٕٖٙ/ٔ) التنقيح في الذىبي وقاؿ ، إسنادا أحسنها ىو حديث من أجوده ما: أحمد اإلماـ قاؿ
 ،( ٖٔٙ/ٚ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو ، قوي جيد إسناد( : ٙٓٔ/ٗ) تفسيره في كثير ابن وقاؿ ،

 المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،( ٙٚٛ رقم ، ٖٔٛ/ ٖ) اإلرواء في اْللباني العالمة وصححو
 .الشيخين شرط على صحيح إسناده( : ٙٛٗ/ٜٕ)
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 ولي على يجب:  نقوؿ ولهذا،  بو يستغني غيره أو الجتماعي الضماف من راتب
 على مستحبة فإنها الصدقة أما، يغنيو ما اليتيم عند كاف إذا الزكاة يقبل أل اليتيم

 . انتهى"  أغنياء كانوا وإف اليتامى
 ؟بدعة عنده لمن زكاةال دفع حكم ( :ٛ-مسألة)
 كل ، ضيعتو وكف ، وعوزه خلتو وسد ، كربتو وتفريج ، المسلم إعانة أف شك ل

:  تعالى اهلل قاؿ كما ، إيمانو بأصل لو وجبت التي موالتو مقتضيات من ذلك
 المنكر عن وينهوف بالمعروؼ يأمروف بعض أولياء بعضهم والمؤمنات والمؤمنوف)

 عزيز اهلل إف اهلل سيرحمهم أولئك ورسولو اهلل ويطيعوف الزكاة ويؤتوف الصالة ويقيموف
 مرآة المؤمن: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ يشير ذلك وإلى (،ٔٚ:التوبة)( حكيم

 قولو، ف ٔ(ورائو من ويحوطو ، ضيعتو عليو يكف ، المؤمن أخو والمؤمن ، المؤمن
 اْلثير ابن قاؿ.  وخسرانو تلفو يمنع أي( : ضيعتو عليو يكف: ) وسلم عليو اهلل صلى

 يجمع أي ، ذلك وغير والزراعة والتجارة كالصنعة معاشو من يكوف ما الرجل وضيعة: 
 لو ويضمها ، معيشتو إليو

 .  الطاقة بقدر عنو ويذب ويصونو يحفظو أي( : ورائو من ويحوطو: ) وقولو
 وشبك بعضا بعضو يشد كالبنياف للمؤمن المؤمن إف: ) وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ

 . ٕ( أصابعو

                                                           

 اْلخالؽ مكاـر في والطبراني ،(ٜٛٔٗ رقم ،ٕٓٛ/ ٗ) داود وأبو ،(ٖٕٚ) الجامع في وىب ابن أخرجو ٔ
 الشعب وفى ،(ٛ٘ٗٙٔ رقم ،ٚٙٔ/ ٛ) السنن في والبيهقى ،(ٕٙٔ) الشهاب مسند في والقضاعي ،(ٕٜ)
/ ٕ) المغني في العراقي الزين عنو قاؿ الحديث و( ٔٚ٘ٙ رقم ،ٗٛٔ/ ٗ) والديلمى ،(٘ٗٙٚ رقم ،ٖٔٔ/ ٙ)

 الصحيحة في اْللباني العالمة وقاؿ ،(ٖٚٓ/ ٔ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن قاؿ وكذا حسن، إسناده(: ٓٙٔ
 زيد ابن في للخالؼ يصححو لم وإنما المناوي، وأقره العراقي، الحافظ قاؿ كما حسن إسناد ىذا و(: ٕٜٙ)

 سعد بن عمار بن محمد يرويو شاىد منو اْلوؿ للشطر و. يخطىء صدوؽ،: التقريب في الحافظ قاؿ وقد ىذا،
 . بو مرفوعا مالك بن أنس عن نمر أبي بن اهلل عبد بن شريك حدثنا المؤذف

 ( .ٕ٘ٛ٘) ومسلم ،(ٔٛٗ) البخاري أخرجو ٕ
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( بعضا بعضو يشد كالبنياف للمؤمن المؤمن:  وسلم عليو اهلل صلى قولو:  النووي قاؿ
 التراحم على وحثهم،  بعض على بعضهم المسلمين حقوؽ تعظيم في صريح

 ا.ىػ مكروه ول إثم غير في والتعاضد والمالطفة
 وفي ، المعنى ىذا في كثيرة الصحيحة والسنة الكتاب من الشرعية والنصوص

 أف فالواجب ، واإلسالـ اإليماف بأسماء والحيطة والنصرة للموالة تعليق جميعها
 عليو اهلل صلى قاؿ كما ، والمنع والعطاء ، والبغض الحب أساس ىو ذلك يكوف
 وأنكح تعالى هلل وأبغض تعالى هلل وأحب تعالى هلل ومنع تعالى هلل أعطى من: ) وسلم

 . ٔ(إيمانو استكمل فقد تعالى هلل
 وأعظم ، هلل أتقى فبعضهم ، واإلسالـ اإليماف معاني في متفاوتين الناس كاف وإذا

 ، الموالة حقوؽ من واحد لكل ما يتفاوت فكذلك بعض، من المعاني لهذه استكمال
 . الواجبة الموالة أصل في اشتركوا وإف المعاني، ىذه تحقيقو بمقدار

 بعث سبحانو اهلل :(ٜٕٓ/ ٕٛ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسالـ شيخ قاؿ
 ْلعدائو والبغض ، ْلوليائو الحب فيكوف ، هلل كلو الدين ليكوف الكتب وأنزؿ الرسل

 اجتمع وإذا ،ْلعدائو والعقاب ْلوليائو والثواب ، ْلعدائو واإلىانة ْلوليائو، واإلكراـ
 من استحق وبدعة، وسنة ومعصية، وطاعة وفجور وشر، خير الواحد الرجل في

 فيو ما بحسب والعقاب المعاداة من واستحق الخير، من فيو ما بقدر والثواب الموالة
 من لو فيجتمع ، واإلىانة اإلكراـ موجبات الواحد الشخص في فيجتمع الشر، من
 لحاجتو يكفيو ما الماؿ بيت من ويعطى لسرقتو، يده تقطع الفقير كاللص وىذا، ىذا
 ا.ىػ

 يعذر ما منها البدعة :(ٙٙ/ٔ) الثاني اللقاء المفتوح البابفي  عثيمينال عالمةال قاؿو 
 الكفر؛ درجة إلى يصل ما ومنها الفسق، درجة إلى يصل ما ومنها اإلنساف، فيو

                                                           

 الصحيحة في اْللباني العالمة وشواىد بطرقو صححو والحديث الصحابة، من عدة عن المعنى ىذا روي ٔ
 في الحويني وحسنو لغيره، صحيح حديث: ( ٖٖٛ/ٕٗ) المسند تحقيق فيومن معو  اْلرنؤوط وقاؿ ،(ٖٓٛ)

 . (ٙ٘ٔ) رقم الحديث تحت النافلة
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 ْلف باإلسالـ، تسموا وإف إطالقا، معونتهم تجوز ل المكفرة البدعة فأصحاب
 يلحقهم ، البياف بعد ، المكفرة البدعة على واإلصرار اإلقامة مع باإلسالـ تسميهم

 إنك يعلم واهلل: ) تعالى اهلل فقاؿ ، اهلل لرسوؿ إنك نشهد قالوا الذين بالمنافقين
 التي أو المفسقة، البدع أما(، ٔ/المنافقوف)( لكاذبوف المنافقين إف يشهد واهلل لرسولو

 أعدائهم على فيعاونوف معونتهم، تمنع ل بدعتهم فإف ، سائغ بعذر اإلنساف فيها يعذر
 ا.ىػ الكفار ىؤلء من خير شك ل ْلنهم الكفار،

 علم فإف نشرىا، أو بدعتهم، إقامة في اْلمواؿ ىذه صرؼ من يمنعوا أف ينبغي لكن
 منعهم يمكن ولم بدعتهم، على بها يستعينوف أنهم المعطي ظن على غلب أو منهم،

 قاؿ وقد إثمهم، على إعانتهم من فيو لما اْلمواؿ، ىذه من يعطوف ل فإنهم ذلك، من
 إف اهلل واتقوا والعدواف اإلثم على تعاونوا ول والتقوى البر على وتعاونوا: ) تعالى اهلل
 ( .ٕ:المائدة( العقاب شديد اهلل

 ؟خالفو فباف لها أىال ظنو لمن الزكاة دفع(: من ٜ-مسألة)
 أىلها، من كونو عدـ فتبين الزكاة أىل من أنو ظنو على غلب لمن فدفع اجتهد إف

 على تجزئو، ل: آخروف وقاؿ تجزئو،: بعضهم فقاؿ ذلك، في الفقهاء اختلف فقد
 . مذىب إلى مذىب من يختلف تفصيل

 ىاشمي أو غني أنو باف ثم فقيرا يظنو من إلى الزكاة دفع إف: ومحمد حنيفة أبي فعند
 معن لحديث عليو، إعادة فال ابنو أو أبوه، اآلخذ أف فباف ظلمة، في دفع أو كافر، أو
 المسجد في رجل عند فوضعها بها يتصدؽ دنانير أخرج يزيد أبي كاف ) قاؿ يزيد بن

 صلى اهلل رسوؿ إلى فخاصمتو أردت، إياؾ ما واهلل: فقاؿ بها، فأتيتو فأخذتها فجئت
 أمرناه لو وْلنا، ٔ( معن يا أخذت ما ولك يزيد، يا نويت ما لك: فقاؿ وسلم عليو اهلل

 اآلخذ يتبين أف ىذا من واستثنوا خطؤه، تكرر ربما ْلنو الحرج؛ إلى أفضى باإلعادة
 ىذا في تجزئ فال مكاتبو، أو عبده اآلخذ أف يتبين أف نحو أصال، للتمليك أىل غير

                                                           

 (.ٕٕٗٔ) البخاري أخرجو ٔ
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 لظهور المصارؼ، من ليس اآلخذ أف تبين إف تجزئو ل: يوسف أبو وقاؿ، الحاؿ
 ثوب في صلى أنو فباف ثياب في تحرى لو كما ذلك، معرفة إمكاف مع بيقين خطئو
 .نجس
 :حالين بين المالكية وفصل
 لكن ، استردادىا فيجب ، الوصي أو القاضي مقدـ أو اإلماـ الدافع يكوف أف: اْلولى

 . يتعقب ل حكم اإلماـ اجتهاد ْلف أجزأت، ردىا تعذر إف
 وإل وجهها، في وأعطاىا استردىا فإف تجزئو، فال الماؿ رب الدافع يكوف أف: والثانية

 أكلها، بأف بفعلو، اآلخذ فوتها إف استردادىا يستحق وإنما أخرى، مرة اإلخراج فعليو
 .ذلك نحو أو وىبها، أو باعها، أو
 لو أظهر بأف الدافع غر كاف فإف سماوي، بأمر تلفت بأف فعلو بغير فاتت إف أما

 .الرد عليو يجب فال غره يكن لم إف أما أيضا، ردىا عليو فيجب ذلك نحو أو الفقر،
 فإف ل، أـ زكاة أنها علم سواء الرد، اآلخذ وعلى السترداد، يجب: الشافعية وقاؿ

 دفعها الذي كاف فإف السترداد يمكن لم وإف المستحقين، إلى صرفت استردت
 وفي عندىم، المقدـ ىو وىذا ضمن، المالك دفعها الذي كاف وإف يضمن، لم اإلماـ
 . أخرى أقواؿ عندىم المسألة صور بعض
 ل ممن للمعطي قرابة أو ىاشميا، أو كافرا أو عبدا اآلخذ باف إف: الحنابلة وقاؿ
 ول بمستحق، ليس ْلنو واحدة؛ رواية دافعها عن الزكاة تجزئ فال إليو، الدفع يجوز
 . اآلدميين كديوف إليو، الدفع يجزه فلم غالبا، حالو تخفى

 بن معن لحديث يجزئو، واْلخرى رواية، على فكذلك غنيا فباف فقيرا ظنو كاف إف أما
:  رجل قاؿ: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ىريرة أبي وحديث ، المتقدـ يزيد

 تصدؽ: يتحدثوف فأصبحوا غني، يد في فوضعها بصدقتو فخرج بصدقة، ْلتصدقن
 الغني لعل ، قبلت فقد صدقتك أما لو فقيل فأتي:  وفيو الحديث. . . .  غني على
 غالبا تخفى حالو وْلف. اهلل آتاه مما فينفق يعتبر
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 فقيرا يظنو الزكاة من إليو دفع فإف(: " ٜٕٙ/ٕ" )القناع كشاؼ" في البهوتي قاؿ
 . انتهى"  أجزأت غنيا فباف

 يده رجل إليك مد إذا ولكن(: ٖٔٙ/ٛٔوقاؿ العالمة العثيمين في مجموع فتاواه )
 بعد تبين ولو ذمتك، بها وتبرأ تجزىء الزكاة فإف فأعطيتو، أىل أنو ظنك على وغلب

 تصدؽ الذي الرجل قصة)  ذلك على والدليل للزكاة، إعادة فال بأىل ليس أنو ذلك
: فقاؿ زانية، على الليلة تصدؽ يتحدثوف الناس فأصبح زانية امرأة على فتصدؽ بماؿ

 فوقعت الثانية الليلة تصدؽ ثم محلها، في ليست الصدقة ىذه أف وظن هلل، الحمد
 تصدؽ ثم سارؽ، على الليلة تصدؽ يتحدثوف الناس فأصبح سارؽ، يد في الصدقة

 الحمد: فقاؿ غني، على الليلة تصدؽ يتحدثوف الناس فأصبح غني، على الثالثة الليلة
 أف فلعلها الزانية أما قبلت، قد صدقتك إف لو فقيل وغني وسارؽ، زانية، على هلل

 عن فيكف يستغني أف فلعلو السارؽ وأما عنو، فتكف الزنا عن أعطيتها بما تستعف
 كيف الصادقة النية إلى أخي يا فانظر ٔ( فيتصدؽ يعتبر أف فلعلو الغني وأما السرقة،

 أنو تظن وأنت أعطيتو وقد غني، أنو وتبين سألك الذي أعطيت فإذا آثارىا، تكوف
 ا.ىػ الزكاة إعادة يلزمك ل فإنو فقير

 العلم أىل بعض وذىب (:ٕ٘ٙ/ٙ" )الممتع الشرح" وقاؿ العالمة العثيمين أيضا في
 تجزئو؛ فإنها أىل غير أنو فباف التحري، بعد أىل أنو يظن من إلى دفعها إذا أنو إلى

 لَ : }تعالى لقولو استطاع ما اهلل اتقى ْلنو عمومًا؛: أي الغني؛ مسألة غير في حتى
 ظن في بما العبادات في والعبرة[ ٕٙٛ: البقرة{ ]ُوْسَعَها ِإلَّ  نَػْفًسا اللَّوُ  يَُكلّْفُ 

 إف لو نقوؿ أف ويصعب اْلمر، نفس في بما فالعبرة المعامالت بخالؼ المكلف
 .أجراف فلو أصاب وإف أجر، فلو أخطأ إف والمجتهد اجتهد، أنو مع تقبل لم زكاتك
 والتحري الجتهاد مع أىالً  يظنو من إلى دفع إذا أنو الصواب إلى أقرب القوؿ وىذا

                                                           

 شرع وىو قبلنا من شرع الحديث: العلماء بعض قاؿ (ٕٕٓٔ) برقم ومسلم ،(ٕٔٗٔ) برقم البخاريأخرجو  ٔ
 والحديث يجزيو، فال ىذا وعلى ويسأؿ، يتحرى أف عليو يجب أنو الشرع في واْلصل بخالفو، شرعنا يرد لم ما لنا

 .الفريضة صدقة في بها العتداد جواز على دليالً  يعتبر ول النافلة، صدقة في وارد
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 فقيرًا، ظنو لغني أعطاىا إذا مجزئة أنها ثبت لما ْلنو مجزئة؛ فزكاتو أىل غير أنو فتبين
 ا.ىػ اْلصناؼ بقية عليو فيقاس
 إلى دفعها إذا تجزيء الزكاة أف والصواب " : "....الكافي شرح" في اهلل رحمو وقاؿ

 ، أىلها من ىذا أف ظنو على غلب فإذا ، الشك عند التحري بعد أىال يظنو من
 ْلف ؛ الصحيح ىو ىذا غيره أو الغنى إعطائو من المانع كاف سواء أجزأت فأعطاىا
 ليس تظنو شخص وبين فقيرا تظنو غني شخص بين فرؽ ل إذ واضح جلي ىنا القياس

 السنة دلت فإذا جلي ىنا فالقياس فرؽ ل البيت آؿ من أنو فيتبين البيت، أىل من
 بقية فكذلك مقبولة فالصدقة غني أنو فتبين فقيراً  يظنو غني على تصدؽ إذا أنو على

 ا.ىػ .ٔ" اْلصناؼ
                                                           

 أىلٍ  غير ظنو لمن أعطاىا وإف): اهلل رحمو المصنف قاؿ قاؿ الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد: ٔ
 ليس بأنو باف ثم غني، وىو مسكيناً  أو فقيراً  يظنو إلنساف يعطيها كأف وذلك( يجزه لم بالعكس أو أىالً  فباف

 .يقضي أف عليو يجب فإنو بأىل؛
 في ينظر أف مالو في الزكاة عليو وجبت إذا اإلنساف على الواجب أف وىي مهمة، مسألة على ننبو أف ينبغي وىنا

 عالماً  يكوف أف أو للزكاة، مستحقين فقراء أو ضعفاء بوجود يعلم أف: اْلولى الحالة: أحواؿ من يخلو فال حالو،
 ىذه ففي فقراء، لو أقارب يعرؼ أو فقراء، لو جيراناً  يعرؼ كأف بنفسو، شخصياً  علماً  للزكاة، مستحقين بأناس
 اليقين من ينتقل كأنو حالو في يشك الذي للغير صرفها إذا ْلنو غيرىم؛ شخص ْلي يصرؼ أف لو يجوز ل الحالة

 .ذمتو براءة في يشك وجو على الشك إلى
 عن ينصرؼ أف لو يُجز لم أمره في يشك سائل وجاءه محتاجين، فقراء اإلنساف علم إذا: العلماء يقوؿ ولذلك
 على صرفها على قادراً  دمت فما الشك، من تمنع اليقين على القدرة أف: الشرع في والقاعدة شك، إلى اليقين

 .فيو تشك وجوٍ  إلى تعدؿ أف لك يجوز فال مستحقها إلى تصل أنها منو تستيقن وجو
 وضعفاء فقراء فيو الفالني البيت أف تعلم دمت ما أنو المسألة، ىذه ومنها كثيرة، مسائل القاعدة ىذه على وتفّرع

 لم فقر، أو حادث أو لدين يسألك أمره في تشك من وجاءؾ للزكاة، مستحقوف وأنهم حاجتهم وتعلم محتاجوف،
 .فيو تشك أمر إلى وجهها على الزكاة صرؼ بو تستيقن الذي اْلمر من تنصرؼ أف لك يجز

 على ويغلب وعدالة، أمانة فيهم أناس أو الثقات، طريق عن يعرفهم ولكن بنفسو، الناس يعرؼ ل أف: الثانية الحالة
 المساكين، أو الفقراء من بيتاً  ىناؾ أف وأخبروؾ جاءوؾ اْلشخاص فهؤلء مستحقو، إلى الماؿ يوصلوف أنهم ظنو
 يجوز ول اْلولى، الحالة منزلة الحالة ىذه تنّزؿ فحينئذٍ  وفقره، وحاجتو صدقو ويعلموف مديوناً، شخصاً  ىناؾ أف أو

 ىذه وتعتبر فيو، تشك أمر إلى مستحقها إلى الزكاة وصوؿ فيو ظنك على غلب الذي اْلمر ىذا عن تعدؿ أف لك
 .اْلولى بالحالة لحقة الحالة
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 من وجاءؾ والتحري، الكشف في عليهم تعتمد أف تستطيع أشخاص ىناؾ وليس أناساً، تعلم ل أف: الثالثة الحالة
 أف قبل مباشرة لو تدفع أف يجوز فال أمره؛ في وتتثبت تتحرى أف يمكنك أف إما: حالتين من أيضاً  تخلو فال يسأؿ،
 .وتتثبت تتحرى

 أحضر أو المسجد إماـ من شهادة لي وأحضر اذىب: لو فتقوؿ ما، حي في يسكن إنو: لك يقوؿ أف ذلك مثاؿ
 بالتحري أمكنك إذا الحالة ىذه ففي فقير، أنك أو محتاج بأنك يشهد أو يزكيك أعرفو من جيرانك من لي

 واْلمانة مباشرة؛ إليو الماؿ يُدفع أف وجل عز اهلل حق في والتفريط التساىل من كاف أمره، جلّية تعرؼ أف والسؤاؿ
[ ٕٚ:اْلحزاب{ ]َجُهوًل  ظَُلوًما َكافَ  ِإنَّوُ  اإِلْنَسافُ  َوَحَمَلَها: }يقوؿ وجل عز واهلل العدالة، من القوؿ في والصدؽ

 صلى النبي أمر ولذلك ِصْدقُو، الظن على يغلب حتى يزكَّى، أف ينبغي أنو اْلصل فكاف وجاىاًل، ظالماً  بكونو فأخبر
 ماؿ بأف يشهداف الحجى ذوي من اثناف يقـو أف جائحة مالو وأصاب غنى ظهر على كاف فيمن وسلم عليو اهلل

 .جائحة أصابتو قد فالف
 جاءه ومن سأؿ، من لكل فيعطيها عليو واجبة صدقة إلى اإلنساف يأتي أف والتساىل التفريط من يكوف ىذا فعلى

 .والتضييع التساىل من فهذا صّدقو، لو أخبر ومن أعطاه،
 ل ما اْلمواؿ من يملك تجده قد بل حيلة، وأكثرىم اهلل خلق أكذب من السؤاؿ على الناس أجرأ تجد قد بل

 يسأؿ وىو والعمارتين العمارة يملك من وجدنا بل فيو، نبالغ ول بأعيننا، ذلك رأينا وقد عليو، يتصدؽ الذي يملكو
 من كثير تساىل عندما الزماف، ىذا في خاصة السؤاؿ، على وأموالو ثروتو بنى وقد محتاج، أنو ويدعي ويكذب
 .اْلغنياء
 الذين والفقراء الضعفاء ووجد الناس، حاجة عُظمت المستحقين إلى الزكاة صرؼ في اْلغنياء تساىل لما ولذلك

 يحضر والغني السؤَّاؿ، ىؤلء بسبب حقوقهم وضاعت وجل، عز اهلل إل يعلمها ل ومسكنة وضعف فقر في ىم
 من لكل ويعطيها مباشرة، منها يتخلص أف الورع من أنو ويحس الزكاة، ىذه من يخلص أف يريده الذي وكل مالو
 حق إلى فتأتي التدليس، وفيو الغش وفيو الكذب فيو الزماف ىذا أف تعلم وأنت الذمة، بو تبرأ ل وىذا ودب، ىب

 يقف من لكل وتعطيو سائل، لكل فتعطيو فيو فتتساىل والمعسرين، والمديونين والمساكين والفقراء الضعفاء
 .التساىل من فهذا عليك،

 وأمانتو، بدينو تثق عالم إلى تذىب أو مسجد إماـ إلى تذىب بأف وأمانتو، بدينو تثق عمن بحثت عاجزاً  كنت فإف
 فال، منها عفي غنياً  باف إذا ثم سأؿ، من لكل الزكاة تُعطى أف أما زكاتك، صرؼ في وجل عز اهلل بعد عليو فتعتمد

 .التفصيل ينبغي فإنو ىذا وعلى والمساكين، والضعفاء الفقراء حقوؽ يضيّْع أنو شك ول بمكاف، الصعوبة من ىذا
 .أمرىم في يشك الذين للسؤَّاؿ الماؿ يصرؼ أف لو َيُجز لم والفقراء الضعفاء يعلم بنفسو الشخص كاف إف: أولً 
 زكاتو ويسلمهم والحجى العقل أىل من وأمانتو بدينو يثق من على يعتمد أف يستطيع ولكنو يعرؼ ل كاف إذا: ثانياً 

 .كاذب أو صادؽ أىو يعرؼ ل وىو سائل لكل الزكاة يعطي أف لو يجز ولم ذلك، عليو وجب
 .بذلك طولب بهم يثق جيراف تزكية أو مسجد إماـ تزكية على يعتمد أف وأمكنو اْلمراف، يمكنو لم إذا: ثالثاً 
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 .يجزه لم أىالً  فباف أىل غير ظنو لمن أعطاىا إف(: فرع)
 أنها يعتقد دفعها حين ْلنو(: ٖٕٙ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 ثم غنياً  يظنو لشخص زكاتو يعطي كيف إذْ  متالعب؛ وْلنو موضعها؛ غير في وضعت
 ا.ىػ تجزئو فال! فقير؟ أنو تبين

 غنياً  يظنو إلنساف أعطاىا فلو وقاؿ الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد:
 وصلت ْلنها تجزيو؛: العلماء بعض قاؿ: قولف للعلماء تجزي؟ فهل فقيراً  باف ثم

 .الصحيح وىو تجزيو، ل: بعضهم وقاؿ للمستحق،
 والعبادة القربة قصد عن خارجٌ  مستهتر فهو لغني أعطاىا إذا أنو ىذا في والسبب
 تكوف ول منو، الفضل لمحض ىبة تكوف وحينئذٍ  المعتبرة، الزكاة نية فتخّلفت بالزكاة،

 .قضاؤىا ويلزمو شرعية، زكاة
 ؟قتل دية عليو لشخص الزكاة دفع حكم ( :ٓٔ-مسألة)

 عن تحملها العاقلة عجزت فإف القاتل، عاقلة على الدية وجبت خطأ القتل كاف إذا
 على رجعت المسلمين ماؿ بيت من أخذىا يمكن لم فإف المسلمين، ماؿ بيت القاتل
 . ابتداء الجاني على ىي بل العاقلة تتحملها فال عمدا، القتل كاف وإف، القاتل

                                                                                                                                                  

 حاجة تكوف كأف يطالبو أف يستطع ولم بنفسو، اْلمر يستجلي أف يستطع ولم الحالة، ىذه في عليو تعذر فإف
 وسعو، في فيما يتحرى فإنو الوجو ىذا على الزكاة لو دفع إف فحينئذٍ  السبيل، كابن منقطعاً، غريباً  يكوف أو نازلة،
 .وكذبو صدقو بها يظهر أمورٍ  عن يسألو أو قدمت، متى: يسألو كأف
 إل اهلل يكّلفو ولم وتحّرى اجتهد ْلنو تجزيو؛ أنها: العلماء من طائفة فمذىب خطؤه، وباف وتحّرى ذلك فعل فإذا

 .وسعو في ما
 تقصيره، بعاقبة يلـز قّصر ومن اْلمر، لو لتبّين تحرى ولو قّصر، ْلنو الضماف يلزمو أنو: العلماء من طائفة ومذىب

 السائل ىذا إلى صرفها في وتساىل الفقير ىذا غير ضعفاء ىناؾ كاف فإف: قوي المسألة ىذه في والتفصيل
 .الذمة وببراءة باإلسقاط يقوؿ الذي القوؿ قوي وإل ضمن، أمره في المشكوؾ
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 اْلحياء على التي الديوف أما" :اهلل رحمو" إبراىيم بن محمد الشيخ فتاوى" في جاء
:  تعالى لقولو ؛ ميسرة إلى فنظرة معسرا كاف ومن ، بالوفاء ألـز موسورا كاف فمن

 ( .ميسرة إلى فنظرة عسرة ذو كاف وإف)
 نفسو إلصالح أو ، البين ذات إلصالح غرامة المدين تحملو قد الدين كاف إذا لكن
 من ْلنو ؛ بو يفي ما الزكاة من لو يدفع أف استحق عيالو ونفقة كنفقتو مباح في

 .... الزكاة مصارؼ أصناؼ أحد ىم الذين الغارمين
 يعني] الحي على الدين حكم فحكمها ، نفسو الجاني على بها يحكم التي الدية أما
 . انتهى[ " أدائها على قادرا يكن لم إذا الزكاة من يعطى أف يجوز: 

 من يعطى أف يجوز ىل ( :ٖٚ٘/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عالمةال وسئل
 ؟ دية عليو من الزكاة

 على كانت وإف ، فال غنيا كاف وإف ، فنعم فقير وىو عليو الدية كانت إف: " فأجاب
 . انتهى"  فال أغنياء كانوا وإف ، فنعم فقراء وىم عاقلتو

 ؟الزكاة ماؿ من الصائمين تفطيرىل يجوز  ( :ٔٔ-مسألة)
 للفقير الزكاة إخراج من الواجب ْلف ، ذلك يجوز لقاؿ العالمة العثيمين : 

 يروف ما حسب فيو ويتصرفوف ، الماؿ فيعطوف ، لهما الزكاة تمليك ىو ، والمسكين
 والمساكين للفقراء الصدقات إنما: )تعالى اهلل قوؿ ذلك على ويدؿ ، لهما اْلصلح

 السبيل وابن اهلل سبيل وفي والغارمين الرقاب وفي قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملين
 . ٓٙ/التوبة( حكيم عليم واهلل اهلل من فريضة

 بالالـ التعبير كاف ػ والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين الفقراء ػ اْلوؿ فاْلربعة"
 وتتركهم الزكاة تعطيهم: أي ، تملكهم أف فالبد ،...(  للفقراء) التمليك على الدالة

 ."  المفتوح الباب لقاء"  من انتهى" شاءوا ما يفعلوف
 الزكاة إخراج في يشترط( : " ٖٕٗ/ٖ" )اإلنصاؼ" في الحنبلي المرداوي وقاؿ

 . انتهى.." يعشيهم أو الفقراء يغدي أف يجوز فال،  المعطى تمليك
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 ؟ حالون لم يعلم م الزكاة( : ىل يعطى ٕٔ-مسألة)
 أو الفقر وادعى ماؿ لو يعرؼ لم وإف( : ٙٚٔ/ٙ" )المجموع"في  النووي قاؿ

  ا.ىػ الفقر اإلنساف في اْلصل ْلف؛ خالؼ بال ببينة يطالب ول قولو، قبل المسكنة
 يعرؼ لم من الفقر ادعى وإف( : " ٕٙٛ/ٕ" )القناع كشاؼ" في البهوتي وقاؿ

 . انتهى"  صدقو والظاىر،  الحاؿ استصحاب اْلصل ْلف؛  قولو قبل بالغنى
 الفقر دعواىما في[ والمسكين الفقير] وصدقا" : "الكبير الشرح" في وقاؿ

 يصدقاف فال ، دعواىما يخالف ظاىرىما يكوف بأف ؛ تكذبهما لريبة إل ، والمسكنة
 ( .ٖٜٗ/ٔ" )الدسوقي حاشية" من انتهى" ببينة إل

 يجوز فهل فقراء، أنهم يدعوف من ىناؾ(  : ٕٔ/ٓٔ) الدائمة اللجنة علماء وسئل
 ؟ بالفقر ادعائهم حسب الزكاة من إعطاؤىم

 قولو في اهلل ذكرىم الذين أىلها من للزكاة السائل أف الظن على غلب إذا" : فأجابوا
 تدؿ لقرائن ، اآلية...(  عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما: )سبحانو

 . فال وإل.  منها أعطي صدقو على
 أف إل الزكاة من بإعطائو بأس فال حالو تعلم ل وأنت الفقر السائل ادعى إذا لكن

 رآىما وقد الزكاة سأله لمن وسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما لو فقل ؛ قويا يكوف
 . انتهى( " مكتسب لقوي ول لغني فيها حظ ول أعطيتكما شئتما إف: ) جلدين

 بيتا؟ بها يبني لمن الزكاة يعطي ىل( : ٖٔ-مسألة)
 ينفق من ويكفي يكفيو ما يعطى المسكين أو الفقير أف إلى العلماء جمهور ذىب
 كما تقدـ. سنة كل تتكرر الزكاة ْلف بسنة المدة وحددوا كاملة، سنة لمدة عليهم

 من والمسكين الفقير يعطاه الذي القدر" ( :ٖٚٔ/ٖٕ" )الفقهية الموسوعة" في جاء
 الحنابلة عند المذىب وىو الشافعية عند قوؿ وىو المالكية الجمهور ذىب : الزكاة

 الزكاة من يعطى المسكنة أو بالفقر للزكاة المستحق الحاجة أىل من الواحد أف إلى
 ْلف العاـ حددوا إنما،  عليو يزاد ول، كامال عاما يعولو ولمن لو تمامها أو الكفاية
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" سنة قوت ْلىلو ادخر وسلم عليو اهلل صلى النبي وْلف، غالبا عاـ كل تتكرر الزكاة
 . انتهى
 يشتري ما الزكاة أمواؿ من المسكين أو الفقير يعطى أف يجوز ل القوؿ ىذا على وبناء

 أجرة يعطى وإنما ، سنة لمدة يكفيو مما أكثر ىذا ْلف ، بيتا بو يبني أو ، بيتا بو
 . كاملة سنة السكن
 إلى تيمية ابن اإلسالـ شيخ واختاره أحمد اإلماـ عن رواية وىو الشافعي اإلماـ وذىب

 يكفيو بما ذلك يتحدد ول غنيا، بو يصير ما الزكاة من يعطى المسكين أو الفقير أف
 . سنة
 منصوص قوؿ في الشافعية وذىب" ( :ٖٚٔ/ٖٕ" )الفقهية لموسوعة" في جاء

 الغنى إلى الفاقة من يخرجهما ما يعطياف والمسكين الفقير أف إلى رواية في والحنابلة
 تحل ل المسألة إف: ) مرفوعا قبيصة لحديث،  الدواـ على الكفاية بو تحصل ما وىو
 من قواما يصيب حتى المسألة لو فحلت مالو اجتاحت جائحة أصابتو رجل:  لثالثة إل

 عادتو من كاف فإف:  قالوا.  الحديث..(  عيش من سدادا:  قاؿ أو،  عيش
 لو يحصل بحيث كثرت، أو قيمتها قلت حرفتو، أدوات بو يشتري ما أعطي الحتراؼ

 من كاف وإف، ذلك بنسبة أعطي تاجرا كاف وإف، تقريبا غالبا بكفايتو يفي ما ربحو من
 . انتهى" الدواـ على غلتها تكفيو ضيعة لو يشترى الضياع أىل

 من الفقير ويأخذ" (:٘ٓٔ ص" )الختيارات" في كما تيمية ابن اإلسالـ شيخ وقاؿ
" والشافعي أحمد مذىب في القولين أحد وىو.  كثر وإف ، غنيا بو يصير ما الزكاة
 . انتهى
 كل أف المذىب من الصحيح( :"ٕ٘٘/ٚ" )اإلنصاؼ" في اهلل رحمو المرداوي وقاؿ
:  -أحمد اإلماـ يعني- وعنو .... سنة كفايتو تماـ يأخذ والمسكين الفقير من واحد
 تقي والشيخ اآلجري واختار، ذلك ونحو ، صنعة آلة أو بمتجر كفايتو تماـ يأخذ
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"  كثر وإف غنيا بو يصير ما واحدة جملة الزكاة من اآلخذ جواز[ تيمية ابن] الدين
 . باختصار انتهى
 -حد ل: أي- وقت ول" ( :ٕٙ٘/ٛ" )اْلـ" في اهلل رحمو الشافعي اإلماـ وقاؿ
 . انتهى" كثر أو ذلك قل ، الغنى إلى الفقر حد من يخرجو ما إل الفقير يعطى فيما

 رأى"  إذا الرجل أف( ٓ٘ٚص) اْلمواؿ كتابو في سالـ بن القاسم عبيد أبو ذكرو 
 لهؤلء منزؿ ول كثير، ماؿ ذو وىو ومسكنة، فقر أىل المسلمين صالح من بيت أىل

 ذلك وجعل الشمس، وحر الشتاء برد من يكنهم مسكنا مالو زكاة من فاشترى يؤويهم،
 . بتصرؼ انتهى"  محسنا ويكوف ، للفرض مؤديا يكوف أنو مالو، زكاة من

 تعليقا الطيب أبي القاضي عن( ٓٓٔ/ٔ" )الطالب أسنى" في اْلنصاري زكريا ونقل
 ، الدواـ على الكفاية ىو الغنى أف بو يريد" :قاؿ أنو الشافعي، اإلماـ كالـ على

 من كاف ومن ، لمؤنة فضلو ويكفيو ماؿ رأس يجعلو ما منهم واحد كل إلى فيدفع
 ومن الدواـ، على كفايتهم يغلهم ما لهم اشترى التجارة يحسنوف ل الذين العلم أىل
 . انتهى" آلتهم لهم اشترى الحرفة أىل من كاف

 زكاة لو يجمعوا أف زمالئو بعض أراد فقير رجل عن العالمة العثيمين أيضا: سئلو 
 دفعوا الذين بأف علما سكنا، لو واشتروا الزكاة من لو جمعوا وبالفعل منزؿ لشراء
 . الزكاة دفع ىو المقصود بل غيره، أو المنزؿ شراء يهمهم ل الزكاة

 سوؼ المنزؿ شراء ْلف وذلك لفقير، منزؿ لشراء الزكاة دفع جواز أرى ل" :فأجاب
 ، الزكاة من لو يستأجر فإنو الفقير حاجة دفع المقصود كاف وإذا كثيرا، مال يأخذ

 بعشرة سنوات عشر لمدة بيتا لو يستأجر أف يمكن فقير برجل مثال لذلك وأضرب
 نصرؼ أف يجوز فال ألف مائتي أو ألف بمائة إل نجد لم بيتا لو اشترينا ولو لاير آلؼ

 وىو اْلجرة مدة تمت وإذا للفقير، يستأجر ونقوؿ اآلخرين، الفقراء ونحـر ، ىذا لو
 إف نعم،، جوازه أرى فال الزكاة من لو بيت شراء وأما ، ثانيا لو استأجرنا فقيرا زاؿ ل
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 فتاوى" من انتهى" اجتهاد مسألة فالمسألة ذلك بجواز أفتاىم العلم أىل من أحد كاف
  " .ٔالدرب على نور

                                                           

 الشخص كفاية ليس المعتبر «الكفاية»: قولو (:ٕٕٔ/ٙ" )الممتع الشرح" في اهلل رحمو عثيمينال عالمةال وقاؿ ٔ
 فحسب، والكسوة، والسكنى، والشرب، لألكل يكفيو ما فقط ليس والمعتبر، يمونو، من وكفاية كفايتو بل وحده،

 وشربو، ْلكلو، يكفيو ما وعنده الزواج، إلى محتاج اإلنساف أف فرض فلو النكاح،: أي اإلعفاؼ، حتى يشمل بل
 .كثيرا كاف ولو بو يتزوج ما نعطيو فإننا للمهر، يكفيو ما عنده ليس لكن وسكنو، وكسوتو،

 لو، تشترى كتب إلى يحتاج علم طالب ولكنو وكسوتو، وسكنو، وشربو، ْلكلو، يكفيو، ما عنده رجل كاف وإذا
 والقلبي، الروحي لغذائو أيضا فيعطى البدني، لغذائو يعطى كاف إذا ْلنو الكتب؛ من فقط إليو يحتاج ما نعطيو فإننا

 .فقط العلم طلب في حاجتو لسد بل كبيرة، مكتبة ليؤثث يعطى ل ولكن
 بها يكتري أجرة لو ندفع فإننا سيارة إلى يحتاج لكنو والنكاح، والسكن، والشرب، لألكل، يكفيو ما عنده أف ولو

 .آخر فقيرا نعطيو أف يمكن الثمن وىذا كثير، بثمن اشتريناىا لو اشتريناىا إذا ْلننا لو؛ نشتريها ول سيارة،
 :مسائل
 غنيا يصبح أف إلى يعطى إنو: قيل ولو سنة، كل تتجدد الزكاة ْلف العاـ؛ نهاية إلى كفايتو يعطى الفقير أف: اْلولى
 .المسكين في القوؿ وكذلك قويا، قول لكاف الفقر وصف عنو ويزوؿ
 فإنو كفايتو، من أدنى منو ويستغل باعو لو يتضرر عقار عنده من أف على ػ اهلل رحمو ػ أحمد اإلماـ نص: الثانية
 .سنة كل لو تدـو لن الناس زكاة ْلف ببيعو؛ يلـز ول كفايتو، يعطى
 العمل عن يتفرغ أف ويريد ماؿ، عنده ليس لكن التكسب، على قادر رجل :وىي مهمة مسألة «الروض» في وذكر

 ىنا، الفقهاء قاؿ ىكذا اهلل، سبيل في الجهاد من نوع العلم طلب ْلف لنفقتو؛ الزكاة من يعطى فهذا العلم، لطلب
 .اهلل سبيل في الجهاد من نوع العلم طلب ْلف يعطى؛ فإنو للعلم التكسب على قادر تفرغ إذا: وقالوا
 مسألة، في رجالف تعايا: أي العلم في الرىاف أخذ جواز من ػ اهلل رحمو ػ تيمية ابن اإلسالـ شيخ قالو ما يؤيد وىذا
 .مائة أعطيتك أنت أصبت وإف مائة، أعطني أنا أصبت فإف للمصيب؛ جعال سنجعل: أحدىما فقاؿ

 شيخ ولكن والسهاـ، والخيل، اإلبل،: أشياء ثالثة في إل السبق يجوز ل وأنو يجوز، ل أنو الفقهاء عند فالمشهور
 للجهاد قسيما اهلل جعلو وقد الجهاد، أنواع من العلم ْلف العلم؛ طلب في أيضا ويجوز: قاؿ ػ اهلل رحمو ػ اإلسالـ

 ولينذروا الدين في ليتفقهوا طائفة منهم فرقة كل من نفر فلول كافة لينفروا المؤمنوف كاف وما: }تعالى قولو في
 .اإلسالـ شيخ قالو ما والصحيح{  يحذروف لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم
 وأف الليل ثلث يقـو وأف يوما، ويفطر يوما يصـو أف يحب العبادة يحب ولكنو العمل، يستطيع رجال أف لو: مسألة
 عالم موت إف: يقاؿ ولهذا العلم، بخالؼ المتعبد، على قاصر نفعها العبادة ْلف نعطيو؛ ل فهذا بالصالة يتعبد
 ول العالم، بموت تفرح لماذا: لو قالوا الشيطاف جنود إف: يقاؿ أنو وذلك عابد، ألف موت من الشيطاف إلى أحب
 بيضة؟ في واْلرضين السماوات يجعل أف اهلل يقدر ىل وسألو العابد إلى فأرسل سأريكم،: قاؿ العابد؟ بموت تفرح
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  ؟ل يكفيو راتبو إف كاف ابنتو لزوج الزكاة يدفع ىل(: ٗٔ-مسألة)
ْلنو ل تلزمو  ، للزكاة مستحقا كاف إذا ابنتو زوج إلى مالو زكاة يدفع أف للرجل يجوز

 عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما: ) تعالى قولو لعمـونفقتو، و 
 واهلل اهلل من فريضة السبيل وابن اهلل سبيل وفي والغارمين الرقاب وفي قلوبهم والمؤلفة

 . ٓٙ/التوبة( حكيم عليم
 . الماؿ من كفايتو يجد ل من والمسكين الفقير وضابط

 الفقير لكن لحاجتهم يأخذوف والمساكين فالفقراء: " اهلل رحمو عثيمينال عالمةال قاؿ
 وكفاية كفايتو يجد لم من ذلك يشمل:  العلم أىل قاؿ.  المسكين من حاجة أشد

 مثاؿ ، المساكين ول الفقراء من ليس فإنو الكفاية يجد كاف من وأما ، لسنة عائلتو
 كثيرة عائلة عنده ولكن آلؼ أربعة الشهر في راتبو شخص ىذا أف قدر لو:  ذلك
 أشبو وما بيت وأجرة ومشرب ومأكل كسوة بين ما آلؼ ستة الشهر في عليهم ينفق
 أربعة الزكاة من يعطى فهذا ، آلؼ ستة ينفقو وما ، آلؼ أربعة فالراتب ، ذلك

 قاؿ كما ، ذلك من أكثر يعطى ل ولكنو ، ألفين شهر كل يحتاج ْلنو ؛ ألفا وعشرين
 فتاوى" من انتهى"  سنة لمدة يكفيهما ما يعطياف والمسكين الفقير إف:  العلم أىل
 ".الدرب على نور

 شهريا مرتبا يتقاضى الذي الموظف ىل(  : ٚ/ٓٔ) الدائمة اللجنة علماء وسئل
 تماما؟ مرتبو يكفيو يكن لم إذا الزكاة يستحق
 كاف كفايتو يكمل آخر دخل لو يكن ولم يكفيو الشهري مرتبو يكن لم إذا: " فأجابوا

 يعتبر ْلنو المباحة؛ لنفقاتو يكفيو ما منها يعطيو أف عليو وجبت فلمن للزكاة، مستحقا
 . انتهى"  المساكين من ذكر ما والحاؿ

                                                                                                                                                  

 كن: لو يقوؿ أف شيئا أراد إذا أمره إنما: العالم فقاؿ السؤاؿ، نفس وسألو العالم إلى وأرسل .يقدر ل: العابد فقاؿ
 .فيكوف
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 يكفيو ما الماؿ من لديو كاف فإف الحاؿ متوسط وأما( : " ٚٔ/ٓٔ) أيضا فيها وجاء
 أف جاز وتقتير شدة مع يكفيو كاف وإف ، لو صرفها يجوز فال حياتو بشئوف ويقـو

 " . حاجتو يسد ما منها تعطيو
 الزكاة إخراج يصح ىل(: ٕٙٗ/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عالمةال سئلو 

 ؟ المحتاجة المتزوجة لالبنة
 ، إليو الزكاة دفع جواز فاْلصل الزكاة بو يستحق بوصف اتصف من كل: "  فأجاب

 ، إليها الزكاة فيدفع وأولدىا ابنتو على ينفق أف يمكنو ل الرجل كاف فإف ؛ ىذا وعلى
 . انتهى"  زوجها إلى يدفعها أف للذمة واْلبرأ واْلحوط واْلفضل

 مالي زكاة من أدفع أف يجوز ىل( : ٕٙٗ/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه   أيضا وسئل
 ؟ فقراء بأنهن علما المتزوجات لبناتي

 ول ، آلبائو ول ، ذريتو إلى الزكاة يدفع ل اإلنساف أف:  العلماء ذكر: "  فأجاب
 الحاجة دفع أجل من إليو تدفع كانت إذا وىذا ، فروعو ول أصولو ل:  أي ، ْلمهاتو

 يلزمو ل ْلنو ؛ إليهم دفعها فيجوز النفقة سبيلها ليس ديوف عليهم كانت إذا أما ،
 . لمالو توفيرا لهم زكاتو دفع يكوف ل ولذلك ، ديونهم قضاء

 لم إذا فقراء وأزواجهن متزوجات بنات عنده الذي الرجل ىذا أف:  الجواب وخالصة
 إلى الماؿ وليدفع ، إليهم زكاتو يدفع أف بأس فال عليهن لإلنفاؽ يتسع ماؿ عنده يكن

 " .حاؿ كل على بذلك بأس فال ، اإلنفاؽ عن المسؤولوف ىم ْلنهم ؛ اْلزواج
 الرضاع؟ من ْلمو زكاتو يدفع ىل( : ٘ٔ-مسألة) 

 من الرضاعة من اْلـ تعطى نعم: (ٚٔٗ/ٛٔ)قاؿ العالمة العثيمين في مجموع فتاواه 
 الرضاعة من اْلـ ْلف وذلك ، للزكاة مستحقات كن إذا الرضاعة من واْلخت ، الزكاة

 تثبت أف بشرط الزكاة من يعطين فهن ، عليهن النفقة يجب ل الرضاعة من واْلخت
 ." الستحقاؽ صفة فيهما

 .عليها ينفق ل زوجها كاف إذا الفقيرة للمرأة الزكاة دفع(: حكم ٙٔ-مسألة)
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 عن ممتنعا أو معسرا كاف فإف ، عليها ينفق أف زوجها لـز متزوجة كانت إذا المرأة
 . الزكاة من تعطى أف جاز لها، ماؿ ل فقيرة ىي وكانت ، النفقة

 . عليها بالنفقة ملـز غير ْلنك زكاتك من تعطيها أف عليك حرج ول
 زوج الفقيرة للمرأة كاف وإذا( : " ٜٕٚ/ٕ" )المغني" في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ

 من يصلها بما لها حاصلة الكفاية ْلف؛  إليها الزكاة دفع يجز لم،  عليها ينفق موسر
 نص وقد،  إليها الدفع جاز،  ذلك وتعذر،  عليها ينفق لم وإف... الواجبة نفقتها
 . باختصار انتهى"  ىذا على أحمد
 ول فقيرا ليس زوج أو قريب بنفقة والمكفي" : " المنهاج" في اهلل رحمو النووي وقاؿ

 ( .ٙٚٔ/ٗ" )المحتاج مغني" " اْلصح في مسكينا
 وحالها متزوجة أخت لي(: ٜٕٙ/ٗٔ)كما في مجموع فتاواه  باز ابن عالمةال وسئل

 وإعانتها معيشتها، مستوى لرفع إليها، مالي زكاة من جزء دفع لي يجوز فهل مستورة،
 .حالو إصالح في تعبنا وقد بنفسو، إل يهتم ل زوجها أف وخاصة أولدىا، تربية على

 ولم حالو، إصالح عن وعجزتم عليها، ينفق ل وزوجها فقيرة، كانت إف: "  فأجاب
 ."  حاجتها قدر الزكاة من إعطاؤىا يجوز فإنو بذلك، يلزمو من يتيسر
 أخرى، امرأة لديو رجل من متزوجة أخت ابنة لديو شخص: جبرين ابن الشيخ وسئل

 الزكاة؟ من البنت ىذه تعطى ىل
 ".بخل أو لفقر عليها؛ ينفق ل وزوجها فقيرة كانت إذا خالها يعطيها ، نعم:  فأجاب

 تدفع ول: ) قولو( : " ٕٚ٘/ٙ" )الممتع الشرح" في اهلل رحمو عثيمينال عالمةال وقاؿ
 :ىما شرطين المؤلف اشترط( منفق غني تحت فقيرة إلى[ الزكاة يعني]

 .غني تحت تكوف أف:  اْلوؿ
 إذ فقيرة، غير الحقيقة في ْلنها إليها؛ تدفع فال للنفقة، باذل منفقا يكوف أف:  الثاني

 .بو استغنت قد عليها ينفق الذي زوجها إف
 .عليها منطبق الوصف ْلف لزوجها؛ وتحل لها، فتحل فقير، تحت كانت فإف
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 ولم ، فقيرة ْلنها ؛ الزكاة من فتعطى الناس أبخل من لكنو ، غني تحت كانت وإذا
 .( والمساكين للفقراء الصدقات إنما: )تعالى قولو في فتدخل بزوجها، تستغن

 المحكمة؟ إلى وارفعيو الزوج طالبي:  لها تقولوف ل لماذا: قائل قاؿ فإف
 يطلقها، أف إلى يفضي فقد مشاكل، عليو يترتب ىذا ْلف ذلك؛ لها نقوؿ ل: قلنا

"  الشريعة بو جاءت مما أنو شك ل الضرر ىذا لدفع حاجتها ودفع عليها، ضرر وىذا
  . مختصرا انتهى

 .كسبو أو مالو عنو وامتنع كسب أو ماؿ لو لمن الزكاة إعطاء ( :ٚٔ-مسألة)
 دينا كاف أو غائبا مالو كاف إف لكن ، الزكاة من يستحق فال يكفيو ماؿ عنده كاف من

 إلى يصل أف إلى يكفيو ما إعطائو من ذلك يمنع ل بأنو الشافعية صرح فقد ، مؤجال
 .اْلجل يحل أو مالو

 من ذلك يمنع لم الشرعي العلم طلب الكسب عن شغلو إف الكسب على والقادر
 واشترط.  للعبادة التفرغ بخالؼ كفاية فرض العلم طلب ْلف ؛ الزكاة من إعطائو
 . بتفقهو المسلمين نفع يرجى نجيبا يكوف أف العلم طالب في الشافعية بعض
 يجد لم لكن بو يليق أو ، بو يليق ل الكسب ذلك لكن كسب على قادرا كاف ومن
 .ٔالزكاة من استحقاقو ذلك يمنع لم ، يستأجره من

 .الفقر إثبات (: كيفيةٛٔ-مسألة)
 كاف إف الزكاة من يعطى أف يجوز مكسبا يجد ل أنو قوي صحيح رجل ادعى إذا

 في كما وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ، يمين بغير قولو ويقبل ، الحاؿ مستور
 يجز ولم يصدؽ لم بيقين كذبو علم من لكن، أعطيتكما شئتما إف:  المتقدـ الحديث
 . الزكاة من إعطاؤه

                                                           

 ، (ٕ٘ٗ/ٔ) اإلرادات منتهى وشرح ، (ٜٔٔ/ٙ) والمجموع ، (ٜٙٔ/ٖ) المنهاج على المحلي شرح  ٔ
 . (ٜ٘/ٕ) عابدين ابن وحاشية ، (ٜٕٔ/ٖ) واإلنصاؼ
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 يقبل ل والحنابلة الشافعية فعند ، ْلجلهم الزكاة من وطلب عيال لو أف ادعى وإف
 . ذلك على البينة إقامة تتعذر ول ، العياؿ عدـ اْلصل ْلف ، ببينة إل قولو
 فقد أو تلف مالو أف ادعى إف لكن ، الزكاة من يعطى ل باليسار معروفا كاف من وكذا

 ثالثة من بد ل:  فقيل ، البينة عدد في الحنابلة قوؿ واختلف.  ذلك على البينة كلف
.  بها لك فنأمر الصدقة تأتينا حتى أقم:  لو قاؿ النبي أف قبيصة حديث في ورد لما ،

 رجل:  منهم وذكر. . .  ثالثة ْلحد إل تحل ل المسألة إف:  قبيصة يا:  قاؿ ثم
 ، فاقة فالنا أصابت لقد ، قومو من الحجا ذوي من ثالثة لو يقـو حتى فاقة أصابتو
 .عيش من سدادا:  قاؿ أو عيش من قواما يصيب حتى المسألة لو فحلت

 ، المسألة في وارد والحديث ، الحقوؽ كسائر فقط اثنين قوؿ يقبل:  عندىم وقيل
 .ٔمسألة دوف اإلعطاء في ل
 (: ىل يجوز حفر اآلبار للفقراء من الزكاة .ٜٔ-مسألة)

وخصوصػػاً الجمعيػػات الخيريػػة التػػي ىػػذا يوجػػد اليػػـو عنػػد كثيػػر مػػن الجمعيػػات الخيريػػة 
تعمػػل خػػارج الػػبالد ويحتػػاج المسػػلموف فػػي تلػػك الػػبالد إلػػى حفػػر اآلبػػار ، فهػػل لهػػذه 

 الجميعات الخيرية أف تقـو بحفر اآلبار من الزكاة أو ل ؟
ىػػذه المسػػألة تنبنػػي علػػى شػػرط ذكػػره العلمػػاء رحمهػػم اهلل تعػػالى فقػػالوا بأنػػو يشػػترط فػػي 

تؤخػػذ مػػن » فقيػػر للزكػػاة ويػػدؿ لهػػذا قولػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  : الزكػػاة أف يَُملَّػػك ال
وعلػػى ىػػذا لػػو أف الغنػػي صػػنع طعامػػاً وقػػاؿ للفقػػراء كلػػوا « أغنيػػائهم وتػػرد علػػى فقػػرائهم 

 منو ، قاؿ العلماء ل يجزئو ذلك عن الزكاة ْلف ىذا ليس فيو تمليكًا لهم .
حػددة فػي الشػرع بيَّنهػا اهلل عػز و تنبني على مسألة أخرى وىي أف الزكاة لها مصارؼ م

َهػػا َواْلُمَؤلََّفػػِة وجػػل فػػي كتابػػو فقػػاؿ: )  ِإنََّمػػا الصَّػػَدقَاُت لِْلُفَقػػَراء َواْلَمَسػػاِكيِن َواْلَعػػاِمِليَن َعَليػْ

                                                           

 والمجموع ، الشهادات باب ػ المآرب ونيل ، (ٕ٘ٗ/ٖ) واإلنصاؼ ، (ٖٕٗ/ٙ) ، (ٖٙٙ/ٕ) المغني ٔ
(ٙ/ٜٔ٘) . 
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للّػُو َعِلػيٌم قُػُلوبُػُهْم َوِفي الرّْقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل الّلِو َوابْػِن السَّػِبيِل َفرِيَضػًة مّْػَن اللّػِو َوا
 (.َحِكيٌم 

فػػإذا حفرنػػا مػػثالً بئػػراً بعشػػرة آلؼ لاير مػػن الزكػػاة فػػإف ىػػذا البئػػر لػػيس لهػػا مالػػك معػػين 
فيتخلف عندنا ىذا الشرط ْلف الزكاة كما أسلفنا ل بػد أف يكػوف لهػا مالػك وأف تَُملػك 

عمػػـو الفقيػػر وىنػػا لػػم يملػػك الفقيػػر ىػػذا البئػػر ل يخػػتص بػػو زيػػد ول عمػػرو وإنمػػا ىػػي ل
 المسلمين .

واْلمػػر الثػػاني: وىػػي أف الزكػػاة لهػػا مصػػارؼ محػػددة شػػرعاً ومثػػل ىػػذه اآلبػػار ل تكػػوف 
خاصة بالفقراء فيستفيد منها اْلغنياء وكذلك أيضاً يسػتفيد منهػا الفقػراء ، والغنػي لػيس 

 من أىل الزكاة .
المتػأخرين إذا  وبهذا يتبين لنا أف الزكاة ل تصح فيما يتعلق بحفر اآلبار، واستثنى بعض

لم يمكن حفر اآلبػار إل بمػاؿ الزكػاة وىػذا يكػوف داخػل تحػت قاعػدة الضػرورات تبػيح 
 المحذورات .

 في السلف اختلف ( قاؿ الغزالي:ٕٕٗ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )ٕٓ-مسألة)
 وإبراىيم الجنيد وكاف التطوع صدقة أو الزكاة من يأخذ أف لو اْلفضل ىل المحتاج أف

 الزكاة أصناؼ على يضيق لئال أفضل الصدقة من الخذ يقولوف وجماعة الخواص
 وقاؿ الزكاة من أىوف أمرىا فإف الصدقة بخالؼ اآلخذ شروط من بشرط يخل ولئال

 كلهم الزكاة أىل ترؾ ولو واجب على إعانة ْلنو أفضل الزكاة من اْلخذ آخروف
 فإف باْلشخاص يختلف أنو والصواب الغزالي قاؿ فيها منة ل الزكاة وْلف أثموا أخذىا
 كاف إف نظر باستحقاقو قطع وإف الزكاة يأخذ لم استحقاقو في شبهة لو عرض

 لبد الزكاة اخراج فاف الصدقة فليأخذ يتصدؽ ل ىذا على يتصدؽ لم إف المتصدؽ
 أشد الزكاة وأخذ تخير بالزكاة يضيق ولم الصدقة تلك إخراج من لبد كاف واف منو
 . النفس كسر في
 



 - 087 - 

 (عليها لعاملينا الثالث المصرؼ)باب 
 جمع من الزكاة أعماؿ من عمال نائبو أو اإلماـ يوليهم الذين ىم عليها لعاملينا

 والقائمين والحراس والحاسبين والكتاب والخزنة لتحصيلها كالسعاة تفريق أو أوحفظ
 ،فيها إليو يحتاج من وكل شئونها في العاملين من وغيرىم وتوزيعها ورعايتها نقلها على
 السعادة بعث وجوب على دليل عليها للعاملين الزكاة من نصيبا اهلل جعل وفي

 السعاة يبعث وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف وقد وتفريقها وجمعها لتحصيلها
 اْلشعري موسى وأبا الخطاب بن عمر والسالـ الصالة عليو بعث فقد الزكاة، لجباية

 .مستحقيها إلى ودفعها الزكاة ْلخذ وغيرىم اللتبية وابن
 ىنا «عليها والعاملوف»: قولو (:ٕٕٗ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 .بها العاملوف أو فيها، العاملوف: يقل ولم «عليها العاملوف»: قاؿ
 .بفي ويتعدى بعلى، ويتعدى بالباء، يتعدى مشتق فالعامل

 ولك الدراىم، بهذه اتجر: لو قيل شخص: فمثال :الفرؽ بها يتضح أمثلة ولنضرب
 .بها عامل فهذا الربح، نصف
 .فيو عامل فهذا البيت لتنظيف استؤجر شخص: ثاف مثاؿ
 فهذا يصلحو، ما وفعل فيو، والنظر البيت، ىذا لتأجير وكلناه شخص: ثالث مثاؿ
 .عليو عامل

 مصلحة عمل وليس ولية، عمل ىنا فالعمل عليها، تولوا الذين ىم عليها فالعاملوف
 .اْلمر ولي ينصبهم عليها، ولية لهم الذين: أي

 ولة فهم لمستحقيها، وصرفها أىلها، من الزكاة لجمع الحكومة ترسلهم الذين وىم
 من فليس ليوزعها زكاة أعطي من أف يفهم أف ْلجل ىذا قلت وإنما أجراء، وليسوا

 العاملين عند تلفت إذا الزكاة فإف ولهذا بأجرة؛ أو عليها وكيل ىو بل عليها العاملين
 ذمة تبرأ فال التوزيع في الموكل عند تلفت إذا وأما منها، بريئة المزكي ذمة فإف عليها

 .الدافع
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 فال القرآف، في جاء كما «عليها العاملوف»: فقاؿ أطلق، ػ اهلل رحمو ػ والمؤلف
 الزكاة، لمصلحة يعملوف ْلنهم أغنياء؛ كانوا ولو يعطوف بل فقراء، يكونوا أف يشترط

 من ونصيبهم فقراء، أنهم لذلك انضم فإذا لحاجتهم، ل إليهم، للحاجة يعملوف فهم
 يعطوف: أي بالسببين، يأخذوف فإنهم عيالهم، ومؤونة لمؤونتهم يكفي ل العمالة

 .للفقر ويعطوف للعمالة،
 .عليها يعملوف كلهم ْلنهم بقسمتها؛ الموكلوف وكذلك «وحفاظها جباتها وىم»: قولو

 .أىلها من يأخذونها الذين وىم جاب، جمع: والجباة
 .حفظها على يقوموف الذين: والحفاظ

 .أىلها في يقسمونها الذين: لها والقاسموف
 ىم ىذه في يشتغلوف فالذين وتقسيم، وحفظ، جباية،: أشياء ثالثة إلى تحتاج فالزكاة

 .عليها العاملوف
 على يعطوف ل ولذلك عليها، العاملين من وليسوا فيها، العاملين من فهم الرعاة أما

 .أجراء بكونهم الزكاة من يعطوف ولكن الزكاة، أىل من أنهم
 . الزكاة من العامل يُعَطي ما مقدار(: ٔ-مسألة)

 الزكاة من سهمهم يعطوف فقيل الزكاة على العاملوف يأخذه فيما الفقهاء اختلف قد
 بين التسوية في رأيو على مبني عنده وىو والشافعي مجاىد قوؿ وىو ،الثمن وىو

 بيت من الزكاة غير من أعطوا الثمن من أكثر أجرىم كاف فإف الثمانية اْلصناؼ
 وروى الثمن من أكثر كاف وإف الزكاة من عمالتهم يعطوف أنهم هورمالج ويرى، الماؿ
 اْلجرة في كفايتهم استغرقت وإذا ،مالكو  حنيفة قوؿ أبي وىو عمرو ابن عن ذلك
 راجع ذلك أف مالك اإلماـ ويرى ،النصف على يزيدونهم ل فالحنفية النصف من أكثر
 .اإلماـ اجتهاد إلى
 مسماة فريضة الصدقات على للعامل ليس: ( ٕٚ٘/ٔ) في الموطأ مالكاإلماـ  قاؿ
 ا.ىػ اإلماـ يرى ما قدر على إل
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 لهم بأف أخبر قد تعالى اهلل ْلف بعيد وىو مالك عن وروي الماؿ بيت من يعطوف وقيل
  . غيره من ويعطوف منو يمنعوف فكيف عملهم مقابل الزكاة من نصيبا

 أىل إماـ اختيار وىو ذلك على والسنة القرآف لدللة الجمهور رأي ىو والراجح
 في اْلقواؿ وأولى: ( ٕٖٔ/ٗٔفي تفسيره ) قاؿ حيث الطبري جرير ابن التفسير

 ا.ىػ مثلو وأجر تومالع قدر على عليها العامل يعطي قاؿ من قوؿ بالصواب ذلك
 معونة ل أداه عمل على أجرا يأخذ إنما ْلنو غنيِّا كاف ولو الزكاة من العامل ويعطى
 تحل ل)  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن داود أبو روى وقد. أصابتو لحاجة

 . ٔ(..  عليها لعامل أو اهلل سبيل في لغاز: لخمسة إل لغني الصدقة
                                                           

 رقم ، ٜٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٔ٘ٔٚ رقم ، ٜٓٔ/ٗ) الرزاؽ وعبد ،( ٘٘٘ٔٔ رقم ، ٙ٘/ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 ، ٜٜ ص) الجارود وابن ،(ٖٕٗٚ رقم ، ٔٚ/ٗ) خزيمة وابن ،(ٔٗٛٔ رقم ٜٓ٘/ٔ) ماجو وابن ،( ٖٙٙٔ

 رقم ، ٘ٔ/ٚ) والبيهقى ،(ٓٛٗٔ رقم ، ٙٙ٘/ٔ) والحاكم ،(ٖ رقم ، ٕٔٔ/ٕ) والدارقطنى ،( ٖ٘ٙ رقم
 وصلو في اختلف والحديث( ٜٚ-ٜٙ/٘) التمهيد في البر عبد وابن ،( ٖٖٚٗٔ) المعرفة وفي( ٜٕٙٗٔ

:  أصح أيهما الحفاظ واختلف صحيح، الحديث ىذا( : ٕٖٛ/ٚ) المنير البدر في الملقن ابن قاؿ ، وإرسالو
 عن ونقل أرسلو، الثوري أف: «حاتم أبي ابن علل» ففي ؛ طائفة الثاني فصحح ؟ اإلرساؿ طريقة أو الوصل طريقة

: عللو في فقاؿ الدارقطني عنو وسئل يخالفو، ما البيهقي عن وسيأتي الثوري، عن نقلو كذا أشبو اإلرساؿ أف أبيو
 قالو سعيد، أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن والثوري معمر، عن الرزاؽ عبد بو حدث الحديث ىذا
 زيد عن الثوري، عن مهدي، ابن ورواه: قاؿ أصح وىو وحده، معمر عن الرزاؽ دبع عن: غيره وقاؿ كر،ا عس ابن
 الشيخ، وقاؿ الصحيح وىو  رجال يسم ولم وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الثبت حدثني:  قاؿ أسلم بن

 ولكن الصحيح رجاؿ وجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(: ٘ٙٔ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في مقبل
 .. ألخ .  خطأ ىذا فقال( ٕٕٔ/ٔ) العلل في كما الحديث ىذا عن زرعة وأبا أباه يسأؿ حاتم أبي ابن

 بلفظ مرفوعا سعيد أبي عن عطاء حديث من فيو أخرجو أف بعد مستدركو في الحاكم قاؿ ، اْلوؿ طائفة وصحح
 ، إياه أنس بن مالك إلرساؿ يخرجاه لم وإنما:  قاؿ ، الشيخين شرط على صحيح حديث ىذا:  المرسل داود أبي
 يقفو أو يصلو أو الحديث مالك يرسل فقد ، صحيح أنو شرطي من وىذا:  قاؿ.  عطاء عن ، أسلم بن زيد عن

 عن ، زيد عن ، واحد غير رواه قد الحديث ىذا:  مسنده في البزار وقاؿ.  ويسنده يصلو الذي الثقة قوؿ فالقوؿ
 ، الصواب عندي كاف ثقة بالحديث حدث وإذا:  قاؿ والثوري ، معمر:  عن الرزاؽ عبد وأسنده ، مرسال عطاء
.  أسلم بن زيد رواية من جماعة وصلو الحديث ىذا:  البر عبد ابن وقاؿ ، ثقة ومعمر ، ثقة عندي الرزاؽ وعبد
 وأف أرسال عيينة وابن ، مالكا أف:  وفيها ، طرقو البيهقي وجمع.  ثقات إسناده:  «تحقيقو» في الجوزي ابن وقاؿ
 أىل بو صرح كما للمتصل الحكم أف إذف والصحيح ، المعتمدين الحفاظ جلة من وىما( وصال) والثوري ، معمرا
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 عليها؟ العامل يعطى ما قدر ما (:ٕٕ٘/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 اْلجرة قدر يعطى أنو والصحيح كفايتو، أو أجرتو من اْلقل يعطى: العلم أىل قاؿ

 كفايتو قدر كانت فإف مطلقا، اْلجرة قدر فيستحق إليو للحاجة يعطى ْلنو مطلقا؛
 ا.ىػ لفقره وأعطي للعمالة أخذ كفايتو من أقل كانت وإف كفتو فقد

 على الزكاة من الصرؼ يجوز أنوالمتقدـ في المسألة السابقة  الحديث ظاىر)فرع(: 
 ربيعة بن المطلب بحديث مخصص لكنو ىاشمي غير أو ىاشميا كاف سواء العامل

 واهلل فقال المطلب، عبد بن والعباس الحارث، بن ربيعة اجتمع قاؿ)  رضي اهلل عنو
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى العباس بن وللفضل لي، قاؿ الغالمين ىذين بعثنا لو

 مما وأصابا ، الناس يؤدي ما فأديا الصدقات، ىذه على فأمرىما فكلماه، وسلم
 ، عليهما فوقف طالب، أبي بن علي جاء ذلك في ىما فبينما:  قاؿ الناس؟ يصيب
 بن ربيعة فانتحاه ، بفاعل ىو ما فواهلل تفعال، ل:  علي فقاؿ ، ذلك لو فذكرا

 صهر نلت لقد ، فواهلل علينا، منك نفاسة إل ىذا تصنع ما ، واهلل:  فقاؿ الحارث،
 ، أرسلوىما:  علي فقاؿ ، عليك نفسناه فما -وسلم عليو اهلل صلى-اهلل رسوؿ

 الظهر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صلى فلما:  قاؿ علي، واضطجع ، فانطلقا
 ما أخرجا: قاؿ ثم بآذاننا، فأخذ ، جاء حتى ، عندىا فقمنا ، الحجرة إلى سبقناه

 فتواكلنا:  قاؿ جحش، بنت زينب عند يومئذ وىو ، معو ودخلنا دخل ثم تصرراف،
 وقد الناس، وأوصل الناس، أبر أنت ، اهلل رسوؿ يا فقاؿ أحدنا، تكلم ثم الكالـ،

 يؤدي كما إليك فنؤدي الصدقات، ىذه بعض على لتؤمرنا فجئنا ، النكاح بلغنا
 وجعلت: قاؿ نكلمو، أف أردنا حتى طويال فسكت قاؿ يصيبوف، كما ونصيب الناس،
 ل الصدقة ىذه إف: قاؿ ثم: قاؿ تكلماه، ل أف: الحجاب وراء من إلينا تلمع زينب

                                                                                                                                                  

 معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،( ٓٚٛ رقم ،ٖٚٚ/ٖ) اإلرواء في اْللباني العالمة وصححو ىػ.ا واْلصوليوف الفن ىذا
 وإرسالو، وصلو في اختلف لكن الشيخين رجاؿ ثقات رجالو صحيح حديث( : ٜٚ/ٛٔ) المسند تحقيق في

 اْلئمة بعمل يتقوى إرسالو فرض وعلى ، والذىبي البر عبد وابن والبيهقي والحاكم خزيمة ابن الموصوؿ وصحح
 . (ٖ٘ٙ رقم ، ٖٕ/ٕ) المكدود غوث في الحويني وصححو ، حاتم أبي وابن الدارقطني المرسل ورجح .ويعتضد
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 ونوفل الخمس، على وكاف محمية لي ادعوا الناس، أوساخ ىي إنما محمد، آلؿ تنبغي
 ابنتك الغالـ ىذا أنكح:  لمحمية فقاؿ: فجاءاه: قاؿ المطلب، عبد بن الحارث بن

 ، ابنتك الغالـ ىذا أنكح: الحارث بن لنوفل وقاؿ فأنكحو، العباس بن للفضل
 ولم:  الزىري قاؿ وكذا، كذا الخمس من عنهما أصدؽ:  لمحمية وقاؿ فأنكحني،

 أبي حديث ويؤيده الهاشمي العامل على الصدقة تحريم على يدؿ فإنو ،ٔ( لي يسمو
 لو يجوز لم وسلم عليو اهلل صلى فإنو)  ىاشم بني موالي على الصدقة تحريم في رافع

 . ٕ( ىاشم بني موالي من لكونو الصدقة على بعثو من يصحب أف
 . الزكاة على العاملين شروط( : ٕ-مسألة)

 :يلي ما الزكاة على العامل في يشترط
 لها فاشترط الدينية وشئونهم المسلمين على ولية ْلنها مسلما يكوف أف - ٔ

 ل أنو أخرى رواية أحمد وعن ،كافر يتولىا أف يجوز فال الوليات كسائر اإلسالـ
 الكافر فيو فيدخل «عليها العاملين» لفظ لعمـو الزكاة على العامل إسالـ يشترط

 أجرة العمالة من يأخذه ما ْلف الكافر يتولىا أف فجاز عمل على إجارة وْلنو والمسلم
في قدامة  ابن قاؿ، اْلوؿ ىو والراجح، اإلجارات كسائر أخذه من مانع فال عملو

. كالشهادة اإلسالـ لو فاشترط اْلمانة، لو يشترط عمل ْلنو: ( ٓٙٗ/ٙ) المغنى
 من وْلف الوليات، كسائر الكافر يتولىا أف يجز فلم المسلمين، على ولية وْلنو
 بأمين، ليس الكافر وْلف ،كالحربي العمالة يتولى أف يجوز ل الزكاة أىل من ليس

 عنهما اهلل رضى الخطاب بن عمر إلى عنو اهلل رضى موسى وأب ) لما وفد- ولهذا

                                                           

 . (ٕٚٓٔ) مسلم أخرجو ٔ
/ ٙ) وأحمد ،(ٕٕٔٙ) والنسائي ،(ٚ٘ٙ) والترمذي ،(ٓ٘ٙٔ) داود وأبو ،(ٕٗٔ/ ٖ) شيبة أبي ابن أخرجو ٕ

( ٖٕٕٔ) اْلمواؿ في زنجويو وابن ،(ٛ/ ٕ) اآلثار معاني شرح في والطحاوي ،(ٖٕٗٗ) خزيمة وابن ،(ٜٖٓ
 في اْللباني العالمة وصححو الذىبي، وأقره الحاكم وصححو صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث
 شرط على صحيح إسناده(: ٖٓٓ/ ٜٖ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،(ٖٔٙٔ) الصحيحة
 .الشيخين
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 لكاتبك قل فقاؿ حفظو من رأى ما عنو اهلل رضى عمر فأعجب،  نصرانى كاتب ومعو
 بو وىم،  عنو اهلل رضى عمر فانتهره المسجد يدخل ل نصرانى إنو قاؿ،  كتابا لنا يقرأ
 إذ تأتمنوىم ول اهلل أقصاىم إذ،  تدنوىم ول،  اهلل أىانهم إذ تكرموىم ل: وقاؿ، 

 .ىػ ا. أولى اإلسالـ ركن ىي التي فالزكاة -ٔ( وجل عز اهلل خونهم
 والعقل والبلوغ ولية الزكاة جباية ْلف عاقال بالغا أي: مكلفا العامل يكوف أف - ٕ

 . الولية في شرطاف
 فاسقا يكوف أف يجوز فال المسلمين أمواؿ على مؤتمن ْلنو أمينا يكوف أف - ٖ

 .ويضيعو الزكاة بماؿ يذىب والخائن ،خائنا
 وكاف لعملو ءةكفا لو تكن لم بذلك جاىال كاف إذا ْلنو الزكاة بأحكاـ العلم - ٗ

 لو وحد يأخذه ما لو كتب إذا ذلك يشترط ل أنو بعضهم وذكر صوابو من أكثر خطؤه
 فرائض لعمالو وسلم عليو اهلل صلى النبي كتب كما ذلك يعرفو من معو بعث أو

 . بالصواب أولى القوؿ ىذا ولعل لعمالو الصديق بكر أبو كتب وكذلك الصدقة
 .أعبائو على قادرا بو للقياـ أىال لعملو كافيا يكوف بأف للعمل الكفاية - ٘

رَ  ِإفَّ } تعالى قاؿ  قاؿ ولذا( ٕٙ/ القصص سورة{ )اْْلَِمينُ  اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرتَ  َمنِ  َخيػْ
 سورة{ )َعِليمٌ  َحِفيظٌ  ِإنّْي اْْلَْرضِ  َخَزاِئنِ  َعَلى اْجَعْلِني: }للملك السالـ عليو يوسف
 عمل كل أساس وىما والخبرة الكفاية يعني والعلم اْلمانة يعني فالحفظ( ٘٘ يوسف
 .ناجح

 بالعمالة المرأة اشتغاؿ يجوزوا ولم ذكرا العامل يكوف أف العلماء بعض واشترط - ٙ
 امرأة أمرىم ولوا قـو يفلح ل)  وسلم عليو اهلل صلى لقولو الصدقات على ولية ْلنها

 والحتشاـ الحتجاب المرأة على توجب التي العامة والقواعد ،عورة والمرأة ،ٕ(
 العمل بهذا أولى الرجل تجعل حاجة لغير بهم والختالط الرجاؿ مزاحمة عن والبعد

                                                           

 ( .ٖٕٓٙوصححو العالمة اْللباني في اإلرواء ) (ٕٚٔ/ٓٔ) البيهقى أخرجو ٔ
 ( . ٜٜٓٚ،  ٕ٘ٗٗأخرجو البخاري ) ٕ
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 من اْلرامل إلى الزكاة إليصاؿ المرأة تستخدـ كأف محدود نطاؽ في إل المرأة من
 .الرجل من وأنفع أقدر فيو المرأة تكوف مما ذلك ونحو النساء

 ليس والعبد وأمانة ولية ىذا ْلف عبدا ل حرا العامل يكوف أف بعضهم واشترط - ٚ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف البخاري رواه لما غيرىم ذلك ورد، واْلمانة الولية أىل من

 زبيبة رأسو كأف حبشي عبد عليكم استعمل وإف وأطيعوا اسمعوا) : قاؿ وسلم عليو
 للحديث اهلل شاء إف اْلرجح ىو وىذا ،الحر فأشبو المقصود منو يحصل وْلنو ٔ(

 . المتقدـ
 .رشوة لعماؿا اياىد(: ٖ- مسألة)

 أف لو يجوز فال قل وإف شيًئا منها يكتم أف الزكاة على العامل للموظف يجوز ل كما
 باسم أخذه ولو رشوة فإنو إياه يعطونو إعطاءأي  اْلمواؿ أصحاب من لنفسو يقبل

 دافعي من شيًئا عليها يزيد أف لو يحل فال الدولة من وكفايتو أجرتو يأخذ ْلنو الهدية
 على اْلغنياء مع التساىل إلى ذريعة وىو بالباطل الناس ْلمواؿ أكل فإنو الزكاة

 نفسو وضع ومن للتهمة اآلخذ يعرض أنو فيو ما وأقل والمستحقين الفقراء حساب
 رضي اهلل عنو الساعدي حميد أبي عن، فبو الظن أساء من يلومن فال التهم مواضع

 على اللتبية ابن لو يقاؿ اْلزد من رجال وسلم عليو اهلل صلى النبي استعمل ) قاؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاـ قاؿ إلي أىدى وىذا لكم ىذا قاؿ قدـ فلما الصدقة

 مما العمل على منكم الرجل أستعمل فإني بعد أما قاؿ ثم عليو وأثنى اهلل فحمد وسلم
 وأمو أبيو بيت في جلس أفال إلي، أىديت ىدية وىذا لكم ىذا فيقوؿ فيأتي اهلل ولني
 اهلل لقي إل حقو بغير شيًئا منكم أحد يأخذ ل واهلل صادقا كاف إف ىديتو تأتيو حتى

 بقرة أو رغاء لو بعيرا يحمل تعالى اهلل لقي منكم أحدا أعرفن فال القيامة يـو يحملو
 .ٕ( بلغت ىل اللهم: يقوؿ أبطيو بياض رؤي حتى يديو رفع ثم تيعر شاة أو خوار لها

                                                           

 ( .  ٖٜٙأخرجو البخاري ) ٔ
 .  (ٕٖٛٔ) ومسلم( ٜٜٚٙ) البخاري أخرجو ٕ
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 من) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن رضي اهلل عنو أبيو عن بريدة بن اهلل عبدو 
 .ٔ( غلوؿ فهو ذلك بعد أخذ فما رزقا فرزقناه عمل على استعملناه

 من راتباً  يأخذ موظفاً عامال أو  كاف لمن يجوز ل أنو على دليل الحديث ىذين ففي
 . غلولً  كاف فعل فإف وظيفتو، بسبب أحدٍ  من ىدية أو مالً  يقبل أف دائرتو

 حكوميوف موظفوف نحن (:ٜٖ٘/ٛٔوسئل العالمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 بين التفرقة نستطيع ول اْلعماؿ رجاؿ بعض من وزكوات إكراميات رمضاف في تأتينا

 في ونحن اْلمواؿ ىذه أخذنا إذا: والسؤاؿ بذلك، علمنا لعدـ واإلكراميات الزكوات
 على منها أنفقنا وإذا الحكم؟ ما والفقراء واْليتاـ اْلرامل على وأنفقناىا عنها غنى

 الحكم؟ ما منها وأكلنا أسرنا
 وأىدى حكومية وظيفة في اإلنساف كاف إذا يعني الغلوؿ من العماؿ ىدايافأجاب: 

 ىذا من يأخذ أف لو يحل ول الغلوؿ، من فإنو المعاملة بهذه صلة لو ممن أحد إليو
  .منو نفس بطيب ولو شيئا
 أو الدائرة، ىذه لمدير وأىديت ما دائرة في معاملة لك أف لنفرض: ذلك مثاؿ

 اهلل عبد بعث وسلم عليو اهلل صلى النبي ْلف قبولها؛ عليهم يحـر فإنو ىدية لموظفيها
 اهلل صلى النبي فقاـ. لكم وىذا إلي أىدي ىذا قاؿ رجع فلما الصدقة على اللتبية بن

 فيأتي العمل على نستعملو منكم الرجل باؿ ما»: وقاؿ الناس فخطب وسلم عليو
 أـ لو أيهدى فينظر وأمو أبيو بيت في جلس فهال إلي، أىدي وىذا لكم، ىذا: ويقوؿ

 .«ل

                                                           

 مسند قسم-" اآلثار تهذيب" في ، والطبري(ٕٗٗ) شيوخو معجم في يعلى أبوو  ،(ٖٜٕٗ) داود أبوأخرجو  ٔ
( ٜٜٕٚٔ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕٚٗٔ) والحاكم ،(ٜٖٕٙ) خزيمة ، وابن(ٖٖ٘) -طالب أبي بن علي

(، وقاؿ الشوكاني في السيل ٜٗصححو الحاكم وأقره الذىبي، وصححو ابن دقيق العيد في اإلقتراح ) والحديث
وقاؿ اْلرنؤوط ومن معو ، (ٖٕٓٙ) الجامع صحيح في اْللباني العالمة صححو(: رجالو ثقات، و ٙ٘/ٕالجرار )

   .صحيح إسناده (:٘ٙ٘/ٗفي تحقيق سنن أبي داود )



 - 115 - 

 تتعلق معاملة في الهدية يقبل أف الحكومة دوائر من دائرة في موظف ْلحد يحل فال
 لكنا الهدية ىذه قبوؿ للموظف يجوز: وقلنا الباب ىذا فتحنا لو وْلننا الدائرة، بهذه

 خطيرة والرشوة الحق، يلزمو من الحق صاحب بها يرشي الذي الرشوة باب فتحنا قد
 يتعلق فيما ىدية لهم أىدي إذا الموظفين على فالواجب الذنوب، كبائر من وىي جدا

 أو ىدية، باسم جاءتهم سواء يقبلوىا، أف لهم يحل ول الهدية، ىذه يردوا أف بعملهم
 كما لهم تحل ل الزكاة فإف أغنياء، كانوا إذا سيما ول الزكاة، باسم أو الصدقة، باسم

 .معلـو ىو
 . المالؾ على الحوؿ اختالؼ عند الساعي يصنع ما(: ٗ- مسألة)

 فإف ، اْلمواؿ أرباب إلى الساعي وصل إذا: (ٖٚٔ/ٙ) المجموعفي  النووي قاؿ
 سألو يتم لم بعضهم حوؿ كاف وإف ، الزكاة منو أخذ تم قد الماؿ صاحب حوؿ كاف

 ، منو أخذىا برضاه عجلها فإف ، إجابتو للمالك ويستحب ، الزكاة تعجيل الساعي
 حلولها عند يأخذىا من يوكل أف في المصلحة الساعي رأى إف ثم ، يجبره لم وإل

 ، فعل المقبل العاـ في منو ليأخذىا يؤخرىا أف رأى وإف.  فعل أىلها على ويفرقها
 يرجع أف رأى وإف ، بعده الذي الساعي يعلمها فال يموت أو ينساىا ل كي ويكتبها

 تفريقها إليو يفوض أف جاز الماؿ بصاحب وثق وإف ، فعل ليأخذىا حلولها وقت في
 ساع ىناؾ كاف إف المالكية عند الزكاة وجوب في شرط الساعي وصوؿ أف وتقدـا.ىػ 

  . إليهم وصولو يـو يملكونو ما على يحاسبهم فهو ،
 يوصلو حتى يده في أمانة وىو ،الزكاة ماؿ على المحافظة الساعي على (:٘- مسألة)

 يتخذ أف ذلك سبيل في ولو شيء، منو فضل إف اإلماـ إلى يوصلو أو مستحقيو، إلى
 الصدقة بهائم وسم الحفظ وسائل من الفقهاء ذكره ومما، ونحوىما راعيا أو حارسا

 ، خاصة بعالمة بالنار ويسمها ، تضيع ولئال ؛ غيرىا عن لتتميز والغنم والبقر اإلبل من
 أنو عنو اهلل رضي أنس عن الصحيحين في ورد لما(  هلل)  الوسم عالمة تكوف كأف
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 وآلثار (،الصدقة إبل يسم الميسم وبيده وسلم عليو اهلل صلى النبي وافيت)  قاؿ
 . عليهم اهلل رضواف الصحابة من وغيره عمر فعل من وردت

 .الزكاة في الساعي تصرفات (:ٙ- مسألة)
 كاف إف فيها جمعها التي البلد أىل من مستحقيها على يفرقها الزكاة الساعي قبض إذا

 يستغني أف إل ، القصر مسافة من أبعد إلى ينقلها فال ، تفريقها في لو أذف اإلماـ
 إليو فبعث ، اليمن إلى عنو اهلل رضي معاذا بعث عمر أف ورد وقد ، البلد فقراء عنها
 من لتأخذ بعثتك ولكن جزية آخذ ول جابيا أبعثك لم إني:  لو فقاؿ ، الصدقة من

 أحدا أجد وأنا بشيء إليك بعثت ما أنا:  معاذ فقاؿ.  فقرائهم في فترد الناس أغنياء
 . يأتي خالؼ ففيو الحاؿ تلك غير في نقلها فلو، مني يأخذه
 لو كما ، الزكاة أىل أصناؼ أحد أنو على لنفسو الزكاة من يأخذ أف للساعي وليس
 ْلنو ؛ المالكية بو صرح ما على اإلماـ أعطاه ما إل يأخذ ول.  فقيرا أو غارما كاف

 . لنفسو يحكم فال يقسم
 (: إذا تلف ماؿ الزكاة في يد العامل. ٚ- مسألة)

 منو بتفريط ذلك كاف إف ضمنو الساعي أو اإلماـ يد في شيء الزكاة ماؿ من تلف إذا
 حتى يفعل فلم عليهم التفريق وأمكنو المستحقين عرؼ لو وكذا حفظو، في قصر بأف

 .يضمن لم يفرط ولم يتعد لم فإف بذلك، متعد ْلنو تلفت؛
 يعتني أف الصدقات تفريق أمر إليو يفوض من وكل والساعي لإلماـ ينبغي:  النووي قاؿ

 جمع من الفراغ يقع بحيث حاجاتهم، وأقدار أعدادىم، ومعرفة المستحقين، بضبط
 .عنده الماؿ ىالؾ وليأمن حقوقهم، ليعجل معها، أو معرفتهم بعد الصدقات

 ىل للعامل بيع ماؿ الزكاة إذا اقتضت المصلحة ذلك. (:ٛ- مسألة)
 أو نقلها، في كلفة من لمصلحة، بيعها إلى فاحتاج الزكاة الساعي أو اإلماـ أخذ إذا

 الشافعية ذىب فقد ذلك لغير باعها إذا أما جاز، ذلك نحو أو البهيمة مرض
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 أىل ْلف وذلك تلف، إف الضماف وعليو باطل، والبيع الجواز، عدـ إلى والحنابلة
 . إذنهم بغير مالهم بيع يجز فلم عليهم، ولية ل رشد أىل الزكاة
 رأى)  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف روي لما ذلك، يجوز الحنابلة عند احتماؿ وفي
 فسكت بإبل، ارتجعتها إني المصدؽ فقاؿ عنها، فسأؿ كوماء، ناقة الصدقة إبل في

 .ٕغيرىا أو مثلها بثمنها ويشتري يبيعها أف الرجعة: عبيد أبو قاؿ ،ٔ(
 يمر ممن للجباية عشارين اْلسفار طرؽ في المعابر على اإلماـ ينصب(: ٜ- مسألة)

 بالد إلى بأموالهم أتوا إذا الحرب وأىل الذمة وأىل المسلمين من بالماؿ عليهم
 الذمة أىل من ويأخذ ، زكاة من عليهم يجب ما اإلسالـ أىل من فيأخذ ، اإلسالـ

 وأىل الذمة أىل من يأخذه والذي ،العشر الحرب أىل من ويأخذ ، العشر نصف
 .الفيء مصارؼ في يصرؼ الجزية حكم حكمو فيء الحرب

 الزكوية اْلمواؿ سائر في يشترط ما لو يشترط زكاة فهو اإلسالـ أىل من يأخذه ما أما
 مال اْلصل في كاف وإف الماؿ من النوع ىذا أف إل ، الزكاة مصارؼ في ويصرؼ

                                                           

 بن قيس على فيو اختلف إسناد وىذا ضعيف، حديث (:٘ٔٗ/ٖٔقاؿ اْلرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند ) ٔ
، أبي  ورواه ضعيف، سعيد بن ومجالد مرفوعا، الصنابحي عن عنو، -الرواية ىذه في كما -مجالد فرواه حاـز

 وقاؿ مرسال، عنو -ٗٔٔ/ٗ والبيهقي ،ٛٙٔ/ٔ" الصغير التاريخ" في البخاري عند كما -خالد أبي بن إسماعيل
 سماه من أخطأ وقد اْلحمسي، اْلعسر بن الصنابح ىو: والصنابحي. الصدقة حديث يصح ولم: البخاري

 .ثقات رجالو وبقية ،( ٖٜٙٓٔ) برقم السالفة الرواية في ذلك بينا وقد -النسبة بياء -الصنابحي
: الترمذي وقاؿ اإلسناد، بهذا المبارؾ، ابن عن نصر، بن سويد عن ٖٛٓ/ٔ" الكبير العلل" في الترمذي وأخرجو
 بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل الحديث ىذا روى: فقاؿ الحديث، ىذا عن -البخاري يعني- محمدا سألت

 بن موسى ول مجالد، حديث أكتب ل وأنا. مرسل الصدقة، إبل في رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف حاـز أبي
 .عبيدة

 ،( ٜٖٕ٘" )والمثاني اآلحاد" في عاصم أبي ابن طريقو ومن -ٙٔٔ/ٙو ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٖ شيبة أبي ابن وأخرجو
 سليماف، بن الرحيم عبد طريق من( ٚٔٗٚ" )الكبير" في والطبراني - ٖٔٔ/ٗ والبيهقي ،( ٖ٘ٗٔ) يعلى وأبو
 .غريب حديث ىذا: عاصم أبي ابن وقاؿ. بو مجالد، عن

، أبي بن قيس عن خالد، أبي بن إسماعيل عن ىشيم، طريق من ٗٔٔ/ٗ مرسال البيهقي وأخرجو  النبي عن حاـز
 .فسكت بإبل، أخذتها إني. المصدؽ فقاؿ عنها، فسأؿ كوماء، ناقة الصدقة إبل في رأى أنو وسلم عليو اهلل صلى

 . (ٛٚٔ – ٘ٚٔ/ ٙ) والمجموع ، (ٗٚٙ/ٕ) المغني ٕ
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 صرح ما على الظاىر الماؿ حكم في أصبح البالد في بو صاحبو انتقل لما لكنو باطنا
 . والزروع كالسوائم ، اإلماـ إلى زكاتو قبض ولية كانت ولذا ، عابدين ابن بو

 أو ، بيده ما على الحوؿ تماـ أنكر إف العاشر على يمر من بتحليف الحنفية وصرح
 إلى أديتها قاؿ إف وكذا ، قولو فالقوؿ حلف فإف ، الزكاة يسقط دينا عليو أف ادعى
 إلى بنفسي أديتها قاؿ إف وكذا ،(  بها رسميا إيصال)  براءة وأخرج آخر عاشر

 . المصر في الفقراء
 من أقل معو كاف فإف ، منو اْلخذ يجب حتى فأكثر نصابا معو ما يكوف أف ويشترط
 ْلف ؛ منو اْلخذ على للعاشر ولية فال النصاب بو يكمل ما المصر في ولو نصاب
  . فقط الظاىر على وليتو

 .السلطاف إلى إيصالها الزكاة عليو وجب من على (: ىلٓٔ- مسألة)
 إلى إيصالها الزكاة عليو وجب من على وليس (:ٕٓٔ/ٗقاؿ ابن حـز في المحلى )

 من ذلك نقل مؤنة ثم الحق، إليو ويدفع للمصدؽ مالو يجمع أف عليو لكن السلطاف
 .التوفيق تعالى وباهلل أحد؛ من فيو خالؼ ل ما وىذا الزكاة نفس

 فيقبضوف السعاة وىم المصدقين يبعث وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ كاف وكذلك
 الزكاة عليو من فعلى مصدؽ يكن لم فإف ذلك من اْلمواؿ أصحاب ويبرأ الواجب
 وغرامة مؤنة النقل تكليف ْلف مزيد؛ ول الصدقات أىل من يحضره من إلى إيصالها

 أو ميال ذلك كلفو من بين فرؽ ول التوفيق؛ تعالى وباهلل إجماع، ول نص بها يأت لم
 ا.ىػ وفي نفي الخالؼ نظر. أبعد أو خراساف إلى كلفو من

 نقل أي) النقل جاز حيث(: ٖٕٔ/ٙ" )المجموع" في اهلل رحمو النووي قاؿلذا 
 .انتهى الماؿ رب على فمؤنتو وجب أو( آخر بلد إلى الزكاة

 ىذه في الشيخ قوؿ ظاىر أف واعلم (:ٕٚٓ/ٙوقاؿ ابن الرفعة في كفاية النبيو )
 قاؿ وقد عليو، النقل مؤنة أف يفهم ،"إليو البالد أقرب إلى نقل: "قبلها والتي المسألة

 كالـ ففي: اْلئمة فيو تردد مما فهذا مؤنة إلى النقل في يحتاج كاف إذا إنو: اإلماـ
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 الزكاة تأدية فإف المؤنة؛ عظمت وإف النقل تكليف يجب أنو على يدؿ ما بعضهم
 يجد أف إلى فيوقف يجب، ل ذلك أف: واْلصح بعيد، وىذا: قاؿ. محتومة

 ا.ىػ المستحقين
 قلنا حيث - الزكاة نقل أجرة"  (:ٗٚٔ/ٚ" )اإلنصاؼ" في اهلل رحمو المرداوي وقاؿ

 . انتهى"  الماؿ رب على - بو
 «فيفرقها»: قولو من وعلم (:ٕٗٔ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين فقاؿ في الشرح الممتع )

 إلى تحمل ل الزكاة أف قدر فإذا الزكاة، من ل الماؿ، صاحب على النقل مؤونة أف
 يتم ل ما ْلف الزكاة؛ من المؤونة تخصم فال بمؤونة، إل الفقراء فيو الذي البلد ىذا

 إلى يوصلها أف فيجب الزكاة إخراج عليو وجب وقد واجب، فهو بو إل الواجب
 ا.ىػ مستحقيها

 إيصاؿ منو طلب شخص: (ٜٖٙ/ٛٔكما في مجموع فتاواه )  اهلل رحمو الشيخ وسئل
 من يقتطع بأف التصرؼ لو يجوز فهل ، شخصي وبشكل الخارج إلى ماؿ زكاة مبلغ
 ؟ شخصيا ذلك تحمل يمكنو ل أنو علما ، السفر مصاريف الزكاة مبلغ

 من على الواجب ْلف ، السفر لهذا شيئا الزكاة من يأخذ أف لو يحل ل"  : فأجاب
 مكاف إلى يذىب أف يريد كاف فإذا ، ىو مالو من الفقير إلى يوصلها أف الزكاة عليو

 وأما ، السفر مؤنة أعطاه الذي الماؿ صاحب من يأخذ فإنو ، سفر مؤنة إلى يحتاج
 . انتهى"  خالصا إليهم يؤدى أف فيجب الفقراء حق
 

 (قلوبهم لمؤلفةا الرابع المصرؼ )باب
 شره كف أو إسالمو، يرجي ممن عشائرىم في المطاعوف السادة قلوبهم ىم لمؤلفةوا
 الدفع أو يعطيها ل ممن الزكاة جباية أو نظيره إسالـ أو إيمانو قوة بعطيتو يرجى أو

 يرجى من أحدىما ضرباف فالكفار ومسلموف، كفار قسماف وىم، المسلمين عن
 النبي أف ثبت وقد ،سلميف إليو نفسو وتميل اإلسالـ في نيتو لتقوى فيعطى إسالمو
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 مسلم صحيح ففي ليسلموا قلوبهم يتألف الكفار من قوما أعطى وسلم عليو اهلل صلى
 وصفواف حنين غنائم من أمية بن صفواف أعطى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف) 

 لما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  الخدري سعيد أبي وعن،  ٔ( كافر يومئذ
 اْلنصار من الحي ىذا وجد العرب سائر وفي قريش من للمتألفين حنين غنائم قسم

 الدنيا من لعاعة في اْلنصار معشر يا أنفسكم في أوجدتم لهم قاؿ وأنو أنفسهم في
 . ٕ( اإلسالـ من لكم اهلل قسم ما إلى ووكلتكم ليسلموا أقواما بها تألفت

 معو غيره شر وكف شره كف بعطيتو فيرجى شره يخشى من الكفار من الثاني والضرب
 . 
بعد النبي  الزكاة من قلوبهم المؤلفة سهم من الكفار إعطاء في العلماء اختلفقد و 

 سهم أف والحنابلة والشافعية المالكية من كل عند فالمعتمد صلى اهلل عليو وسلم، 
 . يسقط لم باؽ قلوبهم المؤلفة

 لعز انقطع سهمهم أف:  الحنابلة عند ورواية والشافعية المالكية من كل عند قوؿ وفي
، أعطوا اْلوقات بعض في لستئالفهم احتيج إف لكن ، اآلف يعطوف فال ، اإلسالـ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد قلوبهم في المؤلفة سهم من إعطاء الكفار كاف إنماو 
 اهلل أعز وقد عدوىم وكثرة المسلمين عدد قلة حالة وفي اإلسالـ أوؿ في وسلم

 اهلل رضي الراشدين الخلفاء فإف ولذلك ،الكفار تألف عن بهم واستغنى وأىلو اإلسالـ

                                                           

 ( . ٖٖٕٔأخرجو مسلم ) ٔ
( ٕٜٓٔ) يعلى وأبو ،( ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٗٔ ،ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٕٔ) شيبة أبي وابن ،( ٙٚ/ٖ) أحمد مطول أخرجو ٕ
 عنو قاؿ(، و ٖٚ٘/ٕصححو ابن كثير في البداية والنهاية ) والحديث( ٚٚٔ-ٙٚٔ/٘) الدلئل في والبيهقي ،

 صرح وقد إسحاؽ، بن محمد غير الصحيح رجاؿ ورجالو أحمد، رواه( ٖٓ-ٜٕ/ٓٔ) المجمع في الهيثمي
 إسحاؽ، بن محمد أجل من حسن إسناده( : ٕ٘٘/ٛٔ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ بالسماع،

  . الصحيح رجاؿ ثقات رجالو وبقية تدليسو، شبهة فانتفت ىنا، بالتحديث صرح وقد
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 أنا)  عنو اهلل رضي عمر وقاؿ. يعطوىم لم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد عنهم
 . ٔ( فليكفر شاء ومن فليؤمن شاء فمن شيًئا اإلسالـ على نعطي ل

 اهلل صلى بأنو الكفار بعض وسلم عليو اهلل صلى النبي بإعطاء الستدلؿ عن وأجابوا
 يشاء، ما منو يعطي خالصا لو ملكا وكاف الخمس خمس من أعطاىم إنما وسلم عليو

 . فيها للكفار حظ فال الزكاة أما
 وىذه{ قُػُلوبُػُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ } تعالى اهلل قوؿ ولنا ( :ٜٚٙ/ٕ) المغني ابن قدامة في قاؿ
 عليو اهلل صلى النبي أف ثبت وقد القرآف من نزؿ ما آخر من وىي براءة سورة في اآلية

 رسوؿ وسنة تعالى اهلل كتاب ومخالفة. والمسلمين المشركين من المؤلفة أعطى وسلم
 عمر بترؾ النسخ يثبت ول يجوز ل حجة بال واطراحهما وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 ل إعطائو إلى الحاجة لعدـ ذلك فتركوا لو يحتاجوا لم ولعلهم .. وعلي وعثماف
 ا.ىػ النسخ بو يثبت ل ىذا ومثل سهمو لسقوط

 بجميعها والقصد متقاربة القواؿ وىذه( : ٜٚٔ/ٛوقاؿ القرطبي في تفسيره )
 .الجهاد من ضرب فكأنو بالعطاء، إل حقيقة إسالمو يتمكن ل لمن العطاء

 وصنف، بالقهر وصنف، البرىاف بإقامة يرجع صنف: أصناؼ ثالثة والمشركوف
 لنجاتو سببا يراه ما صنف كل مع يستعمل للمسلمين الناظر والماـ، بالحساف
 ا.ىػ وسيأتي مزيد بياف لهذه المسألة في المسألة القادمة .  الكفر من وتخليصو

                                                           

 على نعطي ل إنا وزاد الوسيط في الغزالي ذكره وقد يعرؼ ل اْلثر ىذا( : ٖٔٔ/ٖقاؿ الحافظ في التلخيص ) ٔ
 مع وعيينة اْلقرع قصة إل فيو وليس البيهقي تخريج إلى النووي وعزاه المهذب صاحب أيضا وذكره شيئا اإلسالـ

 و عليو اهلل صلى النبي إف لهما وقولو الصحيفة عمر تخريق وفيو لهما يقطع أف بكر أبا سأل حين وعمر بكر أبي
 نا القاسم نا الطبري تفسير في لكن فاذىبا اإلسالـ أعز قد اهلل وإف ذليل يومئذ واإلسالـ يتألفكما كاف سلم

 الحق حصن بن عيينة أتاه وقد عمر قاؿ)  قاؿ جبلة أبي بن حباف عن يحيى بن الرحمن عبد عن ىشيم نا الحسين
 بكر أبي مع وعيينة اْلقرع قصةا.ىػ قلت  مؤلفة اليـو ليس يعني فليكفر شاء ومن فليؤمن شاء فمن ربكم من

 يدرؾ لم عبيدة ْلف منقطع ىذا العلل في المديني بن علي قاؿ( : ٕٓٔ/ٔقاؿ عنها الحافظ في اإلصابة )  وعمر
 بن عيينة، وأثر عمر مع  اإلسناد ىذا من بأحسن عمر عن يروي ول قاؿ منو سمعو أنو عمر عن روي ول القصة
 إسناده ضعيف .  حصن
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 :أصناؼ المسلمين من قلوبهم والمؤلفة
 من ْلف عليو، الثبات على لو إعانة فيعطى اإلسالـ في حديثا دخل من منهم - ٔ

 رزقو في ويهدد عشيرتو ْلذى كثيرا يتعرض قومو دين وىجر اإلسالـ في حديثا دخل
 .والمعونة والتثبيت بالتشجيع جدير فهو

 أعطوا فإذا الكفار من نظراء لهم وزعمائهم المسلمين سادات من قـو ومنهم - ٕ
 بدر بن والزبرقاف حاتم بن عدي عنو اهلل رضي بكر أبي كإعطاء نظرائهم إسالـ رجي

 .أقوامهما في لمكانتهما إسالمهما حسن مع
 بإعطائهم فيرج أقوامهم في مطاعوف المسلمين من اإليماف ضعفاء زعماء ومنهم - ٖ

 عليو اهلل صلى النبي أعطاىم كالذين الجهاد في ومناصحتهم إيمانهم وقوة تثبيتهم
 أسلموا الذين مكة أىل من الطلقاء بعض وىم ىوازف غنائم من الكثيرة العطايا وسلم
 حرب بن سفياف أبا أعطى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  مسلم صحيح ففي

 من مائة منهم واحد لكل حصن بن وعيينة حابس بن واْلقرع أمية بن وصفواف
 على شيًئا يسأؿ يكن لم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  أنس وعن ، ٔ(اإلبل

 شاء من جبلين بين كثير بشاء لو فأمر فسألو رجل فأتاه قاؿ أعطاه إل اإلسالـ
 ل من عطاء يعطي محمدا فإف أسلموا قـو يا فقاؿ قومو إلى فرجع قاؿ الصدقة
 . ٕ( الفاقة يخشى

 يعطوف اْلعداء بالد وحدود،  ٖالثغور في المسلمين من قـو منهمقد يكوف و  – ٗ
، والصواب أف  العدو ىاجمهم إذا المسلمين من وراءىم عمن دفاعهم من يرجى لما

 ىذا الصنف يأخذ من سهم )وفي سبيل اهلل( ، وليس سهم المؤلفة قلوبهم .

                                                           

 ( .ٓٙٓٔأخرجو مسلم برقم ) ٔ

 ( . ٕٖٕٔأخرجو مسلم برقم ) ٕ
 السارؽ ىجـو يخاؼ الحائط في كالثلمة فهو العدو ىجـو منو يخاؼ الذي الموضع وىو ثغر، جمع: الثغور ٖ

 .( ٜٓ/ٔ) المنير المصباح. منها
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 ،اإلماـ إلى وحملوىا يعطيها ل ممن الزكاة جبوا أعطوا إذا قـو منهمقد يكوف و  – ٘
 عمـو في فيدخلوف قلوبهم المؤلفة من ْلنهم الزكاة من إليهم الدفع يجوز ىؤلء فكل
 . اآلية

 أو كاف قليال المقصود ْلنو تأليفهم بو يحصل ما الزكاة من قلوبهم للمؤلفة ويدفع
 .إليهم الحاجة عند كثيرا

 و مفعوؿ، اسم «المؤلفة» (:ٕٕٙ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 الذين: أي للمجهوؿ، المبني الفعل بمنزلة المفعوؿ اسم ْلف فاعل؛ نائب «قلوب»

 .قلوبهم لتأليف يعطوف
 الذين فهم «إيمانو قوة بعطيتو يرجى أو شره، كف أو إسالمو، يرجى ممن»: قولو

 :وىي المذكورة اْلمور ىذه على قلوبهم تأليف يطلب
 فيعطى الزكاة، من أعطي إذا إسالمو يرجى لكن كافرا، يكوف بحيث اإلسالـ؛: اْلوؿ

 يعطى الفقير كاف فإذا واآلخرة، الدنيا في وحياتو قلبو، حياة فيو ىذا ْلف الزكاة؛ من
 .غنيا كاف ولو أولى، باب من إسالمو يرجى الذي الكافر فإعطاء بدنو، إلحياء منها

 أمال يعطى ل فإنو الكفار من إسالمو يرجى ل من أف ،«إسالمو يرجى»: قولو من وعلم
 أنو نعرؼ أف مثل إسالمو، رجاء لنا توجب قرائن ىناؾ تكوف أف بد ل بل إسالمو، في

 على إل يكوف ل والرجاء ذلك، أشبو ما أو كتبا يطلب أنو أو المسلمين، إلى يميل
 .نفسو في متخيل ىو إنما أساس بال للشيء الراجي ْلف أساس؛
 أموالهم، وعلى المسلمين على شريرا يكوف بأف شره، كف يرجى أف: الثاني

 ذلك، أشبو وما البين ذات إفساد أو عليهم التحريض أو الطريق كقطع وأعراضهم،
 .إعطائو إلى حاجة فال بالقوة شره كف استطعنا فإف شره، لكف فيعطى
 في تهاوف عنده اإليماف ضعيف رجال يكوف بحيث إيمانو قوة بعطيتو يرجى أف: الثالث

 .ذلك ونحو الصياـ، وفي الحج، وفي الزكاة، وفي الصدقة، وفي الصالة،
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 باب من وحياتو الدين لحفظ فإعطاؤه وحياتو، البدف لحفظ يعطى كاف إذا أنو والعلة
 .أولى

 أنو والمذىب عشيرتو، في مطاعا سيدا يكوف أف يشترط ل أنو المؤلف كالـ وظاىر
 .عشيرتو في مطاعا سيدا يكوف أف يشترط

 الكبراء أعطى إنما قلوبهم المؤلفة أعطى حينما وسلم عليو اهلل صلى النبي ْلف ػ ٔ
 .الناس عامة يعط ولم وقبائلهم عشائرىم في والوجهاء

 ول إيمانو، ضعف أو إيمانو عدـ المسلمين يضر ل الناس عامة من الواحد وْلف ػ ٕ
 عليو، الحد نقيم أو نضربو أو نحبسو أف الممكن من ْلنو شره؛ المسلمين يضر

 لتأليف الزكاة من فيعطوف حقهم، في ذلك يتعذر قد فإنو والوجهاء الكبراء بخالؼ
 .قلوبهم

 الشر كف فمثال الشر، كف وىي المؤلف؛ عدىا التي المسائل بعض في ظاىر وىذا
 نعطيو أف نحتاج ل فإننا سيدا وليس مطاعا وليس أىمية ذي غير واحد من كاف إذا
 .الزكاة من
 عشيرتو في مطاعا سيدا يكن لم من يعطى بأنو فالقوؿ اإلسالـ، ورجاء اإليماف قوة أما

 أسلموا الذين يعطي وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف ذلك ودليل قوي قوؿ لذلك،
 أف مخافة إليو أحب وغيرىم أقواما، يعطي بأنو صرح حتى إيمانهم، ليزداد شرىم وأمن

 (.ٔ) النار في اهلل يكبهم
 ورأيت البدف، وإحياء الصحة حفظ من أولى القلب وإحياء الدين حفظ أف فيو والعلة
 المؤلف يعطى أف يجوز أنو ظاىره، المصرية الفتاوى مختصر في اإلسالـ لشيخ كالما

 اإليماف فضعيف بدنو لقوت يعطى الفقير كاف إذا بأنو وعلل الخاصة، لمصلحتو ولو
 .اإلعانة إلى أحوج
 قليال؟ أو كثيرا نعطيو ىل نعطيو؟ ماذا: قائل قاؿ لو «إسالمو يرجى ممن»: وقولو
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 ما الزكاة من فيعطى باقيا، الوصف داـ ما يثبت بوصف معلق الحكم: يقاؿ: فالجواب
 إذا شره كف أو اإليماف، قوة منو وعرفنا مثال اإلسالـ إلى ماؿ فإذا بو، تأليفو يتحقق

 يثبت بوصف علق ما ْلف نعطيو؛ ل فإننا عشائرىم، في المطاعين السادة من كاف
 .بزوالو ويزوؿ بثبوتو،

 إليهم؟ للحاجة أو لحاجتهم ىؤلء يعطى وىل
 .إليو المسلمين لحاجة يعطى من ومنهم لحاجتو، يعطى من منهم: الجواب

 .شره لدفع لحاجتنا بل لحاجتو، ليس ىذا شره لكف يعطى فمن
 النفقة لحاجة ليست لكن لحاجتو يعطى فهذا إسالمو، رجاء أو إيمانو لقوة يعطى ومن

 .إسالمو ورجاء إيمانو، قوة وىي أخرى، لحاجة بل والماؿ،
  .وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ موت بعد قلوبهم المؤلفة سهم سقط ىل( : ٔ-مسألة)

 بالنبي خاص قلوبهم المؤلفة إعطاء ىل: اختالفهم وسبب ذلك في العلماء اختلف
  .اْلمة ولسائر لو عاـ أو وسلم عليو اهلل صلى

 وفاة بعد وذىابو سهمهم وانتساخ قلوبهم، المؤلفة سهم سقوط إلى الحنفية ذىبف
 في إليهم والحاجة الدين إعزاز وىي الحكم علة لزواؿ إما وسلم، عليو اهلل صّلى النبي
 من فهو الحاجة، زالت اإلسالـ اعتز أف فبعد المسلمين، ضعف حاؿ اإلسالـ صدر
 الدفع فإف اإلعطاء، أو الدفع ْلجلها كاف التي علتو الغائية لنتهاء الحكم انتهاء قبيل
 عن نقالً  عابدين ابن قاؿ كما عنهم، وأغنى اإلسالـ اهلل أعز وقد الدين، إلعزاز كاف

 اهلل ْلف قلوبهم، المؤلفة سهم سقط وقد: الهداية في المرغيناني وقاؿ ،الرائق البحر
 .اإلجماع انعقد ذلك وعلى عنهم، وأغنى اإلسالـ، أعز تعالى

 اْلمر آخر في لمعاذ وسلم عليو اهلل صّلى بقولو نسخ الحكم ْلف سهمهم، سقط أو
 ْلف أو( وقد تقد تخريجو،  فقرائهم في وردىا أغنيائهم، من خذىا) : الزكاة عن

 رضي وعمر بكر أبا فإف ذلك، على الصحابة إجماع ىو الكاساني ذكر كما الناسخ
 من أحد عليهما ينكر ولم الصدقات، من شيئاً  قلوبهم المؤلفة أعطيا ما عنهما اهلل
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 وسلم عليو اهلل صّلى اهلل رسوؿ قبض لما أنو روي فإنو عنهم، اهلل رضي الصحابة
 رسمي كتاب إصدار أي) لسهامهم منو الخط واستبدلوا بكر، أبي إلى جاؤوا

 فأخذ بذلك، وأخبروه عنو، اهلل رضي عمر إلى جاؤوا ثم الخط، لهم فبدؿ( بحقوقهم
 اإلسالـ، على ليؤلفكم يعطيكم كاف اهلل رسوؿ إف»: وقاؿ ومزقو، أيديهم من الخط

، فأما  إل وبينكم بيننا فليس وإل اإلسالـ، على ثَػَبتُّم فإف دينو، اهلل أعز فقد اليـو
: وقالوا عنهما، اهلل رضي عمر صنع بما فأخبروه بكر، أبي إلى فانصرفوا «السيف

وىو – وفعلو قولو بكر أبو ينكر ولم ، «ىو اهلل شاء إف: فقاؿ ىو؟ أـ الخليفة أنت»
 على منهم إجماعاً  فيكوف ينكروا، فلم الصحابة، ذلك وبلغ ، -تقدـ أثر منقطع كما

 ليتألفهم يعطيهم كاف إنما وسلم عليو اهلل صّلى النبي أف اْلمة باتفاؽ ثبت وْلنو ذلك،
 وأىلو ضعف، في يومئذ واإلسالـ «قلوبهم المؤلفة» اهلل سماىم ولهذا اإلسالـ، على
 واشتدت أىلو، وكثر اإلسالـ عزّ  اهلل بحمد واليـو وعدد، قوة ذوو كثير، وأولئك قلة،

 بمعنى معقولً  ثبت متى والحكم. أذّلء الشرؾ أىل وصار بنيانو، ورسخ دعائمو،
 .المعنى ذلك بذىاب ينتهي خاص

 اهلل صّلى النبي عهد على المؤلفة كانت إنما»: قاؿ الشعبي عن شيبة أبي ابن وأخرج
 . «انقطعت بكر أبو وّلي فلما وسلم، عليو
 الحاجب وابن بشير ابن وصححو الوىاب عبد القاضي - المالكية بعض ويرى

 من يعطى كافر وىو قلبو المؤلَّف حكم أف»:  - مختصره في خليل العالمة واعتمده
 أي ينسخ، لم باؽ ،إسالمو ليتمكن بإسالـ عهد حديث مسلم: وقيل ليسلم، الزكاة

 في ترغيبو إليو الزكاة دفع من المقصود ْلف بو، معمولً  يزاؿ ما إليو بالدفع تأليفو أف
 . «النار من مهجتو إنقاذ ْلجل اإلسالـ

 ْلف اإلسالـ، بعزة قلوبهم، المؤلفة سهم انقطاع والراجح المذىب من والمشهور
 .لنا إعانتهم ْلجل اإلسالـ في ترغيبهم إليهم الزكاة دفع من المقصود
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 عهد حديث كاف فإف اإلسالـ، في لو ترغيباً  يعطى كافراً  المؤلف كاف إذا ىذا
 المالكية فإف وعليو،، إسالمو ليتمكن ،-يعني عندىم– اتفاقاً  باؽ فحكمو بإسالـ،
 كانوا إذا فيما ويخالفونهم للكفار، المؤلفة سهم بنسخ القوؿ في الحنفية يوافقوف
 والشعبي البصري والحسن عمر قوؿ وىو ،فيهم باؽ فالحكم باإلسالـ، العهد حديثي

 . وظهوره اإلسالـ بعز الصنف ىذا نقطع: قالوا فإنهم وغيرىم،
 الكفار من قلوبهم المؤلفة إف: قالوا فإنهم التفصيل، في كالمالكية الشافعية ومذىب

 يعطوف ل أنهم والصحيح لكفرىم، -عندىم– خالؼ بال الزكاة من شيئاً  يعطوف ل
 ْلف العامة؛ للمصالح والمرصد والفيء، الغنائم من اآلتي الخمس خمس من البتة شيئاً 
 إنما وسلم عليو اهلل صّلى والنبي الكفار، تألف عن وأىلو اإلسالـ أعز قد تعالى اهلل

 .أعلم واهلل ذلك، زاؿ وقد ضعيفاً، اإلسالـ كاف حين أعطاىم
 ليثبتوا، تألفاً  فيعطوف ضعيفة، ونيتهم اإلسالـ، في دخلوا فصنف اإلسالـ، مؤلفة وأما

 أعطوا إف وصنف نظائرىم، إسالـ بتأليفهم نطلب قومهم في شرؼ لهم آخر وصنف
 . أعلم واهلل يعطوف، أنهم والمذىب مانعيها، من الزكاة يقبضوا أو يليهم من جاىدوا
 يرجى ممن عشيرتو في المطاع السيد وىو: باؽ المؤلف حكم أف إلى الحنابلة وذىب
 أو نظيره، إسالـ أو إيمانو قوة بعطيتو يرجى أو كخوارج، شره يخشى أو إسالمو
 ما ويعطى الجهاد، في نصح أو المسلمين، عن دفع أو يعطيها، ل ممن جبايتها
 .الحاجة عند يعطى أنو أي إسالمو، ضعف في قولو ويقبل التأليف، بو يحصل

 وسلم عليو اهلل صّلى والنبي الزكاة، مصارؼ في اآلية بنص العمل وىو واضح ودليلهم
 يجوز ول مات، حتى كذلك يزؿ ولم مشهورة، أخبار في كثيراً  المؤلفة يعطي كاف
 يصح ل كما بالحتماؿ، يثبت ل والنسخ بنسخ، إل رسولو وسنة اهلل كتاب ترؾ

 وعلي وعثماف عمر ترؾ ويحمل ، وسلم عليو اهلل صّلى النبي وفاة بعد النسخ
 اآلية فإف سهمهم، لسقوط ل خالفتهم، في إعطائهم إلى الحاجة عدـ على إعطاءىم

 من المقصود وْلف بدر، بن والزّْْبرِقاف حاتم بن عدي بكر أبو وأعطى نزؿ، ما آخر من
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 حتى لنا إلعانتهم ل النار، من مهجهم إنقاذ ْلجل اإلسالـ في ترغيبهم إليهم دفعها
 .المؤلفة حكم نسخ شيئاً  أعلم ل: الزىري قاؿ ، اإلسالـ بفشو يسقط

 سهم بقاء في الجمهور إليو ذىب ما مؤيًدا ( :ٕٚ٘/ٕ)المغني  فيابن قدامة  قاؿ
 وسلم عليو اهلل صلى رسولو وسنة اهلل كتاب ولنا: الزكاة مصارؼ في قلوبهم المؤلفة

 .... لهم، الصدقات سمى الذين اْلصناؼ في قلوبهم المؤلفة سمى تعالى اهلل فإف
 يزؿ ولم مشهورة أخبار في كثيرا المؤلفة يعطيالنبي صلى اهلل عليو وسلم  وكاف

 إل وسلم عليو اهلل صلى رسولو وسنة اهلل كتاب ترؾ يجوز ول مات، حتى كذلك
 اهلل صلى النبي حياة في يكوف إنما النسخ إف ثم. بالحتماؿ يثبت ل والنسخ بنسخ،

 وسلم عليو اهلل صلى النبي موت بعد يكوف ول بنص يكوف إنما النسخ ْلف وسلم عليو
 لذلك نسخ القرآف في وليس بالقرآف إل ينسخ ل القرآف إف ثم الوحي، زمن وانقراض

 أو صحابي بقوؿ أو والتحكم اآلراء بمجرد والسنة الكتاب يترؾ فكيف السنة في ول
 بو يتركوف فكيف قياس بها يترؾ حجة الصحابي قوؿ يروف ل المخالفين أفمع  غيره

 .والسنة الكتاب
 المعنى من ذكروه ما أف على ،قلوبهم المؤلفة حكم نسخ شيًئا أعرؼ ل: الزىري وقاؿ

 يمنع وإنما حكمهم رفع يوجب ل عنهم الغني فإف والسنة الكتاب وبين بينو خالؼ ل
 جميع فكذلك أعطوا إعطائهم إلى الحاجة دعت فمتى عنهم الغنى حاؿ عطيتهم

 خاصة الزمن ذلك في حكمو سقط اْلزماف بعض في صنف منهم عدـ إذا اْلصناؼ
 .اىػ. ىهنا كذا عاد وجد وإذا

حيث  ( :ٕٕٚص) اْلمواؿ في عبيد أبي اختيار ىو قلوبهم المؤلفة سهم ببقاء والقوؿ
 يجب الذي ىو وىذا سنة ول كتاب من ناسخا لها نعلم ل محكمة اآلية ْلف: قاؿ

 ، بشرط ول بوقت فنالص ىذا وجود تؤقت لم مطلقة اآلية فإف إليو المصير
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 وكاف للنيل إل اإلسالـ في لهم رغبة ل حالهم ىذه قـو كاف فإذا: أيضا  عبيد أبو قاؿ
 فرأى واْلنفة العز من عندىم لما اإلسالـ على ضرر ارتدوا إف ومحاربتهم ردتهم في

 :ثالث لخالؿ ذلك فعل الصدقة من لهم يرضخ أف اإلماـ
 ليس أنو: الثالثة، المسلمين على البقاء: ثانيهما ،والسنة بالكتاب اْلخذ: إحداىن

 ا.ىػ رغبتهم فيو وتحسن يفقهوه أف اإلسالـ بهم تمادى إف منهم، بيائس
 المؤلفة: العلم أىل من كثير وقاؿ: ( ٛ٘/٘) المحيط البحر في حياف أبو قاؿ

 ا.ىػ القيامة يـو إلى موجودف قلوبهم
 لم فالنسخ اهعلي دليل ل تابعهم ومن اْلحناؼ يقوؿ كما عمر بفعل النسخ ودعوى

 وإنما اهلل شرعو حكم إبطاؿ النسخ فإف تنقطع لم القلوب تأليف إلى والحاجة يقع
 صلى الرسوؿ طريق عن وجل عز هلل إل ذلك وليس التشريع يملك من اإلبطاؿ يملك

 فكيف الوحي ونزوؿ الرسالة عصر في إل نسخ ل ولهذا إليو الموحى وسلم عليو اهلل
 القرآف من نزؿ ما أواخر من اهلل تاب من صريحة آية عليو نصت حكم نسخ يدعي

 بو؟ معموؿ محكم وىو الرسالة عهد وانقضى
 دعوى فهذه وغلبتو اإلسالـ بانتشار زالت قد القلوب تأليف إلى الحاجة إف قولهم أما

 بفشو ذلك يسقط حتى لنا إعانة ليست الزكاة من ةالمؤلف إعطاء في العلة ْلف مردودة
. النار من لو انقاذا اإلسالـ في ترغيبو إليو دفعها من المقصود بل وغلبتو اإلسالـ
 حجة بال المطلقة للنصوص تقييد وأىلو اإلسالـ ضعف عند يكوف بأف التأليف وتقييد

 . مبرر بال الشرع لحكم ومخالفة
 المؤلفة إعطاء في الخالؼ ذكر ما بعد ( :ٖٙٔ/ٗٔفي تفسيره ) الطبري اإلماـ قاؿ

: معنيين في الصدقة جعل اهلل أف عندي ذلك في القوؿ من والصواب: قلوبهم
 معونة في كاف فما. وتقويتو اإلسالـ معونة: واآلخر المسلمين، خلة سد: أحدىما
 إليو منو للحاجة يعطاه من يعطاه ل ْلنو والفقير الغني يعطاه فإنو أسبابو وتقوية اإلسالـ

 فإنو اهلل سبيل في الجهاد في يعطاه الذي يعطى كما وذلك للدين معونة يعطاه وإنما
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 ذلك يعطوف قلوبهم المؤلفة وكذلك خلتو لسد ل للغزو فقيًرا أو كاف غنيِّا ذلك يعطى
 أعطى وقد وتأييده تقويتو وطلب اإلسالـ أمر بإعطائهموه استصالحا أغنياء كانوا وإف

 الفتوح عليو اهلل فتح أف بعد قلوبهم المؤلفة من أعطى من وسلم عليو اهلل صلى النبي
 أحد اإلسالـ على اليـو يتألف ل: يقوؿ بأف لمحتج حجة فال أىلو وعز اإلسالـ وفشا

 أعطى من وسلم عليو اهلل صلى النبي أعطى وقد أرادىم ممن العدد بكثرة أىلو لمتناع
  اىػ. وصفت التي الحاؿ في منهم
 إليو، الحاجة عند التأليف جواز والظاىر: ( ٙٙٔ/ٗ) اْلوطار نيلفي  الشوكاني وقاؿ
 تحت إدخالهم على يقدر ول للدنيا، إل يطيعونو ل قـو اإلماـ زمن في كاف فإذا

 ينفع لم ْلنو تأثير؛ اإلسالـ لفشو يكوف ول يتألفهم، أف فلو والغلب، بالقسر طاعتو
 مفرد، جزء في قلوبهم المؤلفة أسماء الجوزي ابن عدّ  وقد الواقعة، ىذه خصوص في

 ا.ىػ نَػْفساً  الخمسين نحو فبلغوا
 عصرنا؟ في قلوبهم المؤلفة سهم يصرؼ أين(: ٕ-مسألة)

 ول نسخ يلحقو لم محكما باقيا الزكاة من وإعطائهم قلوبهم المؤلفة حكم كاف وإذا
 .نصرفو وأين عصرنا في لو المخصص السهم ىذا نصرؼ فكيف إلغاء

 ىذا وراء من الحكيم الشارع قصده الذي الهدؼ بياف من واضح ىذا عن الجواب إف
 أو فيو الضعفاء تقوية أو عليو تثبيتها أو اإلسالـ إلى القلوب استمالة وىو السهم
 .ودولتو دعوتو عن شر كف أو لو أنصار كسب

 صف في لتقف المسلمة غير الحكومات لبعض مساعدات بإعطاء ذلك يكوف وقد
 أو اإلسالـ في لها ترغيبا والقبائل والجمعيات الهيئات بعض معونة أو المسلمين

 أمتو وقضايا اإلسالـ عن للدفاع واْللسنة اْلقالـ أصحاب استمالة أو أىلو مساندة
 . عليو المفترين ضد

 المسلمين. لعصاة الزكاة دفع حكم(: ٖ-مسألة)
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 تعالى لقولو الزكاة؛ أىل من مسلم كل إلى الزكاة دفع فيجزئ ، اإلجزاء حيث من أما
 الرقاب وفي قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما: )

 . ٓٙ/ التوبة( حكيم عليم واهلل اهلل من فريضة السبيل وابن اهلل سبيل وفي والغارمين
 ومسلم ،( ٜٖ٘ٔ) البخاريعند   عنو اهلل رضي لمعاذ والسالـ الصالة عليو وقولو

 من تؤخذ أموالهم في صدقة عليهم افترض اهلل أف أعلمهم: ) لليمن بعثو لما( ٜٔ)
 ....(.فقرائهم على وترد أغنيائهم

 على بها ليستعين الزكاة سيأخذ العاصي ىذا أف ظنو على غلب أو المعطي علم إذا إل
 في الزكاة إجزاء عدـ إلى العلماء بعض ذىب وقد الزكاة، إعطاؤه عليو فيحـر معصيتو،

 . الحاؿ ىذه
 أف والمسكين الفقير من كل في يشترط( : ٕٕٔ/ٕ" )خليل مختصر" شرح في جاء

 على غلب وإف،  ضرورياتهم في يصرفونو ما المعاصي أىل ويعطى ...، مسلما يكوف
 .انتهى "وقعت إف تجزئ ول يعطوا فال المعاصي، في ينفقونها أنهم الظن

 بها يستعين ل لمن الزكاة تعطى أف ينبغي ول" :اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالـ شيخ قاؿو 
 المؤمنين من إليها يحتاج لمن طاعتو على معونة فرضها تعالى اهلل فإف اهلل، طاعة على

 ل الحاجات أىل من يصلي ل فمن.  المؤمنين يعاوف لمن أو ، والغارمين كالفقراء ،
 ص" الختيارات" من انتهى" . أوقاتها في الصالة أداء ويلتـز ، يتوب حتى شيئا يعطى
ٔ٘ٗ . 
 للفاسق الزكاة تعطى ىل(: ٖٖٗ/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عالمةال وسئل

 ؟
 كاف من إلى صرفها ولكن الزكاة، إليو تدفع أف يجوز المسلمين، من الفاسق: "فأجاب

 . ىذا من أولى اهلل دين في أقـو
 نعطي أف مثل وجل، عز اهلل معاصي على بها يستعين لمن الزكاة تصرؼ أف ينبغي ول
، على بها يستعين محرمة آلت بها فيشتري زكاة الشخص ىذا  بها يشتري أو المحـر
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 نكوف قد بذلك ْلننا إليو؛ تصرؼ أف ينبغي ل فهذا ذلك، أشبو وما بو يدخن دخانا
 واتقوا والعدواف اإلثم على تعاونوا ول: )يقوؿ تعالى واهلل والعدواف، اإلثم على أعناه

 المحـر في سيصرفها أنو ظننا على غلب أو علمنا فإف ،(العقاب شديد اهلل إف اهلل
  .انتهى"  السابقة لآلية إعطاؤه يحـر فإنو

 يجد ل اْلخ كاف إذا :(ٖٓ٘/ٛٔكما في مجموع فتاواه ) أيضا اهلل رحمو وسئل
 ْلخيو يصح فهل ، الدخاف على راتبو نصف من أكثر يصرؼ فهو ، ذلك ومع حاجتو

 ؟ دينو قضاء وكذلك مالو زكاة من يعطيو أف
 أف الممكن من فإنو فقيرا كاف إذا الدخاف بشرب ابتلي الذي ىذا.... :  فأجاب

 أف الممكن ومن البيت، بها تكمل حوائج بنفسها ىي وتشتري لمرأتو الزكاة نعطي
 الضرورية؟ حوائجو من وكذا كذا لك نشتري أف تريد فهل زكاة، عندنا إف: لو نقوؿ

 ويزوؿ المقصود، يحصل وبذلك اْلشياء، ىذه شراء في يوكلنا أف منو ونطلب
 دخانا بها يشتري دراىم شخصا أعطى من فإف اإلثم، على مساعدتو وىو المحظور،

 على تعاونوا ول: }قولو في عنو اهلل نهى فيما ودخل اإلثم، على أعانو فقد يشربو،
 فهو الزكاة من عنو الدين قضاء أما، { آلعقاب شديد اهلل إف اهلل واتقوا والعدواف اإلثم
 . انتهى. جائز

 
 (الرقاب الخامس المصرؼ)باب 

 مضاؼ تقدير على والكالـ اْلمة أو دبالع: القرآف في بها والمراد رقبة، جمع: الرقاب
 . الرقاب فك في الزكاة وتصرؼ والمعنى محذوؼ

  ؟(في) بػ وبعضها( بالالـ) المصارؼ بعض عن الكريم القرآف عبر لماذا(: ٔ-مسألة)
 الصدقات جعلت اْلولوف فاْلربعة ثمانية أصناؼ على الزكاة مصارؼ آية اشتملت

. «قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين، للفقراء، الصدقات إنما»: لهم
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 اهلل سبيل وفي والغارمين، الرقاب، وفي» فيهم الصدقات جعلت اآلخروف واْلربعة
 .«السبيل وابن
 ىي التي( بالالـ) للصدقة اْلولين استحقاؽ عن عبر ولماذا المغايرة ىذه في السر فما
. للظرفية ىي التي( في) بحرؼ لها ىؤلء استحقاؽ عن وعبر. للتمليك اْلصل في
 ذلك؟ في الحكمة فما
( الالـ) عن وعدؿ: بقولو (ٖٕٙ/ٕ) الخازف بهامش تفسيره في النسفي أجاب لقد

 ممن عليهم التصدؽ استحقاؽ في أرسخ بأنهم لإليذاف اْلخيرة اْلربعة في( في) على
 ويجعلوف الصدقات فيهم توضع بأف أحقاء أنهم على فنبو للوعاء( في) ْلف ذكره سبق
 لهذين وترجيح فضل فيو( السبيل وابن اهلل سبيل وفي) قولو في( في) وتكرير لها مظنة
 .ىػ. ا والغارمين الرقاب على
 الصناؼ أف وىي فائدة من الفرؽ لهذا بد فال: ( ٖٕٙ/ٕ) الخازف تفسير في وقاؿ

 شاءوا، فيما ذلك فيصرفوف الصدقات من نصيبهم إليهم يدفع ذكرىا المتقدـ الربعة
 يمكنوف ول إليهم يدفع ول الرؽ من رقابهم تخليص في نصيبهم فيوضع الرقاب وأما
 وفي ٔديونهم قضاء في نصيبهم فيصرؼ الغارمين في القوؿ وكذا فيو، التصرؼ من

 ما إليو فيصرؼ السبيل ابن وكذا الغزو في إليو يحتاجوف فيما نصيبهم ويصرؼ الغزاة
 . اىػ. غرضو بلوغ إلى سفره في إليو يحتاج

 يراعى ول مستقرا أخذا يأخذوف أصناؼ وأربعة :( ٖٓ٘/ٕ) المغني في الموفق قاؿ
 فمتى قلوبهم والمؤلفة عليها والعاملوف والمساكين الفقراء وىم الدفع بعد حالهم

 وىم منهم وأربعة. بحاؿ ردىا عليهم يجب ل ومستقرا دائما ملكا ملكوىا أخذوىا

                                                           

 أف ْلجل أعطي إنما ْلنو ؛ الدين غير في يصرفو ل فإنو ، دينو سداد ْلجل الزكاة من المدين أعطي إذاأي أنو  ٔ
 ما( المدين) للغاـر دفع وإذا( : " ٖٕٛ/ٕ" )القناع كشاؼ" في البهوتي قاؿ، لنفسو يتملكو أف ل دينو يسدد
 لسبب أخذه:  أي، انتهى"  مراعى أخذا يأخذ إنما ْلنو؛  فقيرا كاف وإف غيره في صرفو لو يجز لم،  دينو بو يقضي
 . غيره في يصرفو فال ، الدين سداد وىو ، معين
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 فإف مراعى أخذا يأخذوف فإنهم السبيل وابن اهلل سبيل وفي الرقاب وفي الغارموف
 .منهم استرجع وإل ْلجلها اْلخذ استحقوا التي الجهة في صرفوه
 بأخذىم يحصل لم لمعنى أخذوا ىؤلء أف قبلها والتي اْلصناؼ ىذه بين والفرؽ
 وتأليف والمساكين الفقراء غنى وىو لها، بأخذىم المقصود حصل واْلولوف للزكاة

 . العاملين أجر وأداء المؤلفين
 ( : المراد بالرقاب .ٕ:مسألة) 

 :  أضرب ثالثة وىم
 إعانة إليهم، الزكاة من الصرؼ الجمهور عند فيجوز: المسلموف المكاتبوف: اْلوؿ

 في الزكاة من شيء صرؼ يجز لم كما ، مالك ذلك يجز ولم رقابهم فك على لهم
 فعلى، والتبعيض والستيالد كالتدبير ، الكتابة بغير حرية سبب لو انعقد من إعتاؽ

 ، عليو وجب ما لبعض اْلداء على قادرا يكن لم إف المكاتب يعاف إنما الجمهور قوؿ
 . للوفاء إليو يحتاج ما جميع إليو دفع أصال شيئا يجد ل كاف فإف
 من قوؿ عندي ذلك في القوؿ من والصواب: (ٖٚٔ/ٗٔفي تفسيره ) الطبري قاؿ
 جعل اهلل فإف ذلك على الحجة إلجماع المكاتبوف الموضع ىذا في بالرقاب عني قاؿ

 من نفع منها إليو يرجع ول منو يخرجها مالو في عليو أوجبها من على واجبا حقا الزكاة
 يعود نفع وذلك أعتقو من ولء إليو راجع منها رقبة والمعتق عوض، ول الدنيا عرض

 ا.ىػ منها إليو
{ الرقاب وفي: }تعالى لقولو (:ٜٕٕ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 .اْلرقاء في الزكاة فتصرؼ اْلرقاء بها والمراد رقبة، جمع والرقاب[ ٓٙ: التوبة]
 مال؟ الرقيق نعطي أننا ذلك معنى ىل ولكن

 الذين ىم والمكاتبوف ،«المكاتبوف وىم»: بقولو المؤلف ذكره ما معناه ل،: الجواب
 الكتابة فيو تقع العقد ىذا ْلف الكتابة؛ من مأخوذ وىو أسيادىم، من أنفسهم اشتروا

 .والعبد السيد بين
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 يعطى؟ وكم
 .الوفاء بو يحصل ما يعطى: الجواب

 أشهر، ستة بعد خمسة منها يدفع آلؼ، بعشرة سيده من نفسو عبد اشترى: مثالو
 آلؼ وخمسة اْلوؿ، لألجل آلؼ خمسة نعطيو فهنا أخرى، أشهر ستة بعد وخمسة
 .الثاني لألجل

 ْلف عنو؛ قضاء سيده نعطي أف ويجوز سيده، فيوفي بيده نعطيو أف يجوز والمكاتب
 الفقراء بخالؼ وللرقاب،: يقل ولم ظرفية «في» و{ الرقاب وفي: }قاؿ تعالى اهلل

 ْلف بأيديهم؛ تمليكا يعطوف ىؤلء فإف قلوبهم، والمؤلفة عليها، والعاملين والمساكين
 .للتمليك والالـ بالالـ كاف استحقاقهم

 التمليك، فيها يشترط ول الظرفية، على الدالة «في» بػ استحقاقهم فجاء الرقاب وأما
 عشرة فهذه آلؼ، عشرة على عبدؾ كاتبت قد: ونقوؿ السيد إلى نذىب أف فيجوز
 .العبد يعلم لم وإف آلؼ،

 فإنو الكتابة يؤدي أف قبل اغتنى ثم كتابتو دين ليؤدي مال المكاتب أعطينا لو: فائدة
 .إلينا الماؿ يرد

 ذلك في الزكاة من الصرؼ جواز إلى ذىب وقد المسلم، الرقيق إعتاؽ: الثاني
 أف لو جاز الساعي أو اإلماـ بيد الزكاة كانت فإف وعليو ، رواية في وأحمد المالكية
 . للمسلمين وولؤىم ، فيعتقهم رقابا أو رقبة يشتري

 لعمـو ذلك فيجوز ، منها تامة رقبة يعتق أف فأراد الماؿ رب بيد الزكاة كانت إف وكذا
:  الحنابلة وعند ، أيضا للمسلمين المالكية عند ولؤىا ويكوف { الرقاب وفي}  اآلية

 رقاب لو وارث ول المعتق تركو بما يشترى أنو بمعنى ، مثلو في رد الولء من رجع ما
 . للمعتق الولء:  عبيد أبي وعند.  تعتق
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 ذلك ْلف الزكاة، من يعتق ل أنو إلى أخرى رواية في وأحمد والشافعية الحنفية وذىب
 الحقيقة، في السيد إلى دفع وْلنو الزكاة؛ إليو تدفع ل والقن ،ٔالقن إلى الزكاة كدفع
 في زكاتو من أعاف إف لكن ، بتمليك وليس ملك، إسقاط العتق ْلف:  الحنفية وقاؿ

 . الحنابلة من القوؿ ىذا أصحاب عند جاز رقبة إعتاؽ
 أف العتق{ الرّْقَابِ  َوِفي}: تعالى بقولو المراد أف على معهم ومن المالكية واحتج
 ل والتحرير والعتق عتقها فالمراد الرقبة فيو ذكرت موضع وكل رقبة جمع الرقاب
 . كاملة رقبة عتق من بد فال الكفارات في كما القن في إل يكوف

 :واحتجوا
 .غاـر ْلنو الغارمين حكم في لدخل بالمكاتب اختصت لو بأنها -أ

 ْلف يعتق ول يعاف قد ْلنو المكاتب انةعأ من أولى لتعتق الرقبة شراء وبأف -ب
 .للعبد تصرؼ ل والزكاة درىم عليو بقي ما عبد المكاتب

 . الكتابة بخالؼ وقت كل في يتيسر الشراء وْلف -ج
 ىو وعتقها الرقاب شراء أف والصحيح: ( ٜٚٙ/ٕ) القرآف أحكاـفي  العربي ابن قاؿ

 المكاتبين أراد ولو العتق، ىو إنما كتابو في الرقبة ذكر حيث اهلل فإف القرآف ظاىر
 أف وتحقيقو العتق، أراد أنو على دؿ الرقبة إلى عدؿ فلما اْلخص باسمهم لذكرىم

 الرقاب في يدخل فال الكتابة دين من عليو بما الغارمين جملة في دخل قد المكاتب
  .ا.ىػ بو يعتق نجم آخر في ولكن بالعمـو المكاتب في دخل وربما
 أىل بين خالؼ ول فيعتقها، رقبة يشتري أف لو كاف الزكاة من سهم للرقاب كاف فإذا

 يشتري أف لو كاف فإذا اهلل سبيل في عليو فيحمل الفرس يشتري أف للرجل أف العلم
 . ذلك بين فرؽ ل بالكماؿ رقبة يشتري أف جاز الزكاة من بالكماؿ فرسا

                                                           

 وأبواه ىو ملك الذي ىو القن الكسائي قاؿ، وأقنة قناف والجمع مملوؾ، أب من ولد الذي العبد ىو القن ٔ
 مملوكا أبوه كاف الذي القن اْلصمعي وقاؿ كمو في يقوؿ كأنو الكم وىو القناف من ىو وقاؿ ثعلب قاؿ وكذلك
 .الملك وىي القينة من مأخوذ القن وكأف مملكة عبد فهو كذلك يكن لم فإذا لمواليو
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 قاؿ. فيعتقها نسمة مالو زكاة من الرجل يشتري أف بأسا يرى ل كاف أنو الحسن وعن
 ىذا في جاءنا ما أعلى عباس ابن وقوؿ( : ٖٕٚ-ٕٕٚص ) اْلمواؿفي  عبيد أبو

 من كثير وعليو ذلك على الحسن وافقو وقد بالتأويل وأعلم بالتباع أولى وىو الباب،
 ا.ىػ العلم أىل

 ابن قاؿ كما الرقاب وعتق المكاتبين معونة جميعا اْلمرين تشمل اآلية أف والحق
 ومجد (،ٕٗٔ/ٙ) المحلى في حـز ابن جـز وبو الزىري شهاب بن ومحمد عباس
 .مع النيل( -ٚٛٔ/ٗ) المنتقى في تيمية ابن الدين

 اهلل صلى النبي إلى رجل جاء ) قاؿرضي اهلل عنو  عازب بن البراء عن وفي الحديث
 أعتق فقاؿ النار من ويبعدني الجنة إلى يقربني عمل على دلني: فقاؿ وسلم عليو

 تنفرد أف النسمة عتق ل قاؿ واحدا؟ أوليسا  اهلل رسوؿ يا قاؿ الرقبة وفك النسمة
 . ٔ... الحديث ( ثمنها في تعين أف الرقبة وفك بعتقها،
 وابن الحنابلة صرح وقد المشركين، أيدي من مسلما أسيرا بالزكاة يفتدي أف: الثالث
 اْلسر، من رقبة فك ْلنو ؛ النوع ىذا بجواز المالكية من الحكم عبد وابن حبيب

 وإذا، بمنعو المالكية وصرح ،بأيدينا من رقبة فك من أولى ىو بل اآلية في فيدخل
 بعمومها تشمل أف يصح فهل العبيد إلى تنصرؼ إطالقها عند «الرقاب» كلمة كانت

 معرض وىو الرقيق في السيد تحكم الكفرة فيو يتحكم الذي المسلم اْلسير رقبة
 أيًضا؟ لالسترقاؽ

  :لما يأتي  المسلم اْلسير الزكاة من يفك أف يصح والراجح أنو
                                                           

 ،ٜٜٕ/ ٗ) وأحمد ،(ٜٖٚ رقم ،ٓٓٔص) والطيالسى ،(ٕٚٚ) والصلة البر في المبارؾ بن اهلل عبد أخرجو ٔ
 ،(ٕٗٗٚ) ،(ٖٕٗٚ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي ،(ٖٗٚ رقم ،ٜٛ/ ٕ) حباف وابن ،(ٓٚٙٛٔ رقم

 رقم ،ٕٕٚ/ ٓٔ) الكبرى في والبيهقى ،(ٕٔٙٛ رقم ،ٖٕٙ/ ٕ) والحاكم ،(ٖ٘ٔ/ ٕ) السنن في والدارقطني
 وصححو حباف، ابن صححو والحديث( ٜٕٔٗ) السنة شرح في والبغوي ،(ٖٖ٘ٗ) الشعب وفي ،(ٕٕٓٔٔ

 وصححو ،(ٙٗٔ/ ٘) الفتح في الحافظ وصححو ثقات، رجالو(: ٕٓٗ/ ٗ) الهيثمى وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم
 صحيح إسناده(: ٓٓٙ/ ٖٓ) المسند تحقيق في اْلرنؤوط وقاؿ ،(ٜٖٙٚ) الجامع صحيح في اْللباني العالمة

 .ثقات رجالو
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 .الرؽ من العبد رقبة كفك فهو اْلسر من رقبة فك فيو ْلف -أ
 .قلوبهم المؤلفة إلى كصرفو فهو دينلل إعزازا فيو وْلف -ب
 من رقبتو لفك الغاـر إلى يدفعو ما أشبو رقبتو فك في اْلسير إلى يدفعو ما وْلف -ج

 . الدين
 القن حبس من أشد فهو العدو أيدي في لحبسو الردة أو القتل عليو يخاؼ وْلنو -د

 . الرؽ في
 الزكاة من أي منها اْلسارى فك في واختلفوا( : ٖٛٔ/ٛ) في تفسيره القرطبي وقاؿ
 ملكت رقبة ْلنها يجوز: حبيب ابن وقاؿ، القاسم ابن قوؿ وىو يجوز ل أصبغ فقاؿ

 الرقاب فكاؾ من وأولى أحق ذلك وكاف عتق إلى الرؽ من تخرج فهي الرؽ بملك
 الصدقة من وجائزا عبادة المسلم رؽ عن المسلم فك كاف إذا ْلنو بأيدينا التي

 ا.ىػ وذلو الكافر رؽ عن المسلم فك في ذلك يكوف أف وأولى فأحرى
 اْلسير منها ويفك»: قولو(: ٖٕٓ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين قي الشرح الممتع )

 .«المسلم
 .مأسور بمعنى فأسير مجروح، بمعنى كجريح مفعوؿ،: أي فعيل، اْلسير
 العرؼ في يسمى ما وىو بالغتصاب، يكوف وتارة بالقتاؿ، يكوف تارة واْلسر

 .الزكاة من يفك أسير فهو اختطف فمن الختطاؼ،
 يعطى أف يجوز ل فإنو ذمي أو معاىد أسر فلو مسلما، يكوف أف اشترط المؤلف لكن
 .المسلم حرمة من أدنى حرمتو ْلف فكو؛ في الزكاة من

 .«المسلم اْلسير منها يفك»: وقولو
 الرقيق للعبد اسم العربية اللغة في الرقيق ْلف اآلية؛ ظاىر خالؼ ىذا: قائل قاؿ إذا

 اْلسير؟ منها يفك فكيف[ ٕٜ: النساء{ ]رقبة فتحرير: }تعالى كقولو
 :يلي بما عللوا ذلك بجواز قالوا الذين: فالجواب

  .الفقير حاجة كدفع لحاجتو، دفعا ذلك في أف: أول
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 في ْلنو أولى؛ اْلسير بدف ففك العبودية، رؽ من العبد يفك أف جاز إذا أنو: ثانيا
 ىدد إف سيما ل للقتل؛ معرض وأنو اْلسر، محنة وىي العبودية، رؽ من أشد محنة
 .مال إليو يدفع لم إف بقتلو اآلسر

 اْلسير؟ فك عند الماؿ يعطى الذي ومن
 .اآلسرين نعطيو: الجواب

 :ىما نوعاف وبقي الرقاب، من نوعاف ىذاف
 قولو عمـو في داخل ْلنو جائز؛ فهذا فنعتقو، رقيقا الزكاة من نشتري أف: اْلوؿ النوع
 عند ىذا كاف إذا سيما ول الصورة، ىذه فيشمل[ ٓٙ: التوبة{ ]الرقاب وفي: }تعالى
 .ويعتق الزكاة من يشترى فإنو عليو يؤمن ل سيد عند أو يؤذيو سيد

 ىنا ْلنو يجزئ؛ ل فهذا الزكاة من فيعتقو عبد اإلنساف عند كاف إذا: الثاني النوع
 فقير، شخص عند دين لإلنساف يكوف أف بمنزلة: أي الزكاة، عن الدين إسقاط بمنزلة

 .يجوز ل فهذا الزكاة، من ويحسبو عنو فيسقطو
 :ىي أنواع أربعة عندنا فصار

 .المكاتب ػ ٔ
 .المسلم اْلسير ػ ٕ
 .جائزة الثالث الصور ىذه فيعتق، يشترى رقيق ػ ٖ
 .يجوز ل فهذا الزكاة، من فيحسبو سيده يعتقو رقيق ػ ٗ

 يشبو ْلنو الزكاة من نعطيو أننا فالظاىر بماؿ إل يخرجو من يجد لم إذا الغريق وكذلك
 ما كل تشمل أنها فالظاىر باْلرقاء، تختص ل العلم أىل عند المسألة ْلف اْلسير؛

 .إنجاء فيو
 

 (الغارمين السادس المصرؼ )باب
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 في الغـر وأصل أداؤىا عليهم وتعين الديوف تحملوا الذين وىم غاـر جمع: الغارموف
،: اللغة ، العذاب: والغراـ اللزـو { َغَراًما َكافَ  َعَذابَػَها ِإفَّ : }تعالى قولو ومنو الالـز

 الدائن على الغريم ويطلق لزمو، قد الدين ْلف الغاـر سمي ومنو( ٘ٙ: الفرقاف سورة)
 .صاحبو لمالزمتو غريما منهما كل وسمي المدين على يطلق وقد المدين، لمالزمتو

 نفسو لمصلحة غاـر:  نوعاف -وأحمد والشافعي مالك- الثالثة اْلئمة عند والغارموف
 . حكمو منهما ولكل المسلم المجتمع مصلحة في وغاـر مباح، في

 أو كسوة أو نفقة في يستدين كأف مباح في نفسو لمصلحة استداف غاـر: اْلوؿ النوع
 غيره على شيًئا أتلف أو منو لو لبد أثاث شراء أو مسكن بناء أو مرض عالج أو زواج
 ما إلى حاجة في كاف إذا دينو بو يقضي ما يعطي فهذا ذلك نحو أو سهوا أو خطأ

 . مباح أمر أو طاعة في استداف قد كافإذا   لفقره الدين بو يقضي
 : شروط دينو بو يقضي ما لنفسو الغاـر إلعطاء يشترطو 

 قادرا غنيِّا كاف فلو الدين بو يقضي ما إلى محتاجا يكوف أف: اْلوؿ الشرط
 مع يعطى أنو للشافعي قوؿ وفي، الزكاة من يعط لم عنده عروض أو بنقود سداده على

 ل لحاجتو يأخذ ْلنو اْلوؿ والصحيح ٔالبين لذات الغاـر فأشبو غاـر ْلنو الغنى
 .والمكاتب والمسكين كالفقير إليو لحاجتنا

                                                           

: وقيل الوصل، ىو: البين .«البين ذات إلصالح»: قولو (:ٕٖٕ/ٙقاؿ العالمة العيثمين في الشرح الممتع ) ٔ
 .أحيانا وفقيرة أحيانا، غنية العربية واللغة اْلضداد، باب من فيكوف القطيعة،

 كاف إذا المشتركة اْللفاظ في فقيرة وتكوف، ألفاظ عدة للمعنى يكوف بحيث المترادفة اْلسماء في غنية تكوف
 أف يجوز: فالبين، واحد لفظ على المتعددة المعاني تواردت حيث فقرىا يعني وىذا معاف، عدة ولو واحدا اللفظ
 ذات إصالح يعني الوصل من يكوف أف ويجوز، القطع إصالح المعنى فيكوف النفصاؿ، وىي البينونة، من يكوف

 وفتنة عداوة وأخرى جماعة بين يكوف أف «البين ذات إصالح» حاؿ كل وعلى، وصل إلى يحتاج ما: أي الوصل،
 منكم واحدة لكل ألتـز أنا: فيقوؿ الماؿ، ببذؿ إل اإلصالح من يتمكن ل قد لكن بينهم، ويصلح آخر فيأتي

 اإلصالح، ىذا في يدفعو ما الزكاة من الرجل ىذا فيعطى ذلك، على ويوافقوف الصلح، بشرط لاير آلؼ بعشرة
 .ألفا عشرين فيعطى
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 معصية في استداف لو أما مباح أمر أو طاعة في استداف قد يكوف أف: الثاني الشرط
 على لو إعانة ْلنو التوبة قبل شيء إليو يدفع لم ونحوه والغناء والقمار والزنا كالخمر
 من ليس الذمة في الدين بقاء ْلف إليو يدفع فقيل المعصية من تاب فإف اهلل معصية

 .معصية ل قربة الواجب على واإلعانة تفريغها يجب بل المعصية
 ثقة للمعاصي الستدانة إلى يعود أف يؤمن ل ْلنو يتب لم لو كما إليو يدفع ل: وقيل

 إعانة إعطائو في ْلف المعصية في الغاـر يعط لمو  من الزكاة، عنو يقضى دينو بأف منو
 .عصيانو في بمتابعتو لغيره وإغراء اهلل معصية على لو

 أف مثل،  معصية في غـر إف( : " ٖٖٖ/ٙ" )المغني" في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ
 التوبة قبل إليو يدفع لم،  ونحوه غناء أو قمار أو زناء في يصرفو أو، خمرا يشتري

 . انتهى"  المعصية على إعانة ْلنو؛ شيء
 يدفع لم معصية في غـر ومن( : " ٛٔٙ/ٕ" )الفروع" في اهلل رحمو مفلح ابن وقاؿ
 . انتهى"  إليو دفع تاب فإف، شيء إليو

 نعطيو ىل محـر في غـر من( : " ٖٕ٘/ٙ) الممتع الشرح في وقاؿ العالمة العثيمين
 ؟ الزكاة من

 لو ولذلك ، المحـر على إعانة ىذا ْلف ؛ نعطو لم وإل ، أعطيناه تاب إف:  الجواب
 . انتهى"  أخرى مرة لستداف أعطيناه
 ْلنو يعطى قيل فيو اختلف فقد مؤجال كاف فإف حال الدين يكوف أف: الثالث الشرط
 .اآلف إليو محتاج غير ْلنو يعطى ل وقيل ،النص عمـو في فيدخل غارما يسمى

 السنة تلك يحل اْلجل كاف إف: وقيل، اْلصح وىو:  المجموع في النووي قاؿ
 .اْلقواؿ صحأ القوؿ وىذا ،السنة تلك صدقات من يعطى فال وإل أعطي

 والده على الولد دين فيو فيدخل فيو يحبس مما الدين يكوف أف: الرابع الشرط
 وأما آلدمي كاف ما فيو يحبس الذي الدين ْلف والزكاة الكفارات دين ويخرج

 .هلل فهي والزكوات الكفارات
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 من ليس ْلنو إليو يدفع لم كافًرا كاف فإف مسلًما الغاـر يكوف أف: الخامس الشرط
 . ومكاتبهم فقيرىم إلى يدفع لم ولذلك الزكاة أىل

 كأف ، الزكاة من ليأخذ استداف قد يكوف ل أف المالكية اشترط :سادسال الشرط
 فقير بخالؼ ، منها يأخذ أف ْلجل بالدين اإلنفاؽ في وتوسع يكفيو ما عنده يكوف

 .منها اْلخذ ناويا للضرورة استداف
 مدين إعطاء بجواز: قوؿ الحنابلة وعند البيت، آؿ من يكوف ل أف :سابعال الشرط

 .منها البيت آؿ
 ذات إلصالح يغرموف الذين وىم :غيره لمصلحة الغاـر: الغارمين من الثاني النوع
 وأمواؿ دماء في وتشاجر عداوة القريتين أىل أو الحيين بين يقع بأف وذلك البين

 بالصلح فيتوسط ذلك يتحمل من على صلحهم ويتوقف الشحناء بسببو ويحدث
 من فكاف عظيًما معروفًا أتى قد فهذا بينهم عما عوًضا مال ذمتو في ويلتـز بينهم

 ويوىن المصلحين القـو بسادات ذلك يجحف لئال الصدقة من عنو حملو المعروؼ
 أغنياء كانوا ولو الزكاة من نصيًبا لهم وجعل فيها المسألة بإباحة الشرع فجاء عزائمهم

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأتيت حمالة تحملت ) قاؿ الهاللي مخارؽ بن قبيصة عنف
 إف قبيصة يا قاؿ ثم بها لك فنأمر الصدقة تأتينا حتى أقم فقاؿ فيها أسألو وسلم

 ورجل يمسك، ثم يصيبها حتى حمالة تحمل رجل ثالثة ْلحد إل تحل ل المسألة
 قاؿ أو عيش من قواما يصيب حتى المسألة لو فحلت مالو اجتاحت جائحة أصابتو
 لقد قومو من الحجا ذوي من ثالثة يقوؿ حتى فاقة أصابتو ورجل عيش من سدادا

 من سداد قاؿ أو عيش من قواما يصيب حتى المسألة لو فحلت فاقة، فالنا أصابت
 وفي،  ٔ( سحتا صاحبها يأكلها سحت قبيصة يا المسألة من سواىن فما عيش

 تحريم وعلى أغنياء، كانوا وإف الزكاة من الغارمين إعطاء مشروعية على دليل الحديث
 .حراًما أي سحتا يأكل فإنما حاجة لغير سأؿ من وأف حاجة، لغير المسألة

                                                           

 . (ٗٗٓٔ) برقم مسلم أخرجو ٔ
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 دينو، عن فاضال نصابًا يملك ول دين عليو منفهو : حنيفة أبي مذىب في الغاـرأما و 
 صدقة عليهم افترض اهلل أف أعلمهم)  لمعاذ وسلم عليو اهلل صلى بقولو واحتجوا

 إل تعطى ل الصدقة أف على يدؿ ىذا فإف ، ٔ( فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ
 اهلل صلى النبي جعل وقد قالوا ،اْلحناؼ عند درىم مائتي يملكوف ل من وىم للفقراء

 :قسمين الناس وسلم عليو
 لبطلت الغني إلى الصدقة صرؼ جاز فلو إليهم، صرؼي وقسًما منهم يؤخذ قسًما

 :يلي بما ذلك عن وأجيب يجوز ل وىذا القسمة
 وْلنهم الغالب لكونهم معاذ حديث في الفقراء خص وسلم عليو اهلل صلى أنو - ٔ

 . غيرىم من آكد وحقهم الصدقة إليهم تدفع من أكثر
 صلى بقولو مخصوص عاـ (فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ)  حديث أف - ٕ

 نفى فقد،  ٕ(الغاـر -منهم وذكر- لخمسة إل لغني الصدقة تحل ل) وسلم عليو اهلل
 النفي من والستثناء معو ومن الغاـر واستثنى للغني الصدقة حل الحديث ىذا في

 . إثبات
 المنصوص اْلصناؼ بقية لحق إبطاؿ بالفقر الزكاة يأخذ من كل إعطاء تقييد أف - ٖ

 .الصدقات آية في عليها
 إل الصدقة تحل ل» المتقدـ قبيصة حديث في وسلم عليو اهلل صلى قولو أف - ٗ

 ثم يصيبها حتى المسألة لو فحلت حمالة تحمل رجال -منهم وذكر- ثالثة ْلحد
 . يمسك أف عليو ليس الفقير ْلف غني أنو على دليل «يمسك

 أخذىم جواز في والمؤلف العامل فأشبو إليو لحاجتنا الزكاة من يأخذ الغاـر أف - ٘
 .أغنياء كانوا وإف الزكاة من

                                                           

 ( . ٜٔ، ومسلم )(ٜٖ٘ٔ) البخاري أخرجو ٔ
 الحديثاف تقدـ تخريجهما . ٕ
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 مع مالءة ول مليئا كاف إذا بضمانو يوثق إنما نالبي ذات إلصالح الغاـر أف - ٙ
 . الفقر

 ذلك في والمعتبر الشافعية، ذكره الضرب ىذا ضماف دين بسبب الغاـر(: ٔ-مسألة)
 ففي موسرا أحدىما كاف فإف معسرين، عنو والمضموف الضامن من كل يكوف أف

 . وتفصيل عندىم خالؼ الزكاة من الضامن إعطاء
 الزكاة؟ من الميت دين قضاء يجوز ىل(: ٕ-مسألة)
 كاف وقد، الميت إلى إحساف وفيو مشروع، أمر الميت عن الدين قضاء أف شك ل

 ىل سأؿ عليو ليصلي بالميت أتي إذا)  اإلسالـ أوؿ في وسلم عليو اهلل صلى النبي
 على صلوا ْلصحابو وقاؿ عليو، يصل لم دينا عليو أف أخبر فإف دين؟ عليو

 عن الدين يتحمل صار وسلم، عليو اهلل صلى رسولو على اهلل وسع فلما ،ٔ(صاحبكم
 أبي عن( ٜٕٕٚ) البخاري في جاء فقد عليو، ويصلي وفاء، لو ليس الذي الميت
 من بالمؤمنين أولى أنا ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة

 .( فلورثتو مال ترؾ ومن ، قضاؤه فعلي دينا فترؾ المؤمنين من توفي فمن أنفسهم،
 قوؿ ىو الزكاة من الميت دين قضاء بجواز والقوؿ ،ذلك في العلماء اختلفوقد 
 وبو عنو الروايتين إحدى في وأحمد وأصحابو وجو في والشافعي أصحابو وأكثر مالك

 . العلم أىل من وغيرىم الطحاوي جعفر وأبو ثور أبو قاؿ
 مذىب(: ٕٖٔ/ٔ) الشريعة أىل اختالؼ معرفة في البديعة المعانيوقاؿ الريمي في 

 سهم من ذلك قضاء جواز ففي لو، تركة ول دين وعليو رجل مات إذا الشافعي
 والثاني. وأحمد حنيفة وأبو النخعي قاؿ وبو يجوز، ل أحدىما: وجهاف الغارمين

 .بو وقطع الشافعية من المعتمد صاحب واختاره يجوز،
 يكفن ل أحمد اإلماـ قاؿ( : " ٕٔٛ/ٕ" )المغني" في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ

 قضاء في دفعها يجز لم وإنما، الميت دين الزكاة من يقضى ول ، الزكاة من الميت

                                                           

 ( .ٜٕٕ٘) البخاري أخرجو ٔ
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 صار غريمو إلى دفعها وإف،  إليو الدفع يمكن ول الميت ىو الغاـر ْلف؛  الميت دين
 . انتهى"  الغاـر إلى ل الغريم إلى الدفع
: الشافعي مذىب في وجهين ذلك في (ٕٕٗ/ٙ) المجموعفي  النووي اإلماـ وذكر

 لعمـو يجوز: والثاني، وأحمد حنيفة وأبي النخعي مذىب وىو قاؿ يجوز ل: أحدىما
 . كالحي دينو لقضاء التبرع يصح وْلنو اآلية؛
 دين يقضى ل أنو اْلشهر اْلصح( : " ٕٖٓ/ٕ" )الطالبين روضة" في اهلل رحمو وقاؿ

 . بتصرؼ انتهى"  الغارمين سهم من الميت
 الميت دين منها يقضي: وغيرىم علماؤنا قاؿ: ( ٘ٛٔ/ٛفي تفسيره ) القرطبي وقاؿ
 ترؾ من نفسو، من مؤمن بكل أولى أنا)  وسلم عليو اهلل صلى قاؿ الغارمين من ْلنو
 . ٔ( وعلي فإلي ضياًعا أو ديًنا ترؾ ومن فألىلو مال
 الفتاوى مجموعفقاؿ في  اهلل، رحمو تيمية ابن اإلسالـ شيخ القوؿ ىذا اختار وقد

 قولي أحد في الزكاة من يوفى أف فيجوز الميت على الذي الدين وأما: (ٓٛ/ٕ٘)
:)  يقل ولم(  َواْلَغارِِمينَ )  : قاؿ تعالى اهلل ْلف أحمد عن الروايتين إحدى وىو العلماء

 لوارثو يملك وأف عنو الوفاء يجوز ىذا وعلى تمليكو يشترط ل فالغاـر(  وللغارمين
 ا.ىػ ولغيره
 وعليو توفي شخص( : ٖٚٚ/ٛٔ) اهفتاو  مجموع كما في  عثيمينال عالمةال وسئل
 ؟ الزكاة من الدين ىذا يسدد أف يجوز فهل سداده، يستطيع من وراءه وليس دين،

 الوفاء بنية أخذه قد كاف إذا ولكن الزكاة، من الميت دين يسدد أف يجوز ل: فأجاب
 . انتهى"  عنو يؤديو اهلل فإف

 الزكاة؟ من الميت دين يقضى ىل(: ٖٕٙ/ٙ) الممتع الشرح في أيضا وقاؿ
 .منها ويدفع بتركتو، غني فهو تركة لو كاف إذا: الجواب

                                                           

 ( .ٚٙٛ( ، ومسلم )ٜٜٖٕأخرجو البخاري ) ٔ
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 عبد وابن اْلمواؿ في عبيد أبو حكاه وقد منها، الميت دين يقضى ل أنو والصحيح
 خالؼ نظرنا في أنو إل خالؼ، ففيها إجماعا ليست المسألة لكن إجماعا، البر

 اْلموات ديوف تقضى أف جوز اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالـ شيخ أف والعجيب ضعيف،
{ والغارمين: }تعالى بقولو واستدؿ أحمد، اإلماـ مذىب في وجها وحكاه الزكاة من
 لكن الحي، من الذمة بإبراء أولى فالميت الذمة، إبراء اعتبر وإنما التمليك، يعتبر فلم

 :التالية لألمور الزكاة من الميت دين يقضى فال أرجح، اْلوؿ القوؿ
: يقاؿ كما ذؿ الدين ْلف الدين؛ ذؿ عنو يزاؿ أف الغاـر إعطاء من الظاىر أف: أول

 .«النهار في وذؿ الليل في ىم الدين»
 فكاف الزكاة، من اْلموات ديوف يقضي ل كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: ثانيا
 لم يترؾ لم فإف وفاء؟ ترؾ ىل وسلم عليو اهلل صلى فيسأؿ دين وعليو بالميت، يؤتى
 .عليو صلى وفاء، لو: قالوا وإف عليو يصل
 اْلموات، عن عليو اهلل فتح بما الدين يقضي صار الماؿ عنده وكثر عليو اهلل فتح فلما
 .وسلم عليو اهلل صلى لفعلو جائزا الزكاة من الميت عن الدين قضاء كاف ولو
 الناس أف العادة ْلف اْلحياء؛ من كثير ديوف قضاء لعطل الباب ىذا فتح لو أنو: ثالثا

 .اْلموات من بالوفاء أحق واْلحياء الحي، على يعطفوف مما أكثر الميت على يعطفوف
 أراد وإف عنو، اهلل أدى أداءىا يريد الناس أمواؿ أخذ قد كاف إذا الميت أف: رابعا

 .الدين تسديد لو ييسر ولم أتلفو قد فاهلل إتالفها
 .غارما يسمى فال بموتو خربت قد الميت ذمة أف: خامسا
 يجحدوا أف فيمكن الورثة، من والجشع الطمع باب يفتح الباب ىذا فتح أف: سادسا

 .  انتهى مدين ىذا: ويقولوا الميت ماؿ
 الزكاة من -أي دين الميت– قضاؤه أما( : ٜ٘ٗ/ٕوقاؿ الشيخ الفوزاف في فتاواه )

 لألصناؼ الزكاة مصارؼ بين وتعالى، سبحانو اهلل ْلف العلم، أىل بين خالؼ فمحل
 الدين وقضاء عليها، الزيادة يجوز ول وتعالى، سبحانو اهلل بينو ما على فيقتصر الثمانية
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 وىو: الثاني والقوؿ. العلم ْلىل القولين أحد وىذا يظهر، فيما يدخل ل الميت، عن
 عن الدين قضاء يجوز أنو تيمية، ابن الدين تقي الشيخ اختاره وقد أحمد، عن رواية

 أحوط فإنو الزكاة، غير من الدين يقضى أف أمكن مهما ولكن الزكاة، من الميت
  .أعلم واهلل وأحسن،

 منها يقضى أنو على والجمهور: (ٓٙ/٘) المحيط البحر في حياف أبو قاؿ(: تنبيو)
ا.ىػ وىذا النقل مشكل ْلف الجمهور على عدـ جواز دين  غاـر ىو إذ الميت دين

 مات إف(: ٕٕٖ/ٖٕالميت من الزكاة كما تقدـ، وأيضا جاء في الموسوعة الفقهية )
 ا.ىػ  الزكاة من دينو سداد الجمهور عند يجز لم تركتو في وفاء ول المدين

 . دينو سداد في يصرفو فإنو الزكاة من أعطي إذا المدين (:ٖ-مسألة) 
 ْلنو ؛ الدين غير في يصرفو ل فإنو ، دينو سداد ْلجل الزكاة من المدين أعطي إذا

 . لنفسو يتملكو أف ل دينو يسدد أف ْلجل أعطي إنما
 يقضي ما( المدين) للغاـر دفع وإذا( : " ٖٕٛ/ٕ" )القناع كشاؼ" في البهوتي قاؿ

"  مراعى أخذا يأخذ إنما ْلنو؛  فقيرا كاف وإف غيره في صرفو لو يجز لم،  دينو بو
 . غيره في يصرفو فال ، الدين سداد وىو ، معين لسبب أخذه:  أي،  انتهى

 إليو؟ يردىا أف بشرط للمدين الزكاة يدفع أف الدين لصاحب يجوز ىل ( :ٗ-مسألة)
 ، السداد يستطيع ول ، لو مدينا كاف لمن الزكاة يدفع أف لإلنساف يجوزوالجواب 

 . إليو يردىا أف عليو يشترط ل أف بشرط
 أف بشرط إليو الزكاة دفع إذا أما( : " ٜٛٔ/ٙ" )المجموع" في اهلل رحمو النووي قاؿ

 . انتهى"  بالتفاؽ الزكاة تسقط ول الدفع يصح فال دينو عن إليو يردىا
 الدين لصاحب يجوز ىل(: ٖٛٚ/ٛٔ) كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عالمةال وسئل
 ؟ لدينو وفاء للدافع يردىا أف بشرط المدين للفقير الزكاة دفع

 لو حتى حرج ول بأس فال ، زكاتك إليو ودفعت ، فقير مدين لك كاف لو: "  فأجاب
 فعلت إذا ْلنك ؛ يجوز ل ذلك عليو تشترط لكن ، حرج فال ، بعد فيما عليك ردىا
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 ، الفقير ذمة في الذي مالك تسترد أف العمل بهذا تريد إنما أنك علمنا فقد ىذا
 . انتهى"  غيره ول نفسو ل أحدا اإلنساف فيها يحابي أف يجوز ل والزكاة

 ؟دينو ليقضي المدين للوالد الزكاة دفع( : حكم ٘-مسألة)
.  والجدات واْلجداد واْلـ اْلب وىم ، لألصوؿ الزكاة صرؼ يجوز ل أنو اْلصل

 نفقتهم ْلف وذلك؛  وأولدىم والبنات اْلبناء:  وىم للفروع صرفها يجوز ل وكذا
 . الزكاة أخذ عن بها فيستغنوا،  واجبة

،  للولد ول،  علوا وإف،  للوالدين المفروضة الصدقة من يعطى ول: " قدامة ابن قاؿ
 إلى دفعها يجوز ل الزكاة أف على العلم أىل أجمع:  المنذر ابن قاؿ سفل وإف

 زكاتو دفع وْلف،  عليهم النفقة على إليهم الدافع يجبر التي الحاؿ في،  الوالدين
،  نفسو إلى دفعها فكأنو،  إليو نفعها ويعود،  عنو وتسقطها،  نفقتو عن تغنيهم إليهم
 . يسير بتصرؼ( ٜٕٙ/ٕ) المغني من انتهى.." تجز فلم

 أما ، عليهم النفقة وىو نفسو عن واجبا بذلك ليسقط الزكاة يعطيهم كاف إذا وىذا
 الدين لقضاء زكاتو يعطيهما أف حرج فال ، الولد على واجب فغير الوالدين دين قضاء

. 
 من تيمية وابن والشافعية المالكية وقيد( : "ٚٚٔ/ٖٕ" )الفقهية الموسوعة" في جاء

 من ولده أو والده أعطى لو أما،  والمساكين الفقراء بسهم الممنوع اإلعطاء الحنابلة
 . بأس فال الغزاة أو الغارمين أو المكاتبين أو العاملين سهم

 . انتهى" إعطاؤه جاز نفقتو يلزمو ل كاف إف:  أيضا وقالوا
 زكاة إخراج لي يصح ىل (:ٖٔٔ/ٗٔ)كما في مجموع فتاواه  بازابن  عالمةال وسئل
 والدنا وفاة بعد والدتي تربيتهم على تقـو الذين القاصرين وأخواتي إخواني إلى الماؿ
 أنهم أشعر ولكني ، القاصرين غير إخواني إلى الزكاة ىذه دفع يصح وىل ؟ اهلل رحمو

 ؟ الزكاة ىذه لهم أدفع ، الناس من غيرىم من أكثر ربما إليها محتاجوف
 : فأجاب
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 ليسوا ىم من إلى دفعها من أفضل أىلها من ىم الذين اْلقارب إلى الزكاة دفع إف"
 ممن اْلقارب ىؤلء كاف إذا إل وصلة صدقة القريب على الصدقة ْلف قرابتك؛ من

 ، يجوز ل ىذا فإف اإلنفاؽ من مالك بو تحمي ما الزكاة من وأعطيتهم. نفقتهم تلزمك
 لإلنفاؽ يتسع ل مالك وأف ، فقراء واْلخوات ذكرت الذين اإلخوة ىؤلء أف قدر فإذا

 اإلخوة ىؤلء كاف لو وكذلك.  زكاتك من تعطيهم أف عليك حرج فال ؛ عليهم
 في عليك حرج ل فإنو ، زكاتك من دينهم وقضيت للناس ديوف عليهم واْلخوات

 قضاؤىا فيكوف ، قريبو عن يقضيها أف القريب يلـز ل الديوف ْلف وذلك ؛ أيضا ىذا
 ، وفاءه يستطيع ول ْلحد دين وعليو أباؾ أو ابنك كاف ولو حتى مجزيا أمرا زكاتو من
 ، زكاتك من أبيك دين تقضي أف يجوز أي ، زكاتك من تقضيو أف لك يجوز فإنو

 تحصيل الدين ىذا سبب يكوف ل أف بشرط زكاتك من ولدؾ دين تقضي أف ويجوز
 أف لك يحل ل فإنو ، عليك واجبة نفقة تحصيل سببو كاف فإف ، عليك واجبة نفقة

 تجب من على اإلنفاؽ منع على حيلة ذلك يتخذ لئال ؛ زكاتك من الدين تقضي
 . انتهى"  زكاتو من ديونهم يقضي ثم يستدين أف ْلجل عليو نفقتهم
 اإلنساف دفع حكم ما(: ٘ٔٗ/ٛٔ)كما في مجموع فتاواه  عثيمينال عالمةال وسئل
 ؟ وفرعو أصلو إلى زكاتو

 وبناتو وأبناءه ، علوا وإف وأمهاتو آباءه أعني وفرعو أصلو إلى الزكاة دفع: " فأجاب
 النفقة عنو ليسقط دفعها لو كما ، تجزئو لم عليو واجب إلسقاط كاف إف نزلوا وإف

 فإنها ، عليو واجب إسقاط غير في كاف إف أما ، بالزكاة استغنوا إذا عليو لهم الواجبة
 يحتمل ل ومالو ابن أولد لو كاف أو ، الحي أبيو عن دينا بها قضى لو كما ، تجزئو

 ْلف ؛ حينئذ زكاتو من ابنو أولد يعطي فإنو ، وأولده زوجتو وعلى عليهم اإلنفاؽ
 التي الحاؿ في والفروع لألصوؿ الزكاة وبذؿ ، الحاؿ ىذه في عليو تجب ل نفقتهم
 . انتهى"  وصلة صدقة ذلك ْلف ؛ لغيرىم بذلها من أولى تجزئ

 ديونا؟ عليها ْلف لزوجتو زكاتو يعطي أف للزوج يجوز ىل( : ٙ-مسألة)
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 يعطي أف ىو والممنوع ، دينها قضاء عليو يجب ل ْلنو ، ذلك في حرج ل ، نعم
 . عليها واجبة نفقة نفسو عن بذلك ليسقط لمرأتو زكاتو الرجل

 الزكاة من زوجتو يعطي ل الرجل أف على العلم أىل أجمع: " اهلل رحمو المنذر ابن قاؿ
،  إليها دفعها يجز فلم،  الزكاة أخذ عن بها فتستغني،  عليو واجبة نفقتها ْلف وذلك؛ 

 ( .ٕٓٚ/ٕ" )المغني" من انتهى" عليها اإلنفاؽ سبيل على إليها دفعها لو كما
 الزوج إعطاء وأما" : "  خليل مختصر شرح الجليل منح"  في اهلل رحمو عليش وقاؿ

 الزوجين من واحد كل إعطاء:  أي] فيهما المنع ومحل،  اتفاقا فيمنع زكاتو زوجتو
 غيره على ينفقو أو دينو في ليدفعو اآلخر أحدىما إعطاء يكن لم إف[ : لآلخر الزكاة

 . انتهى"  اتفاقا جاز وإل ،
 وكاف زكاتو من والده دين قضى الشخص أف لو: " اهلل رحمو عثيمينال عالمةال وقاؿ
 زوجتو دين قضاء في زكاتو الزوج دفع ولو ، جائز ذلك فإف الوفاء يستطيع ل والده
"  الغارمين من أنهم عليهم يصدؽ ْلنو ، بذلك بأس ل فإنو الوفاء على تقدر ل وىي

 " .الدرب على نور فتاوى" من انتهى
 .البين ذات إصالح(: دفع الزكاة في ٚ-مسألة)

 الغاـر: السادس»: قولو :(ٖٖٕ/ٙ" )الممتع الشرحفي  عثيمينال عالمةال قاؿ
، لحقو من ىو الغاـر .«البين ذات إلصالح  وما بالماؿ، واإللزاـ الضماف وىو الغـر

 غاـر: والثاني، البين ذات إلصالح غاـر: اْلوؿ :ىما نوعاف والغاـر .ذلك أشبو
، ما بمقدار الزكاة من يعطى فاْلوؿ، لنفسو  عند فيوافى الثاني وأما، غنيا كاف ولو غـر
 .وفائو على يقدر لم إذا الدين
 باب من فيكوف القطيعة،: وقيل الوصل، ىو: البين .«البين ذات إلصالح»: وقولو

 .أحيانا وفقيرة أحيانا، غنية العربية واللغة اْلضداد،
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 في فقيرة وتكوف .ألفاظ عدة للمعنى يكوف بحيث المترادفة اْلسماء في غنية تكوف
 حيث فقرىا يعني وىذا معاف، عدة ولو واحدا اللفظ كاف إذا المشتركة اْللفاظ
 .واحد لفظ على المتعددة المعاني تواردت

 . القطع إصالح المعنى فيكوف النفصاؿ، وىي البينونة، من يكوف أف يجوز: فالبين
 .وصل إلى يحتاج ما: أي الوصل، ذات إصالح يعني الوصل من يكوف أف ويجوز
 فيأتي وفتنة عداوة وأخرى جماعة بين يكوف أف «البين ذات إصالح» حاؿ كل وعلى
 ألتـز أنا: فيقوؿ الماؿ، ببذؿ إل اإلصالح من يتمكن ل قد لكن بينهم، ويصلح آخر
 ىذا فيعطى ذلك، على ويوافقوف الصلح، بشرط لاير آلؼ بعشرة منكم واحدة لكل

 .ألفا عشرين فيعطى اإلصالح، ىذا في يدفعو ما الزكاة من الرجل
 دين عليو فليس غارما، يكوف ل مالو من وفى إذا ْلنو يعطى؛ ل فإنو مالو من وفى وإذا
 .اآلف

 :حالين في الزكاة من يعطى: فيقاؿ التفصيل ينبغي ولكن
 .نفكو أف بد فال مشغولة، ذمتو فهنا مالو؛ من يوؼ لم إذا ػ ٔ
 وقد اإلصالح، باب نسد أل ْلجل الزكاة؛ أىل على الرجوع بنية مالو من وفى إذا ػ ٕ

 أو معروؼ أو بصدقة أمر من إل نجواىم من كثير في خير ل: }تعالى اهلل قاؿ
 .فورا الدفع تقتضي قد الحاؿ وْلف ؛[ٗٔٔ: النساء{ ]الناس بين إصالح

 :الزكاة من فيهما يعطى ل حالين وفي
 .فيو الرجوع يجوز فال هلل أخرجو ْلنو هلل؛ التقرب بنية مالو من دفع إذا ػ ٔ
 . " الزكاة أىل على الرجوع ببالو يكن ولم مالو من دفع إذا ػ ٕ

 .«غنى مع ولو»: قولو
 إليو؛ للحاجة ىنا نعطيو ْلننا غنيا؛ كاف ولو الزكاة، من يعطى لإلصالح الغاـر أف: أي

 . انتهى .فقيرا يكوف أف يشترط ل فإنو إليو للحاجة أعطي ومن
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 عن أدى من كل وىكذا: العلماء قاؿ(: " ٜٜٔ/ٜ)في نفس المصدر  أيضا وقاؿ
 مما الدين كاف إذا إل إذنو، بغير ولو الرجوع، نوى إف يرجع فإنو واجبا، دينا غيره

 عليو الذي ْلف والكفارة؛ الزكاة مثل بإذف، إل يرجع ل فإنو المدين، نية فيو تشترط
 .يوكل ولم ينو لم الزكاة
 وكنت الزكاة، من دراىم أعطوني المجاىدين إلى سأذىب أنا: وقاؿ رجل جاء: مثالو
 زكاة أنها على ألفا ثالثين الرجل ىذا فأعطيت كثيرة، زكاة عنده صاحبي أف أعلم

 ينو، لم الزكاة عليو الذي وىنا النية، فيها تجب الزكاة ْلف ل؛ أرجع؟ فهل صاحبي
 .بذلها للذي صدقة وتكوف أجر وفيها اهلل عند بل تذىب، فال ألفا الثالثوف وأما
 لك مجيز وأنا خيرا، اهلل جزاؾ: فقاؿ زكاة، عنك دفعت إنني: وقلت أخبرتو، أنني فلو
 جواز والصحيح الدفع، حين النية وجود لعدـ يجزئ؛ ل فالمذىب التصرؼ، ىذا

 وىو التمر، حفظو قصة في عنو اهلل رضي ىررة أبي حديث ذلك على والدليل ، ذلك
 ليلة الشيطاف فجاءه يحفظها، الفطر صدقة على وسلم عليو اهلل صلى للرسوؿ وكيل

 عائلة، ولو فقير إنو: الشيطاف فقاؿ ىريرة، أبو فأمسكو التمر من وأخذ الليالي من
 إلى تذىب أف بد ل: قاؿ الثالثة والليلة الثانية، الليلة وىكذا وتركو، ىريرة أبو لو فرؽ

 أخبرؾ: وقاؿ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ من فخاؼ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 حتى شيطاف يقربك ول حافظ اهلل من عليك يزؿ لم ليلة في قرأتها فإف تقرؤىا، بآية

 ما: وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لو قاؿ أصبح فلما الكرسي، بآية فأعلمو تصبح،
 منذ تخاطب من أتدري: فقاؿ كذوب، وىو صدقك إنو: وقاؿ البارحة؟ أسيرؾ فعل
 . شيطاف ذلك: فقاؿ ل،: فقاؿ أياـ؟ ثالثة
 الرسوؿ لكن الرسوؿ، بإذف يدفع لم الزكاة من دفع حين عنو اهلل رضي ىريرة فأبو
 .أجازه والسالـ الصالة عليو

"  ذلك جواز الصحيح فإف الغير، وأجازه زكاة غيره عن دفع لو اإلنساف أف فالصحيح
. 
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 ة؟الزكا من واحتسابو الفقير عن الدين إسقاط حكم(: ٛ-مسألة)
 وأقيموا: )تعالى لقولو لو وإيتاء للفقير، تمليك فيها يكوف أف الزكاة إخراج في يشترط
 ، ٓٙ/التوبة( والمساكين للفقراء الصدقات إنما: ) وقولو ،( الزكاة وآتوا الصالة
 . للتمليك والالـ
 ومسلم( ٛ٘ٗٔ) البخاريرضي اهلل عنو عند  لمعاذ وسلم عليو اهلل صلى النبي وقوؿ

 وترد أموالهم من زكاة عليهم فرض اهلل أف فأخبرىم: ) اليمن إلى أرسلو حين( ٜٔ)
 إسقاطا تكوف أف يجزئ ل ولهذا وتمليك، وإعطاء أخذ فيها فالزكاة ،(فقرائهم على

 .الفقهاء جمهور عليو ما وىذا الفقير، على التي اْلجرة أو للدين،
 حرج فال تحايل، ول ،ومن اشتراط دوف ،دينال منها ىو وسدد ،وزكات اهأعط إف لكن
 . ذلك في

 فأراد دين معسر على لرجل كاف إذا(: ٜٙٔ/ٙ) المجموع في اهلل رحمو النووي قاؿ
 أبي مذىب وىو، يجزئو ل أنو فاْلصح زكاتي، عن جعلتو: لو وقاؿ زكاتو عن يجعلو أف

 إليو الزكاة دفع إذا أما ...بإقباضها إل يبرأ فال ذمتو في الزكاة ْلف وأحمد، حنيفة
 يصح ول ، بالتفاؽ الزكاة تسقط ول الدفع، يصح فال دينو عن إليو يردىا أف بشرط
 . باختصار انتهى"  بالتفاؽ بذلك الدين قضاء
 مدينو عن دينو يسقط أف للدائن يجوز ل(: ٖٓٓ/ٖٕ) الفقهية الموسوعة في وجاء

 ذلك فعل فإف مالو، زكاة من ويحسبو دينو بو يسد ما عنده ليس الذي المعسر الفقير
 وىو، أشهب عدا ما والمالكية والحنابلة الحنفية قاؿ وبهذا، الزكاة عن يجزئو لم

 فال، تعالى اهلل لحق الزكاة أف المنع ووجو ،عبيد أبي وقوؿ، الشافعية عند اْلصح
 وذىب، دينو واستيفاء، مالو إحياء أو نفسو نفع إلى يصرفها أف لإلنساف يجوز

 إلى وعطاء البصري الحسن عن منقوؿ وىو المالكية من وأشهب قوؿ في الشافعية
 .ىذا فكذا، جاز دينو عن منو أخذىا ثم زكاتو إليو دفع لو ْلنو؛ ذلك جواز
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 استقرض أو، لدينو سدادا إليو المدين فردىا مدينو إلى مالو زكاة الدائن دفع فإف
 يكن لم فإف، الزكاة من واحتسبو إليو فرده الدائن إلى فدفعو دينو بو يسد ما المدين

 عند قوؿ وىو، الجمهور عند جاز، مالو إلحياء قصدا أو، تواطؤا أو، حيلة ذلك
 . انتهى"  المالكية

 عند دين لك كاف إذا(: ٕٓٛ/ٗٔ)كما في مجموع فتاواه   باز بنا عالمةال وسئل
 ؟ الزكاة من عنو تسقطو أف لك فهل معسر فقير أو مريض

 وْلف ، الوفاء لو اهلل يسهل حتى المعسر إنظار الواجب ْلف ذلك؛ يجوز ل: "فأجاب
 وإسقاط ،( الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا: ) سبحانو اهلل قاؿ كما ، وإعطاء إيتاء الزكاة
 وقاية ذلك من يقصد وْلنو ، إبراء ىو وإنما ، إعطاء ول إيتاء ليس المعسر عن الدين
 . الفقير مواساة ل الماؿ
 رد وإذا غرمو، أجل من أو وحاجتو، فقره أجل من الزكاة من تعطيو أف يجوز لكن

 مواطأة عن ذلك يكن لم إذا بأس، فال عليو الذي الدين من بعضو أو ذلك عليك
 ا.ىػ نفسو من ذلك فعل ىو وإنما ، شرط ول وبينو بينك

 بنية الفقير الغريم إبراء: مسألة (:ٖٕٙ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 .الزكاة

 زكاة، لاير ألف الطالب ىذا على وكاف لاير، ألف يطلبو فقير مدين لو رجل: صورتها
 الزكاة؟ بنية عليو الذي لاير اْللف المدين عن الدائن يسقط أف يجوز فهل

 :ىي لوجوه وذلك نزاع، بال: اإلسالـ شيخ قاؿ يجزئ ل أنو: الجواب
[ ٖٓٔ: التوبة{ ]صدقة أموالهم من خذ: }تعالى قاؿ وإعطاء أخذ الزكاة أف: اْلوؿ
 .أخذ فيو ليس وىذا
 منو الخبيث تيمموا ول: }تعالى قاؿ الطيب من الخبيث إخراج بمنزلة ىذا أف: الثاني

 فعندي عين، زكاة عن الدين ىذا سيخرج أنو ذلك ووجو[ ٕٚٙ: البقرة{ ]تنفقوف
 ىو حوزتي في والذي لاير، ألف لي فقير ذمة وفي لاير، ألف وزكاتها ألفا، أربعوف مثال
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 ليس المعسر ذمة في الذي والدين تصرفي، وتحت يدي في وىي لاير، ألف أربعوف
 .يدي في

 فال وطيب جيد عن رديئا أخرج فكأني النفوس، في العين عن الدين نقص ومعلـو
 .يجزئ
 بذلك فيكوف الوفاء، من أيس قد الشخص كاف إذا إل يقع ل الغالب في أنو: الثالث
 .لاير ألف تأدية من سيسلم اآلف ْلنو بيده؛ الذي لمالو وإثراء إحياء
 عنده؟ ما زكاة من أبرئو أف يجوز ىل: مسألة

 على وىذا ػ لاير ألف زكاتها أخرج أف فعلي لاير ألف أربعوف رجل عند لي كاف لو: أي
 ىذا كاف ولو ػ ذلك خالؼ والصحيح زكاة فيو المعسر على الدين بأف المرجوح القوؿ
 الدين فيكوف الدين، من علي التي اْللف زكاة أسقط أف لي يجوز فهل معسرا، الرجل
 لاير؟ ألف وثالثوف تسعة مقداره عليو الذي

 .يجوز ل أنو المذىب: الجواب
 والزكاة دين اآلف والماؿ الماؿ، جنس من اآلف الزكاة ْلف يجوز؛: اإلسالـ شيخ وقاؿ
 من زكاه بل لينفق، الخبيث يتيمم لم اآلف فاإلنساف منها، أبرأتو التي وىي أيضا دين

 .الصحيح وىذا الدين، وىو المزكى مالو جنس
 ىذه ترد فال المعسر على الدين في تجب ل الزكاة أف وىو الراجح القوؿ على أما

 .السنة آخر دينو بو يوفي ما الفقير ىذا وجد إذا إل اللهم الصورة،
 ىذه في معسرا فكاف ألفا وثالثين تسعة إل يجد ولم ألفا، أربعوف الفقير على: مثال

 شيء؛ ىذا من النفس وفي الدين، عن الزكاة إسقاط يجوز: نقوؿ ربما فهذا اْللف،
 .أتاه الذي الماؿ ىذا من الزكاة فليخرج نقدا، ألفا وثالثوف تسعة اآلف أتاه: نقوؿ ْلننا
 أخرجتموىا؟ فكيف وإعطاء أخذ فيها ليس اْلخيرة المسألة ىذه قيل فإف

 أخذ فيها ليس أنو فصحيح عليو، الذي الماؿ جنس من ذلك رأوا ىم: فالجواب
 بوجوب: قلنا فإذا ألفا بأربعين مدينا كاف إذا: صورتها مواساة، فيها ولكن وإعطاء
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 ألف عليو يجب الدائن ىذا ْلف واضحة؛ فالمسألة المعسر على ولو الدين، في الزكاة
 الزكاة بنية لاير ألف سنة أوؿ فأبرأه المدين، ىذا يبرئ فصار الدين لهذا سنة كل لاير،
 لم ْلنو ريال؛ وعشرين خمسة إل لاير ألف عليو يجب الثانية السنة وفي ذمتو، في عما
 من عليو ما نقص السنوات دارت كلما وىكذا ألفا، وثالثوف تسعة إل ذمتو في يبق

 .الزكاة
 في أيسر إذا إل أصال زكاة فال المعسر، على الدين في الزكاة وجوب بعدـ: قلنا وإذا
 .الحوؿ آخر
 في أيسر إذا فهنا سنة يزكيو المعسر المدين من الدين قبض إذا الدائن إف: وقلنا
 اْللف أسقط أف أريد: الدائن وقاؿ ألفا، أربعوف والدين لاير، ألف إل عليو الذي الدين
 نقوؿ أف يمكن: قلنا عليك، الذي الدين عن الزكاة بنية عنها وعجزت عليك التي

 وثالثين تسعة عينا الدين استلم اآلف الدائن ْلف شيء؛ منو النفس في ولكن بالجواز،
 .معسر ْلنو الزكاة؛ فيو تجب ل المدين ذمة في الباقي واْللف منها، ألفا

 إذا إل المعسر على الدين في زكاة ل أنو المعسر على المدين زكاة في والصحيح
 .فقط واحدة سنة يزكيو فإنو قبضو

 .المدين لغريم الزكاة دفع(: ٜ-مسألة)
 إليو يسلمها أف فلو الغاـر إلى مالو زكاة دفع المزكي أراد إذا أنو الحنابلة صرح

 أحمد فعن الغاـر دين عن قضاء الغريم إلى يدفعها أف أحب وإف ، غريمو إلى ليدفعها
 دينار، ألف عليو رجل: ْلحمد قلت الحارث أبو قاؿ ذلك، يجوز إحداىما :روايتاف

 عن ىذا يجزئ الدين عليو الذي ىذا عن فأداىا ، مالو زكاة من ألف رجل على وكاف
 ما فأشبو دينو، قضاء في الزكاة دفع ْلنو وذلك بأسا، بذلك أرى ل نعم: قاؿ ؟ زكاتو

: أحمد قاؿ الغريم، إلى دفعو يجوز ل: الثانية والرواية دينو، بها يقضي إليو دفعها لو
 إليو دفع إف يخاؼ محتاج ىو قيل نفسو، عن ىو يقيض حتى إليو يدفعو أف إلي أحب

 أف ىذا فظاىر عنو، ليقضي المزكي الغاـر فليوكل قاؿ ، دينو يقضي ول يأكلو أف
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 ، الغاـر على ىو إنما الدين ْلف ؛ الغاـر بوكالة إل الغريم إلى الزكاة يدفع ل المزكي
 على ىذا يحمل أف يحتمل: قدامة ابن وقاؿ إذنو، أو بتوكيلو إل عنو قضاؤه يصح فال

 بها يقضي أف جاز اإلماـ الزكاة دافع كاف وإف جائزا، عنو قضاؤه ويكوف الستحباب،
 إف عليو يجبره ولهذا ، الدين إيفاء في عليو ولية لإلماـ ْلف توكيلو؛ غير من دينو

 . بسيط بتصرؼ (ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٙ) المغني. منو امتنع
 إلى نذىب أف يجوز ىل(: ٖٕٙ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 المدين؟ علم دوف مالو ونعطيو الدائن،
[ ٓٙ: التوبة{ ]الرقاب وفي: }تعالى قولو في داخل ىذا ْلف يجوز؛ نعم: الجواب

 بحرؼ جر ما على والمعطوؼ الرقاب، على عطفا «الغارمين» و «في» بػ مجرور فهو
 فيجوز التمليك، على تدؿ ل «في» و الغارمين، وفي فالتقدير الحرؼ ذلك لو يقدر

 .يطلبو لمن ندفعها أف
، نسلمها أف اْلولى ىل: قائل قاؿ فإف  أو الغريم، إلى ليدفعها إياىا ونعطيو للغاـر

 للغريم؟ ندفعها
 :تفصيل ىذا في فالجواب

 ليتولى إياىا إعطاؤه شك بال فاْلفضل دينو، وفاء على حريصا ثقة الغاـر كاف إذا
 .الناس أماـ يذـ ول يخجل، ل حتى نفسو؛ عن الدفع

 الذي الغريم إلى نذىب بل نعطيو، ل فإننا الدراىم ىذه يفسد أف يخشى كاف وإذا
 .دينو ونسدد يطلبو

 
 (اهلل سبيل السابع المصرؼ)باب 

 وقد ،والعمل العلم من مرضاتو إلى الموصل الطريق ىو اهلل وسبيل الطريق السبيل
 سبيل) و الطريق: اْلصل في: السبيل:  بقولو (ٖٖٛ/ٕ) النهاية في اْلثير ابن عرفو

 بأداء وجل عز اهلل إلى التقرب طريق بو سلك خالص عمل كل على يقع: عاـ( اهلل
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 حتى الجهاد على واقع الغالب في فهو أطلق وإذا الطاعات وأنواع والنوافل الفرائض
 ا.ىػ عليو مقصور كأنو الستعماؿ لكثرة صار

 على المصرؼ ىذا في الشرعي المراد تحديد في اهلل رحمهم العلماء اختلفقد و 
 :أقواؿ ثالثة

 جمهور القوؿ بهذا قاؿ وقد اهلل، سبيل في الغزاة ذلك في المقصود أف: القوؿ اْلوؿ 
 في اختلفوا: المباركفوري الحسن أبو قاؿ والفقهاء والمحدثين المفسرين من العلماء
 قاؿ الجمهور وعليو الغزاة بو المراد: فقيل المصارؼ آية في اهلل سبيل في المراد
 .الفقهاء وجمهور مالك قالو والجهاد الغزو ىو: الباجي

 السابع الصنف ىذا: قدامة ابن قاؿ الغزاة ىم «اهلل سبيل في» وسهم: الخرقي وقاؿ
 اهلل سبيل في الغزاة أنهم في خالؼ ول استحقاقهم في خالؼ ول الزكاة أصناؼ من
 .اىػ. الغزو ىو اإلطالؽ عند اهلل سبيل ْلف
 كانوا وإف غزوىم في ينفقوف ما يعطوف إنهم: اْلكثر فقاؿ القوؿ ىذا أىل اختلف ثم

 .أغنياء
 .بو منقطًعا فقيًرا كاف إذا إل الغازي يعطى ل: يوسف وأبو حنيفة أبو وقاؿ
 أف إل. فقيًرا أو كاف غنيِّا بالغازي يختص أنو على فاْلكثر اهلل سبيل أما: الحافظ قاؿ
 بقولو المراد في اْلخرى اْلقواؿ ذكر ثم المحتاج بالغازي يختص: قاؿ حنيفة أبا

 من الجمهور إليو ذىب ما ىو عندي الراجح والقوؿ: قاؿ ثم{ اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي: }تعالى
 في فهو الشرع عرؼ في أطلق إذا اهلل سبيل ْلف خاصة والجهاد الغزو بو المراد أف

: القرآف أحكاـ في العربي ابن قاؿ ،عليو مقصور كأنو حتى الجهاد على واقع الغالب
 أف في خالفًا أعلم ل ولكني كثيرة اهلل سبل: مالك قاؿ{ اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي: }قولو

 إل لغني الصدقة تحل ل ) يسار بن عطاء لحديث الغزو ىهنا اهلل بسبيل المراد
: تعالى لقولو مفسر صريح حديث وىو ...تخريجو تقدـ وقد الحديث (..  لخمسة

 ابن ذىب وإليو أحد من شافيا جوابا عنو أر ولم عليو حملو فيجب{ اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي}
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 أبي عن يسار بن عطاء حديث ذكر ثم بحق الجهاد فهو اهلل سبيل وأما: قاؿ إذ حـز
 :قاؿ حيث قدامة ابن رجحو الذي وىو ،داود أبي طريق من سعيد
 في ما كل فإف الجهاد، إلى ينصرؼ إنما اإلطالؽ عند اهلل سبيل ْلف أصح وىذا

 ىذه في ما يحمل أف فيجب اليسير، إل الجهاد بو أريد إنما اهلل سبيل ذكر من القرآف
 .انتهى. بو إرادتو الظاىر ْلف ذلك على اآلية

 إلجماع الصحيح ىو اْلوؿ والقوؿ: قاؿ حيث تفسيره في الخازف صححو الذي ىوو 
 إلجماع أولى واْلوؿ: قاؿ إذ تفسيره في القنوجي العالمة أيًضا ورجحو عليو الجمهور
 من غيرىم واختاره ورجحو القدير فتح في الشوكاني فسر وبو عليو الجمهور

 . المفسرين
 ما اآلية في المذكور اهلل سبيل بسهم المراد أف ىإل الحنفية جمهور ذىب وقد ىذا

 وجعلوا لفقرىم اإلسالـ بجيش اللحوؽ عن عجزوا الذين الفقراء الغزاة على يصرؼ
 وسلم عليو اهلل صلى قولوب واستدلوا، المجاىدين على السهم ىذا لمصرؼ قيًدا الفقر
 أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افترض قد اهلل أف أعلمهم)  اليمن إلى بعثو لما لمعاذ
 اهلل صلى بقولو استدلوا كما وتقدـ وغيرىما ومسلم البخاري رواه (فقرائهم على فترد
 . ٔ... ( لغني الصدقة تحل ل)  وسلم عليو

                                                           

 التاريخ في والبخاري ،( ٖٓ٘ٙ رقم ، ٗٙٔ/ٕ) وأحمد ،( ٖٙٙٓٔ رقم ، ٕٗٗ/ٕ) شيبة أبى ابن أخرجو ٔ
 والحاكم ،( ٕ٘ٙ رقم ، ٕٗ/ٖ) والترمذى ،( ٖٗٙٔ رقم ، ٛٔٔ/ٕ) داود وأبو ،( ٜٕٖ/  ٔ/  ٕ) الكبير

 وعبد ،( ٕٕٔٚ رقم ، ٖٓٓ ص) والطيالسى ،( ٖٜٕٗٔ رقم ، ٖٔ/ٚ) والبيهقى ،( ٛٚٗٔ رقم ، ٘ٙ٘/ٔ)
 ،( ٔٓٗٙ رقم ٔٔج) في يعلى وأبو ،( ٜٖٙٔ رقم ، ٕٚٗ/ٔ) والدارمى ،( ٘٘ٔٚ رقم ، ٓٔٔ/ٗ) الرزاؽ

 رضي عمرو بن عبداهلل حديث من( ٖٖٙ رقم ، ٜٜ ص) الجارود وابن ،( ٗٔ/  ٕ) المعاني شرح في والطحاوي
 وحديث ، وغيرىم ىالؿ بني من ورجل جنادة بن وحبشي وجابر ىريرة أبي حديث من أيضا ورد وقد عنهما اهلل

 في كثير ابن وصححو، الجارود  ابن وصححو الذىبي، وأقره الحاكم وصححو ، الترمذي حسنو عمرو بن عبداهلل
 إسناده:  المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٚٚٛ) اإلرواء في اْللباني وصححو ،( ٗٗٗ/ٚ) تفسيره
 ، ٕٕ/ٕ) المكدود غوث في الحويني وقاؿ ، الشيخين رجاؿ ثقات رجالو قوي إسناده:  اْلرنؤوط وقاؿ ، صحيح

 . صحيح حديث وىو ، حسن إسناده( : ٖٖٙ رقم
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 :يلي بما ذلك عن وأجيب
 صلى بقولو مخصوص عاـ ( فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ)  حديث أف: أول
 سبيل في الغازي منهم وذكر ٔ( لخمسة إل لغني الصدقة تحل ل)  وسلم عليو اهلل
 .اهلل

                                                           

 رقم ،ٜٔٔ/ ٕ) داود وأبو ،(ٔ٘ٔٚ رقم ،ٜٓٔ/ ٗ) الرزاؽ وعبد ،(٘٘٘ٔٔ رقم ،ٙ٘/ ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 ،ٜٜ ص) الجارود وابن ،(ٖٕٗٚ رقم ،ٔٚ/ ٗ) خزيمة وابن ،(ٔٗٛٔ رقم ٜٓ٘/ ٔ) ماجو وابن ،(ٖٙٙٔ

 رقم ،٘ٔ/ ٚ) والبيهقى ،(ٓٛٗٔ رقم ،ٙٙ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٖ رقم ،ٕٔٔ/ ٕ) والدارقطنى ،(ٖ٘ٙ رقم
 وصلو في اختلف والحديث( ٜٚ - ٜٙ/ ٘) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٖٖٚٗٔ) المعرفة وفي( ٜٕٙٗٔ
 طريقة: أصح أيهما الحفاظ واختلف صحيح، الحديث ىذا(: ٕٖٛ/ ٚ) المنير البدر في الملقن ابن قاؿ وإرسالو،

 أف أبيو عن ونقل أرسلو، الثوري أف: «حاتم أبي ابن علل» ففي طائفة؛ الثاني فصحح اإلرساؿ؟ طريقة أو الوصل
 ىذا: «عللو» في فقاؿ الدارقطني عنو وسئل يخالفو، ما البيهقي عن وسيأتي الثوري، عن نقلو كذا. أشبو اإلرساؿ
 ابن قالو سعيد، أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن والثوري معمر، عن الرزاؽ عبد بو حدث الحديث
 بن زيد عن الثوري، عن مهدي، ابن ورواه: قاؿ. أصح وىو وحده، معمر عن الرزاؽ عد عن: غيره وقاؿ عسكر،

 الشيخ وقاؿ الصحيح، وىو رجال، يسم ولم ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن الثبت حدثني: قاؿ أسلم
 ولكن الصحيح رجاؿ وجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(: ٘ٙٔ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في مقبل

 وصحح .ألخ..  خطأ ىذا فقال( ٕٕٔ/ ٔ) العلل في كما الحديث ىذا عن زرعة وأبا أباه يسأؿ حاتم أبي ابن
 داود أبي بلفظ مرفوعا سعيد أبي عن عطاء حديث من فيو أخرجو أف بعد مستدركو في الحاكم قاؿ اْلوؿ، طائفة

 بن زيد عن إياه، أنس بن مالك إلرساؿ يخرجاه لم وإنما: قاؿ الشيخين، شرط على صحيح حديث ىذا: المرسل
 الثقة قوؿ فالقوؿ يقفو أو يصلو أو الحديث مالك يرسل فقد صحيح، أنو شرطي من وىذا: قاؿ. عطاء عن أسلم،
 وأسنده مرسال، عطاء عن زيد، عن واحد، غير رواه قد الحديث ىذا: مسنده في البزار وقاؿ. ويسنده يصلو الذي
 ثقة، عندي الرزاؽ وعبد الصواب، عندي كاف ثقة بالحديث حدث وإذا: قاؿ والثوري معمر،: عن الرزاؽ عبد

 في الجوزي ابن وقاؿ. أسلم بن زيد رواية من جماعة وصلو الحديث ىذا: البر عبد ابن وقاؿ ثقة، ومعمر
 وىما وصال والثوري معمرا، وأف أرسال عيينة وابن مالكا، أف: وفيها طرقو، البيهقي وجمع. ثقات إسناده: «تحقيقو»

 ىػ.ا واْلصوليوف الفن ىذا أىل بو صرح كما للمتصل الحكم أف إذف والصحيح المعتمدين، الحفاظ جلة من
/ ٛٔ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،(ٓٚٛ رقم ،ٖٚٚ/ ٖ) اإلرواء في اْللباني العالمة وصححو

 خزيمة ابن الموصوؿ وصحح وإرسالو، وصلو في اختلف لكن الشيخين رجاؿ ثقات رجالو صحيح حديث(: ٜٚ
 المرسل ورجح. ويعتضد اْلئمة بعمل يتقوى إرسالو رضف وعلى والذىبي، البر عبد وابن والبيهقي والحاكم

 فقاؿ الوادعي عالمةال أما (.ٖ٘ٙ رقم ،ٖٕ/ ٕ) المكدود غوث في الحويني وصححو حاتم، أبي وابن الدارقطني
 ابن ولكن الصحيح رجاؿ وجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا( : ٘ٙٔ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في



 - 141 - 

 ولم أصناؼ ستة بعدىما وعد صنفين والمساكين الفقراء جعل تعالى اهلل أف: ثانًيا
في تفسيره  القرطبي قاؿ اآلية بظاىر الغنى مع اْلخذ لهم فيجوز الفقر فيهم يشترط

 . العلماء أكثر وىوقوؿ( : ٓٙ/٘) المحيط البحرفي  حياف وأبو ،(ٛ٘ٔ/ٛ)
 يرجع بهذا ْلنو مستقال صنًفا «اهلل سبيل في» مصرؼ كوف يبطل القيد ىذا إف: ثالثًا
 .«الفقراء» اْلوؿ الصنف إلى
 إل الغازي يعطى ل: وصاحباه حنيفة أبو وقاؿ: ( ٙٛٔ/ٛفي تفسيره ) القرطبي قاؿ
 نسخ النص على عنده والزيادة النص على زيادة وىذه. بو منقطًعا فقيًرا كاف إذا

 السنة صحيح في بل ىنا، معدـو وذلك متواتر، خبر أو بقرآف إل يكوف ل والنسخ
 سبيل في لغاز: لخسمة إل لغني الصدقة تحل ل» السالـ عليو قولو من ذلك، خالؼ

 اْلغنياء لبعض يجوز وأنو اآلية لمعنى مفسًرا الحديث ىذا فكاف الحديث «...  اهلل
 ا.ىػ أخذىا

 بأف ذلك عن ويجاب ،لشخص تملك أف بد ل الزكاة أفب أيضا اْلحناؼ ستدؿوي
 المجاىدين ْلشخاص يكوف أف قبل الجهاد مصلحة في يصرؼ اهلل سبيل في الصرؼ

 . التمليك «لـ» بػ ل «في» بحرؼ عنو عبر حيث
 الجهاد آلة من والمرابط المجاىد يلـز وما الغزو «اهلل سبيل» بػ المراد: المالكية وقاؿ

 . الفقر بوصف ل الجهاد بوصف يأخذ ْلنو غنيِّا كاف ولو وعدتو،
 أي الديواف في لهم سهم ل الذين المتطوعوف الغزاة ىم «اهلل سبيل»: الشافعية وقاؿ

 والرجوع الذىاب مدة والكسوة النفقة الغازي فيعطى الحكومة من راتًبا يتقاضوف ل

                                                                                                                                                  

 بن زيد عن الثوري رواه ، خطأ ىذا فقال( ٕٕٔ/ٔ) العلل في كما الحديث ىذا عن زرعة وأبا أباه يسأؿ حاتم أبي
 الثبت: قائل قاؿ فاف: أبي وقاؿ اشبو وىو وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي قاؿ قاؿ الثبت حدثني قاؿ اسلم

 ىو الثبت أليس:  زرعة ْلبي قلت ، عنو يكن لم يسار بن عطاء كاف لو لو قيل ؟ يسار بن عطاء ىو أليس ىو؟ من
 عليو اهلل صلى النبي عن عطاء عن زيد عن عيينو ابن رواه وقد. عنو يكني كاف ما عطاء كاف لو ل: قاؿ ؟ عطاء
 ".العلل" من اىػ.احفظ والثوري أبي قاؿ. مرسل وسلم آلو وعلى
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 كاف إف الفرس بو يشتري وما. طاؿ وإف بالثغر المقاـ ومدة غنيِّا، أو كاف فقيًرا
 . القتاؿ وآلت السالح بو يشتري وما فارًسا المقاتل
 أو راتب لهم ليس الذين المتطوعة الغزاة «اهلل سبيل» بػ المراد أف إلى الحنابلة وذىب

 يغز لم وإف غنيِّا كاف ولو لغزوه يكفيو ما منهم المجاىد فيعطى يكفيهم ما دوف لهم
 . اهلل سبيل في وكالىما كالغزو، الثغور على والرباط أخذه، ما رد بالفعل

 زكاة دفع حكم ما(: ٖ٘ٔ/ٛٔوقد سئل العالمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 فماذا يؤديها أف يستطيع ل ومن اهلل سبيل في والمرابطين المجاىدين على الفطر
 والمرابطين؟ للمجاىدين الفطر زكاة تدفع وىل يفعل؟

 المجاىدين على الزكاة تجب ىل اْلوؿ الشق: شقين من كأنو السؤاؿ فأجاب:
:  عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث لعمـو عليهم تجب نعم: والجواب والمرابطين،

 شعير، من صاعا أو تمر، من صاعا الفطر زكاة فرض وسلم عليو اهلل صلى النبي أف»
 .المسلمين من والكبير والصغير والعبد، والحر واْلنثى، الذكر على
 أولى وىم منها، يعطوف يكفيهم ما عندىم ليس الذين المرابطين فإف لو تحل من وأما
 لم وإف الزكاة، من نصيب لهم الذين اهلل سبيل في المجاىدين من ىم بل غيرىم، من

 اهلل رضي عباس ابن حديث في لقولو بالفقير، تختص الفطر زكاة أف إل فقراء، يكونوا
 وطعمة والرفث، اللغو من للصائم طهرة وسلم عليو اهلل صلى النبي فرضها»:  عنهما

 اهلل فاتقوا: }تعالى لقولو شيء عليو فليس يدفعها أف يستطيع ل من وأما .«للمساكين
 ىم فأولئك نفسو شح يوؽ ومن ْلنفسكم خيرا وأنفقوا وأطيعوا واسمعوا استطعتم ما

 .{ المفلحوف
 القوؿ وبهذا -:والعمار والحجاج الغزاة ىم «اهلل سبيل» بػ المراد أف: الثاني القوؿ

 يعينو أو اإلسالـ حجة بو يحج ما الزكاة من الفقير فيعطى العلماء، من جماعة قاؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حج لما ) قالت معقل أـ بحديث ذلك على واستدلوا، فيها

 وىلك مرض وأصابنا اهلل سبيل في معقل أبو فجعلو جمل لنا وكاف الوداع حجة وسلم
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 معقل أـ يا فقاؿ جئتو حجتو من فرغ فلما وسلم عليو اهلل صلى النبي وخرج معقل أبو
 نحج الذي ىو جمل لنا وكاف معقل أبو فهلك تهيأنا لقد قالت تخرجي أف منعك ما

 سبيل من الحج فإف عليو خرجت فهال قاؿ اهلل سبيل في معقل أبو بو فأوصى عليو
 أتتو، طليق أـ امرأتو أف حدثهم طليق أبا أف البصري حبيب بن طلق، وحديث ٔ( اهلل

 على ويغزو الناقة، على يحج وناقة، جمل لو وكاف! طليق أبا يا الحج حضر لو فقالت
 سبيل في حبستو أني تعلمي ألم: فقاؿ عليو؟ تحج الجمل يعطيها أف فسألتو الجمل،

. أعطيك أف أريد ما: قاؿ!  اهلل يرحمك فأعطنيو ؛ اهلل سبيل من الحج إف قالت! اهلل؟
: قالت. نفسي على بها أوثرؾ ل قاؿ الجمل على أنت وحج ناقتك فأعطني: قالت

 لكم، أترؾ وما بو أخرج ما عيالي وعن عني فضل عندي ما قاؿ. نفقتك من فأعطني
 اهلل رسوؿ أتيت فإذا قالت عليها، أبيت فلما قاؿ اهلل أخلفكها أعطيتني لو إنك قالت
 رسوؿ فأتيت قاؿ لك قلت بالذي وأخبره السالـ، مني فأقرئو  وسلم عليو اهلل صلى

 قاؿ طليق، أـ قالت بالذي وأخبرتو السالـ، منها فأقرأتو وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 كانت ناقتك أعطيتها ولو اهلل، سبيل في كاف الجمل أعطيتها لو طليق؛ أـ صدقت

 رسوؿ يا تسألك وإنها قاؿ اهلل أخلفكها نفقتك من أعطيتها ولو اهلل، سبيل في وكنت

                                                           

 التمهيد في البر عبد وابن ،( ٖٕٙٚ) خزيمة وابن ،( ٓٙٛٔ) والدارمي ،( ٜٜٛٔ) داود أبو أخرجو ٔ
وىو حديث صحيح لشواىده كما ( معقل بن عيسى ترجمة في)  الكماؿ تهذيب في والمزي ،( ٜ٘-ٛ٘/ٕٕ)

 . (ٜٙٛ" )اإلرواءفي 
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 الخزاعي لس أبي ، وحديث ٔ( رمضاف في عمرة قاؿ معك؟ الحج يعدؿ ما! اهلل
 . ٕ( الحج إلى الصدقة من إبل على وسلم عليو اهلل صلى النبي حملنا)  قاؿ
 في والعمرة الحج أف على تدؿ اْلحاديث وىذه: ( ٕٜٔ/ٗ) نيلفي ال الشوكاني قاؿ

 الحجاج تجهيز في صرفو لو جاز اهلل سبيل في مالو من شيًئا جعل من وأف اهلل، سبيل
 الزكاة من «اهلل سبيل» سهم من شيء صرؼ يجوز أنو على أيًضا وتدؿ، والمعتمرين

 ا.ىػ والعمرة الحج قاصدي على
 بو يحج ما يعطى الفقير أف : عنو الروايتين إحدى في أحمد اإلماـ ذىب ىذا وإلى

 مًعا، والنفل الفرض في جوازه الحنابلةن م القاضي واستظهر. فيو بو يستعين أو الفرض
 ىذا فعلى كالتطوع منو فالفرض عليو، فرض ل الفقير وْلف اهلل، سبيل في الكل ْلف

 المغني، كما في حجو في يعينو وما كاملة حجة بو يحج ما لو يدفع أف يجوز
(ٕ/ٚٓٔ – ٕٚٓ ). 

                                                           

 في والدولبي ،(ٙٔٛ رقم ،ٕٖٗ/ ٕٕ) الطبرانىو  ،(ٕٓٔٚ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي ابن أخرجو ٔ
 الكبير فى الطبرانى رواه(: ٕٓٛ/ ٖ) الهيثمى قاؿ( ٜٜٙٔ/ ٗ) اإلستيعاب في البر عبد وابن ،(ٖٚ/ ٖ) الكنى
 وقاؿ جيد، سنده(: ٜٗٔ/ ٗ) اإلصابة في الحافظ وقاؿ الصحيح، رجاؿ البزار ورجاؿ عنو باختصار والبزار

(: ٜٖٙٓ) الصحيحة في اْللباني العالمة وقاؿ ثقات، رجالو سنده(: ٜٙٔ/ ٖ) الخيرة إتحاؼ في البوصيري
 . (ٜٕٗٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وحسنو جيد، إسناده

/ ٕٕ) الكبير في والطبرانى ،(ٜٕٚ/ ٗ) الطبقات في سعد وابن ،(ٜٚٙٚٔ رقم ،ٕٕٔ/ ٗ) أحمد أخرجو ٕ
 في والحربي ،(ٕ/ ٜ) والعلل التاريخ في معين وابن ،(ٕ/ ٕ٘٘ ،ٕ/ ٕٔٗ) خزيمة وابن ،(ٖٚٛ رقم ،ٖٖٗ
/ ٔ) واْلسماء الكنى في والدولبي ،(ٕٖٕٛ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن ،(ٔ/ٜٗ/ ٘) الحديث غريب

 في البر عبد وابن ،(ٜٜٓٓٔ رقم ،ٕٕ٘/ ٘) الكبرى في والبيهقى ،(ٕٗٙٔ رقم ،ٕٔٙ/ ٔ) والحاكم ،(ٕٙ
 الذىبي، ووافقو الحاكم، صححو والحديث عنو اهلل رضي الخزاعي لس أبي حديث من كلهم( ٕٖٓ/ ٘) التمهيد

 إسحاؽ بن محمد غير الصحيح رجاؿ أحدىا ورجاؿ بأسانيد والطبرانى أحمد رواه(: ٖٔٔ/ ٓٔ) الهيثمى وقاؿ
 ثقات، رجالو حسن إسناد ىذا(: ٕٕٔٚ) الصحيحة في اْللباني العالمة وقاؿ أحدىا، فى بالسماع صرح وقد
 فثبت روايتيو، إحدى في أحمد وكذا الحربي، رواية في بالتحديث صرح فقد عنعنو، قد كاف إف و إسحاؽ، وابن

 إسحاؽ بن محمد حسن، إسناده(: ٛ٘ٗ/ ٜٕ) المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ هلل، والحمد الحديث
 رجاؿ وباقي أيضا، صدوؽ الحكم بن وعمرو التالية، الرواية في بالتحديث صرح وقد الحديث، حسن صدوؽ
 .ثقات اإلسناد
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 . الحنفية من الحسن بن ومحمد عمر وابن عباس ابن عن ىذا روي وقد
 حنيفة وأبو مالك قاؿ وبو الحج في الزكاة من يصرؼ ل أنو أحمد عن الثانية والرواية
 . العلم أىل وجمهور ثور وأبو والشافعي والثوري

 إنما اإلطالؽ عند اهلل سبيل ْلف أصح وىي: ( ٔٓٚ/ٕ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 إل الجهاد بو أريد إنما اهلل سبيل ذكر من القرآف في ما كل فإف الجهاد إلى ينصرؼ
 الزكاة وْلف بو إرادتو الظاىر ْلف ذلك على الزكاة آية في ما يحمل أف فيجب اليسير

 والغارمين الرقاب وفي والمساكين كالفقراء إليها محتاج: رجلين أحد إلى تصرؼ إنما
 والغاـر والمؤلف، والغازي كالعامل المسلموف إليو يحتاج من أو ديونهم، لقضاء

 حاجة ول إليو بهم حاجة ول فيو للمسلمين نفع ل للفقير والحج البين، ذات إلصالح
 مشقة وتكليفو عليو بإيجابو لو مصلحة ول فيسقطو عليو فرض ل الفقير ْلف أيًضا بو
 سائر من الحاجة ذوي على القدر ىذا وتوفير إيجابها عنو وخفف منها اهلل أرفقو قد

 . اىػ. أولى المسلمين مصالح في دفعو أو اْلصناؼ
 وقاؿ إسحاؽ بن محمد رواية من معقل أـ فحديث ذلك في الواردة اْلحاديث وأما
 يكوف أف يمتنع ول ،ٔبو يحتج ل «عن» قاؿ إذا والمدلس مدلس، وىو «عن» فيو

 الحافظ قاؿ لس، أبي وحديث. الغزو على محمولة اآلية ولكن اهلل سبيل في الحج
 المعنعن، في قيل ما عرفت وقد إسحاؽ ابن عنعنة فيو أف إل ثقات ورجالو: حجر ابن

 يجوز ول: ( ٜٗ/ٙ) السنة شرحفي  البغوي قاؿو  ،ثبوتو في المنذر ابن توقف ولهذا
 . العلم أىل أكثر عند الحج إلى الزكاة من شيء صرؼ
 اإلسالـ حجة يحج لم ومن ( :٘ٓٔ" )الختيارات" في تيمية ابن اإلسالـ شيخ وقاؿ
 . الزكاة من يعني اىػ بو يحج ما أعطى فقير وىو

                                                           

القاعدة صحيحة ولكنها ل تنطبق عى ىذا الحديث ْلف ابن إسحاؽ صرح بالتحديث في بعض الطرؽ كما  ٔ
 تقدـ .
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 فقراء إركاب في الزكاة صرؼ يجوز ( :ٖٛ/  ٓٔ) الدائمة اللجنة فتاوى في وجاء
 وفي: ) تعالى قولو عمـو في لدخولو ، فيو ونفقتهم ، اإلسالـ فريضة لحج المسلمين

 . اىػ الزكاة مصارؼ آية من( اهلل سبيل
 في كثير ابن الحافظ قاؿ ولذلك(: ٖٔٛوقاؿ العالمة اْللباني في تماـ المنة )ص

 اهلل سبيل من الحج وإسحاؽ والحسن أحمد اإلماـ وعند: "  إليها المشار اآلية تفسير
 "  للحديث

" : "  العلمية الختيارات"  في فقاؿ تيمية ابن اإلسالـ شيخ اختيار وىو ىذا يريد 
 عن الروايتين إحدى وىو بو يحج ما أعطي فقير وىو اإلسالـ حجة يحج لم ومن

 عن سئل أنو عمر ابن عن(  ٜٙٚٔ رقم)  اْلمواؿ في عبيد أبو رواه وقد"  أحمد
 إنو أما:  فقاؿ ؟ الحج في أتجعل:  لو فقيل اهلل سبيل في درىما بثالثين أوصت امرأة

 عبيد أبو وروى( ٕٛ٘/ٖ) الفتح في الحافظ قاؿ كما صحيح وإسناده اهلل سبيل في
 أف بأسا يرى ل كاف أنو: "  عباس ابن عن صحيح بسند(  ٜ٘ٙٔو ٗٛٚٔ رقم) 

 أبا بأف لو عبيد أبي وإعالؿ"  الرقبة يعتق وأف الحج في مالو زكاة من الرجل يعطي
 لحديث الناس أحفظ وىو ثقة معاوية أبا رواية من ْلف بشيء ليس بو انفرد معاوية

 كما سليماف بن عبدة عنو تابعو وقد عنو روايتو من وىذا التقريب في كما اْلعمش
 (ٖٚٚ - ٖٙٚ/ٖ) الغليل إرواء وانظر بو معاوية أبي تفرد شبهة فزالت الفتح في

 اهلل سبيل من الحج كوف وىو النص بو جاء ما المؤلف حضرة ينكر أف الغرائب ومن
 بناء اهلل سبيل من أف" :  المنار"  في رشيد السيد عن ىذا بعد نقلو بما يسلم ىو ثم

 المدارس على والنفقة. .  اإلسالـ إلى الدعاة وإعداد العامة الخيرية المستشفيات
 لجميع الشامل الواسع المعنى بهذا اآلية تفسير أف مع الخ. .  وغيرىا الشرعية
 إليو جنح كاف وإف علمت فيما السلف من أحد عن ينقل لم مما الخيرية اْلعماؿ

 لما زعم كما اْلمر كاف ولو عليو مردود فهو الندية الروضة في خاف حسن صديق
 ولكاف الكريمة اآلية في الثمانية المصارؼ في الزكاة حصر في كبرى فائدة ىناؾ كاف
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 قائل ول ونحوىا المساجد بناء مثل خيري أمر كل(  اهلل سبيل)  في يدخل أف يمكن
 الدين قضاء فأما(: ٜٜٚٔ) فقرة اْلمواؿ"  في عبيد أبو قاؿ بل المسلمين من بذلك

 أنواع من ذلك أشبو وما اْلنهار واحتفار المساجد وبنياف كفنو في والعطية الميت عن
 من يجزي ل ذلك أف على مجمعوف العلماء من وغيرىم العراؽ وأىل سفياف فإف البر

 . " الثمانية اْلصناؼ من ليس ْلنو الزكاة
 يجوز فال عاـ اللفظ ْلف البر وجوه جميع «اهلل سبيل» بػ المراد أف: الثالث القوؿ
 من جماعة قاؿ وبهذا. ذلك على دليل ول صحيح بدليل إل أفراده بعض على قصره

 .العلماء
 من كل فيو فيدخل والطاعات القرب بجميع (ٜٚٓ/ٕ) البدائع في الكاساني ففسره
 المدلوؿ ىو كما محتاًجا كاف إذا الخيرات سبيل وفي تعالى اهلل طاعة في سعى

 . للفظ اْلصلي
 َسِبيلِ  َوِفي} تعالى قولو في اللفظ ظاىر أف( : ٖٔٔ/ٙٔ) تفسيره في الرازي وذكر

 عن تفسيره في القفاؿ نقل المعنى فلهذا: قاؿ ثم، الغزاة على القصر يوجب ل{ اللَّوِ 
 الموتى تكفين من الخير وجوه جميع إلى الصدقات صرؼ أجازوا أنهم الفقهاء بعض
 . الكل في عاـ{ اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي} قولو ْلف المساجد وعمارة الحصوف وبناء

 والحسن مالك بن أنس إلى الرأي ىذا( ٕٚ٘/ٕ) المغني في قدامة ابن ونسب
 . ماضية صدقة فهو والطريق الجسور في أعطيت ما: قاؿ فقد البصري

 :يأتي بما قولهم على القوؿ ىذا أصحاب استدؿ وقد
 إل سائرىا دوف أفراده بعض على قصره يجوز فال عاـ «اهلل سبيل في» اللفظ أف - ٔ

: الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء حديث بأف قيل وما ذلك على دليل ول بدليل
 سبيل أف يعّين الحديث، «...  اهلل سبيل في لغاز: لخمسة إل لغني الصدقة تحل ل»

 من يعطى المجاىد ىو الحديث عليو يدؿ ما غاية أف ذلك صحيح غير الغزو ىو اهلل
 .الجهاد في تنحصر ل كثيرة اهلل وسبل غنيِّا كاف ولو اهلل سبيل سهم
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 َسِبيلِ  َوِفي: }تعالى قولو مدلوؿ في العمـو بتطبيق واآلثار اْلحاديث جاءت - ٕ
 حديث من تقدـ بما ذلك يتضح اهلل سبيل من والعمرة الحج السنة اعتبرت فقد{ اللَّوِ 
 لو إنك أما»: وفيو داود أبو رواه الذي عباس ابن وحديث معقل أـ وحديث لس أبي

 اهلل رسوؿ أصحاب بعض عن اآلثار جاءت وقد «اهلل سبيل في كاف عليو احججتها
 كتاب في عبيد أبو ذكر فقد اهلل سبل من سبيال الحج باعتبار وسلم عليو اهلل صلى

 يرى ل كاف أنو عنهما اهلل رضي عباس ابن إلى بإسناده (ٕٗٚ – ٕٕٚص)اْلمواؿ 
 عمر ابن إلى صحيح بإسناد عبيد أبو أخرجو وما للحج مالو من الرجل يعطي أف بأًسا

: قاؿ الحج؟ في تجعل لو فقيل اهلل سبيل في درىًما بثالثين أوصت امرأة عن سئل أنو
 . اهلل سبل من أنو أما
 وحفظ خواطرىم وتطييب المسلمين بين اْللفة إشاعة السنة اعتبرت كما - ٖ

 قصة في القسامة باب في (ٛ/ٜ) البخاري صحيح ففي اهلل سبل من سبيال حقوقهم
 أف وسلم عليو اهلل صلى النبي فكره ذلك فأنكروا خيبر في اليهود قتلو الذي الصحابي

 . الصدقة إبل من فواده دمو يبطل
 في معقل أـ حديث في التبعيضية «من» بػ وسلم عليو اهلل صلى النبي تعبير أف - ٗ

 على الزكاة مصارؼ آية في الوارد اهلل سبيل أف يشعر «اهلل سبيل من الحج فإف» قولو
 . منها الحج وأف اْلمور من مجموعة يتناوؿ وأنو عمومو

في  المباركفوري الحسن أبو ذكره ما منها بأجوبة اللفظ بعمـو القوؿ عن أجيب وقد
 ل ْلنو اْلقواؿ أبعد فهو الثالث القوؿ وأما قاؿ حيث( ٕٓٗ/ٙمرعاة المفاتيح )

 رأي من ول إجماع من ول سقيمة أو صحيحة سنة من ول كتاب من عليو دليل
 حديث وىو الصحيح للحديث مخالف ىو بل فاسد أو صحيح قياس من ول صحابي

قد و . الحديث... "  اهلل سبيل في لغاز: "لخمسة إل لغني الصدقة تحل ل" سعيد أبي
 تفسيره في القفاؿ حكاه ما إل السلف من أحد التعميم ىذا إلى يذىب ولم. تقدـ
 .المعروفين غير العلماء بعض عن عياض والقاضي المجاىيل الفقهاء بعض عن
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 أريد مشروع أمر كل يشمل فهو اللفظ مدلوؿ عمـو أما: المنار تفسير صاحب قاؿ
 يدخل ول عباده ومنفعة عبادتو وحسن دينو وإقامة كلمتو بإعالء تعالى اهلل مرضاة بو

 أحد بو يقل لم العمـو وىذا والسمعة الرياء ْلجل كاف إذا والنفس بالماؿ الجهاد فيو
 يكوف الذي اإلخالص ْلف ىنا مراًدا يكوف أف يمكن ول الخلف ول السلف من

 حقوؽ بو يناط أف يمكن فال تعالى اهلل إل يعلمو ل باطن أمر اهلل سبيل في للعمل
 فيراعى تعالى اهلل لوجو تكوف أف المؤمن من طاعة كل في اْلصل إف قيل وإذا، مالية
 وتاؿ ومتصدؽ وصائم مصل كل يكوف أف ىذا اقتضى بالظاىر عمال الحقوؽ في ىذا

 الشرعية للزكاة ىذا بعملو مستحق الطريق عن اْلذى ومميط تعالى اهلل وذاكر للقرآف
 باإلجماع ممنوع وىذا غنيِّا كاف وإف منها يأخذ أف لو ويجوز منها، يعطى أف فيجب

 ل الصنف ىذا ْلف ةصو نصالم اْلصناؼ في المستحقين حصر تنافي وإرادتو أيًضا
 فيو تصرفوا واْلمراء السالطين إلى أمره وكل وإذا أفراده عن فضال لجماعتو حد

 لالحتجاج يذكر وما انتهى..  أىلها من الصدقة فرضية حكمة يذىب تصرفًا بأىوائهم
 فهو الصدقة إبل من مائة بخيبر قتل الذي اْلنصاري دية في البخاري رواية من بذلك

 بأنو الروايتين بين وجمع عنده من وداه أنو قصتو في أيًضا البخاري روى لما مخالف
 النووي حكاه القتيل أىل إلى تبرعا دفعها ثم ملكوىا أف بعد الصدقة أىل من اشتراه

 فال ىذا تقرر وإذا .التعميم إلى ذىب لمن فيو حجة فال ىذا وعلى الجمهور، عن
 وإصالح الجسور، وبناء الدينية والمعاىد المساجد عمارة في الزكاة صرؼ يجوز

 ليس ْلنو. البر أنواع من ذلك وغير ديونهم وقضاء الموتى وتكفين والشوارع الطرؽ
 المغنى من يظهر كما أحمد مذىب وىو. المنصوصة المصارؼ من شيء في ىذا

 وغيرىم العراؽ وأىل وسفياف( ٜ٘ص ٕج) المدونة في كما ومالك( ٚٙٙص ٕج)
 العلماء بعض ألحق وقد ىذا( ٓٔٙص) عبيد ْلبي اْلمواؿ في كما العلماء من

 والتدريس واإلفتاء كالقضاء المسلمين مصالح من بمصلحة قائماً  كاف من بالغازي
 بو يقـو فيما الزكاة من اْلخذ لو فأجاز ينلالعام في بعضهم وأدخلو غنياً، كاف وإف
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 ينافي سعيد أبي وحديث، فيو ما يخفى ول غنياً، كاف وإف بالمصلحة القياـ مدة
 الغزاة ىم اآلية في المطلق اهلل بسبيل المراد أف في كالنص لكونو التعميم

 ا.ىػ من مرعاة المفاتيح . عنده الوقوؼ فيجب خاصة والمجاىدوف
 :اآلتي القرار في السعودية العربية المملكة في العلماء كبار ىيئة رجحتو ما وىذا
 على والسالـ والصالة وحده هلل الحمد ىػ ٜٖٗٔ/ ٛ/ ٕٔ وتاريخ( ٕٗ) رقم قرار
 في العلماء كبار ىيئة اطالع جرى فقد وبعد، وصحبو وآلو محمد بعده نبي ل من

/ ٕٕ ويـو ىػ ٜٖٗٔ/ ٛ/ ٘ يـو بين الطائف بمدينة المعقودة الخامسة دورتها
 في بحث من واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أعدتو ما على ىػ ٜٖٗٔ/ٛ

 الغزاة بذلك المراد ىل «اهلل سبيل وفي» الزكاة مصارؼ آية في تعالى اهلل بقوؿ المراد
 البحث دراسة وبعد الخير؟ وجوه من وجو كل في عاـ أـ لهم يلـز وما اهلل سبيل في

 من أدلة ومناقشة الصدد ىذا في العلم أىل أقواؿ من تضمنو ما على والطالع المعد
 المراد في توسع من وأدلة لهم يلـز وما الغزاة بأنهم: اآلية في اهلل بسبيل المراد فسر
 وتعلمو العلم وتعليم والقناطر المساجد بناء فيو فأدخل الغزاة في يحصرىا ولم باآلية
 المجلس أعضاء أكثرية رأى. البر أعماؿ من ذلك وغير والمرشدين الدعاة وبث

 تعالى بقولو المراد أف من وفقهاء ومحدثين مفسرين من العلماء جمهور بقوؿ اْلخذ
 لم وإذا استعداد، من لهم يلـز وما بغزوىم المتطوعوف الغزاة{ اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي}

 المرافق من شيء في صرفها يجوز ول اْلخرى لألصناؼ كلها الزكاة صرفت يوجدوا
 المنصوص اْلصناؼ وبقية والمساكين الفقراء من مستحق لها يوجد لم إذا إل العامة
 ا.ىػ وسلم وصحبو وآلو محمد على اهلل وصلى التوفيق، وباهلل الكريمة اآلية في عليهم

 «اهلل سبيل في: السابع»: قولو (:ٜٖٕ/ٙالشرح الممتع )وقاؿ العالمة العثيمين في 
: تعالى وقاؿ ،[ٛٓٔ: يوسف{ ]سبيلي ىذه قل: }تعالى قاؿ الطريق، ىي السبيل

 [.ٜٚ: عمراف آؿ{ ]سبيال إليو استطاع من البيت حج الناس على وهلل}
 :معنيين على تطلق القرآف في اهلل وسبيل
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 الصالحة اْلعماؿ كل فيشمل اهلل، إلى يوصل طريق كل وىو عاـ، معنى: اْلوؿ
: وكقولو[ ٕٔٙ: البقرة{ ]اهلل سبيل في أموالهم ينفقوف الذين مثل: }تعالى كقولو

 .دينو: أي[ ٕ٘ٔ: النحل{ ]ربك سبيل إلى ادع}
 والمساكين للفقراء الصدقات إنما: }قولو مثل وىذا الجهاد، خصوص: الثاني

 [.ٓٙ: التوبة] {اهلل سبيل وفي{ ... }عليها والعاملين
 ما بعد من الرسوؿ يشاقق ومن: }تعالى فقاؿ المؤمنين، وإلى اهلل إلى أضيفت والسبيل

 إنما: }تعالى وقاؿ ،[٘ٔٔ: النساء{ ]المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى لو تبين
 .اآلية[ ٓٙ: التوبة{ ]اهلل سبيل وفي: }قولو إلى{ والمساكين للفقراء الصدقات

 اإلضافتين؟ بين التوفيق فكيف
 ىذا سلك فمن اهلل، إلى موصل أنو اهلل إلى إضافتو معنى أف ذلك على الجواب
 .انتهاء وإليو ابتداء، منو فهو لعباده، وضعو الذي ىو اهلل وْلف اهلل؛ إلى أوصلو السبيل

 بين تنافي ل أنو يتبين فبذلك يسلكونو، الذي طريقهم فألنو المؤمنين؛ إلى إضافتو أما
 .اإلضافتين

 .اْلوؿ الشرط ىو ىذا غاز جمع «الغزاة وىم»: قولو
 .الثاني الشرط ىو ىذا المتطوعين، غير بخالؼ «المتطوعة»: قولو
 فهم غزوىم، على الماؿ بيت من نصيب لهم ليس يعني «لهم ديواف ل الذين»: قولو

 .الثالث الشرط ىذا متبرعوف،
 .لجهادىم يكفيهم ما فيعطوف إليهم، وللحاجة حاجتهم، لدفع إعطاؤىم يكوف فهؤلء

 لنفس ل للمقاتل، الظرفية ىذه المؤلف فجعل{ اهلل سبيل وفي: }تعالى قولو معنى ىذا
 .«اهلل سبيل في الغازوف»: المؤلف كالـ على معناىا فاآلية الطريق،
 ليس أي ديواف، لهم ليس الذين بالغزاة «اهلل سبيل في» ػ اهلل رحمو ػ المؤلف فخص

 تخصيص ىذا وفي المذىب، ىو وىذا غزوىم على يعطونو الماؿ بيت من شيء لهم
 :وجوه من لآلية
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 .فقط الجهاد اهلل سبيل في جعل أنو: اْلوؿ الوجو
 .فقط للمجاىدين جعلو أنو: الثاني الوجو
 .لهم ديواف ل الذين المتطوعة للمجاىدين جعلو أنو: الثالث الوجو

 في المراد إف: قاؿ لمن خالفا فيو، شك فال اهلل سبيل في بالجهاد تخصيصو فأما
 فيشمل اهلل، وجو بو أريد ما كل التفسير ىذا على فهو وخير، بر عمل كل اهلل سبيل

 يقرب مما ذلك وغير الكتب، وطبع المدارس، وبناء الطرؽ، وإصالح المساجد، بناء
 .لو حصر ل البر أعماؿ من اهلل إلى يوصل ما ْلف ػ؛ وجل عز ػ اهلل إلى

 فائدة للحصر يكن لم المعنى بهذا اآلية فسرنا لو ْلننا ضعيف؛ القوؿ ىذا ولكن
 وجو وىذا اآلية،[ ٓٙ: التوبة{ ... { ]للفقراء الصدقات إنما} ىو والحصر إطالقا،

 .لفظي
 من لحـر ػ وجل عز ػ اهلل إلى يقرب ما كل في عامة اآلية جعلنا فلو المعنوي الوجو أما

 مسجد بها بني إذا زكاتهم أف علموا إذا الناس ْلف أىلها؛ من أنو تيقن من الزكاة
 .القيامة يـو إلى نفعو لبقاء إليو بادروا أجزأت

 .اهلل سبيل في بالجهاد خاصة أنها: فالصواب
 .نظر ففيو بالغزاة، وتخصيصو الغزاة، إنهم المؤلف قوؿ وأما

 حتى اهلل، سبيل في الجهاد على يعين ما وكل وأسلحتهم، الغزاة يشمل أنو والصواب
 في: }قاؿ اهلل ْلف الزكاة؛ من نصيب لهم الجهاد مواقع على يدلوف الذين اْلدلء

 ْلف بالجهاد؛ يتعلق ما كل المراد أف على فدؿ للمجاىدين،: يقل ولم{ اهلل سبيل
 .اهلل سبيل في الجهاد من ذلك
 ل المؤلف رأي على اهلل؟ سبيل في للقتاؿ أسلحة الزكاة من يشترى أف يجوز وىل

 .المجاىد تعطى وإنما يجوز،
 سيما ل اهلل، سبيل في بها يقاتل أسلحة بها يشترى أف يجوز الصحيح القوؿ وعلى

 نفسها ىي بل التمليك، دوف الظرفية على الدالة بفي مجرور على معطوؼ وأنو
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 سبيل في: }قولو أف الراجح القوؿ فيكوف ىذا وعلى، {اهلل سبيل وفي} بفي مجرورة
 .وغيره سالح من إليو يحتاجوف وما الغزاة يعم{ اهلل
 ل ديواف لهم من أف كالمو فظاىر «لهم ديواف ل الذين المتطوعة»: المؤلف قوؿ أما

 فيعطوف يكفيهم ل كاف إذا وأما يكفيهم، العطاء كاف إذا حق وىذا الزكاة، من يعطوف
 ولكن وجو، لو لكاف مطلقا الزكاة من يعطوف: قائل قاؿ لو بل، يكفيهم ما الزكاة من

 حاجة فال جهادىم على المسلمين ماؿ من يعطوف كانوا إذا أنهم المؤلف قالو ما وجو
 .الزكاة عن الماؿ بيت من يعطوف بما مستغنوف ْلنهم الزكاة؛ من نعطيهم أف

 الزكاة؟ من الحج أراد من يعطي ىل
 من والعمرة الحج ْلف والعمرة الحج فرض ليؤدي ذلك جواز المذىب: الجواب

 .اهلل سبيل
 .السابقة للعلة ونفلهما والعمرة الحج فرض في يجوز: الثاني والقوؿ
 .الفقير حق في الحج وجوب لعدـ الثالثة اْلئمة مذىب وىو يجوز ل: الثالث والقوؿ

 ( : ىل يدخل العلماء وطلبة العلم في سهم "وفي سبيل اهلل" .ٔ-مسألة)
 ، والسالح بالنفس الجهاد يشمل اهلل سبيل في الجهاد أف إلى العلماء بعض ذىب

 من عليو ىم ما بطالف وبياف ، المشركين شبو على والرد ، العلم جهاد:  أيضا ويشمل
 . إليو والدعوة ، اإلسالـ محاسن وبياف ، الدين

 . اهلل إلى والدعوة العلم جهاد على" الجهاد" إطالؽ الشرعية النصوص في ورد وقد
 شرع السالح جهاد يكن لم ، مكية سورة وىي ، الفرقاف سورة في تعالى اهلل قاؿ -ٔ

 اهلل رضي عباس ابن قاؿ، ( كبيرا جهادا بو وجاىدىم الكافرين تطع فال: ) حينئذ
 ( .ٕٓٛ/ٜٔ) جرير ابن تفسير.  بالقرآف:  أي( بو وجاىدىم: ) عنهما
 كذلك كاف وإذا" ( :ٙٛ/ٛ) النبوية السنة منهاجفي  تيمية ابن اإلسالـ شيخ وقاؿ

 والدعوة والبياف بالحجة يكوف ما ومنو ، باليد بالقتاؿ يكوف ما منو الجهاد أف فمعلـو
 بو وجاىدىم الكافرين تطع فال*  نذيرا قرية كل في لبعثنا شئنا ولو: ) تعالى اهلل قاؿ ،
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 الكفار يجاىد أف وتعالى سبحانو اهلل فأمره ، ٕ٘ ،ٔ٘/الفرقاف سورة( كبيرا جهادا
 اهلل صلى النبي يهاجر أف قبل ، بمكة نزلت مكية السورة وىذه ، كبيرا جهادا بالقرآف

 بالعلم الجهاد ىذا كاف وإنما ، لو يؤذف ولم ، بالقتاؿ يؤمر أف وقبل ، وسلم عليو
 . انتهى" بالقتاؿ ل ، والدعوة والبياف والقلب

 بجهاد فيها أمر مكية سورة فهذه" ( :٘/ٖ) المعاد زادفي  القيم ابن اإلماـ وقاؿ
 . انتهى" القرآف وتبليغ ، والبياف بالحجة الكفار
 اهلل سبيل أما:  (ٕٚٓ – ٕٙٓ/ٕ) الندية الروضةفي  خاف حسن صديقوقاؿ 

 وجل عز اهلل إلى الطرؽ أعظم كاف وإف- والجهاد وجل، عز إليو الطريق: ىنا فالمراد
 كاف ما كل في ذلك صرؼ يصح بل بو السهم ىذا اختصاص على دليل ل لكن

 اللغوية المعاني على الوقوؼ والواجب لغة، اآلية معنى ىذا وجل عز اهلل إلى طريًقا
 العلماء في الصرؼ: اهلل سبيل جملة ومن -قاؿ ثم- شرًعا ىنا النقل يصح لم حيث
 أغنياء كانوا سواء نصيبا اهلل ماؿ في لهم فإف الدينية المسلمين بمصالح يقوموف الذين

 وحملة اْلنبياء ورثة العلماء ْلف اْلمور أىم من الجهة ىذه في الصرؼ بل فقراء أو
 يأخذوف الصحابة علماء كاف وقد اْلناـ سيد وشريعة اإلسالـ بيضة تحفظ وبهم الدين

 حوائج قضاء في بها يتفوضوف كثيرة زيادات مع إليو يحتاجوف بما يقـو ما العطاء من
 زيادة يأخذ كاف من ومنهم مشهور ذلك في واْلمر وغيرىم الفقراء من عليهم يرد من

 على المسلمين بين تفرؽ كانت التي اْلمواؿ ىذه جملة ومن درىم ألف مائة على
 من يعطي لو قاؿ لما لعمر وسلم وآلو عليو تعالى اهلل صلى قاؿ وقد الزكاة الصفة ىذه
 ل وما فخذه سائل ول مستشرؼ غير وأنت الماؿ ىذا من أتاؾ ما ):  منو أحوج ىو
  ظاىر اىػ واْلمر الصحيح في كما ( نفسك تتبعو فال
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 بأموالكم المشركين جاىدوا : ) وسلم عليو اهلل صلى النبي وفي الحديث عن
 صدر وبو ، المعاصرين علمائنا بعض القوؿ ىذا اختار وقد،  ٔ(وألسنتكم وأنفسكم

 .  اإلسالمي الفقو مجمع من قرار
 وىا" ( :ٕٗٔ/ٗ) كما في مجموع فتاواه الشيخ آؿ إبراىيم بن محمد الشيخ قاؿ
 اهلل، إلى للدعوة مالية قوة إعداد وىو الزكاة، من فيو يصرؼ أف يصح ىاـ أمر ىنا

 قاـ فإف، اهلل سبيل أعظم من ىذا الجهاد، في يدخل وىذا الدين، عن الشبو ولكشف
 أمر أجلها من التي الولية، مقاصد أىم من وىذا عليهم، متعين فإنو بذلك اْلمر ولة

 على فواجب الولة جهة من بذلك أخل فإذا الدين، حوزة لحماية والطاعة بالسمع
 سنة كل في نجد في كاف فقد ، السنين ىذه في لسيما ىذا، يعملوا أف المسلمين

 للدعوة الكثير الشيء منو يجمعوف الناس كاف فلو بو، التقوي ْلجل جهادا يبذلوف
 . انتهى" يتعين فإنو والنشر بالكالـ المفسدين وقمع اهلل إلى
 من اْلخذ جواز الدين تقي الشيخ واختار(: ٕٛٔ/ٖ) اإلنصاؼ في المرداوي قاؿ

 منها بد ل التي العلم كتب من إليو يحتاج بما فيها يشتغل كتب لشراء الزكاة
 . انتهى"  الصواب وىو،  انتهى.  ودنياه دينو لمصلحة

 لطلب المتفرغ العلم طالب": (ٜٓٗ/ٛٔ)وقاؿ العالمة العثيمين في مجموع فتاواه 
 طلب ْلف الزكاة، من يعطى أف يجوز التكسب على قادرا كاف وإف الشرعي العلم

                                                           

 رقم ، ٓٔ/ٖ) داود وأبو ،( ٖٕٔٗ رقم ، ٕٓٛ/ٕ) والدارمى ،( ٕٕٛٙٔ رقم ، ٕٗٔ/ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 رقم ، ٙ/ٔٔ) حباف وابن ،( ٖ٘ٚٛ رقم ، ٛٙٗ/ٙ) يعلى وأبو ،( ٜٖٙٓ رقم ، ٚ/ٙ) والنسائى ،( ٕٗٓ٘
 السنة شرح في والبغوي ،( ٜٙٔ/ٖ) الكامل في عدي وابن ،( ٕٕٚٗ رقم ، ٜٔ/ٕ) والحاكم ،( ٛٓٚٗ

 ،( ٖٖٕ/ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،( ٙٚ٘ٚٔ رقم ، ٕٓ/ٜ) الكبرى في والبيهقى ،( ٖٛٚ/ٕٔ)
( ٖٓٔ ص) الجهاد على الحث في اْلربعين في عساكر وابن ،( ٕٜٓٔ رقم ، ٕٔٚ/٘) المختارة في والضياء

 وقاؿ ، الذىبي وأقره مسلم شرط على الحاكم وصححو ،( ٕٚٓ/ٔٔ) المحلى في حـز ابن بو احتج والحديث
 إسناده( : ٖٜٖ) الرياض في النووي وقاؿ ، مسلم رسم على إسناده( : ٜٖٗ/ٔ) المحرر في الهادي عبد ابن

 المسند تحقيق في معو ومن اْلرنؤوط وقاؿ ،( ٜٖٓٓ) الجامع صحيح في اْللباني العالمة وصححو ، صحيح
 . مسلم شرط على صحيح إسناده( : ٕٕٚ/ٜٔ)
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 سبيل في الجهاد جعل وتعالى تبارؾ واهلل اهلل، سبيل في الجهاد من نوع الشرعي العلم
 والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات إنما) :فقاؿ الزكاة، في استحقاؽ جهة اهلل

 من فريضة السبيل وابن اهلل سبيل وفى والغارمين الرقاب وفى قلوبهم والمؤلفة عليها
 يعطى ل فإنو دنيوي علم لطلب متفرغا الطالب كاف إذا أما ( .حكيم عليم واهلل اهلل
 بالوظيفة، الدنيا من تكتسب أف ويمكنك للدنيا، تعمل اآلف أنت لو ونقوؿ الزكاة، من
 .انتهى" الزكاة من نعطيك فال

 العلم لطلبة الزكاة صرؼ جواز أرى الذي (:ٕٜٖ/ٛٔوقاؿ في مجموع فتاواه أيضا )
: تعالى اهلل قاؿ والسالح، بالعلم قاـ الدين ْلف شرعيا؛ علما كاف إذا لطلبو المنقطعين

{  المصير وبئس جهنم ومأواىم عليهم واغلظ والمنافقين الكفار جاىد النبى ياأيها}
 الزكاة فتصرؼ ىذا وعلى بالسالح، ل بالعلم ىو إنما المنافقين جهاد أف المعلـو ومن
 الفردي التمليك سبيل على كاف سواء الكتب، من إليو يحتاجوف وما نفقاتهم في لهم

 في فتودع تشترى التي كالكتب التعميم سبيل على أـ منهم، فرد لكل يشترى الذي
 ونحوىما والبندقية السيف بمنزلة العلم لطالب الكتب ْلف الطالب، يرتادىا مكتبة

 .للمقاتل
 فيها، الزكاة صرؼ جواز من شيء نفسي ففي العلم لطلبة والمدارس المساكن بناء أما

 إل علم فال العلم، لتحصيل الوسيلة ىو بالكتب النتفاع أف الكتب وبين بينها والفرؽ
 لهم استؤجر فقراء الطلبة كاف إذا لكن والمدارس، المساكن بخالؼ بالكتب،
 ذلك ويستحقوف الفقراء سهم من الناحية ىذه في إليهم فتصرؼ الزكاة من مساكن

 ا.ىػ أعلم واهلل. المساجد في الدراسة تمكنهم لم إذا المدارس وكذلك لفقرىم،
 المجلس قرر الفريقين أدلة ومناقشة الرأي تداوؿ بعد" :الفقهي المجمع قرار في وجاء

 : يلي ما باْلكثرية
 من حظا لو وأف المسلمين علماء من طائفة بو قاؿ قد الثاني القوؿ أف إلى نظرا -ٔ

 اهلل سبيل في أموالهم ينفقوف الذين: ) تعالى قولو مثل الكريمة اآليات بعض في النظر
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 ىم ول عليهم خوؼ ول ربهم عند أجرىم لهم أذى ول منا أنفقوا ما يتبعوف ل ثم
 ناقة جعل رجال أف داود أبي سنن في جاء ما مثل الشريفة اْلحاديث ومن ،( يحزنوف

 فإف اركبيها: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي لها فقاؿ الحج امرأتو فأرادت اهلل سبيل في
 ( .اهلل سبيل في الحج

 إعالء وأف تعالى، اهلل كلمة إعالء ىو بالسالح الجهاد من القصد أف إلى ونظرا -ٕ
 دينو ونشر تعالى اهلل إلى بالدعوة -أيضا-يكوف بالقتاؿ يكوف كما تعالى اهلل كلمة

 ، جهادا اْلمرين كال فيكوف ، مهمتهم أداء على ومساعدتهم ودعمهم الدعاة بإعداد
 النبي أف عنو اهلل رضي أنس عن الحاكم وصححو والنسائي أحمد اإلماـ روي لما

 ( .ألسنتكم و وأنفسكم بأموالكم المشركين جاىدوا: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 واليهود المالحدة من والعقدي الفكري بالغزو محارب اإلسالـ أف إلى ونظرا -ٖ

 فإنو والمعنوي، المادي الدعم يدعمهم من لهؤلء وأف الدين، أعداء وسائر والنصارى
 ىو وبما اإلسالـ بو يغزوف الذي السالح بمثل يقابلوىم أف المسلمين على يتعين
 .منو أنكى

 ولها بها، خاصة وزارات لها أصبح اإلسالمية البالد في الحروب أف إلى ونظرا -ٗ
 في لو يوجد ل فإنو ، بالدعوة الجهاد بخالؼ ، دولة كل ميزانية في مالية بنود

 باْلكثرية-يقرر المجلس فإف كلو لذلك، عوف ول مساعدة الدوؿ غالب ميزانيات
 وفي) معنى في أعمالها ويدعم عليها يعين وما تعالى اهلل إلى الدعوة دخوؿ -المطلقة

 . انتهى."الكريمة اآلية في( اهلل سبيل
 : فيها جاء المعاصرة الزكاة لقضايا اْلولى الندوة فتوى بذلك صدرت كما

 مفاده بما الفقهاء قرره الذي الواسع بمعناه الجهاد بو يراد اهلل سبيل في مصرؼ إف"
 على والعمل ، اإلسالـ إلى الدعوة القتاؿ مع ويشمل اهلل كلمة وإعالء الدين حفظ

. لو المعادية التيارات وصد عليو، خصومو يثيرىا التي الشبهات ودفع ، شريعتو تحكيم
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 بهذا الجهاد تحت ويدخل ، وحده العسكري النشاط على الجهاد يقتصر ل وبهذا
 : يلي ما الشامل المعنى

 على العدواف وتصد اإلسالـ راية ترفع التي الجهادية العسكرية الحركات تمويل -أ
 .ديارىم شتى في المسلمين

 غير البالد في صادقوف رجاؿ عليها يقـو التي اإلسالـ إلى الدعوة مراكز تمويل -ب
 وينطبق العصر، تالئم التي الصحيحة الطرؽ بمختلف اإلسالـ نشر بهدؼ اإلسالمية

 .اإلسالمية للدعوة مقرا يكوف إسالمي غير بلد في يقاـ مسجد كل على ىذا
 تسلط التي الديار في اإلسالمية اْلقليات بين اإلسالـ تثبت التي الجهود تمويل -ج

 من البقية تذويب لخطط تتعرض والتي المسلمين، رقاب على المسلمين غير فيها
" المعاصرة الزكاة قضايا ندوات وتوصيات فتاوى" . انتهى" الديار تلك في المسلمين

(ٕ٘. ) 
 رجال أف لو: مسألة (:ٕٕٕ/ٙ)فرع(: قاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 ثلث يقـو وأف يوما، ويفطر يوما يصـو أف يحب العبادة يحب ولكنو العمل، يستطيع
 بخالؼ المتعبد، على قاصر نفعها العبادة ْلف نعطيو؛ ل فهذا بالصالة يتعبد وأف الليل

 أنو وذلك عابد، ألف موت من الشيطاف إلى أحب عالم موت إف: يقاؿ ولهذا العلم،
 العابد؟ بموت تفرح ول العالم، بموت تفرح لماذا: لو قالوا الشيطاف جنود إف: يقاؿ
 واْلرضين السماوات يجعل أف اهلل يقدر ىل وسألو العابد إلى فأرسل سأريكم،: قاؿ
: العالم فقاؿ السؤاؿ، نفس وسألو العالم إلى وأرسل، يقدر ل: العابد فقاؿ بيضة؟ في

 .فيكوف كن لو يقوؿ أف شيئا أراد إذا أمره إنما
 ؟الزكاة من مصحفالىل يطبع  (:ٕ-مسألة)

 بنشر خيرية جهة تقـو(: ٖٓٓ/ٗٔسئل العالمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
 الصرؼ يجوز ىل ، ومختلفة متعددة لغات إلى معانية وترجمة الكريم القرآف وطباعة

 .؟ المشاريع لهذه الزكاة من



 - 161 - 

 من ليس لكونو المشروع ىذا في تصرؼ ل الزكاة أف على يدؿ القرآف ظاىرفأجاب : 
 التوبة...(  والمساكين للفقراء الصدقات إنما: ) سبحانو قولو في المذكورة المصارؼ

/ٙٓ . 
 ىذا في الزكاة صرؼ عدـ يقتضي قرار العلماء كبار ىيئة مجلس من صدر وقد

 . آنفا ذكرنا كما ، المشروع
 

 (السبيل ابن الثامن المصرؼ)باب 
 ونسب الطريق، والسبيل بلد، إلى بلد من يجتاز الذي المسافر ىو السبيل ابن

 لشيء المالـز تسمي العرب تفعل كما عليها، ومروره إياىا لمالزمتو إليها المسافر
 ومالو ومستقره بلده عن سفره في اْلسباب بو انقطعت الذي بو والمراد، ابنو بو يعرؼ

 تحل ل» لحديث ،بلده في غنيِّا كاف وإف بلده إلى يوصلو ما الزكاة من يعطى فإنو
 وروىوقد تقدـ تخريجو  الحديث «...  السبيل ابن أو اهلل سبيل في إل لغني الصدقة
 منقطًعا كاف إذا غنيِّا كاف وإف الزكاة من حق السبيل لبن: قاؿ مجاىد عن الطبري

 أصيبت إذا فقيًرا أو غنيِّا كاف سواء المسافر،: السبيل ابن: قاؿ زيد ابن وعن ،بو
 . واجب فحقو شيء معو يكن لم وأ شيء أصابها أو فقدت أو نفقتو

 :قولين على «السبيل ابن» عليو ينطبق فيمن العلماء واختلف
 بو يرجع ما فيعطى سفره في بو المنقطع المسافر إنو: العلماء جمهور قوؿ وىو: اْلوؿ

 . والحنابلة والمالكية اْلحناؼ قوؿ ىذا. بلده إلى
 ويدفع بلده، من للسفر والمنشئ المنقطع الغريب يشمل أنو: للشافعي: الثاني والقوؿ
 المجتاز فأشبو معصية لغير السفر يريد ْلنو ولعودىما؛ لذىابهما إليو يحتجاف ما إليهما

. 
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 السبيل ْلف ؛«السبيل ابن» وصف في يدخل ل للسفر المنشئ بأف ىذا عن وأجيب
 ل الطريق في يحصل لم فمن فيها الكائن للطريق المالـز: السبيل وابن الطريق ىو

 . بالعزيمة مسافًرا يكوف ل كما بالعزيمة كذلك يصير ول السبيل ابن يكوف
 أف فوجب ومنزلو، وطنو في ىو من دوف الغريب إل «السبيل ابن» من يفهم ل وْلنو

 ْلنو بلده في اليسار ولو يعطى وإنما غيره، دوف الغريب على اآلية في المذكور يحمل
 . حقو في كالمعدـو فهو بو والنتفاع إليو الوصوؿ عن عاجز

 إلى للسفر الدفع يجوز ل أنو عندي ويقوى: ( ٖٓٚ/ٕ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 كاف إف السفر ىذا وْلف بلده، من للسفر للمنشئ جاز ذلك جاز لو ْلنو بلده غير

 الدفع يجز لم وإف منو أىم فغيره حجِّا كاف وإف اهلل سبيل سهم من إليو يدفع الجهاد
 تدعو أمر ْلنو بلده إلى لرجوعو بالدفع الشرع ورد وإنما أولى، غيرىما ففي ىذين في

 يصح فال معناه في ليس ْلنو بو غيره إلحاؽ يجوز فال عنو بو غنى ول إليو حاجتو
 ا.ىػ عليو قياسو

 السبيل ابن: الثامن»: قولو(: ٖٕٗ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 .«بو المنقطع المسافر
 للطريق، مالـز ْلنو السبيل؛ بابن وسمي المسافر،: أي السبيل وابن الطريق، السبيل
 الماء، لطير الماء، ابن: يقولوف كما البنوة، بوصف إليو يضاؼ قد للشيء والمالـز

 الذي المسافر والمراد للسفر، المالـز المسافر السبيل بابن المراد يكوف ىذا فعلى
 .بلده إلى يوصلو ما معو فليس نفقتو، نفدت أي السفر بو انقطع
 لحاجتو؟ يعطى أو لسفره، يعطى ىل السبيل وابن
 .الفقراء من فهو لحاجتو يعطى كاف إذا أنو مورد عليك أورد لحاجتو قلت إذا

 .ماؿ عنده يكوف أل شرطا ليس ولكنو لحاجتو، يعطى: فيقاؿ
 في كاف ولو نعطيو، السبيل ابن: نقوؿ ولهذا ماؿ، عنده يكوف أل فيشترط الفقير أما

 أنت: يقاؿ ول محتاج، الحاؿ ىذه في ْلنو السفر؛ بو انقطع إذا الناس أغنى من بلده
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 تكوف ل حتى حالو إلى فينظر يختلف وىذا بلده، إلى يوصلو ما فيعطى فاقترض، غني
 .لو وإىانة غضاضة ىناؾ
 السياحية؟ أو اْلولى يعطى ىل اْلولى، الدرجة على تعود ممن كاف فإذا
 .قدره بو ينقص ل ما يعطى أنو ويترجح تردد، محل ىذا

 ولم أطلق، لكونو قصيرا؛ أو طويال السفر كوف بين فرؽ ل أنو المؤلف كالـ وظاىر
 .قصيرا سفرا: يقل

؛ غير سفرا أو محرما، سفرا المسافر بين فرؽ ل أنو أيضا كالمو وظاىر  ْلنو محـر
 .أطلق

 .والقصير الطويل السفر بين فرؽ ل أنو وىو فنعم،: اْلوؿ أما
 ويصل؟ قدميو، على قطعو يمكن القصير السفر: قائل قاؿ فإف
 فهو رفقة إلى يحتاج مخوفا يكوف وقد وأودية، جباؿ في وعرا يكوف قد لكن: قلنا

 .بلده إلى توصلو نفقة إلى محتاج
 .يعطى محرما سفره كاف وإف إنو: العلماء بعض فقاؿ الثاني وأما

 الخفين على المسح ولو القصر، فلو محرما، كاف وإف حتى الرخص بو تثبت فالسفر
: تعالى لقولو خصوصا؛ الزكاة من يعطى ل أنو أصح وىو والمذىب .أياـ ثالثة

 قاؿ ولذا[ ٕ: المائدة{ ]والعدواف اإلثم على تعاونوا ول والتقوى البر على وتعاونوا}
 نقوؿ بأف سهل وىو تاب، إذا إل والفطر السفر عليو حـر ليفطر سافر من: العلماء

 قضاء: الثانية .التوبة: اْلولى :فائدتين بهذا فيستفيد ونعطيك، اهلل إلى تب: لو
 سافر من أما المكروه، على إعانة ْلنو يعطى؛ فال مكروه في سافر من وأما .حاجتو

 .فيعطى مستحب أو واجب أو كالنزىة مباح في
 أنو عليو يصدؽ ل بلده من للسفر المنشئ ْلف «بلده من للسفر المنشئ دوف»: قولو
 ل فإننا فلوس، معو وليس المدينة، إلى أسافر أف محتاج إني: قاؿ فلو سبيل ابن

 إلى سفره كاف إذا لكن سبيل، ابن أنو عليو يصدؽ ل ْلنو سبيل؛ ابن بوصفو نعطيو
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 وىي أخرى، جهة من يعطى فإنو بو يسافر ما معو وليس مثال، كالعالج ملحا المدينة
 .الفقر
 ثم سفره، غاية إلى يوصلو ما يعطى أنو ظاىره «بلده إلى يوصلو ما فيعطى»: قولو

 المدينة وفي المدينة طريق عن القصيم من يحج أف يريد رجال أف قدرنا فإذا رجوعو،
 فقط؛ يرجعو ما وليس يرجعو، ثم مقصوده، غاية إلى يوصلو ما فيعطى نفقتو، ضاعت

 .يرجع: قلنا إذا غرضو يفوت ْلنو
 بقي فإف أكثر، يعطى ل أنو منو يفهم( بلده إلى يوصلو ما فيعطى: )المؤلف وقوؿ
 كاف إف الماؿ بيت أو معلوما، كاف إف صاحبو إلى رده وصل أف بعد الماؿ من شيء

 ل بلده إلى وصل فإذا الفقر، باعتبار فيأخذه فقيرا السبيل ابن كاف إذا إل مجهول،
  .مستقرا ملكا الزكاة يملكوف الفقراء ْلف يرده؛

 :شروطًا الزكاة ماؿ من السبيل ابن إلعطاء العلماء اشترط(: ٔ-مسألة)
 إلى اإليصاؿ ىو إنما المقصود ْلف وطنو إلى يوصلو ما إلى محتاًجا يكوف أف - ٔ

 الصدقة تحل ل» وسلم عليو اهلل صلى لقولو بلده في غناؤه ذلك من يمنع ول بلده،
 .  الحديث «السبيل ابن أو اهلل سبيل في إل لغني

 محرمة لتجارة أو معصومة نفس لقتل يسافر كمن معصية غير في سفره يكوف أف - ٕ
 بماؿ يعاف ول إعانتو إعطائو من والقصد معصية، المعصية إلى السفر ْلف كالخمر

 والجهاد والعمرة كالحج طاعة سفر سفره يكوف بأف وذلك اهلل معصية على المسلمين
 اتفاقًا الزكاة ماؿ من يعطى فإنو واْلقارب الوالدين كزيارة مندوبة لزيارة أو العلم وطلب

 كالسفر مباًحا سفًرا سفره كاف إذا وكذلك شرًعا مطلوبة الطاعة على اإلعانة ْلف
 حوائج على لو إعانة فيو ْلف الجمهور عند كذلك يعطى فإنو الزرؽ وطلب للتجارة

 :وجهاف ىذا في وللشافعية. الصحيح غرضو وبلوغ المباحة دنياه
 إف حيث ضعيف القوؿ وىذا السفر، ىذا إلى محتاج غير ْلنو قالوا يعطى ل: أحدىما
 .المعاش لمصالح إليو يحتاج المباح
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 الطاعة سفر بين تفرؽ لم بالسفر الشرع أناطها التي الرخص ْلف يعطى: والثاني
 .الراجح ىو وىذا رمضاف في والفطر الصالة كقصر المباح والسفر

 :وجهين على الزكاة من يعطى ىل فيو العلماء اختلف فقد والفرجة للنزىة السفر وأما
 .معصية غير في ْلنو إليو يدفع: أحدىما
 .الفضوؿ من نوع فهو السفر ىذا إلى بو حاجة ل ْلنو يعطى ل: والثاني

 الموضع ذلك في يقرضو من يجد ل أف الزكاة من السبيل ابن إلعطاءيشترط  -ٖ
 الشرط وىذا. منو القرض سداد على يقدر بلده في ماؿ لو فيمن وىذا فيو ىو الذي
 وقد...  المذىبين علماء من آخروف وخالفهم. والشافعية المالكية بعض اشترطو إنما

 من وجد ولو الزكاة من يعطى السبيل ابن أف (ٚٛٔ/ٛ) تفسيره في القرطبي رجح
 . تعالى اهلل منة وجد وقد أحد منة تحت يدخل أف يلزمو ل ْلنو: قاؿ يقرضو
 لم كفايتو يقرضو من السبيل ابن وجد لو: ( ٜٕٕ/ٙ) المجموعفي  النووي وقاؿ
 اهلل ْلف اهلل شاء إف الراجح ىو وىذا، إليو الزكاة صرؼ يجوز بل منو يقترض أف يلزمو

 . ا.ىػ..  يقرضو من وجد ولو ذلك من يمنع ما يرد ولم بإعطائو أمر
 بلده غير بلد في رجل (:ٖٔٓ/ٗٔوسئل العالمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )

 في تيسرت المالية المعامالت أف من بالرغم الزكاة من يعطى فهل ، دراىمو وسرقت
 الحاضر؟ الوقت

 النفقة ضياع أو الحاجة ادعى فإذا السبيل، أبناء من يعتبر عنو المسئوؿ ىذافأجاب: 
 .بلده في غنيا كاف ولو بلده إلى يوصلو ما الزكاة من يعطى فإنو سرقتها، أو
 . الزكاة من السبيل ابن يعطى ما مقدار(: ٕ-مسألة)

 إلى ورجوعو مقصده إلى مضيو في واْلجرة والكسوة النفقة من السبيل ابن ويعطى
 .الصحيح الغرض لبلوغ المباح السفر على إعانة فيو ْلف بلده
 تفصيل، فيو للشافعية فإف قصده الذي البلد في إقامتو مدة السبيل ابن أنفقو ما وأما
 القصر ولو المسافر حكم في ْلنو لها أعطي أياـ أربعة دوف إقامتو كانت إذا: قالوا
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 كونو عن خرج ْلنو لها يعط لم فأكثر أياـ أربعة كانت وإف الرخص، وسائر والفطر
 مقيًما كاف إذا مقامو طاؿ وإف السبيل ابن يعطى: بعضهم وقاؿ، سبيل ابن مسافًرا
 طويلة إقامة ينو ولم محتاًجا داـ ما اهلل شاء إف الراجح وىو، تنجزىا يتوقع لحاجة
  .السبيل ابن كونو عن تخرجو

 من إليو دفع مما شيء معو فضل وقد سفره من السبيل ابن رجع إذا(: ٖ-مسألة)
 .ل أـ نفسو على قتر سواء منو استرجع الزكاة
 والراجح...  بالفاضل يرجع لم يفضل لم يقتر لم لو بحيث نفسو على قتر إف: وقيل
  . زالت وقد لحاجتو يأخذ ْلنو اْلوؿ

 
 

 )باب زكاة الفطر(
 كما تقدـ .  والبركة، والطهارة، والزيادة، النماء،: لغة الزكاة
 اإلفطار، منو المصدر ْلف إفطاراً؛ يفطر الصائم، أفطر: قولك من مصدر، اسم: الفطر
 إضافة من الفطر، إلى الزكاة وإضافة والنفس، البدف، عن الصدقة بها يراد وىذه

 بو، لوجوبها إليو؛ فأضيفت وجوبها، سبب رمضاف من الفطر ْلف سببو؛ إلى الشيء
 (.الفطر زكاة: )فيقاؿ
 النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي اهلل ِفْطَرةَ : }تعالى اهلل قاؿ الخلقة،: الفطرة ْلف فطرٌة؛: لها وقيل

َها  البدف،: عن الصدقة بها يراد وىذه عليها، الناس جبل التي جبلتو أي ،{ َعَليػْ
 الفطر، وصدقة الفطر، زكاة: ويقاؿ الماؿ، عن صدقة اْلولى كانت كما والنفس،

: الخلقة ىي التي الفطرة من كأنها للفقهاء، اصطالحية وىي، فطرة: للُمْخَرج ويقاؿ
 . الخلقة زكاة أي

 من للصائم طهرة رمضاف، من بالفطر تجب الصدقة ىي: الصطالح في الفطر زكاةو 
 .والرفث اللغو،
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، مقدار إنفاؽ: وقيل  في الفطر، عيد صالة قبل يُعيلو، مسلم فرد كل عن معلـو
 . مخصوصة مصارؼ

 . كزكاةٍ  ومصرفها فرضًا، وتسمى رمضاف، من بالفطر واجبة صدقة :وقيل
، بمقدار معلومة صدقة: وقيل  عن مخصوصة، بشروط مخصوص، شخص من معلـو
 من للصائم طهرة رمضاف، من بالفطر تجب مخصوصة، لطائفة مخصوصة، طائفة
 . ٔأعلم تعالى واهلل للمساكين، وطعمة والرفث، اللغو،

 ( : حكم زكاة الفطر؟ٔ-مسألة)
 بل، وفرض واجبة أنها إلى العلم أىل جمهور فذىبحكمها،  في العلم أىل اختلف

 ونقل( ٖ٘ ص" )اإلجماع" في كما، فرض أنها على اإلجماع المنذر ابن ادعى
 على العلماء أجمع وقد: قاؿ أنو البيهقي عن (ٗٓٔ/ ٙ) المجموعفي  النووي
 قاؿحيث ( ٜ٘ٔ/ ٗ) الكبرى السنن في موجود وىو  اىػ." الفطر صدقة وجوب
 تسميتها في اختلفوا وإف، الفطر زكاة وجوب على العلم أىل أجمع وقد: البيهقي

 وجود مع تصح ل اإلجماع دعوى أف إل اىػ." التوفيق وباهلل، تركها يجوز فال، فرًضا

                                                           

 الشيء إضافة من اإلضافة ىل «الفطر زكاة: باب»: قولو (:ٜٗٔ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع ) ٔ
 زمنو إلى: قلنا وإذا يصوموف، ل ْلنهم عليهم، فطرة ل الصغار أف فمعناه سببو، إلى: قلنا إذا سببو؟ أو زمنو إلى

 فيها لما زكاة وسميت رمضاف، من أي «الفطر»: وقولو .ونحوه لكبر الصـو يستطيع ل ومن الصغار على وجبت
 ابتغاء مالك من بذلتو شيء كل ْلف الماؿ؛ وتنمية الكرماء، عداد في اإلنساف تجعل ْلنها الخلق تنمية التنمية، من

 اهلل وجو بها تبتغي نفقة تنفق لن إنك»: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ الحسنات وتنمية لو، تنمية فهو اهلل، وجو
 ل الفطر زكاة ْلف اْلمواؿ؛ زكاة عن الفطر زكاة باب المؤلف وأخر «امرأتك في في تجعلو ما حتى عليها أجرت إل

 أقوى بالذمة تعلقها وْلف الذمة؛ في تجب وإنما الزكاة، فيو تجب ماؿ ىناؾ ليس إذ بو، تتعلق ول الماؿ في تجب
 زكاة»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ الحديث، في جاء كما الفطر إلى وأضافها .اْلمواؿ بزكاة تعلقها من

 النبي ذكره ما رمضاف من الفطر زكاة وجوب من والحكمة رمضاف، من: أي فالفطر وجوبها، سبب ْلنو«الفطر
 للمساكين وطعمة الشهر، إتماـ على ػ وجل عز ػ هلل وشكر «والرفث اللغو من للصائم طهرة» وسلم عليو اهلل صلى

 اْلغنياء يشاركوا أف أجل من الزكاة؛ ىذه يعطوا أف الحكمة من فكاف وسرور وفرح عيد يـو ىو الذي اليـو ىذا في
 .والسرور الفرح في

 .يصـو ل ونحوه فالصغير وإل اْلغلب، على بناء ىذا «...  للصائم وطهرة»: وسلم عليو اهلل صلى وقولو
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 المجموع في النووي لإلماـ وخالفًا ،(ٖٛٙ/ ٖ) الفتح في للحافظ وفاقًا، المخالف
(ٙ /ٔٓٗ.) 

 المشهورة لقاعدتهم طرًدا، بفرض وليستْ  واجبة الفطر صدقة أف إلى الحنفية وذىب
 الفرض أف والصواب، ظني بدليل ثبت ما والواجب، قطعي بدليل ثبت ما الفرض أف

 . ٔاْلصوؿ كتب ذلك ومحل، الجمهور إليو ذىب كما بمعنى؛ والواجب
 .ٕالدسوقي واستبعده سنة، إنها: للمشهور مقابل للمالكية قوؿ وفي

 .، وىو قوؿ شاذُنِسخَ  قد الفطر صدقة وجوب أف إلى جماعة وذىب
 اهلل رسوؿ فرض ) قاؿ عمر ابن حديثب الفطر زكاة فرضية على الجمهور استدؿقد و 

، العبد على، شعيرٍ  من صاًعا أو،  تمرٍ  من صاًعا وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى
 فرض: الصحابي وقوؿ، ٖ( المسلمين من والكبير، والصغير، واْلنثى، والذكر، والحر

                                                           

 اْلحناؼ أما والكراىة، والحظر واإلباحة والندب الوجوب: خمسة العلم أىل جماىير عند التكليفية اْلحكاـ ٔ
 الوجوب بين ويفرقوف التحريمية والكراىة الفرض فيزيدوف خمسة وليست سبعة التكليفية اْلحكاـ فيجعلوف
 والكراىة والثبوت الدللة قطعي بدليل ثبت ما والتحريم فالفرض التحريمية والكراىة التحريم وبين والفرض

 عن يذكر أف ينبغي ومما: الورقات شرح في اهلل حفظو مشهور الشيخ قاؿ ظني، بدليل ثبت ما والوجوب التحريمية
 الذي التقسيم وىذا الفروع خالؿ من أصولهم استخرجوا وإنما اْلصوؿ في كتبا أئمتهم صنف ما أنهم الحنفية
 الرجل لبس حكم عن بحثت أنك لو فمثال تاـ استقرائي كلي ل أغلبي جملي وجو على مأخوذ ىو إنما عندىم
 لبس تقولوف لم لهم قلنا وإذا متواترة ليست حرمتو على تنص التي اْلحاديث أف مع حراـ ىو يقولوف الحرير
 يتجوزوف اْلحايين بعض وفي أئمتنا نصص ىكذا يقولوف متواترة غير ذلك في اْلحاديث أف مع حراـ للرجل الحرير

 عند فرؽ ل الثمرة حيث من بأنو القوؿ مع بالفرض، الوجوب ويلحقوف بالحراـ تحريمية كراىة المكروه ويلحقوف
 الحراـ فعل ومن الفرض أو الواجب ترؾ من ْلف وذلك التحريمية والكراىة والحراـ الفرض و الوجوب بين الحنفية

 على يثاب التحريمية الكراىة أو الحراـ ترؾ ومن الفرض أو الواجب فعل ومن عندىم آثم ىو التحريمية الكراىة أو
 و واجبة عندىم الصالة في الفاتحة قراءة حكم فمثال عدمو و البطالف في الفروؽ ىذه تظهر وإنما عندىم، ذلك

 المسألة لهذه الفتح في حجر ابن تعرض لما ولذا آثم وىو صحيحة صالتو عندىم الواجب ترؾ ومن فرض ليست
 صالة فيصلى الطمأنينة وترؾ منهم الفاتحة قراءة ترؾ يتعمد ممن عجبي ينقضي ل( : ٕٕٗ/ٕ) فتحال في قاؿ
 . غيره لمذىب مخالفتو تحقيق في مبالغة فيها اإلثم ارتكاب يتعمد وىو تعالى اهلل إلى بها يتقرب أف يريد

 . ٔٓٗ/  ٔ المحتاج ومغني ، ٗٓ٘/  ٔ الدسوقي ٕ

 .( ٜٗٛ) برقم ومسلم ،(ٖٓ٘ٔ) برقم البخاري أخرجو ٖ
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 اهلل رسوؿ من سمعو لنص منو فَػْهمٌ ، كذا وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 لسيما، اللساف في وحجة الفهم في َعْدؿٌ  والصحابي وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى
 في ُيْستَػْعَمل وىذا"  الخ...  العبد على: " قولو وىي، أخرى قرينة الحديث وفي

 .الوجوب
،  الفطر زكاة ذلك جملة فمن قالوا{ الزََّكاةَ  َوآتُوا: }تعالى قولو بعمـو أيًضا واستدلوا
 - اهلل رسوؿ فرض: " عمر ابن قوؿ بأف مؤكدة سنة الفطر صدقة بأف قاؿ من وأجاب

،  اليتيم نفقة القاضي فرض: يقاؿ كما،  قدَّر أي"  - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى
" التمهيد" في -اهلل رحمو- عبدالبر ابن ذلك تعقَّب وقد،  مقدارىا وعرَّؼ قدَّرىا أي

 اإليجاب معنى على"  فرض"  قولو يزاؿ ل أف إليو أذىب والذي: فقاؿ( ٕٖٗ/ ٗٔ)
 - قولو من المسلموف فهم وقد،  الموضع ىذا في معدـو وذلك،  اإلجماع بدليل إل
،  بو وقضى،  وقدَّرَه،  أوجبو شيء أنو ذلك ونحو{ اللَّوِ  مّْنَ  َفرِيَضةً : }- وجل عز

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ أوجبو وما فرض، ىذا اهلل أوجبو الذي للشيء الجميع وقاؿ
،  مخالفتو عن وحذر،  طاعتو اهلل فرض وقد،  أوجبو اهلل فعن - وسلم آلو وعلى عليو

 يقـو أف إل،  سواء - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - رسولو وفَػْرضَ  اهلل فَػَفْرضَ 
،  منو َمْدَفع ل الذي للدليل حينئذٍ  فُيسلَّم،  ذلك من شيء بين الفرؽ على الدليل
 أيًضا؛ واجب المؤمنين سبيل اتباع جهة من بوجوبها والقوؿ: قاؿ ثم"  التوفيق وباهلل
 في وبنحوه. اىػ... "  الشذوذ من ضرب أو شذوذ واجبة غير بأنها القوؿ ْلف

 .بعدىا وما( ٖٛٗ/ ٜ" )الستذكار"
: وحملوا،  الوجوب عدـ إلى بعضهم وذىب": " اإلحكاـ" في العيد دقيق ابن وقاؿ

 إلى الستعماؿ ُعرؼ في نُقل لكنو، اللغة في أصلو وىو" قّدر: "معنى على" فرض"
." الغالب ىو إليو فالقصد الستعماؿ في اشتهر ما ْلف،  أولى عليو فالحمل، الوجوب

 (.ٖٗٔ - ٖٖٔ/ ٖ" )اْلحكاـ حاشية العدة" من اىػ
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 رضي - عبادة بن سعد بن قيس بحديث الفطر زكاة وجوب بنسخ قاؿ من واستدؿ
،  رمضاف نزؿ فلما،  الفطر زكاة ونؤدي،  عاشوراء نصـو كنا ): قاؿ أنو - عنو اهلل

  . ٔ( نفعلو وكنا،  عنو نُػْنوَ  لم،  بو نُػْؤَمر لم الزكاة؛ ونزلت
" التثريب طرح" في كما الخطابي؛ قاؿ فقد،  النسخ ذلك من يلـز ل أنو :الجوابو 

 في الزيادة أف وذلك،  وجوبها زواؿ على يدؿ ل وىو(: " ٚٗ/ ٗ) العراقي لبن
 الزكوات سائر محل أف غير،  عليو المزيد اْلصل نسخ توجب ل العبادة جنس

/ ٗ" )صحيحو" في خزيمة ابن ترجم وبنحوه اىػ." الرقاب الفطر زكاة ومحل،  اْلمواؿ
ٛٔ.) 

 إسقاط - قيس حديث في أي - فيو ليس(: ٗٓٔ/ ٙ" )المجموع" في النووي وقاؿ
 لم: "وقولو،  وجوبها بقاء فاْلصلُ  بإسقاطها يصرح ولم، بو اْلمر سبق ْلنو،  الفطرة
 . اىػ... "  َتْكَراره إلى حاجة ول، سبق اْلمر ْلف، لو أثر ل" يأمرنا
،  فرضها سقوط على يدؿ ل وىذا": " الكبرى السنن" في اهلل رحمو البيهقي وقاؿ
 الفطر زكاة وجوب على العلم أىل أجمع وقد،  آخر سقوط يوجب ل فرض نزوؿ ْلف

 (.ٜٔٔ/ ٙ" )المحلى" في كما حـز ابن إليو سبق النووي وكالـ. سبق ما الخ... " 
 واجبة وليست مؤكدة سنة الفطر زكاة أف إلى ذىب من بو استدؿ ما جملة ومن

 صلى  اهلل رسوؿ إلى رجل جاء)  قاؿ - عنو اهلل رضي - اهلل عبيد بن طلحة حديث
 ما يُفقو ول،  صوتو دوي ُيسَمع،  الرأس ثائر،  نجد أىل من وسلم آلو وعلى عليو اهلل

 وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ،  اإلسالـ عن يسأؿ ىو فإذا،  دنا حتى،  يقوؿ
                                                           

،   ٜٕٕٚ) الكبرى وفي ،(ٕٙٓ٘، رقم  ٜٗ/٘) في المجتبى النسائيو  ،(ٕٔٔٔ) الطيالسي أخرجو ٔ
 اآلثار معاني شرح وفي ،(ٕٕٔٙ،  ٕٕٓٙ،  ٜٕٕ٘،  ٕٕٛ٘) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي(، ٕ٘٘ٛ

( ، ٛٔٔ/ٙوالحديث احتج بو ابن حـز في المحلى ) (ٛٛٛرقم / ٛٔ) الكبير في والطبراني ،( ٘ٚ/ٕ)
وصححو العالمة اْللباني في صحيح النسائي ، وصححو الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 

 رجاؿ قاتث رجالو صحيح، إسناده( : ٜٕ٘/ٜٖ( ، وقاؿ اْلرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )ٚٛٓٔ)
  .ثقة وىو ماجو، وابن النسائي لو روى فقد -الدىني الهمداني حميد بن عريب وىو-عمار أبي غير الصحيح
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 تطوَّع أف إل،  ل قاؿ غيرىا؟ عليَّ  ىل فقاؿ والليلة اليـو في صلوات خمس وسلم آلو
 غيره؟ عليَّ  ىل قاؿ  رمضاف وصياـ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ
 الزكاة، وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو وذكر قاؿ تطوَّع أف إل، ل قاؿ
 أزيد ل واهلل يقوؿ وىو الرجل فأدبر: قاؿ تطوَّع أف إل ل، قاؿ غيرىا؟ علي ىلي قاؿ
 صدؽ إف أفلح وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ، أنُقص ول ىذا على

 قيس حديث بدليل،  المفروضة الزكاة تحت داخلة ليست الفطر وصدقة قالوا،  ٔ(
 ونزلت،  رمضاف نزؿ فلما الفطر زكاة ونؤدي عاشوراء نصـو كنا ) السابق سعد بن

 وصدقة الزكاة بين فرَّؽ قد فالحديث ( نفعلو وكنا عنو نُػْنوَ  ولم بو نُػْؤَمر ولم،  الزكاة
 .الفطر

 إذا الزكاة بأف لهم واْسُتِدؿَّ ، الزكاة عمـو في داخلة الفطر زكاة أف إلى الجمهور وذىب
 ثم،  افترقتا الفطر بزكاة النظم في الزكاة اقترنت وإذا، الفطر زكاة فيها دخل أطلقت

 نؤمر لم الزكاة نزلت فلما: " قاؿ حيث الوجوب، على دللة فيو ىذا قيس حديث إف
،  تصح ل النسخ دعوى أف سبق وقد،  بذلك مأمورين كانوا أنهم على فدؿ... "  بو

 وعبد حر كل على: " ... وفيو،  السابق عمر ابن حديث وكذا،  ثابًتا الوجوب فبقي
( ٖٛٙ/ ٖ) فتحال انظرو ،  الوجوب على يدؿ" على: " فقولو،  الحديث... " 

 وثبت: " فقاؿ{ تَػزَكَّى َمن َأفْػَلحَ  َقدْ : }تعالى بقولو نفسو الموضع في الحافظ واستدؿ
 على اقتصر لمن الفالح حقيقة إثبات الصحيحين في وثبت، الفطر زكاة في نزلت أنها

 .ىػ.ا الواجبات
 عمرو بن عبداهلل بن كثير حديث من الفطر صدقة بأنها مرفوًعا اآلية تفسير روي قدو 

 اآلية ىذه عن سئل أنو ) وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن جده عن أبيو عن
 اآلية لهذه التفسير ىذا ثبوت ففي ،ٕ( الفطر زكاة: " فقاؿ{ تَػزَكَّى َمن َأفْػَلحَ  َقدْ }

                                                           

 . (ٔٔ) برقم ومسلم - لو واللفظ -( ٙٗ) برقم البخاري أخرجو ٔ
، ( ٜ٘ٔ/ ٗ) البيهقيو  ،( ٓٙ/ٙ) عدي وابن ،( ٜ٘ٓ/ٜٕٗ/ٔ) والبزار ،( ٕٕٓٗ) خزيمة ابن أخرجو ٕ

 كثير مناكير من عدي ابن عده والحديث ،( ٘ٛٔ/ٓٔ) تفسيره في الثعلبي ،( ٔٚٗ/ٗ) الوسيط في والواحدي
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"  سيرين وابن العالية أبي قوؿ وىو(: " ٚٚٗ/ ٗ" )تفسيره" في البغوي قاؿ وقد، نظر
، ( ٖٚٙ/ ٕ" )عبدالرزاؽ تفسير" في كما - المسيب بن سعيد قوؿ ىو وكذا: قلت

 .أعلم فاهلل،  اآلية تفسير في أقواؿ عدة وىناؾ
 الذين ىم الظاىر أىل وبعض الشافعية من اللباف وابن المالكية من أشهب أف واعلم
 واستدؿ علية، وابن، اْلصم وكذا" الفتح" في كما مؤكدة؛ سنة الفطر صدقة بأف قالوا

 اْلصم وأما اإلجماع، المنذر ابن بدعوى علية ابن عن الرواية ضعف على النووي
 الراجح القوؿ أف لك ظهر وقد اىػ." اإلجماع في بو يعتد ل: " عنو النووي فقاؿ

، الفتوى وأئمة، الجماىير قوؿ ىو إنما، انعقاده يتم فلم اإلجماع وأما، الوجوب
 .أعلم واهلل، اْلمصار وفقهاء

 ؟الفطر زكاة في تخرج التي اْلطعمة أنواع(: ٕ-مسألة) 
 أو اْلفضل، وىو النقود من القيمةب الفطر زكاة إخراج يجزئ أنو إلى الحنفية ذىب

 من أخرج وإف صاع، نصف أجزأه سويقو أو دقيقو أو البر من أخرج إف لكن العروض،
 قاؿ - عنهما تعالى اهلل رضي - عمر ابن روى لما ، فصاع الزبيب أو التمر أو الشعير

 أو شعير من صاعا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على يخرجوف الناس كاف )

                                                                                                                                                  

 كثير( : ٜٖٛ/ٔ) البزار مختصر في حجر ابن الحافظ وقاؿ ،( ٚٓٗ/ٖ) الميزاف في ااذىبي وأقره ، اهلل عبد بن
 موقوؼ، شاىد وللحديث ، جدا ضعيف( : ٖٛٔٔ) الضعيفة في اْللباني العالمة وقاؿ ، جدا ضعيف اهلل عبد بن

 نزلت: "  يقوؿ كاف أنو عمر عن نافع عن عمر ابن(  اهلل عبد نسخة وفي)  اهلل عبيد عن الحنفي حماد أبو رواه
 اإلسناد ضعيف وقفو مع وىو:  قلت"  رمضاف زكاة في"  فصلى ربو اسم وذكر تزكى من أفلح قد: "  اآلية ىذه
 ول ، عيد بمّكة يكن ولم باإلجماع مكّية السورة ىذه ْلف ، التأويل ىذا وجو ما أدري ول:  الثعلبي وقاؿ ىػ.ا جدا
 بهذا أقسم ل}  : قاؿ كما الحكم على سابقا النزوؿ يكوف أف يجوز بأنو البغوي وأجاب أعلم، واهلل فطر زكاة

 نهار من ساعة لي أحلت:  قاؿ حتى مكة فتح يـو الحل أثر ظهر وقد مكية فالسورة{  البلد بهذا حل وأنت البلد
 بدر يـو كاف فلما ؟ جمع أي فقلت الخطاب بن عمر قاؿ{  الدبر ويولوف الجمع سيهـز}  بمكة نزؿ وكذلك

 ليـو فكانت الدبر ويولوف الجمع سيهـز ويقوؿ بالسيف مصلتا آثارىم في اهلل رسوؿ إلى نظرت قريش وانهزمت
:  فيقاؿ الحديث ضعف مع ولكن الحديث صح إف حسن جواب ىذا قلت ىػ.ا اْلوسط في الطبراني أخرجو بدر
 . الجدراف انقش ثم العرش ثبت
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 عمر جعل الحنطة وكثرت عمر، كاف فلما: عمر ابن قاؿ زبيب أو سلت أو تمر
 .ٔ( اْلشياء تلك من صاع مكاف ، حنطة صاع نصف

 كالعدس الحبوب من عليها المنصوص اْلربعة اْلشياء ىذه سوى ما:  الحنفية قاؿ ثم
 اْلشياء بقيمة قيمتو فتعتبر ، والعروض واللحم والجبن كاللبن الحبوب غير أو واْلرز،

 فيقـو مثال، العدس من الفطر صدقة يخرج أف المتصدؽ أراد فإذا عليها، المنصوص
 من أخرج مثال، قروش ثمانية الصاع نصف قيمة كانت فإذا بر، من صاع نصف

                                                           

 .٘ٙٔ/ٗ والبيهقي ،(ٜٕ٘ٓ) الدارقطني (ٖٕٚٓ) الكبرى في النسائي(، و ٗٔٙٔأخرجو أبو داود ) ٔ
 من الجماعة بخالؼ خطؤىا، بين فاسدة، رواية ذكر(: ٜٜ،  ٜٛوالحديث قاؿ عنو اإلماـ مسلم في التمييز )

 رواد، أبي بن العزيز عبد عن زائدة، عن علي، بن حسين حدثنا: قاؿ دينار، بن زكريا بن القاسم حدثني: الحفاظ
 أو شعير، صاع وسلم، عليو اهلل صلى النبي عهد في الفطر، صدقة يخرجوف الناس كاف عمر؛ ابن عن نافع، عن

 تلك من صاع مكاف حنطة، صاع نصف عمر جعل الحنطة، وكثرت عمر، كاف فلما زبيب، أو سلت، أو تمر،
 بن اهلل عبد حدثنا .العزيز عبد روى ما بخالؼ نافع أصحاب رواية من اهلل، شاء إف وسنذكر،: مسلم قاؿ .اْلشياء
 زكاة فرض وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عمر؛ ابن عن نافع، عن مالك، حدثنا: قاؿ قال، وقتيبة، مسلمة،

 عبد خالفوا الذين مسلم ذكر ثم .وساقو ،...شعير من صاعا أو تمر، من صاعا الناس، على رمضاف، من الفطر
 عن والضحاؾ، نافع، عن والليث، نافع، عن وأيوب، عمر، ابن عن نافع، عن اهلل، وعبيد: فقاؿ مالك، مع العزيز،
 علية، ابن وإسماعيل نافع، عن إسحاؽ، بن ومحمد نافع، عن موسى، بن أيوب أخبرني: قاؿ جريج، وابن نافع،
 التقوا قد نافع أصحاب من اْلجلة فهؤلء: مسلم قاؿ .عثماف بن والضحاؾ نافع، عن أيوب، عن زريع، بن ويزيد
: الحديث في منهم أحد يذكر لم نفر، سبعة وىم الفطر، صدقة حديثو في رواد، أبي ابن رواية خالؼ على

 قاؿ إنما .حنطة صاع نصف اْلشياء تلك مكاف جعل أنو غير الحديث في يذكروا ولم ،«الزبيب» ول ،«السلت»
 من عرؼ فقد .بر من صاع نصف بعد بو الناس فعدؿ: حديثهم في والليث، موسى، بن وأيوب السختياني، أيوب
 فلم رواد، أبي ابن روى ما خالؼ على نافع، أصحاب من ىؤلء يتابع حين الروايات، وأسباب الحديث، عقل

 كاف إذ صحة، غير على عمر ابن عن يحكى والزبيب، والسلت .والتمر الشعير إل الحديث، في جميعا يذكروا
ا.ىػ  الشعير فأعطى التمر، أعوزه مرة إل التمر، إل وسلم عليو اهلل صلى النبي بعد دىره في يعطي ل عمر ابن

 لكن. ثقات رجالو(: ٚٔٔ/ٕوضعفو ابن الجوزي في التحقيق ، وقاؿ العالمة اْللباني في ضعيف أبي داود اْلـ )
 ..رواد أبي ابن من وىم فيو عمر ذكر

ا.ىػ وقاؿ  نافع عن أيوب طريق من"  صحيحو" في خريمة ابن رواه كما. سفياف أبي بن معاوية أنو: والصواب
 .صحيح إسناده (:ٚ٘/ٖاْلرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )
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 اْلشياء من ذلك وغير والجبن واللبن اْلرز ومن ، مثال قروش ثمانية قيمتو ما العدس
 .قيمتو يعادؿ ما العدس من يخرج ، الشارع عليها ينص لم التي

 والقمح والفوؿ واْلرز، كالعدس البلد قوت غالب من يخرج أنو إلى المالكية وذىب
 الناس اقتاتو إذا إل يجزئ، ل ذلك عدا والدخن وما واْلقط والتمر والسلت والشعير

 بأف أفضل، كاف إذا إل الغالب، غير من اإلخراج يجوز ول السابقة، اْلنواع وتركوا
 كاف فإذا ، الشبع اعتبر اللحم من أخرج وإذا ،قمحا فأخرج الذرة الناس اقتات
 .اثنين يشبع ما اللحم من أخرج خبز، إذا اثنين يكفي البر من الصاع
 أقوات وجدت ولو العشر، فيو يجب جنس ما من يخرج أنو إلى الشافعية وذىب

 اْلقوات، بين مخير: وقيل قوتو، غالب من:  وقيل بلده، قوت غالب فالواجب
 .العكس ل اْلدنى من اْلعلى ويجزئ
 أبي لحديث الشعير، أو الزبيب أو التمر أو البر من يخرج أنو إلى الحنابلة وذىب
 صاعا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على الفطر زكاة نخرج كنا:  وفيو سعيد

 ىذه بين ويخير الحديث. . .   تمر من صاعا أو ، شعير من صاعا أو ، طعاـ من
 الوزف، في للحب مساويا كاف إذا الدقيق ويجزئ، قوتا المخرج يكن لم ولو اْلشياء،

 .  ٔذلك نحو أو أرز أو ذرة من قوتا يصلح ما كل من أخرج ذلك يجد لم فإف
 طعاـ أي من تخرج الفطر، زكاة: (ٕٓٓ/ٗٔ)  اهفتاو  مجموعفي باز  ابن قاؿ العالمة

 والمكرونة والفوؿ والحمص والعدس واللوبيا واْلرز والذرة كالقمح الناس، يقتاتو
 وكاف طعاـ، من صاعا وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ فرضها وقد ذلك، ونحو واللحم

 . يقتاتونو الذي الطعاـ من يخرجونها عنهم اهلل رضي الصحابة
: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن( ٜ٘ٛ) ومسلم( ٓٔ٘ٔ) البخاري روى

 وقاؿ.  طعاـ من صاعا الفطر يـو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد في نخرج كنا)
 نخرج كنا: ) قاؿ رواية وفي، (والتمر واْلقط والزبيب الشعير طعامنا وكاف: سعيد أبو

                                                           

 (.ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٖٕ) الفقهية الموسوعة ٔ
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 أو حر وكبير صغير كل عن الفطر زكاة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فينا كاف إذ
 أو ، تمر من صاعا أو شعير، من صاعا أو أقط، من صاعا أو طعاـ، من صاعا مملوؾ
 البر بأنو الحديث ىذا في الطعاـ العلم أىل من جمع فسر وقد"، (زبيب من صاعا

 ، كاف أيا البالد أىل يقتاتو ما بالطعاـ المقصود بأف آخروف وفسره ،(القمح:  أي)
 من مواساة الزكاة ْلف ؛ الصواب ىو وىذا.  ذلك غير أو ذرة أو برا كاف سواء

 أف شك ول.  بلده قوت غير من يواسي أف المسلم على يجب ول للفقراء، اْلغنياء
 جاء الذي الشعير من أفضل وىو ، ونفيس طيب وطعاـ الحرمين بالد في قوت اْلرز
 .انتهى" الفطر زكاة في اْلرز إخراج في حرج ل أنو يعلم وبذلك. بإجزائو النص
 أىل كاف إذا أما( : " ٛٙ/ ٕ٘" )الفتاوى مجموع" في اهلل رحمو اإلسالـ شيخ وقاؿ
 أف لهم وىل ،ريب بال قوتهم من اإلخراج جاز اْلصناؼ ىذه أحد يقتاتوف البلد

 أف عليهم فهل والذرة اْلرز يقتاتوف يكونوا أف مثل ؟ غيرىا من يقتاتوف ما يخرجوا
:  اْلقواؿ وأصح ، مشهور نزاع فيو ؟ والذرة اْلرز يجزئهم أو شعيرا أو حنطة يخرجوا

:  العلماء أكثر قوؿ وىو ، اْلصناؼ ىذه من يكن لم وإف ، يقتاتو ما يخرج أنو
 ، للفقراء المواساة وجو على تجب أنها الصدقات في اْلصل فإف وغيره؛ كالشافعي

 فرض وسلم عليو اهلل صلى والنبي ،(أىليكم تطعموف ما أوسط من: )تعالى قاؿ كما
 ولو المدينة، أىل قوت كاف ىذا ْلف شعير؛ من صاعا أو تمر من صاعا الفطر زكاة
 لم كما يقتاتونو، ل مما يخرجوا أف يكلفهم لم غيره يقتاتوف بل قوتهم ليس ىذا كاف
 .بتصرؼ انتهى"  الكفارات في بذلك اهلل يأمر

 غالب كانت وىذه(: " ٕٔ/ٖ" )الموقعين إعالـ" في اهلل رحمو القيم ابناإلماـ  وقاؿ
 قوتهم من صاع عليهم فإنما ذلك غير قوتهم محلة أو بلد أىل فأما بالمدينة أقواتهم

 من قوتهم كاف فإف الحبوب، من ذلك غير أو التين أو اْلرز أو الذرة قوتهم كمن
 ىذا كاف، ما كائنا قوتهم من فطرتهم أخرجوا والسمك واللحم كاللبن الحبوب، غير
 حاجة سد المقصود إذ بغيره، يقاؿ ل الذي الصواب وىو العلماء، جمهور قوؿ
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 فيجزئ ىذا وعلى بلدىم، أىل يقتاتو ما جنس من ومواساتهم العيد يـو المساكين
 . انتهى"  الحديث فيو يصح لم وإف الدقيق إخراج
 الناس قوت كاف إذا ولكن(: ٕٛٔ/ٙ" )الممتع الشرح" في عثيمينال عالمةال وقاؿ
 فإف الشمالي، القطب يقطنوف الذين أولئك مثل مثال، لحما بل ثمرا، ول حبا ليس

 في إخراجو يجزئ ل أنو المؤلف كالـ فظاىر اللحم، ىو الغالب في وطعامهم قوتهم
 أف علينا يرد ولكن، ذلك في شك ول إخراجو، يجزئ أنو الصحيح ولكن الفطر، زكاة
 إذا اللحم أف مع الوزف إلى رجعنا الكيل تعذر إف: فنقوؿ كيلو، يتعذر اللحم صاع
 .يكاؿ أف يمكن يبس
 .والتمر البر من حتى معيب يجزئ ل: أي «كل» على معطوؼ «معيب ل»: قولو

 لقولو سوس، أو دود، فيو صار أو أوصافو، أحد أو طعمو، تغير الذي ىو والمعيب
: البقرة{ ]فيو تغمضوا أف إل بآخذيو ولستم تنفقوف منو الخبيث تيمموا ول: }تعالى
ٕٙٚ.] 

 أنو مع يقتات ول يكاؿ ل ْلنو الفطر؛ زكاة في الخبز يجزئ ول: أي «خبز ول»: قولو
 أثرت النار أف إجزائو عدـ في العلة إف: يقاؿ لكن ويقتات، يكاؿ أف يمكن يبس إذا

 .وغيرتو عليو
 بإخراجو، بأس فال بو، الناس وينتفع ييبس بأف قوتا، كاف إذا أنو الخبز في والصحيح

 تجزئ ىل وىو سؤاؿ، علينا يرد ولكن يقتات، أف يصلح فال رطبا كاف إذا أما
 الفطر؟ زكاة في المكرونة
 .أيضا تجزئ الرأي ىذا صاحب عند فالمكرونة يجزئ الخبز إف: قاؿ من: الجواب

 عليها أثرت إذا المكرونة فإف النار، عليو أثرت الخبز ْلف الخبز؛ يجزئ ل: قاؿ ومن
 وجو كل من بالخبز المكرونة إلحاؽ أف ولو كذلك، تجزئ ل فإنها تصنيعها في النار
 كالخبز ليست للناس قوتا دامت ما يجزئ المكرونة إخراج أف نرى ولهذا نظر، فيو
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 فتعتبر كبيرة كانت إذا أما اْلرز، مثل صغيرة كانت إذا بالكيل وتعتبر وجو، كل من
 .بالوزف

 عدـ سواء مجزئ فهو ونحوىا ولحم وثمر حب من قوتا كاف ما كل أف والصحيح
 والتمر الشعير يومئذ طعامنا وكاف»: سعيد أبي لحديث يعدمها لم أو الخمسة،
 .«واْلقط والزبيب

 
 لزكاة يخرجونو طعاـ عندىم ليس البوادي أىل بعض وسئل العالمة العثيمين أيضا :

 الفقراء؟ على وتوزيعها المواشي من الذبح لهم يجوز فهل الفطر
 واللحم طعاـ من صاعا فرضها وسلم عليو اهلل صلى النبي ْلف ذلك؛ يصح لفأجاب: 

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرض: "عنهما اهلل رضي عمر ابن قاؿ يكاؿ، ول يوزف
 ".شعير من وصاعا تمر من صاعا الفطر زكاة

 صاعا وسلم عليو اهلل صلى النبي زمن في نخرجها كنا: "عنو اهلل رضي سعيد أبو وقاؿ
 من الراجح القوؿ كاف ولهذا ،" واْلقط والزبيب والشعير التمر طعامنا كاف طعاـ، من

، الفرش من ول الثياب من ول الدراىم في تجزئ ل الفطر زكاة أف العلم أىل أقواؿ
 بين داـ ما ْلنو الدراىم من تجزئ الفطر زكاة إف العلم أىل من قاؿ من بقوؿ عبرة ول

 استحساف ول بعده ْلحد قوؿ ل فإنو والسالـ الصالة عليو النبي عن نص أيدينا
 القيامة يـو فالف أو فالف قوؿ عن يسألنا ل وجل عز واهلل الشرع، إبطاؿ في للعقوؿ

 فيقوؿ يناديهم ويـو: "تعالى لقولو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قوؿ عن يسألنا وإنما
 [.٘ٙ:القصص" ]المرسلين أجبتم ماذا

 صلى رسولو لساف على عليك فرض وقد القيامة يـو اهلل يدي بين واقفا نفسك فتصور
: القيامة يـو سئلت إذا يمكنك فهل الطعاـ من الفطر زكاة تؤدي أف وسلم عليو اهلل

 أف يمكنك فهل الصدقة؟ ىذه فرض في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أجبت ماذا
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 ولو ل: الجواب فالف؟ قوؿ وىذا فالف مذىب ىذا واهلل وتقوؿ نفسك عن تدافع
 .ينفعك لم ذلك قلت أنك

 قوتا يكوف طعاـ أي وأف الطعاـ من إل تجزئ ل الفطر زكاة أف شك بال فالصواب
 طرفاف أنها وجدت المسألة ىذه في العلم أىل أقواؿ رأيت وإذا مجزئ فإنو للبلد

 :ووسط
 ل: يقوؿ آخر وطرؼ الدراىم، من وأخرجها الطعاـ، من أخرجها: يقوؿ فطرؼ

 البر وىي فقط أصناؼ خمسة من إل الطعاـ من تخرجها ول الدراىم من تخرجها
 .متقابالف القولف وىذاف واْلقط، والزبيب والشعير والتمر

 يطعمو ل مما تخرجها ول الناس يطعمو ما كل من أخرجها: فيقوؿ الوسط القوؿ وأما
 يقتات مكاف في كنت إذا والذرة، والدخن واْلرز والتمر البر من فأخرجها الناس،
 فإننا اللحم أىلها يقتات أرض في أننا فرض لو حتى ذلك، أشبو وما الذرة فيو الناس

 .اللحم من نخرجها
 زكاة عن بدل للحم البوادي أىل إخراج من السائل ذكره ما أف يتبين ذلك على وبناء

 .الفطر زكاة عن يجزئ ل الفطر
 الذي يخرج منو؟ قوتال غالب(: ما ىو فرع)

 ىو الفطر صدقة في الواجب أف إلى الشافعية عند الراجح الوجو وىو المالكية ذىب
 غالب من فوجب بالطعاـ، وتعلق الذمة في وجب حق ْلنو المخرج؛ بلد قوت غالب
 انتقل الذي كاف فإف: نظر آخر بلد قوت إلى البلد قوت عن عدؿ فإف البلد، قوت
 .يجزه لم دونو كاف وإف ، أجزأه أجود إليو
 من بأغلب بعضها ليست اْلطعمة من مختلفة أجناسا يقتاتوف البلد أىل كاف وإف

 لن: }  تعالى لقولو أحسنها من يخرج أف اْلفضل ولكن ، أجزأه أخرج فأيها بعض
 قوت غالب ىو المعتبر: اهلل رحمو الغزالي قاؿ، { تحبوف مما تنفقوا حتى البر تنالوا
 قوت غالب ىو العتبار: لو قوؿ وفي السنة جميع في ل الفطرة وجوب وقت البلد
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 في البلد قوت غالب ىو العتبار أف عندىم الراجح أف إل الفطرة، عيد يـو البلد
 . السنة جميع

 لما ْلنو ؛ نفسو قوت غالب المزكي على يتعين أنو:  الشافعية عند الثاني والوجو
 .قوتو من يكوف أف وجب قوتو عن فضل ما إخراج عليو وجب

 اْلقوات بين مخير أنو إلى الشافعية لدى الثالث الوجو وىو والحنابلة الحنفية وذىب
 ، بلده أىل قوت وغير قوتو غير كاف وإف شاء ما فيخرج الفطرة، زكاة بها تصح التي

 من صاعا الفطر زكاة نخرج كنا:  قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث لظاىر
، زبيب من صاعا أو أقط، من صاعا أو تمر، من صاعا أو شعير، من صاعا أو طعاـ،
  . ٔالجميع بين مخير أنو على فدؿ المدينة أىل قوت يكن لم كلو ذلك أف ومعلـو

 :الفطر زكاة وجوب شروط ( :ٖ-مسألة) 
 صغيرٍ  امرأة، أو رجل أو عبٍد، أو حر   مسلم كل على فتجب اإلسالـ،: اْلوؿ الشرط

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرض : )وفيو عنهما، اهلل رضي عمر ابن لحديث كبيٍر؛ أو
 أو رجلٍ  أو عبٍد، أو حر   المسلمين من نفس كل على رمضاف، من الفطر زكاة وسلم
 في قدامة ابن قاؿ وقد تقدـ تخريجو في المسألة اْلولى، (كبيرٍ  أو صغيرٍ  امرأٍة،

 والكبر، الصغر مع مسلم، كل على تجب الفطر زكاة أف وجملتو :( ٖٕٛ/ٗ) المغني
 من وليو عنو ويخرج، اليتيم على وتجب عامة، العلم أىل قوؿ في، واْلنوثية والذكورية

 .  الرقيق وعلى مالو،
 أقاربو عن يؤديها أف الكافر على يجب أنو عندىم اْلصح في الشافعية عن وروي

 ، والصواب اْلوؿ. المسلمين
 اختلف وقد الفطر، زكاة إخراج على قادرا يكوف أفوىو  الغنى،: الثاني الشرط
 عدـ إلى والحنابلة والشافعية المالكية فذىب: إخراجها على القدرة معنى في الفقهاء
 القدرة معنى أف إلى الحنفية وذىب ،الفطر زكاة وجوب في النصاب ملك اشتراط

                                                           

 (.ٕٛٔ/ٖٔالموسوعة الفقهية ) ٔ
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 ماؿ أي من الزكاة فيو تجب الذي للنصاب مالكا يكوف أف الفطر صدقة إخراج على
 من أو والغنم، والبقر اإلبل من السوائم أو الفضة، أو الذىب من كاف سواء كاف،

 كاف فمن ،درىم مائتا الفضة من الزكاة فيو تجب الذي والنصاب، التجارة عروض
 وفرس وسالح ومسكن وملبس مأكل من اْلصلية حوائجو عن فاضال القدر ىذا عنده

 تجوز نصابا يملك ل كاف إذا للحنفية آخر وجو وفي، الفطر زكاة عليو وجبت ،
 .عليو وجوبها مع عليو الصدقة جواز يجتمع ول ،عليو الصدقة

 وعنده صاع من أقل كاف ولو عليو الذي المقدار على قادرا كاف إذا: المالكية وقاؿ
 إذا الفطر زكاة ْلداء يقترض أف عليو يجب إنو: قالوا بل دفعو، عليو وجب يومو قوت
 .عليو يجب ل القضاء يرجو ل كاف وإف ، حكما قادر ْلنو القضاء؛ يرجو كاف
 نفقتو في من وقوت قوتو عن فضل عنده من على تجب إنها: والحنابلة الشافعية وقاؿ
، اْلصح في إليو يحتاج وخادـ مسكن عن فاضال كونو ويشترط ويومو، العيد ليلة

 كاف إف عنده الذي المقدار أف على النصاب ملك اشتراط بعدـ القائلين جميع واتفق
، والقوؿ اْلخير ىو الصواب  قادر غير ْلنو ، الفطر زكاة عليو تجب ل إليو محتاجا

 كما سيأتي. 
 ومن يملك، ل العبد ْلف للحنابلة؛ خالفا الفقهاء جمهور عند الحرية: ثالثال الشرط

 .يملك ل يملك ل
 ابن لقوؿ الفطر؛ ليلة من الشمس غروب وىو الوجوب، وقت دخوؿ: رابعال الشرط

( رمضاف من الفطر زكاة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرض ) عنهما اهلل رضي عمر
قاؿ ابن قدامة في  رمضاف، شهر أياـ من يـو آخر من الشمس، بغروب يكوف وذلك

 أو الغروب بعد أيسر أو عبدا ملك أو ولد أو تزوج أو أسلم فمن (:ٕٖ/ٔالكافي )
 ْلنها فطرتهم فعليو ماتوا ثم عنده وىم غربت وإف فطرتهم تلزمو لم الغروب قبل ماتوا

 ا.ىػ الظهار ككفارة بالموت تسقط فلم الذمة في تجب
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 أسلم لو :(ٜ ،ٛ/ٔ" )الجاليات أسئلة على اإلجابات"وسئل العالمة العثيمين كما في 
 الفطر؟ صدقة عليو ىل رمضاف من يـو آخر

 ابن حديث وفي المسلمين، من ْلنو الفطر، بصدقة يقـو أف يلزمو ، نعم"فأجاب : 
 تمر من صاعا الفطر زكاة فرض) وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما اهلل رضي عمر

  . انتهى( " المسلمين من والكبير والصغير والعبد والحر واْلنثى الذكر على شعير أو
 :الفطر زكاة وجوب من الحكمة( : ٗ-مسألة)

 اْلغنياء ليشاركوا العيد أياـ في السؤاؿ عن لهم وكف الفقراء إلى إحساف الفطر زكاة
 وحب الكـر بخلق التصاؼ وفيها للجميع، عيداً  ويكوف بو وسرورىم فرحهم في

 إظهار وفيها وإثم ولغو نقص من صيامو في يحصل مما الصائم تطهير وفيها المواساة،
 الصالحة اْلعماؿ من تيسر ما وفعل وقيامو رمضاف شهر صياـ بإتماـ اهلل نعمة شكر

 :أمرين من مركبة فيها والحكمة، فيو
 من صيامهم شاب قد يكوف أف عسى وما رمضاف، شهر في بالصائمين يتعلق: أحدىما

 يصـو كما والجوارح اللساف فيو يصـو الذي الكامل والصياـ الكالـ ورفث القوؿ لغو
 أف رجلو أو ليده لو  لعينو ول ْلذنو ول للسانو الصائم يسمح فال والفرج البطن
 ذلك، من مسلم يسلم أف وقل فعل أو قوؿ من عنو ورسولو اهلل نهى بما تتلوث

 بالصائم علق يكوف قد ما وتغسل كلو ذلك لتجبر الشهر ختاـ في الفطر زكاة فجاءت
 .أجره وينتقص صومو يكدر مما

 المساكين وخاصة أنحائو جميع في والمسرة المحبة وإشاعة بالمجتمع يتعلق: والثاني
 والسرور الفرح ىذا تعميم فينبغي وسرور فرح يـو العيد أف ذلك ،فيو الحاجة وأىل

 قلوبهم إلى السرور يدخل ولن والمساكين الفقراء ومنها المجتمع فئات جميع ليشمل
 بعضو بألم بعضو يتألم واحدة يد المجتمع أف وأشعروىم إخوانهم أعطاىم إذا إل

 عظيمة مصالح فيها إذ الفطر زكاة تشريع سر لنا يتضح وىكذا لفرحو، ويفرح اآلخر
  .أسلفنا كما والمجتمع الفرد على تعود
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 نقصاف تجبر للصالة، السهو كسجدة رمضاف لشهر الفطر زكاة: الجراح بن وكيع قاؿ
  . الصالة نقصاف السجود يجبر كما الصـو
: لمعافٍ  الفطر بعيد وقتت وإنما: (ٜٚ/ٕ) البالغة اهلل حجة في الدىلوي اهلل ولي وقاؿ
 لصومهم وتكميالً  للصائمين طهرة فيها وأف اهلل، شعائر من كونو تكمل أنها منها

 . الصالة في الرواتب السنن بمنزلة
 ؟ الصغار على الفطر زكاة وجوب من الحكمة(: ما فرع)

 باْلبداف متعلق وجوبها ْلف اْلولد من السن صغار عن إخراجها وجوب من الحكمة
 باب: الشافعي اْلنصاري لزكريا المطالب أسنى ففي ،لهم تطهيرا اْلشخاص وذوات

 ىي التي الفطرة من كأنها الفطرة زكاة نسخة وفي الفطر صدقة ويقاؿ الفطر زكاة
 من: الرـو}(  عليها الناس فطر التي اهلل فطرت ) تعالى بقولو المرادة الخلقة

 لهاملع وتنمية لها تطهيرا أي للنفس تزكية الخلقة على وجبت أنها والمعنى{ ٖٓاآلية
 .انتهى. 

 ويقاؿ الفطر بسبب لوجوبها بذلك وسميت: المالكي للحطاب الجليل مواىب وفي
 الخلقة بمعنى الفطرة من كأنها: بعضهم قاؿ الحاجب، ابن عبر وبو الفطر صدقة لها

 .انتهى. باْلبداف متعلقة أنها يعني وكأنو
 إخراجها في أيًضا الناس واختلف(: ٓٔ/ ٕ) مسلم بفوائد الُمْعِلم في المازري قاؿو 

 ذكرنا، التي الطريقة إلى جنح، عليو تجب ل: قاؿ فمن، عليو إثم ل إذْ ، الصبي عن
 ما، الصبي ماؿ في يوجبها لم من على وحجتنا عليو، إثم ل وىو التطهير، علتها وأف
 حر كل على"  - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - قولو من اْلحاديث بعض في وقع

 التعليل فإف اآلثاـ، من التطهر بها التعبد وجو كاف وإف وكأنو"  كبير أو صغير عبد، أو
 في القصر أف كما العلة، تلك فيو ليس ما اْلحاديث بعض في وجد وإف للغالب،

 أرخص من جملة من يخرجو ل فإنو ذلك؛ عليو يشق ل من وجد وإف للمشقة، السفر
 ". لو
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 فقط؟ اْلغنياء على أـ، الفقير على الفطر زكاة تجب ىل ( :٘-مسألة)
 الفطر؛ زكاة وجوب في شرطًا ليس النصاب ِمْلكَ  أو الِغَنى أف على العلم أىل جمهور

 ل وىما،  والعبد الصغير على فرضها - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي ْلف
 ما غيرىا أو الزكاة من يأتو ولم،  معو شيء ل الذي وأما - الغالب في - شيًئا يملكاف

 المنذر ابن عن( ٘ٙ/ ٗ" )التثريب طرح" في العراقي ابن نقل فقد، يعوؿ ومن يكفيو
 قواعد أف شك ول اىػ." لو شيء ل من على شيء ل أف على أجمعوا: " قاؿ أنو

 واهلل العجز، مع تكليف ول، وسعها إل نفًسا يكلف ل اهلل فإف، لذلك تشهد الشرع
 .أعلم

 قوتو يملك كاف إذا الفطر، بزكاة مكلَّف الفقير أف إلى العلماء أىل أكثر وذىب
 الفقير أف إلى بعضهم وذىب، فأكثر صاع ذلك عن وفضل، يـو لمدة يعوؿ من وقوت
 أبو وذىب، يعوؿ ولمن لو شهر أو يوًما عشر خمسة قوت يملك من ىو يزكي الذي
 أو، الذىب من نصابًا يملك الذي الغني على إل تكوف ل الفطر زكاة أف إلى حنيفة
 قاؿ، منو بد ل الذي وأثاثو مسكنو عن فاضالً ، نصاب قيمة قيمتو ما أو، الفضة

 ".التثريب طرح" من اىػ... "  حنيفة أبي غير أحد عن ىذا يحفظ ول: " العبدري
 بن ثعلبة أو ُصَعْير أبي بن ثعلبة بن عبداهلل بحديث، الفقير على أوجبها من واستدؿ
 ): قاؿ أنو - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن ُصَعْير أبي بن عبداهلل

 غنيكم أما أنثى أو ذكر عبد أو حر كبير أو صغير اثنين كل على قمح أو بر من صاع
 إلى العربي ابن ماؿ وقد،  ٔ( أعطى مما أكثر عليو اهلل فيُردُّ  فقيركم وأما اهلل فيزكّْيو

                                                           

 في الفسويو  ،(ٜٔٙٔ) داود وأبو ،(ٖٙ/٘) تاريخو في البخاريو  ،(ٖٕٗٔٚ رقم ، ٕٖٗ/٘) أحمد أخرجو ٔ
 قانع وابن ،( ٖٔٔٗ) المشكل شرح وفي ،(٘ٗ/ٕ) المعاني شرح في والطحاوي ،(ٖٕ٘/ٔ) والتاريخ المعرفة

( ٜٕٛ/ٔ) الغابة أسد فى اْلثير وابن ،(ٚٙٔ/ٗ) والبيهقي ،(ٜٗٔ-ٚٗٔ/ٕ) سننو في والدارقطني ،(ٕٕٔ/ٔ)
ي والحديث ضعفو اإلماـ أحمد وابن عبد البر والجورقاني وابن المنذر كما في تنقيح التحقيق لبن عبد الهاد

، وضعفو عبد الحق والمتن اإلسناد مضطرب حديث ىذا( ، وقاؿ ابن عبد الهادي في المصدر السابق : ٜٚ/ٖ)
(، ورجح الدارقطني فيو اإلرساؿ وقاؿ العالمة ٔ٘ٔ/ٕفي أحكامو وابن القطاف كما في بياف الوىم واإليهاـ )

 منو اْلوؿ والشطر. راشد بن النعماف حفظ لسوء ضعيف؛ إسناده( : ٕٔٔ/ٕاْللباني في ضعيف أبي داود اْلـ )
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 أمر ول، عليو زكاة ل الفقير فإف قوية؛ لو والمسألة: " فقاؿ، ذلك في حنيفة أبي مقالة
، لو بإعطائها أمر وإنما، منو بأخذىا - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي

 صدقة ل: " قاؿ وقد، القوية اْلصوؿ ول الصحاح اْلحاديث يعارض ل ثعلبة وحديث
 اىػ." الصدقة تلزمو فال غنيِّا؛ ىذا يكن لم وإذا"  تعوؿ بمن وابدأ، غنى ظهر عن إل

 بحديث ذلك في التمسك وليس، ضعيف وىو: القوؿ ىذا عقب العراقي ابن وقاؿ
 وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فرض: "قولو في الذي بالعمـو التمسك وإنما ثعلبة

، الصاع على القدرة اعتبرنا أنَّا إل...  الناس على رمضاف من الفطر زكاة - وسلم آلو
 التثريب طرح اىػ. أعلم واهلل عنو العاجز ذلك عن فأخرجنا، العامة القوعد من علم ِلَما

(ٗ /ٙٙ.) 
 يـو يقوتو ما عنده كاف فإذا (:ٔ٘ٔ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 فإنو صاع نصف بقي لو وكذلك إخراجو، عليو يجب فإنو صاع وبقي وليلتو، العيد
 لبعض إل يكفي ل ماء وجد لو وكما{ اْسَتَطْعُتمْ  َما اللَّوَ  فَاتػَُّقوا: }تعالى لقولو يخرجو
 .بقي لما ويتيمم يستعملو فإنو الوضوء أعضاء

 .«اْلصلية وحوائجو عيالو، وقوت قوتو عن»: قولو
 الحاجة تدعو ما ىي «اْلصلية وحوائجو» .ومشربو مأكلو: أي «عيالو وقوت قوتو،»

 إذا لكن العلم، وكتب واإلبريق، التمر، وصحن العشاء، كقدر البيت في وجوده إلى
 اْلصلية، الحوائج من فليس واحدة مرةً  العاـ في إل إليو يحتاج ل كتاب عنده كاف
 الحوائج من فليس أخرى نسخ الكتاب لهذا كاف إذا وكذا عامة، مكتبات ىناؾ ْلف

: فالضرورة وكماًل، فضالً  أو حاجة أو ضرورة يكوف أف إما البيت في ما ْلف اْلصلية؛
 .وجوده إلى البيت احتاج ما ىي: والحاجة .عنو يستغنى ل ما

                                                                                                                                                  

، وقاؿ اْلرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند  (ٖٗٗٔ) اآلخر الكتاب في أوردتو ولذلك عليو؛ توبع قد
 كما الزىري على فيو وقع الذي ولالختالؼ حفظو، وسوء راشد بن نعماف لضعف ضعيف إسناده( : ٛٙ/ٜٖ)

 . بيانو سيأتي
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 حوائجو عن فضل فإذا .وجوده إلى البيت يحتاج ل ما: ىو والكماؿ والفضل
 .شرعاً  الفطر زكاة عليو وجبت الصاع ىذا ضروراتو أولى باب ومن اْلصلية،

 جنين. ال عن الفطر زكاة إخراج( : ٙ-مسألة)
 في الجنين على زكاة ل أف على وأجمعوا( : ٖٙ ص)" اإلجماع" في المنذر ابن قاؿ
 رمضاف من الفطر زكاة(: ٛٔٔ/ ٙ) المحلى في قاؿ حـز ابن أف إل اىػ أمو بطن

 ذكرنا من كاف وإف عبد، أو حر   أنثى، أو ذكر صغير، أو كبير مسلم كل على واجب
 اهلل رسوؿ فإف الحمل وأما(: " ٕٖٔ/ ٙ) في وقاؿ، الخ... "  أمو بطن في جنيًنا
 عليو يقع والجنين كبير، أو صغير كل على أوجبها وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى
 ليلة من الفجر انصداع قبل أمو بطن في يوًما وعشرين مائة أكمل فإف" صغير" اسم

 إفَّ  ) مرفوًعا مسعود ابن حديث ذكر ثم...  الفطر صدقة عنو تُؤدَّى أف وجب الفطر؛
 يكوف ثم،  ذلك مثل علقة يكوف ثم،  يوًما أربعين أمو بطن في ُيجمع أحدِكم َخْلقَ 

،  وأجلو، وعملو، رزقو: كلمات بأربع فيؤمر َمَلَكاً؛ إليو اهلل يبعث ثم،  ذلك مثل مضغة
 موات؛ ذكرنا ما قبل ىو قاؿ ثم ٔ( الروح فيو ينفخ ثم،  سعيد أو شقي: يكتب ثم

 وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أخبر كما حيِّا كاف إذا ماأف ميت، على حكم فال
 اىػ".  عليو واجب فهو الصغير على وجب حكم فكل - وسلم آلو

 الكالـ سيأتي،  الجنين عن الفطر زكاة بإخراج وغيره عثماف عن اآلثار بعض وذكر
 .- تعالى اهلل شاء إف - عليها
 بعدـ العلم أىل كالـ ُمَقوّْياً ،  إليو ذىب فيما حـز ابنَ  العراقيُّ  الحافظ تعقب وقد

-ٓٙ/ ٗ" )التثريب طرح" في ابنو عنو ذلك ونقل، الجنين على الفطر زكاة وجوب
 شرح" في - اهلل رحمو - والدي قاؿ: -تعالى اهلل رحمهما- العراقي ابن فقاؿ( ٔٙ

 أمو بطن في الجنين على الفطر زكاة وجوب على بو استدؿ بما واستدللو": الترمذي
 إل منو عاقل يفهم فال"  والكبير الصغير على: " قولو وأما،  العجب غاية في

                                                           

 .  (ٖٕٗٙ) ومسلم( ٕٖٛٓ) البخاري أخرجو ٔ
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 ابن حديث وأما،  عليو أوجب أحًدا نعلم فال المعدـو أما،  الدنيا في الموجودين
ـِ  ِفي َما َويَػْعَلمُ : }قاؿ كما اهلل؛ إل الرحم في ما على يطلع فال مسعود  وربما{ اَْلْرَحا

،  يعلم ل الحمل أف خالؼ ل: الحرمين إماـ قاؿ وقد،  بحمل وليس َحْمُلها يَُظنُّ 
 لحتماؿ ميراث لو يؤّخر أنو بمعنى، المعلـو معاملة يعامل أنو في الخالؼ وإنما

 يحكم ول،  أمو بطن في شيًئا يملك ل الحمل أف في العلماء يختلف ولم،  وجوده
 .اىػ... "  وجوده يظهر حتى المعدـو على
 - الروح فيو نُِفَختْ  بعدما - أمو بطن في مات لو الجنين أف ذلك على ويدؿ: قلت
 ولو مورّْثو موت عن موتو تأخر إذا الموجود الصغير بخالؼ، يرث ل فإنو ميًتا ونزؿ

 .أعلم واهلل، يرثو فإنو لحظة؛
 برقم( ٓٚٔ) ص" عبداهلل سؤالت" في كما - أحمد رواه بما حـز ابن استدؿ وقد

 سليماف بن( معتمر) ثنا: أحمد قاؿ -( ٖٚٚٓٔ/ٕٖٗ/ ٕ) شيبة أبي وابن( ٗٗٙ)
 صدقة يعطي كاف عثماف أف وقتادة المزني عبداهلل ابن وىو بكر عن حميد عن التيمي
 من يسمعا لم وقتادة بكًرا فإف: منقطع سند وىذا. والحمل والكبير الصغير عن الفطر
 لرواية بكر برواية الستشهاد من الموضع ىذا مثل في شيء النفس وفي،  عثماف
 عثماف، عن حميد رواية من شيبة أبي ابن وعند المخرج، اتحاد لحتماؿ،  قتادة
 في العراقي بذلك وأعلو( ٔٗٛ) برقم" اإلرواء" وانظر وقتادة، بكر ذكر بدوف

 أبي عن أيوب عن معمر عن عبدالرزاؽ أخرجو بما أيًضا واستدؿ، السابق الموضع
 في الَحَبل على حتى،  والكبير الصغير عن الفطر يعطوا أف يعجبهم كاف: قاؿ،  قالبة
 (ٛٛٚ٘/ٜٖٔ/ ٖ) اىػ. أمو بطن
! ذلك يعجبهم كاف الذين َفَمنِ  قالبة أبي أثر وأما: " ذلك على جوابًا العراقي قاؿ
،  كالمو بقية ويوضحو اىػ".  حجة ذلك كاف لما الصحابة؛ من جمًعا سمى لو وىو

 تبرع ومن،  وجوبو عدـ في ظاىر" يعجبهم كاف: "قالبة أبي قوؿ بل: " قاؿ حيث
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 ابن دعوى ذكر ثم... "  بأس فيو عليو فليس وسالمتو؛ حفظو رجاء حمل عن بصدقة
 .حـز ابن مخالفة قبل التفاؽ المنذر
 أبي عن أيوب عن الثقفي عبدالوىاب ثنا(: ٖٛٚٓٔ/ٕٖٗ/ ٕ) شيبة أبي ابن وروى
،  صحيح وسنده اىػ. الحبل عن يعطوا حتى،  الفطر صدقة يعطوف كانوا: قاؿ،  قالبة
 .أعلم واهلل...  الوجوب على دليل فيو وليس

 رجل عن أنس بن مالك عن( ٜٓٚ٘/ٜٖٔ/ ٖ) عبدالرزاؽ أخرجو بما أيًضا واستدؿ
 سنده فيو  ( نعم: قاؿ عنو؟ يزكى ىل الحبل عن سألتو ) قاؿ،  يسار بن سليماف عن

 .مبهم
 بطن في يتحرؾ ليس جنين: لعطاء قلت: قاؿ،  جريج ابن عن عبدالرزاؽ روى وقد
ُـّ  تدري ل ْلنك ل: قاؿ عليو؟ أزكى،  أمو ًِ  سند وىذا حيِّا؟ أـ ميًتا أيخرج ل؟ أـ أَيِت

 . بالوجوب عطاء قوؿ على دليل فيو وليس،  صحيح
 -اي الجنين– يستحب إخراجها عنو (:ٖٙٙ/ٜوقد قاؿ علماء اللجنة الدائمة )

 ا.ىػ لفعل عثماف رضي اهلل عنو ول تجب عليو لعدـ الدليل على ذلك
 «الجنين عن ويستحب»: قولو (:ٔٙٔ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 .الجنين عن الفطر زكاة إخراج يستحب: أي
 مادة وأصل استتاره،: أي لجتنانو بذلك وسمي اْلـ، بطن في الحمل ىو والجنين

 وأيضاً  مستتروف، ْلنهم الجن؛ وكذلك منو، مشتق فالجنين الخفاء من والنوف الجيم
 عند بها يستتر ْلنو الُجنَّة ومنو فيو، من يستر ْلنو اْلشجار؛ الكثير للبستاف الجنَّة
 فيو نفخت سواء الجنين، عن اإلخراج يستحب أنو المؤلف، كالـ وظاىر .القتاؿ
 نظر؛ فيو الروح نفخ قبل عنو واإلخراج .«الجنين عن»: قولو لعمـو تنفخ؛ لم أـ الروح

: البقرة{ ]فََأْحَياُكمْ  َأْمَواتًا وَُكْنُتمْ  بِاللَّوِ  َتْكُفُروفَ  َكْيفَ : }تعالى قاؿ إنساناً، ليس ْلنو
 عن إخراجها باستحباب قلنا إذا أننا لي يظهر فالذي فيو، حياة ل ميت فهو[ ٕٛ

 أشهر أربعة بعد إل الروح تنفخ ول الروح، فيو نفخت عمن تخرج فإنما الجنين
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 وىو وسّلم عليو اهلل صّلى اهلل رسوؿ حدثنا: قاؿ عنو اهلل رضي مسعود ابن لحديث
 ثم نطفة يوماً  أربعين أمو بطن في خلقو يجمع أحدكم إف»: قاؿ المصدوؽ الصادؽ

 فيو فينفخ الملك إليو يرسل ثم ذلك، مثل مضغة يكوف ثم ذلك، مثل علقة يكوف
 .«سعيد أو وشقي وعملو وأجلو رزقو كلمات، أربع بكتب يؤمر ثم الروح،
 وبعد عليو، يصلى ول يكفن ول يغسل ل أشهر أربعة قبل السقط: العلماء قاؿ ولذلك

 .المسلمين مقابر في ويدفن عليو، ويصلى ويكفن، يغسل، أشهر أربعة
 اهلل رضي ػ عثماف عن روي ما الجنين عن الفطر زكاة إخراج استحباب على والدليل

 وسّلم، عليو اهلل صّلى الرسوؿ عن سنة فيو فليس وإل «الجنين عن أخرج أنو» ػ عنو
 أمرنا الذين الراشدين الخلفاء أحد ػ عنو اهلل رضي ػ عثماف أفّ  نعلم أف يجب ولكن
 الخلفاء، سنو ما تدفع سنة وسّلم عليو اهلل صّلى النبي عن ترد لم فإف سنتهم، باتباع
 النبي بإثبات سنة الجمعة يـو اْلوؿ اْلذاف أف نعرؼ وبهذا متبع، شرع الخلفاء فسنة
 من أما ،«الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم»: بقولو ذلك وسّلم عليو اهلل صّلى
 الضاؿ فهو ػ عنو اهلل رضي ػ عثماف بو وضلل بدعة إنو: وقاؿ الُمحَدثين، من أنكره

 .المبتدع
 واحد خرج زكاة الفطر عن جنين( عمن أٖٙٙ/ٜ(: سئلت اللجنة الدائمة )فرع)

 ـ؟فتبين أنو توأ
 .ل يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثانيفأجابت: 

 ( : زكاة الفطر عن الرقيق.ٚ-مسألة)
 اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي لحديث ؛رقيقو عنالزكاة  يخرج سيدال

 .ٔ(الفطر صدقة إل صدقة العبد في ليس)  وسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 ( .ٕٜٛأخرجو مسلم ) ٔ



 - 187 - 

 جميع قاؿ وبو سيده علي العبد فطرة تجب (:ٓٗٔ/ٙقاؿ النووي في المجموع )
 لدائها الكسب من تمكينو السيد ويلـز قاؿ العبد علي فأوجبها داود ال العلماء

 ا.ىػ عن بمعنى علي الجمهور قاؿ( وعبد حر كل علي) عمر ابن لحديث
 وخالف ابن حـز شيخ مذىبو فاختار قوؿ الجماىير.

 من الرقيق في إجماعا الفطر زكاة تجب(: ٖٗ/ٖٕوجاء في الموسوعة الفقهية )
 زكاة فرض وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ) عمر ابن لحديث الجملة، حيث
 أو حر كل على شعير، من صاعا أو تمر، من صاعا الناس، على رمضاف من الفطر
 ،نفسو الرقيق وليس السيد، ىو بالزكاة والمطالب(  المسلمين من وأنثى، ذكر عبد،

 نفسو عن الزكاة أخرج لو العبد بأف الحنابلة صرحقد و  ،نفسو فطرة الرقيق على فليس
 .ٔإذنو بغير سيده ماؿ في تصرؼ ْلنو يجزئو؛ لم سيده إذف بغير

 ، فعلى من تكوف الزكاة.رقيق العبيد لبعض كاف إذا (:فرع)
 إخراجها فعليو رقيق لو العبيد من كاف ومن (:ٖٛٔ/ٙقاؿ ابن حـز في المحلى )

 على ليس: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ من ذكرنا لما ،سيده على ل عنهم
 وىو مسلم فالعبد". الرقيق في الفطر صدقة إل صدقة عبده ول، فرسو في المسلم

 عن يخرجها، أف وعليو؛ عنو يخرجها أف رقيق لو ىو من فعلى، رقيق ولو، لغيره رقيق
 وتلزمو، نفسو عن يلزمو، ل كيف: قيل فإف .التوفيق تعالى وباهلل المذكور بالنص رقيقو

 عليو اهلل صلى نبيو لساف على العالمين رب ذلك في حكم كما: قلنا .غيره عن
 .وسلم

 نفسو عن عليو فطرة ل المشرؾ (:ٓٗٔ/ٙ(: قاؿ النووي في المجموع )فرع)
 بيانهما سبق لصحابنا وجهاف ففيو مسلم عبد أو قريب لو كاف فاف بالجماع

 ل :مسألة ....تجب ل أنها علي العلماء اتفاؽ المنذر ابن ونقل الوجوب( أصحهما)
 اهلل عبد بن وجابر طالب أبي بن علي قاؿ وبو عندنا الكافرين وعبده زوجتو فطرة يلزمو

                                                           

 . ٖ٘ٔ/  ٕ اْلشباه وشرح ، ٕٔ٘/  ٔ القناع وكشاؼ ، ٜٜٕ/  ٕ الطالبين روضة ٔ
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 تجب حنيفة أبو وقاؿ ،المنذر وابن ثور وابو واحمد ومالك والحسن المسيب وابن
 العزيز عبد بن وعمر ومجاىد عطاء عن المنذر ابن وحكاه الذمي عبده فطرة عليو

 عمر ابن حديث دليلنا الرأى وأصحاب واسحق والثوري والنخعي جبير بن وسعيد
 ". المسلمين من" وسلم عليو اهلل صلي وقولو

 ؟البوادي أىل على الفطر زكاة تجب ىل ( :ٛ-مسألة)
 في البادية وأىل اْلعراب أف وأجمعوا(: " ٖٖٓ/ ٗٔ" )التمهيد" في عبدالبر ابن قاؿ
 العمود أىل على ليس: قاؿ فإنو، سعد بن الليث إل، سواء الحضر كأىل الفطر زكاة

، الفقهاء ىؤلء بين من بو انفرد مما وىذا، الفطر زكاة والخصوص المظاؿ أصحاب
 ". وربيعة والزىري عطاء عن قولو مثل روي قد أنو إل

 زكاة في يكونوا أف يجب فكذلك، المسلمين كسائر الصياـ في ىؤلء: عمر أبو قاؿ
 أو شجر من بيت وىو" ُخص" جمع" الخصوص: "قولو اىػ المسلمين كسائر الفطر
 (.ٕٙ/ ٚ" )اللساف" انظر،  قصب

 البادية أىل على الفطر زكاة تجب: مالك وقاؿ(: " ٖٗٗ/ ٜ" )الستذكار" فيقاؿ و 
 - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف وذلك،  القرى على تجب كما، 

 من أنثى أو، ذكر، عبد أو، حر كل على: الناس على رمضاف من الفطر زكاة فرض
 ". المسلمين

، الثوري: بذلك قاؿ وممن،  الفقهاء جمهور عليو مالك قوؿ: " عمر أبو قاؿ
: " قاؿ ثم، الليث قوؿ ذكر ثم... "  وأصحابهم، حنيفة وأبو، واْلوزاعي، والشافعي

 ىم وكذلك،  الحضر كأىل والصالة الصياـ في البادية أىل ْلف ضعيف؛ الليث قوؿ
 .اىػ. الفطر صدقة في

 - اهلل شاء إف صحيح بسند -( ٛٔٗ/ ٕ" )شيبة أبي ابن مصنف" في عطاء وقوؿ
 .شئت إف إليها ارجع،  البوادي أىل على إيجابها في أقواؿ وىناؾ
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 واهلل، التخصيص على دليل ول، اْلدلة لعمـو الجمهور إليو ذىب ما: الصحيحو 
 ، أعلم

 ؟المجنوف عن الفطر زكاة(: ٜ-مسألة)
 إف المجنوف على واجبة للفطر والزكاة(: " ٔٗٔ/ ٙ" )المحلى" في حـز ابن قاؿ
قلت والقوؿ  اىػ".  كبير أو صغير، عبد أو حر، أنثى أو ذكر ْلنو، ماؿ لو كاف

 في الفطر صدقة تجب ل: الحنفية من وزفر محمد وقاؿبالوجوب ىو قوؿ الجماىير، 
القوؿ بوجوبها  ويؤيد: قلت ،مالو من أدياىا لو والوصي الولي فيضمنها المجنوف ماؿ

 على زكاة الفطر جوبأيضا و و  فيو وجوبها في خالؼ فال المجنوف زرع زكاةوجوب 
 كل تكليف عدـ جهة من المجنوف وبين بينو الفرؽ فما، شيًئا يعقل ل الذي الصغير

 العالمة العثيمين شيخنا سألت (ٕٕٔ) مسألة التدوين ثمراتلذا جاء في  ا؟ممنه
 ؟ المجنوف ماؿ في واجبة الفطر زكاة ىل: اهلل رحمو

 .الشهر صياـ وجوبها شروط من فليس كالصغير ،نعم:  فأجاب
  الكافر؟ العبد عن الفطر زكاة تجب ىل (:ٓٔ-مسألة)

: " عمر ابن حديث في بما واستدلوا، الكافر عن صدقة ل أنو إلى الثالثة اْلئمة ذىب
 النظر وىو(: " ٖٖٖ/ ٗٔ" )التمهيد" في عبدالبر ابن وقاؿ" المسلمين من... 

 ل والكافر، الصدقات من الواجبات سبيل وىذا،  وتزكية للمسلمين طهرة ْلنو أيًضا؛
 ابنو سؤالت" في كما أحمد اإلماـ استدؿ وبهذا اىػ".  عنو ْلدائها وجو فال، يتزكى
 ويرى، الكافر العبد عن وجوبها إلى حنيفة أبو وذىب (ٕٙٔٔ/ٓٙٗ/ ٕ" )صالح

 الطحاوي ذلك عن ودافع، ٔارتد إذا الصغير البن عن الزكاة إخراج أيضا حنيفة أبو
، لو ماؿ ل العبد أف: قاؿ ما وخالصة، بعدىا وما( ٙٗ/ ٜ" )اآلثار مشكل" في كما

 آلو وعلى عليو اهلل صلى قولو رجع كذلك؛ ذلك كاف وإذا، سيده على الفرض وإنما
، وعطاء، ىريرة أبي بفعل واستدلوا، العبيد إلى ل الموالي إلى" المسلمين من" وسلم

                                                           

 . البالغ المكلف منإل  تكوفل  الردةو  (ٛٗٙ/ٕالمغني ) ٔ
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 بن نعيم إليهم السند وفي، النصراني العبد عن الزكاة إخراج في عبدالعزيز بن وعمر
 أبي ابن عند وعطاء، عبدالعزيزبن  عمر عن آخر وجو وىناؾ، اضطرب وقد، حماد
 ابن عن ول، فيو لختالؼ عنو؛ يصح ولم،  ىريرة أبي عن وكذا( ٜٜٖ/ ٕ) شيبة
، الطحاوي عن( ٖٖٖ/ ٗٔ" )التمهيد" في عبدالبر ابن نقلو ما وانظر، عمر

 .  الجمهور والصواب قوؿ
 حر كل عن... من صاعا أدوا( قد يستدؿ بعضهم بزيادة وردت في حديث )تنبيو)

 زيد عن الطويل سالـ طريق من(  ٕٕٗ)  الدارقطنيأخرجو  (وكبير وصغير وعبد
 أو يهودي: "  زاد لكنو الترجمة حديث نحو مرفوعا عباس ابن عن عكرمة عن العمي

 زيادة وىذه(: ٚٚٔٔقاؿ العالمة اْللباني في الصحيحة تحت الحديث )".  نصراني
 لم و الحديث متروؾ الطويل سالـ: "  عقبو يالدارقطن قاؿ ، الطويل بها تفرد منكرة
  .ضعيف العمي زيد و: قلت"  غيره يسنده

 سيده؟ على أـ فطر؟ زكاة المكاتب على ىل(: ٔٔ-مسألة)
 بن عبداهلل بحديث واستدؿ، عبد ْلنو الفطر زكاة سيده على أنو إلى مالك ذىب
 حنيفة وأبو الشافعي وقاؿ،  ٔ( درىم عليو بقي ما عبد المكاتب ) :مرفوًعا عمرو

 دوف فكسبو، منفرد وىو، عليو ينفق ل ْلنو، مكاتبو في عليو زكاة ل وأصحابهما
 عمر ابن عن ثبت وقد( ٖٖٗ/ ٗٔ" )التمهيد" من اىػ. الصدقة لو وجائز، المولى

 يرى ل كاف أنو( ٜٖٓٓٔ - ٖٙٛٓٔ/ٓٓٗ/ ٕ) شيبة أبي ابن مصنف في كما
: " عبدالبر ابن قاؿ عنهما، يُعط فلم مكاتباف، لو كاف أو الفطر، زكاة المكاتب على
 (.ٖٖٗ/ ٗٔ) اىػ"  الصحابة من لو مخالف ول

 زكاة موله عنو يزكي ل الذي المكاتب عن أبي سألت: " أحمد بن عبداهلل وقاؿ
 أف وذلك مكاتبتو، موله إلى يؤدي، مكاتب ْلنو نفسو؛ عن يزكي ىو قاؿ، الفطر

                                                           

 ، ٕٓٓ/ٗ) الديلمىو  ،( ٕٕٚٗٔ رقم ، ٕٖٗ/ٓٔ) والبيهقى ،( ٕٜٖٙ رقم ، ٕٓ/ٗ) داود أبو أخرجو ٔ
 إنو:  الروضة فيأنو قاؿ  النووي ( ونقل عنٕٗٚ/ٜوالحديث صححو ابن الملقن في البدر المنير ) (ٗٔٙٙ رقم

 ( . ٗٚٙٔ( : إسناده حسن ، وحسنو العالمة اْللباني في اإلرواء )ٜٕ٘، وقاؿ الحافظ في البلوغ ) حسن حديث
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 برقم( ٛٙٔ) ص" عبداهلل سؤالت" اىػ." شيًئا مالو من يأخذ أف يقدر ل موله
(ٖٙٗ.)  
، معلـو ماؿ مقابل في عتقو على سيده مع يتفق الذي العبد ىو: المكاَتب(: تنبيو)

 .أعلم واهلل، حرِّا صار ذمتو؛ برئت فإذا،  الماؿ ىذا ليجمع يعمل سيده ويتركو
 ؟ الفطر زكاة عنو تؤدى من (:ٕٔ-مسألة)

 وعن نصابا، يملك من نفسو عن يؤديها أف يجب الفطر زكاة أف إلى الحنفية ذىب
 الغير على قولو ينفذ أف بالولية والمراد ،كاملة ولية عليو ويلي نفقتو، تلزمو من كل
 لو أولئك كل ، المجنوف الكبير وابنو ، الصغيرة وابنتو ، الصغير فابنو ، أبى أو شاء
 . أبوا أو شاءوا بالنفع عليهم يعود بما مالهم في التصرؼ حق

 اهلل صلى لقولو نفسو عن الشخص يخرجها الفطر زكاة أف القاعدة ىذه على وينبني
 كانوا إذا الصغار أولده عن ويخرجها ،تعوؿ بمن ثم ، بنفسك ابدأ:  وسلم عليو
 من الصدقة فيخرج ، مال ورثوا أو ، ماؿ إليهم أىدي بأف ، منهم اْلغنياء أما ، فقراء
 فيها بل ، محضة عبادة ليست الفطر زكاة ْلف ، يوسف وأبي حنيفة أبي عند مالهم
 ، الفقراء ْلقاربو مالو في النفقة وجبت كما ، الصبي ماؿ في فتجب ، النفقة معنى
 ْلنو ؛ أىلها من ليس وىو ، محضة عبادة ْلنها اْلب ماؿ في تجب:  محمد وقاؿ
 .مكلف غير
 وعمن أنفسهم، عن الزكاة إخراج عليهم وجب أغنياء كانوا فإف الكبار، أولده أما

 كانت وإف ْلنو عنهم؛ الزكاة يخرج ل فقراء كانوا وإف كاملة، ولية عليهم يلوف
 مالهم في التصرؼ حق لو فليس كاملة ولية عليهم يلي ل أنو إل عليو واجبة نفقتهم

 الصدقة أخرج غنيا كاف فإف مجنونا، أحدىم كاف وإف ،بإذنهم إل ماؿ لهم كاف إف
 ولية عليو ويلي ، عليو ينفق ْلنو ؛ الفطر صدقة عنو دفع فقيرا كاف وإف ، مالو من

 .إذنو بدوف مالو في التصرؼ حق فلو ، كاملة
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 والنفقة، الولية لقصور زوجتو عن تجب ل: المذكورة قاعدتهم على بناء الحنفية وقاؿ
 أما بإذنو، إل تخرج فال النكاح حقوؽ في إل عليها يلي ل فإنو الولية، قصور أما

 إل عليها ينفق ل فألنو النفقة قصور وأما ،عليو يلي فال إذنها بدوف مالها في التصرؼ
 عن يخرجها ل زوجتو عن يخرجها ل وكما ،والملبس والمسكن كالمأكل الرواتب في

 .كاملة ولية عليهم يلي ل ْلنو كبارا؛ كانوا إف الفقراء وأقاربو والديو
 تجب من كل وعن نفسو عن الشخص يخرجها الفطر زكاة أف إلى المالكية وذىب

 ما ، الفقيرات واإلناث ، الفقراء الذكور واْلولد ، الفقيراف الوالداف وىم.  نفقتو عليو
 الفقير والده وزوجة ، ماؿ ذوات كن وإف والزوجات والزوجة.  بهن الزوج يدخل لم

 الصغير عن الفطر بصدقة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر:  عمر ابن لحديث
 .عليهم تنفقوف:  أي، تمونوف ممن والعبد والحر والكبير
 من كل وعن ، نفسو عن الشخص يخرجها الفطر صدقة أف إلى الشافعية وذىب
 : وىم ، ملك أو ، زوجية أو ، لقرابة ، المسلمين من نفقتو عليو تجب

 حامال بائنا أـ ، ل أـ حامال كانت سواء ، رجعية مطلقة ولو الناشزة غير زوجتو:  أول
 حتى عليهن فأنفقوا حمل أولت كن وإف: }  تعالى لقولو.  عليو نفقتهن لوجوب ،

 بأف مقدرة كانت فإف ، مقدرة غير نفقتو كانت إذا الخادـ ومثلها{  حملهن يضعن
 واْلجير أجير ْلنو ؛ الصدقة عنو يخرج ل ، شهر كل أو ، يـو كل أجرا يعطى كاف

 . عليو ينفق ل
 . وجدتو كجده ، علوا وإف أنثى أو ذكرا وفرعو أصلو:  ثانيا
 وفرعو أصلو يكوف أف بشرط ، كبيرا أو صغيرا أنثى أو ذكرا نزؿ وإف فرعو:  ثالثا

 . فقراء
 يلـز ل:  وقالوا ، عنو الصدقة أخرج الكسب عن عاجزا الكبير ولده كاف إف:  وقالوا
 . نفقتها عليو تجب ل ْلنو ؛ الفقير أبيو زوجة فطرة البن



 - 213 - 

 عليو تجب من كل وعن نفسو، عن الصدقة إخراج يجب أنو إلى الحنابلة وذىب
 ، فأمو ، فزوجتو ، بنفسو بدأ لجميعهم يخرجو ما يجد لم فإف المسلمين، من نفقتو
 على مقدـ عال وإف فاْلب ، اإلرث ترتيب حسب على فاْلقرب اْلقرب ثم فأبيو،
 من فيخرج الغني الصغير ابنو أما ،ْلب اْلخ على مقدـ الشقيق واْلخ الشقيق، اْلخ
  .ٔمالو

 زوجها؟ تلـز ـأ تلزمها، ىل الزوجة عن الفطر زكاة(: فرع)
 فقاؿ، الزوجة في اختالفهم وأما(: " ٖٖٗ/ ٜ" )الستذكار" في عبدالبر ابن قاؿ

 زكاة عنها يخرج أف زوجها على: ثور وأبو وإسحاؽ وأحمد والليث والشافعي مالك
، نفقتو تلزمو ممن - يعوؿ أي - يموف من كل وعن، عنها عليو واجبة وىي، الفطر
  .نفقتو تلزمو ممن يموف من كل في الرجل على واجبة أنها: ُعلية ابن قوؿ وىو

 عن ول زوجتو عن يؤدي أف الزوج على ليس: وأصحابو وأبوحنيفة الثوري قاؿو 
 ". وعبده الصغير ولده عن إل يؤدي أف أحد على وليس: قالوا، خادمها

 فصار،  نفقتو لزمتو إذا الصغير ابنو عن يؤدي أف عليو أف أجمعوا قد: عمر أبو قاؿ
 كل في عليو تجب أف ذلك في فوجب، إليو فيو اختلفوا ما وردُّ  القياسُ  يجب أصالً 

 اىػ...  التوفيق وباهلل، نفقتو تلزمو من
 عنو لزمتو عليو يُنفق أف لو لبد من: مالك قاؿ(: ٕٖٖ - ٖٖٔ/ ٗٔ) التمهيد وفي

 ولده من نفقتو على أجبرناه من: الشافعي وقاؿ،  مسلًما العبد كاف إف الفطر صدقة
 واحد وخادـ، وزوجتو، الفقراء الزمنى وأمهاتو وآبائو، الفقراء الزَّْمنى والكبار الصغار

 الفطر زكاة تؤدي أف ولزمها، عنهم يزكي أف يلزمو لم خادـ؛ من أكثر لها كاف إفف، لها
 وذكر، الشافعي قوؿ نحو الباب ىذا في وأصحابو مالك وقوؿ، رقيقها من بقي عمن

 تلزمو من جميع عن اإلنساف تلـز أنها: الفطر صدقة في مالك مذىب أف الفرج أبو

                                                           

 (. ٖٓٗ-ٖٖٛ/ٖٕالموسوعة الفقهية ) ٔ
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 المدبَّر وكذلك،  المسلمين عبيده في وتلزمو، وخادمها، وزوجة، ووالد، ولد من، نفقتو
 ". فاسًدا بيًعا والمبيع،  والمخدَّـ،  والمرىوف،  الولد وأـ،  والمكاتب، 

 قاضٍ  بقضاء نفقتو على ُيْجَبر من أراد فإف" نفقتو تلزمو من: "قولو أما: " عمر أبو قاؿ
 نفقتو تلزمك عمن عليك تجب أنها ذلك في وأصلهم،  أجيًرا يكوف أف غير من

،  رؽ ملك أو،  الزوجات وُىنَّ ،  وبنكاحٍ ،  الفقراء اآلباء أو،  الفقراء كاْلبناء بنسب
 اىػ... "  العبيد وىم
،  الفطر زكاة عن أحمد سئل(: " ٜٙٔ - ٛٙٔص) أحمد بن عبداهلل سؤالت وفي
 الرجل وولد،  والعبد، الحر على تجب: أيًضا وقاؿ، نفقتك عليو تجري من كل: فقاؿ

 اىػ." عليو نفقتو عليو وتجب،  يعولو من وكل،  وامرأتو، 
فقد سئلوا : ىل يلـز  (ٖٚٙ/ٜوقد اختار ىذا القوؿ علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء )
 الزوج فطرة الزوجة التي بينو وبينها نزاع شديد أـ ل ؟

و ومنهم فأجابوا: " زكاة الفطر تلـز اإلنساف عن نفسو وعن كل من تجب عليو نفقت
 . الزوجة، لوجوب نفقتها عليو " انتهى

 (.ٜٚٔ/ٗٔابن باز رحمو اهلل ، كما في "مجموع الفتاوى" )  عالمةواختاره أيضاً ال
 عن الزوج الفطر صدقة لزـو من( ٖٛٔ - ٖٚٔ/ ٙ) المحلى في حـز ابن ومنع

 ول، أمو عن ول، أبيو عن يخرجها أف اإلنساف على وليس: مسألة: " فقاؿ،  زوجتو
،  نفسو عن إل تلزمو ول، نفقتو تلزمو ممن أحد عن ول، ولده عن ول، زوجتو عن

...  وحاضرىم،  غائبهم: والمَدبػَُّروف،  اْلولد أمهات الرقيق في ويدخل،  فقط ورقيقو
 على الفطر زكاة - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إيجاب: " قاؿ ثم" 

 فال،  عليهم لها إيجاب،  واْلنثى،  والذكر،  والعبد،  والحر،  والكبير،  الصغير
 َولَ : }تعالى قاؿ،  فقط الرقيق وىو،  النص أوجبو من إل،  فيو غيرىم على تجب

َها ِإلَّ  نَػْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ   .اىػ{ " ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َولَ  َعَليػْ
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 :حيث قاؿ (ٗ٘ٔ/ٙفي الشرح الممتع )عثيمين رحمو اهلل لا عالمةال وىو اختيار
 والبنت، والبن واْلب واْلـ الزوجة مثل عليو، ينفق: أي «يمونو مسلم وعن»: وقولو

 الفطرة أدوا»: لحديث عنهم اإلخراج عليو فيجب عليهم، ينفق ممن أشبههم وما
 فال ومنقطع ضعيف الحديث ىذا ولكن بمؤنتهم، تقوموف عمن: أي «تمونوف عمن
 .بو الحتجاج يصح
 نفسو، عن يخرج كاف أنو (ٔٔ٘ٔ)عند البخاري  عنهما اهلل رضي عمر ابن وْلثر
 يدؿ ل اْلثر ىذا ولكن أبنائو، وعن موله، نافع عن يخرج إنو حتى بيتو، أىل وعن
 على فتجب بنفسو اإلنساف على واجبة الفطر زكاة أف فالصحيح .الوجوب على

 على تجب ول وىكذا، بنفسها، البنة وعلى بنفسو، اْلب وعلى بنفسها، الزوجة
 فرض»: عنهما اهلل رضي عمر ابن لحديث وأقارب زوجة من يمونو عمن الشخص

 على شعير من صاعاً  أو تمر من صاعاً  الفطر زكاة وسّلم عليو اهلل صّلى اهلل رسوؿ
 .«المسلمين من والصغير والكبير والعبد، والحر واْلنثى، الذكر

 .غيره دوف بعينو واحد كل على يجب أنو الفرض في واْلصل
 الفطر زكاة وجبت ولو[ ٗٙٔ: اْلنعاـ{ ]ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َولَ : }تعالى اهلل ولقوؿ

 أخرجها لو لكن أخرى، وزر وازرة تزر سوؼ فإنو يمونو وعمن نفسو الشخص على
 عن ديناً  إنساف قضى لو أنو كما حرج، ول بذلك بأس فال وبرضاىم يمونهم عمن
 ىذا على وينبني .الغير عن الزكاة دفع يجوز وْلنو حرج، فال بذلك راض وىو غيره
 بالقوؿ قلنا وإذا أثم، عليو واجبة إنها: قلنا فإذا الفطر؛ زكاة يجدوف ل ىؤلء كاف إذا

 .عندىم ماؿ وجود لعدـ يأثموف؛ ل وىم يأثم لم الثاني
 ىو ىذا ْلف آبائهم؛ على بوجوبها نقوؿ قد لهم ماؿ ل الذين الصغار اْلولد لكن

 ا.ىػ عنهم اهلل رضي الصحابة عن المعروؼ
 على نفقتو تجب الذي الصغير على الزوجة بقياس عبدالبر ابن استدلؿ سبق وقد
 من كل عن يؤديها كاف عمر ابن فهذا، الصحابة فعل ذلك ويؤيد يعولو من أو، أبيو
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 عند بنحوه آخرين وبسندين،  والبيهقي قطني الدار أخرجو. نسائو رقيق وعن، يعوؿ
 أخرجت أنها أسماء عن أيًضا وثبت،  الفطر صدقة حديث راوي عمر وابن،  البيهقي
 في مرفوع حديث وروي" مسنده" في راىويو ابن أخرجو،  تموف عمن الفطر صدقة
ىبي والنووي ، ولكنو حديث ضعيف، ضعفو الدارقطني والبيهقي وابن العربي والذذلك

 ذلك بتقوية صرح وقد  عند بعضهم بالموقوفات يتقوى أنو إلوابن حجر وغيرىم، 
 .(ٔٙٔ/ ٗ) البيهقي

 على تجب الفطر صدقة أف على اإلجماع ادعى المنذر ابن أف يُػْعَلم أف ينبغي لكن
 انظر" لهم أمواؿ ل الذين اْلطفاؿ أولده وعن، نفسو عن أداؤىا أمكنو إذا المرء

 من عنو أخرجو ماؿ للطفل كاف وإذا: " وزاد( ٔٛٔ/ ٔ) اإلقناع، و (ٖ٘ص) اإلجماع
 حاؿ كل وعلى، للجمهور( ٖٔٔ/ ٕ) المجتهد بداية في رشد ابن وعزاه ىػ.ا".  مالو

 وإل، مالها من عليها زكاتها وجبت ماؿ لها كاف إذا الزوجة أف النفس في يقوي فهذا
 .أعلم واهلل،  زوجها عنها زكى

 .رجعيا طالقا المطلقة الزوجة عن الفطر زكاة( : فرع)
 النفقة من لهن ما لها الزوجات حكم في فهي رجعيا، طالقا طلقت إذا المرأة

 على الرجعية نفقة أف داـ فما النفقة، تتبع والفطرة العدة، في دامت ما والسكنى،
 . عليو الفطرة فكذلك الزوج،

 الرجعية زوجتو فطرة عليو تجب:  أصحابنا قاؿ(: ٗٚ/  ٙ) المجموع في النووي قاؿ
 . انتهى"  كنفقتها

 طلق لو(: " ٕ٘ٙ/ٖ) واإلكليل التاج في المالكية من المواؽ يوسف ابن وقاؿ
 . بتصرؼ انتهى"  عنها الفطر وأداء عليها النفقة لزمو رجعية طلقة بها المدخوؿ

 ؟بها يدخل لم من فطرة الزوج يلـز( : ىل فرع)
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 الزوجة على النفقة أف ومعلـو ، عليها ينفق كاف إذا زوجتو فطرة زكاة تلزمو إنما الزوج
 تزاؿ ل الزوجة كانت إذا أما ، نفسها من ومكنتو زوجتو، الزوج تسلم إذا إل يكوف ل

 . تلزمو ل الفطر زكاة وكذلك ، الزوج تلـز ل النفقة فإف ، أبيها بيت في
 المدخوؿ كغير،  نفقتها يلزمو ل امرأة كل( : " ٖٔٙ/ٕ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 ول نفقتها تلزمو ل فإنو،  بها الستمتاع يمكن ل التي والصغيرة،  إليو تسلم لم إذا بها

 . انتهى"  يموف ممن ليست ْلنها؛  فطرتها
 فطرة الزوج يلـز ول( : " ٕٕ٘/  ٕ" ) القناع كشاؼ"  في اهلل رحمو البهوتي وقاؿ

 . بتصرؼ انتهى"  إليو تسلم لم إذا بها المدخوؿ كغير،  نفقتها تلزمو ل من
 (: ىل يخرج صدقة الفطر عن الزوجة الناشز؟فرع)

 ،(ٗٚٔ/ ٖ) للمرداوي اإلنصاؼ كما في، صدقة ول نفقة لها تلـز ل الناشز الزوجة
: أي «لناشز تجب ول»: قولو :(ٗٙٔ/ ٙ" )الممتع الشرحوقاؿ العالمة العثيمين في 

 بناءً  وىذا النفقة، لها عليو تجب ل ْلنو الناشز؛ للمرأة الزوج على الفطر زكاة تجب ل
 .نفقتو تلزمو ومن يمونو عمن الفطر زكاة يخرج أف اإلنساف على يجب أنو على

 تطيعو أو فيو، طاعتو عليها يجب فيما وتعصيو زوجها، على تترفع التي ىي والناشز
 ذلك؛ أشبو وما تنفيذه عن وتتأخر تتمنع فإنها بأمر أمرىا فإذا متبرمة، متكرىة ولكن

 أف عليو يجب أيضاً  أنو كما ورضا، بانشراح لو يجب ما لو تبذؿ أف عليها يجب ْلنو
 .ذلك بمثل لها عليو يجب ما لها يبذؿ

 َحامل؟ وىي عنو بانت َمن فطرة الزوج تلزـُ  ىل (:فرع)
عند من قاؿ بو، نعم  لها ل للحمل النفقة ْلف حامل؛ لبائن الفطرة تلـز ل الجواب:

 يستحب أف يخرج عن الجنين الذي في بطنها إف مر عليو أربعة أشهر.
 ؟، أو اليهوديةىل يجب على الزوج أف يخرج زكاة الفطر عن زوجتو النصرانية(: فرع)
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لى اهلل (: " ول فطرة على كافر أصلي ؛ لقولو صٕٔٔ/ٕجاء في "مغني المحتاج )
عليو وسلم : )من المسلمين( ، وىو إجماع ، قالو الماوردي ؛ ْلنها طهرة ، وليس من 

 .أىلها ]أي : أنها تطهير من الذنوب ، والكافر ل يطهره من ذنوبو إل اإلسالـ[ انتهى
وقاؿ أبو إسحق الشيرازي في المهذب : "ول يجب عليو إل فطرة مسلم، فأما إذا  

فراً فال يجب عليو فطرتو، لحديث ابن عمر : )على كل ذكر كاف المؤدي عنو كا
وأنثى حر وعبد من المسلمين( وْلف القصد بالفطرة تطهير المؤدَّى عنو ، والكافر ل 

 يلحقو تطهير" انتهى .
قاؿ النووي : "قاؿ الشافعي واْلصحاب : ول يلزمو إل فطرة مسلم ، فإذا كاف لو 

زمو نفقتهم ، ول يلزمو فطرتهم بال خالؼ عندنا ، قريب أو زوجة أو مملوؾ كافر يل
 ( .ٗٚ/ٙوبو قاؿ مالك وأحمد وأبو ثور" انتهى باختصار من "المجموع" )

 وقاؿ الحجاوي في "زاد المستقنع " : " فيخرج عن نفسو، وعن مسلم يمونو ".
( : " فهم من كالـ ٘٘ٔ/ٙعثيمين رحمو اهلل في "الشرح الممتع" )ال عالمةقاؿ الف
 لمؤلف رحمو اهلل أف الزوجة الكافرة ، والعبد الكافر ل يخرج عنهما " انتهى .ا
 . أجزأتزوجها  إذف بغير انفسه عن ت الزوجةأخرجإذا  (:فرع)

 «فطرتو غيَرهُ  لزمت ومن»: قولو (:ٖٙٔ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 مثل غيره، على فطرتو وجبت من: أي الفاعل، على المفعوؿ تقديم باب من ىذا

 .ذلك أشبو وما أباه، فطرتو تلـز والبن فطرتها، زوجها تلـز الزوجة
 إذف بغير غيره فطرتو تَلَزـُ  من أخرج: أي «أجزأت إذنو بغير نفسو عن فأخرج»: قولو
 .عنو تجزئ فإنها فطرتو تلزمو من

 فطرة أف ومعلـو أجزأتها، زوجها إذف بغير نفسها عن أخرجت لو الزوجة: ذلك مثاؿ
 ْلف ػ؛ المؤلف رأي على وذلك ػ نفسها، على وليست زوجها على واجبة الزوجة

 نفسها عن أخرجت فإذا تحماًل، فطرتها عليو وجبت والزوج ىي، عليها أصالً  الواجب
 .يأذف لم أو الزوج أذف سواء الفرع، عن اْلصل أخرج فقد
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 نفسو، عن الزكاة بإخراج مخاطب اإلنساف أف ػ اهلل رحمهم ػ الفقهاء من تسليم وىذا
 .الصحيح الراجح الرأي ىو ىذا إف: قلنا أف سبق وقد

 من أف «أجزأت إذنو بغير نفسو عن فأخرج فطرتو غيره لزمت ومن»: قولو من وفهم
 .إذنو من بد ل فإنو فطرتو تلزمو ل عمن أخرج
 تلزمو ل زيداً  ْلف تجزئ؛ ل فإنها إذنو، بغير عمرو عن أخرج زيداً  أف لو: ذلك مثاؿ
 .وكيلو من أو عليو، تجب ممن إما نية، من فيها بد فال عبادة والزكاة عمرو، فطرة
 أف بمعنى ،(الفضولي التصرؼ: )يسمونها الفقهاء عند معروفة قاعدة على مبني وىذا

 إذف على يتوقف أو مطلقًا، التصرؼ ىذا يبطل فهل إذنو، بغير لغيره يتصرؼ اإلنساف
 الغير؟ ورضا
 والدليل الغير، رضي إذا يجزئ أنو: والراجح :العلم أىل بين خالؼ فيها المسألة ىذا
 حفظ في عنو اهلل رضي ىريرة أبا وّكل) : وسّلم عليو اهلل صّلى النبي أف: ذلك على

 عليو ػ الرسوؿ أف ذلك من والشاىد ... الحديث( ... الشيطاف فجاء الفطر صدقة
 مع مجزئاً  وجعلو ػ عنو اهلل رضي ػ ىريرة أبي من التصرؼ ىذا أجاز ػ والسالـ الصالة

 في وكيل ل الحفظ في وكيل ػ عنو اهلل رضي ػ ىريرة وأبو زكاة، منو المأخوذ أف
 فإنو غيره، بأضحية ضّحى لو اإلنساف أف ػ اهلل رحمهم ػ الفقهاء ذكر وقد .التصرؼ

 فأخرج فطرتو إخراج والده على يجب ولد: آخر مثاؿ .لو يأذف لم وإف الغير، عن تقع
 أخرج فإذا إليو، موجو فالخطاب اْلصل ْلنو أجزأه؛ أبيو إذف بدوف نفسو عن الولد

   .الفرع عن سقط اْلصل
 ؟الزنى ولد عن الفطر زكاةمن يخرج  (:فرع)

 أف اْلقرب:  الشافعية من( ٖٔٔ/ٖ) المحتاج تحفة على الشرواني حاشية في جاء
   .أمو علىوكذا ابن المالعنة  الزنى ولد عن الفطر زكاة

 ( : ىل الدين يمنع زكاة الفطر؟ٖٔ-مسألة)
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 الدَّْينِ  صاحب يكوف أف إل، الفطر زكاة أداء عن ذلك يمنعو فال، َدْين عليو كاف من
 وىذه( ٙٚٔ/ ٖ" )اإلنصاؼ" انظر، وجوبها قبل حالِّ  الدَّْينُ  كاف أو، بو مطالًبا

 فَمَنعَ ، الماؿ زكاة عن الفطر زكاة أحكاـ فيها اختلفتْ  التي المسائل من المسألة
ْينُ   ل الفقير كاف فلو، البدف ل الماؿ على الزكاة ْلف، عند اْلكثر الماؿ زكاة من الدَّ
 حل أو، بالطلب لو مالـز الصاع وصاحب،  صاع وعليو،  صاًعا إل قوتو بعد يملك
 .أعلم واهلل،  التكليف عنو وسقط لصاحبو الصاع أدى الدَّْين؛ أجل

 إل الدين يمنعها ول»: قولو: (ٗ٘ٔ/ ٙ) الممتع الشرحقاؿ العالمة العثيمين في 
 سبق فقد الماؿ، لزكاة خالفاً  بطلبو إل الدين الفطر زكاة وجوب يمنع ل: أي «بطلبو

 المؤلف ذكره ما فيكوف ىذا وعلى المذىب، من المشهور على وجوبها يمنع الدين أف
 .الماؿ وزكاة الفطر زكاة بين الفروؽ من ىنا

 منعها وإنما بالذمة، تتعلق الفطر وزكاة بالماؿ تعلق الدين ْلف الدين؛ يمنعها لم وإنّما
 الغني مطل»: وسّلم عليو اهلل صّلى النبي لقوؿ بو للمطالب الدين إيفاء أجل من بطلبو
 إل عنده وليس ديني، أعطني: صاحبو لو وقاؿ بو مطالباً  كاف إذا: نقوؿ فلهذا «ظلم

 .الفطر زكاة عنو وتسقط الصاع، ىذا يعطيو فإنو صاع،
 :ثالثة أقواؿ المسألة ىذه وفي

 .بو يطالب لم أـ بو طولب سواء مطلقاً  يمنعها ل: اْلوؿ
 .بو يطالب لم أـ بو طولب سواء مطلقاً  يمنعها أنو: الثاني

 .قريب وىو المؤلف، إليو ذىب الذي التفصيل: الثالث
ْينُ  يمنعها ل أنو اْلوؿ القوؿ ىو منو اْلقرب ولكن،  لم أو بو طولب سواء مطلقاً  الدَّ
 حالً  يكوف أف إل يمنعها ل الدين وأف اْلمواؿ، زكاة وجوب في قلنا كما بو، يطالب

 .الفطر زكاة عنو وتسقط الدين يؤدي فإنو وجوبها قبل
 من يـو آخر شمس بغروب تجب ىل الفطر؟ زكاة تجب متى( : ٗٔ-مسألة)

 الفطر؟ يـو فجر بطلوع أـ، رمضاف
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 قولين أحد وىو ، العيد يـو فجر طلوع الفطر زكاة وجوب وقت أف إلى الحنفية ذىب
 . للمالكية مصححين
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر:  قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن عن نافع رواه بما واستدلوا

 أف على الحديث دؿ ،الصالة إلى الناس خروج قبل تؤدى أف الفطر بزكاة وسلم عليو
 وقت أف فعلم ، العيد مصلى إلى الخروج قبل ىو الشارع إليو ندب الذي أداءىا
 بطلوع وجوبها أف على تدؿ ، الفطر صدقة تسميتها وْلف ، الفطر يـو ىو وجوبها

 بفطر فليس قبلو أما ، اليـو ذلك فجر بطلوع يكوف إنما الفطر ْلف ؛ الفطر يـو فجر
 بطلوع صومو من مفطرا فيعتبر ، ويفطر يصـو رمضاف ليالي من ليلة كل في ْلنو ؛

 .اليـو ذلك
 يـو آخر شمس بغروب ىو الوجوب أف إلى ، والحنابلة اْلظهر في الشافعية وذىب

 فرض:  عنهما اهلل رضي عباس ابن لقوؿ للمالكية، قولين أحد وىو ، رمضاف من
 وطعمة ، والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر صدقة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 فهي الصالة بعد أداىا ومن ، مقبولة زكاة فهي الصالة قبل أداىا فمن ، للمساكين
 .الصدقات من صدقة

 من ، رمضاف من يـو آخر شمس بغروب تجب الفطر صدقة أف على الحديث دؿ
 الصدقة أي ، الختصاص تقتضي واإلضافة ، الفطر إلى الصدقة أضاؼ أنو جهة

 من يـو آخر شمس بغروب ىو رمضاف جميع عن يقع فطر وأوؿ ، بالفطر المختصة
 . رمضاف
 الشافعية فعند: رمضاف من يـو آخر شمس غروب بعد مات فيمن الخالؼ أثر ويظهر

 الحنفية وعند وجوبها، وقت موجودا كاف ْلنو الفطر؛ صدقة عنو تخرج وافقهم ومن
 غروب بعد ولد ومن موجودا، يكن لم ْلنو الفطر صدقة عنو تخرج ل وافقهم ومن

 ْلنو وافقهم؛ ومن الحنفية عند الفطر صدقة عنو تخرج رمضاف من يـو آخر شمس
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 ْلنو ؛ وافقهم ومن الشافعية عند الصدقة عنو تخرج ول موجودا، كاف وجوبها وقت
 . وجوبها وقت أمو بطن في جنينا كاف
 عند الصدقة عنو تخرج ل رمضاف، من يـو آخر من الشمس غروب بعد أسلم ومن

 وافقهم ومن الحنفية وعند أىال، يكن لم وجوبها وقت ْلنو وافقهم؛ ومن الشافعية
 . ٔأىال كاف وجوبها وقت ْلنو الفطر؛ صدقة عنو تخرج

 في اْلقواؿ أف( ٜٗ/ ٗ" )التثريب طرح" في - اهلل رحمهما - العراقي ابن ذكرو 
 يـو آخر شمس بغروب تجبوىما اْلوؿ :  قولف اْلقواؿ ىذه وأشهر،  سبعة ذلك

 في عبدالبر ابن قاؿ،  الفطر يـو فجر بطلوع والثاني : تجب،  رمضاف من
 عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فرض: " قولو وأما(: " ٖٖ٘ - ٖٔ٘/ ٜ" )الستذكار"

 الحين في العلماء اختلف فقد"  الناس على رمضاف من الفطر زكاة -وسلم آلو وعلى
 القاسم ابن رواية في - مالًكا يعني - فقاؿ: الفطر زكاة أدركو لمن يلـز الذي والوقت

 عن أشهب وروى،  الفطر يـو من الفجر بطلوع تجب: عنو وغيرىما وىب وابن
،  الفطر ليلة وىي،  رمضاف من يـو آخر من الشمس بغروب تجب الزكاة أف: مالك
 الفطر صدقة المولى فعلى الفجر؛ طلوع قبل الفطر ليلة العبد مات إذا: مالك وقاؿ
،  رمضاف من ليست الفطر ليلة أف ومعلـو،  حيِّا وجوبها وقت أدركو كاف قد ْلنو عنو؛
 في يُمَلك ولم يُولد لم فإنو العبيد؛ من فيها وُملك،  والعبيد اْلحرار من فيها ُولد فمن

 وبهذا،  لشواؿ ل لرمضاف ىي إنما الفطر وزكاة،  شواؿ في ذلك وقع وإنما،  رمضاف
 ببغداد قولو أف على،  قولين على المسألة في أصحابو أف إل،  وأصحابو الشافعي قاؿ
 حنيفة أبو وأما،  حيِّا الوقت ذلك أدركو مسلم كل على الفجر بطلوع تجب أنها: كاف

 تجب الفجر بطلوع: مالك عن القاسم ابن رواه كما ذلك؛ في فقولهم،  وأصحابو
 .اىػ... "  ثور أبي قوؿ وىو، الفطر زكاة

                                                           

 (ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٖٕالموسوعة الفقهية ) ٔ
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،  الفطر عيد يـو من الثاني الفجر طلوع الوجوب وقت أوؿ بأف قاؿ من استدؿ وقد
 زكاة - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فرض: قاؿ،  عمر ابن بحديث

 على بو واستدلوا، ضعيف حديث وىو،  ٔ( اليـو ىذا في أغنوىم) : وقاؿ،  الفطر
 عائشة حديث من بمعناه وروي، الثاني الفجر طلوع وأولو،  الفطر يـو في الزكاة أف

 في الماوردي عنو أجاب فقد ؛ َصحَّ  ولو، متروؾ وىو،  الواقدي طريق من أنو غير
 :وجهين من( ٕٖٙ/ ٖ" )الكبير الحاوي"

 في ل اليـو في إليهم تُْدَفع وىي،  لهم بوجوبها ل لهم بدفعها إغناءىم أف: أحدىما
 .اليـو في ل الليل في لهم وتجب،  الليل

 وإنما، فيو دفعها أو وجوبها على يدؿ ل فيو الطلب عن بإغنائهم أمره أف: والثاني
 إليهم يُدفع بما الطلب عن فيو يستغنوف وىو، الطلب عن إغنائهم وجوب على يدؿ
 .اىػ. الليل من

( ٜٗٛ) برقم ومسلم( ٖٓ٘ٔ) برقم البخاري عند عمر ابن بحديث أيضاً  واستدلوا
 من صاًعا الفطر زكاة - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فرض ) :قاؿ
 من والكبير والصغير،  واْلنثى والذكر،  والحر العبد على شعير من صاًعا أو،  تمر

 .(  الصالة إلى الناس خروج قبل تُػَؤدَّى أف بها وأمر،  المسلمين
 لو وأيًضا،  الوجوب وقت بداية منو يلـز ل باإلخراج اْلمر وقت أف عليك يخفي ول

 والدعوى،  الفطر يـو شمس طلوع بعد ما إلى أيًضا يمتد اإلخراج فإف بذلك؛ سلمنا
 .والدعوى الدليل بين الفرؽ فظهر،  الثاني الفجر طلوع الوجوب بداية أف

                                                           

 زنجويو وابن ،( ٘ٚٔ/ٗ) والبيهقى ،( ٖٔٔ) الحديث علـو معرفة فى والحاكم ،( ٕٕ٘) الدارقطنى أخرجو ٔ
 أبو:  عقبو البيهقى قاؿ:  وقاؿ( ٗٗٛ) اإلرواء في اْللباني العالمة ضعفو والحديث( ٔ/ٜٗ/ٗٔ) اْلمواؿ فى

 قاؿ وكذا ، ضعيف:  التقريب من ترجمتو فى الحافظ وقاؿ ، منو أوثق غيره،  المدينى السندى نجيح ىذا معشر
 إسناده:  المراـ بلوغ فى والحافظ( ٕٙٔ/ٙ) المجموع فى النووى وقاؿ( ، ٕ/ٙٙ ؽ) الخالصة فى الملقن ابن

 . ضعيف
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 ل الفطر يـو بالفطر المراد أف فتعين، للصياـ ظرفًا ليست الفطر ليلة بأف واستدلوا
 ومن: " فقاؿ( ٖٖ٘/ ٜ" )الستذكار" في عبدالبر ابن ذلك عن أجاب وقد، ليلتو
 وىو، ويُعتبر يُراعى صياـ بموضع ليست الفطر ليلة ْلف، الفطر ليلة يعتبر لم بهذا قاؿ
 اىػ".  يُراعى أل فأحرى، صياـ بموضع ليس الفطر يـو ْلف، النظر يُمِعن لم من قوؿ

 ببعض، رمضاف من يـو آخر شمس بغروب الوجوب بداية بأف قاؿ من واستدؿ
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فرض: " قاؿ عمر ابن حديث من مسلم عند الروايات

 اهلل صلى - النبي فرض: " رواية وفي"  رمضاف من الفطر زكاة - وسلم آلو وعلى
 آخر الوجوب وقت أوؿ أف على يدؿ مما"  رمضاف صدقة - وسلم آلو وعلى عليو

 .شواؿ وأوؿ رمضاف
" رمضاف: "وقولو: فقاؿ" العمدة شرح" في كما العيد دقيق ابن ذلك على اعترض وقد
 الشمس غروب الوجوب وقت أف يرى من بو يتعلق قد" رمضاف من" أخرى رواية وفي
 ،العيد يـو من الفجر طلوع الوجوب وقت أف يرى من بو يتعلق وقد، العيد ليلة من

 وقت أنو يستلـز ل رمضاف من الفطر إلى إضافتها ْلف ضعيف؛ الستدللين وكال
، بالوجوب حينئذٍ  فيقاؿ، رمضاف من الفطر إلى الزكاة ىذه إضافة يقتضي بل، الوجوب

/ ٖ" )العمدة" من اىػ".  آخر أمر من الوجوب وقت ويؤخذ"  فرض"  لفظة لظاىر
ٖٔ٘.)  

 معنى ل: قلت(: " ٛٗ/ ٗ" )التثريب طرح" في عليو متعقًبا العراقي ابن قاؿ
 وقاؿ،  للتعريف إضافتها: العربي ابن وقاؿ،  الوجوب وقت أنو إل للفطر إلضافتها

 في يجِري ما وجوبها وسبب،  وجوبها وقت إلى: أقوؿ وأنا، وجوبها سبب إلى: قـو
 ): قاؿ عباس ابن عن" داود أبي سنن" في بما ذلك على استدؿ ثم"  اللغو من الصـو
 أو للصائم طهرة الفطر زكاة - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فرض

 زكاة فهي الصالة قبل أداىا من،  المساكين وطعمة،  الرفث و اللغو من الصياـ
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 اىػ...  ( وقد تقدـ تخريجو الصدقات من صدقة فهي الصالة بعد أداىا ومن،  مقبولة
 .قولو على دليالً  يذكر ولم( ٖ٘ٔ/ ٖ" )العمدة في الصنعاني ذلك واستضعف

 في شمس آخر غروب الوجوب بداية أف وىو - الثاني القوؿ العراقي ابن وعزا
 والظاىر،  مالك عن الروايتين وإحدى،  وأحمد،  الجديد في الشافعي إلى - رمضاف

 وجـز،  أيًضا اْلوؿ بالقوؿ قاؿ فقد وإل، المذىب في أحمد عن المشهور ىذا أف
 رواية وىو حـز وابن( ٕٛٔ/ ٔ" )اإلقناع" في المنذر وابن،  حنيفة أبو اْلوؿ بالقوؿ

 وسبب(: ٖٙٔ/ ٕ" )المجتهد بداية" في رشد ابن قاؿ، ومالك الشافعي عن
 العيد ليلة ْلف، رمضاف شهر بخروج أو العيد بيـو متعلقة عبادة ىي ىل: اختالفهم

 .اىػ"  رمضاف شهر من ليست
 آخر شمس غروب للوجوب وقت أوؿ بأف الجديد، في الشافعي قوؿ يترجح والذي

 دليل ىناؾ وليس الموضع، ىذا في العيد يـو حكم لها العيد ليلة ْلف رمضاف؛ من يـو
 فكذا للصياـ؛ محالِّ  ليست العيد ليلة وكوف العيد، بيـو الوجوب بتخصيص ظاىر
 ليست العيد الليلة أف: وىو، فرقًا ىناؾ أف إل، للصياـ محالً  ليست رمضاف ليالي
 الفطر بداية العيد ليلة فكانت،  رمضاف ليالي بخالؼ الصياـ نية لتبييت ظرفًا

 على الرد في" الكبير الحاوي" في الماوردي أطاؿ وقد ىذا،  ونهارًا ليالً  الحقيقي
 .أعلم واهلل،  ىنا نقلو يلـز ل بما،  ذلك ونحو الحنفية أقيسة

،  الفجر قبل ومات،  الغروب قبل ُولد فيمن تظهر الخالؼ ىذا من الفائدة(: تنبيو)
 امرأة على عقد وفيمن، باعو أو، الفجر قبل ومات، الغروب قبل عبًدا اشترى فيمن أو

 الفطر زكاة تلـز الراجح القوؿ فعلى،  الفجر قبل ماتت أو،  وطلقها،  الغروب قبل
 وقاؿ، تلـز ل المرجوح القوؿ وعلى، الوجوب وقت أدركوا ْلنهم ىؤلء؛ عن

 بموت وجوبها بعد الفطرة وجوب يسقط ل(: " ٚٚٔ/ ٖ" )اإلنصاؼ" في المرداوي
 الفطرة تجب لم أْيَسر؛ ثم،  الوجوب وقت معسًرا كاف ولو،  أعلمو نزاع بال غيره ول
 .اىػ... "  اْلصحاب وعليو - الحنبلي المذىب يعني - المذىب من الصحيح على، 
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 ؟أدائها قبل زكاة الفطر عليو وجبت منإذا مات  (:فرع)
 مات إذا عليو وجبت عمن الفطر صدقة سقوط على الموت تأثير في الفقهاء اختلف

 : أقواؿ ثالثة على وذلك أدائها، قبل
 من وتمكن الفطر، صدقة عليو وجبت من أف وىو والحنابلة، للشافعية،:  اْلوؿ

 لم وإف تركتو، من إخراجها يجب بل بموتو، تسقط لم مات، حتى يؤدىا ولم أدائها،
 .بها يوص
 تسقط فإنها أدائها قبل مات إذا الفطر زكاة عليو وجبت من أف وىو للحنفية،: الثاني
 أوصى فإف، بها يوص لم ما تركتو من إخراجها ورثتو يلـز ول الدنيا، أحكاـ في بموتو
 بطريق وجبت الفطر صدقة ْلف وذلك الوصايا، كسائر مالو ثلث من تخرج فإنها بها،

 .التسليم قبل بالموت تبطل والصالت مالي، عوض يقابلها ل أنو ترى أل الصلة،
 قبل عليو وجبت من مات إذا الحاضرة الفطر زكاة أف وىو للمالكية،: الثالث

 لم إذا أما، بها أوصى إف وذلك العين، كزكاة مالو رأس من تخرج فإنها إخراجها،
 زكاة كانت وإذا، ذلك على يجبروف ل لكنهم بإخراجها، يؤمروف الورثة فإف ، بو يوص
 ثلث من تخرج فإنها موتو، قبل بأدائها أوصى ثم فيها، فرط ماضية سنين عن الفطر

 أـ بها أوصى سواء مالو، رأس من تخرج فإنها بذمتو، أنها صحتو في أشهد ولو، مالو
 .ٔيوص لم
 العيد صباح أعطي لو (:ٛٙٔ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )(: فرع)

 وقت ْلف الفطر؛ زكاة تلزمو لم يومو قوت على يزيد ما عنده فصار فطر، عدة
 .للزمتو رمضاف آخر في ذلك أعطي لو ولهذا العيد، ليلة الشمس غروب الوجوب

 إلخراجها؟ وقت آخر ىو وما الفطر؟ زكاة المسلم ُيْخِرج متى( : ٘ٔ-مسألة)

                                                           

 ، (ٜٖ٘/ٕ) القدير وفتح ، (ٖ٘/ٕ) الصنائع وبدائع ، (ٓٙٚ/ٙ) المحتار ورد ،(ٜٜ/ٖ) الغفار فتح ٔ
 الدسوقي وحاشية ،(ٗٛٔ/ٛ) والخرشي ،(ٖٚٔ/ٗ) والمغني ،(ٖٕٔ/ٙ ، ٖٖٙ ، ٖٖ٘/ ٘) والمجموع

(ٗ/ٗٓٛ). 
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 جواز العلماء مذاىب من والمشهور(: ٗٙ/ ٗ" )التثريب طرح" في العراقي ابن قاؿ
 على الحنابلة أكثر فاقتصر، التقديم مقدار في اختلفوا لكن، الفطر قبل تقديمها
 وعند، يومين من بأكثر تقديمها يجوز ل: وقالوا، عمر ابن حديث في المذكور
 بعد من تعجيلها يجوز الحنابلة بعض وقاؿ، قولف ثالثة إلى بيـو تقديمها في المالكية

 الحنفية عن واشتهر،  رمضاف شهر أوؿ من يجوز: الشافعي وقاؿ...  الشهر نصف
، يومين أو يوماً  جوازىا الكرخي الحسن أبو وذكر، تفصيل غير من تعجيلها جواز
 وروى، وسنتين سنة تعجيلها يجوز: قاؿ أنو حنفية أبي عن زياد بن الحسن وروى
 :قولين الشافعي عن وذكر...  تعجيلها يجوز ل أنو زياد بن الحسن عن ىشاـ

 الشهر آخر إلى وبعده رمضاف من اْلوؿ الفجر طلوع بعد من تعجيلها يجوز: أحدىما
 .اىػ... "  السنة جميع في يجوز: والثاني... 

، الزكاة تعجيل ويجوز، زكاة بأنها سنتين أو سنة بالتعجيل قاؿ ومن الحنفية واستدؿ
 مسلم أخرجو كما وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى  النبي عم العباس قدمها كما

 قبل تعجيلها يجوز فإنو، محددة آلجاؿ الواجبة الديوف على وبالقياس: قالوا (ٖٜٛ)
 (.ٖٛٙ/ ٜ" )الستذكار" انظر،  وقتها

/ ٙ" )المجموع" في كما الشيرازي، ذكره ما رمضاف أوؿ التقديم في الشافعي وحجة
، رمضاف بصـو: بسببين تجب ْلنها رمضاف؛ أوؿ من الفطرة تقديم ويجوز(: " ٕٙٔ

 الحوؿ قبل الماؿ كزكاة، اآلخر على تقديمها جاز أحدىما؛ وجد فإذا، منو والفطر
 اىػ".  والنصاب

 يجوز: العلماء بعض وقاؿ(: ٓٚٔ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 تسمى وإنما رمضاف، صدقة تسمى ل ْلنها ضعيف؛ وىذا الشهر، أوؿ من إخراجها

 ا.ىػ  رمضاف من الفطر صدقة
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 برقم" البخاري صحيح" في جاء ما، يومين أو بيـو الفطر قبل بالتعجيل قاؿ من وحجة
 يومين أو بيـو الفطر قبل يعطوف وكانوا...  ): وفيو،  عمر ابن حديث من( ٔٔ٘ٔ)
)ٔ . 

 أو بيـو الفطر قبل يخرجها عمر ابن كاف: - القوؿ لهذا مقويِّا- أحمد اإلماـ قاؿ
: يقوؿ وكأنو( ٘ٛ) ص" داود أبي سؤالت" من اىػ. الحديث روى الذي وىو يومين
 وأنو،  أيًضا لهذا مقوياً  العراقي ابن قاؿ. غيره من بَمْرويّْو أدرى الحديث وراوي

 ىو بل: قلتُ . موقوؼ ْلنو عمر ابن ذكر فيما حجة ل: قلتَ  فإف: " الشرعي الضابط
 كذا نفعل كنا: الصحابي قوؿ أف واْلصوؿ الحديث علَمي في تقرر لما حكًما مرفوع
 آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي بعصر ذلك يقيد لم وإف،  الرفع حكمو،  وكذا

 اىػ".  أعلم واهلل،  المختار المرجَّح على - وسلم
 قبل الفطر زكاة تقدـ أف يجب (:ٕٙٔ/ٗٔباز في مجموع فتاواه )قاؿ العالمة ابن 

 قبلو إخراجها من مانع ول بذلك، وسلم عليو اهلل صلى النبي أمر كما العيد، صالة
 .العيد بعد تؤجل ل لكن ثالثة، أو يومين أو بيـو

،  الفطر يـو من الفجر طلوع قبل إخراجها يجوز ل أنو إلى حـز ابن ذىب وقد
 الناس خروج قبل تُػَؤدَّى أف بها وأُِمرَ : " وفيو،  عمر ابن حديث من سبق بما واستدؿ

 ىو إنما إليها وخروجهم بالنص، أدائها وقت فهذا: " قاؿ،  عليو متفق"  الصالة إلى
،  يومئذٍ  الشمس بابيضاض الصالة جواز وقت ىو الفطر صالة ووقت: قاؿ،  إلدراكها

 وقتها خرج فقد،  الصالة في دخولهم وقت بدخوؿ الفطر صالة إلى الخروج تم فإذا
 .اىػ". 

                                                           

 كاف عمر بن اهلل عبد أف نافع عن( ٘٘/ٕ٘ٛ/ٔ) مالك وروى( : ٖٖ٘/ٖقاؿ العالمة اْللباني في اإلرواء ) ٔ
"  البخارى رواية فى قولو أف يبين وىذا: قلت، ثالثة أو بيومين الفطر قبل عنده تجمع الذى إلى الفطر بزكاة يبعث
 وقع ما ذلك ويؤيد، الفطر صدقة لجمع اإلماـ ينصبهم الذين الجباة بل، الفقراء بو المراد ليس"  يقبلونها للذين

،  العامل قعد إذا: قاؿ ؟ يعطى عمر ابن كاف متى: قلت: " أيوب عن الوارث عبد طريق من خزيمة ابن رواية فى
 ". يومين أو بيـو الفطر قبل: قاؿ ؟ العامل يقعد متى: قلت



 - 211 - 

 بطلوع ذلك تحديد منو يلـز ل"  الصالة إلى الناس خروج قبل"  قولو أف يخفى ول
 تَقيد لم - الرواية أي - ولكنها(: " ٖٜٔ/ ٗ" )النيل" في الشوكاني قاؿ الفجر،
 .اىػ"  الفطر يـو في بكونها الَقْبِليَّة

 قبل تجوز ل وأنها الصالة على بالقياس مطلًقا للزكاة التقديم من منع من واستدؿ
. سبق كما وجوبها وقت قبل الفطر لزكاة وتقديمهم الصحابة لفهم نظر وفيو،  الوقت
 أمر وىذا،  المساكين على السرور إدخاؿ الزكاة من المقصود أف ذلك على ويدؿ

 إلى الفطر يـو فجر طلوع بين ما وىو - المستحب الوقت كاف فإذا،  المعنى معقوؿ
 قدـ كما فتقديمها،  للمساكين الزكاة إخراج يسع ل - العيد يـو اإلماـ صالة

 .أعلم واهلل،  جائز أمر الصحابة
 برقم الوكالة كتاب في البخاري أخرجو بما التعجيل بجواز قاؿ من استدؿ وقد

هُ  َمنْ  ومنهم -( ٖٕٔٔ)   اهلل رسوؿ وكَّلني: قاؿ ىريرة أبي حديث من - معلًقا َعدَّ
 من يحثو فجعل آٍت، فأتاني،  رمضاف زكاة بحفظ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى

 آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى ْلرفعنك واهلل: وقلت،  فََأَخْذتُو،  الطعاـ
،  عنو فخليت: قاؿ،  شديدة حاجة ولي،  عياؿ وعلي،  محتاج إني: قاؿ،  - وسلم

 أسيرؾ فعل ما ىريرة أبا يا: " وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي: فقاؿ،  فأصبحت
 فخليت،  فرحمتو،  وعيالً  شديدة حاجة شكا اهلل رسوؿ يا: قلت: قاؿ"  البارحة؟

 - اهلل رسوؿ لقوؿ سيعود أنو فعرفت"  وسيعود،  كذبك قد إنو أما: " قاؿ،  سبيلو
،  الطعاـ من يحثو فجعل،  فرصدتو،  سيعود إنو - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى

،  دعني: قاؿ، وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى ْلرفعنك: فقلت، فأخذتو
 فقاؿ،  فأصبحت. سبيلو فخليت،  فرحمتو،  أعود ول،  عياؿ وعلي،  محتاج فإني

"  أسيرؾ؟ فعل ما،  ىريرة أبا يا"  :- وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ لي
،  سبيلو فخليت،  فرحمتو،  وعيالً  شديدة حاجة شكا،  اهلل رسوؿ يا: قلت: قاؿ
،  فأخذتو،  الطعاـ من يحثو فجعل،  الثالثة فرصدتو"  وسيعود،  كذبك إنو أما:" قاؿ
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 مرات ثالث آخر وىذا وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى ْلرفعنك: فقلت
 ما: قلت،  بها اهلل ينفعك كلمات أعلمك دعني: قاؿ،  تعود ثم تعود ل تزعم إنك، 

{ الَقيُّوـُ  الَحيُّ  ُىوَ  ِإلَّ  ِإَلوَ  لَ  اللَّوُ : }الكرسي آية فاقرأ فراشك؛ إلى أويت إذا: قاؿ ىن؟
 حتى شيطاف يقربنك ول،  حافظ اهلل من عليك يزاؿ لن فإنك،  اآلية تختم حتى

 آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ لي فقاؿ،  فأصبحت،  سبيلو فخليت،  تصبح
 يعلمني أنو زعم اهلل رسوؿ يا: قلت: قاؿ"  البارحة؟ أسيرؾ فعل ما: " - وسلم

 أويت إذا: لي قاؿ: قلت"  ىي؟ وما: " قاؿ،  سبيلو فخليت،  بها اهلل ينفعني كلمات
 الَحيُّ  ُىوَ  ِإلَّ  ِإَلوَ  لَ  اللَّوُ } اآلية تختم حتى أولها من،  الكرسي آية فاقرأ فراشك؛ إلى

- تصبح حتى شيطاف يقربك ول، حافظ اهلل من عليك يزاؿ لن: لي وقاؿ{ الَقيُّوـُ 
: " - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي فقاؿ -الخير على شيء أحرص وكانوا

"  ىريرة؟ أبا يا لياؿٍ  ثالث منذ تخاطب من تعلم،  كذوب وىو،  َصَدَقكَ  قد إنو أما
 بهذا استدؿ من على يرد أف حـز ابن حاوؿ وقد ". الشيطاف ذاؾ: " قاؿ،  ل: قاؿ

 ولو،  شواؿ من ول رمضاف من ليست الليالي ىذه بأف،  التعجيل جواز على الحديث
 العراقي ابن تعقبو وقد( ٖٗٔ/ ٙ" )المحلى" انظر،  أىلها فلغياب،  شواؿ من كانت

 العصر ذلك في الزكاة أىل فإف، باطل وىذا: " فقاؿ( ٗٙ/ ٗ" )التثريب طرح" في
 الكالـ وىذا،  والحتياج العيش ضيق عليهم الغالب كاف فقد،  كثيروف البالد بتلك
 تقديمها جواز العلماء مذاىب من والمشهور،  جدِّا ضعيف ىنا حـز ابن ذكره الذي
" الفتح" في الحافظ بو واستدؿ اىػ".  التقديم مقدار في اختلفوا لكن،  الفطر قبل

 فاستدؿ،  الجوزقي وعكسو: " قاؿ أنو إل، التعجيل جواز على( ٖٚٚ - ٖٙٚ/ ٖ)
 على بو استدؿ وكذا اىػ".  لألمرين محتمل وىو، الفطر يـو عن تأخيرىا جواز على بو

 إلى والحديث، الجوزقي قوؿ من شيء النفس وفي( ٜٛٗ/ ٗ) في التعجيل
 ابن قاؿ فقد،  التأخير على بو الستدلؿ إلى منو أقرب التعجيل على بو الستدلؿ
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 شذ من عند إل شواؿ أوؿ عن - الفطر صدقة أي - تأخيرىا يجوز ل إنو: " العراقي
 .العلم أىل أكثر فعليو بالتعجيل القوؿ وأما( ٗٙ/ ٗ) اىػ". 

 وقبل، الفجر صالة بعد إخراجها - عليو يشق ل لمن - اْلفضل أف يترجح والذي
 عده من ومنهم،  الصحابة فعل وىو،  فجائز يومين؛ أو بيـو قدمها فإف،  العيد صالة

 ىذا يضيق كأف،  لحاجة إل ذلك عن تقديمها ينبغي ول، سبق كما،  حكًما مرفوًعا
 أبي وحديث،  أكثر وقت إلى فنحتاج،  للمساكين وإيصالها،  جمعها عن الوقت
 على التقديم جواز على دليل - اْلرجح ىو كما - التعجيل على حملناه إف ىريرة
 موقوفًا أثًرا أو صريًحا مرفوًعا نصِّا أعرؼ فال أياـ ثالثة عن زاد وما، أياـ بثالثة اْلقل

 .أعلم واهلل، لو يشهد صحيًحا
،  رمضاف من يـو آخر شمس غروب وجوبها وقت أوؿ أف رجحت قد: قيل فإف

 في اهلل رحمو العثيمين العالمة ذلك عن أجاب فقد سببها؟ عن تقديمها جوَّزت فكيف
 ا.ىػ والتيسير الرخصة باب من ذلك وأف( ٓٚٔ-ٜٙٔ/ ٙ" )الممتع الشرح"

 عباس ابن عن ثبت لما، العيد صالة أنو فالظاىر، الزكاة إلخراج الوقت آخر عن وأما
 من للصائم طهرة الفطر زكاة فرض وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف) 

 منو ،  مقبولة زكاة فهي الصالة؛ قبل أداىا منف، للمساكين وطعمة، والرفث اللغو
 أف عمر ابن حديث من سبق ولما،  ٔ( الصدقات من صدقة فهي الصالة؛ بعد أداىا

 للصالة الناس خروج قبل تؤدى أف أمر - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 يـو شمس غروب قبل سواء،  الصالة بعد أداىا ومن،  عليو متفق حديث وىو، 

                                                           

 رقم ، ٛٙ٘/ٔ) الحاكمو  ،( ٕٚٛٔ رقم ، ٘ٛ٘/ٔ) ماجو وابن ،( ٜٓٙٔ رقم ، ٔٔٔ/ٕ) داود أبو أخرجو ٔ
 واآلثار السنن معرفة وفي ،(ٖٜٙٚ ،ٕٜٙٚ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕٕٗٓ) والدارقطني،،  (ٛٛٗٔ

والحديث قاؿ  (ٖٔٔ/ ٕٔ) الكماؿ تهذيب في والمزي ،(ٕٖٔ/ ٜٕ) دمشق تأريخ عساكرفي وابن ،(ٖٛٗٛ)
، وحسنو حسن إسناده:  المنذري قاؿو  وأقره الذىبي ، الحاكم صححو، و مجروح رواتو في ليس:  الدارقطنيعنو 
( ٖٗٛ، وحسنو العالمة اْللباني في اإلرواء )(ٕٙٔ/ٙ) المجموع في النووي، و  (ٙ٘/ٖ) المغني"  في قدامة ابن

. 
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 ذىب، وقد وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر خالف فقد بعده؛ أو الفطر
 تجب الفطر زكاة أف:  إلى للمالكية مشهورين قولين أحد وىو ، والحنابلة الشافعية

 يـو فجر بطلوع تجب:  للمالكية اآلخر والقوؿ.  رمضاف أياـ آخر شمس غروب عند
 أل عندىم ويسن العيد، يـو شمس غروب إلى إخراجها الجمهور عند ويجوز، العيد
 ول عذر، غير من العيد يـو عن تأخيرىا جميعا عندىم ويحـر، العيد صالة عن تتأخر
 ابن وتبعو الحنفية، من الهماـ ابن رجح وقد قضاؤىا، يجب بل التأخير بهذا تسقط
 ىذا طواؼ عن أغنوىم:  الفقراء في والسالـ الصالة عليو لقولو القوؿ؛ ىذا نجيم
 ففي كلو، العمر في موسع وجوب ىو الفطر زكاة وجوب أف إلى الحنفية وذىب اليـو
 إلى الخروج قبل إخراجها المستحب أف غير قاضيا، ل مؤديا كاف أدى وقت أي

 أبي أصحاب من زياد بن الحسن ذىب لكن، جاز وارثو فأداىا مات ولو المصلى،
:  عابدين ابن قاؿ، كاْلضحية الفطر يـو عن بتأخيرىا تسقط الفطر زكاة أف إلى حنيفة

 .المذىب عن خارج ثالث قوؿ ىذا أف والظاىر
لحديث ابن عباس وابن عمر  العيد صالة ىو، الزكاة إلخراج وقت آخر والصواب أف
"  قولو إف(: " ٗٙ - ٖٙ/ ٗ" )التثريب طرح" في العراقي ابن قوؿ وأماالمتقدمين، 

 خالؼ قوؿ فهو الوجوب؛ منو يلـز ل"  وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر
 على مقدـ فقولو، باللساف وعلمو، ونقلو، فهمو في عدؿ والصحابي، المشهور الظاىر

 تأخيرىا تحريم إلى( ٕٕٓ - ٜٕٔ/ ٖ" )العدة" في الصنعاني ماؿ وقد، غيره قوؿ
 ْلنو يأثم؛ الصالة عن أخرىا إف بأنو العلماء من واحد غير وصرح، العيد صالة عن
 تيمية ابن اإلسالـ شيخ نصره الذي ىو القوؿ وىذا، القضاء وعليو فرًضا، ترؾ

 قاؿ من قوؿ أما( ٕٔ/ ٕ) زادال كما في – تعالى اهلل رحمهما - القيم ابن وتلميذه
 كاف سواء، الفطر يـو لشمس الغروب قبل حتى - الفطر زكاة أي - إخراجها بجواز

( ٛٚٔ/ ٖ" )اإلنصاؼ" في كماوىو قوؿ الجمهور   كراىة بدوف أو بكراىة
 .أعلم واهلل، عليو دليل ل فقوؿ( ٜٖٔ/ ٖ) للسامري" المستوعب"و
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 كاف العيد صالة بعد الفطرة أخرج من أف والظاىر: " المعبود عوف" صاحب قاؿ
 أكثر ذىب وقد.  الواجبة الصدقة ىذه ترؾ في اشتراكهما باعتبار يخرجها لم كمن

 تجزئ بأنها وجزموا،  فقط مستحب ىو إنما العيد صالة قبل إخراجها أف إلى العلماء
 . عليهم يرد والحديث، الفطر يـو آخر إلى
 أف فوجب، زكاة ْلنها بالتفاؽ حراـ إنو: رسالف ابن فقاؿ العيد يـو عن تأخيرىا وأما

 . انتهى"  وقتها عن الصالة إخراج في كما إثم تأخيرىا في يكوف
( الفطر زكاة يعني) أخرىا فإف(: " ٛ٘ٗ/ٕ" )المغني" في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ
 . انتهى"  القضاء ولزمو أثم العيد يـو عن

 بعد من الفطر زكاة إخراج وقت ىل( : ٖٖٚ/ٜ) لإلفتاء الدائمة اللجنة وسئلت
؟ ذلك آخر إلى العيد صالة  اليـو

 شمس غروب من يبدأ وإنما ، العيد صالة بعد من الفطر زكاة وقت يبدأ ل: " فأجابت
 النبي ْلف ؛ العيد بصالة وينتهي شواؿ، شهر من ليلة أوؿ وىو رمضاف، من يـو آخر
 عنهما اهلل رضي عباس ابن رواه ولما الصالة، قبل بإخراجها أمر وسلم عليو اهلل صلى

 ومن مقبولة، زكاة فهي الصالة قبل أداىا من: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف
 يومين أو بيـو ذلك قبل إخراجها ويجوز( الصدقات من صدقة فهي الصالة بعد أداىا

 صدقة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرض: قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن رواه لما
( . يومين أو بيـو ذلك قبل يعطوف وكانوا: )آخره في وقاؿ ،...  رمضاف من الفطر
"  للفقراء يخرجها وأف تأخيره من يتوب أف وعليو ، أثم فقد وقتها عن أخرىا فمن

 .انتهى
 وبعد ، فجأة جاء العيد ْلف الفطر زكاة أؤد لم:  اهلل رحمو عثيمين ابن الشيخ وسئل

 فهل الناحية، ىذه من علي الواجب العمل عن ْلسأؿ أفرغ لم المبارؾ الفطر عيد
 منها؟ الحكمة وما إخراجها؟ من لبد أـ عني تسقط
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 اهلل رسوؿ فرض: ) عنهما اهلل رضي عمر ابن قاؿ ، مفروضة الفطر زكاة: " فأجاب
 على المسلمين، من واحد كل على مفروضة فهي ،( الفطر زكاة وسلم عليو اهلل صلى
 أف قبل فجأة العيد جاء أنو قدر وإذا والعبد، والحر والكبير، والصغير، واْلنثى، الذكر

 فات إذا المفروضة العبادة ْلف الصالة، بعد ولو العيد يـو تخرجها فإنك تخرجها
 في وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ العذر، ذلك زاؿ متى تقضى فإنها لعذر وقتها

 وتال ،(ذلك إل لها كفارة ل ذكرىا متى فليصلها عنها ناـ أو صالة نسي من: )الصالة
 إخراجها عليك فإف السائل أخي يا ىذا وعلى( . لذكرى الصالة وأقم: )تعالى قولو
 (ٕٔٚ/ٛٔ" )عثيمين ابن الشيخ فتاوى" من انتهى"  اآلف
 فإنها العيد ليلة في فقراء وجود لعدـ أو ، كنسياف لعذر أخرىا إذا أما: "  أيضا وقاؿ
 " . الفقير يأتي حتى أبقاىا أو ، مالو إلى أعادىا سواء ، منو تقبل

 . وأنواعها الفطر زكاة مقدار ( :ٙٔ-مسألة) 
 اهلل رضي عمر ابن حديث في ثبت وقد الناس، يأكلو الذي البلد قوت من صاع ىو

 الفطر زكاة - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فرض : )قاؿ أنو آنفاً  المتقدـ عنهما
 - الخدري سعيد أبي وعن ، ... ( شعير من صاعاً  أو تمر، من صاعاً  رمضاف من

 من صاعاً  أو طعاـ، من صاعاً  الفطر زكاة نخرج كنا ) يقوؿ كاف أنو - عنو اهلل رضي
: للبخاري لفظ وفي ،(زبيب من صاعاً  أو أقط، من صاعاً  أو تمر، من صاعاً  أو شعير،

 كنا ) لمسلم لفظ وفي ،... ( - وسلم عليو اهلل صلى - النبي زماف في نعطيها كنا)
 صغير، كل عن الفطر زكاة - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فينا كاف إذ نخرج
 أو شعير، من صاعاً  أو أقط، من صاعاً  أو طعاـ، من صاعاً : مملوؾ أو حر   وكبير،
 أبي بن معاوية علينا قدـ حتى نخرجو نزؿ فلم زبيب، من صاعاً  أو تمر، من صاعاً 

: قاؿ أف الناس بو كلم فيما فكاف المنبر على الناس فكلم، معتمراً  أو حاجِّا سفياف
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 أبو قاؿ بذلك، الناس فأخذ تمر، من صاعاً  تعدؿ الشاـ سمراء من مدين أرى إني
 . ٔ(عشت ما أبداً  أخرجو كنت كما أخرجو أزاؿ فال أنا فأما: سعيد
 عهد على أخرجو كنت كما أخرجو أزاؿ ل : )سعيد أبو قاؿ ماجو ابن لفظ وفي

 اهلل رضي - معاوية رأي أما ، ٕ(عشت ما أبداً  - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 عنو فقاؿ صاع، نصف فيجزئ غيره من المدين منو المد يعدؿ البر أف في - عنو

 المنبر على الناس كلم أنو معاوية عن: قولو: ( ٚٙ/ٚفي المنهاج ) النووي اإلماـ
 بذلك، الناس فأخذ تمر من صاعاً  يعدؿ الشاـ سمراء من مدين أف أرى إني: فقاؿ
: فقولو عشت، ما أبداً  أخرجها كنت كما أخرجها أزاؿ فال أنا فأما: سعيد أبو قاؿ

 في وموافقوه حنيفة أبو يعتمده الذي ىو الحديث وىذا، الحنطة ىي: الشاـ سمراء
 أبو خالفو وقد، صحابي قوؿ بأنو عنو يجيبوف والجمهور حنطة، صاع نصف جواز
 وإذا وسلم، عليو اهلل صلى النبي بأحواؿ وأعلم صحبة، أطوؿ ىو ممن وغيره سعيد

 وقد آخر؛ دليل إلى فنرجع بعض، من بأولى بعضهم قوؿ يكن لم الصحابة اختلف
 كغيرىا، الحنطة من الصاع اشتراط على متفقاً  والقياس اْلحاديث، ظاىر وجدنا
 اهلل صلى - النبي من سمعو أنو ل، رآه رأيّّ  بأنو معاوية صرح وقد اعتماده، فوجب

 اللحظة تلك في كثرتهم مع مجلسو حاضري من أحد عند كاف ولو ،- وسلم عليو
 الحافظا.ىػ  وقاؿ  لذكره – وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن معاوية موافقة في علم

 ذلك، على يُوافق لم أنو على داؿ سعيد أبي حديث: ( ٖٗٚ/ٖلحافظ في الفتح )ا
 ثبت التي اْلشياء وكأف للطحاوي، خالفاً  المسألة في إجماع فال عمر، ابن وكذلك
 ما مع منها يخرج ما مقدار في متساوية كانت لما سعيد أبي حديث في ذكرىا

 فرؽ ول كاف، جنس أي من المقدار ىذا إخراج المراد أف على دؿ القيمة في يخالفها

                                                           

 .( ٜ٘ٛ) برقم ومسلم ،( ٛٓ٘ٔ ، ٙٓ٘ٔ) برقم البخاري عليو متفق ٔ
 ( وصححو العالمة اْللباني في صحيح ابن ماجة .ٜٕٛٔأخرجو ابن ماجة) ٕ
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 منها صاع نصف جعلو من وأما. تبعو ومن الشافعي حجة وىذه وغيرىا، الحنطة بين
 .  بالجتهاد ذلك فعل فقد شعير من صاع بدؿ

 اهلل صلى - النبي صاع ىو الفطر زكاة بو تُػَؤدَّى الذي الصاع مقدار( : ٚٔ-مسألة) 
 كفي ملء والمد أمداد، أربعة وىو بالعراقي، وثلث أرطاؿ خمسة وىو - وسلم عليو

في   الفيروزآبادي قاؿ مّداً، سمي وبو بهما، يديو ومدّ  مألىما إذا المعتدؿ اإلنساف
  ا.ىػ صحيحاً  فوجدتو ذلك جربت وقد : )( ٚٓٗص) المحيط القاموس

 .لهم تدفع الذين الفطر زكاة أىل( : ٛٔ-مسألة)
 إلى الجمهور ذىبف: آراء ثالثة على الفطر زكاة إليو تصرؼ فيمن الفقهاء اختلف

 المالكية وذىب الماؿ، زكاة فيها تصرؼ التي الثمانية اْلصناؼ على قسمتها جواز
، والمساكين بالفقراء صرفها تخصيص إلى تيمية ابن واختارىا أحمد عن رواية وىي

 عندف منهم وجد من أو الثمانية، اْلصناؼ على قسمتها وجوب إلى الشافعية وذىب
 ِإنََّما: }تعالى قولو عمـو في داخلة وىي، صدقة تسمى الفطر زكاة أفالجمهور 
َها َواْلَعاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ  ِلْلُفَقَراءِ  الصََّدقَاتُ   َواْلَغارِِمينَ  الرّْقَابِ  َوِفي قُػُلوبُػُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَليػْ

 وأف[ ٓٙ:التوبو{ ]َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  اللَّوِ  مّْنَ  َفرِيَضةً  السَِّبيلِ  َواْبنِ  اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي
 إلى زكاتو يؤدي الرجل كاف فإف الماؿ؛ زكاة مصرؼ ىو عندىم الفطر زكاة مصرؼ
 الثمانية اْلصناؼ بين يقسم وىل،  الثمانية اْلصناؼ في يصرفها فاإلماـ اإلماـ؛

 يتولى الرجل كاف وإذا،  والمصلحة بالحاجة والعبرة،  يلـز ل أنو الراجح بالسوية؟
 صنفُ  وَيْخُرج،  وجوده لعدـ" عليها العاملين" صنفُ  فَػَيْخُرج بنفسو؛ تقسيمها

  . لإلماـ راجع ذلك ْلف" قلوبهم المؤلفة"
، والمساكين الفقراء في ُتْصَرؼ أنها: حنيفة وأبي، لمالك وقوؿ، أحمد عن رواية وفي
/ ٕ٘" )الفتاوى مجموع" في كما تيمية، ابن اإلسالـ شيخ نصره الذي القوؿ وىو
 كونها مجرد الفطر لزكاة المصارؼ عمم من دليل أف علمتَ  وقد، (ٛٚ - ٔٚ

 في كما - اإلسالـ شيخ ذلك تعقب وقد،  العمـو في فدخلت،  صدقة تسمى
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،  الماؿ زكاة اآلية في المذكورة الصدقات أف: كالمو وخالصة -"الفتاوى مجموع"
ُهم: }قولو في ذكرىا تقدـ التي المعهودة الصدقة لتعريف فيها والالـ  يَػْلِمُزؾَ  مَّن َوِمنػْ

َها ُأْعطُوا فَِإفْ  الصََّدَقاتِ  ِفي  صدقات دوف اْلمواؿ صدقات إذف وىذه{ َرُضوا ِمنػْ
ـٍ  مّْن َفِفْديَةٌ : }الفدية آيو في قاؿ ولهذا،  المسلمين باتفاؽ اْلبداف  َأوْ  َصَدَقةٍ  َأوْ  ِصَيا

 اْلذى فدية أف على اْلئمة واتفق،  براءة آيو في داخلة الصدقة ىذه تكن ولم{ ُنُسكٍ 
 في تدخل لم التطوع صدقة وكذلك،  الثمانية اْلصناؼ جميع في صرفها يجب ل

 من"  الصحيح"  في ثبت قد فإنو،  المعروؼ سائر وكذلك،  المسلمين بإجماع اآلية
 صدقة معروؼ كل: " قاؿ أنو - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي عن وجو غير

 ليس أنو باآلية والمقصود ... المسلمين باتفاؽ الثمانية اْلصناؼ بها يختص ل" 
 .ملخًصا اىػ. الملك تبيين ل الحل تبيين والمقصود، ىؤلء لغير الصدقة

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف"  عباس ابن حديث اإلسالـ شيخ بو استدؿ ومما
 وطعمة،  والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر صدقة فرض - وسلم آلو وعلى

"  الكفارة أوجب كما طعاًما؛ اهلل أوجبها ولهذا: " وقاؿ،  الحديث... "  للمساكين
،  رمضاف في والجماع،  والقتل،  والظهار،  اليمين كفارة مجرى تجري وىي: " وقاؿ

: " اإلسالـ شيخ قاؿ ثم"  الماؿ ىو ليس البدف ىو سببها فإف،  الحج كفارة ومجرى
 لحاجة اآلخذوف وىم،  الكفارة يستحق لمن إل إطعامها يجزئ فال القوؿ ىذا وعلى

 في أقوى القوؿ وىذا،  ذلك غير ول،  الرقاب ول،  المؤلفة منها يعطى فال،  أنفسهم
 اىػ... "  الدليل

،  الحصر عدـ على"  للمساكين طعمة"  حديث يحمل العمـو إلى ذىب ومن
 فقرائهم إلى وترد أغنيائهم من تؤخذ: " وفيو،  اليمن إلى معاذ إرساؿ بحديث ويستدؿ

 جميع في تصرؼ بل الفقراء على تنحصر لم الصدقة أف مع،  عليو متفق والحديث" 
 ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسالـ شيخ إليو ذىب ما صحة يظهر والذي،  اْلصناؼ

 - ىديو من وكاف: ( ٕٕ/ ٕفي الزاد ) القيم ابن اإلماـ قاؿ، "الزاد" في كما القيم؛
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 على يقسمها يكن ولم، الصدقة بهذه المساكين تخصيص - وسلم عليو اهلل صلى
 من ول أصحابو، من أحد فعلو ول بذلك، أمر ول قبضة، قبضة الثمانية اْلصناؼ

 وىذا، خاصة المساكين على إل إخراجها يجوز ل أنو عندنا القولين أحد بل بعدىم،
 ا.ىػ الثمانية اْلصناؼ على قسمتها بوجوب القوؿ من أرجح القوؿ
 عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث عن ( تعليقآٖٔ/ٖفي النيل ) الشوكاني وقاؿ
 دوف المساكين في تصرؼ الفطرة أف على دليل وفيو ... ( للمساكين وطعمة : ) وفيو

( : ٗٛٔ/ٙ) الممتع الشرح في عثيمينال العالمة وقاؿ ا.ىػ الزكاة مصارؼ من غيرىم
 المؤلفة حتى الزكوات، بقية مصرؼ تصرؼ أنها اْلوؿ: العلم ْلىل قولف ىناؾ

 ا.ىػ الصحيح وىو فقط، للفقراء مصرفها الفطر زكاة أف والثاني...  والغارمين قلوبهم
 والمساكين الفقراء ومصرفها: ( ٕ٘ٔ/ٗٔفي مجموع فتاواه ) باز ابن عالمةال وقاؿ
 ا.ىػ

 مثل الفطر زكاة مصرؼ ىل (:ٗٛٔ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 الفقراء؟ من الحاجة لذوي مصرفها أف أو الزكاوات بقية مصرؼ
 :وىما العلم، ْلىل قولف ىناؾ: الجواب

 ما وىو والغارمين، قلوبهم للمؤلفة حتى الزكوات بقية مصرؼ تصرؼ أنها: اْلوؿ
 .المؤلف إليو ذىب
 .الصحيح وىو فقط، للفقراء مصرفها الفطر زكاة أف: الثاني

 ؟الذمة أىل لفقراء( : ىل تدفع زكاة الفطر ٜٔ-مسألة)
( ٕٙٚٔ/ ٖ) زنجويو لبن اْلمواؿ في كما وغيره - اهلل رحمو - حنيفة أبو ذىب

 ما والصواب، العلماء لجمهور خالفًا، والرىباف الذمة أىل لفقراء دفعها جواز إلى
 ) لحديث للكافر تجوز ل - اْلصل وىي - الماؿ زكاة ْلف الجمهور؛ إليو ذىب
 يجب حق الزكاة وْلف،  المسلمين فقراء أي ( فقرائهم إلى وترد، أغنيائهم من تؤخذ

 الحاوي من اىػ. الماؿ كزكاة الذمة أىل إلى دفعو يجز فلم،  للطهرة إخراجو
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 كانوا سواء، للمشركين أخرجها من على أحمداإلماـ  إنكر قدو ( ٖٛٚ/ ٖ) للماوردي
  (. ٖٗٔ - ٖٓٔ/ ٔ) للخالؿ"  الجامع في كما  ،ل أـ ذمة أىل

- سابق السيد الشيخ على الرد في :(ٜٖٛص)وقاؿ العالمة اْللباني في تماـ المنة 
 لم الذين عن اهلل ينهاكم ل: }باآلية ذلك جواز على استدؿ حين -اهلل رحمهما
 يحب اهلل إف إليهم وتقسطوا تبروىم أف دياركم من يخرجوكم ولم الدين في يقاتلوكم

 إليهم اإلحساف منها الظاىر ْلف الجواز؛ على دليل اآلية في يظهر ل، {المقسطين
 بسند( ٜٜٔٔ رقم) عبيد أبو روى فقد الواجبة، غير الصدقات من الصلة وجو على

 وكانوا والنضير، قريظة من وقرابة أنسباء لهم ناس كاف: "قاؿ عباس ابن عن صحيح
 ىداىم عليك ليس: }فنزلت اإلسالـ، على ويريدونهم عليهم، يتصدقوا أف يتقوف
 اهلل وجو ابتغاء إل تنفقوف وما فألنفسكم خير من تنفقوا وما يشاء من يهدي اهلل ولكن

 .قبلها التي مثل اآلية فهذه ،{تظلموف ل وأنتم إليكم يوؼ خير من تنفقوا وما
 وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف: "المسيب بن سعيد إلى صحيح بسند روى ثم
 ".عليهم تجري فهي اليهود من بيت أىل على بصدقة تصدؽ -

 الواجب من شيء في الذمة ْلىل ليس: "قاؿ -البصري وىو- الحسن عن وروى
 في ثبت الذي ىو فهذا، "ذلك غير من عليهم تصدؽ الرجل شاء إف ولكن حق،

 من أحدا علمنا فما الفطر؛ زكاة إعطاؤىم وأما السلف، من العمل عليو وجرى الشرع،
، تتحمل ل ما لآلية تحميل ىو بل بعد، فيو اآلية من ذلك وفهم ذلك، فعل الصحابة

 فيعطيها الفطر؛ صدقة إليو يجمعوف كانوا: "قاؿ ميسرة أبي عن إسحاؽ أبو رواه وما
(. ٕٙٚٔ) زنجويو وابن ،(ٜٜٙٔ/ ٖٔٙ) عبيد أبو رواه ".الرىباف منها يعطي أو

 يصح فال -شرحبيل بن عمرو واسمو- ميسرة أبي على موقوفا مقطوعا كونو مع فهو
 ".عنعنو وقد مدلس، مختلط السبيعي ىو إسحاؽ أبا ْلف عنو؛

 إنفاقها؟ صاحبها يتولى أـ اْلمر، لولي الزكاة ُتْدَفع ىل ( :ٕٓ-مسألة)
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 عبث وإف، فلنفسو موضعها في وضعها فإف، اْلمر لولي دفعها على العلم أىل أكثر
، اْلمر لولي بإعطائها التابعين من وجماعة الصحابة بعض أوصى وقد، نفسو فعلى بها

 صرفها جواز البعض عن ونَػَقلَ ( ٖ٘ٛ - ٖٗٛ/ ٕ) شيبة أبي ابن مصنف في كما
 لكن، موضعها غير في وضعوىا أو، الصالة أولياء اْلمور ضيع إف مواضعها في بنفسو
، اْلمرين أحمد وَجوَّز، للكلمة وجمًعا، للفتن درًءا، العلم أىل أكثر عليو ما اْلولى

 الصحابة بعض بو أفتى ما أف شك ول، ٔ(ٖٛٔ/ ٕ" )ابنو صالح سؤالت" في كما
 سألو أنو عنو اهلل رضي  عمر ابن عن صحّ  وقد، للقواعد موافق وىو لسيما، أولى فهو

 عادوا فلما"  الكالب لحـو بها أكلوا وإف إليهم ادفعها: " فقاؿ،  اْلعرج بن الحكمُ 
 برقم" شيبة أبي ابن مصنف" من اىػ".  الِبسار بها أكلوا وإف إليهم؛ ادفعها: قاؿ إليو؛

"  في كما موضعها غير في أو أوانها، غير في الحاجة طلب ىو: والِبسار( ٖٜٔٓٔ)
 ولي يطلبها لم فإف، أعلم واهلل، لهم يحل ل ما أكلوا وإف أي( ٚ٘/ ٗ" ) اللساف

 واهلل، العلماء بعض بذلك صرح كما، غيرىم أو الفقراء عند صاحبها فليضعها اْلمر
 .أعلم

 أحيانا النفس، زكاة الصائم فطرة (:ٕٚٙ/ٛ(: سئل علماء اللجنة الدائمة )تنبيو)
 نعطيها وأحيانا -أي المذىب الشيعي– المذىب لهذا التابعين الفقهاء نعطيها

 .المساكين
 نصابا يملكوف الذين وىم اْلغنياء، عباده على وتعالى سبحانو اهلل فرض قد فأجابوا:

 بقية وإلى فقرائهم، في فترد أغنيائهم من تؤخذ واحدة زكاة الزكاة، نصب من فأكثر
 ِإنََّما: }وجل عز قولو في التوبة سورة في سبحانو اهلل بينها التي الثمانية اْلصناؼ
َها َواْلَعاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ  ِلْلُفَقَراءِ  الصََّدقَاتُ   َواْلَغارِِمينَ  الرّْقَابِ  َوِفي قُػُلوبُػُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَليػْ

 المسلم أدى فإذا ،{َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  اللَّوِ  ِمنَ  َفرِيَضةً  السَِّبيلِ  َوِاْبنِ  اللَّوِ  َسِبيلِ  َوِفي
 لولي بعضها أدى وإف ذمتو، برئت اْلمر ولي إلى أو اْلصناؼ ىذه من لصنف زكاتو

                                                           

 .بعدىا وما( ٕٙ٘) ص عبيد ْلبي" اْلمواؿ"و،  بعدىا وما( ٚٗٔٔ/ ٖ) زنجويو لبن" اْلمواؿ كتاب" وانظر ٔ
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 أما اْلمر، ولي كلها يطلبها لم إذا فكذلك، المذكورة اْلصناؼ لبعض وبعضها مراْل
 كالفقيو الناس من لشخص والثانية اْلمر، لولي إحداىما بزكاتين الزكاة أصحاب إلزاـ

 يجعل الناس بعض أف بلغني وقد تركو، يجب وظلم لو، أصل ل منكر فهذا غيره أو
 الغنيمة خمس ىذا: ويقوؿ الخمس، قدره الطريقة لشيخ لزمة فريضة مالو في

 باطل أيضا وىذا الغنيمة، بمثابة الشيعة أمواؿ شيخهم ويجعل الناس، على المفروضة
: سبحانو قولو في اهلل ذكره الذي الخمس وإنما المطهرة، الشريعة في لو أساس ل
 َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َوِلِذي َوِللرَُّسوؿِ  ُخُمَسوُ  ِللَّوِ  فََأفَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  َأنََّما َواْعَلُموا}

 ىزمهم إذا الكفار من تغنم التي اْلمواؿ خمس ىو اآلية،{ السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ 
 البالد ملك أو المؤمنين أمير وىو اْلمر ولي يصرفو عليهم، اهلل وأظهرىم المسلموف

 اآلية في سبحانو اهلل ذكرىا التي المصارؼ في نائبو أو الكفرة قتاؿ تولى الذي
 وجنود والمدرسوف القضاة منو ويعطى كالفيء، أيضا العامة المصالح وفي الكريمة،

 أىل ذلك بين كما ْلعمالهم، التفرغ على يعينهم وما إليو يحتاجوف ما المسلمين
 .الغنيمة وخمس الفيء مصارؼ في العلم
 في اإلسالـ لحكم تخضع أف باإلسالـ تدين طائفة كل على الواجب أف يعلم وبهذا
 عن يشذوا أف لهم وليس ذلك، وغير الغنائم وخمس والفيء الزكاة من اْلمور، جميع

 من ذلك في لما اإلسالمية؛ الشريعة في لها أصل ل يبتدعونها بأحكاـ المسلمين
 بين فجوة وإيجاد وللمسلمين، ولرسولو هلل والمشاقة الشرعية اْلحكاـ مخالفة

 .عليهم عدوىم ويعين المسلمين يضر الذي والختالؼ النزاع تسبب المسلمين
: عنهما اهلل رضي عباس ابن لقوؿ والمساكين؛ للفقراء صرفها فالواجب الفطر زكاة أما
 للمساكين وطعمة للصائم طهرة الفطر زكاة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرض»
 يـو قبل إخراجها في حرج ول العيد، لصالة الناس خروج قبل تؤدى أف وأمر «( ٔ)

 إلى يؤدونها كانوا أنهم عنهم، اهلل رضي الصحابة عن ثبت لما يومين؛ أو بيـو العيد
 .السبيل سواء إلى والهادي المستعاف واهلل يومين أو بيـو العيد قبل الفقراء
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 . الفطر زكاة في القيمة دفع حكم( : ٕٔ-مسألة)
، يجزئو ل أف أخاؼ فقاؿ أحمد وسئل، الجواز عدـ إلى العلم أىل جمهور ذىب

 أبي سؤالت"  في كما - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سنو خالؼ
 قاؿ طالب أبو وقاؿ( ٔٚٔ) ص" عبداهلل ابنو سؤالت" في وبنحوه( ٘ٛ) ص"  داود

 بالقيمة؟ يأخذ كاف عبدالعزيز بن عمر يقولوف قـو لو قيل، قيمتو ليعطى أحمد لي
 فالف؟ قاؿ ويقولوف -وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ قوؿ يََدُعوف: قاؿ
 اهلل وقاؿ"  - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فرض"  عمر ابن قاؿ

 فالف؟ قاؿ،  فالف قاؿ السنة يردوف قـو وقاؿ{ الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا: }تعالى
 إخراج يجزئو ل أنو مذىبو وظاىر": " المغني" في قاؿ( ٔٙٙ/ ٕ" )المغني" من. اىػ

 - ٔٙٙ/ ٕ) اىػ... "  والشافعي مالك قاؿ وبو،  الزكوات من شيء في القيمة
 عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ أف اهلل رحمو - أحمد اإلماـ كالـ من فظاىر، (ٕٙٙ
 أخرجها فمن الخ،...  شعير من صاًعا أو، تمر من صاًعا فرضها وسلم آلو وعلى
 وقاؿ ،وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرض ما خالف فقد ودنانير؛ دراىم

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وْلف(: " ... ٖٖٛ/ ٖ) الكبير الحاوي في الماوردي
 مع قدرىا بين فسّوى،  مختلفة أجناس في متفق قدر على نص - وسلم آلو وعلى

،  قيمتو دوف عليو المنصوص بقدر العتبار أف على فدؿ،  وِقَيمها أجناسها اختالؼ
 وىو - ضروع زبيب من صاع قيمة كاف إذا لوجب فيو؛ القيمة اعتبار جاز لو وْلنو

 الحنطة من قيمتو،  صاع نصف الزبيب من فأخرج،  حنطة أضعاؼ -الكبار الزبيب
 - عليو المنصوص بقيمة كاف وإف - يجزئو ل أنو على أجمعوا فلما،  يجزئو أف صاع؛

 اىػ".  عليو المنصوص دوف القيمة إخراج يجوز ل أنو على دؿ
: وخالصتو،  ذلك تقرير في( ٗٙٙ - ٖٙٙ/ ٕ) المغني في بن قدامةا أطاؿ وقد

 لمجمل بيانًا الوارد للمفرض ترؾ القيمة إلى العدوؿ وأف،  اْلحاديث بظاىر التمسك
 فرض لما  وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى الرسوؿ وْلف{ الزََّكاةَ  َوآتُوا: }تعالى قولو
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 ولم، ذكر لبوف فابن تكن؛ لم فإف، مخاض بنت قاؿ،  اإلبل من وعشرين خمس زكاة
، الماؿ لنعمة وشكًرا الفقير، حاجة لدفع وجبت الزكاة وْلف،  القيمة أو المالية يذكر

 تندفع ما نوع كل من الفقير إلى ليصل، الواجب يتنوع أف فينبغي،  متنوعة والحاجات
 وْلف،  بو عليو اهلل أنعم ما جنس من بالمواساة النعمة شكر ويحصل،  حاجتو بو

 الجّيد مكاف الرديء أخرج لو كما، يجزئو فلم النصوص؛ عن عدؿ قد القيمة ُمْخِرج
 .ملخًصا اىػ... 

 قولهم على يلـز لكن: " ... قاؿ ثم،  السابق الماوردي كالـ نحو إلى الحافظ وأشار
 بعض في لـز وربما، ينضبط ول الحاؿ فيختلف،  زماف كل في القيمة تعتبر أف

 جميًعا سبقهما وقد( ٖٗٚ/ ٖ" )الفتح" من اىػ... "  حنطة من آصع إخراج اْلحياف
 : حيث قاؿ:(ٙٛ/ ٗ" )صحيحو" في تراجمو بعض في كما،  خزيمة ابن ذلك إلى

 وبعض اْلزماف بعض في حنطة من بآصع يتصدؽ أف اْلصل ىذا على والواجب... 
 ا.ىػ البلداف
 ما غير ذلك كل ْلف أصاًل؛ قيمة تجزئ ول: ... فقاؿ، آخر بوجو حـز ابن واستدؿ

 ل الناس حقوؽ في والقيمة - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فرض
 اىػ".  إبراؤه أو رضاه فيجوز،  بعينو مالكٌ  للزكاة وليس،  منهما بتراضٍ  إل تجوز

 (.ٖٚٔ/ ٙ" )المحلى"
 أف ىذا في واْلظهر( : " ٕٛ/ ٕ٘) الفتاوى مجموع في كما اإلسالـ شيخ وقاؿ

 ُجوّْز متى وْلنو"  قاؿ ثم"  منو ممنوع راجحة مصلحة ول حاجة لغير القيمة إخراج
،  ضرر التقويم في يقع وقد،  رديئة أنواع إلى المالك يعدؿ فقد مطلًقا؛ القيمة إخراج
 .  ٔ"وجنسو الماؿ قدر في معتبر وىذا، المواساة على مبناىا الزكاة وْلف

                                                           

 يمكن أف نلخص أدلة الجمهور فيما يلي: ٔ
فرض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو  »الدليل اْلوؿ: عن عبد اهلل بن عمر : 

صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر واْلنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أف تؤدى قبل 
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صلى اهلل عليو قاـ رسوؿ اهلل » :  عن أبيو قاؿ عن عبد اهلل بن ثعلبة بن صعير،و  «خروج الناس إلى الصالة 
 «خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس وسلم 

 وجو الدللة : في ىذا الحديث دللة على وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما من وجوه  :
 يذكر الدنانير والدراىم في زكاةمن الطعاـ، و لم فرض زكاة الفطر اهلل عليو وسلم  النبي صلىالوجو اْلوؿ: أف 

ْلمر بأف يتصدؽ بالقيمة. فلما لم يأمر بها وجعلها  ، فلو كانت جائزة كانت موجودة في زمانومع أنها  الفطر 
كانت قليلًة في   النقود أف ذكر الطعاـ وعدـ ذكر النقود سبب، وقاؿ مجيزو إخراج القيمة :  طعاماً تعين الطعاـ

ومعظم أمواِلهم التي كانوا يتداَولونها ويتبادلوف بها   منها إل القليل لدى القليل من الناس،ذلك الوقت ل يَتواَفر 
ليس للحصر، وإنما ىو و ذكر ىذه اْلنواع  ،حديثالاْلنواع الغذائية التي وردت في  كأنَّها نقود، قد كانت ىذه

ىا من اْلمواؿ فقد عين النبي صلى اهلل للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك اْلنواع المنصوصة أيسر من إخراج غير 
عليو وسلم الطعاـ في زكاة الفطر لندرتو باْلسواؽ في تلك اْلزماف، وشدة احتياج الفقراء إليو ل إلى الماؿ، فإف 

و ىذا الكالـ غير صحيح  غالب المتصدقين في عصر النبي صلى اهلل عليو وسلم ما كانوا يتصدقوف إل بالطعاـ
، ول العهد النبوي والدراىم والدنانير كانت شائعة في  ،ل اجتهاد مع نص صحيح صريحالنص، و فهذا اجتهاد مع 

 .الناس، والعبرة بالغالب والنادر ل عبرة بو  تشق على كثير من
الوجو الثاني: إخراج زكاة الفطر طعاما منصوص عليو، ول يجوز العدوؿ عن المنصوص إل بدليل فأين الدليل على 

اج القيمة؟ أنتم إذا قلتم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة لزمكم أف تقولوا أف في الحديث كالـ محذوؼ جواز إخر 
أل وىو ) أو قيمة صاعا من تمر أو صاعا من شعير ( واْلصل في الكالـ عدـ الحذؼ، واعترض  مجيزي إخراج 

النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما قيمة ،و إخراج زكاة الفطر بال اْلصلح للفقير واْلدفع لحاجتو القيمة قائلين:
يمنع من وجود دليل ول يوجد  ثم قد يبيع الفقير الطعاـ ويخسر فيو يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعاـ،

إخراج زكاة الفطر بالقيمة ، و الجواب على ىذا العتراض : ىناؾ أنواع كثيرة من الزكاة إذا أخرجت كما يجب 
إذا كاف فقيراً   الفقيرو والهبات وغيرىا  وذلك من زكاة الماؿ والصدقات العامة وترفع فقره ،ستسد حاجة الفقير 

، وحاجتو إلى الملبس والمشرب تكفل  بالصدقات التى حث الشرع عليها طواؿ العاـ، حقِّا لبد أف ينتفع بالطعاـ
رونو فى ىذا الشهر، ويريدوف أف يعطوه وتجد ىؤلء ينسوف الفقير طواؿ العاـ، وليتصدقوف عليو بالنقود ثم يتذك

أف يتحرى ويجب على المسلم  زكاة الفطر نقوداً بنية الزكاة فال تبرأ ذمتهم من ىذا الفرض، وكأنهم لم يزكوا،
برئت ذمتك  فقدأقل من قيمتها أعطيت لفقير يستحقها وباعها وإف توصيل زكاتو لمن يستفيد منها،  ويجتهد في

اْلولى قيمة، وفرض الثانية طعاما  ا زكاة الماؿ ىو الذي فرض زكاة الفطر ففرض علينا، والذي فرض علين منها
فإنو سيأكل منو ويستفيد  ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد﴾  َوَما َكاَف رَبَُّك َنِسّياً وقاؿ تعالى : ﴿ 

 . عاجال أو آجال ْلّف ىذا مما يستعملو أصال
الزكاة قربة هلل تعالى وكل ما كاف كذلك فسبيلو أف يتبع فيو » قاؿ إماـ الحرمين أبو المعالي الجويني رحمو اهلل:  

أمر اهلل تعالى ولو قاؿ إنساف لوكيلو: اشتر ثوبا وعلم الوكيل أف غرضو التجارة ووجد سلعة ىي أنفع لموكلو لم 
لى بأمره أولى بالتباع، كما ل يجوز في الصالة إقامة السجود يكن لو مخالفتو ، وإف رآه أنفع فما يجب هلل تعا

على الخد والذقن مقاـ السجود على الجبهة واْلنف، والتعليل فيو بمعنى الخضوع ل يصلح ْلف ذلك مخالف 
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للنص وخروجا على معنى التعبد، كذلك ل يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر 
 ص على وجوبو ْلف ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد والزكاة أخت الصالة. المنصو 

 زكاة الفطر صاعا من طعاـ صاعا من تمر أو صاعا من شعير صلى اهلل عليو وسلم جنس النبيحدد الوجو الثالث: 
 الجنس الذي حدده النبي صلى اهلل عليو وسلم فمن اْلدب الشرعي أف يلتـز الشخص ب

زكاة  لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو أخرج النقود فياني:  فعل الصحابة فالدليل الث
، والثابت عنهم أنهم كانوا الناس الفطر، وىم أعلم الناس بسنتو، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع

 صلى اهلل عليو وسلمفي عهد النبي  كنا نخرج يـو الفطريخرجوف زكاة الفطر طعاما قاؿ  أبو سعيد الخدري :  
 .والتمر طواْلقصاعاً من طعاـ، وكاف طعامنا الشعير والزبيب 

 ةزكاة الفطر طهر صلى اهلل عليو وسلم فرض رسوؿ اهلل  : قاؿ رضى اهلل عنهما عن ابن عباسالدليل الثالث: 
زكاة الفطر، كما قاؿ النبي  ، وقد بين الحديث الحكمة من فرضيةم من اللغو والرفث وطعمة للمساكينئلصال

صلى اهلل عليو وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث أثناء الصياـ والحكمة اْلخرى من فرضيتها أنها طعمة 
الطعمة تكوف بما يطعم، ول للمساكين فكيف تكوف زكاة الفطر طعمة للمساكين إذا أخرجت من غير الطعاـ ، و 

 ؟!!! تكوف بالدراىم التي تقضى بها الحاجات
 يثبت عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أو أحٍد من أصحابو أنو أخرج قيمة زكاة الفطر مع توفر الدليل الرابع: لم

عليو وسلم فقد قاؿ النبي صلى اهلل  اْلمواؿ بينهم، و إخراج زكاة الفطر قيمة خالؼ ما أمر بو النبي صلى اهلل
أي : أي أمر ديني محدث غير مقبوؿ ، و إذا كاف «  د من أحدث في أمرنا ما ليس منو فهو ر » عليو وسلم : 

 العمل غير مقبوؿ ففعلو عبث ، وما فائدة أف نفعل عمال ل يقبل  .

مختلفة غالباً، فلو   من أجناس مختلفة وأقيامها زكاة الفطر عين صلى اهلل عليو وسلم قد النبيالدليل الخامس: 
واعترض مجيزو إخراج القيمة  من اْلجناس ، وما يقابل قيمتوكانت القيمة معتبرة لكاف الواجب صاعاً من جنس

ياس قفيو  العصر النبوي، كانت كذلك في نالما كانت مختلفة القيم في عصر  اْلنواع ىذه قائلين : القوؿ بأف 
يحتاج إلى نقل صريح في إثباتو، وإل فاْلزمنة تختلف في وىذا  على عصر النبي صلى اهلل عليو وسلم  ناعصر 

، والجواب على ىذا العتراض أف اختالؼ النوع يؤدي إلى اختالؼ القيمة اْلسعار، ومساواة اْلشياء وتفاضلها
 في الغالب و العبرة بالغالب فالذي يقوؿ اختالؼ النوع ل يؤدي إلى اختالؼ القيمة ىو المطالب بالدليل .

طر دوف بياف، ولما بينها ذكر الطعاـ، و لم يذكر الدليل السادس: أف النبي صلى اهلل عليو وسلم لم يترؾ زكاة الف
، و ليس بالقيمة إذ ل يجوز تأخير البياف عن إخراجها طعاماوجوب ذكر القيمة مطلقا دؿ على يلم القيمة، و لما 

 وقت الحاجة .
والنبي صلى الدليل السابع: بياف النبي صلى اهلل عليو وسلم للعبادة من قبيل المفسر، والمفسر ل يقبل التأويل، 

اهلل عليو وسلم قد بين أف زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير فالقوؿ بجواز إخراج زكاة الفطر من غير الطعاـ 
مخالف لبياف النبي صلى اهلل عليو وسلم، وقاؿ مجيزو إخراج القيمة : تجويز المانعين إدخاؿ اْلرز في اْلصناؼ 

نص بل اجتهاد فكيف يعترضوا على اجتهاد المجيزين إلخراج التي تخرج منها زكاة الفطر، مع أنو لم يرد بو 
صلى اهلل عليو كنا نخرج يـو الفطر في عهد النبي القيمة والجواب على ىذا العتراض قوؿ أبو سعيد الخدري :  
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وىذا دليل على أف المطالب بو في زكاة التمر  و طواْلقصاعاً من طعاـ، وكاف طعامنا الشعير والزبيب  وسلم
صاعا من تمر  إخراجها طعاـ من قوت البلد  ففي الحديث فرض النبي صلى اهلل عليو وسلم صدقة الفطر الفطر

إذ أف ىذه اْلشياء كانت غالب قوت أىل المدينة وإذا  أو شعير أو زبيب أو أقط وىو نص مبني على واقع معين
كنا نقوؿ كذا وكنا نفعل كذا من   اْلقوات في بلدة ما فإف الزكاة تستخرج منها، وقوؿ الصحابي : تبدلت ىذه

ألفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقوؿ واستمرارىم عليو، فمتى أضاؼ ذلك إلى زمن النبي صلى اهلل عليو 
وسلم على وجو كاف يعلم بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فال ينكره وجب القضاء بكونو شرعاً، وقاـ إقراره بو 

ويبعد فيما كاف يتكرر قوؿ الصحابة لو وفعلهم إياه على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  مقاـ نطقو باْلمر بو،
 أف يخفى عليو وقوعو ول يعلم بو .

كنا نخرج يـو قاؿ  أبو سعيد الخدري :   ،أل وىو الطعاـ من جنس معين فرضتزكاة الفطر عبادة الدليل الثامن: 
التمر فال  و طواْلقصاعاً من طعاـ، وكاف طعامنا الشعير والزبيب  مصلى اهلل عليو وسلالفطر في عهد النبي 

 . من غير الجنس المعين كما لو أخرجها في غير وقتها المعين زكاة الفطر يجزئ إخراج
لسؤاؿ الناس الطعاـ يـو العيد، و حاجتهم  يضطروا الدليل التاسع: الفقراء في يـو العيد يحتاجوف للطعاـ حتى ل

من حاجتهم للباس، ومن المشاىد أف الشخص الذي ليس معو ماؿ إذا رزؽ بماؿ فإنو يشتري طعاما للطعاـ أشد 
 كي يأكل ، ويشتري شرابا كي يشرب وإذا فاض عليو الماؿ يشتري اللباس .

الدليل العاشر: ينبغي إخراج زكاة الفطر طعاما اتقاءا  للشبهات و خروجا من الخالؼ فإخراج زكاة الفطر طعاـ 
عليو و إخراج زكاة الفطر بالقيمة مختلف فيو بين الجواز وعدـ الجواز  والقاعدة أنو إذا اجتمع مبيح ومانع  مجمع

غلب المنع  وإخراج زكاة الفطرة بالقيمة دائر ما بين اإلباحة و المنع فيغلب جانب المنع فقد قاؿ النبي صلى اهلل 
الذي ل تشك  تشك فيو إلى الشيء اترؾ الذي ترتاب فيو و يعني « دع ما يريبك إلى ما ل يريبك »عليو وسلم : 

 وتدعو حتى ل يكوف في نفسك قلق واضطراب فيما فعلت فالذي يريبك وتشك فيو فاْلحسن أف ترتاح منو فيو
صاعا من طعاـ فقد أداىا باإلجماع، ومن أخرج عوضها ومقابلها من النقود مثالً  زكاة الفطر من أخرج، و  وأتيت

 فيترؾ عمال بالحديث.   ريب فيى فإنو يبق
الدليل الحادي عشر: الذي يستقري الصدقات والنفقات والكفارات المالية يجد أف الشرع نص في كل على 

أنواع معينة ، فنص في زكاة الزروع على إخراجها منها يـو حصادىا، وفي النقدين منهما، وفي الغنم واإلبل منهما، 
غيرىا على تحرير رقبة أو على الطعاـ، وىنا في صدقة الفطر نص على  وفي كفارات نص على الكسوة وفي

 الطعاـ ولم يذكر معو غيره فعلم بهذا التغاير أف ىذه النصوص مقصودة للشرع كل في موضعو .
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 عبد بن وعمر البصري الحسن عن المنذر ابن حكاهوابن معين، و  حنفية أبو وذىب
 القيمة بين فرؽ ل وأنو، قيمتو إلى الصاع عن العدوؿ جواز إلى ،والثوري العزيز
 ىذا على بو اسُتدؿ ما وملخص. أفضل القيمة أف إلى ةفيالحن بعض ذىب بل، والعين
 أف شك ول،  اْلصل ىو الماؿ وأف{ َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ : }تعالى قولو: القوؿ
 اهلل رضي - معاوية بأف واستدؿ،  والدينار بالدرىم خاصِّا وليس يُػَتَموَّؿ ما كل الماؿ

( ٛٓ٘ٔ) برقم البخاري أخرجو"  ُمدَّين يعدؿ السمراء من مدِّا أرى: " قاؿ - عنو
 تمر من صاًعا تعدؿ الشاـ سمراء من ُمدَّين أف أرى إني: " وفيو( ٜ٘ٛ) برقم ومسلم

،  القيمة إلى نظروا وقد،  الصحابة ىم ىنا والناس قالوا، " بذلك الناس فأخذ، 
 أنا فأما: سعيد أبو قاؿ: سبق ما عقب مسلم أخرج كما،  خالفو سعيد أبا بأف وأجيب

 عمرأيًضا ابن أف الحافظ وذكر .اىػ. عشت ما أبًدا أخرجو كنت كما أخرجو أزاؿ فال
 ،" للطحاوي خالفا المسألة في إجماع فال: " قاؿ ثم،  ذلك على معاوية يوافق لم

 وفيو، الحنطة من بالمدين قاؿ من معاوية بقوؿ تمسك: " قاؿ أنو النووي عن ونقل
 أطوؿ ىو ممن،  الصحابة من وغيره سعيد أبو فيو خالفو قد صحابي فعل ْلنو نظر؛

 معاوية صرح وقد - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي بحاؿ وأعلم،  منو صحبو
"  من اىػ".  - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي من سمعو أنو ل،  رآه رأيٌ  بأنو

 اختلفوا لكنهم،  غيرىم فهم على مقدـ الصحابة فهم أف شك ول، (ٖٗٚ/ ٖ) الفتح
 .أعلم واهلل المرفوعة، باْلدلة حينئذٍ  الترجيح فيكوف، 

 ْلخذ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ أرسلو لما جبل بن معاذ بأف واستدلوا
 ) يقوؿ وكاف،  والشعير الحنظة مكاف والعروض الثياب يأخذ كاف اليمن أىل صدقات

 وخير عليكم أىوف فإنو،  الصدقة مكاف منكم آخذه لبيس أو بخميس ايتوني
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 آدـ بن يحيى اللفظ بهذا أخرجو فقد،  يصح ل ىذا ولكن ٔ( بالمدينة للمهاجرين
( ٗٓٗ/ ٕ) شيبة أبي ابن أخرجو وبنحوه( ٕٙ٘) برقم( ٔ٘ٔ) ص" الخراج" في

 كما،  منو يسمع ولم،  معاذ عن طاوس طريق من ىذا وكل( ٘ٓٔ/ ٗ) وعبدالرزاؽ
"  في قاؿ السخاوي أف إل( ٕٔٓ) ص"  التحصيل جامع"  انظر،  المديني ابن قاؿ
 قوؿ ونحوه: قرينة بو احتفت إذا المرسل على كالمو أثناء( ٖٙٔ/ ٔ" ) المغيث فتح

 لكنو،  معاًذا يلق لم طاوس: معاذ عن طاوس حديث في - اهلل رحمو - الشافعي
 أعلم ل وىذا،  معاذ عن أخذ ممن لقيو من لكثرة - يلقو لم وإف - معاذ بأمر عالم

 .اىػ البيهقي - الشافعي تبع أي - وتبعو،  خالفًا فيو أحد من
 احتف إذا المرَسل أف" الخ...  خالًفا فيو أعلم ل: " قولو من المراد أف ويحتمل

 .أعلم واهلل معاذ، عن طاووس رواية خصوص ل بو، احتج بقرينة
 من الصغير يعني كأنو،  أذرع خمسة طولو الذي الثوب: المهملة بالسين" الخميس"و

 (.ٓٚ - ٜٙ/ ٙ" )اللساف" من اىػ...  الثياب
 الفقير مصلحة ذلك في واْلصل المواساة، الزكاة من المقصود أف: بو استدلوا ومما

 أخذ إذا ما بخالؼ، حاجتو في فينفقها، للفقير نفًعا أكثر بالقيمة وإخراجها، ونحوه
 وربما، ذلك ويكلفو، آخر إلى بلد من نقلها إلى احتاج فربما، المذكورة اْلجناس من

، الحبوب لطحن آلت فيو توجد ل بلد في كاف وربما، أقل بسعر بيعها إلى احتاج

                                                           

 روى وقد: "  العين بدؿ القيمة دفع:  عنواف تحت قولو( : ٜٖٚقاؿ العالمة اْللباني في تماـ المنة )ص ٔ
 مكاف الصدقة في لبيس أو خميص ثياب بعرض ايتوني:  اليمن ْلىل قاؿ معاذا أف الجـز بصيغة معلقا البخاري
 الكالـ ىذا في:  قلت "  بالمدينة"  سلم و عليو اهلل صلى"  النبي ْلصحاب وخير عليكم أىوف والذرة الشعير
. .  معاذ قاؿ:  طاوس قاؿ: "  ىكذا البخاري علقو فإنما كذلك وليس صحيح معاذ عن المذكور اْلثر بأف إشعار

 لم طاوس لكن طاوس إلى اإلسناد صحيح التعليق ىذا: "  شرحو في الحافظ قاؿ ومعاذ طاوس بين منقطع وىذا" 
 ذلك ْلف"  عنده صحيح فهو الجاـز بالتعليق البخاري ذكره: "  قاؿ من بقوؿ يغتر فال منقطع فهو معاذ من يسمع

 قوتو يقتضي بو الحتجاج معرض في لو إيراده أف إل ؟ فال اإلسناد باقي وأما عنو علق من إلى الصحة إل يفيد ل
 يجوز من لقوؿ يدؿ بل والعين القيمة بين فرؽ ل أنو حنيفة أبي قوؿ على يدؿ لم اْلثر ىذا صح لو ثم"   عنده

  ."  الختيارات"  في -كما– تيمية ابن اختيار وىو اْلغنياء على والتيسير الفقراء لمصلحة مراعاة القيمة إخراج
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 ول،  ذلك ونحو، جاىًزا الخبز فيها الناس يشتري التي المدف في موجود ىو كما
 صلى - اهلل رسوؿ عن الثابتة السنة بو ترد ل أف بشرط اعتباره لو أمر ىذا أف شك

 .معقل نهر بطل اهلل نهر جاء إذا ْلنو - وسلم آلو وعلى عليو اهلل
 ذلك في النقود قلة المذكورة اْلجناس من اآلصع فرض في السبب بأف واستدلوا

 . ٔعليو اعتماد فال ُمَسوّْغ، بال للسنة رد ىذا وفي،  الزماف

                                                           

 يمكن أف نلخص أدلة الحنفية ومن تبعهم فيما يلي:   ٔ
 ﴾ . ُتَطهُّْرُىْم َوتُػزَكّْيِهم ِبَهاْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة خالدليل اْلوؿ: قولو تعالى : ﴿  ُ 

والماؿ في اْلصل ما يملك من الذىب أو الفضة، وبياف  اْلصل في الصدقة الماؿوجو الدللة: دلت اآلية أف 
 . الرسوؿ للمنصوص عليو إنما ىو للتيسير ورفع الحرج، ل لحصر الواجب

ا يتموؿ، ومن ذلك بهيمة اْلنعاـ والحبوب، الماؿ يطلق على كل ممناقشة الدليل: الدليل أعم من الدعوى ف
بياف الرسوؿ للمنصوص عليو إنما ىو للتيسير ورفع الحرج، ل ، والقوؿ بأف واْلنواع المنصوصة في زكاة الفطر

ل يصح فبياف النبي صلى اهلل عليو وسلم للعبادة من قبيل المفسر، والمفسر ل يقبل التأويل،  لحصر الواجب
ليو وسلم قد بين أف زكاة الفطر صاع من طعاـ فالقوؿ بجواز إخراج زكاة الفطر من غير الطعاـ والنبي صلى اهلل ع

 مخالف لبياف النبي صلى اهلل عليو وسلم 
 ،«  اْليَػْوـِ  َىَذا ِمْثلِ  ِفي اْلَمْسأَلَةِ  َعنْ  َأْغُنوُىمْ »  لحديث : اْلَفِقيرِ  إْغَناءُ الدليل الثاني: علة إخراج زكاة الفطر 

ْغَناءُ و َ   ل ينتفع بو الفقير.قدإخراج الطعاـ ، و اْلَحاَجةِ  َدْفعِ  إَلى َأقْػَربُ ،وىى  بِاْلِقيَمةِ  َيْحُصلُ  اإْلِ
 مناقشة الدليل: ىذا الحديث ضعيف،كما تقدـ، والضعيف ل يحتج بو .

، وحاجتو أف ينتفع بالطعاـ الفقير إذا كاف فقيراً حقِّا لبد، و  اإلغناء كما يكوف بالماؿ يكوف بالطعاـ أيضاً وأيضا 
إلى الملبس والمشرب تكفل  بالصدقات التى حث الشرع عليها طواؿ العاـ، و الفقراء في يـو العيد يحتاجوف 

  . لسؤاؿ الناس الطعاـ يـو العيد يضطروا للطعاـ حتى ل
َولونها ويتبادلوف بها كأنَّها نقود، ومعظم أمواِلهم التي كانوا يتدا العصر النبويكانت قليلًة في   الدليل الثالث: النقود

فتصح بالقيمة ْلنها   ليس للحصرو ذكر ىذه اْلنواع  ،حديثالاْلنواع الغذائية التي وردت في  قد كانت ىذه
 أنفع للفقير .  
و الناس ىم الناس في حاجتهم  ،العصر النبويفي  و شائعة كانت الدنانير والدراىم موجودة  مناقشة الدليل:

والعصر النبوي كأي عصر فيو الغني والفقير ومتوسط  ،للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وخالفوللنقود 
لو كاف المقصود الناس، والعبرة بالغالب والنادر ل عبرة بو، و  تشق على كثير من ولالحاؿ و زكاة الفطر يسيرة 

أف يخرج  إذاً المقصود قة الفطر يسيرة ففصد لكانت زكاة الفطر أكبر من ىذاماليا إغناء الفقراء من زكاة الفطر 
 . كثير من الطعاـ من البيوت المسلمة، وأف يتردد الطعاـ في الطرقات
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غاير النبي صلى اهلل عليو وسلم بين القدر الواجب من اْلعياف المنصوص عليها مع تساويها في  الدليل الرابع: قد 
نصف صاع وذلك لكونو أعلى ثمنًا لقلتو بالمدينة في  كفاية الحاجة فأوجب من التمر والشعير صاعاً، ومن البر

 . عصره، فدؿ على أنو اعتبر القيمة، ولم يعتبر اْلعياف إذ لو اعتبرىا لسوى بينها في المقدار
كنا نخرج يـو الفطر في مناقشة الدليل: الثابت أف زكاة الفطر تخرج صاع من طعاـ قاؿ أبو سعيد الخدري :   

، وعلى التسليم والتمر طواْلقصاعاً من طعاـ ، وكاف طعامنا الشعير والزبيب  يو وسلمصلى اهلل علعهد النبي 
، ولو كانت القيمة وحدىا اعتبار القيمة ىنا ل يلغي اعتبار النوعبصحة الحديث على التسليم الذي فيو البر  ف

 مجزئة لبين الشرع ذلك .
وجو  « تصدقن ولو من حليكن  : » ـو عيد الفطرالنبي صلى اهلل عليو وسلم للنساء يالدليل الخامس: قوؿ 

، مناقشة الدليل : من غيرىا فرضصدقة الالنبي صلى اهلل عليو وسلم لم يستثن ف الدللة: عمـو اْلمر بالتصدؽ
الصدقة إذا أطلقت فهي صدقة التطوع عرفا، وليس صدقة الفرض، والزكاة المفروضة ل تخرج جزافا بل تخرج 

كاف المقصود زكاة الفطر لما أمرىن بها في الخطبة بعد الصالة، وقد أمر المسلمين أف  لومحددة ومقدرة، و 
 . يؤدوىا قبل الصالة

 ﴾ َلن تَػَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوفَ الدليل السادس: قولو تعالى : ﴿ 
الطعاـ، ويصعب عليو دفع ثمن ذلك  كثيراً من الناس يهوف عليو إطعاـفال الماؿ ىو المحبوبوجو الدللة : 

أفضل ْلنو أحب، وإخراج العهد النبوي ، ولذا كاف إخراج الطعاـ في  النبويعصر الللفقراء، بخالؼ الحاؿ في 
 .  الماؿ في عصرنا أفضل؛ ْلنو إلينا أحب

النبوي وعصرنا من ناحية حب الناس للنقود و حب الناس للطعاـ  تفريق بال  التفريق بين العصرمناقشة الدليل : 
 فالناس ىم الناس في حاجتهم للنقود للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وخالفو  ل دليل عليومفرؽ إذ 

ي القيمة الدليل السابع: ذكر ابن المنذر أف الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ ْلنهم رأوه معادلً ف
ين من سمراء الشاـ تعدؿ صاًعا من التمر".   للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قاؿ معاوية: "إني ْلرى ُمدَّ

 ، ولو كانت القيمة وحدىا مجزئة ْلخرجوىا بالقيمة .يلغ اعتبار النوع لماعتبار القيمة ىنا مناقشة الدليل: 
 العين يجوز أخذ قيمة العين. الدليل الثامن: القياس على الجزية فكما يجوز أخذ

مناقشة الدليل : قياس زكاة الفطر على الجزية قياس مع الفارؽ فالزكاة فيها عبادة وقربة وليست ضريبة مالية  
 كالجزية فأي شيء يصل منهم يكفي بالغرض .

ة الغنم شاة من الدليل التاسع: جواز العدوؿ عن العين إلى الجنس مثال رجال عنده أربعين شاة يجوز أف يخرج زكا
 غير غنمو، ورجل عنده زرع يخرج عشر ما سقت السماء من الزرع نفسو أو من غيره 

مناقشة الدليل: ل ينتقل إلى البدؿ إل عند فقد المبدؿ منو و العدوؿ من جنس إلى جنس يشترط تعذر الجنس 
 اْلوؿ وإذا فقد الجنس يجوز القيمة . 

ائتوني بخميص أو لبيس  بن جبل رضي اهلل أنو كاف يقوؿ ْلىل اليمن: )عن معاذ الدليل العاشر: قاؿ طاووس 
 ( أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين واْلنصار
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 الحنفية بقوؿ أخذ أف من يراعى أف فينبغي الجمهور؛ مذىب الراجح كاف وإذا
 قاؿ لمن تقليدا أو ، لديو ترجح الذي الدليل على بناء القيمة إخراج جواز في وغيرىم

 . اهلل شاء إف أجزأه ذلك
 سؤاؿ ،ٜٔٔ رقم لقاء" )المفتوح الباب لقاءات"كما في  عثيمينال عالمةال سئل فقد
 ثم ، بلده علماء بقوؿ آخذا ، نقدا الفطر زكاة يخرج كاف شخصا أف لو (:ٜٔ/رقم
 ؟ صدقتو من يلزمو فما ، الراجح القوؿ لو تبين

 شيء فال بلده علماء باتباع أو عالم بفتوى شيئا فعل من كل ، يلزمو ل" : فأجاب
 أف تدري ل سنوات فبقيت الحلي زكاة تؤدي ل امرأة أف لو:  ذلك مثاؿ ، عليو

 تبين ثم ، فيو زكاة ل بأنو يفتونها علماءىا أف على بناء أو ، الزكاة فيو يجب الحلي
 . انتهى"  يلزمها ل ذلك وقبل ، لها تبين أف بعد الزكاة تؤدي فإنها ، لها

 - ٕٛ/ ٕ٘" )الفتاوى مجموع" في كما اإلسالـ شيخ ذكره ما أيضا يراعى أف ينبغيو 
 للحاجة القيمة إخراج وأما: " قاؿ ثم - سبق كما - الجمهور مذىب رجح فقد( ٖٛ

، ىمابدر  زرعو أو بستانو ثمر يبيع أف مثل،  بو بأس فال العدؿ؛ أو،  المصلحة أو، 
 قد كاف إذا حنطة أو ثمًرا، يشتري أف يكلف ول،  يجزيو الدراىم ُعْشر إخراج فهنا

 في شاة عليو يجب أف ومثل،  ذلك جواز على أحمد نص وقد،  بنفسو الفقراء ساوى
 يكلف ول،  كاؼٍ  ىنا القيمة فإخراج،  شاة يبيعو من عنده وليس،  اإلبل من خمس
 منو طلبوا للزكاة المستحقوف يكوف أف ومثل،  شاة ليشتري أخرى مدينة إلى السفر

                                                                                                                                                  

مناقشة الدليل :ىذا الحديث ضعيف ،ضعفو البخاري والترمذي والعقيلي و ابن حجر و الضعيف ليس بحجة ، و 
ي زكاة الفطر، واْلمر في الجزية أوسع فالزكاة فيها عبادة وقربة ىذا الحديث في أخذ البدؿ عن الجزية ، وليس ف

 وليست ضريبة مالية كالجزية فأي شيء يصل منهم يكفي بالغرض 
الدليل الحادي عشر: زكاة الفطر إذا كانت طعاما ربما تفسد إذا كثرت عند الفقير أما النقود فال تفسد فاْلفضل 

 إخراجها بالقيمة .
َوَما َكاَف اْلولى قيمة ، وفرض الثانية طعاما و قاؿ تعالى : ﴿  ذي فرض زكاة الفطر ففرض علينامناقشة الدليل : ال

 ﴾ و الطعاـ في الغالب ل يفسد إل تحت ظروؼ معينة و حجم معين ووقت معين والعبرة بالغالب . رَبَُّك َنِسّياً 
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 للفقراء أنفع أخذىا أفَّ  الساعي يرى أو،  إياىا فيعطيهم أنفع؛ لكونها القيمة إعطاء
  اىػ... " 

 الفطر؟ صدقة في المذكورة اْلجناس في اْلصناؼ أفضل ىو ما ( :ٕٕ-مسألة)
 أحمد اإلماـ مذىب على الخالؼ من الراجح معرفة في اإلنصاؼ" في المرداوي قاؿ
 الُمْخَرج أفضل أف عليو والمنصوص المذىب إف(: " ٗٛٔ - ٖٛٔ/ ٖ" )حنبل ابن

 قوت وْلنو، والتابعين الصحابة ولفعل، للسنة تبًعا اْلصحاب وعليو قاؿ،  التمر
 لول كلو ذلك في يساويو والزبيب: قلت: قاؿ، كلفة وأقل، تناولً  وأقرب، وحالوة

 يكوف أف ويحتمل وأنفع، قيمةً  اْلجناس أعلى اْلفضل أف بعضهم عن ونقل، اْلثر
 بعد للفقراء أنفع ىو ما ثم،  ثمًنا أغالىا الرقاب أفضل أف كما،  ثمًنا أغالىا أفضلها

: قلت: قاؿ،  الوجوب وقت غالًبا بلده قوت كاف ما اْلفضل: وقيل،  والزبيب التمر
 .بتصرؼ اىػ".  قوي وىو

 - عمر ابن فكاف"  :وفيو( ٔٔ٘ٔ) برقم( ٖ٘ٚ" )/الفتح" في كما البخاري وعند
... "  شعيًرا فأعطى،  التمر من المدينة أىل فأعوز،  التمر يعطي - عنهما اهلل رضي
"  قاؿ ثم"  الفطر صدقة من ُيْخَرج ما أفضل التمر أف على دللة وفيو: " الحافظ قاؿ
، اهلل أوسع قد عمر لبن قلت: قاؿ،  مجلز أبي طريق من الفريابي جعفر روى وقد

"  أصحابي يعطي كاف كما إل أعطي ل: قاؿ البر؟ تعطي أفال، التمر من أفضل والِبرُّ 
 يُػْقَتاتُ  التي اْلصناؼ أعلى من يخرجوف كانوا أنهم ذلك من ويستنبط: الحافظ قاؿ
 فهم عمر ابن كاف وإف، سعيد أبي حديث في ذُِكرَ  مما غيره من أعلى التمر ْلف بها؛
 من فيو لما أفضل التمر يظهرأف والذي ". أعلم واهلل، بذلك التمر خصوصية منو

 لسد واْلقرب، ثمًنا اْلغلى إلى فينظر رديًئا كافإف   إل، غيره في تتوافر ل صفات
، لذ قاؿ العالمة العثيمين في مجموع الفتاوى أعلم واهلل، المسكين حاجة

 مؤنة أقل ْلنو الحاضر؛ وقتنا في غيره من أفضل اْلرز أف أرى الذي (:ٛٛٔ/ٛٔ)
 أحب التمر طائفة البادية في يكوف فقد تختلف فاْلمور ىذا ومع الناس، عند وأرغب
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 اإلنساف فيخرج إليهم أحب الزبيب آخر مكاف وفي التمر، من اإلنساف فيخرج إليهم
 .الموفق واهلل لهم، أنفع ىو ما قـو كل في فاْلفضل وغيره، اْلقط وكذلك الزبيب من

 عمر ابن حديث لظاىر والشعير التمر في الفطر زكاة إخراج حـز ابن حصر(: تنبيو)
 حديث في وطعن، غيرىما ذََكَرتْ  التي اْلحاديث وضعف، مجزئ غير غيرىما وجعل

 مع وبالضطراب -الرفع حكم لو أف مع- موقوؼ بأنو أصنافًا ذكر الذي سعيد أبي
 في الكالـ وانظر( ٜ٘ٛ) برقم ومسلم ،(ٙٓ٘ٔ) برقم البخاري أخرجو الحديث أف
 لبن" التثريب طرح" وانظر،  الرفع حكم لو الحديث كوف على( ٖٖٚ/ ٖ" )الفتح"

 والشعير التمر في الحصر دعواه في حـز ابن على رده في( ٓ٘ - ٜٗ/ ٗ) العراقي
 .أعلم تعالى واهلل، 
 لم فإف، المشهور القوت من تكن لم وإف تجزيء المذكورة اْلصناؼ(: ثاني تنبيو)

/ ٖ" )اإلنصاؼ" انظر،  المطعـو المكيل من أو البلد قوت من غيرىا فيجزئ توجد؛
 العلة أف إلى( ٔٛٔ - ٓٛٔ/ ٙ) الممتع الشرح في العثيمين العالمة وذىب( ٕٛٔ

... "  يومئذ طعامنا وكاف،  طعاـ من صاًعا نخرجها كنا: " سعيد أبي لقوؿ الطعاـ؛
،  يجزئ فال طعاًما؛ يكن لم فما"  للساكين طعمة: " عباس ابن ولحديث. الحديث

،  تقدـ ما وبين بينو تعارض ول،  ملخًصا اىػ. للتعيين ل للتمثيل المذكورة واْلصناؼ
 .أعلم واهلل،  أيًضا طعاًما يسمى المشهور غير القوت ْلف

 .نقلها وحكم الفطر زكاةإخراج  مكاف( : ٖٕ-مسألة)
: ) اليمن إلى بعثو حينما لمعاذ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي قوؿ ذلك في اْلصل

 (فقرائهم في فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افترض اهلل أف فأعلمهم... 
 في الفقراء بين توزيعها والسنة: ( ٖٕٔ/ٗٔفي مجموع فتاواه ) باز بنا اإلماـ قاؿ
 وقاؿ، ...  حاجتهم وسد بلده فقراء إلغناء آخر؛ بلد إلى نقلها وعدـ المزكي، بلد

: الفطر زكاة نقل حكم عن سئل عندما( ٕٗٔ/ٗٔأيضا في مجموع فتاواه ) اهلل رحمو
 محلك في إخراجها لكن العلماء، قولي أصح في شاءاهلل إف ويجزئ، بذلك بأس ل
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 بلدؾ في الفقراء على ليخرجوىا ْلىلك؛ بعثتها وإذا وأحوط، أفضل فيو تقيم الذي
 ا.ىػ بأس فال

 زكاة نقل عن( ٖٛٔ/ٛٔ)كما في مجموع فتاوه   اهلل رحمو عثيمينلاعالمة ال سئلو 
 ؟الفطر

 لحاجة كاف إف أخرجها الذي الرجل بالد غير بالد إلى الفطر صدقة نقل: " فأجاب
 البلد في وجد بأف حاجة لغير كاف وإف بو، بأس فال الفقراء من أحد عنده يكن لم بأف
 ." العلم أىل بعض قالو ما على يجوز ل فإنو يتقبلها من

 ماؿ كل زكاة إخراج واْلفضل»: قولو (:ٜٕٓ/ٙقاؿ رحمو اهلل في الشرح الممتع )
 :لوجوه وذلك «بلده فقراء في
 .وكلفة مشقة آخر إلى بلد من نقلها في ْلف للمكلف؛ أيسر أنو: أولً 
 .لتلفها عرضة السفر في ْلف أماناً؛ أكثر أنو: ثانياً 
 .بالمعروؼ أولى اْلقربوف حق، لو والقريب إليك، الناس أقرب البلد أىل أف: ثالثاً 
 ل فربما اْلبعدين، بخالؼ الماؿ، من عندؾ بما أطماعهم تتعلق بلدؾ فقراء أف: رابعاً 

 .شيئاً  عنك يعرفوف
 وىذا والمحبة، المودة بذرة وبينهم بينك يغرس بلدؾ، أىل أعطيت إذا أنك: خامساً 

 .البلد أىل بين فيما للتعاوف كبير أثر لو
 .للزكاة المستحقين من وغيرىم بل التعيين سبيل على ليس «بلده فقراء في»: وقولو
 .مفضوؿ ولكنو جائز، بلده فقراء غير في إخراجها أفَّ  على يدؿ «اْلفضل»: وقولو
 أولى، فهم أقارب كانوا أو أحوج، بلدؾ خارج الفقراء كاف إذا أنو تعلم أف يجب وىنا
رُ  يسمى ل قريباً  البلد كاف إذا ىذا أف أيضاً  تعلم أف يجب لكن  أما سفراً، إليو السَّيػْ
: أي «الصالة فيو تقصر ما إلى نقلها يجوز ول» :المؤلف فيو قاؿ فقد بعيداً  كاف إذا
 وثمانوف ثالثة المذىب على وىي قصر، مسافة وبينك بينو بلد إلى تنقلها أف يجوز ل



 - 235 - 

 مالك زكاة تنقل أف يجوز ل المسافة ىذه وبينو بينك الذي فالبلد تقريباً، متراً  كيلو
 .الزكاة يستحق من بلدؾ في داـ ما حاجة أشد فيو الفقراء كاف ولو إليو،

 ...ذلك أشبو ما أو ضرورة، شدة أو لمصلحة، ولو يجوز ل أنو المؤلف كالـ وظاىر
 .للمصلحة أو للحاجة والقريب البعيد البلد إلى نقلها يجوز: العلماء بعض وقاؿ

 يكوف أف مثل والمصلحة .فقراً  أشدُّ  أىلو البعيد البلد كاف لو ما مثل فالحاجة
 دفعها فإف الحاجة، في بلده فقراء يساووف بعيد بلد في فقراء أقارب الزكاة لصاحب

 بعيد بلد في ػ مثالً  ػ يكوف أو .رحم وصلة صدقة وىي المصلحة حصلت أقاربو إلى
 الذي وىو الصحيح ىو القوؿ وىذا .بلده فقراء لحاجة مساوية حاجتهم علم طالب

: أي[ ٓٙ: التوبة]{ َواْلَمَساِكينِ  ِلْلُفَقَراءِ  الصََّدقَاتُ  ِإنََّما: }الدليل لعمـو العمل؛ عليو
  .مكاف كل في والمساكين للفقراء

 فإف»: قولو (:ٕٗٔ/ٙرحمو اهلل في الشرح الممتع ) عثيمينلاعالمة ال(: قاؿ فرع)
: أي «فيو ىو بلد في وفطرتو بلده، في الماؿ زكاة أخرج آخر في ومالو بلد في كاف
 ظاىراً  الماؿ كاف إذا سيما ول آخر، بلد في ومالو بلد، في الماؿ صاحب كاف إذا

 البلد في نفسو فطرة ويخرج الماؿ، بلد في الماؿ زكاة يخرج فإنو والثمار، كالمواشي
 يذىبوف فالذين بو، تتعلق زكاتو والماؿ بالبدف، تتعلق الفطر زكاة ْلف فيو؛ ىو الذي

 أنو وكما مكة، في الزكاة يؤدوا أف اْلفضل العيد إلى ويبقوف رمضاف في العمرة إلى
 كل من أفضل مكة ْلف المكاف؛ حيث من اْلفضل فهو اإلخراج حيث من اْلفضل

 .وأحوج أكثر مكة في الفقراء أف الغالب ْلف اْلىل؛ حيث من وأيضاً  بلد
 أخرج: لو فنقوؿ المدينة، في بها يتجر التي وأموالو مكة، في ساكن رجل: ذلك مثاؿ
 تابعة والفطرة للماؿ، تبع الماؿ زكاة ْلف مكة؛ في وفطرتك المدينة، في الماؿ زكاة

  .للبدف
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 عماؿ قبض (:ٕٔٔ/ٙرحمو اهلل في الشرح الممتع ) عثيمينلاعالمة ال(: قاؿ فرع)
 بلد في قبضت ْلنها بو؛ بأس ل آخر، بلد إلى لها ونقلهم أىلها من للزكاة اإلماـ

 .الفقراء عن نائب واإلماـ المزكي،
 لجماعة؟ الواحد زكاة أو، لواحد الجماعة زكاة تعطي ىل( : ٕٗ-مسألة)

 بأس بو يكوف ل أف فأرجو نظر؛ على كاف إذا: " فقاؿ،  ذلك عن أحمد اإلماـ سئل
 ل: " قاؿ( ٓٚٔص)" عبداهلل سؤالت" وفي( ٙٛص)" داود أبي سؤالت" من اىػ". 

 المذىب أف( ٘ٛٔ/ ٖ" )اإلنصاؼ: "في المرداوي وذكر"  يفرقو أف ويعجبني بو بأس
 ما( ٘ٚ - ٖٚ/ ٕ٘" )الفتاوى مجموع" في كما اإلسالـ شيخ وذكر،  الجواز
،  الواحد المسلم إلى عيالو فطر وصدقة فطره صدقة يدفع كاف المسلم أف: حاصلو

 ْلنكروه ذلك؛ يفعل من رأوا ولو السلف يَػْعرِْفو لم،  َحفنة َحفنة الجماعة بين والتفريق
 يكوف أف جاز وإف،  المستقبحة واْلفعاؿ المستنكرة البدع من وعدُّوه،  اإلنكار غاية
 بينهم ُقسّْم وإف،  مضطروف عددٌ  ُفرض لو كما،  اْلوقات بعض في مقصوًدا ذلك

،  جماعة بين تفريقو ينبغي فهنا،  الباقوف مات بعضهم بو ُخصّْ  وإف،  عاشوا الصاع
 . المصلحة ىو التفريق يكوف أف يقتضي ىذا لكن

 يلـز ما الجماعة يعطي»: قولو (:ٗٛٔ/ٙالعثيمين في الشرح الممتع )وقاؿ العالمة 
 يعطيها أف يجوز فإنو فطر، عشر عنده إنساف كاف إذا: ذلك مثاؿ «وعكسو الواحد

 .واحد لفقير
 اهلل صلى النبي ْلف فقراء؛ عشرة يعطيها أف فيجوز واحدة فطرة عنده إنساف كاف وإذا
 .اآلخذ يقدر ولم المعطى، قدر وسلم عليو
 .مد عن المعطى ينقص أل فيسن لجماعة الفطرة أعطى إذا: العلماء قاؿ

 ْلنو الصاع؛ دوف أعطاه أنو المعطى ينبو أف فيجب الصاع دوف أعطى إذا ولكن
 .صاع من أقل وىي نفسو، عن المعطى يخرجها أف يخشى
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 ما الجماعة يعطي أف يجوز الفطر زكاة في أنو اآلف ذكرنا الذي التقرير ىذا وعلى
 .فقراء لعدة يلزمو ما اإلنساف يعطي أو واحد، لفقير يلزمهم

،  فطره زكاة يخرج أف اآلِخذ فأراد،  لرجل فطره زكاة أعطى رجل ( :ٕ٘-مسألة)
 الفقراء؟ من كاف إذا،  لألوؿ يردىا أف يجوز فهل،  اْلوؿ أعطاه ما إل عنده وليس

 اهلل رضي - الشافعي قاؿ: مسألة"  (:ٖ٘ٚ/ ٖ" )الكبير الحاوي" في الماوردي قاؿ
 الصدقات من وغيرىا محتاًجا كاف إذا أدائها بعد يأخذىا أف بأس ول: - عنو

 وكاف،  فطره زكاة أخرج إذا،  صحيح وىذا: الماوردي قاؿ،  والتطوع المفروضة
 يأخذىا أف يجوز ل: مالك وقاؿ،  فطرتو عن أخذىا ممن يأخذىا أف جاز محتاًجا؛

 خطأ وىذا،  ابتياعو من يمنع كما،  ُمخرِجها إلى الصدقة َعْود من يمنع ْلنو، بعينها
 :لمعنيين
 من غيرىا يأخذ أف جاز فلما،  أموالو كسائر آلخذىا ملًكا صارت قد أنها: أحدىما

 .مالو جملة ومن،  ملكو في ذلك كل ْلف،  مالو من بعينها يأخذىا أف جاز مالو؛
 يكن فلم،  الحاجة وىو غيره بمعنى وأخذىا،  القدرة وىو لمعنى أعطاىا أنو: والثاني
 اىػ".  بإرث إليو عادت لو كما،  اْلخذ جواز من مانًعا اإلعطاء وجوب

/ ٖ" )اإلنصاؼ" في المرداوي وقاؿ،  الجواز عدـ في مالك كمذىب أحمد ومذىب
 اإلنساف إلى فعاد،  مستحقيها على فقسمها اإلماـ عند حصلت ولو(: " ٙٛٔ
: قاؿ ثم،  المذىب في اختالفًا ذكر ثم"  المذىب وىو...  القاضي عند جاز فطرتو؛

 اىػ".  واحًدا قولً  جاز بميراث إليو عادت ولو" 
 .أعلم واهلل،  حيلة فيها يكن لم ما - اهلل رحمو - الشافعي إليو ذىب ما الراجح ولعل

 ذلك؟ يصح فهل، ماتا وقد والديو عن الفطر زكاة يؤدي رجل ( :ٕٙ-مسألة)
 كما في، مات حتى تبرًعا أبويو عن أخرج بأنو عطاء ومدح، الجواز إلى أحمد ذىب

 (.ٙٛٔ/ ٖ" )اإلنصاؼ"و( ٙٛ) ص" داود أبي سؤالت"
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 مقصود إلى نظرنا لو لسيما، عليو دليل ل الفطر صدقة بنية إخراجها أف وقيل
 أما، اْلموات حق في لذلك معنى ول، والرفث اللغو من للصائم طهرة وأنها، الصدقة
 .أعلم واهلل، بو بأس فال الوالدين عن والتبرع والبر الصدقة

 فما، المساكين إلى تصل أف قبل فضاعت، الفطر زكاة أخرج رجل ( :ٕٚ-مسألة)
 ذلك؟ حكم
 قالوا ما باب في آثار عدة( ٛٓٗ/ ٕ) مصنفو في - اهلل رحمو - شيبة أبي ابن ذكر
 بمنزلة ىي: حماد وقاؿ، غيرىا يزكي أنو فذكروا، فضاعت مالو زكاة أخرج الرجل من

، تجزئ ل: وغيره الحكم وقاؿ، ىلك حتى إليو يصل فلم، بَدين غريمو إلى بعث رجل
 بين ىذا في فرؽ ول،  القوؿ اْلوؿ الصوابو . تجزئ: عطاء وقاؿ، مكانها ُيْخِرج

 .أعلم واهلل، الفطر وزكاة الماؿ زكاة
 الفطر؟ زكاة يخرج أيهما ففي،  بلدين في يقيم رجل( : ٕٛ-مسألة)

 من. اىػ".  أعطى، اْلخرى من أكثر بها يقيم بلدة أي ينظر: " أحمد اإلماـ قاؿ
 إلى الزكاة إخراج جواز عدـ عن فرع وىذا( ٗٔٔ،  ٔٔٔ/ٔ" )ىانئ ابن سؤالت"

 من أولى إليهم وتفطن تعرفهم الذين المساكين أف ذلك في والراجح، آخر بلد
 عند الزكاة نقل أف إل، فُيْحَرُموف بلدؾ لمساكين يتفطن ل ربما غيرؾ ْلف، اآلخرين

 يتضرر ل بما، نفًعا أكثر أو، حاجة منهم أشد ىو من وجود عند أو، المساكين عدـ
 أبي ابن مصنف" في ذلك في اآلثار وانظر. أعلم واهلل، بو بأس ل البلد؛ مساكين بو

 (.ٜٖٗ - ٖٜٖ/ ٕ" ) شيبة
 فما،  الموكَّل يخرجها فلم، عنو الفطر زكاة إخراج في آخر وكَّل رجل(: ٜٕ-مسألة)

 الحكم؟
 أخرىا إذا: مسألة: "  (٘ٚٔ -ٗٚٔ/ٙ) "الممتع الشرح" في عثيمينال العالمة قاؿ

، مثالً  مسافًرا يكوف بأف، عنو الزكاة إخراج في إنسانًا وكَّل اإلنساف أف لو بمعنى لعذر
 فوات بعد ولو، آثم غير يقضيها فهذا، يفعل لم وكيلو أف تبين السفر؛ من رجع فلما
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- وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي لقوؿ، الصالة على قياًسا وذلك، العيد أياـ
 خبر جاء لو أيًضا وكذلك".  ذََكَرَىا إذا فليصلها نسيها؛ أو،  صالة عن ناـ من: " 

، معذور فإنو العيد؛ صالة بعد إل الفقير إلى إيصالها من يتمكن ولم بغتة، العيد
 أحد عنده وليس، مثالً  البَػرّْ  في وىو العيد جاء لو وكذلك، آثًما يكوف ول، ويقضيها

 كالذي، المحل لفوات عنو تسقط فهل، عنو يخرجها أحًدا يوكّْل ولم إليو، يؤديها
 أف اْلحوط: الجواب ذمتو؟ في تبقى إنها نقوؿ أو، غسلها عنو يسقط، يده ُقِطَعت

 الحاؿ ىذه في تسقط أف والحتماؿ، العيد أياـ بعد ولو ويخرجها ذمتو، في تبقى
 ".  موجود غير المحل ْلف، قوي

 (: حكم توكيل غير المسلم في توزيع الزكاة.فرع)
 زكاة النصراني بإعطاء المسلمين أحد قاـ (:ٕ٘ٚ/ٛسئل علماء اللجنة الدائمة )

 من الزكاة تقبل وىل ذلك، يجوز ىل: وسؤالي. الفقراء على يوزعها أف وكلفو الفطر،
 المسلم؟ ىذا

 الدين، أمور في بو يوثق ل ْلنو الفطر؛ زكاة توزيع في الكافر توكيل يجوز ل فأجابوا:
 .عنها بدؿ بإخراج إل عليو وجبت من ذمة تبرأ ل ولهذا

 الفطر؟ بزكاة إل يرفع ل رمضاف صياـ ىل(: ٖٓ-مسألة)
 في السيوطي عزاه، ضعيف وولكن وسلم عليو اهلل صلى النبي عن حديث ذلك في ورد

 أف عنو اهلل رضي اهلل عبد بن جرير عن والضياء ترغيبو في شاىين لبن الصغير الجامع
 يرفع ول واْلرض السماء بين معلق رمضاف شهر : ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي
 .ٔ( الفطر بزكاة إل اهلل إلى

                                                           

 في والديلمي ،(ٜٚ/ٕ) للمنذري والترىيب الترغيب في كما رمضاف فضائل في شاىين بن حفص أبوأخرجو  ٔ
 أماليو، في صصرى وابن ،(ٜٜٗ/ٕ) المتناىية العلل في الجوزي وابن، (ٜٔٓ رقم ، ٖٕ٘/ٔ) الفردوس مسند

 عيسى بن وأحمد ،(ٜ٘ٓٗ)و( ٕٕٚٛ) الصغير الجامع في كما المختارة اْلحاديث في المقدسي والضياء
في  الخطيب أخرجو أنس حديث من ورويكلهم عن جرير رضي اهلل عنو،  (ٕ/ٕٗ/ٕ) جرير فضائل في المقدسي

 (ٕ/ٜٖٕ/ٕٔ) في تاريخ دمشق عساكر وابن ،( ٖٕٛ)  العلل في الجوزي ابن وعنو ،(ٕٔٔ/ٜ)تاريخو 
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 الدللة ظاىر لكاف صح لو الحديث إف ثم(: ٖٗ) الضعيفة في اْللباني قاؿ العالمة
 يقبل لم يخرجها لم فمن الفطر، صدقة إخراج على متوقف رمضاف صـو قبوؿ أف على

 عن آنفا نقلتو الذي والتأويل بو، يقوؿ العلم أىل من أحدا أعلم ول صومو،
 والحديث التصحيح، فرع التأويل أف على الحديث، ظاىر عن جدا بعيد ٔالمقدسي

 . بصحيح ليس
 شهر أتى كلما الناس على الحديث ىذا ينشر المفتين بعض أف أعلم وأنا ىذا، أقوؿ

 أف عن فضال منو، الناس يحذروا أف في نطمع كنا الذي التساىل من وذلك رمضاف،
   ا.ىػ!  أنفسهم ىم فيو يقعوا
 اهلل صلى اهلل رسوؿ فرض ) قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عنالحديث  في ثبت وقد
وقد تقدـ (  للمساكين وطعمة والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر زكاة وسلم عليو

 في الحاصل النقص تجبر وأنها الفطر، زكاة من الحكمة يبين الحديث فهذاتخريجو، 
 . أعلم واهلل الفطر بزكاة إل يقبل ل الصياـ أف يذكر ولم الصياـ،

 .بعذر؟ رمضاف أفطر من على الفطر زكاة تجب ىل(: ٖٔ-مسألة)
 على تجب الفطر زكاة أف إلى وغيرىم اْلربعة اْلئمة من العلم أىل جماىير ذىب

 والحسن المسيب بن سعيد غير ذلك في يخالف ولم رمضاف، يصم لم ولو المسلم
 قوؿ ىو والصحيح صاـ، من على إل تجب ل الفطر زكاة إف قال فقد البصري

 :اآلتية لألدلة وذلك ،اىيرالجم
 اهلل رضي عمر ابن فعن، الفطر زكاة فرض في أصل ىو الذي الحديث عمـو -ٔ

 أو تمر، من صاعا الفطر، زكاة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرض : ) قاؿ عنهما
 المسلمين، من والكبير والصغير واْلنثى، والذكر والحر، العبد على شعير من صاعا

                                                                                                                                                  

(، ٖٗ، وضعفو العالمة اْللباني في الضعيفة )الصغير الجامع في السيوطي وضعفووالحديث ضعفو ابن الجوزي، 
 .  (ٛٛ ص) المحبين تحفة فى عرفاتبن محمد  جدىم وضعفو الشيخ

 بغفراف وجل عز اهلل إلى يرفع ل ومعناه: (ٕ/ٕٗ/ٕ) جرير فضائل في المقدسي عيسى بن أحمديقصد قوؿ  ٔ
  !. الفطر بزكاة إل فيو جنى مما
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 ومسلم( ٖٓ٘ٔ) البخاري رواه( الصالة إلى الناس خروج قبل تؤدى أف بها وأمر
 .الصياـ يستطيع ل الذي الصغير يشمل"  والصغير: "فقولو (ٜٗٛ)

 ، والفقير المسكين مصلحة إلى النظر ىو والزكوات الصدقات تشريع في الغالب -ٕ
 وجبت حيث الفطر، زكاة في ذلك يكوف ما وأظهر العاـ، الجتماعي التكافل وتحقيق

 وجوبها في الشارع يشترط ولم واْلنثى، والذكر والعبد والحر والكبير الصغير على
 يأتي عذر لغير أو لعذر رمضاف في أفطر من على وجوبها فإف ولذلك حول، ول نصابا
 .الزكاة ىذه تشريع من المقصود السياؽ ضمن

 صلى اهلل رسوؿ فرض ) عنهما اهلل رضي عباس ابن بقوؿ استدؿ من استدلؿ أما -ٖ
 فقالوا، (للمساكين وطعمة والرفث، اللغو من للصائم طهرة الفطر، زكاة وسلم عليو اهلل

 فقد ، صاـ من على إل الفطر زكاة وجوب عدـ على يدؿ(  للصائم طهرة )قولو 
 :فقاؿ( ٜٖٙ/ٖ) الفتح في حجر ابن الحافظ عنو أجاب

 يذنب لم من على تجب أنها كما الغالب، على خرج التطهير ذكر بأف وأجيب"
 . انتهى"  بلحظة الشمس غروب قبل أسلم من أو الصالح، كمتحقق

 حصوؿ ولكن الصائم، تطهر ْلنها شرعت الفطر زكاة أف الغالب أف: كالمو ومعنى
 شرعت قد فإنها ، الماؿ زكاة ذلك ونظير ، وجوبها في شرطا ليس التطهير ىذا

 إف عليهم وصل بها وتزكيهم تطهرىم صدقة أموالهم من خذ) ، أيضا النفس لتطهير
 .ٖٓٔ/التوبة( عليم سميع واهلل لهم سكن صالتك

 ل ْلنو تطهير، إلى يحتاج ل وىو الصغير، الصبي ماؿ في تجب فإنها ذلك ومع
  .سيئة عليو يكتب

 وغير اْلطفاؿ عن إخراجها"  :فقاؿ آخر، بجواب جبرين ابن الشيخ وأجاب
 طهرة وتكوف الحديث، في داخل سفر أو مرض من لعذر يصوموا لم والذين المكلفين

 عذره، زاؿ إذا يصـو سوؼ أنو على لعذر، أفطر لمن وطهرة المكلفين، غير ْلولياء
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 زكاة" )الزكاة فتاوى" . انتهى"  إتمامو قبل أو الصـو حصوؿ قبل مقدمة طهرة فتكوف
 (.ٕ/الفطر

 ؟ الصاع عن الفطر زكاة في( : حكم الزيادة ٕٖ-مسألة)
( ٓٚ/ ٕ٘" )الفتاوى مجموع" في كما - اهلل رحمو - اإلسالـ شيخىذا  عن أجاب
 وإنما: قاؿ وغيرىما، وأحمد كالشافعي العلماء، أكثر عن كراىة بدوف الجواز ونقل
َقل  فال التنفل أو الكيل في الحتياط باب من ذلك فعل فمن مالك، عن كراىيتو تُػنػْ
 اهلل صلى - محمد ىدي الهدي وخير يجوز، فال تنطًُّعا أو تكلًفا فَػَعَلوُ  من أما بأس،
 .- وسلم آلو وعلى عليو

 الصاع على زائد الصاع عندنا (:ٛٚٔ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 الخمس، وخمس بالخمس، عندنا الموجود الصاع من أقل النبوي فالصاع النبوي،

 صدقة؟ الزائد ويكوف يكره ل أو بو، الزكاة إخراج يكره فهل
 كره أنو مالك اإلماـ عن ورد وقد صدقة، الزائد ويكوف يكره ل أنو الصحيح: الجواب

 جانب فيها مغلَّبٌ  عبادة أنها الصحيح لكن الشارع، من مقدرة عبادة ىذه ْلف ذلك؛
 ستين وأخرج درىماً  أربعوف عليو وجب لو كما بأس، فال زاد فإذا واإلطعاـ التموؿ
  .صدقة تكوف لكي نية إلى تحتاج الزيادة لكن درىماً،

 (: مقدار ما يخرج من القمح.ٖٖ-مسألة)
 اختلف العلماء فيما يخرج من القمح على قولين: 

 إلى عنهم اهلل رضي الشعثاء وأبو العالية وأبو الخدري سعيد أبو ذىبالقوؿ اْلوؿ: 
 زيد بن وجابر البصري الحسن قاؿ وبو القمح، من صاعٌ  الفطر زكاة في المجزئ أف

 في : قاؿ أصحاب ىذا القوؿ: قدر وردراُىويو بن وإسحق وأحمد والشافعي ومالك
 من صاًعا الفطر زكاة فرض وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أف كثيرة أحاديث

 اْلحاديث ىذه لكن بر، أو قمح من صاع نصف أو شعير، من صاًعا أو تمر،
وىذا عند أصحاب ىذا – المتن جهة من ول اإلسناد، جهة من تصح ل المرفوعة
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 في - القمح أي - الحنطة إخراج أف وغيرىما الصحيحين في المعروؼ ْلف -القوؿ
 عمر ابن قاؿ كما وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد كاف الفطر زكاة

 من صاًعا الفطر بزكاة وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر: عنهما اهلل رضي
  .حنطة من ُمدَّين َعْدَلو الناس فجعل شعير، من صاًعا أو تمر،
 على الحسن ظاىره وسندىا"  الحنطة تكن ولم"  زيادة( ٕٙٓٗ) خزيمة ابن وعند

 واللفظ- الصحيحين في الخدري سعيد أبي حديث ومن الزبيب، بذكر فيو مخالفة
 - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فينا كاف إذ نخرج كنا: - لمسلم

 من صاًعا أو،  طعاـ من صاًعا مملوؾ، أو حر، كبير أو صغير كل عن الفطر زكاة
 حتى نخرجو نزؿ فلم زبيب، من صاًعا أو تمر، من صاًعا أو شعير، من صاًعا أو أقط،
 فيما فكاف المنبر، على الناس فكلم معتمًرا، أو حاجِّا سفياف أبي بن معاوية علينا قدـ
 فأخذ تمر من صاًعا تعدؿ الشاـ سمراء من ُمدَّين أرى إني: قاؿ أنو الناس، بو كلم

 واْلحاديث، عشت ما أبًدا أخرجو كنت كما أخرجو أزاؿ فال أنا فأما بذلك، الناس
 فأما: " سعيد أبي قوؿ من يلـز ول تصح، ل صاع بنصف أو بصاع القمح في الواردة

 فإف حنطة، صاع يخرج كاف أنو"  عشت ما أبًدا أخرجو كنت كما أخرجو أزاؿ فال أنا
 - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي بعد إل الفطر صدقة في تكن لم الحنطة
 سعيد أبو قاؿ وقد( ٖٖٚ/ ٖ" ) الفتح"  وانظر الخطابي، إليو ذىب لما خالفًا
 فينا، - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - اهلل ورسوؿ الفطر زكاة نخرج كنا: نفسو

 من صاًعا أو تمر، من صاًعا: أصناؼ ثالثة من ومملوؾ، حر وكبير، صغير كل عن
 ُمدَّين أف فرأى معاوية، كاف حتى كذلك نخرجو نزؿ فلم شعير، من صاًعا أو أقط،

 في كما لقلتو، الزبيب يذكر لم ولعلو( ٜ٘ٛ) مسلم أخرجو. صاًعا تَػْعِدؿ بُػر   من
( ٓٔ٘ٔ) برقم" البخاري صحيح" في بو مصرًحا ذكره جاء ْلنو( ٖٖٚ/ ٖ" )الفتح"

 - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي عهد في نخرج كنا: سعيد أبو قاؿ حيث
 .والتمر،  واْلقط،  والزبيب،  الشعير طعامنا وكاف: سعيد أبو قاؿ طعاـ، من صاًعا
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 شرح" في والطحاوي( ٖٛٔ/ ٔ" )اإلقناع" في المنذر ابن ادعاه الذي اإلجماع وأما
 أجمعوا معهم ومن الصحابة أف( ٗٗ ،ٖٔ/ ٜ" )المشكل" وفي( ٚٗ/ ٕ" )المعاني

 بو احتج وما سعيد، أبو قالو بما فمنقوض القمح، من صاع نصف إخراج على
 فال قمح؛ من صاع نصف يرى كاف أنو سعيد أبي عن الحسن طريق من الطحاوي

 نافلة؛ اآلخر والنصف زكاة منو النصف صاًعا؛ يخرج أنو على حملو وما سنده، يصح
( ٕٚ - ٕ٘/ ٜ" )المشكل" وانظر ذلك، في العلماء بعض وخطَّأه عليو، دليل ل

 خفية، علة فيو لكن أسماء، حديث: قمح من مدين قاؿ لمن بو يستدؿ ما وأقوى
 .الموضع ىذا غير في عليها تكلمت

 بهذا أخذوا الناس أكثر أف عمر وابن سعيد أبي حديث في كما ثبت قد نعم،
 وىم شعير، من صاًعا أو تمر، من صاًعا تعدؿ القمح من ُمدَّين وجعلوا الجتهاد،

 بقية من وصاع حنطة، من صاع أنو بعضهم عن جاء وقد معاوية، زمن في السلف أكثر
 من صاع نصف بإجزاء قاؿ معاوية؛ زمن في السلف أكثر بفتوى أخذ فمن اْلجناس،

 اْلسعار باختالؼ يختلف التقويم أف إلى نظر ومن الفطر، زكاة في اإلنساف عن حنطة
 نظر لو وكذلك سعرىا، سقوط عند الحنطة من آصع إخراج ذلك على فيلـز واْلزمنة،

 فمن صاع، صاع منها كل من َيْخرج ذلك ومع قيمتها، في مختلفة اْلجناس أف إلى
: قاؿ - النصف على اْلكثر كاف وإف - السلف بين الختالؼ مع ذلك إلى نظر

 ىذا في لسيما النفس، إليو تميل الذي ىو ىذا ولعل حنطة، من صاع إخراج اْلحوط
 اهلل عند والعلم البر، صاع أضعاؼ قيمتو الزبيب أو التمر صاع فيو ترى الذي الزماف
  .تعالى

 من صاع يجب»: المؤلف قوؿ (:ٓٛٔ/ٙ)قاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع 
، البر من صاع إخراج يجب وأنو سواه، وما البر بين فرؽ ل أنو ظاىره «شعير أو بر

 ىذا: وقاؿ صاع نصف البر من يخرج أنو ػ اهلل رحمو ػ تيمية ابن اإلسالـ شيخ واختار
 ػ عنو اهلل رضي ػ معاوية فإف ػ، عنو اهلل رضي ػ معاوية عهد في الناس عليو جرى الذي
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 يعني ػ ىذا من مدين يعدؿ ػ الحنطة يعني ػ ىذه من مدا أف أرى: قاؿ المدينة قدـ لما
  .منو الصاع نصف إلى البر من الصاع عن الناس فعدؿ ػ الشعير

: يقولوف الفقهاء فإف الفقهاء، عند الكفارات بقية قياس أيضا وىو: اإلسالـ شيخ وقاؿ
 صاع نصف الواجب: يقولوف أو البر، من صاع نصف أو كذا، من صاع الواجب إف
 ىذه في الصحيح ولكن غيره، من النصف على البر فيجعلوف البر من مد أو كذا من

 ا.ىػ غيره أو بر من صاع الواجب أف المسألة
 بن وعلي عفاف بن وعثماف الخطاب بن وعمر الصّْدّْيق بكر أبو ذىبالقوؿ الثاني: 

 وعبد ىريرة وأبو اهلل عبد بن وجابر مسعود بن اهلل وعبد عباس بن اهلل وعبد طالب أبي
 صاعٍ  نصف أف إلى عنهم اهلل رضي قالبة وأبو بكر أبي بنت أسماء وأمو الزبير ابن اهلل
 وسفياف جبير بن وسعيد المسيّْب بن سعيد قاؿ وبو الفطر زكاة في ُيْجِزئُ  قمح من

 عبد بن وعمر ومجاىد وطاووس وعطاء الزبير بن وعروة المبارؾ بن اهلل وعبد الثوري
 ىريرة وأبي وعلي عثماف من كل   عن المنذر ابن أسند وقد ،حنيفة أبو واإلماـ ، العزيز
 ِإنها حجر ابن قاؿ - أسانيد بكر أبي بنت وأسماء الزبير وابن عباس وابن وجابر

 الرزاؽ عبد أورد وقد.  قمحٍ  من صاعٍ  نصفَ  الفطر زكاة في أفَّ  رأوا أنهم - صحيحة
 وأبي طالب أبي بن وعلي اهلل عبد بن وجابر مسعود وابن الزبير ابن من كل   أقواؿ
 زكاة في يجزئ سواه مما صاعاً  أو - صاعٍ  نصف أي - قمحٍ  من ُمدين بأف ُقالبة
 وعثماف وعلي مسعود وابن الزبير لبن مسندة مماثلة أقوالً  شيبة أبي ابن وَأورد الفطر
 :ُقالبة وأبي
: عنوا تحت -أي السيد سابق– قولو (:ٖٙٛالعالمة اْللباني في تماـ المنة )صقاؿ 

 سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فينا كاف إذا كنا:  الخدري سعيد أبو قاؿ"  قدرىا
 صاعا أو شعير من صاعا أو أقط من صاعا أو طعاـ من صاعا. .  الفطر زكاة نخرج

 الواجب أف على بهذا المؤلف استدؿ"  الجماعة رواه. .  زبيب من صاعا أو تمر من
 أف الخطابي حكاه ما على يناء وذلك"  طعاـ من صاعا: "  فيو لقولو صاع القمح في
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 الطعاـ أجمل سعيد أبا بأف المنذر ابن ذلك رد لكن الحنطة ىنا"  الطعاـ"  ب المراد
 رسوؿ عهد في نخرج كنا: "  بلفظ البخاري عند سعيد أبي حديث أورد ثم فسره ثم
 طعامنا وكاف:  سعيد أبو قاؿ طعاـ من صاعا الفطر يـو سلم و عليو اهلل صلى اهلل

 وأخرجو"  قاؿ فيما ظاىرة وىي: "  الحافظ قاؿ"   والتمر واْلقط والزبيب الشعير
 سعيد أبي لحديث الحافظ ذكر ثم"  غيره يخرج ول: "  فيو وقاؿ نحوه الطحاوي

 في بالطعاـ المراد أف على تدؿ كلها الطرؽ وىذه: "  قاؿ ثم أخرى وألفاظا طرقا
 الحجاز أىل عند المعروؼ فإنو الذرة تكوف أف فيحتمل الحنطة غير سعيد أبي حديث

 ذكره ما على الحديث في دليل ل أنو فتبين:  قلت"   لهم غالب قوت وىي اآلف
 صاع نصف بإخراج القائل حنيفة أبي لمذىب ليس أنو إلى يشير صنيعو إف ثم المؤلف

 القمح من مدين معاوية تعديل من سعيد أبي حديث في جاء ما غير دليل القمح من
 و عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوعة أحاديث فيو بل كذلك اْلمر وليس تمر من بصاع
 على تخرج كانت بكر أبي بنت أسماء أف: "  الزبير بن عروة حديث أصحها سلم
 من مدين - والمملوؾ منهم الحر - أىلها عن سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد

 واللفظ الطحاوي أخرجو"   بو يقتاتوف الذي بالصاع أو بالمد تمر من صاعا أو حنطة
 مرسلة آثار الباب وفي  الشيخين شرط على صحيح وسنده وأحمد شيبة أبي وابن لو

 فليراجعها  فيو ساقها وقد"  الزاد"  في القيم ابن قاؿ كما بعضا بعضها يقوي ومسندة
 صدقة في الواجب أف ذلك من فثبت"   الجياد التعليقات"  في أنا وخرجتها شاء من

 الختيارات في كما تيمية ابن اإلسالـ شيخ اختيار وىو صاع نصف القمح من الفطر
ا.ىػ وانظر  تعالى اهلل شاء إف الحق وىو سبق كما القيم ابن ماؿ وإليو( ٓٙص)

 (.ٚٚٔٔالصحيحة )
 )قرع(: مقدار ما يخرج من الزبيب.

 في حنيفة أبي عنجماىير أىل العلم على أف الواجب من الزبيب صاعا كامال، و 
 . صاع نصف واْلخرى صاع إحداىما روايتاف الزبيب
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 الزبيب، في حنيفة أبي عن الرواية اختلفت (:ٖٛٓ/ٕٙوفي الموسوعة الفقهية )
 في الحنطة قيمة عن تزيد الزبيب قيمة ْلف صاع؛ نصف: الصغير امعالج في فذكر

 . أولى الزبيب فمن ؛ صاع بنصف الحنطة من اكتفى ثم العادة،
 يوسف أبي قوؿ وىو زبيب، من صاعا: حنيفة أبي عن عمرو، بن وأسد الحسن، وروى

 زكاة نخرج كنا: قاؿ أنو الخدري سعيد أبي عن روي ما الرواية ىذه ووجو ومحمد،
 زبيب من صاعا أو تمر، من صاعا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فينا كاف إذ الفطر
 كالشعير ، منها أنقص يكوف بل التغذي، في الحنطة مثل يكوف ل الزبيب وْلف

 ا.ىػ والتمر الشعير في كما بالصاع، فيو التقدير فكاف والتمر؛
( ٜ٘ٛرضي اهلل عنو عند مسلم ) الخدري سعيد أبيوالصواب قوؿ الجمهور لحديث 

 صغير كل عن الفطر زكاة سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فينا كاف إذ نخرج كنا  )
 من صاعا أو شعير من صاعا أو أقط من صاعا أو طعاـ من صاعا مملوؾ أو حر وكبير
 أو حاجا سفياف أبي بن معاوية علينا قدـ حتى نخرجو نزؿ فلم زبيب من صاعا أو تمر

 من مدين أف أرى إني قاؿ أف الناس بو كلم فيما فكاف المنبر على الناس فكلم معتمرا
 أزاؿ فال أنا فأما سعيد أبو قاؿ بذلك الناس فأخذ تمر من صاعا تعدؿ الشاـ سمراء
 (.عشت ما أبدا أخرجو كنت كما أخرجو

 الفطر؟ زكاة في والسُّلت الدقيق ِذْكر ثبت ىل(: ٖٗ-مسألة)
 الثقة على اْلئمة من جماعة أنكر قد بل الحديثية، الجهة من ذلك من شيًئا يصح ل

 بن عياض عن عجالف ابن رواية في الدقيق ذكر عندما عيينة بن سفياف اإلماـ الثبت
، والنسائي،  المديني ابن اإلماـ: ومنهم سعيد، أبي عن العامري سرح أبي بن عبداهلل

 لكن ذلك، بعد ذكره ترؾ الدقيق ذكر عيينة ابن على أُْنِكرَ  فلما والبيهقي،، داود وأبي
 بأس فال السُّلت؛ قوتهم كاف فلو البلد، قوت من الفطر زكاة إخراج رجحوا العلماء
 داخل فهو سيأتي؛ كما - اْلصح وىو - الشعير من نوًعا السُّلت كاف وإذا بذلك،

 لضعف الدقيق أنكروا ولعلهم شعير، من صاع إخراج على الدالة اْلحاديث عمـو في
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، أعلم واهلل ذلك، ونحو الخبز، إخراج منو ويلـز الكيل، في ينضبط ل وْلنو سنده،
 تخرج أف سبق كما الواجب ْلف الدقيق، إخراج جواز عدـ الحديث تضعيف يعني ول
 بعد( ٕٔ/ٖ" )الموقعين إعالـ" في اهلل رحمو القيم ابن قاؿ ولذلك الناس، يقتاتو مما
 فيجزئ ىذا، وعلى:  قاؿ كاف، ما كائنا الناس قوت من تخرج الفطر زكاة أف قرر أف

 . انتهى الحديث في يصح لم وإف الدقيق إخراج
 اهلل رحمهما وأحمد حنيفة، أبي مذىب ىو الفطر زكاة في الدقيق إخراج بجواز والقوؿ
 . عثيمين ابن الشيخ المعاصرين من ورجحو تيمية ابن اإلسالـ شيخ واختاره

( ٜٙ/ٕ٘" )الفتاوى مجموع" في تيمية ابن اإلسالـ كشيخ - العلماء نبو وقد
 أي ، بالوزف يكوف أف يجب الدقيق إخراج أف( ٓٛٔ/ٖ" )اإلنصاؼ" في والمرداوي

 فإذا الحب، صاع من أقل يكوف الدقيق صاع ْلف وذلك الحب، من الصاع بوزف
، جائز غير وىذا. الحب صاع من أقل أخرج قد فيكوف الدقيق، من صاعا أخرج
 صاعا دفع أنو فلو(:  ٜٚٔ/ٙ) الممتع الشرح في اهلل رحمو عثيمينال عالمةال وقاؿ

 الوزف الدقيق في المعتبر يكوف أف على ولكن ، يجزئ فإنو ، الشعير أو البر دقيق من
 سدسا إل صاعا يكوف الدقيق من فالصاع ، أجزاؤه انتشرت طحن إذا الحب ْلف ؛

 . انتهى"  الحب من تقريبا
 زكاة أداء يجوز ىل (:ٕٙٓ/ٗٔ(: سئل العالمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )فرع)

 عليها باقية كانت ولو والدخن والشعير والذرة كاْلرز القطنية، الحبوب من الفطر
 ؟ قشرتها

 بعد لكن العلماء، قولي أصح في البلد قوت من كانت إذا ذلك يجوز فأجاب:
 َما طَيَّْباتِ  ِمنْ  َأْنِفُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: } سبحانو اهلل لقوؿ القشور من التصفية
 من تصفيتو تجب ل فإنو الشعير إل بالفقير، وأرفق للذمة أبرأ ذلك وْلف { َكَسْبُتمْ 

 التي الحبوب من ونحوه اْلرز من أخرج إذا لكن المشقة، من ذلك في لما قشره
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 ل فإنو المصفى الحب من الواجب أدى أنو معو يتحقق ما قشرىا في حفظها اْلصلح
 .الموفق واهلل. والفقير المالك لمصلحة مراعاة اهلل، شاء إف ذلك في حرج

  ىذا؟ عصرنا في الموجودة باْلوزاف للصاع الصحيح الوزف ىو ما(: ٖ٘-مسألة)
 فال وإل فذاؾ، - وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى - النبي صاع قدر معرفة أمكن إف

 ملء: والمد أمداد، أربعة النفس عن الرجل ويخرج وسعها، إل نفًسا اهلل يكلف
 وبعضها ثقيلة، اْلجناس بعض ْلف يستقر، فال الوزف وأما المتوسط، للرجل الكفين
 الذي من أكبر بوزف إل الوزف، ثقيل ىو الذي الجنس من الصاع يمتلئ فال خفيف،

 .أعلم واهلل بالوزف، ل بالكيل ىنا والعبرة الوزف، خفيف ىو
 .مختلفين جنسين من الفطر زكاة في الواحد الصاع إخراج(: ٖٙ-مسألة)

 على فأكثر، جنسين من مختلطا صاعا الفطر زكاة إخراج حكم في الفقهاء اختلف
 : قولين
 حيث الظاىري، حـز وابن الشافعية، قوؿ وىو يجزئ، ول يصح ل: اْلوؿ القوؿ
 الطعاـ، من معينة أنواع من صاع الفطر زكاة أف بينت التي النصوص ظاىر مع وقفوا
 . النص في ورد ما يمتثل لم آخر، من ونصفا نوع، من صاع نصف أخرج فإذا

 يعني - والمصنف الشافعي قاؿ"  ( :ٜٜ-ٜٛ/ٙ" )المجموع" في النووي قاؿو 
...  جنسين من صاع الواحدة الفطرة في يجزئ ل:  اْلصحاب وسائر - الشيرازي

 من بصاع مأمور ْلنو؛  خمسة ويطعم خمسة يكسو أف اليمين كفارة في يجزئ ل كما
 عشرة بإطعاـ مأمور أنو كما،  منهما واحد من صاعا يخرج ولم،  وغيرىما شعير أو بر

 ىو ىذا.  يطعمهم ولم،  عشرة المذكورة الصورة في يكس ولم،  كسوتهم أو مساكين
 . انتهى" المذىب

 شعيرا الصاع بعض إخراج يجزئ ول"  ( :ٜٕ٘/ٗ" )المحلى" في حـز ابن وقاؿ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ فرض ما غير ذلك كل ْلف؛  أصال قيمة تجزئ ول،  تمرا وبعضو

 . باختصار انتهى"  وسلم عليو
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 المعنى، إلى التفتوا فقد ،ةوالحنابل الحنفية قوؿ وىو ويجزئ، يصح: الثاني القوؿ
 النفس، وتطهير الفقير، كفاية من المقصود يحقق الطعاـ من مختلطا صاعا إف فقالوا

 .الصدقة وإخراج
 (:ٜٕٕ/ص ،ٔٓٔ/رقم القاعدة) الفقهية القواعد في الحنبلي رجب ابن قاؿ

 ؟ ل أـ يجزئو فهل معا بنصفيهما اإلتياف وأمكنو شيئين بين خير من" 
 :مسائل عليو يتنزؿ خالؼ فيو

 المشهور على يجزئ فإنو خمسة، وكسوة مساكين، خمسة بإطعاـ يمينو كفر لو: منها
. 

 وجو فيو ويتخرج اإلجزاء، والمذىب جنسين من صاعا الفطرة في أخرج لو: ومنها
 . انتهى( " اإلجزاء بعدـ: يعني)
 عن يخرج أف فلو فأكثر عبداف لو ومن(: ٕٔٙ/ٗ(: قاؿ ابن حـز في المحلى )فرع)

 شاء وإف الجميع، عن التمر شاء وإف. صاعا صاعا شعيرا، اآلخر وعن تمرا أحدىما
  المذكور؟ الخبر نص ْلنو الجميع؛ عن الشعير

 ؟الفطر زكاة إخراج عند دعاء ىناؾ ىل ( :ٖٚ-مسألة)
  .؟ ىو وما الفطر، زكاة إخراج عند يقاؿ معين قوؿ من ىل: الدائمة اللجنةسئلت 

 . إخراجها عند يقاؿ معينا دعاء نعلم لفأجابت: 
 ؟العماؿ عن الزكاة إخراج(: ٖٛ-مسألة)

 أف لنا فهل أجرة ويتقاضوف عماؿ فيها ومزرعة مصنع عندنا: الدائمة اللجنةسئلت 
 .؟ أنفسهم عن ىم يصرفونها أـ عنهم الفطرة نصرؼ

 والمزرعة المصنع في عمل من يؤدونو ما مقابل أجرة يتقاضوف الذين العماؿفأجابت: 
 يلزمك فال. ) عليهم وجوبها اْلصل ْلف ؛ أنفسهم عن الفطر زكاة يخرجوف الذين ىم

 ( .عنهم إخراجها
 .والمغصوب والغائب واآلبق المرىوف عبده عن الفطر زكاة (:ٜٖ-مسألة)
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 . اآلبق عبده عن الفطر زكاة يدفع أف السيد على يجب ل أنو الحنفية يرى
 تجب الفطر زكاة أف والحنابلة والشافعية المالكية ويرى، والثوري عطاء مذىب وىو
 المنذر، وابن ثور أبو كذلك وأوجبها ذلك، في عندىم تفصيل على اآلبق، العبد عن

 .اإلسالـ دار في كاف إف واْلوزاعي مكانو، علم إذا والزىري
 عبده عن السيد على الفطر زكاة وتجب( : ٖٕٙ/ٗقاؿ ابن حـز في المحلى )

. ىؤلء بتخصيص نص يأت ولم رقيقو، ْلنهم والمغصوب، والغائب، واآلبق، المرىوف،
 مالو، أو كسبو من الفطر زكاة إخراج يكلفو أف كسب أو ماؿ للعبد كاف إف وللسيد

 ذلك لو كاف فإذا واإلجماع، بالنص الخراج يكلفو أف ولو شاء، متى ماؿ انتزاع لو ْلف
 ا.ىػ شاء فيما ذلك من كلفو ما يصرؼ بأف يأمره أف فلو

 تعلم الذي والغائب الحاضر العبد فطرة وتجب(: ٕٜ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 عواـ أجمع: المنذر ابن قاؿ. والمغصوب والمرىوف، والكبير، والصغير واآلبق، حياتو،

 المكاتب، غير الحاضر مملوكو عن الفطر زكاة المرء على أف على العلم أىل
 سواء حي، أنو علم إذا فطرتو فعليو الغائب، فأما. التجارة وعبيد واآلبق، والمغصوب،

 .وغيره كاْلسير محبوسا أو مطلقا كاف وسواء منها، أيس أو رجعتو رجا
 غائبهم الرقيق، عن الفطر زكاة تؤدى أف يروف العلم أىل أكثر: المنذر ابن قاؿ

 فطرة أوجب وممن. كالحاضرين عليو فطرتهم فوجبت لهم، مالك ْلنو. وحاضرىم
 إف واْلوزاعي مكانو علم إذا الزىري وأوجبها. المنذر وابن ثور، وأبو الشافعي، اآلبق
 والثوري، عطاء، يوجبها ولم. قريبة غيبتو كانت إف ومالك. اإلسالـ دار في كاف

 ولنا،. الناشز كالمرأة فطرتو تجب فال عليو، اإلنفاؽ يلزمو ل ْلنو الرأي؛ وأصحاب
 .التجارة كماؿ غيبتو، حاؿ في زكاتو فوجبت لو، ماؿ أنو

 ذكره. والمغصوب الدين كزكاة يده إلى يرجع حتى زكاتو إخراج يلزمو ل أف ويحتمل
 مع تجب والنفقة للنفقة، تابعة تجب الفطر زكاة أف اْلوؿ، القوؿ ووجو. عقيل ابن

 وانقطعت منهم، حياتو في شك من وأما. بنفقتو رجع اآلبق رد من أف بدليل الغيبة؛
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 ولو عليو، ملكو بقاء يعلم ل ْلنو صالح؛ رواية في عليو، نص فطرتو، تجب لم أخباره،
 ثم سنوف، عليو مضت فإف. كالميت فطرتو تجب فلم يجزئو، لم كفارتو في أعتقو
 الزمن في الوجوب سبب وجود لو باف ْلنو مضى؛ لما اإلخراج لزمو حياتو، علم

 أنو باف ثم الغائب، مالو بهالؾ سمع لو كما مضى، لما اإلخراج عليو فوجب الماضي،
 تجب ممن ْلنهم البعيد؛ في كالحكم الغائب، القريب في والحكم. سالما كاف

 مع فطرتهم تجب ل أف ويحتمل. كالعبيد الغيبة مع فكذلك الحضور، مع فطرتهم
 .الماضية بالنفقة يرجعوف ول إليهم، نفقتهم بعث يلزمو ل ْلنو الغيبة؛
 السيد، على فالفطرة بالتمليك، يملكهم ل العبد إف قلنا فإف عبيده؛ عبيد فأما: فصل
 والشافعي، ومالك، الزناد، أبي وقوؿ. الخرقي كالـ ظاىر وىذا. ملكو ْلنهم

 ْلف أحد؛ على فطرتهم تجب ل: قيل فقد بالتمليك، يملك قلنا وإف الرأي وأصحاب
 تتبع فطرتهم ْلف فطرتهم؛ وجوب والصحيح. ناقص العبد وملك يملكهم، ل السيد
 بدليل الملك، كماؿ وجوبها في يعتبر ول فطرتهم فكذلك واجبة ونفقتهم النفقة،
 .ملكو نقص مع وعبيده، نفسو عن المكاتب على وجوبها

 .التجارة لغير كانوا إف العبيدصدقة الفطر عن  (:ٓٗ-مسألة)
 سيدىم فعلى التجارة، لغير كانوا فإف العبيد وأما(: ٜٔ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 مالك، قاؿ وبهذا ،فطرتهم أيضا فعليو للتجارة، كانوا وإف ،خالفا فيو نعلم ل ،فطرتهم
 .المنذر وابن وإسحاؽ، والشافعي، واْلوزاعي، والليث،

 ول زكاة ْلنها فطرتهم؛ تلزمو ل: الرأي وأصحاب والثوري، والنخعي، عطاء، وقاؿ
 الزكاة وجوب فيمتنع التجارة، زكاة فيهم وجبت وقد زكاتاف، واحد ماؿ في تجب

 فرض»: عمر ابن وقوؿ اْلحاديث عمـو ولنا،. للتجارة كانت إذا كالسائمة اْلخرى،
 عمرو حديث وفي «والعبد الحر على الفطر زكاة - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 عبد، أو حر أنثى، أو ذكر مسلم، كل على واجبة الفطر صدقة إف أل»: شعيب بن
 .القنية كعبيد فطرتهم، فوجبت واجبة نفقتهم وْلف.  «كبير أو صغير
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 البدف، على تجب الفطرة وزكاة كاْلصل، فطرتو، فوجبت مؤنتو، تجب مسلم نقوؿ أو
 السـو بخالؼ الماؿ وىي القيمة، عن تجب التجارة وزكاة اْلحرار، على تجب ولهذا

 المضارب يد في التجارة عبيد كاف متى واحد، ماؿ بسبب يجباف فإنهما والتجارة،
 الشافعي، عن المنذر ابن وحكى. منها مؤنتهم ْلف المضاربة ماؿ من فطرتهم وجبت

 فكذلك المضاربة، ماؿ من وىي للنفقة، تابعة الفطرة أف ولنا،. الماؿ رب على أنها
 .الفطرة

 .نفسها على فطرتها العبد زوجةىل  ( :ٔٗ-مسألة)
 أف المتأخروف أصحابنا فذكر العبد زوجة وأما(: ٖٜ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 المذىب وقياس. أمة كانت إف سيدىا وعلى حرة، كانت إف نفسها على فطرتها
 عليو تجب أنو ترى أل عليو، نفقتها لوجوب العبد؛ سيد على فطرتها وجوب عندي
 عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد نفقتها، لوجوب يملكها؛ ل أنو مع امرأتو، خادـ فطرة
 أنو أصحابنا ذكر وقد. يمونوف ممن وىذه.  «تمونوف عمن الفطر صدقة أدوا»: وسلم

 أباه، البن زوج لو وىكذا. أولى عليو تجب فمن فطرتو، لزمتو شخص، بمؤنة تبرع لو
 .أعلم واهلل فطرتهما، فعليو امرأتو، ونفقة نفقتو عليو تجب ممن وكاف

 .رمضاف شهر في إنساف بمؤنة تبرع من ( :ٕٗ-مسألة)
 فأكثر رمضاف، شهر في إنساف بمؤنة تبرع وإف(: ٖٜ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 في داود، أبي رواية في أحمد،. عليو نص وقد. عليو الفطرة وجوب يختاروف أصحابنا
 الفطر صدقة أدوا»: السالـ عليو لقولو وذلك عنها؛ يؤدي يتيمة نفسو إلى ضم من

 كعبده فطرتو فلزمتو عليو، ينفق شخص وْلنو يمونوف، ممن وىذا.  «تمونوف عمن
 لم لو كما فطرتو، تلزمو فلم مؤنتو، تلزمو ل ْلنو فطرتو؛ تلزمو ل الخطاب أبو واختار

 .تعالى اهلل شاء إف الصحيح وىو العلم، أىل أكثر قوؿ وىذا. يمنو
 محموؿ والحديث اإليجاب، على ل الستحباب، على محموؿ ىذا في أحمد وكالـ
 ولو يمنو، ولم اآلبق فطرة تلزمو أنو بدليل المؤنة، حقيقة على ل مؤنتو، تلزمو من على
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 لوجوب فطرتهم؛ لزمتو ولد، لو ولد أو تزوج، أو الشمس، غروب عند عبدا ملك
 لم ولده، مات أو ماتا، أو امرأتو، طلق أو عبده باع ولو يمنهم، لم وإف عليو، مؤنتهم

 أو الحاؿ فيقتضي مضارع، فعل( تمونوف ممن: )قولو وْلف مانهم؛ وإف فطرتهم، تلزمو
 فال الماضي، في مؤنتو وجدت إنما رمضاف في مانو ومن الماضي، دوف الستقباؿ

 واحدة، ليلة مانو من على الفطرة وجوب لقتضى فيو دخل ولو الخبر، في يدخل
 ىذا فعلى. تحكم الشهر بمؤنة فالتقييد بغيره، ول بالشهر يقيده ما الخبر في وليس
 أصحابنا قوؿ وعلى. يمنو لم لو كما نفسو، على فيو المختلف ىذا فطرة تكوف القوؿ

 .الشهر جميع في اإلنفاؽ المعتبر
 من على قياسا فطرتو، وجبت ليلة، آخر مانو إذا أنو مذىبنا قياس: عقيل ابن وقاؿ
 بعض إنساف مانو أو كلو، الشهر في جماعة مانو وإذا. الشمس غروب عند عبدا ملك

 وعلى ليلة، آخر مانو من على فطرتو تكوف ىذا عقيل ابن قوؿ قياس فعلى الشهر،
 المؤنة الوجوب سبب ْلف مانو؛ ممن أحد على فطرتو تجب ل أف يحتمل غيره قوؿ
 بالحصص؛ واحدة فطرة الجميع على تجب أف ويحتمل. يوجد ولم الشهر جميع في

 ا.ىػ عبد ملك في اشتركوا لو ما فأشبو الوجوب، سبب في اشتركوا ْلنهم
 أي؛ «رمضاف شهر ولو»: قولو (:ٙ٘ٔ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 .عنو الفطر زكاة عليو تجب فإنها فقط رمضاف شهر في رجالً  يموف اإلنساف كاف لو
 وجبت يـو آخر حتى رمضاف شهر من يـو أوؿ من ضيف بك نزؿ لو: ذلك مثاؿ

 على مبني القوؿ وىذا الشهر، ىذا في تمونو ْلنك عنو؛ فتخرجها الفطر زكاة لو عليك
 الصحيح أف وتقدـ آخر، شخصاً  يموف الذي على تجب الفطر زكاة أف من سبق ما

 ..عنهم عليو الفطر زكاة تجب أل أولى باب من ونحوه الضيف فيكوف عدـ الوجوب،
 .إخراجو يلزمو فهل العيد ليلة صاع بعض إل يفضل لمإذا  (:ٖٗ-مسألة)

 عن فاضال ، الزكاة نصاب ملك من على إل تجب ل الفطرة أف إلى الحنفية ذىب
 عدـ إلى والحنابلة والشافعية المالكية وذىب، يحتاجو وما وأثاثو وثيابو مسكنو
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 وليلة يـو قوت عن زائدا صاعا ملك من أف على واتفقوا ، الزكاة نصاب ملك اشتراط
 إخراجو يجب أنو إلى المالكية فذىب صاع، بعض ملك من أما.  إخراجو عليو وجب

 الصاع بعض إخراج يجب أنو إلى الشافعية وذىب أحمد، عن الروايتين إحدى وىو ،
 .اإلمكاف قدر الواجب على محافظة اْلصح في

 إخراجو؟ يلزمو فهل صاع بعض إل يفضل لم فإف(: ٜ٘/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 ل من على تجب فال طهرة ْلنها عقيل؛ ابن اختارىا. يلزمو ل إحداىما روايتين؛ على

: وسلم عليو اهلل صلى  النبي لقوؿ إخراجو يلزمو والثانية،. كالكفارة جميعها، يملك
 عليو، قدر ما منها فوجب طهرة، وْلنها «.استطعتم ما منو فأتوا بأمر أمرتكم إذا»

 يخرج أف فجاز المشترؾ، العبد عن يخرج الصاع من الجزء وْلف بالماء، كالطهارة
 . كالصاع غيره عن

 والقوؿ يلزمو، أنو المذىب(: ٚٚٔ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )
 .صاع الفطرة ْلف! يلزمو ل: الثاني
 ويتيمم؛ يستعملو فالمذىب أعضائو، بعض إل يكفي ل ماء وجد إذا: نظائر ولهذا
 بعض بو يغسل ما وجد وىذا[ ٙٔ: التغابن{ ]اْسَتطَْعُتمْ  َما اللَّوَ  فَاتػَُّقوا} تعالى، لقولو

 أقوى وىذا غسلها، يستطيع ل اْلعضاء بقية ْلف ويتيمم؛ فيستعملو، اْلعضاء
 .وأحوطها اْلقواؿ

 . زوجتو بفطرة أعسر(: إذا ٗٗ-مسألة) 
 أو نفسها، فطرة فعليها زوجتو، بفطرة أعسر وإف(: ٜ٘/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 عاد يكن لم فإذا متحمل، ثم كاف إذا تتحمل ْلنها مملوكة؛ كانت إف سيدىا على
 سبب وجد من على تجب لم ْلنها شيء؛ عليها يجب ل أف ويحتمل. كالنفقة إليها،

 فإف النفقة، وتفارؽ. نفسو كفطرة غيره، على تجب فلم لعسرتو، حقو في الوجوب
 بها عليها ويرجع والعاجز، المعسر، على وتجب منو، بد ل مما ْلنها آكد؛ وجوبها

 .بخالفها والفطرة يساره، عند
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 فبمن يبدأ؟ يمونو من بعض فطرة عنإذا عجز  (:فرع)
 بدأ البعض عن عجز فإف»: قولو(: ٚ٘ٔ/ٙقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 عنهم، عليو الزكاة وجوب على بناء يموف، من بعض: أي «البعض» «فامرأتو بنفسو
 ولقوؿ عينًا؛ بذلك مخاطب ْلنو بنفسو؛ يبدأ فإنو يمونو من بعض فطرة عن عجز فإف

 صاع إل عنده ليس رجل ذلك مثاؿ ،«بنفسك ابدأ»: وسّلم عليو اهلل صّلى النبي
 وزوجتو نفسو على الصاع يقسم فهل اْلصلية وحوائجو عيالو، وقوت قوتو عن فاضالً 

 .الرجل عن الصاع ىذا فيكوف صاع، أقلها الفطرة: الجواب ل؟ أـ وأولده
 معاوضة إنفاؽ عليها اإلنفاؽ ْلف وأبيو؛ أمو على مقدمة وىي زوجتو،: أي: «فامرأتو»

 .واإلعسار اليسار حاؿ في ومثمن، ثمن كالبيع،
 واْلب، اْلـ من بالفطرة أولى المرأة فكانت تبرع، فإنفاؽ الوالدين على اإلنفاؽ أما

 .المسألة ىذه ترد ل صححناه ما وعلى
 لنفسو، فواحد أصواع ثالثة عنده كاف لو: أي «فرقيقو» «فأبيو فأمو فرقيقو،»: قولو

 اإلعسار في واجبة الرقيق نفقة ْلف أبيو؛ على مقدماً  لرقيقو والثالث لمرأتو، والثاني
 من أولى الرقيق فكاف اإليسار، في إل تجب ل فإنها الوالدين نفقة أما واإليسار،

 .الوالدين
 لكن سيده، على واجبة فطرتو ْلف الجميع؛ على مقدماً  الرقيق يكوف رجحنا ما وعلى

 .رقيقو دوف نفسو عن الصاع يخرج الحاؿ ىذه ففي واحد صاع إل عنده يكن لم إف
 أبيو؛ على مقدمة وىي ْلمو، الرابع الصاع يكوف المؤلف كالـ على «فأمّْوِ »: وقولو
: قاؿ صحابتي؟ بحسن الناس أحق من سئل حينما وسّلم عليو اهلل صّلى النبي لقوؿ

 .البر في تقديمها لوجوب اْلـ؛ تقدـ ىذا وعلى ،«أبوؾ: قاؿ الرابعة وفي أمك،»
 :قاؿ ولذلك اْلولد، على مقدـ وىو ْلبيو، الخامس الصاع فيكوف «فأبيو»: وقولو
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 ستة إل عنده يكن ولم أولد أربعة عنده كاف فلو واإلناث، الذكور ويشمل «فولده»
 لرقيقو، والثالث لزوجتو، والثاني لنفسو، صاع: اآلتي النحو على يخرجها فإنو آصع

 أولده؟ من يخرجو فعمن صاع ويبقى ْلبيو، والخامس ْلمو، والرابع
 إنو حيث متساووف، ْلنهم منهم؛ القرعة لو تكوف عمن ويخرجو بينهم، يقرع: الجواب

 .لهم ماؿ ل
 فال عنهم يؤد لم وإف أثيب، عنهم أدى إف عليو شيء فال الراجح القوؿ على وأما

 .سيده على واجبة فطرتو فإف العبد سوى عليو، شيء
 في وردت وقد للمتساويات، شرعي طريقٍ  والقرعة نقرع، الحقوؽ تساوت إذ: قاعدة
[ الصافات*{ ] اْلُمْدَحِضينَ  ِمنَ  َفَكافَ  َفَساَىمَ : }تعالى قولو موضعين، في القرآف
 ِإذْ  َلَدْيِهمْ  ُكْنتَ  َوَما َمْرَيمَ  َيْكُفلُ  َأيػُُّهمْ  َأْقاَلَمُهمْ  يُػْلُقوفَ  ِإذْ  َلَدْيِهمْ  ُكْنتَ  َوَما: }تعالى وقولو

 [.ٗٗ: عمراف آؿ{ ]َيْخَتِصُموفَ 
 يعلم لو»: وسّلم عليو اهلل صّلى قولو منها مواضع؛ ستة في السنة في وردت وقد

 .«لستهموا عليو يستهموا أف إل يجدوا لم ثم اْلوؿ والصف النداء في ما الناس
 وكاف يمونهم ممن سبق عمن الفطر زكاة أخرج إذا: أي «ميراث في فأقرب»: قولو

 كأختين القرابة في تساووا فإف الميراث، في إليو اْلقرب عن يخرجها فإنو زيادة، عنده
 عنده وليس شقيق وأخ ْلـ كأخ الميراث في اختلفوا وإف بينهما، يقرع فإنو شقيقتين

 السدس، لألـ لألخ يكوف فإنو النفقة حسب على عنهم يخرج: قلنا فإف صاع، إل
 ْلـ اْلخ أعطينا إذا ولكن عنهم، مات لو يرثونو ىكذا ْلنهم الباقي؛ الشقيق ولألخ

 عن تنقص سوؽ الواجبة الزكاة فإف أسداس خمسة الشقيق اْلخ وأعطينا السدس،
 .الصاع
 جعلنا فلو صاع، شرعاً  ومقدارىا شرعية، عبادة الزكاة ْلف بينهما؛ يقرع فإنو ولذلك

 والشتراؾ لو، تتم لم سدساً  لهذا جعلنا إذا وكذلك لو، تتم لم أسداس خمسة لهذا
 .سيأتي كما العبد بخالؼ بينهما، فيقرع تزاحم، اشتراؾ ىنا



 - 258 - 

 .المسألة ىذه ترد فال الراجح القوؿ على أما المرجوح، القوؿ على وىذا
 عليو يجب كاف إذا بما يقيد بل إطالقو، على ليس ىذا «ميراث في فأقرب»: وقولو

 عليو تجب فال أبناء لو الذي كالعم عليو، اإلنفاؽ عليو يجب لم إذا أما عليو، اإلنفاؽ
  .يرثو ل ْلنو زكاتو؛

 .نفسو عن أخرج إذا غيره على فطرتو وجبت من( : ٘ٗ-مسألة)
 والنسيب كالمرأة غيره، على فطرتو وجبت ومن(: ٜٙ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 نائب ْلنو نعلمو؛ خالؼ بغير صح عليو، تجب من بإذف نفسو عن أخرج إذا الفقير،
 فأجزأه فطرتو أخرج ْلنو يجزئو أحدىما، وجهاف؛ ففيو إذنو، بغير أخرج وإف. عنو

 فلم إذنو، بغير غيره على وجب ما أدى ْلنو يجزئو؛ ل: والثاني. عليو وجبت كالتي
  .غيره عن أدى لو كما يصح،

 .الفطر زكاة عليو ىل إليو شئ يحتاج  لو( : من ٙٗ-مسألة)
 أجرىا إلى أو لسكناىا، إليها يحتاج دار لو ومن(: ٜٙ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 من أو ىو خدمتهم إلى يحتاج رقيق أو مؤنتو، تلزمو لمن أو لو، بذلة ثياب أو لنفقتو،
 سائمة أو اْلصلية حوائجهم في بها والنتفاع ركوبها إلى يحتاجوف بهائم أو يمونو،
 الفطرة بإخراج إليو يحتاج الذي ربحها يختل بضاعة أو كذلك، نمائها إلى يحتاج
 بيعو، يلزمو فلم اْلصلية، حاجتو بو تتعلق مما ىذا ْلف كذلك؛ عليو فطرة فال منها،

 .نفسو كمؤنة
 كاف إذا والمرأة. بيعها يلزمو ل منها، والحفظ فيها للنظر إليها يحتاج كتب لو ومن
 ذلك من فضل وما. الفطرة في بيعو يلزمها لم إليو، يحتاج لكراء أو للبس حلي لها
 أمكن ْلنو بو؛ الفطرة وجبت الفطرة في وصرفو بيعو وأمكن اْلصلية، حوائجو عن

 .حاجتو عن فاضال يؤديو ما الطعاـ من ملك لو ما أشبو أصلي، ضرر غير من أداؤىا
 .المشترؾ العبد فطرة( : ٚٗ-مسألة)
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 منهم واحد كل أخرج عبدا جماعة ملك وإذا(: ٜٚ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 العبد فطرة أف ذلك وجملة الجميع عن صاعا أخرى، رواية اهلل عبد أبي وعن صاعا،

 الملك، وعبد سلمة، بن ومحمد مالك، قاؿ وبهذا. مواليو على واجبة المشترؾ
 .ثور وأبو الحسن، بن ومحمد والشافعي،

 منهم؛ واحد على فطرة ل: يوسف وأبو حنيفة، وأبو والثوري، وعكرمة، الحسن، وقاؿ
 وْلنو اْلحاديث، عمـو ولنا،. المكاتب أشبو تامة، ولية منهم ْلحد عليو ليس ْلنو
 الواحد، لمملوؾ فلزمتو أىلها من وىو الفطرة، على يقدر لمن مملوؾ مسلم عبد

 زكاة نفسو عن يخرج المكاتب وْلف مؤنتو، سيده تلـز ل فإنو المكاتب، وفارؽ
 إف ثم الصبي، عبد بدليل الفطرة، وجوب في معتبرة غير والولية القن، بخالؼ الفطر،
 .عليهم فطرتو فتكوف للجميع، وليتو

 واحد كل على إحداىما ففي منهم، واحد كل على الواجب قدر في الرواية واختلفت
. القتل ككفارة الشركاء، من واحد كل على تكميلها فوجب طهرة ْلنها صاع؛

 الظاىر وىذا. فيو ملكو بقدر منهم واحد كل على واحد صاع الجميع على والثانية،
 .أحمد عن
. صاع نصف منهم واحد كل يعطي: وقاؿ المسألة، ىذه عن أحمد رجع: فوراف قاؿ
 فطرتو أوجب من سائر قوؿ وىذا. واحد كل على كامل صاع إيجاب عن رجع يعني
 عاـ وىذا ،واحد كل على صاعا أوجب وسلم عليو اهلل صلى النبي ْلف سادتو؛ على
 شخص وْلنو لها، التابعة فطرتو فكذلك عليهم، تقسم نفقتو وْلف وغيره، المشترؾ في

 سادتو على فوجبت طهرة وْلنها الناس، كسائر صيعاف عنو تجب فلم واحد،
 للرواية ذكرناه ما ينتقض وبهذا إليو، احتيج إذا الجنابة من الغسل كماء بالحصص،

 .اْلولى
 فعلى فصاعدا اثنين بين أمة أو عبد كاف فإف (:ٕٙ٘/ٗوقاؿ ابن حـز في المحلى )

 إف وكذلك حصتو، بقدر مالكيو من واحد كل عن يخرج الفطر، زكاة إخراج سيديهما
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 وسفياف حي، بن والحسن حنيفة، أبو وقاؿ فصاعدا؟ سيدين بين كثيرا الرقيق كاف
 المشترؾ؟ الرقيق كثر لو وكذلك الفطر، زكاة أداء عليو ول سيديو على ليس: الثوري
 لو وكذلك منهما، واحد كل يملك ما بقدر سيداه عنو يخرج: والشافعي مالك، وقاؿ
 حجة سيده وعن الفطر صدقة عنو أسقط لمن نعلم ما: محمد أبو قاؿ الرقيق؟ كثر

 ..أصال
 عليهم شركاء بين والعبد»: قولو (:ٓٙٔ/ٙوقاؿ العالمة العثيمين في الشرح الممتع )

 ْلحدىم ثالثة بين عبد يكوف كأف شركاء، ىم أشخاص بين عبد كاف إذا: أي «صاع
 رؤوسهم بحسب عليهم الفطر زكاة تجب فهل سدسو، وللثالث ثلثو، وللثاني نصفو،

 ملكهم؟ بحسب أو
 .ثالثة ْلنهم صاع؛ ثلث واحد كل لـز الرؤوس بحسب تجب: قلنا إف: الجواب

 ثلث الثاني وعلى صاع، نصف اْلوؿ على: قلنا ملكهم، بحسب تجب: قلنا وإف
 حسب على فيكوف الشراكة على مبنية ْلنها صاع؛ سدس الثالث وعلى صاع،

 .الصحيح وىو المؤلف إليو ذىب الذي ىو وىذا ملكهم،
 ل واجب الفطرة ْلف صاع؛ منهم واحد كل على يجب: العلماء بعض قاؿ ولكن

 ضعيف؛ القوؿ ىذا ولكن صاعاً، يخرج أف عليو فيجب مالك إنساف فكل يتبعض،
 شخص كل على واجبة أصالً  أنها بمعنى فرع للغير بالنسبة الفطرة أف الصحيح ْلف

 وىم ثالثة فروع عندنا كاف فإذا غرماً، فتكوف فرع فهو عنو تحملها ومن بعينو،
 اْلصل فنعتبر ثالثة؟ اْلصل نجعل فكيف الرقيق وىو واحد أصل وعندنا الشركاء،

 بأف بالعكس اْلمر كاف لو كما ملكهم، بحسب صاع عليهم: ونقوؿ واحد، وىو
 .صاع واحد لكل أصواع ثالثة لهم فعليو واحد شخص عند أرقاء ثالثة يكوف

 .أدائها قبل الفطرة عليو وجبت من ماتإذا  (:ٛٗ-مسألة)
 أدائها، قبل الفطرة عليو وجبت من مات وإف(: ٓٓٔ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )

 يف لم وإف جميعا، قضيا بهما، يفي ماؿ ولو دين عليو كاف فإف تركتو من أخرجت
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 التركة أف الماؿ، زكاة في أحمد عليو نص. بالحصص والصدقة الدين بين قسم بهما،
 الفطر فزكاة ودين، فطر وصدقة ماؿ زكاة عليو كاف فإف. ىاىنا وكذا بينهما، تقسم

 اهلل حق أف ىذا وأصل الدين، فيحاصاف مصرفهما، لتحاد الواحد كالشيء والماؿ
 العين، في كانا أو الذمة، في فكانا واحد، بمحل تعلقا إذا اآلدمي، وحق سبحانو،

 .الستيفاء في تساويا
 . الفطرة وجوب بعد يمونو من أو عبيده ماتإذا  (:ٜٗ-مسألة)

 وجوب بعد يمونو، من أو عبيده، مات ولو (:ٓٓٔ/ٖقاؿ ابن قدامة في المغني )
 لو كما بموتو، تسقط فلم عبده، بسبب ذمتو في ثبت دين ْلنها تسقط، لم الفطرة،
 فالفطرة بتلفو، تسقط ل الماؿ زكاة وْلف ذمتو، في وجب دينا بإذنو العبد استداف

 .بخالفو الفطر وزكاة الروايتين، إحدى في بالعين، تتعلق الماؿ زكاة فإف أولى،
 زكاة وجوب بعد الماؿ تلف أف إلى - الحنفية ومنهم - الفقهاء ذىب(: ٓ٘-مسألة)

 الحنفية وفرؽ اتفاقا، ذمتو في تستقر بل يسقطها، ل أدائها من التمكن وبعد الفطر
 ما أدنى وىي الممكنة، بالقدرة متعلق الفطر زكاة وجوب بأف الماؿ زكاة وبين بينها

 وجوبها فيتعلق الماؿ زكاة أما ، غالبا حرج غير من لزمو ما أداء من العبد بو يتمكن
 بالقدرة اإلمكاف ثبت بعدما المكلف على اْلداء يسر يوجب ما وىي الميسرة، بالقدرة

 ، المالية الواجبات كأكثر النفس على الشاؽ الواجب لدواـ شرط ودوامها ، الممكنة
 القدرة ْلف ؛ اْلداء من التمكن بعد الماؿ بهالؾ والخراج والعشر الزكاة سقطت حتى

 ، شرطو لفوات الوجوب دواـ فيفوت ، بالهالؾ فاتت قد النماء وصف وىي الميسرة
 . الواجب لبقاء شرطا بقاؤىا فليس الممكنة القدرة بخالؼ

 الشافعية عند الفطر زكاة سقوط ففي اْلداء من التمكن قبل الماؿ تلف كاف إذا أما
 . ٔتسقط ل:  والثاني ، الماؿ كزكاة تسقط أصحهما:  وجهاف والحنابلة

                                                           

 ٖ) واإلنصاؼ ،( ٔٛ/ ٖ) والمغني ، (ٕٚٔ/ٙ) والمجموع ،(ٜٜٔ/٘) ،(ٖٚ/ٕٕ) عابدين ابن حاشية  ٔ
/ٙٚ،ٔٚٚ) . 
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 ، فتضيع وقتها غير في يخرجها أف إل بالتلف، الفطر زكاة سقوط إلى المالكية وذىب
 . ٔحينئذ يضمنها فإنو

 :الخادـ فطر زكاة (:ٔ٘-مسألة)
 فليس بأجرة يخدمها من لمرأتو كاف إف أنو إلى والحنابلة والشافعية المالكية ذىب
 ىذا في فرؽ ول للنفقة تابعة والفطرة النفقة، تقتضي ل اإلجارة ْلف فطرتو؛ الزوج على
 . وغيره الحر بين
 على فليس خادـ لها يجب ل ممن كانت فإف نظر، لها مملوكا الخادـ كاف وإف

 . كذلك فطرتو الزوج
 الفطرة ْلف ، فطرتو فعليو بخادمها يخدمها أف على واتفقا مثلها يخدـ ممن كانت وإف

 . الزوجة على وجوبها يرى الشافعية من الحرمين إماـ أف إل للنفقة تابعة
 ل لو ملكو بسبب عنو الفطر زكاة إخراج عليو فيجب أمتو أو بعبده أخدمها إف أما

 . للزوجة خدمتو بسبب
 الزوجة صحبت التي المرأة عن الفطر زكاة حكم في الشافعية أقواؿ اختلفت وقد

 معنى في ْلنها ؛ عليو فطرتها لزـو عدـ عندىم فالراجح ، بإذنو بنفقتها لتخدمها
 .ٕللنفقة تابعة ْلنها ؛ فطرتها وجوب إلى الرافعي اإلماـ وذىب، المستأجرة

 الفطر؟ صدقة حكم ما(: ٜٚٔ/ٗٔوقد سئل العالمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
 والخادـ؟ الزوجة فيهم بما بيتو أىل عن الرجل تلـز وىل ....

 تشترط أو المستأجر بها يتبرع أف إل نفسو على زكاتو المستأجر الخادـفأجاب:... 
  .الحديث في تقدـ كما سيده، على فزكاتو المملوؾ الخادـ أما عليو،

 
 )باب تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة في الزكاة(

                                                           

  . (ٜٓ/ٕ) الزرقاني وشرح ،(ٖٙٚ/ٕ) الجليل مواىب ٔ
 المحتاج مغني ، (ٛٔٔ/ٙ) المجموع ، (ٕ٘ٗ/ٔ) العدوي حاشية ، (ٙٛٔ/ٗ) خليل مختصر على الخرشي ٕ
(ٔ /ٖٗٓ) ، (ٖ/ٖٖٗ) . 
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 بالكتاب مفروضة وأنها اإلسالـ أركاف من ركن الزكاة أف الفضيلة أصحاب ذكر* 
 . واإلجماع والسنة

 . القيامة يـو صاحبو بو يعذب كنز فهو زكاتو تؤد لم زكوي ماؿ كل بأف وذكروا* 
 اْلنعاـ من والخارج اْلنعاـ بهيمة ىي الزكوية اْلمواؿ أف الفضيلة أصحاب وذكر* 

 . التجارة وعروض والنقداف اْلرض من والخارج
 وىي اْلنعاـ بهيمة في الزكاة وجوب في شرط السـو أف الفضيلة أصحاب واختار* 

 . الحوؿ أكثر في ترعى التي
 عشرين إلى خمسا تبلغ حتى شيء فيها يجب ل اإلبل أف الفضيلة أصحاب وذكر* 

 بنت والثالثين الست وفي مخاض بنت والعشرين الخمس وفي شاة خمس كل ففي
 والسبعين الست وفي،  جذعة والستين اإلحدى وفي، حقة واْلربعين الست وفي لبوف
 ففي واحدة ومائة العشرين على زادت فإذا حقتاف والتسعين اإلحدى وفي لبوف بنتا
 . شيء الفرضين بين فيما وليس حقة خمسين كل وفي لبوف بنت أربعين كل
 أو بتبيع فيجب ثالثين تبلغ حتى فيها شيء ل البقر أف الفضيلة أصحاب وذكر* 

 وأما مسنة أربعين كل وفي تبيع ثالثين كل في ثم تبيعتاف أو تبيعاف الستين وفي تبيعة
 . فيها زكاة فال الحوامل

 إلى شاة فيها فتجب أربعين حتى فيها زكاة ل الغنم أف الفضيلة أصحاب وذكر* 
 ثالث ففيها واحدة زادت فإذا مائتين إلى شاتاف ففيها واحدة زادت فإذا ومائة عشرين

 . شاة مائة كل في ثم،  شياه
 ول الحامل ول الربا ول عوار ذات ول ىرمة ول تيس الزكاة في يؤخذ ل بأنو وأفتوا* 

 . ربها يشاء أف إل الماؿ كرائم
 يكاؿ ثمر كل وفي كلها الحبوب في تجب الزكاة أف الفضيلة أصحاب وذكر* 

 . ويدخر
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 أوسق خمسة وىو نصابًا تبلغ أف لوجوبها يشترط أنو الفضيلة أصحاب وذكر* 
 وقت لو مملوكا يكوف وأف وسلم عليو اهلل صلى النبي بصاع صاعا ستوف والوسق
 . الزكاة وجوب

 . بمؤنة سقي فيما العشر ونصف،  مؤنة بال سقي فيما العشر يجب بأنو وأفتوا* 
 فيو فالواجب اآلخر النصف مؤنة وبغير العاـ نصف بمؤنة يسقى كاف إذا بأنو وأفتوا* 

 . اْلكثر اعتبر اآلخر من أكثر بأحدىما سقي وإف العشر أرباع ثالثة
 الوجوب يستقر ل ولكن الثمر صالح وبدا الحب اشتد إذا تجب الزكاة بأف وأفتوا* 
 . الجرين في بجعلها إل
 . يابًسا والثمر مصفى الحب زكاة إخراج يجب أنو الفضيلة أصحاب وذكر* 
 الثمر صالح بدا إذا ساعيا اإلماـ يبعث أف ينبغي أنو الفضيلة أصحاب وذكر* 

 نوعا كاف وإف وحده نوع كل خرص أنواعا كاف فإف فيو ليتصرفوا عليهم فيخرصو
 . واحدة دفعة الجميع خرص ولو وحده شجرة كل خرص واحدا

 . الخضروات في الزكاة تجب ل بأنو وأفتوا* 
 والواجب مثقالً  عشرين يبلغ حتى الذىب في زكاة ل أنو الفضيلة أصحاب وذكر* 
 . مثقاؿ نصف فيو
 فيها والواجب درىم مائتي تبلغ حتى الفضة في زكاة ل أنو الفضيلة أصحاب وذكر* 

 .دراىم خمسة
 . مثقالً  وأربعوف مائة بالمثاقيل الفضة نصاب بأف وذكروا* 
 . الخمس فيو يجب الركاز بأف وأفتوا* 
 تجب الزكاة وأف للبيع المعدة اْلمواؿ بأنها التجارة عروض الفضيلة أصحاب وعرؼ* 

 تقـو وأنها التجارة بنية بفعلو وملكها الفضة أو الذىب من نصابا قيمتها بلغت إذا فيها
 . فضة أو ذىب من والمساكين للفقراء أحظ ىو بما الحوؿ عند
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 اإلسالـ:  خمسة بشروط إل العبد على تجب ل الزكاة أف الفضيلة أصحاب وذكر* 
 وكذلك اْلرض من الخارج في إل الحوؿ ومضي الملك وتماـ نصاب وملك والحرية

 نصابا يكن لم وإف نصابا بلغ إذا أصلهما حوؿ حولها فإف التجارة وربح السائمة نتاج
 . نصابًا يتم أف حين من يبتدئ فحولو

 والعاملوف والمساكين الفقراء:  لهم إل تصرؼ ل ثمانية الزكاة مصارؼ بأف وذكروا* 
 . السبيل وابن اهلل سبيل وفي والغارموف الرقاب وفي قلوبهم والمؤلفة عليها

 تركها من وأما يكفر فإنو لوجوبها جحًدا الزكاة ترؾ من بأف الفضيلة أصحاب وذكر* 
 . يكفر ل ولكن بذلك وفاسق كبيرة معصية عاصي فهو فقط بخالً 

 واإلحساف ورحمتهم اْلمواؿ بأصحاب الرفق على مبناه الحوؿ اشتراط بأف وذكروا* 
 . إليهم

 جديًدا حولً  بو يستأنف فإنو باإلرث آخر إلى مالكو من انتقل إذا الماؿ بأف وأفتوا* 
 . اْلوؿ الحوؿ على فيو يبني ول
 . حوؿ كل زكاتو يؤدي فإنو مليء على كاف إذا الدين بأف وأفتوا* 
 . فيها زكاة ل القنية وثياب الركوب ودابة السكن بيت بأف وأفتوا* 
 . الزكاة يمنع ل الدين أف الفضيلة أصحاب واختار* 
 مدينا كاف ولو نصابا بلغ إذا الزرع صاحب على الزكاة الفضيلة أصحاب وأوجب* 

 . الزراعي للبنك
 واحدة لسنة قبضو إذا يزكيو الدين صاحب فإف مليء غير كاف إذا الدين بأف وأفتوا* 

 . سنين عدة عليو مضت وإف
 مقسطة وكونها الحوؿ عليها حاؿ إذا المقسطة اْلمواؿ في الزكاة بجوب وأفتوا* 

 . ومصلحتو ربحو لزيادة ذلك فعل المالك ْلف يضر ل شهريا
 الدين من بالخصم عليها يتحايل أف الزكاة عليو وجبت لمن يجوز ل بأنو وأفتوا* 

 . لمالو وقاية ذلك في ْلف الغريم على الذي



 - 266 - 

 الماؿ من فيخرج،  جنسو من الماؿ زكاة يخرج أف عليو الماؿ صاحب بأف وأفتوا* 
 . وىكذا تمرا التمر ومن برا البر ومن نقدا النقدي

 عليها وحاؿ نصابا بلغت إذا اْلمواؿ من البنك في يودع فيما الزكاة بوجوب وأفتوا* 
 . الحوؿ

 بالحوؿ اعتداد ول الهجرية السنة ىو إنما الزكاة حوؿ في المعتبر بأف وأفتوا* 
 . القمرية غير باْلشهر ول الميالدي

 . العوامل في زكاة ل بأنو الفضيلة أصحاب واختار* 
 وإف التجارة عروض زكاة ففيها للتجارة معدة كانت إذا اْلنعاـ بهيمة بأف وأفتوا* 

 . معلوفة كانت
 . نصابًا وكانت الحوؿ عليها تم إذا العقارات أجور في الزكاة بوجوب وأفتوا* 
 لمصلحة إل الماشية زكاة عن القيمة إخراج يجوز ل أنو الفضيلة أصحاب واختار* 

 .اْلمر ولي يراىا
 . نصابًا كاف إف أصلو حوؿ حولو يعتبر التجارة ربح بأف وأفتوا* 
 . نصابًا كاف إف أصلها حوؿ حولها يعتبر السائمة نتاج بأف وأفتوا* 
 . الواجبة الزكاة إسقاط على التحايل بحرمة وأفتوا* 
 . التجارة عروض زكاة ففيها للبيع معدة كانت إذا إل فيها زكاة ل الخيل بأف وأفتوا* 
 . تجارة عروض زكاة أي للبيع المعدة اْلرانب في الزكاة وأوجبوا* 
 . زبيًبا تؤخذ العنب زكاة بأف وأفتوا* 
 . تمًرا تخرج الرطب زكاة بأف وأفتوا* 
 المعتدؿ الرجل بيدي حفنات بأربع يقدر النبوي الصاع أف الفضيلة أصحاب واختار* 
 . الخلقة في
 . بائعو على زكاتو فإف اشتداده بعد قمًحا باع من بأف وأفتوا* 
 . لالستعماؿ المعدة اآللت في زكاة ل بأنو وأفتوا* 
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 أي التجارة عروض زكاة ففيو للتجارة معدا كاف إذا إل فيو زكاة ل العسل بأف وأفتوا* 
 . نصابًا قيمتو بلغت إف العشر ربع
 . حصاده يـو تكوف اْلرض من الخارج زكاة بأف وأفتوا* 
 . للتجارة أعد إذا إل الفواكو جملة من ْلنو فيو زكاة ل التين بأف وأفتوا* 
 . للتجارة أعدت إذا إل فيها زكاة ل والكمثرى الرماف بأف وأفتوا* 
 . نصابًا بلغت إذا القهوة حبوب في الزكاة بوجوب وأفتوا* 
 كالحنطة قوتًيا كاف سواء كلها الحبوب في تجب الزكاة أف الفضيلة أصحاب وذكر* 

 اْلبازير من أو والحمص والعدس كالباقالء القطنيات من أو،  والدخن واْلرز والشعير
 والفجل الرشاد كحب البقوؿ وحب والخيار والقثاء الكتاف وكبذر والكموف كالكزبرة
 . والقرطم

 . يدخر ول يكاؿ ل ثمرىا ْلف فيها زكاة ل التي الثمار من الهند جوز بأف وأفتوا* 
 . القطن نبات في الزكاة وجوب عدـ الفضيلة أصحاب واختار* 
 . السكر قصب في زكاة ل بأنو وأفتوا* 
 . فيها زكاة ل الفارسي والقصب والحشيش الحطب بأف وأفتوا* 
 . مؤجرىا على ل زارعها على يكوف المؤجرة اْلرض من الخارج زكاة بأف وأفتوا* 
 اْلرض كانت أو مدينا صاحبها كاف ولو اْلرض صاحب على الزكاة بوجوب وأفتوا* 

 . مرىونة
 . النقدين أحد نصاب بلغت إذا الحديثة الورقية العمالت في الزكاة بوجوب وأفتوا* 
 جراماً  وتسعوف واحد اآلف بو المعموؿ الحالي بالجراـ الذىب نصاب أف وذكروا* 

 . جراـ أسباع وثالثة
 . زكاتها حلوؿ وقت قيمتها ىو النقدين قيمة في المعتبر بأف وأفتوا* 
 كن إذا والفضة الذىب حلي في الزكاة وجوب على أجمعوا العلم أىل أف وذكروا* 

 . للتجارة معداً  كاف أو الستعماؿ محـر حلياً 
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 . لالستعماؿ المعد الحلي في الزكاة وجوب الفضيلة أصحاب واختار* 
 بو يكمل ما التجارة عروض أو الفضة أو الذىب من عنده كاف أو نصاباً  بلغ إذا* 

 . النصاب
 . الحوؿ عليو وحاؿ نصاباً  كاف إذا للزواج المجموع الماؿ في الزكاة وأوجبوا* 
 . للقنية المعد السالـ في الزكاة وجوب بعدـ وأفتوا* 
 وليست ونحوه كالمرتب تباعاً  نقود ملكية لو يتجدد من أف الفضيلة أصحاب وذكر* 

 : حالتاف ذلك زكاة في فلو اْلولى النقود عن ناشئة الثانية
 ىذه أمثاؿ من مبلغ كل فيو يخص لكسبو حساب جدوؿ لنفسو يجعل أف:  اْلولى
 حوؿ عليو مضى كلما لحالو مبلغ كل زكاة ويخرج ملكو يـو من يبدأ بحوؿ المبالغ

 . إياه امتالكو تاريخ من
 حينما والحديث القديم سواء الجميع يزكي أف وىي واْلفضل اْلكمل وىي:  الثانية
 . ْلجره أعظم وىذا،  اْلوؿ على الحوؿ يحوؿ

 من الحوؿ عليها وحاؿ قبضها إذا إل فيها زكاة ل الخدمة نهاية مكافأة بأف وأفتوا* 
 .استالمها تاريخ

 ْلصحابها صرفت ثم سنين عندىا بقيت إذا الدوؿ على المستحقات بأف وأفتوا* 
 . جديدة سنة بها استقبل إذا إل فيها زكاة ل فإنو
 . الزكاة من الضرائب تحتسب أف يجوز ل بأنو وأفتوا* 
 . التعاونية الجمعيات أمواؿ في الزكاة بوجوب وأفتوا* 
 من إل منو توفر ما يعود ل أف بشرط فيها زكاة ل الخيرية القبائل صناديق بأف وأفتوا* 

 تبرعوا ما كاف إذا وأما،  تبرعهم بمجرد انقطع قد الخاص تملكهم يكوف وأف،  تبرعوا
 . الزكاة ففيو ملكهم عن يخرج لم بو
 أمواؿ ىي بل،  ْلحد ملكاً  ليست التي العامة الخيرية المؤسسات أمواؿ بأف وأفتوا* 

 . الوقف حكم في ْلنها فيها زكاة ل أنو،  العامة البر أوجو في لإلنفاؽ معدة خيرية
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 . التجارة بها قصد إذا إل المشتراة اْلرض في زكاة ل بأف وأفتوا* 
 . التجارية الغرؼ في المرصود الماؿ في الزكاة بوجوب وأفتوا* 
 . فيو زكاة ل مسجد لبناء الموقوؼ الماؿ بأف وأفتوا* 
 . أصلو الربح حوؿ ْلف واْلرباح المساىمة ماؿ أصل في الزكاة بوجوب وأفتوا* 
 . الوجوب شروط توفرت إذا الفور على واجب الزكاة إخراج بأف وأفتوا* 
 حاؿ إذا الزكاة فيها يجب فإنو التجارة بها قصد إذا واْلراضي العقار بأف وأفتوا* 

 . العشر ربع وفيها الوجوب وقت سعرىا حسب تقويمها ويكوف ، النية ىذه على حوؿ
 عليها وحاؿ قبضت إذا أجرتها في الزكاة تجب المؤجرة والمصانع العقار بأف وأفتوا* 

 . الحوؿ
 . فضة أو ذىب أو نقد من عنده ما إلى تضم العروض قيمة بأف وأفتوا* 
 عن عنده فضل إذا نفسو مؤنة تلزمو مسلم كل على واجبة الفطر زكاة بأف وأفتوا* 

 . المعتاد البلد قوت من صاح وليلتو العيد يـو عيالو وقوت قوتو
 . عثماف لفعل أمو ببطن الذي الطفل عن إخراجها باستحباب وأفتوا* 
 . ثالثة أو يومين أو بيـو العيد يـو عن تقديمها بجواز وأفتوا* 
 بلد فقراء إلى نقلها يجوز وأنو مخرجها بلد في المسلمين فقراء تعطى بأنها وذكروا* 

 أف اْلمانة ذوي من غيره أو المسلمين إلماـ يجوز وأنو حاجة أشد أىلها أخرى
 . العيد صالة قبل لمستحقيها تصل أف على الفقراء على ويوزعها يجمعها

 . تقريًبا كيلو ثالثة ، بالكيلو النبوي الصاع مقدار بأف وذكروا* 
 تجب آثم فهو عذر بال فعل ومن شرعا المحدد وقتها عن تأخيرىا جواز بعدـ وأفتوا* 

 . كالصالة وقتها بخروج تسقط فلم عبادة ْلنها والقضاء التوبة عليو
 . الصالة بعد ولو إخراجها عليو لكن ، عليو إثم فال ناسيا أخرىا من وأما* 
 زكاة إخراج عن المسؤلوف ىم ونحوىا والمزارع المصانع في العماؿ بأف وأفتوا* 

 . عليهم وجوبها اْلصل ْلف أنفسهم



 - 270 - 

 أوؿ وىو رمضاف من يـو آخر الشمس غروب من يبدأ الفطر زكاة وقت بأف وذكروا* 
 . العيد بصالة وينتهي شواؿ من ليلة
 شرطها عبادة ْلنها عنهم تخرج فال الفطر زكاة منهم تقبل ل الكفار بأف وأفتوا* 

 . شيئا منها الكفار إعطاء يجوز ل وكذلك ، اإلسالـ
 ل ْلنو الفطر زكاة إعطائو من يمنع ل المعاصي لبعض الفقير ارتكاب بأف وأفتوا* 

 . الملة عن يخرج ل الذنوب ارتكاب فإف ، مسلما يزاؿ
 ينبغي لكن تعالى اهلل إلى اْلمور وبواطن ، فقير ىذا أف الظن بغلبة بالكتفاء وأفتوا* 

 ذمة برئت فقد غنيا كاف أنو ذلك بعد ظهر وإف ، العبادة لهذه والحتياط التحري
 بغلبة والعمل الظاىر في النظر وىو شرعا بو أمر ما فعل بأنو ذلك يضره فال المزكي

 . الظن
 إخراجها وجوب على دلت الشرعية اْلدلة بأف نقودا الفطر زكاة يجوز ل بأنو وأفتوا* 

 . طعاما
 قبل يؤدوىا أف الناس من الزكوات تستلم الخيرية الجمعيات الفضيلة أصحاب ونبو* 

 . ذلك في يتساىلوا ل وأف العيد صالة
 . أمالكو جملة من صار ْلنو استالمو بعد الفطرة صاح بيع للفقير يجوز بأنو وأفتوا* 
 . للفقير أنفع كانت ولو مالبس إخراجها يجوز ل بأنو وأفتوا* 
 إخراجها وقت فيو ىو الذي المزكي بلد في الفطر زكاة تخرج أف اْلفضل بأف وأفتوا* 

 . بأس فال بالوكالة غيره في أخرجت وإف
 . إخراجها عند يقاؿ معينا دعاء ىناؾ ليس بأنو وأفتوا* 
 . أعلم واهلل.  العيد صالة وقبل الفجر صالة بعد إخراجها اْلفضل بأف وذكروا* 
 
 ( فصل) 
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 أو بسنة وجوبها حلوؿ قبل الماؿ زكاة تعجيل يجوز بأنو الفضيلة أصحاب وأفتى* 
 . سنتين

 . الفور على واجب الزكاة إخراج بأف وأفتوا* 
 . الذمة وإبراء الحيطة من فيو لما الحقيقي المستحق عن بحثا التأخير بجواز وأفتوا* 
 من برؾ عما إخراجها عليو يجب فإنو فتاب عددا سنين مالو زكاة ترؾ من بأف وأفتوا* 

 . الماؿ تقدير في ظنو بغلبة ويعمل ، السنوات
 إلى بأدائها إل ذمتو تبرأ ل فإنو فأضاعها اْلمين إلى زكاتو دفع من بأف وأفتوا* 

 . مستحقيها
 يضمن صاحبها فإف وجوبها استقرار بعد تلفت إذا والعروض النقدين زكاة بأف وأفتوا* 
 . مستحقيها إلى بإيصالها إل مطلًقا صاحبها ذمة تبرأ فال ،

 الولي ويتولى والمجانين اليتامى أمواؿ في الزكاة وجوب الفضيلة أصحاب واختار* 
 . إخراجها

 الملك لنتفاء ونحوىا المساجد على اْلوقات أمواؿ في الزكاة تجب ل بأنو وأفتوا* 
 . عنها

 . إذنو بعد إل بالغ أحد عن الزكاة دفع ْلحد يجوز ل بأنو وأفتوا* 
 . ذلك الشرعية المصلحة اقتضت إذا بلد إلى بلد من الزكاة نقل بجواز وأفتوا* 
 فإف ، المستحقين أىلها على بنفسو زكاتو توزيع للمزكي الفضيلة أصحاب واستحب* 

 . والطاعة السمع باب من ذلك ْلف لو تسليمها فالمشروع اْلمر ولي طلبها
 . للغني تحل ل بأنها وأفتوا* 
 الشخصي لغرضو شيًئا منها يأخذ أف الزكاة إخراج في للوكيل يجوز ل بأنو وأفتوا* 

 . بدلها رد وعليو أثم فقد فعل ومن
 نشاط ذات ْلنها اْلطفاؿ لرعاية اليونسيف لمنظمة الزكاة صرؼ يجوز ل بأنو وأفتوا* 
 .المسلمين يخص ل
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 . المساجد في التي البر صناديق في الزكاة وضع يجوز ل بأنو وأفتوا* 
 . لها المدفوعة الزكاة أمواؿ استثمار لها يجوز ل الجمعيات بأف وأفتوا* 
 من كاف إذا زكاة بأنها لو المدفوعة يعلم أف الزكاة صحة شروط من ليس بأنو وأفتوا* 

 .المستحقين
 .والفقراء بالمعوقين يتعلق فيما الزكاة أمواؿ من الستفادة من مانع ل بأنو وأفتوا* 
 إليهم دفعها الواجب بل الزكاة، أموؿ من للفقراء مساكن بناء يجوز ل بأنو وأفتوا* 

 .لحالهم مناسًبا يرونو ما على فيها ليتصرفوا
 دخل لو يكن ولم يكفيو راتبو يكن لم إذا الشهري الراتب ذا الموظف بأف وأفتوا* 

 . الزكاة من إعطاءه جاز كفايتو يكمل آخر
 ولو الزكاة من يعطوف فإنهم اْلمر ولي قبل من كانوا إذا عليها العاملين بأف وأفتوا* 

 . أغنياء كانوا
 بو يستعين ما الزكاة من يعطى فإنو سدادا يجد ولم اضطرارا استداف من بأف وأفتوا* 

 . منها يعطى ل فإنو الدنيا من وازديادا ترفا استداف من وأما ، دينو قضاء على
 . كاملة لسنة يكفيهم ما الزكاة من يعطوف والمساكين الفقراء بأف وأفتوا* 
 . باحتراقو افتقر قد كاف إذا الزكاة من يعطى بأنو بيتو احترؽ فيمن وأفتوا* 
 لو يجوز ل فإنو يمونو من ويكفي يكفيو تجارة من دخل أو راتب لو من بأف وأفتوا* 

 . الزكاة من اْلخذ
 . عائلتو ويكفي يكفيو ما ويعطى لوليو تسلم لكن الوعي لفاقد دفع بجواز وأفتوا* 
 . فقراء كانوا إذا أخيو ْلبناء زكاتو يعطي أف يجوز العم بأف وأفتوا* 
 . فروعو إلى ول أصولو إلى ل زكاتو يدفع ل اإلنساف بأف وأفتوا* 
 . فقراء كانوا إذا ، إليها لحاجتهم منها العلم طالب إعطاء بجواز وأفتوا* 
 على يقدر ل كاف إذا ذلك على إلعانتو الزواج يريد لمن دفعها بجواز وأفتوا* 

 . النفقات
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 مخول كاف إذا إل قبيلتو أفراد من الزكاة جباية في لو حق ل القبيلة شيخ بأف وأفتوا* 
 .اْلمر ولي من
 ىو كما ينسخ لم باقيا يزاؿ ل قلوبهم المؤلفة سهم أف الفضيلة أصحاب واختار* 

 . القرآف نس
 . مرتد ْلنو الزكاة في لو حق ل الصالة تارؾ بأف وأفتوا* 
 . اْلسر من رقبتو لفك الزكاة ماؿ من يفادي المسلم اْلسير بأف وأفتوا* 
 . الزكاة من دينو يوفى فإنو دين وعليو مات من أف الفضيلة أصحاب واختار* 
 .لحجو يكفيو ما الزكاة من يعطى أف يجوز فإنو للحج مال يجحد ل من بأف وأفتوا* 
 الخيرية والمؤسسات والمستشفيات المساجد لبناء الزكاة صرؼ يجوز ل بأنو وأفتوا* 
 من شيء بها يصلح أف ول ، للمدرسين رواتب تجعل أف ول اإلسالمية المدارس ول

 .والقناطر الطرؽ
 المساجد في القرآف حلقات لمدرسي الزكاة جواز الفضيلة أصحاب واختار* 

 . لهم رواتب أنها على تحسب ولكن فقراء كانوا إذا الحلقات ولطالب
 . الزكاة ماؿ من وتعميرىا اآلبار حفر يجوز ل بأنو وأفتوا* 
 عينا الزكاة تدفع بل ، الفقير إلى لتدفع الزكاة بماؿ كتب شراء يجوز ل بأنو وأفتوا* 

 . التوبة آية في المذكورين لمستحقيها
 المتطوعوف الغزاة أي(  اهلل سبيل وفي: )  بقولو المراد أف الفضيلة أصحاب وذكر* 

 . استعداد من لهم يلـز وما بغزوىم
 وليس للدعوة متفرغين كانوا إذا تعالى اهلل إلى للدعاة الزكاة صرؼ بجواز وأفتوا* 

 . عنها يغنيهم ما لديهم
 استيعاب يلـز فال واحد صنف على القتصار جواز الفضيلة أصحاب واختار* 

 . بالزكاة كلها اْلصناؼ
 .العكس وكذلك فقيرة كانت إذا الزكاة من أختو يعطي أف لألخ يجوز بأنو وأفتوا* 
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 . فقيرة كانت إذا الزكاة من أختها تعطي أف لألخت الفضيلة أصحاب وأجاز* 
 دفعا فقيرا كاف إذا لزوجها مالها زكاة الزوجة صرؼ جواز الفضيلة أصحاب واختار* 

 . لفقره
 وكسوتها نفقتها ْلف لزوجتو زكاتو صرؼ للزوج يجوز ل أنو الفضيلة أصحاب واختار* 

 . واجبة عليو
 . وأولده وللخاؿ ، وأولده للعم الزكاة دفع الفضيلة أصحاب وأجاز* 
 . عليو نفقتو للزـو الزكاة من ابنو يعي أف يجوز ل اْلب بأف وأفتوا* 
 . أولدىما على لزمة نفقتهما ْلف لألبوين الزكاة دفع بمنع وأفتوا* 
 . اْلـ لزوج الزكاة دفع بجواز وأفتوا* 
 . زوجها ْلبي زكاتها دفع بجواز وأفتوا* 
 . الزكاة لهم تحل ل وسلم عليو اهلل صلى النبي بيت آؿ بأف وأفتوا* 
 بد ل أمر في السؤاؿ أو سلطاف من إل ، الناس سؤاؿ أي ، المسألة بحرمة وأفتوا* 

 . منو
 . لإلسالـ التأليف منها المقصود كاف إذا الكتاب ْلىل الهدية بجواز وأفتوا* 
 . محاربا يكن لم ما اْلضحية من الكافر إطعاـ بجواز وأفتوا* 
 . كافر ْلف تقبل ل صدقتو فإف للصالة تارؾ وىو تصدؽ من بأف وأفتوا* 
 بو جرت ما إل منو إذف بدوف زوجها ماؿ من تتصدؽ أف للمرأة يجوز ل بأنو وأفتوا* 

 .وأعلم أعلى ربنا واهلل.  عرفًا يسير وكاف العادة
 
 
 


