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 توى و ع ءا اا   

 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  )١(في اإلسالم الزكاةمكانة 

والصالة والسالم علـى   ،والعاقبة للمتقني ،العاملني باحلمد هللا ر

عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد 

أما  ، يوم الديناهللا وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل

   :بعد

 ،)مكانة الزكاة يف اإلسـالم ( :فموضوع احملاضرة كما قال املقدم

وأا من أركـان   ،كل مسلم له أدىن بصرية يعلم أن الزكاة أمرها عظيم

وقد مجع اهللا  ،بل هي الركن الثالث من أركان اإلسالم ،اإلسالم اخلمسة

وهكذا مجع بينهما  ،عظيمبينها وبني الصالة يف مواضع كثرية من كتابه ال

ومن ذلك قول  ،الرسول املصطفى عليه الصالة والسالم يف أحاديث كثرية

ت�ـو لز�كـا ��كع�ـو م�ـع�      ﴿ :اهللا جل وعال �ق龵يم�و لص�ـال �

ت�و لز�كا �ط龵يع�ـو  ﴿ :وقوله سبحانه ،)٢(﴾لر�ك龵ع龵ني� �ق龵يم�و لص�لا �

  س�و لر�

                                                 

  .مساحته يف اجلامع الكبري بالرياضألقاها " مكانة الزكاة يف اإلسالم " حماضرة بعنوان ) ١(

  .٤٣سورة البقرة، اآلية ) ٢(
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ت�و� ﴿ :وقوله عز وجل ،)١(﴾لع�لَّكم� ت�ر�ح�م�و فإ ت�اب�و �قام�و لص�ال �

وقولـه   ،)٢(﴾ لز�كا فإخ�و�ن�كم� ف龵ي لد龷ين �ن�فص龷ل آلي�ا龵 ل龵قو� ي�ع�لم�و

 له� لد龷ين� ح�ن�فا �ي�ق龵يم�ـو  �م�ا م龵ر� لَّا ل龵ي�ع�ب�د� للَّه� م�خ�ل龵ص龵ني�﴿ :تعاىل

龵م�ة龷ين� لقي龵 �ك龵ل     .يف آيات أخرى ،)٣(﴾لص�لا �ي�ؤ�ت�و لز�كا �

ولقول النيب الكرمي عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح الذي 

ورواه غريمها أيضاً مـن   ،رواه الشيخان البخاري ومسلم يف الصحيحني

 بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما عن النيب صـلى اهللا  حديث عبد اهللا

شهادة أن ال إلـه إال اهللا  : بين اإلسالم على مخس(( :عليه وسلم أنه قال

وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج 

على أن يعبـد اهللا  : بين اإلسالم على مخس(( :ويف لفظ آخر  .)٤())البيت

  ،احلـديث  )٥(...)) ويكفر مبا دونه، وإقام الصالة، وإيتاء الزكـاة  وحده

  وهذا 

                                                 

 .٥٦سورة النور، اآلية ) ٣(

   .١١سورة التوبة، اآلية ) ٢(

  . ٥نة، اآلية سورة البي) ٣(

باب بيان أركان ) اإلميان(، ومسلم يف ٨باب بين اإلسالم على مخس برقم ) اإلميان(رواه البخاري يف ) ٤(

باب ما جاء بين اإلسالم على مخـس بـرقم   ) اإلميان(، والترمذي يف ١٦اإلسالم ودعائمه العظام برقم 

  . واللفظ له) ٢٦٠٩(

  ).١٦(ركان اإلسالم ودعائمه العظام برقم باب بيان أ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٥(
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يبني لنا عظم شأن الزكاة وأا يف كتاب اهللا ومن سنة رسوله عليه الصالة 

 ،والصالة ال خيفى عظم شأا فهي عمود اإلسالم ،والسالم قرينة الصالة

 :جـل وعـال  وقد قال اهللا فيهـا   ،وهي أعظم األركان بعد الشهادتني

   .)١())حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني((

العهد الذي بيننا وبينهم الصـالة  (( :وقال فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم

   .)٢())فمن تركها فقد كفر

بني الرجـل وبـني   (( :وقال فيها النيب عليه الصالة والسالم أيضاً

صالة عمود اإلسالم وأهـم أركانـه   فال )٣())الشرك والكفر ترك الصالة

فالصالة حق هللا تتعلق  ،والزكاة أختها وقرينتها ،وأعظمها بعد الشهادتني

يناجيـه ويـذكره    ،بالبدن فهي عبادة بدنية يقوم فيها العبد بني يدي ربه

 ،فأمرها عظيم وتأثريها يف القلوب عظـيم  ،ويدعوه ويقرأ كتابه سبحانه

وصـارت   ،ته عن الفحشاء واملنكـر  وهي اليت من أقامها وأدى حقها

وهي اليت قال فيهـا   ،سبب سعادته وسالمته وجناته وصالح قلبه وعمله

  النيب عليه الصالة والسالم ملا ذكرها بني أصحابه يف 

                                                 

  ). ٢٣٨(سورة البقرة، اآلية ) ١(

  ).٢٦٢١(باب ما جاء يف ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه الترمذي يف ) ٢(

  .٨٢باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

من حافظ عليها كانت لـه  (( :بعض أيامه قال فيها عليه الصالة والسالم

عليها مل يكن لـه نـور وال   نوراً وبرهاناً وجناة يوم القيامة ومن مل حيافظ 

برهان وال جناة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأيب بـن  

   .خرجه اإلمام أمحد وغريه بإسناد حسن )١())خلف

إمنا حيشر مضيع الصالة مع  :قال بعض أهل العلم يف هذا احلديث

يف  ألنه شـاهم  ؛إمنا حيشر معهم ،هؤالء الكفرة الكبار الدعاة إىل النار

فالذي ضيعها من أجل الرياسة وامللك والسلطان قد شابه  ،أعماهلم اخلبيثة

فإنه شغله كربه وملكه وعلوه يف األرض حىت كـذَّب موسـى    ؛فرعون

وإمنا  ،فيحشر معه من شاه يوم القيامة إىل النار ،وطغى وبغي فأهلكه اهللا

وظيفـة أو  حيشر من ضيع الصالة مع هامان وزير فرعون إذا شغله عنها ال

لكونه  ؛الوزارة وأعمال الوزارة فإنه حيشر مع هامان وزير فرعون إىل النار

وإمنا حيشر  ،شاه يف اشتغاله بالوزارة وحق الرياسة على طاعة اهللا ورسوله

 ،ألنه شـاه يف ذلـك   ؛من ضيعها من أجل املال والشهوات مع قارون

وعصـى نـيب اهللا   فقارون شغل باملال والشهوات وتكرب عن احلق وطغى 

موسى فخسف اهللا به وبداره األرض وصار إىل النار فمن شاه باشتغاله 

  بالشهوات واملآكل واملشارب واملراكب 

                                                 

  . ٦٥٤٠مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم ) من الصحابةمسند املكثرين (رواه اإلمام أمحد يف ) ١(
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ومن شغل عن الصـالة بـالبيع    ،وحنو ذلك حشر معه إىل النار نعوذ باهللا

والشراء واملعامالت واألخذ والعطاء والدفاتر وغري ذلك فقد شابه أيب بن 

   .أهل مكة فيحشر معه إىل النار نعوذ باهللاخلف تاجر 

فالزكاة أيضـاً   ،وإذا كانت الصالة هذا شأا وهذا عظمها وخطرها

فمن شغل عنها بالبخل وحب املـال   ،شأا عظيم وهي أختها وقرينتها

   .حشر مع أعداء اهللا الذين آثروا املال على طاعة اهللا ورسوله

يه وسلم أنه قال ملا بعث معاذاً ومما جاء يف ذلك عن النيب صلى اله عل

ادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن (( :إىل اليمن

أطاعوك لذلك فأخربهم أن اهللا افترض عليهم مخس صـلوات يف اليـوم   

والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأخربهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من 

وهذا يدل على أا فرضـت للمواسـاة    )١())أغنيائهم وترد على فقرائهم

فهي حق مايل ينبغي للمؤمن أن يعىن به وحيرص عليه حـىت   ،واإلحسان

ومن هذا حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب  ،يؤديه إىل مستحقيه

   :عليه الصالة والسالم قال

                                                 

، والبخـاري يف  ٢٠٧٢بداية مسند عبد اهللا بن عباس برقم ) مسند بين هاشم(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(

اب الدعاء ب) اإلميان(، ومسلم يف ١٤٩٦يف باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء برقم ) الزكاة(

  .١٩برقم إىل الشهادتني 
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 أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول((

اهللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دمـاءهم  

   .)١())وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا

فدل هذا احلديث وما جاء يف معناه على أن الذي يبخـل بالزكـاة   

كما قاتل الصـديق   ،وميتنع منها ويقاتل دوا وال يؤديها فإنه يباح قتاله

ألنه ال يكون معصوم الدم إال بإقام الصالة وإيتـاء   ؛مانعيها رضي اهللا عنه

وهلذا ملا امتنع بعض العرب بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسـلم   ،الزكاة

فإن بعض العرب ملا تويف الـنيب   ،من الزكاة قاتلهم الصحابة حىت يؤدوها

و ل :فبعضهم قال ،عليه الصالة والسالم ارتدوا عن اإلسالم وتنوعت ردم

 .وجهل أن األنبياء ماتوا قبله عليه الصـالة والسـالم   ،كان نبياً ما مات

فقام  ،وبعضهم ارتد بأنواع أخرى .هذه الزكاة لن نؤديها :وبعضهم قال

وحث الصـحابة علـى    ،أبو بكر يف الناس خطيباً رضي اهللا عنه وأرضاه

فراوده عمـر يف ذلـك    ،قتاهلم حىت يدخلوا يف اإلسالم كما خرجوا منه

) ؟كيف تقاتل من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا( :وقال له

  إنا قد أمرنا أن نقاتل الناس حىت : (فقال أبو بكر

                                                 

مـر  باب األ) اإلميان(، ومسلم يف ٢٥باب فإن تابوا وأقاموا الصالة برقم ) اإلميان(رواه البخاري يف ) ١(

  .٢٢يقولوا ال إله إال اهللا برقم  بقتال الناس حىت
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يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا فإذا فعلوا ذلك عصموا منا 

  . )دماءهم وأمواهلم إال حبقها

ة من حق ال إلـه إال اهللا،  أليست الزكا: (قال الصديق رضي اهللا عنه

ويف لفظ ) واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، واهللا لو منعوين عقاالً

عناقاً كانوا يؤدوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم علـى  (

فما هو إال أن عرفت أن اهللا قد شرح صدر أيب بكر : (قال عمر). منعها

   .)١()للقتال فعرفت أنه احلق

فأمجع الصحابة على هذا وقاتلوا املرتدين وجاهدوهم جهاداً عظيمـاً  

إال من سبقت له الشـقاوة   ،حىت أدخلوهم يف اإلسالم كما خرجوا منه

 ،فقتل على ردته نعوذ باهللا من ذلك كمسيلمة الكذاب ومجاعـة معـه  

استمروا يف كفـرهم فقاتلـهم    ،ومجاعات غريهم ،ومجاعة من بين أسد

   .وهدى اهللا من هدى منهم من بقاياهم ،تلوهمالصحابة حىت ق

فاحلاصل واخلالصة أن الزكاة مكانتها عظيمة يف اإلسالم وأا الركن 

وأن الواجب على املسلمني أداؤهـا إىل   ،األعظم بعد الصالة والشهادتني

فـإن مل يطلبـها    ،وإذا طلبها ويل األمر وجب أن تؤدى إليه ،مستحقيها

ــر  ــني الفق ــؤمن ب ــا امل ــاوزعه ــتحقني هل ــين  ،اء واملس   واهللا ب

  
                                                 

) اإلميان(، ومسلم يف ٦٩٢٤باب قتل من أىب قبول الفرائض برقم ) استتابة املرتدين(رواه البخاري يف ) ١(

  .٢٠إال اهللا برقم ألمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله باب ا
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ن�م�ا لص�د�قا� ل龵لفقر� �لم�س�اك龵ني �لع�ـام龵ل龵ني�  ﴿ :أهلها يف قوله سبحانه

للـه龵 �ب�ـن    م龵ني� �ف龵ي س�بيل  ع�لي�ه�ا �لم�ؤ�لَّفة龵 قلوب�ه�م� �ف龵ي لر龷قا �لغ�ا

龵ن� لله龷يم� لس�بيل فريض�ة م龵يم� ح�ك龵هؤالء أهلها )١(﴾ �لله� ع�ل.   

والفقري أشد  ؛هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم :الفقراء واملساكني

 ،وإذا أطلق أحدمها دخل فيه اآلخـر  ،واملسكني أحسن حاالً منه ،حاجة

وإذا قيل املساكني دخـل فـيهم    ،الفقراء دخل فيهم املساكني :فإذا قيل

يعين عندهم بعض الشيء ولكنه  ،ن عندهم كفايةوهم من مل يك ،الفقراء

 ،يسري ال يكفيهم وال يقوم حباهلم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سـنتهم 

كل سنة يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم يف حاجام الضرورية  سنة 

   .كاملة

فهم العمال الذين يوكلهم ويل األمر يف جبايتـها   :أما العاملون عليها

فهم  ،لدان واملياه اليت عليها أهل األموال حىت جيبوها منهموالسفر إىل الب

جباا وحفاظها والقائمون عليها يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم علـى  

   .ما يراه ويل األمر

وهم السادات مـن   ،هم الذين يطاعون يف العشائر :واملؤلفة قلوم

وا أسلمت والذين يطاعون يف عشائرهم حبيث إذا أسلم ،الرؤساء والكبار

   ،وإذا كفروا ،عشائرهم وتابعوهم

                                                 

  .٦٠سورة التوبة، اآلية ) ١(
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ويعطـون   ،وهم الكبار والرؤساء الذين يتألفون يف اإلسالم ،كفروا معهم

أو ليحموا جانب اإلسالم من  ،أو ليسلم نظريهم ،من الزكاة ليقوى إميام

أو لدفاعهم عـن   ،فيعطون من الزكاة ما يكون سبباً لقوة إميام ،األعداء

   .الم من وراءهم وأشباه ذلكأو إلس ،اإلسالم

 ،هم األرقاء الذي يعطون من املال ما يعتقون به رقام :ويف الرقاب

وهم املكاتبون الذين يشترون أنفسهم من سادم بأموال منجمة مرتبـة  

وجيـوز علـى    ،فيعطون من الزكاة ما يقضي به دينهم وتعتق به رقام

فيشتري صاحب الزكـاة   ،الصحيح أيضاً أن يشترى منها أرقاء فيعتقون

ويدخل يف ذلك على  ،فإن هذا داخل يف الرقاب ،منها أرقاء فيعتقهم منها

يـدفع مـن    ،أسرى املسلمني بني الكفار ،الصحيح أيضاً عتاق األسرى

   .الزكاة للكفار الفدية حىت يطلقوا املسلمني وحىت يفكوا أسرهم

يف حاجـام   فهم أهل الدين الذين يستدينون األموال: أما الغارمون

يتحملـون املـال    ،وحاجات عوائلهم أو إلصالح ذات الـبني  ،املباحة

يقـوم   ،ليصلحوا بني الناس عند قيام الفنت والشرور والعداوات والشحناء

فيعطى هـذا   ،اإلنسان ليصلح بني الناس ويتحمل أمواالً لإلصالح بينهم

سعى يف خـري  ألنه قد  ؛املتحمل ولو كان غنياً يعطى ما حتمله من الزكاة

  وقام يف 
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كما يعطى املدين العاجز عن قضاء الـدين يف حاجـات نفسـه     ،خري

   .وحاجات عياله يعطى من الزكاة ما يسد به الدين

وهم ااهدون الغزاة يعطون  ،هم أهل اجلهاد :يف سبيل اهللا :والسابع

 يف غزوهم ما يقوم حباجام من السالح واملركوب والنفقة إذا مل حيصـل 

يعطون من الزكاة ما يقيم حاهلم ويعينهم علـى   ،هلم هذا من بيت املال

جهاد أعدائهم من اخليل واإلبل وأنواع اآلالت من ذلك والنفقة والسالح 

   .حىت جياهدوا أعداء اهللا

وهم الذين ينتقلون من بالد إىل بالد فينقطعـون   :والثامن ابن السبيل

أو ألن  ،إذا طال السفر علـيهم  يف الطريق إما لذهاب نفقتهم يف الطريق

أو ألسباب أخرى ذهبت  ،عدواً من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أمواهلم

 ؛فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إىل بالدهم ولو كـانوا أغنيـاء   ،نفقام

بـل   ،ألم يف الطريق ليس عندهم ما يقوم حباهلم وال يلزمهم االقتراض

م إىل أن يصلوا بالدهم اليت فيها جيب أن يعطوا يف الطريق ما يسد حاجا

   .أمواهلم

فالزكاة فيها خري عظيم ومصاحل مجة للمسلمني يف صرفها يف هـذه  

فلها أثر عظيم يف كفاية الناس وإعانتهم على ما أوجـب   ،اجلهات الثمان

والتخفيف مما يثقل عليهم من الديون وغري ذلك مما يهمهـم   ،اهللا عليهم

  ومساعدة أبناء السبيل  ،دين مبا يعينهموتزويد ااه ،كعتق الرقاب



 توى و ع ءا اا   

 

وهذا من لطف اهللا ومـن   ،إىل غري ذلك مما يدخل يف األصناف الثمانية

 ،عظيم إحسانه إىل عباده حيث جعلهم متعاونني غنيهم يساعد فقريهـم 

   .فيتعاونون على الرب والتقوى مما أعطاهم اهللا

حانه احملسن ويف إخراج الزكاة شكر هللا على ما أحسن إليهم فهو سب

ومن شكره عليك أيها املسلم أن تؤدي الزكاة وأن حتمـد اهللا   ،املتفضل

اليد العليا (( :قال النيب عليه الصالة والسالم ،الذي جعلك تعطي وال تأخذ

والسـفلى   ،واليد العليا هي املعطية وهي املنفقة )١())خري من اليد السفلى

صاحب يد عليـا تنفـق   فامحد اهللا الذي جعلك  ،هي اآلخذة والسائلة

 ،مث يف الزكاة الطهرة لك والطهرة ملالـك  ،وحتسن وجتود على عباد اهللا

خ�ذ م龵ن� م�ـو�ل龵هم� ص�ـد�قة   ﴿: والزكاة لك وملالك كما قال اهللا سبحانه

فهي خري لك يف الدنيا واآلخرة تطهـر ـا    )٢(﴾ت�طه龷ر�ه�م� �ت�ز�كِّيهم به�ا 

كما قال اهللا سـبحانه يف اآليـة    ،هر ا أنتمالك وحتفظ ا مالك وتط

واملسـكني   ﴾خ�ذ م龵ن� م�و�ل龵هم� ص�د�قة ت�طه龷ر�ه�م� �ت�ز�كِّيهم به�ـا ﴿:السابقة

الفقري إذا ساعدته وأعطيته مما أعطاك اهللا كان لك يف ذلك خري عظـيم  

  ألنك أزلت شدته  ؛وفضل كبري

                                                 

باب ) الزكاة(، ومسلم يف ١٤٢٨باب ال صدقة إال عن ظهر قلب برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ١(

  .١٠٣٤يا خري من اليد السفلى برقم بيان أن اليد العل

  .١٠٣سورة التوبة، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

مرتلة عظيمة ورمبا دعا لـك   فلها عنده ،وواسيته مبالك ،وفرجت كربته

وأنـت   ،بدعوة يقبلها اهللا يكون فيها سعادتك وجناتك يف الدنيا واآلخرة

وتفرج ـا   ،وهو ينتفع بذلك نفعاً عظيماً ،تعطي من خري كثري ال يضرك

الكروب وحتسن ا إىل األطفال وإىل الشيوخ الكبار وإىل العجـائز وإىل  

وقد توعد اله سبحانه  ،واجر كبرياملنقطعني فيحصل بك ذا فضل عظيم 

لـذَّه�ب�  ﴿: فقال عز وجل ،من خبل بالزكاة ومل يؤدها �لَّذ龵ين� ي�كنز� 

ي�و�� ي�ح�م�ـى   .�لف龵ض�ة �ال ي�نف龵قون�ه�ا ف龵ي س�بيل لله龵 فب�ش龷ر�ه�م بع�ذ ل龵يم

ه�م� �ج�نوب�ه�م� �ظه�و�ه�م� ه�ذ م�ـا  ع�لي�ه�ا ف龵ي ن�ا ج�ه�ن�م� فت�كو� به�ا جب�اه�

قو م�ا كنت�م� ت�كنز�    .)١(﴾كن�ز�ت�م� َألنفِسكم� فذ

وهذه عاقبة من خبل بالزكاة عاقبته النار يعذب ذا املال الذي مجعه 

يعذب به يوم القيامة  ،يكون عذاباً عليه يوم القيامة ،وخبل به وتعب عليه

وكل مال ال يـؤدى   ،ملا خبل به ومل يؤد حقه صار بالًء عليه ؛جزاًء وفاقاً

قـال   ،والذي تؤدى زكاته ليس بكرت ،حقه وما أوجب اهللا فيه هو كرت

 )٢())ما بلغ أن يزكى فزكي فلـيس بكـرت  (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم

  فاملال عندك ولو كان يف األرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكرت 

                                                 

  .٣٥، ٣٤التوبة، اآليتان سورة ) ١(

  .١٥٦٤باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

إذا مل تؤد  ،والذي على وجه األرض وبني يديك كرت ،وال يضرك ،عليك

   .حقه تعذب به يوم القيامة

ما من صاحب ذهب (( :وصح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال

إال إذا كـان يـوم    –زكاا : ويف لفظ –وال فضة ال يؤدي منها حقها 

ـ   ا القيامة صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى

جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسـني  

ألف سنة، مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار، وما من صاحب إبل 

ال يؤدي حقها إال بسط هلا بقلع قرقر تطأه خبفافها وتعضه بأفواهها كلما 

ألـف  مرت عليه أخراها عادت عليه أوالها يف يوم كان مقداره مخسني 

سنة، مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار، وما من صاحب بقـر أو  

إال إذا كان يوم القيامة بطـح   –حقها : ويف لفظ –غنم ال يؤدي زكاا 

هلا بقاع قرقر متر عليه تطأه بأظالفها وتنطحه بقروا، كلما مرت عليـه  

نة مث يـرى  أخراها عادت عليه أوالها يف يوم كان مقداره مخسني ألف س

وهذا وعيد عظيم يدل على عظـم   .)١())سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار

وأن ماله يوم القيامة شر عليه وبالء  ،اخلطر يف البخل بالزكاة وعدم أدائها

كلـها   ،عليه سواء كان نقوداً أو حبوباً أو مثاراً أو إبالً أو بقراً أو غنمـاً 

  لبقر والغنم بين النيب يف اإلبل وا ،يعذب ا يوم القيامة

                                                 

  .٩٨٧باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

نسأل اهللا  ،وما سواها يلحق ا ،كيف عذابه ويف الذهب والفضة كذلك

   .العافية والسالمة

 ،فعلينا أيها اإلخوة وعلى مجيع املسلمني التواصي ذا األمر العظـيم 

 ،علينا أن نتواصى يف حق اهللا وأن جنتهد يف ذلك وأن نذكَّر باهللا من غفل

وأمر  ،وأمر الصالة واضح ،فأمر الزكاة واضح ،املؤمنني فإن الذكرى تنفع

ولكن اإلنسان قد يغفل ويرين على قلبه كثري من الذنوب  ،الصيام واضح

وتثقل عليه الطاعات وتسهل عليه املعاصي مثل تزيني الشيطان ونـواب  

وحىت يثقل عليه أداء حق اهللا  ،الشيطان حىت يغفل عن اهللا والدار اآلخرة

وحىت تسهل عليه طاعة الشيطان والسري مع إخـوان   ،غري املاليف املال و

الشياطني سري اجلهل والغفلة واستيالء حب املال والشهوات على قلبه وقلة 

واهللا  ،فالواجب التذكري بـاهللا  ،وكثرة اجلليس املنحرف ،اجلليس الصاحل

ذكر ف﴿ :ويقول سبحانه ،)١(﴾كر فإ لذكر تنفع ملؤمنني﴿ :يقول

أخي عنده علم يدري  :فاملؤمن يذكِّر أخاه وال يقول )٢(﴾نت مذكرمنا 

إذا رأيت منه شيئاً من التفريط والتساهل أو ظهر لك شيء  ،ال ،عن هذا

من الغفلة واإلعراض فانصح أخاك وذكـره بـاهللا بالعبـارات احلسـنة     

  واألسلوب القيم الذي يتضمن العطف عليه 

                                                 

  .٥٥سورة الذاريات، اآلية  ) ١(

  .٢١سورة الغاشية، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

 ،فأخوك من نصحك ونبهك ،ادتهواخلوف عليه واحلرص على جناته وسع

ولكـن أخـاك يف    ،وليس أخوك من غفل عنك وأعرض عنك وجاملك

يبني  ،يدعوك إىل اهللا ،احلقيقة هو الذي ينصحك والذي يعظك ويذكرك

لك طريق النجاة حىت تسلكه وحيذرك من طريق اهلالك ويبني لك سـوء  

وال  ،فع فيه شيءعاقبته حىت جتتنبه وال تيأس وال تقل هذا ما فيه خري ما ين

للـه龵   �ال﴿ :تيأس فاهللا سبحانه يقول ويقـول   ،)١(﴾ت�ي�أس�و م龵ـن �� 

وكم من عاص  ،فكم من جمرم )٢(﴾قن�طو م龵ن �ح�م�ة龵 للَّه龵لا ت�﴿ :سبحانه

مضى عليه سنون وهو يف غفلته ويف سكرته وطاعة الشيطان مث يوفق ملن 

فيهديـه اهللا   ،فينتبه ويدعو للذي نبهـه يرشده وينبهه ويدعوه إىل اخلري 

ويرجع إىل الصواب ويتوب إىل اهللا مما سلف منه فيغفر اهللا لـه ويكفـر   

اآلن شـخص مـن    ،فال تيأسوا وال تقنطوا أيها اإلخوة ،سيئاته املاضية

إين جئت من مسـجد   :إخوانكم بعد صالة املغرب تكلم يف أذين وقال

هذا  :ويبكي ويقول ،ومل يصلواالنصريي مسجد التركي واألسواق مألى 

 .اهليئة تكفي :فاألمر حيتاج إىل تناصح وتعاون وال يقال ،أمر ال يصرب عليه

وهي مسئولة عن تقصريها ونسأل اهللا هلـا   ،اهليئات عليها واجب عظيم

  العون والتوفيق 

                                                 

  . ٨٧سورة يوسف، اآلية ) ١(

  . ٥٣سورة الزمر، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

ووالة األمور عليهم واجب عظيم وهم مسـئولون   ،وصالح النية والعمل

م وعلى طالب العلم وعلى العلماء وعلى القضاة كل وعلى كل مسل ،أكثر

ولو أن النـاس تعـاونوا    ،عليه نصيبه يف إنكار املنكر والدعوة إىل اخلري

فاألسواق فيها من يضيع  ،وتكاتفوا وتواصوا باحلق لقلَّ الشر وكثر اخلري

 ،والصالة تقام وهو حول املسجد جالس ،الصالة وجيلس والناس يصلون

كـل   ،ما هو بواحد فقط ،كل واحد ،ر باهللا ويتكلَّم عليهفهذا ينبه ويذك

النـاس يصـلون    ،أال تتقي اهللا أال ختاف اهللا ،واحد مير عليه يستنكر هذا

حىت ولو كان مسافراً ليس له أن جيلس أمام الناس بل عليه  ،وأنت جالس

ال جيلس أمام الناس ويتظاهر بعمـل   ،أن يقوم ليصلي مع الناس ولو نافلة

فالنيب صلى اهللا عليه وسلم مر على رجل والصالة تقام ومل يقـم   ،الكفار

وأمره أن يصلي مع الناس ولو كان قد  )١())ألست برجل مسلم(( :فقال

يـا   :ويف صالة الفجر يف مىن يف حجة الوداع قال له بعض الناس ،صلى

فدعا ما فجيء مـا ترعـد    ،رسول اهللا إن هناك رجلني ما صليا معنا

يا رسـول اهللا   :قاال ))؟ما منعكما أن تصليا معنا(( :فقال هلما ،افرائصهم

  ال (( :قال .قد صلينا يف رحالنا

                                                 

) اإلمامة(، والنسائي يف ١٥٩٦٠حديث حمجن الديلي برقم ) أول مسند املدنيني(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(

  .٨٥٧عادة الصالة مع اجلماعة برقم باب إ



 توى و ع ءا اا   

 

تفعال إذا صليتما يف رحالكما مث أدركتما اإلمام يصلي فصليا معه، فإـا  

فإذا أتى الرجل املسجد والناس مل يصلوا فاملشروع له أال  )١())لكما نافلة

إذا دخل من أوهلا كملها  ،معهم يف الصالة بل يدخل ،جيلس وراء الناس

   .وإن فاته شيء منها قضى بعد ذلك وكانت له نافلة

وملا أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بعض األمراء الذين يؤخرون 

صل الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم (( :قال للسائل ،الصالة عن أوقاا

معهم ولو أنك قد صليت فصل معهم وال تقل صليت فال أصلي، بل صل 

فهؤالء الذين جيلسون يف الطرقات وقت الصـالة   ،)٢())فتكون لك نافلة

ولـو   :فقل له ،إين صليت :ولو قال أحدهم ،جيب أن ينكر عليهم ذلك

اختف  ،كنت صليت ال جتلس والناس يصلون عند املسجد وحول املسجد

ال جتلـس  عن الناس إذا كنت صليت وإال صل مع الناس تكن لك نافلة و

  أمام الناس فتكون باباً للكساىل واملنحرفني وأصحاب التثاقل عن 

                                                 

) الصالة(، والترمذي يف ١٧٠٢٠حديث يزيد بن األسود برقم ) مسند الشاميني(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(

  .٢١٩حده مث يدرك اجلماعة برقم ي وباب ما جاء يف الرجل يصل

، والنسائي ٦٤٨باب كراهية تأخري الصالة عن وقتها برقم ) املساجد ومواضع الصالة(رواه مسلم يف ) ٢(

اإلمام الصـالة  باب إذا أخر ) الصالة(، وأبو داود يف ٧٧٨باب الصالة مع أئمة اجلور برقم ) اإلمامة(يف 

  .٤٣١عن الوقت برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

الصالة بل سارع إىل الصالة وصل مع إخوانك وتكون لك نافلة إذا 

   .وال خترج من حمل صالتك حىت يصلي الناس ،كنت قد صليت

وينبغي للناس أن تكون صالم متقاربة من األئمة وأهل املساجد حىت 

واملقصـود   ،كاسل واملفرط بأنه صلى يف كذا أو صلى يف كذاال حيتج املت

واهللا أخـرب   ،والتواصي باحلق ،أن الواجب هو التعاون على الرب والتقوى

 ،سبحانه عن عباده الراحبني الناجني السعداء بأم يتواصون باحلق والصرب

م�ن�ـو   لَّا  * َّ لإنس�ا لف龵ي خ�س�ر * �لع�ص�ر﴿: فقال سبحانه لَّـذ龵ين� 

  .)١(﴾ �ع�م龵لو لص�ال龵ح�ا龵 �ت�و�ص�و� بالح�ق龷 �ت�و�ص�و� بالص�ب�ر

وهم السعداء الذين اجتمعت  ،فأخرب سبحانه أن هؤالء هم الراحبون

يعين  ،مث العمل الصاحل ،اإلميان الصادق باهللا ورسوله :فيهم الصفات األربع

فاإلميان بالقلب  ،هرت آثاره يف أعمال اإلنسانإميان أمثر وظ ،إميان له مثرة

فيؤمن بقلبـه   ،وحده ما يكفي فالبد من إميان بالقلب مع إميان باجلوارح

وإذا آمـن أن   ،فإذا آمن أن الصالة حق فعليه أن يصلي ،ويعمل جبوارحه

 ،وإذا آمن أن الصوم حق فعليـه أن يصـوم   ،الزكاة حق فعليه أن يزكي

فاإلميـان قـول وعمـل     ،ان والقول من اإلميانالعمل من اإلمي ،وهكذا

والسعداء الراحبون هم الذين مجعوا بني اإلميان الصادق والعمـل   ،وعقيدة

  الصاحل والتواصي 

                                                 

  .ملةسورة العصر، كا) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

باحلق والتواصي بالصرب، هؤالء هم الراحبون، وهم السـعداء؛ ألـم   

آمنوا باهللا ورسوله إمياناً صادقاً ووحدوا اهللا وصدقوا رسوهلم حممـداً  

يه الصالة والسالم، وصدقوا بأخبار اهللا ورسوله الثابتة، وأتبعوا هذا عل

بالعمل فأدوا فرائض اهللا وتركوا حمارم اهللا وكفوا عنـها، مث تواصـوا   

باحلق مع إخوام، مل يكسلوا ومل يضعفوا، تواصوا باحلق وتعـاونوا  

نكر، على الرب والتقوى ودعوا إىل اهللا، وأمروا باملعروف، ووا عن امل

مث مع ذلك صربوا؛ ألن هذه األمور لن حتصل إال بالصرب، مـن أراد  

هذه األمور بدون صرب فقد طلب احملال، البد من صرب والبـد مـن   

االستعانة باهللا يف ذلك، تستعني بربك على هذه األمـور، وتشـكره   

وتستعني به وجتتهد فيما أوجب اهللا عليك، وتنصح وتدعو على ذلك، 

شك أن فيه تعب ومشقة، لكن طريق اجلنة حمفوف عليك بالتعب، ال

حفَّت النار بالشـهوات  ((: باملكاره؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

فطريق اجلنة فيه عقبات البد من جتاوزهـا   )١())وحفَّت اجلنة باملكاره

بالصرب، وأعظمها هوى نفسك وشيطانك، ودعاة السوء هم أعظـم  

بالسـوء وأعـوان مفسـدون    العقبات، شيطان مزين ونفس أمـارة  

  وأصحاب 

                                                 

  .٢٨٢٣الباب األول برقم ) اجلنة وصفة نعيمها وأهلها(رواه مسلم يف كتاب ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

فالبد من صـرب علـى    ،يضرونك ويضلونك ،مفسدون وأخدان ضالون

والبد  ،والبد من صرب على طاعة الرمحن وعلى عصيان الشيطان ،خمالفتهم

فال يتم  ،فاهلوى يردي ويهوي بصاحبه إىل النار ،من صرب يف خمالفة اهلوى

هلوى واالستقامة على طريق اهلدى لك أمر السعادة إال باهللا مث باحلذر من ا

   .والصرب على ذلك

ومعلوم أن الواجب على كل إنسان أن يبادر بالصلوات اخلمـس يف  

ويدع النوم  ،وحيافظ عليها ويدع أشغاله وقت الصالة ،وقتها يف اجلماعة

والشك أن ذلك صـعب   ،وقت الصالة وغري ذلك مما يصده عن الصالة

إذا روض نفسه وجاهدها صارت هذه لكن اإلنسان  ،على بعض النفوس

ألنه  ؛وصارت نفسه مطيةً له يف هذا تطاوعه ،األعمال نعيماً جيده يف قلبه

 ؛روضها وجاهدها فتكون بعد ذلك مطية ذلوالً تساعده على طريق اخلري

فإذا جاء وقت الصـالة نشـط قلبـك     ،ألنه عودها اخلري وروضها عليه

 ،وهكذا بقية العمال ،وبكل راحةوارحتت حلضورها وبادرت بكل سرور 

وإذا تساهلت يف ذلك واونت بذلك وأطعت النفس األمارة بالسـوء يف  

أو يف النوم وقـت   ،أو يف التحدث مع األصحاب ،اجللوس على املالهي

لعب عليك الشـيطان   ،صالة الفجر أو وقت صالة العصر إىل غري ذلك

ظـم وضـعفت   واشتد اهلوى وع ،وتكاثف احلجاب عليك وعلى قلبك

  الرغبة فيما عند اهللا وصارت الصالة ثقيلة 



 توى و ع ءا اا   

 

ألن القلب قد وهن بطاعة اهلوى والشيطان وما زينه للعبد من  ؛وشديدة

إن اهللا  ،إن اهللا غفور رحيم :التثاقل والتعلل مبا يضر العبد من الرجاء وقوله

ن龷ي ن�ا ن�ب龷ئ ع龵ب�ا龵 ﴿ :وينسى قوله تعاىل ،حيتج به على باطله ،عفو كرمي

َألل龵يم� .لغ�فو� لر�ح龵يم بي ه�و� لع�ذ�  َّ ع�ذ  :وينسى قوله تعـاىل  )١(﴾�

هو غفـور   )٢(﴾د龵يد龵 لع龵قا 龵 لطَّو�غاف龵ر لذَّنب �قابل لت�و� ش�﴿

وهو عظيم العقاب شديد العـذاب عظـيم    ،رحيم ملن تاب إليه وأناب

   .ون يف حقه وتساهلاالنتقام ملن ا

ووفقنا وإياكم ملا يرضيه وهـدانا   ،رزق اهللا اجلميع التوفيق واهلداية

 ،وعلَّمنا ما ينفعنا وأعاننا على طاعة ربنا وعلى أداء حقه ،صراطه املستقيم

ومن املتواصـني بـاحلق    ،وجعلنا مجيعاً من املتعاونني على الرب والتقوى

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد   ،والصرب عليه إنه جل وعال جواد كرمي

   .وعلى آله وأصحابه

                                                 

  .٥٠، ٤٩سورة احلجر، اآليتان ) ١(

  . ٣سورة غافر، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

  وجوب االھتمام بالزكاة كباقي أركان اإلسالم

كا :  يعطو�ا حقها، كباقي   ، آل بالزكا لنا  ملا ال يهتم 

خلمسة؟    )١(إلسال 

الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يهتما بصالما وزكاما يف : ج

 :لقول اهللا سبحانه ؛ذر كل منهما التساهل يف ذلكوان حي ،مجيع األحوال

ت�و لز�كا �ط龵يع�و لر�س�و لع�لَّكم� ت�ر�ح�م�و﴿  ،)٢(﴾�ق龵يم�و لص�لا �

�م�ا م龵ر� لَّا ل龵ي�ع�ب�د� للَّه� م�خ�ل龵ص龵ني� له� لد龷ين� ح�ن�فـا  ﴿ :وقوله عز وجل

ل龵ك� 龵ين� لقي龷م�ة龵 �ي�ق龵يم�و لص�لا  :وقال سـبحانه  ،)٣(﴾�ي�ؤ�ت�و لز�كا �

فخ�لف� م龵ن ب�ع�د龵ه龵م� خ�لف� ض�اع�و لص�لا �ت�ب�ع�و لش�ه�و�龵 فس�ـو��  ﴿

�لَّذ龵ين� ي�كنز� لذَّه�ب� �لف龵ض�ة �ال ﴿ :وقال عز وجل ،)٤(﴾ي�لقو� غي�ا 

ي�و�� ي�ح�م�ى ع�لي�ه�ا ف龵ي ن�ـا   .ن�ه�ا ف龵ي س�بيل لله龵 فب�ش龷ر�ه�م بع�ذ ل龵يمي�نف龵قو

ج�ه�ن�م� فت�كو� به�ا جب�اه�ه�م� �ج�نوب�ه�م� �ظه�و�ه�م� ه�ذ م�ا كن�ز�ت�م� َألنفِسكم� 

قو م�ا كنت�م�    فذ

                                                 

  ) املسلمون(من ضمن أسئلة مقدمة من جريدة ) ١(

   ٥٦سورة النور، اآلية ) ٢(

   ٥سورة البينة، اآلية ) ٣(

   ٥٩سورة مرمي، اآلية ) ٤(



 توى و ع ءا اا   

 

   .)١(﴾ت�كنز�

 ،جتب فيها الزكاة حكم الذهب والفضـة  وحكم مجيع األموال اليت

فالواجب على مجيع املسلمني الذين لديهم أموال جتب فيها الزكاة أن يتقوا 

وأن حيذروا  ،وأن يصرفوها يف أهلها املستحقني هلا ،اهللا وأن يؤدوا زكاا

   .واهللا ويل التوفيق .التشبه مبن خبل ا أو تساهل بشأا

  أركانالزكاة ھي الركن الخامس من 
  اإلسالم، وإخراج زكاة الفطر نقداً ال یجوز

كو�م:  ـاحتكم   ،يقد ملسلمو هذ أليا  فما هو توجيه 

لك ملبا ،حو  لفطر  كا عيد  فعهـا    ؟ما عن  ـو  هل 

   )٢(؟نقد

وأمـرهم   ،قد فرض اهللا سبحانه وتعاىل على عباده زكاة أمواهلم: ج

�م�ا م龵ر� ﴿ :قال اهللا تعاىل ،ن اإلسالم اخلمسةوجعلها من أركا ،بأدائها

لَّا ل龵ي�ع�ب�د� للَّه� م�خ�ل龵ص龵ني� له� لد龷ين� ح�ن�فا �ي�ق龵يم�و لص�لا �ي�ؤ�ت�و لز�كا 

龵م�ة龷ين� لقي龵 �ك龵ل �﴾)٣(،   

                                                 

   ٣٥، ٣٤سورة التوبة، اآليتان ) ١(

  هـ ٢٤/٩/١٤٠٧، مكتب الطائف يف ) صحيفة اجلزيرة(من ضمن أسئلة مقدمة من ) ٢(

   ٥سورة البينة، اآلية ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

ت�و لز�كا �ط龵يع�﴿: وقال تعاىل و لر�س�ـو لع�لَّكـم�   �ق龵يم�و لص�لا �

   .واآليات يف ذلك كثرية ،)١(﴾ت�ر�ح�م�و

بين اإلسالم على مخس، شهادة أن (( :وسلموقال النيب صلى اهللا عليه 

ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصـيام  

   .متفق على صحته )٢())رمضان، وحج البيت

ع املسلمني أن يؤدوا زكاة أمواهلم إىل مستحقيها فالواجب على مجي 

وقد بني اهللا مستحقيها يف قوله عز  ،وحذراً من عقابه ،رغبة فيما عند اهللا

ن�م�ا لص�د�قا� ل龵لفقر� �لم�س�اك龵ني �لع�ـام龵ل龵ني�  ﴿: وجل يف سورة التوبة

للـه龵 �ب�ـن   ع�لي�ه�ا �لم�ؤ�لَّفة龵 قلوب�ه�م� �ف龵ي لر龷ق م龵ني� �ف龵ي س�بيل  ا �لغ�ا

وأخرب سبحانه يف سورة  .)٣(﴾لس�بيل فريض�ة م龷ن� لله龵 �لله� ع�ل龵يم� ح�ك龵يم�

خذ مـن أمـواهلم   (( :فقال سبحانه ،التوبة أيضاً أن الزكاة طهرة ألهلها

   ،ليموتوعد من خبل ا بالعذاب األ .)٤())صدقة تطهرهم وتزكيهم ا

                                                 

  ٥٦سورة النور، اآلية ) ١(

بـاب بيـان   ) اإلميان(، ومسلم يف ٨باب بين اإلسالم على مخس برقم ) اإلميان ٠رواه البخاري يف ) ٢(

باب ما جاء بين اإلسالم على مخس برقم ) اإلميان(، والترمذي يف ١٦الم ودعائمه العظام برقم أركان اإلس

  ، واللفظ له٢٦٠٩

  ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ٣(

  ١٠٣سورة التوبة، اآلية ) ٤(



 توى و ع ءا اا   

 

�لَّذ龵ين� ي�كنز� لذَّه�ب� �لف龵ض�ة �ال ي�نف龵قون�ه�ا ف龵ي  ﴿:حيث قال سبحانه

ي�و�� ي�ح�م�ى ع�لي�ه�ا ف龵ي ن�ا ج�ه�ن�م� فت�كو�  .س�بيل لله龵 فب�ش龷ر�ه�م بع�ذ ل龵يم

قو م�ـا  به�ا جب�اه�ه�م� �ج�نوب�ه�م� �ظه�و�ه�م� ه�ذ م�ا كن� ز�ت�م� َألنفِسكم� فذ

أن كل مال (( :وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم .)١(﴾ كنت�م� ت�كنز�

كما صح عنه صلى اهللا  ،)٢())ال تؤدى زكاته فهو كرت، يعذب به صاحبه

أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم ال يؤدي زكاا فإنـه  (( :عليه وسلم

وفرض اهللا على املسلمني أيضاً زكاة أبـدام   .)٣())يعذب ا يوم القيامة

كما يف الصحيحني عن ابن عمر رضـي اهللا   ،وقت عيد الفطر ،كل سنة

صاعاً  :فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر(( :قال ،عنهما

من متر أو صاعاً من شعري على الذكر واألنثى، احلر واململوك، والصـغري  

 .)٤( ))أمر ا أن تؤدى قبل خروج الناس للصالةوالكبري من املسلمني، و

   .هذا لفظ البخاري

كنا نعطيهـا يف  (( :ويف الصحيحني عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال

  زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من متر أو صاعاً من 

                                                 

  ٣٥، ٣٤سورة التوبة، اآليتان ) ١(

  ٥٩٥ باب ما جاء يف الكرت برقم) كتاب الزكاة(رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) ٢(

باب إمث مانع الزكاة ) الزكاة(، ومسلم يف ١٤٦٠باب زكاة البقر برقم ) الزكاة ٠رواه البخاري يف ) ٣(

  ٩٨٨برقم 

  ١٥٠٣باب فرض صدقة الفطر برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٤(



 توى و ع ءا اا   

 

   .)١())شعري أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط

ع يف أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به النـاس  ويلحق ذه األنوا

وهي طهرة للصائم من اللغو  ،كالرز والذرة والدخن وحنوها ،يف بالدهم

كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ،وطعمة للمساكني ،والرفث

من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما خرجه أبـو داود وابـن ماجـة    

مني أن خيرجوا هذه الزكاة قبل صالة فيجب على املسل ،وصححه احلاكم

   .ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها ؛العيد

كما كان أصحاب الـنيب   ،وجيوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني

وبذلك يعلم أنه ال مانع من إخراجها  .صلى اهللا عليه وسلم يفعلون ذلك

وصباح  ،ن والثالثني وليلة العيديف اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشري

ألن الشهر يكون ثالثني ويكون تسعة وعشرين كمـا   ؛العيد قبل الصالة

   .صحت بذلك األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

لكوا خالف مـا   ؛وال جيوز إخراج القيمة يف قول أكثر أهل العلم

وقد قـال   ،نص عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم

قل ط龵يع�و للَّه� �ط龵يع�و لر�س�و فإ ت�و�لَّو فإن�م�ا ع�لي�ه龵 م�ا ﴿: اهللا عز وجل

  ح�م龷ل �ع�لي�كم م�ا ح�م龷لت�م� � ت�ط龵يع�و� ت�ه�ت�د� �م�ا ع�لى 

                                                 

باب زكاة الفطر  ٩الزكاة  ٠، ومسلم يف ١٥٠٦باب صدقة الفطر برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ١(

   ٩٨٥على املسلمني برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

 لَّذ龵ين� ي�خ�ال龵فو فلي�ح�ذ﴿ :وقال سبحانه ،)١(﴾لر�س�و لَّا لب�لا لم�بني�

واهللا ويل  .)٢(﴾ ع�ن� م�ر龵  ت�ص龵يب�ه�م� ف龵ت�ن�ة � ي�ص龵ـيب�ه�م� ع�ـذ� ل龵ـيم�   

   .التوفيق

 

 النصاب من شروط وجوب الزكاة

جل مقد من لنقو:  حلو  ،خل على  قبل  ميضي عليه 

لباقي مكث عند  متا  ضا  ز منه  فهل جتـب   ،حلوشتر 

لنقو أل ،لزكا فيما بقي من     )٣(؟م جتب فيها ،هل جتب  

الباقي من النقود إىل متام احلول فهذا فيه الزكاة إذا كان نصاباً أو : ج

وهكذا لو كان أقل من النصـاب إذا كانـت األرض املـذكورة     ،أكثر

وأمـا   ،احلـول اشتريت للبيع وبلغت قيمة اجلميع نصاباً حىت حال عليها 

األرض فإن كان اشتراها للفالحة عليها أو الختاذها مسكناً أو للتـأجري  

  أما إن كان  ،فليس فيها زكاة

                                                 

   ٥٤سورة النور، اآلية ) ١(

   ٦٣سورة النور، اآلية ) ٢(

هـ، وقـد  ٢/٨/١٣٨٦بتاريخ . ع. هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة من املستفيت أ) ٣(

  . أجاب عنها مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية



 توى و ع ءا اا   

 

وبلغـت   ،إذا مت حول املال الذي بذل فيها ،اشتراها للتجارة ففيها زكاة

 ،قيمتها نصاباً بنفسها أو بضم املال الباقي إىل قيمتها  كما سبق بيان ذلك

   .واهللا املوفق .ار النصاب يف جواب السؤال السابقوسبق بيان مقد

 إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصاباً ففیھ زكاة

 :، حلو حا عليه  لنقو  جل مبلغ من  هـو    كا عند 

خله ملذكو يصر على بيته من  ملبلغ  لزكا      ؟فهل جتب 

قـداره  وم ،وبلغ النصاب ،جتب فيه الزكاة إذا حال عليه احلول: ج

ولـو   ،ستة ومخسون رياالً من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق

كان املبلغ املذكور معداً للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب 

   .واهللا ويل التوفيق ،وحال عليه احلول فإنه جتب فيه الزكاة ،أو أكثر

 كلما حال الحول على المال ففیھ زكاة

كا:  لبنـك   هل جتب  كا�ا    ألمو ملدخر بعد  

   )١( ؟يتجر فيها

                                                 

/ ١٠٦٥رئيساً للجامعة اإلسالمية، وقد صدرت اإلجابة عنه برقم استفتاء قُدم لسماحته عندما كان ) ١(

  هـ ١٤/٥/١٣٩٤خ يف 



 توى و ع ءا اا   

 

إذا كانت األموال املذكورة نقوداً من الذهب والفضة أو األوراق : ج

التجارية والعملة الورقية فإا جتب فيها الزكاة كلما حال عليها احلـول  

 أصح والعمل الورقية ملحقة ما يف ،بإمجاع أهل العلم يف الذهب والفضة

أما إن كانت األموال املدخرة ليست من هذه األجناس  ،أقوال أهل العلم

فهذه  ،كاألواين وأنواع املالبس واألخشاب وغري ذلك ،بل من العروض

ال زكاة فيها إذا كان مالكها مل يقصد إرصادها للتجارة وإمنا أراد حفظها 

   .واهللا ويل التوفيق .أو استعماهلا

 كیفیة ضبط الحول

 :  ، صل له شيئا بعد شـي ملا  نسا له مو من   كا 

لذ حا عليه  ال يعر  لك  ينفق من  ا،  و لتاجر  كاملوظف 

   )١( ؟فكيف يصنع بالزكا ،حلو

على مثل هذا أن حيفظ أوقات دخول املال وأن يقيـدها حـىت   : ج

  وجيعل للنفقة ماالً خمصوصاً  ،يعرف حول الزكاة

                                                 

هـ، وقد صدرت اإلجابة عنـها مـن   ٩/٨/١٣٨٢يف . ر. من ضمن أسئلة مقدمة من املستفيت ع) ١(

  من هذا اموع  ٦مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية، وقد سبق نشره يف ج 



 توى و ع ءا اا   

 

إال أن  ،عل مكانه غريه حىت ال يشتبه عليه أمـر الزكـاة  كلما نفذ ج

تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن املال اتمع عنده كل سنة اعتباراً بـأول  

 ؛املال الذي وصل إليه فال بأس عليه وال حاجة إىل أن حيفظ أوقات الوارد

وما زاد على الزكاة فهـو   ،ألنه إذا زكى اجلميع برئت ذمته براءة كاملة

جعلنا اهللا وإيـاكم مـن    ،وأجر الصدقة معروف وعظيم ،تطوع صدقة

  واهللا املوفق .املتصدقني

لشهر:  ملرتب  خله على  فيصر بعضـه   ،جل يعتمد  

آلخر لبعض  ملا ،يوفر  كا هذ  ر     )١( ؟فكيف 

مث يزكيه إذا حال  ،عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته: ج

وإن زكـى   ،وافر شهري يزكى إذا حال عليه احلـول كل  ،عليه احلول

وتعترب الزكاة معجلة  ،اجلميع تبعاً للشهر األول فال بأس به وله أجر ذلك

وال مانع من تعجيل الزكـاة إذا رأى   ،عن الوفر الذي مل حيل عليه احلول

أما تأخريها بعد متام احلول فال جيوز إال لعـذر   ،املزكي املصلحة يف ذلك

   .ة املال أو غيبة الفقراءكغيب ،شرعي

 حكم زكاة أموال الصدقة
                                                 

مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(، ويف كتاب ١٤٩لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( كتاب نشر يف) ١(

عبـد اهللا الطيـار   . إعداد وتقدمي د) ، ويف كتاب  جمموع فتاوى مساحة الشيخ٨٧ص  ٢حممد املسند ج

   ٤٦ص  ٥والشيخ أمحد الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

بقي عنـد  :  خل لبنا مسجد  هل  ملا من  لد مبلغ من 

كا  ال    )١(؟كثر من سنة، فهل عليه 

ليس عليه زكاة مطلقاً، ألن أهله قد أنفقوه يف سبيل اهللا، وعليك : ج

   .املبادرة بالتنفيذ واهللا املوفق

  

صنادیق الخیریةحكم زكاة أموال ال  

مللك سعو صند للطلبة:  هو عبا عـن   ،لدينا  جامعة 

جلامعة باقتطا جز يس مـن مكافـآ    ،جها ما يتم متويله من 

حملتاجني ،لطال لطال  عانة  لصند  فهـل   ،يتم من خال هذ 

كا لصند  ملوجو   ملبالغ     )٢( ؟على 

  ألنه ؛ق املذكور وأشباهه زكاةليس يف مال الصندو: ج

                                                 

بتـاريخ   ١٠٩٣العـدد  ) الريـاض  ٠، ويف جريـدة  ١٠٨ص  ١ج) كتاب الـدعوة  ٠نشر يف ) ١(

  هـ ٤/٢/١٤١٩

   ٨٦ص  ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

بل هو معد لوجوه اخلري كسائر األموال املوقوفة يف  ،مال ال مالك له 

   .أعمال اخلري

 

  المال المجموع من عدة
  أفراد للتعاون على الخیر ال یزكى

ملا:  اعة يدفع كل منهم جز من  نه  ، كا هنا  يدخر

الستفا منه قو حو ،لقصد  حتاجو عند  هللا  ح   لبعضهم ال 

لعامة ملبلغ ،ليه  شئو�م  حلو على هذ  كا ،حا     )١( ؟فهل فيه 

 ،هذه األموال وأشباهها اليت يتربع ا أهلها للمصـاحل العامـة  : ج

ألا قد أخرجـت مـن    ؛وللتعاون على اخلري فيما بينهم ليس فيها زكاة

ولعـالج   ،مشتركة لغنيهم وفقريهـم  ومنافعها ،أمالكهم ابتغاء وجه اهللا

فتعترب بذلك خارجة عن أمالكهـم يف حكـم    ،احلوادث اليت ترتل م

   .الصدقات اموعة إلنفاقها يف سبيلها الذي أخرجت له

  

                                                 

  ٨٧ص  ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  المال غیر الموثوق بحصولھ لیس فیھ زكاة

هللا  لعزيز بن عبد بن با حفظه  لد عبد  لو   احة 

هللا  ة     :بركاتهلسال عليكم 

لبتـر       حـد شـركا  نفيدكم علما بأننا موظفـو  

ية خلا ملد ثال سنو ،لسعو بتعاثنا   تنا  ،قد مت  بعد عو

نه لنا مستحقا بد سكن عـن   مس سنو علمنا  البتعا  من 

البتعا ملسئولني ،سنو  ن  شك مـن   ،فتقدمنا بشكو  

حلمـد هللا     بعد ،صرفها لنا لشكو مت صـرفها  سنة من تقدمي 

تنا .لعاملني فا احتكم     :لذ نرجو من 

كا ملستحقا  كا فهل تكو  ؟هل على هذ   كا هنا 

هي ست سنو آل  البتعا ح  تنا من   تكو  ،مد�ا منذ عو

ست ل تقدمنا فيها بالشكو  لسنة  هي  حد فقط  لمنا على سنة 

ملستحقا لك ؟ �ايتها  نا عن  هللا خ  ،فيد كم     .)١(جز

  

                                                 

السؤال مقدم من عدد من املوظفني بإحدى شركات البترول يف اململكة، وقد صدرت اإلجابة عنـه  ) ١(

  . تب مساحته عندما كان رئيساً عاماً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادمن مك



 توى و ع ءا اا   

 

   :وبعد ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

ألن هذا  ؛إذا كان الواقع هو ما ذكرمت يف السؤال فليس عليكم زكاة

والصحيح أنـه ال   ،فهو يشبه الدين على املعسر ،املال غري موثوق حبصوله

فهكذا املال . .يقبضه صاحبه ويستقبل به حوالً جديداًجتب فيه زكاة حىت 

وفق اهللا  ،الذي ذكرمت ليس فيه زكاة إال إذا حال عليه احلول بعد القبض

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،اجلميع ملا يرضيه

  الرئيس العام إلدارات البحوث

  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  ن بازعبد العزيز بن عبد اهللا ب

  



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم الزكاة في المبالغ
  المرصودة تعویضاً عن نزع ملكیة العقار

لزكا عن مبالغ نقدية ترصد :  خر  لنا يسألو عن  بعض 

لعقا ملبالغ  ،م عن طريق نز ملكيا  علما بأ�م ال يستلمو هذ 

لزكـا علـى هـذ      صدها فكيف تكـو  ال بعد مضي سنني من 

   )١(ملبالغ؟

العقار الذي نزعت ملكيته ومت تقدير قيمته ولكن مالكه مل يتمكن : ج

ليس عليه زكاة حـىت يقـبض قيمتـه     ،من قبضها بسبب غري عائد إليه

   .ويستقبل ا حوالً جديداً

  حكم زكاة المال الموصى بھ
صى مببلغ :  نه ليتز  )٢٠٠٠(جل تو  خو يا ألحد 

خيه س لرجل   فا  بني  ملبلـغ   ،نوبه  ب على هذ  فهل 

   )٢(؟كا

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز،  . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

   ١١٧ص  ٥ج

بالطـائف بتـاريخ    من ضمن أسئلة اللقاء املفتوح بني مساحته ومنسـويب ثانويـة دار التوحيـد   ) ٢(

  هـ ٢٩/١/١٤١٨



 توى و ع ءا اا   

 

إذا كان أوصى به لشخص معني يكون ماالً للشخص املعـني إذا  : ج

   .واهللا ويل التوفيق .قبضه ويزكيه إذا حال عليه احلول ولو تأخر الزواج

  

  حكم زكاة الدین الذي لم یوف

توفيقه عملت عشر سنني:  هللا  كانت حصيلتها ثـال   ،مد 

مـل    ،ضت قري قرضا ألجل مسمىقر ،مبالغ ال  أليا جتر 

مر سنو   يعمل  .حتصيله خر يعمل به  لثا لقريب  ملبلغ 

ملبلغ حتفظ به لنفسي . هذ     .مبلغ ثالث 

كا لذ  يو� لـذ    ؟فما حكم  لتجا  كا ما  حكم 

صر منه ؟ي�عمل به لذ  ملبلغ  هللافيد ؟حكم  كم  فا    )١( ؟ 

جيب عليك أن تزكي املبلغ الذي عندك، واملبلغ الذي عند قريبك : ج

إال أن يكون املبلغ الذي عند  ،للتجارة فيه ومل يفعل كلما حال عليه احلول

  وأعسر ،قريبك قد أنفقه يف حاجته

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز،  . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

   ٣١ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

   .برده فال زكاة فيه حىت تقبضه وحيول عليه احلول

   :ول ففيه تفصيلأما املبلغ عند القريب األ 

فإن كان مليئاً باذالً فعليك زكاته كلما حال عليه احلول، وال مانع  

من تأخري إخراجه حىت تقبضه منه مث تزكيه عما مضى مـن السـنوات،   

  . ولكن زكاته كل سنة أفضل وأحوط حذراً من املوت أو النسيان

مـاء  أما إن كان معسراً أو مماطالً فال زكاة عليك يف أصح قويل العل

وال جتـب   ،ألن الزكاة مواسـاة  ؛حىت تقبضه مث تستقبل به حوالً جديداً

   ؟املواساة من مال ال تدري هل حتصل عليه أم ال

إلخو:  حد  ين عند  كاته ،  قتا  ،هل يلزم    هنا 

   )١( ؟د لذلك

إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلني مىت طلبته أعطوك : ج

كأنه عندك وهو عندهم  ،عليك أن تزكيه كلما حال عليه احلولف ،حقك

  أما إن كان من عليه الدين  ،كاألمانة

                                                 

الشيخ حممـد  : مجع وترتيب) فتاوى إسالمية(، وقد نشر يف كتاب ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(

عبد اهللا الطيار والشـيخ  . إعداد وتقدمي د) مساحة الشيخجمموع فتاوى (،و يف كتاب ٨٨ص  ٢املسند ج

   ٢٦ص  ٥أمحد الباز، ج



 توى و ع ءا اا   

 

أو كان غري معسر لكنه مياطلك وال تستطيع  ،معسراً ال يستطيع أداءه لك

فالصحيح من أقوال العلماء أنه ال يلزمك أداء الزكاة عنه حىت  ،أخذه منه

فإذا قبضته استقبلت به حوالً وأديـت    تقبضه من هذا املماطل أو املعسر

وإن أديت الزكاة عن سنة واحـدة   ،الزكاة بعد متام احلول من قبضك له

قال هذا بعض  ،من السنوات السابقة اليت عند املعسر أو املماطل فال بأس

ولكن ال يلزمك إال يف املستقبل مىت قبضت املال من املعسر أو  ،أهل العلم

والً ودار عليه احلول لزمك الزكـاة هـذا هـو    املماطل واستقبلت به ح

   .املختار

  



 توى و ع ءا اا   

 

ملكـر   هللا بن با  حضر   لعزيز بن عبد   ..  .من عبد 

مني هللا     .فقه 

بركاته هللا  ة     :بعد ،سال عليكم 

  ، صلكم هللا �ـد صل،  ملؤ بد  لكرمي  ب خطابكم  يا 

لثالثة فه ألسئلة  جلو عنهاما تضمنه من  ليكم     )١(.مته، 

وهو إذا كان لك على بعـض النـاس   : عن السؤال الثالث :جلو

ديون وحال عليها احلول، فالواجب إخراج زكاا بعد أن حيول عليهـا  

احلول إذا كانت الديون املذكورة على مليء، أما إن كانت على غري مليء 

  . فإا ال جتب فيها الزكاة

   .لفقه يف دينه والسالموفق اهللا اجلميع ل

إلسالمية جلامعة    ئيس 

                                                 

أجاب عنها مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية برقم . أ. س. من ضمن أسئلة مقدمة من أ) ١(

  هـ ٦/١١/١٣٩٠يف  ٢١٤٣



 توى و ع ءا اا   

 

قربـائي   :  حـد  ستد م  نه من مد ست  سبع سنو 

ملبلغ  لك  آل  يستطع   لقاسية جد ؛مبلغا كب   فه   ،لظر

ين ألنا غ لكنـه ال    ،هو عليه  ملبلـغ   هو يريد  هذ 

لزكا  .يستطيع ملافهل جتب  لك  نـا  ،   ،هل يزكي عنه هو  

؟ ملا لك  لزكا عن     )١(كيف تكو طريقة 

ليس عليك زكاة يف الدين الذي عند املعسر حىت تقبضيه مث تزكيه : ج

  يف املستقبل كلما حال عليه احلول يف أصح قويل العلماء 

إلسالمي:  ملا  مصر فيصل  قد كنت  ،كا  مبلغ من 

مضاقو بإخ لزكا عليه  كل شهر  قبل  ،ر  لعا  لكن هذ 

سة عشر يوما قمت بتديني هـذ   و  لزكا  خر  ل موعد   

قربائي ملا  ال ،ملبلغ ألحد  لزكا على هذ     ؟فهل جتب علي 

عليك زكاة ذلك املال الذي دينتيه على أحد أقربائك كلما حال عليه 

مث تزكيه بعد  ،ن معسراً فليس عليك زكاته حىت تقبضيهإال إذا كا ،احلول

  كما  ،ذلك كلما حال عليه احلول

                                                 

جابة عنهما من مكتب هذا السؤال والذي بعده مقدمان لسماحته من أم عبد العزيز، وقد صدرت اإل) ١(

  هـ ٩/٩/١٤١٥مساحته بتاريخ 



 توى و ع ءا اا   

 

والسـالم   ،وفق اهللا اجلميع ملا يرضـيه  .تقدم يف جواب السؤال السابق

   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  حكم الزكاة في 
  الدین المؤجل على أقساط

هللا بن بـا  لعزيز بن عبد  لشيخ عبد  لد  لو  مفـ عـا   احة 

هللا    .ململكة حفظه 

بركاته هللا  ة     :بعد ،لسال عليكم 

هو هللا  ثابكم  الستفتا  احتكم باإلجابة عن هذ  جو تكر     :فأ

لبـاقي   ،جل با بيتا بالتقسيط لقيمة   )٤٨٠(ستلم جز من 

قسا شهرية يا ،لف على  ال  لقسط تسعة  مضى على  ،مقد 

لتسديد ،ع سنتالبي    .لرجل منتظم  

ملستدين :لبائع يسأ مة  لباقي   ملبلغ  كا  هـل   ؟هل يدفع 

؟ لعا لسابقة مع هذ  ألعو  لعا   لزكا عن هذ     )١(يدفع 

  

                                                 

  هـ ٢٦/٩/١٤١٨استفتاء شخصي قدم لسماحته، وقد صدرت اإلجابة عنه بتاريخ ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

والذي  ،على صاحب املبلغ املذكور أن يؤدي زكاته عند متام احلول

واهللا  ،مضى عليه احلول ومل يؤد زكاته عليه أن يؤدي زكاته عما مضـى 

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،ويل التوفيق

لعا للمملكة   ملف 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 

  



 توى و ع ءا اا   

 

  أقوال العلماء حول
  كون الدین مانعاً من الزكاة

يستد:  جل  ما يتجر به  يأخذ  كا عند  ين من هذ 

حلو هل يلزمه  يزكي  ، فإ حا عليه  لتجا من هذ ح يصفي 

لباقي يزكي  لدين  سب ما عليه من  مـا هـو    ؟يع ما عند  

لعلما قو  جح لديكم من     )١(؟لر

اختلف العلماء يف كون الدين مانعاً من وجوب الزكـاة علـى   : ج

   :أقوال

باطنة كالنقدين وعروض التجارة ال جتب فيهـا  أن األموال ال :أحدها

 ،ألن الزكاة شرعت للمواساة ؛الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب

بل هو أهـل   ،ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه ال يوصف بالغين

   .لدفع الزكاة إليه

أما األموال الظاهرة كاملواشي والثمار فإنه ملا كان املنقول عن الرسول 

لى اهللا عليه وسلم وخلفائه رضي اهللا عنهم إرسال السعاة ألخذ الزكاة ص

  منها دون أن يؤثر عنهم 

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز،  . دإعداد وتقدمي ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(يف كتاب  نشر) ١(

   ٣٠ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

فإن احلكم فيها خيتلف عن األموال  ،االستفسار هل على أهلها ديون أم ال

وهي إحدى الروايتني عـن اإلمـام    ،وذا قال مالك واألوزاعي ،الباطنة

   .أمحد يف املوال الظاهرة

   .ال جتب فيها كاألموال الباطنة ملا سبق :والقول الثاين

جتب الزكاة يف اجلميع ملا ذكرناه من األدلـة علـى    :والقول الثالث

وألن األدلة  ،وجوب الزكاة يف األموال الظاهرة ولو كان على أرباا دين

الدالة على وجوب الزكاة يف األموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يـدل  

   .فوجب التعميم ،على مراعاة الدين

والشافعي  ،ومحاد بن أيب سليمان ،وهذا قول ربيعة بن أيب عبد الرمحن

   .وهو الصواب ،يف اجلديد

عمالً بعموم األدلة وعدم  ،وعلى هذا فمحلُّ السؤال جتب فيه الزكاة

   .واهللا أعلم .املخصص الذي حيسن االعتماد عليه

  الدیون ال تمنع الزكاة
  الموجودولو كانت أكثر من المال 

كثر ممـا  :  يو  ملزكي  لزكا  كا على  بالنسبة إلخر 

كا  ال ،لديه ملوجو  ر على     )١( ؟فهل 

                                                 

من الباحة باململكة العربية السعودية، وقـد صـدرت   . ر. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من ع) ١(

  هـ ٢٨/١١/١٤١٦اإلجابة عنه من مكتب مساحته بتاريخ 



 توى و ع ءا اا   

 

جيب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليـه  : ج

لعموم األدلة الدالة على  ؛احلول ولو كان عليه دين يف أصح قويل العلماء

ه مال جتب فيه الزكاة إذا حال عليه احلول ولو وجوب الزكاة على من لدي

وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر عماله بأخـذ   ،كان عليه دين

ولو  ؟ومل يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أم ال ،الزكاة ممن عليه زكاة

كان الدين مينع ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عماله أن يستفسروا مـن  

   .واهللا ويل التوفيق .عليهم دينأهل الزكاة هل 

لعربيـة      . . .أل :  ململكـة  من حوطة بـ متـيم  

ية له ،لسعو لزكا :يقو  سؤ جبت فيه  ملا  من  ،لد مبلغ من 

ضا من  ستدنته من مؤسسة عامة تقد قر ين علي�  هذ ملبلغ قسم هو 

حلو مع باق ،غ فائد لدين حا عليه  ملبلغهذ  فهـل جتـب    ،ي 

ين علي؟ لذ هو  ملبلغ     )١(لزكا  

جيب عليك إخراج الزكاة عن مجيع النقود اليت عندك إذا حـال  : ج

 ،والدين الذي للمؤسسة ال مينع ذلك يف أصح قويل العلماء ،عليها احلول

  لكن لو سددت الدين من النقود 

                                                 

  هـ ١٤١١يف ذي احلجة عام ) الة العربية(نشر يف ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

صرفته يف قضاء الـدين  اليت لديك قبل أن حيول عليها احلول مل يكن فيما 

وإمنا الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه احلول وهو  ،زكاة

وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة ومخسون  .نصاب

أما الذهب فنصـابه عشـرون    ،رياالً من العملة الفضية العربية السعودية

 .جنيهاً وثالثة أرباع اجلنيـه مثقاالً ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر 

   .واهللا املوفق

لتـز  :  علي�   ، حلو حا عليه  ملا   كا لد مبلغ من 

ملبلغ  ال كا  فع  ية فهل  لعقا لتنمية  فيـد   ؟تسديد صند 

هللا خ كم     )١(.جز

أما الـدين   ،لعموم األدلة ؛عليك أداء الزكاة عما لديك من املال: ج

ألن النيب صلى اهللا عليه  ؛لذي عليك فال مينع الزكاة يف اصح قويل العلماءا

وما كانوا يسألون من عليه زكاة  ،وسلم كان يبعث العمال ألخذ الزكاة

ولو كان الدين مينع الزكاة لسأل عماله صـلى اهللا عليـه    ،هل عليه دين

   .وفق اهللا اجلميع! وسلم أصحاب األموال هل عليهم دين 

  

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز،  . دإعداد وتقدمي ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(يف كتاب  نشر) ١(

   ٢٥ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

  
  لمقرض یزكي القرض إذا كان عند مليءا

  والمقترض یزكیھ أیضاً إذا حال علیھ الحول وھو بیده

حل:  لقر  كا ما  ؟هل  ملقتر ملقر  على     )١(سن على 

وإن كان علـى   ،إذا أقرضت ماالً وهو عند مليء فعليك زكاته: ج

مليئاً  فإن كنت قد أعطيت إنساناً ،واملقترض خيتلف ،معسر فال زكاة فيه

وهو مليء غري مماطل بـك   ،مائة ألف ريال أو مائيت ألف أو أكثر أو أقل

فهذا املال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من  ،مىت طلبته أعطاك مالك

وإن كان قـد أنفقـه يف    ،املال إذا كان املال عنده حىت حال عليه احلول

ألنه  ؛ته إياهأما أنت فتزكي املال الذي أقرض ،وجوه أخرى فال شيء عليه

أما إن كان عند معسـر أو   ،مال مملوك لك عند مليء باذل فتزكيه أنت

   .عند مماطل فليس عليك فيه زكاة كما سبق

كا:  لقر     )٢( ؟هل  

                                                 

  " الربا وخطره " ضمن أسئلة موجهة لسماحته عقب ندوة ألقيت يف اجلامع الكبري بعنوان  من) ١(

الزكاة ومكانتها يف اإلسالم يف اجلامع الكـبري  (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن ) ٢(

  بالرياض 



 توى و ع ءا اا   

 

ألنه  ؛القرض إذا صار إليك وحال عليه احلول قبل أن تنفقه تزكيه: ج

و ألفـني أو  فإذا أخذت من زيد ألف ريال أ ،صار ماال لك لقبضك إياه

ألنه بالقبض  ؛مائة ألف أو أكثر وحال عليه احلول وهو عندك فإنك تزكيه

فعليك أن تزكيه كمـا تزكـي    ،صار ماالً لك وصار ديناً عليك ألخيك

األموال األخرى اليت جاءتك بالعطاء واهلبة أو بغري ذلـك مـن الطـرق    

   .الشرعية



 توى و ع ءا اا   

 

  

  

باب زكاة بھیمة 
  األنعام

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

  
  

  بھیمة األنعام إذا لم تكن
  الحول فال زكاة فیھا سائمة أغلب

لسنة يعلفها فهل فيهـا  :  غلب  إلبل لكن  جل عند مائة من 

   )١(؟كا

إذا كانت املاشية من اإلبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة مجيـع  : ج

ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم   ؛احلول أو أكثره فإا ال جتب فيها الزكاة

فإذا أعلفها صاحبها غالب  ،مةشرط يف وجوب الزكاة فيها أن تكون سائ

احلول أو نصف احلول فال زكاة فيها إال أن تكون للتجارة فإا جتب فيها 

وتكون بذلك من عروض التجارة كاألراضي املعدة للبيع  ،زكاة التجارة

إذا بلغت قيمة املوجود منها نصاب الذهب والفضـة    ،والسيارات وحنوها

   .كما تقدم

  

                                                 

إعداد ) لشيخجمموع فتاوى مساحة ا(يف كتاب ، و١٤٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

    ٥١ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. دوتقدمي 



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم ضم بعض
  لى بعض لتكمل نصاباً المواشي إ

شي لكن ال يبلغ كل نو منها :  ملو نو  جل عند عد من 

رجها ؟كانصابا مبفر فهل فيه     )١(؟ كا كذلك فكيف 

املواشي من اإلبل والبقر والغنم هلا نصب معلومة ال جتب فيهـا  : ج

بـل  أن تكـون اإل  :الزكاة حىت تبلغها مع توافر الشروط اليت من مجلتها

فإذا كان نصاب  ،وهي الراعية مجيع احلول أو أكثره ،والبقر والغنم سائمة

 .وال يضم بعضه إىل بعض ،اإلبل أو البقر أو الغنم مل يكمل فال زكاة فيها

 ،وعشرون من الغـنم للقنيـة   ،فلو كان عند إنسان ثالث من ابل للقنية

نس منها مل ألن كل ج ؛وعشرون من البقر للقنية مل يضم بعضها إىل بعض

  . يبلغ النصاب

ألا واحلال مـا   ؛أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إىل بعض

  وتزكى زكاة النقدين  ،ذكر تعترب من عروض التجارة

                                                 

إعداد ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(يف كتاب ، و١٤٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

    ٤٩ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. دوتقدمي 



 توى و ع ءا اا   

 

   .واألدلة يف ذلك واضحة ملن تأملها ،كما نص على ذلك أهل العلم

  

  أحكام خلطة المواشي

معو مو:  لثالثة   و للرجلني   جـل   هل  شيهم مـن 

   )١( ؟لزكا

ال جيوز مجع األموال الزكوية أو تفريقها من اجل الفـرار مـن   : ج

لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  ؛أو من اجل نقص الواجب فيها ،الزكاة

وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية (( :يف احلديث الصحيح

عند رجل أربعون من  فلو كان .خرجه البخاري يف صحيحه )٢( ))الصدقة

ويكون بذلك  ،الغنم ففرقها حىت ال جتب فيها الزكاة مل تسقط عنه الزكاة

   .لكونه متحيالً يف ذلك على إسقاط ما أوجب اهللا ؛آمثاً

  فلو كان  .وهكذا مجع املتفرق خشية الصدقة ال جيوز 

                                                 

إعداد ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(يف كتاب ، و١٤١لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب) ١( 

    ٥٠ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. دوتقدمي 

   ١٤٥٠باب ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصاب فضمها إىل إبل أو بقر أو غنم رجل 

آخر حىت ينقص الواجب عنهما بسبب اخللطة اليت ال أساس هلـا وإمنـا   

اختلطا لقصد نقص الواجب عند جميء عامل الزكاة مل يسـقط عنـهما   

   .وكانا بذلك آمثني وعليهما إخراج بقية الواجب ،الواجب

 ،ولآلخر سـتون مـن الغـنم    ،فلو كان ألحدمها أربعون من الغنم 

مل ينفعهما  ،ال جتب عليهما إال شاة واحدةفاختلطا عند جميء العامل حىت 

 ،لكونـه حيلـة حمرمـة    ؛هذا االختالط ومل يسقط عنهما بقية الواجب

 ،مخساً قيمتها على صاحب األربعـني  ،وعليهما شاة أخرى تدفع للفقراء

وهكذا الشاة اليت سـلما للعامـل    .وثالثة أمخاسها على صاحب الستني

وعدم العودة إىل  ،توبة إىل اهللا سبحانهوعليهما ال .بينهما على هذه النسبة

  . مثل هذه احليلة

أما إذا كانت اخللطة للتعاون بينهما وليست حيلـة علـى إسـقاط    

الواجب أو نقصه فال بأس ا إذا توافرت شروطها املوضحة يف كتب أهل 

 :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح املذكور آنفاً ؛العلم

   .)١())خليطني فإما يتراجعان بينهما بالسوية وما كان من((

  

                                                 

   ١٤٥١باب ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  تجب الزكاة فیما أعد للتجارة
  من بھیمة النعام ولو كانت معلوفة

هللا بن با:  لعزيز بن عبد  لشيخ عبد  ململكة  ،احة  مف عا 

هللا  ية  حفظه  لسعو   لعربية 

بركاته هللا  ة     :بعد ،لسال عليكم 

هو كالتابعث لكم سؤ هذ لفتو منكم  جو فيه   :   

غنا ينا علي� تكاثر عنـد   ،عند جتا  كنت قد شتريها 

كيها كا�ا  ،حا عليها حلو  كل سنة   هذ لسنة كانت 

يو تقد مببلغ  ٥٧٠٠ علي�  يا ٣يا  سبعمائة لف     .مليو 

جتا سو م ال  ما   ،تغطي هذ ملبلغمو ستثما 

لدين ملسألة فهو يغطي هذ  كا   ،خلت م   ب علي�  فهل 

ين ؟ال    )١(.فتونا مأجو

  

                                                 

  هـ ٨/٦/١٤١٩أجاب عليه مساحته بتاريخ . س. ف. استفتاء شخصي مقدم من ب) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

 .إذا كانت األغنام راعية مجيع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاا منها

جذع ضأن أو معز أنثى إىل  ،ا رأس واحدإذا كانت تبلغ ربعني رأساً ففيه

فـإذا   ،فإذا زادت واحدة وجب فيها رأسان إىل مـائتني  ،مائة وعشرين

وبعد ذلك ففي كـل مائـة    .زادت عن مائتني واحدة ففيها ثالثة أرؤس

   .شاة

أما إن كانت تعلف وليس سائمة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهـي  

ن عروض التجارة والواجب فيها ربع العشر؛ ألا واحلال ما ذكر تكون م

فإذا بلغت قيمتها أربعة آالف ففيها مائة . ربع العشر من قيمتها كل سنة

وإذا بلغت أربعني ألفاً أعين قيمتها وجب فيها ألف  ،ريال وهي ربع العشر

أما الدين املذكور الذي عليكم فال مينـع   .وهكذا ،واحد وهو ربع العشر

والسالم  ،يف عنكم وأن يعينكم على كل خريونسأل اهللا أن يو ،زكاة الغنم

  عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

ململكة   مف عا 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 



 توى و ع ءا اا   

 

  
  

  حكم ضرب الوالي قیمة محددة
  لعین ما یجب إخراجھ من بھیمة األنعام

ألنعا يكو معه مضر :  كا �يمة  عندما يأ لعامل ألخذ 

د(د  لعـني   )قيمة  قل من قيمـة  ملضر  يـث    ،هذ 

حملد ملضر  كثر من  فهل يكتفـي   ،صاحبها لو باعها فإ قيمتها 

حملد ملضر     )١( ؟بدفع 

ال بأس إذا دفع لوالة األمور ما ضربوه عليه عن بنت املخـاض  : ج

فال حـرج إن اجتهـد ويل    ،ألن الواجب الوسط ؛وبنت اللبون وغريمها

   .القيمةاألمر وقدر 

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز،  . دإعداد وتقدمي ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .٥٢ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

  

  

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

 

باب زكاة الحبوب 
  والثمار

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

  

  حكم زكاة الفواكھ والخضروات

خلضر فهل فيهـا  :  كه  لفو عا من  نو ملز  تنتج بعض 

؟ ؟كا لزكا ل تدخلها  عة  ملز ألشيا     )١(ما هي 

ليس يف الفواكه وحنوها من اخلضروات اليت ال تكال وال تـدخر  : ج

ذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال كالبطيخ والرمان وحنومها زكاة إال إ

وإمنـا   .عليه احلول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة

جتب الزكاة يف احلبوب والثمار اليت تكال وتدخر كالتمر والزبيب واحلنطة 

ت�و ح�قَّه� ي�و�� ح�ص�ـا龵龵 ﴿ :لعموم قوله تعاىل ،والشعري وحنو ذلك �﴾)٢(، 

ت�و لز�كا�﴿ :وقوله تعاىل وقول النيب صـلى اهللا   )٣(﴾ق龵يم�و لص�ال �

 )٤( ))ليس فيما دون مخسة أوسق من متر وال حب صـدقة (( :عليه وسلم

  فدل على  ،متفق على صحته

                                                 

   ١٥٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

   ١٤١سورة النعام، اآلية ) ٢(

   ٤٣البقرة، اآلية سورة ) ٣(

، ومسلم يف الزكـاة  ١٤٥٩باب ليس فيما دون مخس ذود صدقة برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٤(

   ٩٨٠برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

وألن أخـذ الـنيب    ،وجوا فيما بلغ ذلك من احلبوب اليت تكال وتدخر

 يدل علـى وجوـا يف   صلى اهللا عليه وسلم الزكاة من احلنطة والشعري

   .واهللا ويل التوفيق، أمثاهلا

كا:  كه  لفو    )١(؟هل على خلضا 

لكن إذا جتمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال  ،ليس فيها زكاة: ج

  . عليها احلول تزكى

  الزكاة تجب في الحبوب
  والثمار التي تكال وتدخر وینتفع بھا حاالً ومآالً 

هللا تعا  :  لكرمييقو  ت�و ح�قَّه� ي�و�� ح�ص�ا龵龵﴿ :كتابه  �﴾)٢( 

نـو    ،آلية لزكا  كـل  �ذ آلية يستد بعض لنا بأ�ا جتب 

جلرج جلز  خلس  لو كا عمر قص مثل لقوطة  .. .لز 

خر لذهب؟ ؟  لزكا      )٣(ما هو نصا 

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز،  . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  . ٨٦ص  ٥ج

  ).١٤١اآلية(سورة األنعام،  ٢

سالم يف اجلامع الكبري يف الزكاة ومكانتها يف اإل(أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن من ضمن ) ٣(

   .الرياض



 توى و ع ءا اا   

 

اء زكاة احلبوب وأنـه يـوم   الرب جل وعال نبه على وقت إعط: ج

حصادها فإذا حصدها وذراها وحتصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج 

إمنا  ،ومل يرد يف اخلضروات زكاة ،والزكاة عبادة ال تثبت بالرأي ،الزكاة

 ،جاءت الزكاة يف احلبوب والثمار اليت تكال وتدخر وينتفع ا حاالً ومآالً

اليت تؤكل يف احلـال وال تـدخر وال   وأما الفواكه  ،هذه هي حمل الزكاة

كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا  ،تكال وال توزن فهذه ليست فيها زكاة

   .إذا بلغ النصاب مخسة أوسق ،العنب فإن فيه الزكاة كالتمر

  



 توى و ع ءا اا   

 

  

  حكم الزكاة في التین والزیتون

 .ق .ع. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ع

   .)١( سلمه اهللا

   :وبعد ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم    

   .الذي تسأل فيه عن عدد من األسئلة ٢٤/١٠/١٤٠٨وتاريخ  ٤٨٨٨

 ؛وأفيدك بأن التني والزيتون ال جتب فيهما زكاة يف أصح قويل العلماء

والسـالم   ،وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه .هألما من اخلضروات والفواك

  . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

لبحو لعا إل    لرئيس 

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

  

                                                 

  هـ ٣٠/١٠/١٤٠٨وتاريخ  ٣٢٩٣/٢صدرت من مكتب مساحته برقم ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  

  حكم الزكاة في البصل

سـلمه   .م .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكـرم ع 

   .)١(اهللا

  : دسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبع

 ٤٨٣فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء برقم 

هـ الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة يف البصـل  ٥/٢/١٤٠٨وتاريخ 

   .ويف العربة اليت تستعملها يف نقل البضائع ،الذي تنتجه مزرعتك

وأفيدك بان البصل ال زكاة فيه إال إذا أردت به التجارة وحال عليـه  

وكـذلك   ،أو حال على مثنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكـاة  ،احلول

أما تأخري إخراج الزكاة عن وقتها  ،السيارة أو حنوها إذا أريد ا التجارة

وعليك التوبة واالستغفار عما مضى من  ،فإنه ال جيوز إال ملصلحة شرعية

  وعدم العود إليه مرة  ،التأخري

                                                 

  هـ ٣/٥/١٤٠٨وتاريخ ) ١١٨٨/٢(صدرت من مكتب مساحته برقم ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .هوفق اهللا اجلميع ملا فيه رضا .أخرى

لبحو لعا إل    لرئيس 

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

  



 توى و ع ءا اا   

 

  ما یشترط لوجوب 
  الزكاة في محصول المزرعة

له –جد  . .:  ية يقو  سؤ عة تأكـل  : لسعو لنا مز

ا صو آلخر عند بيعه  ،لطيو نصف  لنصف  لزكا على  فهل جتب 

خا    )١(؟ 

وهو مخسة  ،جتب الزكاة فيما حتصل من املزرعة إذا بلغ النصاب: ج

والوسق ستون صاعاً بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كـان   ،أوسق

كاحلنطة والشـعري   ،املزروع فيها مما جتب فيه الزكاة من احلبوب والثمار

   .توفيقواهللا ويل ال .واألرز والتمر والعنب والذرة وحنو ذلك

  ما یسقى باألمطار واألنھار فیھ العشر
  وما یسقى بالمكائن فیھ نصف العشر

ألمطـا  :  عة على  لز هنا بعض ملز يعتمد صحا�ا  

كا عة  صو هذ لز   هل  ؟فهل  

                                                 

، وقد صدرت اإلجابة عنه بتـاريخ  ) لموناملس(سؤال من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة ) ١(

  هـ ٢/٤/١٤١٧



 توى و ع ءا اا   

 

؟ ط ملو لذ يسقى باملكائن     )١(تلف عن غ 

جلارية من احلبوب والثمـار  ما يسقى باألمطار واألار والعيون ا: ج

   .كالتمر والزبيب واحلنطة والشعري ففيه العشر

ملا ثبت عن النيب صلى  ؛وما يسقى باملكائن وغريها ففيه نصف العشر

فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواين (( :اهللا عليه وسلم أنه قال

ـ  .)٢())أو النضح نصف العشر ن رواه البخاري يف صحيحه من حديث اب

   .عمر رضي اهللا عنهما

  ما اشتري من الحبوب
  قوتاً ال تجب فیھ الزكاة 

عني:  ملز حلبو من بعض  قد خزنتها على  ،خذ كمية من 

مستقبال   ال حاضر    سا �ا قوتا أل

                                                 

إعـداد  ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(،ويف كتاب ١٥١حتفة اإلخوان لسماحته ص (نشر يف كتاب ) ١(

بتاريخ  ١٢٢١٣العدد ) الندوة(، ويف جريدة ٥٥ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. وتقدمي د

  هـ ١١/٩/١٤١٩

) الزكاة(، والنسائي يف ١٤٨٣باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم ) الزكاة( رواه البخاري يف) ٢(

باب صدقة الزروع ) الزكاة(، وأبو داود يف ٢٤٨٨باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم 

   ١٥٩٦برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

كا    )١( ؟بإ هللا فهل عليها 

س هذه احلبوب وأشباهها من األموال املدخرة حلاجة اإلنسان لي: ج

وإمنا الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقـدين الـذهب    ،فيها زكاة

وهـذا مـن فضـل اهللا     .والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية

  . فله احلمد والشكر على ذلك ،وإحسانه ولطفه بعباده

  العمدة في معرفة األنصبة 
  صاع النبي صلى هللا علیھ وسلم

ل :  ملكاييل  لزكا فمـا هـو   ختلفت  ألنصبة   تعر �ا 

ختالفـا بـني علمائنـا     لوقت حيث جند  ملعتمد  معرفتها  هذ 

   )٢( ؟ملعاصرين  حتديدها

وهو مخسة  ،العمدة يف ذلك على صاع النيب صلى اهللا عليه وسلم: ج

  وأربع حفنات  ،أرطال وثلث بالعراقي

                                                 

طـة  ، ويف نشرة راب٩٧ص  ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(

  هـ ١٩/٧/١٤١٩ -١٣العامل اإلسالمي يف 

إعداد ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ١٥٣لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ٢(

   ٥٦ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. وتقدمي د



 توى و ع ءا اا   

 

 .لى ذلك أهل العلم وأئمة اللغةكما نص ع ،باليدين املعتدلتني اململوءتني

   .واهللا ويل التوفيق



 توى و ع ءا اا   

 

  

  

 باب زكاة النقدین

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

  )١(نصاب النقدین

  :فائد مهمة

 ،من الذهب مقداره عشرون مثقـاالً  الزكاةالنصاب الذي جتب فيه 

وزنة املثقال اثنتان وسبعون حبة شـعري   ،ومن الفضة مائة وأربعون مثقاالً

ق النقدية والعروض املعدة للتجارة نصاب فإذا بلغت قيمة األورا ،متوسطة

وما كان أقل من النصاب املـذكور   ،الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة

ومقدار النصـاب   ،ليس فيه زكاة ملا ورد من األحاديث النبوية يف ذلك

باجلنيه السعودي واإلفرجني حىت ميكن تقدير األوراق النقدية والعـروض  

ألن زنـة اجلنيـه    ؛وثالثة أسباع اجلنيهالتجارية بذلك أحد عشر جنيهاً 

   .وباهللا التوفيق ،املذكور مثقاالن إال ربع مثقال

   .وللطلب جرى حتريره

إلسالمية جلامعة    ئيس 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 

                                                 

  هـ ٢٧/١١/١٣٩٠صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية بتاريخ ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

لذهب:  ما من  انني جر سة  لزكـا  .ملك   ،ما هو مقد 

ملوضو هللا خ .جهو حو هذ  كم     .)١(جز

فـإذا كنـت    ،ففي أربعني جنيهاً جنيه واحد ،الزكاة ربع العشر: ج

فـإن   ،متلكني مخسة ومثانني جراماً فهو يف األصح أقل من النصاب قليالً

إن اخلمسـة   :ألن بعض أهل العلـم يقـول   ؛أديت الزكاة عنه احتياطاً

إال  وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنني وتسعني .والثمانني تبلغ النصاب

وهي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيهـاً   ،يعين عشرين مثقاالً ،كسراً يسرياً

فإذا بلغ الذهب عندك هذا املقدار أحد عشر جنيهـاً سـعودياً    ،سعودي

 ،يعين جنيه من كل أربعني جنيـه  ،ونصف جنيه فأدي زكاته ربع العشر

 أما مخسة ومثانون جراماً .هذا ربع العشر ،ونصف جنيه من عشرين جنيه

   .وإن أديت زكاا احتياطاً فحسن ،فهي فيما حررنا أقل من النصاب

كاته:  خر  ب  لذ  لذهب  هل كل حلـي   ؟ما مقد 

كا    )٢(؟ملر ليس عليه 

                                                 

  .الشريط اخلامس عشر) نور على الدرب(من برنامج ) ١(

طيار والشيخ أمحد البـاز،  عبد اهللا ال. إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ٢(

  .٥٩ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

 )أحد عشر جنيهاً ونصف اجلنيـه (النصاب  ،بسم اهللا واحلمد هللا: ج

فإذا بلغ  ،بأي ما يعادل اثنني وتسعني جراماً من الذه )عشرون مثقاالً(

سواء كان حلياً أو عملة أو قطعاً من  ،هذا املقدار وحال عليه احلول زكي

   .ولو كانت احللي تستعمل على الصحيح ،الذهب

لكن الصواب أن احللي مـن الـذهب    ،وهناك خالف بني العلماء

والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليهـا  

   .احلول

حلاضر ما هو نصا:  قتنا  لسعو   لفضة بالريا   ؟كا 

لنصـا بالريـا    لك  كا من  ب  تدفع  ل  لنسبة  ما هي 

؟    )١(لسعو

ومقداره بالريال السـعودي   ،نصاب الفضة مائة وأربعون مثقاالً: ج

والواجب ربع  ،ستة ومخسون رياالً سعودياً أو ما يقابلها من العملة الورقية

واهللا ويل  .اثنان ونصف من املائة ومخسة وعشرون من األلف العشر وهو

   .التوفيق

  
                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز،  . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

   ٧١ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

  إذا بلغ النقدان
  النصاب ففیھما ربع العشر

حز:  لر  ليدين  قد  ،لد فضة عبا عن حلي للرقبة 

يزكي عنها جي مر  يبيعها  �ـا  تبلـغ    :فيقـو  ،طلبت من 

فما يلزم  ،  عنها ،تقريباسنة  ٢٣مر� عليها آل  .لنصا

   )١(؟آل

مع العلم بأن النصاب  ،إذا كانت مل تبلغ النصاب فال زكاة فيها: ج

 ،ومقدارها ستة ومخسون رياالً من الفضة ،من الفضة مائة وأربعون مثقاالً

فإذا بلغت احللي من الفضة هذا املقدار وجبت فيها الزكاة يف أصح قويل 

وهـو ريـاالن    ،والواجب ربع العشر ،حال عليها احلولكلما  ،العلماء

أما الذهب فنصابه  ،ومخسة وعشرون من كل ألف ،ونصف من كل مائة

 ،ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف باجلنيه السـعودي  ،عشرون مثقاالً

فإذا حال احلول على احللي من الـذهب   ،وباجلرام اثنان وتسعون جراماً

يف أصح قـويل   ،و أكثر منه وجبت فيه الزكاةالبالغ هذا املقدار أو ما ه

   ،وهو ربع العشر ،العلماء

                                                 

   ٨٣ص  ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

أو قيمتها مـن العملـة    ،ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه

لقول النيب صـلى اهللا عليـه    ؛وما زاد فبحساب ذلك ،أو الفضة ،الورقية

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان (( :وسلم

لقيامة صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى يوم ا

ا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني 

ألف سنة حىت يقضى بني العباد، فريى سبيله إمـا إىل اجلنـة وإمـا إىل    

   .أخرجه مسلم يف صحيحه .احلديث )١(...))النار

م من حديث عبد اهللا بن عمـرو بـن   وثبت عنه صلى اهللا عليه وسل

أنه قال المرأة دخلت عليه صلى اهللا عليه وسلم ويف يد ابنتـها   ،العاص

قال هلا صـلى اهللا   .ال :قالت ))؟أتعطني زكاة هذا(( :مسكتان من ذهب

 .))أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار(( :عليه وسلم

أخرجه أبو داود والنسائي بإسـناد   .)٢(همها هللا ولرسول :وقالت ،فألقتهما

   .واهللا ويل التوفيق .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ،صحيح

  

                                                 

  .٩٨٧باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف ) ١(

باب ) الزكاة(، والنسائي يف ١٥٦٣باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ٢(

  .٢٤٧٩زكاة احللي برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

  مسألة الزكاة في حلي
  )١(الذھب والفضة من مسائل الخالف 

فقد تكرر السؤال  :بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد

والفضة وما ورد يف  من كثري من الناس عن حكم زكاة احللي من الذهب

ولتعميم الفائدة أجبت مبا يلي واهللا املوفق واهلـادي إىل   ،ذلك من األدلة

   :الصواب

ال ريب أن هذه املسألة من مسائل اخلالف بني أهـل العلـم مـن    

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع  ،الصحابة ومن بعدهم

عليه وسلم عمالً بقولـه   فيه الناس إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا

وإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنـون  "  :تعاىل

للـه龵   ﴿باهللا واليوم اآلخر ذلك خري لـى  فإ ت�ن�ا�ع�ت�م� ف龵ي ش�ي�ٍ فر��� 

ل龵ـك� خ�ي�ـر� �ح�   س�ـن�  �لر�س�و  كنت�م� ت�ؤ�م龵ن�و بالله龵 �لي�و� آلخ龵ر 

يال وإذا رددنا هذه املسألة إىل الكتاب والسنة وجدنامها يـدالن   .)٢(﴾ت�أ

وإن  ،داللة ظاهرة على وجوب الزكاة يف حلي النساء من الذهب والفضة

  سواء كانت قالئد أو أسورة أو  ؛كان هذا لالستعمال أو العارية

                                                 

  هـ ١٣٨٠رمضان وشوال عام  ١٢، ١١العددان ) راية اإلسالم(حته نشرت يف جملة كلمة لسما) ١(

   ٥٩سورة النساء، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

بـه   ومثل ذلك مـا حتلـى   ،خواتيم أو غريها من أنواع الذهب والفضة

 ،السيوف واخلناجر من الذهب والفضة إذا كان املوجود من ذلك نصاباً

أو كان عند مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة مـا يكمـل   

والدليل  ،وهذا القول هو أصح أقوال أهل العلم يف هذه املسألة ،النصاب

لـ   ﴿: على ذلك من القرآن الكرمي قوله تعاىل ذَّه�ب� �لَّـذ龵ين� ي�كنـز� 

ي�و�� ي�ح�م�ـى   .�لف龵ض�ة �ال ي�نف龵قون�ه�ا ف龵ي س�بيل لله龵 فب�ش龷ر�ه�م بع�ذ ل龵يم

ع�لي�ه�ا ف龵ي ن�ا ج�ه�ن�م� فت�كو� به�ا جب�اه�ه�م� �ج�نوب�ه�م� �ظه�و�ه�م� ه�ذ م�ـا  

قو م�ا كنت�م� ت�كنز�    .)١(﴾كن�ز�ت�م� َألنفِسكم� فذ

ومن السنة املطهرة ما ثبت يف صحيح مسلم عن رسول اهللا صلى اهللا  

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال (( :عليه وسلم أنه قال

صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى ا جنبه وجبينه وظهـره  

ه كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مث يرى سبيل

فهذان النصان العظيمان مـن الكتـاب    .)٢())إما إىل اجلنة وإما إىل النار

والسنة يعمان مجيع أنواع الذهب والفضة ويدخل يف ذلك أنواع احللـي  

ومن استثىن شيئاً فعليه الدليل املخصص هلذا العموم  ،من الذهب والفضة

  فكيف وقد  ،لو مل يرد إال العموم يف هذه املسألة

                                                 

  .٣٥، ٣٤سورة التوبة، اآليتان ) ١(

  .سبق خترجيه) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

املسألة بعينها أحاديث صحيحة دالة على وجوب الزكاة يف  ورد يف هذه

منها ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد اهللا بن  ،احللي

عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن امرأة دخلت على النيب صلى اهللا عليه 

 :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ،وسلم ويف يد ابنتها مسكتان من ذهب

أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم ((: قال .ال :قالت ))؟طني زكاة هذاأتع((

قـال   .)١( .مها هللا ولرسـوله  :فألقتهما وقالت ))القيامة سوارين من نار

   .إسناده صحيح :احلافظ ابن القطان

وخرج أبو داود بإسناد جيد عن أم سلمة رضي اهللا عنها أا كانت 

فقال عليه الصالة  ؟ل اهللا أكرت هويا رسو :تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت

   .)٢())ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس  بكرت(( :والسالم

اشتراط النصاب وأن ما  :إحدامها ،ففي هذا احلديث فائدتان جليلتان

   .وال يدخل يف الكرت املتوعد عليه بالعذاب ،مل يبلغ النصاب فال زكاة فيه

يه الزكاة فلم يزك فهو من الكرت أن كل مال وجبت ف :والفائدة الثانية

   .املتوعد عليه بالعذاب

وهي املقصود من ذكره وهي الدالـة علـى    ،وفيه أيضاً فائدة ثالثة

  ألن أم سلمة رضي اهللا  ؛وجوب الزكاة يف احللي

                                                 

  سبق خترجيه ) ١(

   ١٥٦٤باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

   .عنها سألت عن ذلك كما هو صريح احلديث

ومن ذلك ما ثبت يف سنن أيب داود عن عائشة رضي اهللا عنـها أن  

ما هذا يا (( : صلى اهللا عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة فقالالنيب

أتـؤدين  (( :فقـال  .صنعتهن أتزين لك يا رسـول اهللا  :قلت ))؟عائشة

   .)١())هو حسبك من النار(( :قال .أو ما شاء اهللا .ال :قلت ))؟زكان

ففي هذه النصوص الداللة الظاهرة على وجوب الزكـاة يف حلـي    

ألن الرسول صلى اهللا  ؛وإن أعدت لالستعمال أو العارية ،الذهب والفضة

عليه وسلم أنكر على عائشة واملرأة املذكورة يف حديث عبد اهللا بن عمرو 

ومل يستثن صلى اهللا عليه وسلم من  ،ترك زكاة حليهما ومها مستعملتان له

 ،فوجب األخذ بصريح النص وعمومـه  ،احللي شيئاً ال املستعار وال غريه

   .ز أن ختصص النصوص إال بنص ثابت يقتضي التخصيصوال جيو

ليس يف احللي (( :وأما ما يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

فهو حديث ضعيف ال يصلح لالحتجـاج وال يقـوى علـى     )٢())زكاة

  معارضة أو ختصيص هذه النصوص 

                                                 

   ١٥٦٥باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم ) زكاةال(رواه أبو داود يف ) ١(

  . أبو محزة هذا ميمون ضعيف احلديث: ، وقال١٩٢٦برقم ) زكاة احللي(رواه الدار قطين يف باب ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

نقل  )إنه حديث باطل ال أصل له( :بل قال احلافظ البيهقي ،املتقدم ذكرها

   .واحلافظ ابن حجر يف التلخيص ،عنه ذلك احلافظ الزيلعي يف نصب الراية

ولتكميل الفائدة نوضح للقارئ نصاب الذهب والفضة حىت يكـون  

ومقدار ذلك  ،أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقاالً :على بصرية فنقول

من العملة للذهب املوجودة حالياً هو أحد عشر جنيهاً سـعودياً وثالثـة   

ألن زنة اجلنيه الواحد بتحرير أهل اخلربة من الصاغة مثقاالن  ؛سباع جنيهأ

ومقدار ذلك مـن   ،وأما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقاالً ،إال ربع

فمن ملك املبلـغ   ،العملة الفضية احلالية ستة ومخسون رياالً سعودياً فضة

عـروض  أو  ،أو ملك من النقود الورقيـة  ،املذكور من الذهب والفضة

التجارة ما يساوي املبلغ املذكور من الذهب والفضة فعليه الزكاة إذا حال 

   .وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة ،عليه احلول

ليس فيما دون مخسـة  (( :واحلجة يف ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم

واألوقية أربعون درمهاً  والدرهم نصف مثقال ومخـس   )١())أواق صدقة

فإذا  ،والدرهم السعودي الفضي مثقاالن ونصف ،العلممثقال بتحرير أهل 

  نظرت يف زنة 

                                                 

) أول الزكاة(، ومسلم يف ) ١٤٠٥(باب ما أُدي زكاته فليس بكرت برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ١(

   ٩٧٩برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

وهـي   ،الستة واخلمسني الدرهم السعودي وجدا تبلغ مخس أواق

   .مائة وأربعون مثقاالً

 ،وأما دليل نصاب الذهب فهو ما رواه أمحد وأبو داود بإسناد حسن

 صلى اهللا قال رسول اهللا :عن علي رضي اهللا عنه قال ،واللفظ أليب داود

إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول ففيها مخسة (( :عليه وسلم

دراهم وليس عليك شيء يعين يف الذهب حىت يكون لك عشرون ديناراً، 

فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها احلول ففيها نصف دينار فما زاد 

   .انتهى )١())فبحساب ذلك وليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول

فيكـون   ،والدينار عملة ذهبية وزنته مثقال واحد بتحرير أهل العلم

واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم  ،النصاب من الذهب عشرون مثقاالً كما تقدم

   .على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه

  عبد لعزيز بن عبد هللا بن با

  ملد  كلية لشريعة بالريا

  

                                                 

   ١٥٧٢برقم ) باب زكاة السائمة(يف  الزكاة رواه أبو داود ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

لذهب مع  لبسـه  هنا سر من بعض لن:  سا  لبس 

لذهب ،حال لزكا   لزكا فـر مـن فـر     ؟فما حكم  طبعا 

إلنفا  الستهال    . )١(موضوعنا عن 

كما ثبـت عـن    ،الذهب واحلرير قد أحال لإلناث دون الرجال: ج

أحل الذهب واحلرير إلنـاث  (( :رسول اهللا صلى اله عليه وسلم أنه قال

خرجه أمحد والنسائي والترمذي وصححه  )٢())رهاأميت، وحرم على ذكو

  . من حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه

   ؟واختلف العلماء يف الزكاة هل جتب يف احللي أم ال

فذهب بعض العلماء إىل أا ال جتب يف احللي الذي تلبسـه املـرأة   

وهذا هو الصواب أي وجوب الزكاة فيه  ،وقال آخرون إا جتب ،وتعريه

   .لعموم األدلة ؛وحال عليه احلول ،ذا بلغ النصابإ

                                                 

من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته بعد احملاضرة اليت ألقاها يف مجعية الوفاء اخلريية يف رجب عـام  ) ١(

هـ، وقد سبق نشره يف اجلزء ٧/٧/١٤٠٤بتاريخ  ٤٢١٠العدد ) اجلزيرة(هـ، ونشر يف جريدة ١٤٠٤

  ١٢٤صـ . الرابع من هذا اموع

، والنسائي يف ١٩٠٠٨حديث أيب موسى األشعري برقم ) أول مسند الكوفيني(اه اإلمام أمحد يف رو) ٢(

   ٥١٤٨باب حترمي الذهب على الرجال برقم  ٩الزينة (



 توى و ع ءا اا   

 

ومائة وأربعون مثقاالً مـن   ،والنصاب هو عشرون مثقاالً من الذهب

فإذا بلغ احللي من الذهب من القالئد أو األسورة أو حنوها عشرين  ،الفضة

والعشرون مثقاالً تعادل أحد عشـر جنيهـاً    ،مثقاالً وجبت فيها الزكاة

   .ات السعوديةونصفاً من اجلنيه

فإذا بلغ احللي مـن الـذهب هـذا     ،جراماً )٩٢(ومقداره باجلرام 

 ،فإنه جتب فيه الزكـاة  –أحد عشر جنيهاً ونصف  –جراماً )٩٢(املقدار

   .والزكاة ربع العشر من كل ألف مخسة وعشرون كل حول

وقد ثبت عن رسول اله صلى اهللا عليه وسلم أن امرأة دخلت عليـه  

 .ال :قال ))؟أتعطني زكاة هذا(( :فقال ،سكتان من ذهبويف يد ابنتها م

قـال   ))؟أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار(( :فقال

فخلعتـهما  ( :وهو عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ،الراوي

رواه  )١()مها هللا ولرسـوله : فألقتهما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالت

   .اود والنسائي بإسناد صحيحأبو د

 :وكانت تلبس أوضاحاً من ذهـب  ،وقالت أم سلمة رضي اهللا عنها

   :فقال عليه الصالة والسالم ؟أكرت هذا يا رسول اهللا

                                                 

  ٨٣سبق خترجيه يف صـ ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

رواه أبـو داود والـدار    )١())ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكرت((

   .قطين وصححه احلاكم

عنها بسـند صـحيح   وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي اهللا 

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف يدي فتخات مـن   :قالت

صنعتهن أتزين لك يا رسـول   :فقلت"  ؟ما هذا يا عائشة"  :فقال ،ورق

هـو  (( :قال .أو ما شاء اهللا ،ال :قلت ))؟أتؤدين زكان(( :قال ."اهللا 

ـ  )٢())حسبك من النار افظ ابـن  وقد صححه احلاكم كما ذكر ذلك احل

   .الفضة :واملراد بالورق ،حجر يف بلوغ املرام

فدل ذلك على أن الذي ال يزكى هو كرت يعذب به صـاحبه يـوم   

نسأل اهللا للجميع التوفيق واإلعانة واهلداية وصـالح   .القيامة والعياذ باهللا

كما نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكن ومجيع املسلمني ملا فيه خري  ،العمل

ن يتوفانا اهللا مجيعاً عليه إنه مسيع قريب  وصلى اهللا وسلم على وأ ،اإلسالم

   .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  

  

                                                 

  ٨٦سبق خترجيه يف صـ ) ١(

  ٨٧سبق خترجيه يف صـ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

  المسائل الخالفیة
  المعول فیھا على الدلیل

ملعد لالستعما بعـد  :  حللي  كا  جو  لفقها  ير� بعض 

لو منه بيت تقريبـ  نه مما ال  لتابعني، مع  لصحابة  لك بني  ا نتشا 

كذ لزكا عموما بوجو�ـا   قا�ا  حتديد  جو�ا  فهو كالصال  

لصحابة  ،.. .حتديد نصبتها لك فقد ثبت عن بعض  بالرغم من 

هللا عنهما  ضي  بن عمر  هللا عنها  ضي  لوجو كعائشة  لقو بعد 

ا لك .غ ا عن     )١( ؟فكيف 

الف املعول فيها ويف غريهـا  هذه املسألة كغريها من مسائل اخل: ج

لقول  ؛فمىت وجد الدليل الذي يفصل الرتاع وجب األخذ به ،على الدليل

م�ن�و ط龵يع�و لله� �ط龵يع�و لر�س�و ��ل龵ـي  ﴿ :اهللا سبحانه ي�ا ي�ه�ا لَّذ龵ين� 

لله龵 �لر�س�و  كنـت�م�  َألم�ر م龵نكم� فإ ت�ن�ا�ع�ت�م� ف龵ي ش�ي�ٍ فر��� لى 

يال ل龵ك� خ�ي�ر� �ح�س�ن� ت�أ وقوله عـز   ،)٢(﴾ت�ؤ�م龵ن�و بالله龵 �لي�و� آلخ龵ر 

  : وجل

                                                 

بتـاريخ   ١٢٢٠٧العـدد  ) الندوة(دة ، ويف جري١٤٧لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

  هـ ٤/٩/١٤١٩

   ٥٩سورة النساء، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

﴿ 龵ن ش�ي�ٍ فح�كم�ه� لى للَّه龵م 龵يه龵وال يضر من عرف  .)١(﴾�م�ا خ�ت�لفت�م� ف

وقد تقرر يف الشريعة أن  ،احلكم الشرعي وقال به من خالفه من أهل العلم

خطأ فله أجـر  أومن  ،من أصاب احلكم من اتهدين املؤهلني فله أجران

   .ويفوته أجر الصواب ،على اجتهاده

وقد صح بذلك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف   

وبقية اتهدين من أهل العلم بشرع اهللا حكمهم حكم  ،احلاكم إذا اجتهد

   .د يف هذا املعىناحلاكم اته

وهذه املسألة قد اختلف فيها العلماء من الصحابة ومن بعدهم كغريها 

فالواجب على أهل العلم فيها ويف غريها بذل الوسع  ،من مسائل اخلالف

وعلى  ،وال يضر من أصاب احلق من خالفه يف ذلك ،يف معرفة احلق بدليله

مله على أحسـن  كل واحد من أهل العلم أن حيسن الظن بأخيه وأن حي

 .وإن خالفه يف الرأي ما مل يتضح من املخالف تعمده خمالفة احلق ،احملامل

   .واهللا ويل التوفيق

لنسـا    :  لعلما بالنسبة لزكـا حلـي  قو  ختلفت  لقد 

ـذ    ضع حـد  جو  ا، لذ  مسقط  ملستعملة بني موجب للزكا 

جلو ب قوال فاصال،  كا  الوجو فمـا تفعـل   الختالفا 

ل ليس لديها    ملر 

                                                 

   ١٠سورة الشورى، اآلية ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

   )١(سو حليها؟

قد اختلف العلماء رمحهم اهللا والصحابة قبلهم يف زكاة احللـي  : ج

للنساء من الذهب والفضة من القالئد واألسورة واخلوامت وأشباه ذلك إذا 

ومائة وأربعون مثقاالً من  ،وهو عشرون مثقاالً من الذهب ،بلغت النصاب

مقداره من الذهب املستعمل أحد عشر جنيهاً وثالثـة أسـباع    ،الفضة

ومقداره من الفضة ستة ومخسون درمهاً أو ما يعادهلا من العمـل   ،اجلنيه

فقال بعض أهـل   ،وما زاد عليه فمن باب أوىل ،هذا أقل نصاب ،الورقية

إن عليها الزكاة يف احللـي إذا بلغـت    :العلم من الصحابة ومن بعدهم

 .م األدلة الدالة على وجوب الزكاة يف الـذهب والفضـة  لعمو ؛النصاب

   .لكوا معدة لالستعمال ؛ال جتب فيها الزكاة :وقال آخرون

لعموم األدلة الدالة علـى وجـوب    ؛والراجح وجوب الزكاة فيها 

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملـا سـألته أم    ؛الزكاة يف الذهب والفضة

 ،)٢())فزكي فليس بكرت ما بلغ أن يزكى(( :أكرت هو قال :سلمة عن احللي

  وألنه صلى اهللا عليه وسلم سأل امرأة عليها 

                                                 

يف اجلامع الكـبري  ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن ) ١(

  .بالرياض

  .سبق خترجيه) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

فقال عليه الصالة  ،ال :فقالت ))؟هل تؤدين زكاما(( :سواران من ذهب

 .احلـديث  )١(..))أيسرك أن يسورك اهللا ما سوارين من نار((: والسالم

ي فعليها أن تبيع مـن  وإذا كانت املرأة ليس لديها ما تزكي به سوى احلل

وإن زكى عنها زوجها أو غريه بإذا فـال   ،احللي أو تقترض ما تزكي به

   .واهللا ويل التوفيق .بأس

قد كنـت  :  لذهب معد لالستعما  لد متلك حليا من   

لكنها تقو ب عليها  تزكيه،  نه  ا  تلفو  : قو  لعلما   

ملعد لالس لذهب  ملعد لالستعما كا  لذهب  كا  ، هل جتب  تعما

   )٢( ال؟

منهم من قال فيه  ،هذا مثل ما قالت أمك فيه خالف بني العلماء: ج

 ،أن فيـه الزكـاة   :والصواب ،ليس فيه الزكاة :ومنهم من قال ،الزكاة

فعليهـا فيـه    ،وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ،فأخربها بذلك

ومقدار النصاب من الذهب أحد  ،وهي ربع العشرالزكاة على الصحيح 

فإذا بلـغ   ،عشر جنيهاً وثالثة أسباع اجلنيه يعين أحد عشر جنيهاً ونصف

أما املاس  ،وإن كان أقل فال زكاة فيه إذا كان ذهباً ،هذا ما عندها يزكى

  واللؤلؤ 
                                                 

  سبق خترجيه ) ١(

  . احته عقب ندوة ألقيت يف اجلامع الكبري بعنوان الربا وخطرهمن ضمن أسئلة مقدمة لسم) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

إمنا الزكاة فيها  ،واجلواهر األخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس

إمنا الزكـاة   ،أما إذا كانت للبس فال زكاة فيها ،كانت للبيع والتجارة إذا

   .فهذان املعدنان مها اللذان فيهما الزكاة ،يف الذهب والفضة

  وجوب الزكاة في الحلي
  الملبوس أو المعد للبس أو العاریة

كـا  :  خر  لعلم   هل  نه حصل خال بني  ملعلو  من 

ملعد مللبو   ية حللي  لعا لـك  ،للبس   احتكم    ؟فما  

لك فهل فيه نصا لزكا   لقو بوجو   كا  ؟على فر 

لـ    حللـي  لوجو   لة على  لد يث  ألحا فيه نصا فيظهر من 

، �ا ال تبلـغ نصـابا   سلم فيها بالنا هللا عليه  لرسو صلى   .توعد 

لك؟ ا عن     )١(فكيف 

مـن   ،أو املعد للبس أو العارية ،زكاة احللي امللبوسيف وجوب : ج

لعموم  ؛واألرجح وجوا فيه ،الذهب والفضة خالف مشهور بني العلماء

  األدلة يف وجوب الزكاة يف 

                                                 

بتـاريخ   ١٥١٩العـدد  ) الـدعوة (، ويف جملة ١٤٥لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

  . هـ٨/٧/١٤١٦



 توى و ع ءا اا   

 

وملا ثبت من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي  ،الذهب والفضة

يف يد ابنتها أن امرأة دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم و ،اهللا عنهما

 ؟أتعطني زكاة هذا"  :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ،مسكتان من ذهب

أيسرك أن يسورك اهللا مـا  (( :فقال صلى اهللا عليه وسلم .ال :فقالت" 

   )١(.مها هللا ولرسوله :وقالت ،فألقتهما ))سوارين من نار؟

وملا ثبت من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها  أا كانـت تلـبس   

فقال عليـه الصـالة    ؟أكرت هو ،يا رسول اهللا :احاً من ذهب فقالتأوض

ومل يقل هلا صلى  .)٢())ما بلغ أن يزكى، فزكي، فليس بكرت(( :والسالم

   .إن احللي ليس فيها زكاة :اهللا عليه وسلم

مجعاً بينها  ،وكل هذه األحاديث حممولة على احللي اليت تبلغ النصاب

ديث يفسر بعضها بعضاً كمـا أن اآليـات   ألن األحا ؛وبني بقية األدلة

وختـص   ،كما أن األحاديث تفسر اآليـات  ،القرآنية تفسر بعضها بعضاً

وما كان من عند  ،ألن اجلميع من عند اهللا سبحانه ؛وتقيد مطلقها ،عامها

وهكذا  .ويفسر بعضه بعضاً ،بل يصدق بعضه بعضاً ،اهللا فإنه ال يتناقض

 ،وعروض التجـارة  ،من النقود ؛ال الزكاةالبد من متام احلول كسائر أمو

   .واهللا ويل التوفيق .ويمة األنعام
                                                 

  سبق خترجيه ) ١(

  سبق خترجيه ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

  األصح وجوب الزكاة 
  في حلي الذھب والفضة

كا: سائلة تقو:  حللي     )١(؟هل  

جتب  :فمن قائل ،احللي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها: ج

 ،مشهورين للعلمـاء على قولني  ،ليس فيها زكاة :ومن قائل ،فيها الزكاة

فإذا بلـغ الـذهب    ،واألصح منهما أن يف احللي زكاة إذا بلغت النصاب

ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية أحد عشر جنيهـاً   ،عشرين مثقاالً

وإن نقصت عن ذلك فال  .وباجلرام اثنان وتسعون جراماً ،سعودياً ونصف

ويف املائـة   ،ففي كل ألف مخسة وعشرون ،وهي ربع العشر ،شيء فيها

   .اثنان ونصف

وجبـت فيهـا    ،وهكذا حلي الفضة إذا بلغت مائة وأربعني مثقاالً

ومقدارها بالدراهم السعودية ستة ومخسـون ريـاالً بالعملـة     ،الزكاة

   .السعودية من الفضة

والـدليل   .وما كان اقل من ذلك فليس فيه شيء ،هذا هو النصاب  

والفضة ما ثبت عن رسول اهللا على وجوب الزكاة يف احللي من الذهب 

   :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

                                                 

  السؤال من برنامج نور على الدرب ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها، إال إذا كان يوم القيامة ((

 ...))صفحت له صفائح من نار، فيكوى ا جبينـه وجنبـه وظهـره   

   .احلديث

وهكذا ثبت عنه عليه الصالة والسالم . وهذا يعم احللي وغري احللي 

يعين سوارين مـن   ،يه امرأة يف يد ابنتها مسكتان من ذهبأنه دخلت عل

أيسرك أن يسورك (( :قال .ال :قالت ))أتعطني زكاة هذا؟(( :فقال ،ذهب

 .مها هللا ولرسـوله  :فألقتهما وقالت ))اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار

   .أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح

لم أنه سألته أم سلمة رضـي اهللا  وثبت عنه أيضاً صلى اهللا عليه وس

ما بلـغ أن  (( :فقال ؟أكرت هذا :عنها عن حلي كانت تلبسها من الذهب

   .فدل ذلك على أن احللي تعترب كرتاً إذا مل تزك ))يزكى فزكي فليس بكرت

فالواجب على املرأة أن تزكي ما عندها من حلي من الذهب والفضة 

احلول، وأما ما سوى الذهب  كما تقدم وحال عليها –إذا بلغت النصاب 

واهللا ويل  .والفضة كاملاس واللؤلؤ وغريمها فال زكاة فيها إذا كانت للبس

   .التوفيق

ملـر للزينـة     :  لـذ تقتنيـه  لذهب  لزكا   هل جتب 

ليس للتجا    )١(؟الستعما فقط 
                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ امحد البـاز،  . إعداد وتقدمي د) السيخ جمموعة فتاوى مساحة(نشر يف كتاب ) ١(

   ٦٢ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

يف وجوب الزكاة يف حلي النساء إذا بلغت النصاب ومل تكـن  : ج 

والصحيح أا جتب فيها الزكاة إذا بلغت  ،خالف بني أهل العلمللتجارة 

   .النصاب ولو كانت رد اللبس والزينة

ومقداره أحد عشر جنيهاً وثالثـة   ،ونصاب الذهب عشرون مثقاالً

فإن كان احللي أقل من ذلك فليس فيه زكـاة ن   ،أسباع اجلنيه السعودي

إذا بلغت قيمتها من الذهب أو إال أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقاً 

   .الفضة نصاباً

ومقداره من الدراهم ستة  ،أما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقاالً

 ،فإن كان احللي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة ،ومخسون رياالً

إال أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها نصـاباً مـن   

   .الذهب أو الفضة

الدليل على وجوب الزكاة يف احللي من الذهب والفضة املعدة للبس و

ما من صاحب ذهب وال فضة ال (( :عموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح مـن نـار   

   .احلديث )١())فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره

  :بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهماعبد اهللا وحديث  

                                                 

  ) ٨٣(سبق خترجيه ص ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

أن امرأة دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم  ويف يد ابنتها مسكتان من 

أيسرك أن يسورك (( :قال .ال :قالت ))؟اتعطني زكاة هذا(( :فقال ،ذهب

 .مها هللا ولرسـوله  :فألقتهما وقالت ))اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار

   .داود والنسائي بإسناد حسنأخرجه أبو 

أا كانت تلبس أوضاحاً من ذهب  ،وحديث أم سلمة رضي اهللا عنها

ما بلـغ أن  (( :فقال صلى اهللا عليه وسلم ؟يا رسول اهللا أكرت هو :فقالت

 ،رواه أبو داود والدار قطين وصححه احلاكم )١())يزكى فزكي فليس بكرت

   .حللي زكاةومل يقل هلا صلى اهللا عليه وسلم ليس يف ا

ليس يف احللـي  (( :وما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

فهو حديث ضعيف ال جيوز أن يعارض به األصل وال األحاديث  ))زكاة

   .واهللا ويل التوفيق ،الصحيحة

لنا قا:  كا :بعض  لنسا   :بعضهم قـا  ،ليس  حلي 

حللي   ملستعمل من  لزكا على غ  لصحيح  .ملستعملجتب  فما 

هللا ثابكم  لك     )٢(؟ 

                                                 

  ).٨٦(سبق خترجيه ) ١(

طيار والشيخ امحد البـاز،  عبد اهللا ال. إعداد وتقدمي د) جمموعة فتاوى مساحة السيخ(نشر يف كتاب ) ٢(

  .٦٤ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة جتـب يف حلـي النسـاء    : ج

من ذهب أو فضة إذا حال عليه احلـول   ،املستعمل وغري املستعمل مجيعه

   .وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إىل نقد آخر أو عروض جتارة

مللبو هل عليه:  ملر  ر عنه  ما هو  بالنسبة حللي  كا 

   )١( ؟حكمه

الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة يف حلي النساء من : ج

 ،وهو ربـع العشـر   ،الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه احلول

ومخس وعشرون من األلف وهكذا   ،ومقدار ذلك رياالن ونصف من املائة

   .حممد وآله وصحبه وصلى اهللا وسلم على نبينا ،وفق اهللا اجلميع

  

  حدیث ضعیف" لیس في الحلي زكاة : " حدیث

حللي : كا  ملر  كانت ال متلك غ ؛ما حكم  فهل  ؟حلي 

لزكا لو فيه مطلقاما  ؟تبيع منه لتؤ  يث  ألحا    )٢(؟صحة 

                                                 

  .مستشفى اهلدا للقوات املسلحة .غ .س. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من ع) ١(

  .هـ١٥/٣/١٤٠٠يف  من ضمن أسئلة موجهة لسماحته يف اجلامع الكبري مبدينة الرياض،) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

فيها خالف بني أهل  ،احللي اليت عند النساء من الذهب والفضة :ج

فبعض أهل العلم من الصـحابة ومـن    ،تستعمل أو تعار العلم إن كانت

   .ويكفي لبسها وإعارا ،ال زكاة فيها :بعدهم قالوا

لعموم األدلة الدالة على زكاة  ؛فيها الزكاة :وقال آخرون منهم أيضاً

منها حديث عبد اهللا  ؛وألحاديث خاصة جاءت يف احللي ،الذهب والفضة

صـلى اهللا عليـه    -أن النيب  - امرضي اهللا عنه -بن عمرو بن العاص  

 :فقال هلـا  ،)أي سوارين(رأى يف يد امرأة مسكتني من ذهب  -وسلم 

: -صـلى اهللا عليـه وسـلم     - قال ،ال :قالت ))؟أتؤدين زكاة هذا((

 ،فألقتـهما  ))؟أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار((

   )١(.مها هللا ولرسوله :وقالت

يف احلديث الصحيح عن أم سلمة رضي اهللا عنها أـا   وملا جاء أيضاً

 -قـال   ؟يا رسول اهللا أكرت هذا :كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت

ومل  ،)٢( ))ما بلغ أن يزكي فزكي فليس بكرت(( :-صلى اهللا عليه وسلم 

   .ليس يف احللي زكاة :يقل هلا

حىت  ،ولوالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها احل

   :يقول ن اهللا  جل وعال أل ؛تعارولو أا تستعمل أو 

                                                 

  ) ٨٣(ص   .سبق خترجيه) ١(

  ) ٨٦(ص  .سبق خترجيه) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

وقد رددنا هذا إىل  )١(﴾فإ ت�ن�ا�ع�ت�م� ف龵ي ش�ي�ٍ فر��� لى لله龵 �لر�س�و﴿

فليس لنا أن نتـرك   ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة

بل الدليل صح بوجوب  ،دليلوال  ،إال بدليل خيص شيئاً من ذلك ،الزكاة

  . الزكاة

فهو حديث ضعيف عند أهل  ،)٢())ليس يف احللي زكاة(( :أما حديث

ال للبس وال  ؛وأما احللي اليت تعد للنفقة واالدخار وحاجات الزمان ،العلم

أما احللي من املاس والآللئ ومـا   ،فهذه عند اجلميع فيها الزكاة ،للعارية

   .ال إذا كانت للتجارةإ ،أشبه ذلك فال زكاة فيها

لبنا:  جة  ملشتر  ،هل جتب لزكا  لذهب خلا بالز

ستعماله للزينة لزكا ،بقصد  لك     )٣( ؟ ال جتب  

منهم مـن   -رمحة اهللا عليهم  -هذه مسألة اختلف فيها العلماء  :ج

 ومنهم من قال أـا ال  ،لعموم األدلة وألدلة خاصة ؛أوجب فيها الزكاة

   .ألا مستعملة ؛جتب

  والصواب أا جتب الزكاة يف احللي إذا بلغ النصاب 

                                                 

  .٥٩سورة النساء، اآلية ) ١(

  .سبق خترجيه) ٢(

  . ألول، الوجه ا١٤ :الشريط رقم، ) نور على الدرب(من برنامج ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

ما مـن صـاحب   (( :لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم ؛ولو أنه مستعمل

ذهب أو فضة ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة صفحت لـه  

صفائح من نار، فأمحي عليها يف نار جهنم، فيكوى ا جنبـه وجبينـه   

   .احلديث )١())هرهوظ

وملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه جاءته امرأة ويف يـد ابنتـها   

أتعطني زكـاة  (( :فقال –يعين سوارين من ذهب  –مسكتان من ذهب 

أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين (( :قال ،ال :قالت ))؟هذا

  .)٢(مها هللا ولرسوله :وقالت ،فألقتهما ))من نار؟

أن احللي داخل يف عموم األدلة الدالة على وجوب الزكاة  ،قصودوامل

أا كانت تلبس أوضاحاً  :ومن هذا حديث أم سلمة. يف الذهب والفضة

ما بلـغ أن يزكـى   (( :قال ؟أكرت هو: يا رسول اهللا :فقالت ،من ذهب

   .ليس فيها زكاة :ومل يقل هلا ،)٣())فزكي فليس بكرت

فهو حديث ال يصح عن الـنيب   ،))اةليس يف احللي زك((أما حديث 

   .صلى اهللا عليه وسلم

أن يف احللي زكاة من ذهب  ،أن الصحيح من قويل العلماء ،واخلالصة

  عشرون  :والنصاب ،بلغت النصاب اأو فضة إذ

                                                 

  .سبق خترجيه) ١(

  .سبق خترجيه) ٢(

  .سبق خترجيه) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

ومقدار ذلك باجلنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثالثـة أسـباع    ،مثقاالً

   .اجلنيه

ر زكاة الفضة بالريال السـعودي  مثقاالً، ومقدا )١٤٠(ومن الفضة 

رياالً من الفضة وما يعادهلا من العمل، فإذا بلغـت احللـي هـذا     )٥٦(

  . وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها احلول، املقدار

ئتان افإذا كانت احللي تبلغ عشرة آالف ففيها م، والواجب ربع العشر

   .ئ ذمتهاوذلك يزيدها ويرب .وهكذا ،وهي ربع العشر ،ومخسون

لنصا : كثر من  لذهب  حللي من  لكـ ال   ،ملك بعض 

حتفظ ببعضه ،ستعمله كله لبـنني عنـد     ؛حيث  ال  كي ينفـع 

لتعليم ،جهم لو  مرحلة  لنقو سـرعا مـا    ،حيث �م ما 

لذهب    .نتصر فيها بعكس 

سـتعمله  لذ ال  كا  فع  لـو  يبلـغ    ،سؤ هل   حـ 

هب ؟لنصا ملك من  يع ما  كا  فع  ب علي�     )١( ؟ 

ىل إفقد ذهب بعض أهل العلم  ،الصواب أن عليك زكاة اجلميع :ج

  ولكنه قول  ،أن احللي املستعملة ال زكاة فيها

                                                 

  .الوجه الثاين ،١٤ :الشريط رقم ،) نور على الدرب(من برنامج ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

سـواء   أن احللي تزكـى  :والصواب الذي عليه األدلة الشرعية ،مرجوح

   .أو معارة كانت مدخرة أو مستعملة

 )٢٠(صاب هـو  نوال ،جب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصابفالوا

ومقداره باجلنيه السعودي أحد عشر جنيهـاً وثالثـة    ،مثقاالً من الذهب

ربـع   ،وجبت الزكاة فيهـا  ،فإذا بلغت احللي هذا املقدار .أسباع اجلنيه

   .العشر كل سنة

 وهي ربع ،ففيها مئتان ومخسون ،آالف )١٠(فإذا كانت احللي تبلغ 

وهكذا ما زاد  ،فإذا زكت هذا املقدار فهو الواجب عليها ،وهكذا ،العشر

أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ ألن النصاب شـرط يف   .عليه

 :وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنه قـال . وجوب الزكاة

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها، إال إذا كان يوم القيامة ((

حت له صفائح من نار، فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره يف يوم كان صف

 .)١())مقداره مخسني ألف سنة، مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النـار 

   .احلديث متفق عل صحته

وجاءته صلى اهللا عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها ويف يدها سواران من 

أيسرك أن يسورك (( :الق ،ال :قالت ))؟أتعطني زكاة هذا(( :ذهب قال

  اهللا ما يوم القيامة سوارين من 

                                                 

  .سبق خترجيه) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

   )١(.مها هللا ولرسوله :وقالت ،فألقتهما ))؟نار

 .وكانت تلبس أوضاحاً من ذهـب  :وسألته أم سلمة رضي اهللا عنها

ما بلغ أن (( :عليه الصالة والسالم -فقال  ؟يا رسول اهللا أكرت هذا :قالت

   .))يزكى فزكي فليس بكرت

. يستحق صـاحبه العقوبـة  ، على أن ما مل يزك يعترب كرتاً فدل ذلك

وقطـع الـذهب    ،كاجلنيهات احملفوظة ،واحللي اليت ال تزكى من الكنوز

وإن كان يف املخـازن   ،وإن كان على ظهر األرض ،احملفوظة تسمى كرتاً

 ،وكل شيء ال تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة -الصناديق  –الظاهرة 

فعليك أيتها األخت أن تـؤدي   .ب به صاحبه يوم القيامةيعترب كرتاً يعذ

   .وفقك اهللا –زكاة احملفوظ وامللبوس مجيعهاً 

هب : قال  ـب فيهـا     ،عند ست حبا بناجر،  هـل 

   )٢(؟كا

ولو كانت تلـبس أو   ،الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب :ج

هاً وثالثة أسـباع  فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جني ،تعار

   .مثقاالً )٢٠( :أي ؛اجلنيه

  أما إذا كانت أقل من  ،فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة

                                                 

  ) ٨٣(ص  .سبق خترجيه) ١(

  .  الشريط اخلامس عشر ،) نور على الدرب(من برنامج ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

أقـل   :أي ؛أقل من أحد عشر جنيهاً وثالثة أسباع اجلنيه :هذا املقدار أي

   .فليس فيها زكاة ،من عشرين مثقاالً

ويف األلـف مخسـة    ،يف املائة اثنان ونصـف  ،والزكاة ربع العشر

   .ربع العشر :أي .ويف عشرة آالف مئتان ومخسون ،وعشرون

  یجب إخراج زكاة
  الحلي منذ العلم بوجوبھا

ية . . ./ ألخت  : لسعو لعربية  ململكة  فو    ،من 

ا لذهب منذ مد طويلة :تقو  سؤ هي معـد   ،عند قطع من 

قو ببيعها ،للزينة ملا  ،حيانا  ضيف بعض  شتر   على قيمتها 

حللي ،حسن منها لزكا   ،آل عند بعض  عت  بوجو  قد 

ملعد للزينة فما هو  ،ألمر كذلك  كا ؟فهل هذ صحيح ،لذهب 

ل   فيها ملاضية  ملد  سـتطيع    ،حلكم   ن ال  لعلم  مع 

لطويلة ملد  هب طو هذ  هللا  افتون ؟قد ما عند من   ،ثـابكم 

   .)١(فقكم

                                                 

حممد / مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(كتاب هـ، ويف ١٤١٣شعبان ) الة العربية(نشر يف ) ١(

 عبد اهللا الطيـار، / إعداد وتقدمي د  ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ٨٤ :، ص٢املسند ج

  .٦٨ :ص ،٥أمحد الباز ج/ والشيخ



 توى و ع ءا اا   

 

وأما ما مضى  ،جيب عليك الزكاة منذ علمك بوجوا يف احللي: ج

ألن األحكام الشرعية  ؛فليس فيها زكاة ،قبل ذلك من األعوام قبل علمك

   .إمنا تلزم بعد العلم

 ،وهو عشرون مثقاالً ،والواجب ربع العشر إذا بلغت احللي النصاب

فـإذا بلغـت    ،أحد عشر جنيهاً ونصف اجلنيه ومقداره باجلنيه السعودي

ففيها الزكاة يف كـل   ،أو ما هو أكثر منه ،احللي من الذهب هذا املقدار

   .ألف مخسة وعشرون

ومقدارها من الفضة سـتة   ،فنصاا مائة وأربعون مثقاالً ،وأما الفضة

والواجب يف ذلك ربـع   .أو ما يعادهلا من العملة الورقية ،ومخسون رياالً

   .عشر كالذهبال

 ،إذا كانت للـبس  ،وأما األملاس واألحجار األخرى فليس فيها زكاة

مثل الـذهب   -ففيها الزكاة على حسب قيمتها  ،أما إن كانت للتجارة

  . واهللا ويل التوفيق .إذا بلغت النصاب والفضة



 توى و ع ءا اا   

 

هللا بن با لعزيز بن عبد  ملكر ، من عبد    . ./  حضر 

هللا  -    )١( -سلمه 

بركاته هللا  ة     :بعد ،سال عليكم 

إلفتا بـرقم   لعلمية  لبحو  ملقيد بإ  ستفتائك  فأش  

يخ  ،٣٦٢٥ جـو    ،هـ١٥/٩/١٤٠٧تا لذ تسأ فيه عـن 

لنسا لذ باعته  ،لزكا  حلي  حللي  كا عن  جتك  هل يلز 

كا عما مضى ؟ال تد كم جر هو لسنو هل يلزمها     ؟من 

ال  ،بأا إذا كانت باعته وهي ال تعلم وجوب الزكاة فيـه  ،وأفيدك

إن كان  ،والقرض الذي هلا عند أبيك ال يلزمها فيه زكاة ،يلزمها فيه زكاة

والسـنوات   ،أما إذا كان مليئاً باذالً فعليها زكاته كل سنة ،أبوك معسراً

م وجوب الزكاة يف احللـي  إذا كانت مل تعل ،املاضية ليس عليها فيه زكاة

والسـالم علـيكم    .وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه .إال يف الوقت احلاضر

   .ورمحة اهللا وبركاته

لبحو لعا إل    لرئيس 

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

                                                 

  .هـ١١/١١/١٤٠٧يف  ،٢ / ٣١٣٣ :صدرت من مكتب مساحته برقم) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

هب : لزكـا   ،مر كا لديها  كـم   ، تز عنه جلهلها 

لذهب كت ما بعد م ،حاليا قد باعت  جو�ا  كم لزكا  عرفتها 

هب ة لذلك ،عندها من  كـا لذهبـها     ؟فهل هي  هل عليهـا 

 ؟هي جتهل مقد نصـابه  ،فكيف تزكيه ، كا كذلك ؟لسابق

نا ين فيد    )١(.مأجو

عليها الزكاة عن حليها من حني علمت على القول الصحيح أما  :ج

وفـق اهللا   .احلكم الشرعي فال شيء عليهااملدة السابقة اليت مل تعلم فيها 

   .اجلميع

،   تعلم بأنه جتـب فيـه    : لنصا هب يبلغ  مر عندها 

س سنو عليه عندها ال بعد مضي حو  فلمـا علمـت    ،لزكا 

لذهب شي ،بذلك   تزكيه فما  ،ال يوجد عندها غ هذ 

خل جل تزكيته بالنسبة للسنو  ملاضيةتفعل من  هل تبيع جز  ؟مس 

مة ؟ ما تفعل ،منه لقا علما بأ�ـا   ،كيف تفعل بالنسبة للسنو 

حد ال تستطيع فعة  ال  تبيع بعضه كـل   ،   تزكي 

ال كث ؛سنة خل ال قليل     .)٢( ؟حيث ال يوجد لديها 

                                                 

  .هـ٢٦/١٢/١٤١٨بتاريخ  ،١٦٣٨ :، العدد) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(

، ويف كتـاب  ٨٤ :ص ،٢حممد املسند ج / مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(

  .٦٩ :ص ٥أمحد الباز ج/ والشيخ  عبد اهللا الطيار، / إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(



 توى و ع ءا اا   

 

ا بلـغ  عليها أن خترج الزكاة مستقبالً عن حليها كل سـنة إذ  :ج 

ومقدارها باجلنيه السعودي أحـد عشـر    ،وهو عشرون مثقاالً ،النصاب

ولو بيع بعض  ،وباجلرام اثنان وتسعون جراماً ،جنيهاً وثالثة أسباع اجلنيه

فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غريمهـا   ،الذهب أو غريه من أمالكها

  . تؤديهاوإال فإن الزكاة تبقى ديناً يف ذمتها حىت ؛بإذا فال بأس

وأما السنوات املاضية قبل علمها بوجوب الزكاة يف احللي فال شـيء  

ألن بعض أهـل العلـم ال يـرى     ،جلهلها وللشبهة يف ذلك ؛عليها عنها

ولكن األرجح وجوب  ،وجوب الزكاة يف احللي اليت تلبس أو املعدة لذلك

 لقيـام الـدليل مـن    ؛الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها احلول

   .واهللا ويل التوفيق .الكتاب والسنة على ذلك

  حكم زكاة الحلي
  في حق من علم بوجوبھا ولم یزكھا

ا ما يربو  ،أل�ا ضيقة ؛عند فضة مصنوعة للبس  تلبس :

كثر من عشر سنو فأكثر لعمل فيها  بيعت من ناحية  ،على  فما 

  هل تزكى لسنة  ؟كا�ا



 توى و ع ءا اا   

 

   )١( ؟حد

 ،إذا كانت تبلغ النصـاب  صاحبها سواء بيعت أو مل تبعيزكيها  :ج

أو  ،فعليه أن يزكيها عن السنوات املاضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها

والفضة نصـاا مائـة    ،بضمها إىل ما لديه من النقود أو عروض التجارة

رياالً من الفضة السـعودية  ) ٥٦( ومقدارها ،وأربعون مثقاالً من الفضة

عليه التوبة إىل اهللا واإلنابة إليه عن تأخريه إخراج الزكـاة يف  املعروفة، و

   .وقتها

  یجب تكمیل زكاة الحلي
  إذا كان المخرج أقل من الواجب

لذهب : كا  عر عن  لز ال  ال  ما يلبس  ،كنت بعد 

لزكا ه ،ال جتب فيه  ال    ؛لذلك   على  يعـا  ألنه يلـبس 

آل ،يدخر بع سنو تقريباق ،ما  ـاحتكم     ،بل  عت مـن 

لزكا صـبحت   لذهب جتب فيه  سو كا يلبس  ال يلبس لذلك 

لـذهب    ،كي عليه خـذ  كيت قبل سنتني    ن  لعلم  مع 

امش كيت على  منا  آل  ،خرجت نقو للمحتاجني ،نه،  ما 

هبت به للصائغ  لذهب    فأخذ 

                                                 

  . ) الربا وخطره(جلامع الكبري بعنوان من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته عقب ندوة ألقيت يف ا) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

ل   ،خ بزكاته فزكيت عنه ،نه  لسنو  حلكم عن  فما 

امش جائز  ال ؟ فيها كيت �ا على  كا ل  جو  ؟هل 

شا    )١(.نصحي 

إذا  ،جتب عليك زكاة احللي من حني علمت احلكـم الشـرعي   :ج

ومقداره باجلرام اثنـان   ،وهو عشرون مثقاالً ،كانت احللي تبلغ النصاب

كلما حال  ،وباجلنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف ،وتسعون جراماً

   .عليه احلول

تصرف لبعض  ،وهو مخسة وعشرون من األلف ،والواجب ربع العشر

  . الفقراء واملساكني

 والواجب عليك أن تكملي زكاة السنوات اليت أخرجتها على اهلامش

زنت احللي وعرفت يعين بالظن إذا كان املخرج أقل من الواجب بعدما و

   .واهللا املوفق .عما حصل من التأخري -سبحانه  مع التوبة إىل اهللا ،سعره

  سنة )٢٠(حكم زكاة العملة الفضیة التي لم تزك منذ 

يا  : ل كانت على  ،فضة) عر(جل لديه مائة  لعملة  من 

لعزيز مللك عبد  كا�ا ملد  ،عهد     يؤ 

                                                 

أمحـد  / والشيخ  عبد اهللا الطيار، / إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .٦٤ :ص ٥الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

مـا   .  تزيدتقا لعشرين عاما  ؟  لزكـا ملبلغ جتب فيه  هل هذ 

ها قية ؟مقد لو قا ،هل تقو� بالعملة     )١(؟تزكى 

أو خيرج قيمة زكاا من  ،عليه أن يزكيها عن ما مضى من نفسها :ج

   .العملة الورقية

  

  ال یجب إخراج زكاة الحلي منھا

لـذهب   : ئش مـن  مي تسع حبا غو قـال   ،يوجد عند 

مت ،صغ خلو كـا  ،هي معد لالستعما، عد من   ؟فهل عليها 

مي من  لزكا عن  و    ؟هل     )٢(ما

وهو  ،إذا بلغت الغوائش املذكورة والقالدة واخلوامت نصاب الزكاة :ج

 ،ومقداره باجلنيه السعودي أحد عشر جنيهـاً ونصـف   ،عشرون مثقاالً

   ،اًومقداره باجلرام اثنان وتسعون غرام

                                                 

أمحـد  / والشيخ  عبد اهللا الطيار، / إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .٧٢ :ص ٥الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

وال  ،لعموم األدلـة الشـرعية   ؛-يف أصح قويل العلماء  فإن عليها الزكاة

   .بل ال مانع من إخراج الزكاة عنها من غريها ،جيب إخراجها منها

إذا أذنت لك يف ذلك  -وال بأس أن خترج الزكاة من مالك عن أمك 

ومخسـون   ،ومقدار ذلك مخسة وعشرون من األلف، وهي ربع العشر -

  .وهكذا كلما زاد املال زاد الواجب ،فنيمن األل

والسالم علـيكم ورمحـة اهللا    ،وأسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا يرضيه

   .وبركاته

  زكاة الحلي على مالكھا

لنصا : هب تلبسه يبلغ  ج  كا ،عند  هـل   ؟فهل فيه 

ج جب علي�  على  كاته  لزكا منه ؟فع  ر   يقو�  ،هل 

يزكى مبوجبه؟مبا ي لقيمة     )١(سا 

 ،الزكاة واجبة يف احللي من الذهب والفضة إذا بلغ وزا النصاب :ج

ومقدار  ،ومائة وأربعون مثقاالً من الفضة ،وهو عشرون مثقاالً من الذهب

نصاب الذهب بالعملة احلالية أحد عشر جنيهاً سعودياً وثالثـة أسـباع   

  فإذا بلغ احللي من  ،اجلنيه

                                                 

هـ، عندما  ١٤١٠/  ٥/  ٦استفتاء شخصي، وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتب مساحته بتاريخ  )٢(

  .كان رئيسا إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  .٨٥ :ص ،٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

يف أصح  ولو كان يلبس ،وجبت فيه الزكاة ،هذا املقدار أو أكثرالذهب 

   .قويل العلماء

ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة ومخسون ريـاالً، فـإذا   

   .بلغت احللي من الفضة هذا املقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة

والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو اثنان 

   .وهكذا ما زاد على ذلك ،أو مخسة وعشرون يف األلف ،املائة ونصف يف

وإذا أداها زوجها أو غريه عنها بإذا فال  ،والزكاة على مالكة احللي  

كلمـا   ،بل جيزئ إخراجها من قيمته ،وال جيب إخراج الزكاة منه ،بأس

حسب قيمة الذهب والفضة يف السـوق عنـد متـام     ،حال عليها احلول

   .ويل التوفيق واهللا .احلول

  حكم زكاة الذھب بعد بیعھ

كه من قبل :سائلة تقو : هبا قدميا   جو    ،نا بعت  فـأ

كاته يا  ؟توضحو لنا كيف تكو  ال  بعة   )٤٠٠٠( بعته بأ

ملبلغ؟ لزكا عن هذ  فع     )١(هل 

                                                 

  .) نور على الدرب(من برنامج ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

 ،إذا كنت مل تعلمي وجوب الزكاة إال بعد ذلك فال شيء عليك :ج

 ،فزكي هذه األربعة يف كل ألف مخسة وعشرون ،ن كنت تعلمني ذلكوإ

   .وهي ربع العشر

حبسب قيمة الذهب يف السـوق ذلـك    ،وهكذا السنوات اليت قبلها

   .ربع العشر من العملة املعروفة ،الوقت

فعليك الزكاة عن  ،أما إن كنت ال تعلمني ذلك إال يف السنة األخرية

إذا كان الذهب الـذي مت   ،سة وعشرونعن كل ألف مخ ،السنة األخرية

ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف اجلنيه  ،بيعه يبلغ وزنه عشرون مثقاالً

   .من العملة السعودية

  كیفیة زكاة الذھب
  المرصع بفصوص وأحجار كریمة

لذهب فيها خالصـا  :  حللي   يكن  كا  خر  ما صفة 

لفص ،حد لكرميةبل مرصعا بأنو عديد من  ألحجا  فهل  ،و 

لذهب لفصو مع  ألحجا  لصـعب   ؛سب  هذ  ألنه من 

لذهب عنها    )١( ؟فصل 

                                                 

، مجع ) فتاوى إسالمية(إجابة عن استفتاء شخصي، ونشرت يف كتاب  ت من مكتب مساحته؛صدر) ١(

  .٨٦ :ص ،٢حممد املسند ج/ وترتيب الشيخ 



 توى و ع ءا اا   

 

وأما األحجار الكرمية واملاس فـال   ،الذهب هو الذي فيه الزكاة :ج

فإذا كانت القالئد وحنوها فيها من هذا  ،إذا مل تكن للتجارةن زكاة فيها 

فإذا بلغ ما  ،ويقدر ما فيها من الذهب، ربةفينظر من جهة أهل اخل ،وهذا

 ،والنصاب عشـرون مثقـاالً   ،فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى

ومقداره باجلنيه السعودي أحد عشر جنيهـاً وثالثـة أسـباع اجلنيـه،     

   .فيزكى كل سنة ،جراماً )٩٢(وباجلرامات 

ومقداره مـن كـل ألـف مخسـة      ،والواجب يف ذلك ربع العشر

ذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم يف احللي من الـذهب  وه ،وعشرون

فالزكاة واجبة عن  ،أما إذا كانت للتجارة .والفضة املعدة للبس أو العارية

كسائر عروض التجارة  ؛وما فيها من األحجار حسب القيمة ،احللي كلها

   .عند مجهور أهل العلم وحكاه بعضهم إمجاعاً -

  حكم زكاة المعادن الثمینة
ملصوغات : نو  لوقت  لـبالتني   ؛عد  هذ  كاألملا 

ا غ غ كا ملعد للبس   كانت على شكل   ؟فهل فيها 

نا ؟للزينة  لالستعما هللا فيد    )١(.ثابكم 

  

                                                 

 ،) جمموع فتاوى مساحة الشـيخ (، ويف كتاب ١٥٠: لسماحته ص) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

  .٧٣ :ص ،٥أمحد الباز ج والشيخ، عبد اهللا الطيار، / إعداد وتقدمي د



 توى و ع ءا اا   

 

ففيها زكاة إذا بلغـت   ،إن كانت املصوغات من الذهب والفضة :ج

يف أصح قـويل   بس أو العاريةولو كانت لل ،النصاب وحال عليها احلول

   .ألحاديث صحيحة وردت يف ذلك ؛العلماء

 ،كاملاس والعقيق وحنو ذلـك  ؛أما إن كانت من غري الذهب والفضة

فإا تكون حينئذ من مجلة عروض  ،إال إذا أريد ا التجارة ،فال زكاة فيها

   .فتجب فيها الزكاة كغريها من عروض التجارة ،التجارة

ألن اختاذها  ؛ولو للزينة -ذ األواين من الذهب والفضة وال جيوز اختا

وقد صح عن رسـول اهللا   ،للزينة وسيلة إىل استعماهلا يف األكل والشرب

ال تشربوا يف آنية الذهب والفضـة، وال  ((: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 .))يف الدنيا، ولكم يف اآلخرة )يعين الكفار( تأكلوا يف صحافها؛ فإا هلم

   )١(.ق على صحتهمتف

مع التوبة إىل اهللا عز وجل وعليه أيضـاً أن  ، وعلى من اختذها زكاا

  . كاحللي وحنوه؛ يغريها من األواين إىل أنواع أخرى ال تشبه األواين

  

                                                 

اللبـاس  (، ومسلم يف ٥٤٢٦ :برقم، ) األكل يف إناء مفضض(باب  ،) األطعمة(رواه البخاري يف ) ١(

  .٢٠٦٧ :برقم، ) حترمي استعمال إناء الذهب والفضة(باب  ،) والزينة



 توى و ع ءا اا   

 

كا : للبس هل فيه  لذ يستعمل للزينة    )١(؟ملا 

رة أما إذا كان للتجـا  ،املاس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة: ج

إذا بلـغ   ،أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة ،وكذلك اللؤلؤ ،ففيه الزكاة

   .ولو كان للبس يف أصح قويل العلماء ،كل منهما نصاباً

  

ملعدنية : ألمو  لزكا   غ ؛هل جتب     )٢( ؟كاملا 

فإن أعـدها هلـا    ،ليس فيها زكاة إال إذا أعدها مالكها للتجارة :ج

عن مسرة بن جندب  ،ملا روى أبو داود بإسناد حسن ؛ةوجبت فيها الزكا

أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -أمرنا رسول اهللا (( :قال -رضي اهللا عنه  -

   .)٣())خنرج الصدقة مما نعده للبيع

  

وهر ما  : ال   كا فيه حلي  هبا    ليست 

                                                 

  .٨٥ :ص ،٢حممد املسند ج/ ، مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(

 هـ،١٤/٥/١٣٩٤يف  خ،/  ١٠٦٥ :اإلجابة عنه من مكتب مساحته برقماستفتاء شخصي صدرت ) ٢(

  . عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية

  .١٥٦٢ :برقم) العروض إذا كانت للتجارة(باب  ،) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

ضا فضة لفضة، فهل يعت هذ عر لذهب  فيخر مـن  ،  ضمن 

لزكاهذ    )١( ؟ 

إال  ،كاملاس ليس فيها زكاة ؛اوهرات من غري الذهب والفضة :ج

  . أن يراد ا التجارة

   .وآله وصحبه ،وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد ،واهللا أعلم

  

                                                 

  .هـ عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية١٣٨١استفتاء شخصي قدم لسماحته عام ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  )١(نصاب العملة الورقیة

هللا بن با لعزيز بن عبد  ملكر  ،من عبد  أل    /. .  - 

هللا    .-سلمه 

بركاته هللا  ة     :بعد ،سال عليكم 

لعملة  ،فإشا  خطابكم لنا لذ تسألو فيه عن مقد نصا 

قية كا�ا ،لو   . مقد 

الزكاة جتب فيها إذا بلغت قيمتها أدىن النصابني من ذهب أو  :اجلواب

أو كانت تكمل النصاب مع غريها من األمثان والعـروض املعـدة    ،فضة

ومقدار النصـاب مـن   ، إذا كانت مملوكة ألهلها وقت وجوا ،ةللتجار

هو ما يساوي ستة ومخسني رياالً فضـة عربيـاً    ،الورق املتعامل فيه اآلن

   .أو عشرين مثقاالً من الذهب ،سعودياً

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،وفق اهللا اجلميع

  لرئيس لعا إل لبحو

إلفتا  شالعلمية  إل   لدعو 

                                                 

عندما كان رئيسـاً إلدارات   هـ،٢٩/١٠/١٤٠٠رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته بتاريخ ) ١(

  .البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد



 توى و ع ءا اا   

 

  للزواجال تسقط الزكاة في المال المدخر 

مع ماال يريد  يتز به : فهل يعفى من  ، كا إلنسا 

   )١(؟لزكا

وهكذا من مجع املال ليويف بـه   ،ال تسقط عنه الزكاة بنية الزواج :ج

داء بل علـى اجلميـع أ   ،أو عبداً ليعتقه ،أو يشتري به عقاراً ليوقفه ،ديناً

 ،ألن اهللا سبحانه أوجب الزكاة ؛الزكاة إذا حال احلول على املال اموع

   .ومل جيعل مثل هذه املقاصد مسقطاً هلا

 كما قال اهللا ،وتزكيه وتزكي صاحبه ،والزكاة تزيد املال وال تنقصه

قال النيب و ،)٢(﴾خ�ذ م龵ن� م�و�ل龵هم� ص�د�قة ت�طه龷ر�ه�م� �ت�ز�كِّيهم به�ا﴿: سبحانه

   .)٣())ما نقصت صدقة من مال(( :صلى اهللا عليه وسلم

إنه  ؛وبراءة الذمة من حقه وحق عباده ،وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

وصلى اهللا وسلم علـى   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .مسيع قريب

   .وآله وصحبه ،عبده ورسوله حممد

                                                 

  .استفتاء شخصي قدم لسماحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية) ١(

  .١٠٣سورة التوبة، اآلية ) ٢(

  .٢٥٨٨ :برقم، ) استحباب العفو والتواضع(، باب ) بالرب والصلة واآلدا(رواه مسلم يف ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

ئر حل : تسلم شـهريا   ،كوميةنا حاليا موظف  حد لد

يا ال  بعة  لـف   عت  ،حو  حو سنة مبلغ سبعة عشر 

لبنك  تستثمر ،يا ستعد لصرفها  شهر شو   ،موجو  

هللا ن سأتز شا  ينـا  ،حيث  ملبلغ  ضعا هذ  لكـي   ؛سآخذ 

لز    .نغطي تكاليف 

لسبعة  ، علما بأنه سؤ هو هل جتب على هذ  كا لف  عشر 

حلو تقريبا لزكـا فيهـا   ؟قد حا عليها  فكـم   ، كانت جتب 

ها    )١(؟مقد

ولـو كـان    ،جتب الزكاة يف املبلغ املذكور إذا حال عليه احلول :ج

لعموم األدلـة   ؛أو لتعمري مرتل وحنوه ،أو لقضاء الدين ،مرصوداً للزواج

ومقدار الزكاة  .ن، أو ما يقوم مقامهماالدالة على وجوب الزكاة يف النقدي

  . وهي ربع العشر، مخسة وعشرون رياالً من كل ألف

مع البنه ماال عد سنو كي يتز : كا  ،جل  فهل عليه 

يج  ، ماله هذ ال تز   علما بأنه ال يريد به 

                                                 

، ويف كتـاب  ٧٣ :، ص٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(

عبد اهللا الطيار،  / ، إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ١٠٢ :ص ،١ج) الدعوة(

  .٤٢ :ص ،٥أمحد الباز ج/ والشيخ 



 توى و ع ءا اا   

 

   )١(؟بنه فقط

 ،حلـول عليه أن يزكي مجيع ما مجعه من النقود إذا مضى عليها ا :ج

فعليـه أن   ،ألا مادامت لديه فهي ملكه ؛ولو كان ينوي ا تزويج ابنه

لعموم األدلة من الكتـاب   ؛يؤدي زكاا كل عام حىت تصرف يف الزواج

   .والسنة الدالة على ذلك

خل قليل : لرجل   فر مـاال حـ يسـتطيع     ، كا 

كثر من حو ،لز ملبلغ مثال  لزكا فه ،مكث عند  ب فيه  ل 

   )٢( ؟ ال

 .بعدما بلغ نصـاباً  ،جتب عليه الزكاة إذا حال احلول على املال :ج

   .واهللا املوفق

  حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل

له  ،من تونس . ./ أل  : يـة    :يقو  سـؤ ملا ظـر 

لبنك  ،ضعيفة حتفظ مببلغ     هو (لك 

                                                 

 ،١ج) الـدعوة (هـ، ويف كتاب ١٩/١/١٤١٩بتاريخ  ،١٠٩١٧ :العدد) الرياض(نشر يف جريدة ) ١(

أمحد / عبد اهللا الطيار، والشيخ / إعداد وتقدمي د  ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ١٠٢: ص

  .٤٢ :ص ،٥الباز ج

  .باً لرئيس اجلامعة اإلسالميةهـ، وقد أجاب عنه مساحته عندما كان نائ. ع. ص/ السؤال من األخ ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

لع شتر به قطعة  ،)مرحتويشة  أل ال  ؛ م قدمي ،نو  

لعائل ال   كا ،ملك م ملبلغ   ؟ما هي نسـبتها  ؟فهل على هذ 

مل ثا  لكتـب     ؛هل يزكى عن  لفيـديو  لتلفـا  مثل جها 

نا ،�ال حليو ملا  لذ يزكى هو     )١(؟  

   .كل سنة ،ملشار إليه إذا كان نصاباًجيب عليك أن تزكي املبلغ ا :ج

ومخسة وعشـرون   ،وهي اثنان ونصف من املائة ،والزكاة ربع العشر

  . وهكذا ،من األلف

وما أعد للبيع  ،وراق النقديةواأل ،والزكاة إمنا جتب يف الذهب والفضة

 ؛أما ما أعد لالسـتعمال  ،واين وغريهامن األراضي واملنازل واملالبس واأل

 ،وغري ذلك مما أعد لالستعمال ،املرتل والفراش والكنبات والسيارة كأواين

   .واهللا املوفق .فليس فيه زكاة

أما  ،ال جيوز لك أن تستعمل ما يف البنك يف املعامالت الربوية :تنبيه

وفق  .إذا كان وديعة فقط فال حرج يف ذلك إذا مل يتيسر اإليداع يف غريه

   .اهللا اجلميع

قو ب : ت شهريان  ملا من  خا مبلغ من  فهل علـي�   ،ا

ملا خر لبنا  ،كا هذ  ملا    علما  هذ 

                                                 

، وقد أجاب عنـه مساحتـه بتـاريخ    ) الة العربية(سؤال من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(

  .هـ١٨/١٢/١٤١٧



 توى و ع ءا اا   

 

هللا ،م    ؟كذلك توف مهر للز قريبا  شا 

حيث ال  ؛علماً بأنين أقوم بادخار هذا املال منذ سنوات بأحد البنوك

يف إىل حسايب مبلغاً وكان البنك يض ،يوجد يل مكان أدخر به هذا املال

يطلق عليه فائدة الذي هو ربا وأخرياً قررت سـحب مـايل    ،ال خيصين

وهي مكتوبة بامسي  ،ومل آخذ الفائدة وتركتها لدى البنك ،املودع بالبنك

وهل أدفعـه    ؟أم ماذا أفعل ،أو أتركه للبنك ،هل أتصدق به .حىت اآلن

أو أدفعـه   ،املعيل هلملعدم وجود  ،ألسرة حمتاجة للمال بشكل كبري جداً

   )١(.وزادكم اهللا من فضله ،وشكراً لفضيلتكم ؟جلمعية خريية

جتب فيه الزكاة  ،املال املدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غري ذلك :ج

 ؛إذا بلغ النصاب وحال عليه احلول سواء كان ذهباً أو فضة أو عملة ورقية

وحال عليه احلول  ،اباًلعموم األدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نص

   .من غري استثناء

ملا يف ذلك من إعانتها على  ؛أما وضع املال يف البنوك الربوية فال جيوز

لكن بـدون   ،وإن دعت الضرورة القصوى إىل ذلك جاز ،اإلمث والعدوان

   .فائدة

                                                 

. إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ١٠٣ص  ١ج) الدعوة(نشر يف كتاب ) ١(

   ٤٠ ص ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

أما الفائدة املذكورة اليت توجد عند البنك بامسك من غري اشـتراط  

كفقراء حمتـاجني أو   ؛أخذها وصرفها يف جهة برفاألرجح جواز  ،منك

وذلك أوىل  ،وأشباه ذلك من املشاريع النافعة للمسلمني ،تأمني دورة مياه

وقـد   ،ويف أعمال غري شـرعية  ،من تركها ملن يصرفها يف غري وجه بر

   .زادنا اهللا وإياك هدى وتوفيقاً .أحسنت يف سحب مالك من البنك



 توى و ع ءا اا   

 

هللا لعزيز بن عبد  ملكر  ، بن بامن عبد  أل   . ./  حضر 

هللا    )١(سلمه 

بركاته هللا  ة     :بعد ،سال عليكم 

إلفتا برقم لعلمية  لبحو  ستفتائك بإ   ،٣٤٨٢فأش  

يخ  لتاليني ،هـ٢٦/٧/١٤٠٨تا لني  لسؤ    :)٢(ملشتمل على 

لسعو :أل لعربية  عمل باململكة  كذلك  ،يةنا شا متز 

لسن ،ج تعمل معي ال ثالثة صغا  ال يوجد بيـت   ،عندنا 

ية ،نسكن به لسعو نقو شهريا بتوف مبلـغ   ،يوجد نقو لنا هنا  

لبنك نضعه   نا  ال مبلغ من  )حتويش(ح نستطيع  ؛من مصر 

ضا نا ،ملا نشتر به  ال أل بأننا   علما ، نقو بالبنا عليها لنا 

لنقو حلاجة  هذ  ر عنه  .شد  لبنك  ملبلغ  بقي سنة   هل 

   ؟كا ما  ال

إن الزكاة جتب يف املبالغ املودعة يف البنك أو غريه لغرض البنـاء   :ج

   ،إذا بلغت نصاباً وحال عليها احلول ،للسكىن

                                                 

  .هـ٤/١١/١٤٠٨يف  ،٢/ ٣٣٨٦ : صدر من مكتب مساحته برقم) ١(

   .) هل الزكاةأ(وضع يف باب  السؤال الثاين،) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

والسالم عليكم  ،وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه .والواجب فيها ربع عشرها

   .ورمحة اهللا وبركاته

لبحو لعا إل    لرئيس 

شال إل لدعو  إلفتا    علمية 



 توى و ع ءا اا   

 

  )١(زكاة المرتبات فیھا تفصیل

أل هللا بن با  حضر  لعزيز بن عبد  ملكر من عبد    /. . 

هللا        سلمه 

بركاته هللا  ة     :بعد ،سال عليكم 

ستف إلفتا بـرقم  فأش   لعلمية  لبحو  ملقيد بإ  تائك 

يخ  ،٢٧٩٠ كـا     ،هـ٨/٩/١٤٠٥تا لذ تسأ فيـه عـن 

   .ملرتبا

   :زكاة املرتبات من النقود فيها تفصيل :ج

وهي يف حوزته وقد بلغت النصاب  ،فإن كانت قد حال عليها احلول

بـل   ،يها احلولأما إن كانت أقل من النصاب أو مل حيل عل .ففيها الزكاة

  أنفقها قبل ذلك فال زكاة فيها  

لبحو لعا إل    لرئيس 

شال إل لدعو  إلفتا    علمية 

                                                 

  .هـ٢٠/٨/١٤٠٦يف  ،٢/  ١٨٤٧ :برقم صدرت من مكتب مساحته،) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

لشهر ما يعا :  ت  فهل جتب  ،يا )٣٠٠٠(نا موظف 

لزكا ها ؟علي�  ليسـ   ؟ما مقد ال  صر منها  لعلم بأ ال  مع 

   .)١(؟)يا  ٦٠٠(

 ،احلول على شيء من املرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته إذا حال :ج

   .وإن كانت دون ذلك فال زكاة فيه

                                                 

أمحـد  / والشيخ  عبد اهللا الطيار، / إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .٤٤ :ص ٥لباز جا



 توى و ع ءا اا   

 

  الزكاة تكون فیما دار
  علیھ الحول وھو بحوزة اإلنسان

هللا بن با لعزيز بن عبد  ملكر  ،من عبد  أل  فقه  - حضر 

  . مني  .هللا لكل خ

بركاته هللا  ة     :بعد ،سال عليكم 

صل كتابكمفق جو بـاأل   ،د  إلفا عن  ما تضمنه من 

بطة به ملر ية  لسعو لقو  لنقـو  ،ضمن   ،نه يتوفر لديك بعض 

كا�ا كر كا معلوما ،ترغب      .)١(على ما 

 ،الزكاة تكون فيما دار عليه احلول وهو حبوزة اإلنسان من النقود :ج

ب يف النقود هو ربع العشر فيما بلغ والواج ،وغريها من العروض التجارية

والنصاب الواحد يعادل ستة ومخسني رياالً بالعملـة الفضـية    ،النصاب

/ ،وعليك إخراج الزكاة فيما يتوفر لديك مـن النقـود   ،السعودية احلالية

سواء كان بالعملة السعودية أو مـا   ،وحيول عليه احلول باملعدل املذكور

  يعادهلا من 

                                                 

أمحـد  / والشيخ  عبد اهللا الطيار، / إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .٣٩ :ص  ٥الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

والسالم علـيكم ورمحـة اهللا    ،وفق اهللا اجلميع .غريهاأو  ،عملة األردن

   .وبركاته

  

ملنو إلسالمية باملدينة  جلامعة    ئيس 



 توى و ع ءا اا   

 

  كیفیة ضبط الموظف ومن لھ دخل للحول

حلمد هللا : تبا طيبا  تقاضى  عـر    نا موظف  نـ ال  ال 

كاته فع  خرجها عن كل شهر ،كيف  ضع لنفسي حـوال   ،هل   

ها ؛لكل ما حتت يد معينا لوظيفة  غ  ؟مما حصلت عليه عن طريق 

حتصلت عل ملبلغ  بـد    ،مبلغ جديد يصل للنصا ى نفذ  فهـل 

حلصو  يخ  لذ نفذ  من تا أل  ملبلغ  يخ  حلو من تا باحتسا 

جلديد ملبلغ     )١(؟على 

 ،كلما حصلت على مبلغ يكون بدء احلول من املبلـغ اجلديـد   :ج

فإذا دار احلول على هـذا   ،وكلما جاءك مال ترسم خطة تضبطه بكتابة

والذي جـاءك يف   ،فالذي جاء يف حمرم زكه يف حمرم ،املال اجلديد فزكه

   .والذي جاءك يف ربيع آخر زكه يف ربيع آخر وهكذا ،صفر زكه يف صفر

خري مـع األول  وعجلت زكاة األ، لكن لو قدمت األخري مع األول

ولو كان عندك راتب شهر حمرم وصفر وربيع  ،وال بأس ،فأنت مشكور

  أول وربيع

                                                 

  . ) الربا وخطره(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، عقب ندوة ألقيت يف اجلامع الكبري بعنوان ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

مث أخرجت زكاة الشهور هذه مـع   ،كل شهر مكتوب عندك ،إىل آخره

فتخرج زكاة اجلميع بعد متام احلول  ،حمرم قدمتها مع حمرم  فال بأس عليك

   .بل ذلك أفضل ،وال بأس عليك يف ذلك ،على األول

كلما مت احلـول   ،ل زكاة يف وقتهالكن الواجب عليك أن خترج ك

ن إو ،على املال أخرجت الواجب حسب ما كتبت عندك ووقت عنـدك 

   .كما تقدم -عجلت بعض ذلك مع زكاة ما قبله فال بأس عليك 

  



 توى و ع ءا اا   

 

هللا بن با لعزيز بن عبد  ملكر، من عبد  أل  هللا   حضر  فقه 

  .مني     .لكل خ

بركاته هللا  ة     :بعد ،سال عليكم 

صل كتابكم ما تضمنه فقد  من إلفا نك  :صلكم هللا �د 

تلف من شـهر  شـهر  حسـا     ،تدخر شهريا مبلغا من ملا

لبنك لك ؛ال تأخذ عليه فائد ،ألمانا   لعميق بتحرمي   ،إلميانك 

لضما لبنك فقط للحفظ  إليد   لك عـن كيفيـة    ،منا  سؤ

ل عةخر  ملو ألمو  ، أل بعضها مضى عليه سـنة  ؛زكا عن هذ 

لك آلخر      .)١(كا معلوما ،لبعض 

 ،من املعلوم أن الزكاة ال جتب إال فيما حال عليه احلـول  :جلو

هو أن تضع بياناً لديك تسجل فيه ما تودعه يف  ،والذي أرى يف املوضوع

ومن مث يسـهل   ،ك على املالحىت تعرف تاريخ حصول ،البنك أوالً بأول

   .معرفة ما دار عليه احلول منه

   ؛وإن أمكن إيداع املال املذكور يف غري البنك فهو أوىل

                                                 

أمحـد  / والشيخ  عبد اهللا الطيار، / إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .١١٤ :ص ٥الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

وإيداع املال عندهم يعينهم على  ،ألن أكثر البنوك تتعامل باألعمال الربوية

   .وفقنا اهللا وإياك ملا فيه رضاه ،عملهم اخلبيث

   .تهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا



 توى و ع ءا اا   

 

ملا:  ملسلم مبلغا من  خر  كاتـه  ،   فكيف يكو حسا 

لعا    )١(؟ �اية 

يزكي املسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا مت  :ج

والذي ملكه يف شعبان  ،فالذي ملكه يف رمضان يزكيه يف رمضان ،حوله

والـذي   ،شعبان من راتبه أو غريه من النقود أو عروض التجارة يزكيه يف

والذي ملكه يف ذي احلجة يزكيه يف ذي  ،ملكه يف شوال يزكيه يف شوال

وهكذا كل مال من األموال املذكورة تتم سنته يزكيه على رأس  ،احلجة

   .احلول

 ،وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل متام احلول ملصلحة شرعية فال بأس

   .اج إال بعد متام احلولأما اللزوم فال يلزمه اإلخر ،جر عظيمأوله يف ذلك 

ململكة : عمل   ستلم مرت ،ن  ـو   ،كل شهر  فعندما 

لزكا خر  لذ حـا عليـه    ؛حلو كيف  أل  لشهر  هل  

لسنة  ،حلو لشهر   ل عملتها من   لسنة كلها   عن مرتب 

لزكا خر فيه  لذ  لشهر  خر     )٢(؟ 

                                                 

بالطائف، ) مستشفى امللك فيصل(ضمن األسئلة اليت طرحت على مساحته بعد احملاضرة اليت ألقاها يف ) ١(

  . هـ، وقد سبق نشره يف اجلزء السادس من هذا اموع١٤١٠يف حمرم 

  .) نور على الدرب(من برنامج ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

 ،الشهر األول يزكى أوالً ؛ول على الراتب فزكهما حال احل كل :ج

كل ما مت احلول على راتـب وجبـت فيـه     ،الثالث هكذا ،الثاين هكذا

إال إذا أردت تقدمي الزكاة عن األموال املتأخرة مع زكاة الشـهر   ،الزكاة

لكـن ال يلزمـك إال إذا مت    ،جيوز تقدمي الزكاة ،األول فال حرج عليك

   .احلول على كل راتب

  

  جوز تعجیل الزكاة قبل تمام الحولی

تبا : تسلم  خر جز منه ،نا موظف  لـيس   ،كل شهر 

خا ملا ،هنا نسبة معينة لال كا هذ  خر     )١(؟فكيف 

إذا مت حولـه   ،الواجب عليك أن خترج زكاة كل قسط تـوفره  :ج

وإن أخرجت زكاة اجلميع عند متام حول القسـط األول   ،وكان نصاباً

 ،وصارت زكاة األقساط األخرية معجلة قبل متـام حوهلـا   ،كفى ذلك

أو  ،وال سيما إذا دعـت احلاجـة   ،وتعجيل الزكاة قبل متام احلول جائز

   .املصلحة الشرعية لذلك

حلكومي : لقطا  عمل   نسا مسلم    يأتي  ،نا 

                                                 

  .٧٧ :ص ،٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب  )١(



 توى و ع ءا اا   

 

خر من  .خل شهر مثل  موظف حكومي قا  أل  كث من 

تب لظر مثال   لر د حسب  ملا غ  شهر لشهر مبلغا من 

خر ستطيع   لشهو قد  خـر     ،يا "٢٠٠٠" من   شـهر 

خر  شي ،يا "٤٠٠٠" ستطيع   خر قد ال  مـع   ،شهر 

ملا ال بأ به لشهو تكو عند مبلغ من  أليا     .مر 

لزكا ستطيع  ؟فهل جتب فيه  حلو  ؛حد كيف  هل مبضي 

ملا خا ،لكامل على كل مبلغ من  تبع نظاما معينا لال ن ال   ؛حيث 

حلو صعبا عل حتديد  هللا    ،مما  مـر  كو عصيت  خشى   نا 

ية لـك   ؟لزكا  علم  احتكم توضـيح  جو من   ؟لذلك 

هللا خ كم     )١(.جز

وعليك  ،اة كل مبلغ إذا حال حولهالواجب عليك أن خترج زك :ج

وإذا أخرجـت زكـاة    ،حىت تكون على بصرية ؛أن تقيد ذلك بالكتابة

ألن  ؛اجلميع إذا حال احلول على أول االدخار كفى ذلك وبرئت ذمتـك 

   .واهللا ويل التوفيق .تعجيل الزكاة قبل متام حوهلا ال بأس به

  

                                                 

أمحـد  / والشيخ  عبد اهللا الطيار، / إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .٤٤ :ص ٥الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

ملا : كا  خر  إل ،ما كيفية  ضع  نسا جز من يث  

خر ضع عليه جز  كاته ،ملا  بعد فتر  ر     )١(؟فكيف 

إذا حال احلول على ما يبلغ النصاب مـن النقـود أو عـروض     :ج

كل جزء حيول عليه احلول خيرج  ،وهكذا بقية املال ،التجارة أخرج زكاته

وإن أخرج عن اجلميع عندما حيول احلول على أول املال كفـى   ،زكاته

   .ألن تعجيل الزكاة قبل أن حيول احلول جائز ؛كذل

مث ملك  ،هـ١٤٠٣فإذا ملك عشرة آالف مثالً يف رمضان من عام 

فإنه يزكي العشرة  ،هـ١٤٠٣عشرة آالف أخرى يف ذي القعدة من عام 

ويزكي العشـرة الثانيـة يف ذي    ،هـ١٤٠٤األوىل يف رمضان من عام 

يف رمضـان مـن عـام    وإن زكى اجلميع  ،هـ١٤٠٤القعدة من عام 

فيكون بذلك قد عجل زكاة العشرة الثانية قبل أن  ،هـ فال بأس١٤٠٤

   .واهللا ويل التوفيق .وال حرج يف ذلك ،جتب فيها الزكاة

  

                                                 

أمحـد  / والشيخ  ر،عبد اهللا الطيا / إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .٣٦ :ص ٥الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم زكاة ما یستلمھ
  الطالب من المكافأة الشھریة

ململكة : موعة طال من خا  فـع   ،ن  ب علينا  فهل 

ننا نأ ،لزكا لعلم  لك ؟خذ مكافأ شهرية كالطالمع   ، كا 

فعه ب علينا  و لنا  نتصد �ا ملساكني هنـا  ؟فكم    ،هل 

هللا خ - ؟م نصرفها ؟تكو كت لبنا مسجد كم     .)١(جز

وهـي   ،فهي عليكم كغريكم من املسلمني ،بالنسبة لزكاة الفطر :ج

ومقـداره ثالثـة كيلـو     ،اصاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غريمه

أو قبل ليلة  ،تدفع إىل الفقراء صباح العيد قبل صالة العيد ،جرامات تقريباً

كما كان أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم      ،العيد بيوم أو يومني

ألن النيب صـلى   ؛وال جيوز تأخريها إىل ما بعد صالة العيد .يفعلون ذلك

أخرجـه   ))خروج الناس إىل الصالةأمر أن تؤدى قبل (( :اهللا عليه وسلم

   .اإلمام البخاري يف صحيحه

  إال إذا  ،أما مرتباتكم الشهرية فليس عليكم فيها زكاة 

                                                 

أمحـد  / والشيخ  عبد اهللا الطيار، / إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .١١١ :ص ٥الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

فإنه جيب عليكم زكاته إذا كـان   ،ادخرمت منها شيئاً وحال عليها احلول

أو عشرون مثقاالً من  ،وهو مائة وأربعون مثقاالً من الفضة ،يبلغ النصاب

   .يعادهلا بالقيمة من العمالت األخرىأو ما  ،الذهب

واألفضل دفعها إىل املساكني املوجودين لديكم من املسـلمني، وال  

   .جيوز دفعها لتعمري املساجد عند مجهور أهل العلم

والعمالت اليت ، والواجب ربع العشر فيما يزكى من الذهب والفضة

   .واهللا املوفق .تقوم مقامها من الدوالر وغريه

  ع األصلالربح تب
  وحولھ حول أصلھ إال إذا كان ربا

يتانيا .  ./  أل  : كشو  مو    .من نو

له مضا من عا  :يقو  سؤ هـ كا عنـد  ١٤١٥ شهر 

قتـها   كا�ـا   قد خرجت  قية،  لف  بعني   شـهر   ،مبلغ 

قيـة ١٤١٦مضا من عا  لف  ملبلغ عشرين  نـه   ؛هـ    

قيةصبح ستني لف  مضـا     ،  ت قبـل  لفا جـا لعشرين  هذ 

لالحقة ،هـ بشهرين١٤١٦ لسابقة  ملبالغ  كي هذ  فتونا  ؟فكيف 

كم    جز



 توى و ع ءا اا   

 

  . )١(هللا خ

فإـا   ،إذا كانت العشرون األخرية من أرباح األربعـني األوىل  :ج

 ،هوحوله حول أصل ،ألن الربح تبع األصل ؛تزكى مع أصلها إذا مت حوله

 ،كثمن مبيع مل يعد للبيع ؛أما إن كانت العشرون حصلت من غري األرباح

فزكاا إذا مت حوهلا، وال تكون تابعة حلـول   ،وكهدية من بعض إخوانك

   .واهللا ويل التوفيق .كما أوضح ذلك أهل العلم ،األربعني السابقة

له . .. /  أل :  صـيد    :من عنيز يقو  سؤ كـا 

مضا عا حسا   يـا ١٤١٥لبنك  شهر  لف  سني   ،هـ 

كا�ا  حينه مضا  ،قد خرجت  صـيد  ١٤١٦  صبح  هـ 

يا لف  يـا كاملـة   ،حسا تسعني  لف  لتسعني  كي    ،فهل 

لرصيدين يا ؛لفر بني  لف  بعني  خرجـت   ؛يع  ألن سبق  

يا لف  خلمسني  لعمل  ؟كا  مضـا   ما هو  لرصيد   كو 

لذ ١٤١٦عا  لعا  قل من  هللا خ فتونا ؟بلهقهـ  كم     .)٢(.جز

  
                                                 

وقد أجاب عنـه مساحتـه بتـاريخ     ،) الة العربية(سؤال من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من ) ١(

  .هـ٢٥/٧/١٤١٧

، وقد أجاب عنـه مساحتـه بتـاريخ    ) الة العربية(ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من سؤال من ) ٢(

  .هـ١٢/١٢/١٤١٧



 توى و ع ءا اا   

 

وحكمه  ،ألن الربح تابع لألصل ؛عليك إخراج زكاة التسعني ألفاً :ج

   .إذا كان الربح املذكور حصل من طرق شرعية ،يف احلول حكم األصل

وهـو   ،ألصـل أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إال زكـاة ا 

وليس ملكاً  ،أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه حمرم ،مخسون ألفاً

مع التوبة إىل  ،والتخلص منه ،وإمنا الواجب إنفاقه للفقراء واملساكني ،لك

 ،نسأل اهللا لنا ولك اهلداية واالستقامة على احلـق  .من ذلك سبحانه  اهللا

   .وفق اهللا اجلميع

  



 توى و ع ءا اا   

 

  حوُل الدین

ىل حضرة األخـوين الكـرميني   ، إ بن بازعزيز بن عبد اهللامن عبد ال

   .)١( -وفقهما اهللا لكل خري آمني 

   :وبعد ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ونفيدكم بأن حـول   ،وما به علم ،وصلكم اهللا داه وصل كتابكم

 ،فتجب زكاا مع األصل الذي هو رأس املال ،األرباح هو حول األصل

فإنه يزكـى عنـد    ،منها أو من األصل ديناً عند الناس ال إذا كان شيءإ

يسلم ما عليه مىت  ،ال إذا كان الذي عليه الدين مليئاً غري مماطلإ ،القبض

فيزكى عند متـام   ،فإن مثل هذا حكمه حكم احلاضر يف اليد ،طلب منه

   .احلول إذا كان حاالً

 ،و يتلفأما إذا كان الدين على معسر ال يدري هل حيصل منه املال أ

ألنه ليس يف يد  ؛يف أصح أقوال العلماء فإن مثل هذا املال ال جتب زكاته

أما ما مضى  ،ومىت قبضه استقبل به حوالً ،املالك حىت يواسي منه الفقراء

   .فال يلزمه عنه شيء

                                                 

والشيخ أمحد الباز  عبد اهللا الطيار، / إعداد وتقدمي د ،) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .١١٣ :ص ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

واالعتبار يف حول الزكاة مبرور السنة على املال من حني ملك بإرث 

  .-هلجرية أو غريه سواء كان أول السنة ا -أو غريه 

   .إنه خري مسئول ؛وفق اهللا اجلميع للفقه يف الدين والثبات عليه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 توى و ع ءا اا   

 

  )١(ما بلغ نصاباً وحال علیھ الحول ففیھ زكاة

  /ىل حضـرة األخ املكـرم   إ ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز  

  سلمه اهللا       ف  .ع .م  

   :وبعد ،اهللا وبركاتهسالم عليكم ورمحة 

فأشري على استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء بـرقم   

عن املبلغ الذي ميضـي   :هـ الذي تسأل فيه٩/٢/١٤٠٧وتاريخ  ،٥٥١

مث ميضي عليه حول آخر دون أن يتصرف فيه  ،عليه احلول وخترج زكاته

   ؟هل جتب فيه الزكاة ،صاحبه

ومضـى   ،جل نقود من املال تبلغ نصاباًبأنه إذا كان لدى ر ،وأفيدك

وجب علـى   ،مث مضى عليها حول آخر ،عليها حول وأخرجت زكاا

وهكذا كلما مضى عليها حول مادام أا تبلـغ   ،مالكها أن خيرج زكاا

  .إنه مسيع جميب ؛وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه .النصاب

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

لعا  لبحولرئيس    إل 

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

                                                 

  .هـ٢٨/٣/١٤٠٧صدر من مكتب مساحته بتاريخ ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  المال الموضوع في البنك
  اإلسالمي حكمھ حكم غیره من األموال

ملا : كا  ملر عن ما  ،هنا كما هو معر عن  ما يدفعه 

حلو لتجا ؛حا عليه  لفضة ،حملاصيل ،كأمو     .لذهب 

لزكا عن نصا ملا موضو  بنك من  لكن نريد  نعر 

لنسبة نفسها .سالمي لبنك  ،هل هي  لربح من هذ  لعلم  نسبة  مع 

   ؟)١(ضئيلة

حكمه حكم غريه من األموال  ،املال املوضوع يف البنك اإلسالمي :ج

وهي ربع العشـر يف   ،اليت جتب فيها الزكاة إذا حال عليه احلول مع رحبه

   .األصل والربح

  

  البنوك بالربا وزكاتھاحكم التعامل مع 

لبنـو  : لنا يتعامل مع  قـد يـدخل  هـذ     ،كث من 

رمة   فهل   ،كالربا مثال ؛ملعامال معامال 

                                                 

  .٧٤/ ، ص ٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية( نشر يف كتاب) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

كا ألمو  ر ؟هذ     )١(؟كيف 

ومجيع الفوائد الناجتة عـن   ،حيرم التعامل بالربا مع البنوك وغريها :ج

 ،بل جيب صرفها يف وجوه اخلري ،وليست ماالً لصاحبها ،الربا كلها حمرمة

أما إن كان مل يقبضها فليس  ،إذا كان قبضها وهو يعلم حكم اهللا يف ذلك

للـه�   ﴿ :جللقول اهللا عز  ؛له إال رأس ماله م�ن�و ت�قـو  ي�ا ي�ه�ا لَّذ龵ين� 

ن�و بح�ـر�  فإ لَّم� ت�ف .�� م�ا ب�ق龵ي� م龵ن� لر龷ب�ا  كنت�م م�ؤ�م龵نني� ع�لو فأ

م龷ن� لله龵 ��س�ول龵ه龵 � ت�ب�ت�م� فلكـم� ��� م�ـو�ل龵كم� ال ت�ظل龵م�ـو �ال    

   .)٢(﴾ت�ظلم�و

وال جيب  ،أما إن كان قبضها قبل أن يعرف حكم اهللا يف ذلك فهي له

لله� لب�ي�ع� �ح�ر�� �ح�لَّ ﴿: عز وجل -لقول اهللا  ؛عليه إخراجها من ماله

لر龷ب�ا فم�ن ج�ا� م�و�ع龵ظة م龷ن �ب龷ه龵 فانت�ه�ى� فله� م�ا س�لف� �م�ر�� لى لله龵 �م�ن� 

   .)٣(﴾ع�ا� فأ�لئ龵ك� ص�ح�ا� لن�ا ه�م� ف龵يه�ا خ�ال龵د�

اليت جيب  كسائر أمواله؛ وعليه زكاة أمواله اليت ليست من أرباح الربا

فيها الزكاة، ويدخل يف ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإا 

   .واهللا ويل التوفيق. من مجلة ماله؛ لآلية املذكورة

                                                 

  .١٥٣ :ص لسماحته،) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

  .٢٧٩، ٢٧٨سورة البقرة، اآليتان ) ٢(

  .٢٧٥سورة البقرة، اآلية ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم زكاة النقود العربیة
  واألجنبیة المجموعة على سبیل الھوایة

ألجنبية : ع لفلو لعربية  ية فقط ؛جل يهو  هذ  ،هو

لنفيسلفلو م لك ،نها  كا  حا عليها  ،منها   فهل عليها 

هللا خ ؟حلو كم  نا جز    .)١(فيد

لعموم األدلة  ؛وبلغت النصاب ،تلزمه زكاا إذا حال عليها احلول :ج

وتقوم  ،ألا يف حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به ؛من الكتاب والسنة

   .لمواهللا أع .مقامها كالعمل الورقية

  

  حكم زكاة أقالم الذھب

لذهب ،تت هدية : قال من  فمـا حكـم    ،هي عبا عن 

ا كا  ال ؟ستعما ألقال  هللا ؟هل على هذ  كم  فا    )٢(.فيد 

                                                 

ـ (، ويف ٩٥ :، ص٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١( اب كت

  .١٠٢ :ص ،١ج) الدعوة

  .٩٨ :ص ٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

لعموم قول النيب صـلى اهللا   ؛األصح حترمي استعماهلا على الذكور :ج

م علـى  أحل الذهب واحلريـر إلنـاث أمـيت، وحـر    (( :عليه وسلم

هذان حل (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الذهب واحلرير ،)١())ذكورها

   )٢(.))إلناث أميت حرام على ذكورهم

فإن بلغت هذه األقالم نصاب الزكاة بنفسها أو  ،أما ما يتعلق بالزكاة

وجبت فيها الزكاة إذا حـال   ،بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب

نده فضة أو عروض جتارة يكمـل ـا   وهكذا إن كان ع ،عليها احلول

ألن الـذهب والفضـة    ؛يف أصح قويل العلمـاء  النصاب وجبت الزكاة

   .كالشيء الواحد

                                                 

، والنسائي ١٩٠٠٨ :حديث أيب موسى األشعري، برقم ،) أول مسند الكوفيني(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(

  .٥١٤٨ :برقم، ) حترمي الذهب على الرجال(باب  ،) الزينة(يف 

  .٣٥٩٥ :برقم، ) لبس احلرير والذهب للنساء(باب  ،) كتاب اللباس(بن ماجة يف رواه ا) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

  

  

باب زكاة عروض 
 التجارة

 

 



 توى و ع ءا اا   

 



 توى و ع ءا اا   

 

  ما یشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

لتجا : أل    ؛جل يتعامل بأنو من  أللبسـة  كتجـا 

ها كا�ا ،غ ر     )١(؟فكيف 

لزكاة إذا مت احلول على العروض اليت عنـده  جيب عليه إخراج ا :ج

لألحاديث  ؛إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة ،املعدة للتجارة

وأيب ذر الغفاري رضي  ،ومنها حديث مسرة بن جندب ،الواردة يف ذلك

   .اهللا عنهما

  األرض المعدة للبیع تجب فیھا الزكاة

لد : ضي   ضا من  لبلدية  حملدمنحت  لك  ،خل 

تت بقيمـة   ،منذ ثال سنو ن سأبيعها   قصد  نفسي  نا 

    .مناسبة؛ حيث  موقعها غ مناسب 

كا: لسؤ أل  كا ؟هل  هذ  فهـل  ،  كا فيها 

حد هللا فيكم فتو ؟كي عن ثال سنو  عن سنة     .)٢(با 

                                                 

  .١٤٨ لسماحته ص،) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

  .٧٨ :ص ،٢حممد املسند ج/ ، مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

عليك زكاة قيمتها إذا حال عليها احلـول  إذا كنت أردت بيعها ف :ج

عن مسـرة بـن    رمحه اهللا ملا روى أبو داود ؛من حني عزمت على بيعها

أمرنا رسول اهللا أن خنرج الصدقة مما نعـده  (( :قال جندب رضي اهللا عنه

   .وباهللا التوفيق .وله شواهد تدل على معناه ،)١())للبيع

ملعد للبيع : أل  لزكا   ملعـد   ؟هل جتب  هل جتب  

كا�ا ؟لإلعما ر     )٢(؟ كانت جتب فكيف 

واحلجة يف ذلك احلديث  ،األرض املعدة للتجارة جتب فيها الزكاة :ج

أمرنا رسول اهللا صلى (( :قال  عنههللاملشهور عن مسرة بن جندب رضي ا

ومـراده   .انتـهى  ))اهللا عليه وسلم أن خنرج الصدقة من الذي نعد للبيع

   .ةلصدقة هنا الزكابا

أما إذا كانت األرض للقنية ال للبيع سواء قصدها للفالحة أو السكىن 

واهللا  .لكونه مل يعدها للبيـع  ؛فليس فيها زكاة -أو التأجري أو حنو ذلك 

  ونسأله عز وجل أن يوفقنا  ،سبحانه وتعاىل أعلم

                                                 

  .١٥٦٢ :برقم، ) ؟هل فيها زكاةالعروض إذا كانت للتجارة (، باب ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ١(

عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية؛ إجابة عن أسـئلة متنوعـة    صدرت من مكتب مساحته،) ٢(

  . هـ، وهذا أحدها٢/٨/١٣٨٦ع، بتاريخ . أ/ مقدمة من 



 توى و ع ءا اا   

 

 .والكمواهللا يت ،وإياكم وسائر املسلمني للفقه يف الدين والثبات عليه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وها : أل  كا  ر  لزكا عنها  ؟كيف  فع  هل يكفي 

لسنني حد عن عد  كا     )١(؟عند بيعها 

كالبيت والسيارة وحنو ذلك معـدة   ؛إذا كانت األرض وحنوها :ج

وال  ،وجب أن تزكى كل سنة حبسب قيمتها عند متام احلـول  ،للتجارة

لعدم وجود مال عنده  ؛إال ملن عجز عن إخراج زكاا ،وز تأخري ذلكجي

كل سنة  ،فهذا ميهل حىت يبيعها ويؤدي زكاا عن مجيع السنوات ،سواها

 ؛سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ،حبسب قيمتها عند متام احلول

   .أعين الذي اشترى به األرض أو السيارة أو البيت

ملا ورد عن النيب صلى اهللا عليه  ،ه مجهور أهل العلمهذا هو الذي علي

وألن أموال التجارة تقلـب   ،وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع

لطلب الربح بني أنواع العروض، فوجب على املسلم أن خيرج زكاا كل 

وفق اهللا اجلميع للفقه يف الدين والثبات  ،كما لو بقيت يف يده نقوداً ،عام

   .إنه خري مسئول ؛عليه

                                                 

محـد  أ/ والشيخ  عبد اهللا الطيار،/ إعداد وتقدمي د  ،) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  . ٨٢ :ص ٥الباز، ج



 توى و ع ءا اا   

 

  قول المالكیة في زكاة
  عروض التجارة قول ضعیف

لشيخ  هللا بن با / احة  لعزيز بن عبد  هللا  -عبد    -حفظه 

بركاته هللا  ة     :بعد ،لسال عليكم 

تلفـة    ضي  عد منـاطق  أل احتكم بأننا منتلك بعض  نفيد 

حد  شر ،باململكة مببالغ كب لسو ال يرغب  ئها بسبب ظر 

ندفع  ،بعضها له مد طويلة جد  تبع ، بسبب موقعها ،حلالية

كا يز   ،فيها  ملالكي  ملذهب  ملشائخ على  عنا  بعض  قد 

لزكا ح تبا ها من  عفا حلالة     .هذ 

ملوضو احتكم  هذ  عن  ،لذ نطلب   هللا عنا  كم  جز

بركاتهملسلمني  هللا  ة  لسال عليكم  جلز     .)١(يعا خ 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

   غالء ورخصاً الواجب إخراج زكاا على حسب قيمتها

                                                 

ج، وقد صدرت اإلجابة عنه مـن مكتـب مساحتـه بتـاريخ     . ع .و م. ع/ استفتاء مقدم من ) ١(

  هـ ١/٢/١٤١٨



 توى و ع ءا اا   

 

رضـي   ملا روى أبو داود وغريه عن مسرة بن جندب ؛مادامت معدة للبيع

لم أن خنرج الصدقة مما أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس((: قال اهللا عنه

وألن املعـىن   ،رضي اهللا عنه وله شاهد من حديث أيب ذر. )١())نعد للبيع

   .فإن التجارة بالنقود والعروض ؛يقتضي ذلك

واهللا . خمالف لألدلة الشرعية، يف هذا فهو قول ضعيف أما قول املالكية

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،ويل التوفيق

ملم يةمف عا  لسعو لعربية    لكة 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 

  

                                                 

  .سبق خترجيه) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم زكاة األرض
  التي تركت لوقت الحاجة

ستفيد منها ،متلك قطعة  : حلاجة ،ال   ،تركها لوقت 

أل كا عن هذ  خر  ب علي�   لزكا  ؟فهل  خرجت   

؟ نها  كل مر قد     )١(هل علي�  

ألن العروض إمنا جتب الزكاة  ؛زكاة يف هذه األرضليس عليك  :ج

واألرض والعقارات والسيارات والفـرش   ،إذا أعدت للتجارة ،يف قيمتها

 أعين الدراهم فإن قصد ا املال ،وحنوها عروض ال جتب الزكاة يف عينها

 وإن مل تعـد  ،وجبت الزكاة يف قيمتها ،حبيث تعد للبيع والشراء واالجتار

   .واهللا ويل التوفيق .ن هذه ليست فيها زكاةفإ كمثل سؤالك

  ال زكاة في األراضي التي اشتریت
  للبناء علیھا من أجل السكن أو اإلیجار

جل قطعة  يريد  يب عليها بيتا :    ، شتر 

                                                 

أمحـد  / عبد اهللا الطيار، والشيخ / إعداد وتقدمي د  ،) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  ..٨١ :ص ،٥الباز، ج



 توى و ع ءا اا   

 

حلو لبنا ح حا  كا ،فتأخر عن     )١(؟فهل فيها 

وإمنـا أراد أن   ،رةإذا كان أراد البيت للسكن ومل يرده للتجـا  :ج

فال زكاة يف  ،يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع باإلجيار ليستعني به يف حاجاته

   .واهللا املوفق .هذه األرض

  

لبنا عليهالد قطعة   :  بعـد مـد    ،شتريتها لغر 

عرضـها     لـ   ملـد  كا   حتجت  بيعها فبعتها، فهل علي� 

   )٢(؟للبيع

واقع ما ذكرت يف السؤال فليس عليك زكاة ملا مضى إذا كان ال :ج

وأنـت مل   ،وهي قصد البيع ،ألن العلة املقتضية للزكاة مفقودة ؛قبل البيع

وهـي   ،فإن حال عليها احلول بعد قصد البيع فعليك زكاا ،تقصد البيع

   .ربع العشر من قيمتها عن كل سنة بعد نية البيع

  

                                                 

يف اجلامع الكـبري  ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم(ة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن من ضمن أسئل) ١(

   .بالرياض

،ويف كتـاب  ٧٧ :ص ،٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(

  .٨٥ :ص ٥أمحد الباز، ج/ عبد اهللا الطيار والشيخ / إعداد وتقدمي د  ،) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم زكاة األرض التي یتردد
  ا في بیعھا وال یجزم بشيءصاحبھ

ال    : هـا  ال يسـتطيع بنا إلنسا قطعة    كا لد 

لزكا ،الستفا منها    )١(؟فهل جتب فيها 

أو تردد  ،وإن مل يعدها للبيع ،إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة :ج

كمـا   ،أو أعدها للتأجري فليس عليه عنها زكاة ،يف ذلك ومل جيزم بشيء

 عن مسرة بن جندب ملا روى أبو داود رمحه اهللا ؛ذلك أهل العلمنص على 

صلى اهللا عليه وسلم أن خنـرج   -أمرنا رسول اهللا (( :قال  عنهرضي اهللا

  .)٢())الصدقة مما نعده للبيع

له ..  ./ أل  : ملنو يقو  سؤ ملدينة  لـد   :من 

سكنه حيا ،لد  ،بيت  فكر  بيعها  فكر  بنائها حيانا  نا 

كا ،مسكن  عطائي تفصيال عن  ؟فهل فيها  لشيخ  احة  جو يا 

ضي بشكل عا  أل هللا خ -كا  كم    . )٣(جز

  

                                                 

 :ص ١ج) كتاب الدعوة(هـ، ويف ٤/٢/١٤١٩بتاريخ  ١٠٩٣: ، العدد) جملة الدعوة(نشرت يف ) ١(

١٠٦.  

  .سبق خترجيه) ٢(

وقد صدرت اإلجابـة عنـه بتـاريخ    ) الة العربية(سؤال من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ٣(

  .هـ٢٥/٧/١٤١٧



 توى و ع ءا اا   

 

إال إذا عزم مالكها  ،ال زكاة يف األرض وال يف غريها من العروض :ج

 ،فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها احلول وهي نصاب ،على إعدادها للبيع

فإنه ال زكاة فيها حىت  ،أما إذا كان املالك متردداً هل يبيعها أو ال يبيعها

ملا روى  ؛جيزم بنية البيع وحيول عليها احلول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر

أمرنا رسول اهللا ((:رضي اهللا عنه قال أبو داود وغريه عن مسرة بن جندب

، وله شاهد من )١())صلى اهللا عليه وسلم أن خنرج الصدقة مما نعده للبيع

وحكاه بعضهم  ،رضي اهللا عنه وهو قول مجهور أهل العلم حديث أيب ذر

فـإن   أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معداً لإلجارة، .إمجاعاً

وإمنا جتب يف األجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها  الزكاة ال جتب يف أصله،

لزكاة يف النقـدين، أو مـا يقـوم    احلول؛ لعموم األدلة الدالة على وجوب ا

  . واهللا ويل التوفيق. مقامهما من األوراق النقدية إذا حال عليها احلول

لعمر : لبنا عليهـا  ،لد  بعيد عن   ،ليس  نية  

عدها للتجا ملا بعتها ،  فهل  ،لكن لو جا فيها مبلغ جيد من 

لزكا    )٢(؟جتب فيها 

عازماً على بيعها فعليك زكاة يف قيمتها كل سنة إىل إذا كنت  :ج  

  مث بعد البيع عليك أن تزكي الثمن كلما  ،أن تبيعها

                                                 

  .سبق خترجيه) ١(

  .هـ٢٢/٣/١٤١٩يف  ،١٦٥٠ :العدد ،) الدعوة(نشر يف جملة ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

بل عندك  ،أما إذا كنت غري جازم على البيع ،حال عليه احلول وهو عندك

   .وفق اهللا اجلميع .تردد فليس عليك زكاة

  

  كیفیة زكاة
  األراضي المعدة للبیع والتأجیر

ئل كنت  : لعو قد فوضو  كل شـي   ،كيال إلحد 

شر لزكا ، بيع  جه من  خر م   ،خر ما يستحق  كا 

حلكومة ما  يتيسر  ؛بقيت عندهم ينتظر ،قد حتصلو عليها من 

عو معلو  تلـك   ، بيع فيبيعو ، فلو فيعمر ،ما فيز

ليهم بد مقابل ضي جا  هنهم �ا معـد   ،أل هم  يأ  

هم غنيا عنها كا  ال ،للتجا  ا  م ؛فهل يلز  بر     ؟لكي 

ا مد طويلة عند   ، كا لد  معد للتجا :٢

ألحيا ،تبع جرها  بعض  كيها بأكملها على �ا معد  .قد  هل 

ألجر  ،للتجا ملتيسر من  كي  حلو     )١(؟ حا عليه 

                                                 

  . عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية هـ،١٣٨١استفتاء شخصي قُدم لسماحته عام ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

أما األرض األوىل فلـيس فيهـا    :جلو ،واحلمد هللا ،بسم اهللا :ج

والزكاة إمنا جتب يف العـروض   ،ألن مالكها مل جيزموا أا للتجارة ؛زكاة

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه  (( :كما يف حديث مسرة قال ،املعدة للبيع

   .أخرجه أبو داود .)١())وسلم أن خنرج الصدقة من الذي نعده للبيع

ففيها الزكاة كـل   ،وأما األراضي األخرى املعدة للتجارة وقد تؤجر

وهكـذا   ،تقوم وخترج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقومي ،سنة

وال زكـاة إال إذا   ،للحديث املتقدم ؛أجرا جتب فيها الزكاة تبعاً ألصلها

   .حال على األصل احلول

وإن كانت قبل حول  ،نت بعد احلول ففيها الزكاةوأما األجرة فإن كا

   .نفقت قبل احلول أو تلفت فليس فيها زكاةأأصلها و

  

                                                 

  .سبق خترجيه) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم الزكاة في األراضي الزراعیة

هللا لعزيز بن عبد  ملكر  ، بن بامن عبد  أل   . ./  حضر 

هللا       .)١(مني فقه 

بركاته هللا  ة    بعد  ،سال� عليكم 

ب ملؤ  :يا  لكرمي  هللا صل )بد(خطابكم   ، �دصلكم 

لثالثة فهمته ألسئلة  جلو عنها ،ما تضمنه من     :ليكم 

لثا لسؤ  إذا كانت األراضي اليت ذكرا معـدة   :جلو عن 

 ،أما إن كانت معـدة للزراعـة   ،ففي قيمتها الزكاة كل حول ،للتجارة

كاحلنطة  ؛واليت جتب فيها الزكاة، من الزروعفالزكاة يف غلة ما زرع فيها 

ويف غلة ما فيها من خنيل أو عنب إذا  ،والشعري والدخن والذرة وحنو ذلك

أما إذا مل حيصل هلا غلة تبلغ النصاب فلـيس فيهـا    ،بلغت الغلة النصاب

   .والسالم .وفق اهللا اجلميع للفقه يف دينه .زكاة

إلسالمية جلامعة    ئيس 

  یمتلكھا الناس األراضي التي

                                                 

هـ، عندما كان رئيساً ٦/١١/١٣٩٠يف  ،٢١٤٣ :رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته برقم) ١(

  . ة أن كل سؤال وضع يف حمله املناسبللجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، مع مالحظ



 توى و ع ءا اا   

 

  ال تخلو من حالین بالنسبة لوجوب الزكاة

حلكومة : ضا من  أل  حو حو  ،م�نحت  خذ 

كها لزكا ،بع سنني   خر  لك بعتها   هـل علـي    .بعد 

   )١(؟شي

أو  ،إذا منح اإلنسان أرضاً من احلكومة أو غري احلكومة وحازها :ج

إن نواهـا للتجـارة    :فهو بني أمرين ،مرو وحازهااشتراها من زيد أو ع

تقوم من أهل  ،والبيع زكاها إذا دار احلول بعد النية لبيعها حسب قيمتها

فالزكاة ربع العشـر يف   ،يستعني م مث يزكيها بإخراج ربع العشر ،اخلربة

   .الذهب والفضة وعروض التجارة

ؤونة املكـائن  ويف احلبوب والثمار نصف العشر إذا كانت تسقى مب

كاليت  ،إذا كانت بغري مؤونة –سهم من عشرة  –وفيها العشر  ،وحنوها

ويف اإلبل والغنم والبقر زكـاة معينـة    ،مطارتسقى باألار والعيون واأل

بينتها األحاديث عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم إذا كانـت   ،معروفة

  ما لديه من فالواجب على املسلم أن ينظر في، سائمة أو للتجارة

                                                 

يف اجلامع الكـبري  ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن ) ١(

  .  بالرياض



 توى و ع ءا اا   

 

إذا كان أراد ا البيع زكاهـا إذا دار حوهلـا    ،األراضي وغري األراضي

تقوم مث يزكى القيمة بإخراج ربع العشر من كـل مائـة    ،حسب قيمتها

وهي ربع العشر يف الذهب  ،ويف األلف مخسة وعشرون ،رياالن ونصف

   .وهذه األوراق النقدية املعروفة املستعملة اآلن ،والفضة

روض التجارة من أراضي وسيارات وغريها مما يـراد بـه البيـع    وع

فإذا قومت أخرج زكـاة القيمـة    ،تقوم إذا حال عليها احلول ،والشراء

إذا كانـت   ،حسب ما تبلغ األرض أو السيارة أو غريمها حني متام احلول

   .كلها للبيع ال للقنية أو اإلجيار

وإمنا أراد ا أن يبين عليهـا   ،عأن يكون ما أراد ا البي :احلال الثاين

فإنه ال زكـاة   ،أو دكاكني وأجرها ،أو يبين عليها بيوتاً لإلجيار ،مسكناً

كما يزكي النقود الـيت   ،وإمنا يزكي األجرة إذا حال عليها احلول ،فيها

   .عنده األخرى إذا حال عليها احلول

  المساكن المعدة للسكنى ال زكاة فیھا

مل : ضي  أل كاهل      )١(؟ساكن 

                                                 

استفتاء شخصي قدم لسماحته، وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتب مساحته عندما كان رئيساً عاماً ) ١(

  . اء والدعوة واإلرشادإلدارات البحوث العلمية واإلفت



 توى و ع ءا اا   

 

أمـا األراضـي    .ليس يف املساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن :ج

والقصور املؤجرة فإن الزكاة يف أجرا إذا بلغت النصاب وحال عليهـا  

 ،فإن أنفقها يف حاجته قبل أن حيول عليها احلول أو قضى ا ديناً ،احلول

   .زكاة فيهاأو أنفقها يف سبل اخلري قبل أن حيول عليها احلول فال 

فهـذه فيهـا    ،أما األراضي والبيوت والدكاكني وحنوها املعدة للبيع

إذا كـان   ،عند متام احلول غالء ورخصاً الزكاة حسب قيمتها كل سنة 

أما إن كان متردداً يف ذلك فـال   ،مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع

سوله حممد وآله وصلى اهللا وسلم على عبده ور ،وباهللا التوفيق .زكاة فيها

   .وصحبه

  تجب الزكاة في غلة ما أعد لإلیجار
  من دور وعمائر ومحالت إذا حال علیھا الحول

كـا   : ـا  ملعد لإل لبيو  ب على  مـ جتـب    ؟هل 

   )١(؟لزكا

ألنه مل يرد يف الشرع ما يدل  ؛ليس يف البيوت املعدة لإلجيار زكاة :ج

  ع ففيها أما إن كانت معدة للبي ،على ذلك

                                                 

من ضمن الفتاوى اليت صدرت من مكتب مساحته، عندما كان رئيساً إلدارات البحـوث العلميـة   ) ١(

  . واإلفتاء والدعوة واإلرشاد



 توى و ع ءا اا   

 

والزكاة ال جتب يف  .كاألرض املعدة للبيع وسائر عروض التجارة ؛الزكاة

فكلما مضى على املال الزكوي من نقود وأرض وغريهـا   ،السنة إال مرة

نفق املال قبل متـام  أوإن  ،من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة

حال عليهـا   وهكذا أجرة البيوت املعدة لإلجيار إذا ،احلول فال زكاة عليه

   .ها الزكاة إذا كانت نصاباً فأكثرياحلول قبل أن ينفقها وجبت ف

، من الفضة وعشرون مثقاالً من الذهب والنصاب مائة وأربعون مثقاالً

 ،من العملة اليوم أحد عشر جنيهاً وثالثة أسباع اجلنيه من الذهبومقداره 

 ،قامها من الورقأو ما يقوم م ،أما من الفضة فمقداره ستة ومخسون رياالً

   .واهللا املوفق .فإن كان املال أقل من ذلك فليس فيه شيء



 توى و ع ءا اا   

 

هللا هللا بن با حفظه  لعزيز بن عبد  لشيخ عبد    .احة 

بركاته هللا  ة     :بعد ،لسال عليكم 

ين فتونا لسؤ مأجو ا : هذ  إل بعـد   ،عما لالستثما 

كا ،مد سبع سنو بيعت    )١( ؟كيف ؟�افكم تكو 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :ج

وإمنـا الزكـاة يف    ،إذا كان الواقع كما ذكرمت فليس يف ذاا زكاة

وذلك مخسة وعشـرون   ،وهي ربع العشر ،األجرة إذا حال عليها احلول

   .يف كل ألف

وهي ربع  ،أما بعد بيعها فتجب الزكاة يف الثمن إذا حال عليه احلول

والسالم عليكم ورمحـة اهللا   ،وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه .العشر كما تقدم

   .وبركاته

فالزكاة مائتان ومخسون  ،إذا كان الثمن مثالً عشرة ماليني: يضا

   .ألفاً

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 

لبحو لعا إل    لرئيس 

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

  
                                                 

  .هـ٢٧/١١/١٤٠٨س، وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ . ع. ت/ استفتاء شخصي مقدم من ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

يدخر منـها مـاال    ،هو يؤجرهاكن كث جل عند مسا :

ملا .كث  حو كامل كا  هذ  مـا   ؟م جتـب  ؟هل عليه 

فعها؟     )١(مقد 

إذا حال احلول على أجرة السكن أو الدكان أو غريمها من النقود  :ج

وما صرفه املؤجر يف حاجاته قبـل   ،وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً

   .ة فيهاحلول فال زكا

والنصاب من الذهب  ،والواجب يف ذلك ربع العشر بإمجاع املسلمني

ومقداره باجلنيه السعودي واإلفرجني أحد عشر جنيهـاً   ،عشرون مثقاالً

ومقداره بالريال  ،ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقاالً ،وثالثة أسباع اجلنيه

  . مل الورقيةأو ما يعادهلا من الع ،السعودي ستة ومخسون رياالً فضياً

  

                                                 

مجـع   ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب  عمان، من سلطنة. ح. م. م/ استفتاء شخصي مقدم من ) ١(

  .١٠٥ :ص ١ج) كتاب الدعوة(، ويف ٧٩ :، ص٢حممد املسند ج/ وترتيب الشيخ 



 توى و ع ءا اا   

 

  إذا أنفقت غلة االستثمار
  قبل أن یحول علیھا الحول فال زكاة فیھا

هللا بن با لعزيز بن عبد  ملكر ، من عبد  أل  فقه  - حضر 

مني    .)١( -هللا لكل خ 

بركاته هللا  ة     :بعد ،سال� عليكم 

صل لكرمي  نك متلـك عمـا   ،كتابكم  إلفا   ما تضمنه من 

يا ،صغ مسلحة لف  ها سبعني  حتملت بأسبا  ،بلغت نفقة تعم

يا لف  بعني  ينا مببلغ  ال  ،لك  انية  نك جر�ا سنويا مببلغ 

ملـذكو   ،تدفع لك مقدما عن كل سنة ،يا عند تسلمك للمبلغ 

لديو لزكـا    .تسد به بعض ما عليك من  جو  لك عن  سؤ

ا  كر ،ملذكوإل خر ما   .   

الزكاة جتب يف املال الذي دار عليه احلول وهو يف حـوزة  : اجلواب

  . صاحبه سواء كان نقوداً أو عروضاً جتارية

  أما مثل هذا اإلجيار الذي تتسلمه من املستأجر مقدماً 

                                                 

 عبد اهللا الطيار،/ ، إعداد وتقدمي د ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(رسالة جوابية نشرت يف كتاب ) ١(

  .٨٣ :ص ،٥أمحد الباز، ج/ والشيخ



 توى و ع ءا اا   

 

لكونه مل حيل عليه احلول وهو  ؛فإنه ال جتب فيه الزكاة ،وتسدد به الدين

فـإذا   ،واالعتبار يف ذلك بوقت عقد اإلجارة إىل اية السنة ،يف ملكك

أو صرفتها يف حاجات  ،قبضت األجرة قبل اية السنة وسددت ا الدين

   .البيت فال زكاة فيها

فإن كانتا معـدتني   ،وأما سؤالك عن زكاة األرضني اللتني متلكهما

 ،ما مع القدرةوتدفع زكا ،فالواجب تقوميهما يف اية كل سنة ،للتجارة

ولـيس عليـك أن    ،جاز التـأخري إىل القـدرة   ،فإن عجزت عن ذلك

لقول اهللا   ؛بل تبقى الزكاة ديناً يف ذمتك حىت تستطيع إخراجها ،تستقرض

� كـا   ﴿ :تعاىل وقوله ،)١(﴾قو للَّه� م�ا س�ت�طع�ت�م�فات�﴿: سبحانه

   .)٢(﴾ن�ظ龵ر� لى م�ي�س�ر��ع�س�ر�� ف

لك عن لدين هل مينع لزكا    ؟ما سؤ

واألرجح أن الدين ال  ،فجوابه أن هذه املسألة فيها خالف بني العلماء

ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر عماله بقـبض   ؛يسقط الزكاة

وال بسؤال أهل  ،ومل يأمرهم بإسقاطها عن أهل الدين ،الزكاة من الناس

فعلم بذلك أن  ،يسقط عنهم من الزكاة بقدره الزكاة هل عليهم دين حىت

   .الدين ال مينع الزكاة

                                                 

  .١٦سورة التغابن، اآلية ) ١(

  .٢٨٠سورة البقرة، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

وقد دل الشرع املطهر أن الزكاة تزيد املزكي خرياً وطهـراً وبركـة   

خ�ذ م龵ن� م�و�ل龵هم� ص�د�قة ت�طه龷ـر�ه�م�  ﴿ : سبحانه -كما قال ،وخلفاً عاجالً

نفقت�م م龷ن ش�ي�ٍ فه�و� ي�خ�ل龵فـه�  �م�ا  ﴿: وقال سبحانه ،)١(﴾�ت�ز�كِّيهم به�ا 

ق龵ني�    .)٢(﴾ �ه�و� خ�ي�ر� لر�

ما نقصت صدقة من مال، وما زاد (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

خرجه اإلمام  .)٣())اهللا عبداً بعفو إال عزاً، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا

   .مسلم يف صحيحه

ما من يوم (( :لى اهللا عليه وسلم قالأن النيب ص ،ويف صحيح البخاري

اللهم أعط منفقـاً  : يصبح فيه العباد إال ويرتل فيه ملكان، يقول أحدمها

   .)٤())اللهم أعط ممسكاً تلفاً: خلفاً، ويقول اآلخر

واملسـارعة إىل مـا    ،والثبات عليه ،وفقين اهللا وإياكم للفقه يف دينه

   .اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحة .يرضيه إنه مسيع قريب

                                                 

  .١٠٣سورة التوبة، اآلية ) ١(

  .٣٩سورة سبأ، اآلية ) ٢(

  .٢٥٨٨ :برقم ،) استحباب العفو والتواضع(باب  ،) الرب والصلة واآلداب(رواه مسلم يف ) ٣(

، ١٤٤٢ :بـرقم  ،) فأما من أعطى واتقـى : (-تعاىل  -باب قول اهللا ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٤(

  .١٠١٠اب يف املنفق واملمسك برقم ب) الزكاة(ومسلم يف 



 توى و ع ءا اا   

 

ا على عياله : صو ينفق  يث ال  ،جل عند سيا  

ن  سنة كاملة ملا .يدخر   كا هذ  مـ جتـب    ؟هل عليه 

لد لسيا  ها؟ ؟لزكا      )١(ما مقد

أو االستفادة مـن أجورهـا    ،إذا كانت الدور والسيارات للقنية :ج

فالواجب عليك زكاة  ،إن كانت أو بعضها للتجارةأما  ،فليس فيها زكاة

وإن أنفقتـها يف   ،كلما حال عليهـا احلـول   ،قيمة ما أعد منها للتجارة

أو يف حاجات أخرى قبـل أن حيـول    ،أو يف وجوه الرب ،حاجات البيت

لعموم األدلة الواردة يف هذا الشأن مـن   ؛فليس عليك زكاة ،عليها احلول

   .اآليات واألحاديث

ل يسكنهاشخ : لـه    ،ص لديه م  بلد غ  يـؤجر م

مللك ،لك له  ا م قل من  ل يسكنها  فهل  ،هو يستأجر  بلد 

كا مللك  له     )٢(؟على م

لكن عليه أن يزكي  ،ليس عليه زكاة ملرتله إذا مل يكن أعده للبيع :ج

   .إذا حال عليها احلول قبل أن ينفقها ،األجرة
                                                 

، ويف كتـاب  ١٠٤ :ص ،١ج) الدعوة(، ويف  كتاب ١٠٩٣١ :، العدد) جملة الدعوة(نشرت يف ) ١(

  .٨٠ :ص ٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(

أمحـد  / د اهللا الطيار، والشيخ عب/ إعداد وتقدمي د  ،) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ٢(

  .٧٩ :ص ،٥الباز، ج



 توى و ع ءا اا   

 

  

  زكاة على السیارات المعدة للنقلحكم ال

حلبـو     : جتلـب  ل تسـافر  ية  لتجا لسيا  هل على 

كا ها  جلما ؟غ شبهها من     )١(؟هكذ ما 

ليس على السيارات واجلمال املعدة لنقل احلبوب واألمتعة وغريها  :ج

وإمنـا أعـدت للنقـل     ،لكوا مل تعد للبيـع  ؛من بالد إىل بالد زكاة

 :وهكذا غريهـا مـن   ،أما إن كانت السيارات معدة للبيع ،تعمالواالس

إذا كانت معدة  وسائر احليوانات اليت جيوز بيعها ،اجلمال واحلمري والبغال

 ،ألا صارت بذلك من عـروض التجـارة   ؛فإا جتب فيها الزكاة للبيع

ملا روى أبو داود وغريه عن مسرة بن جندب رضي  ؛فوجبت فيها الزكاة

يأمرنا أن خنرج الصدقة من ((كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال نهاهللا ع

وحكى اإلمـام   ،وإىل هذا ذهب مجاهري أهل العلم ،)٢())الذي نعده للبيع

   .واهللا املستعان .رمحه اهللا إمجاع أهل العلم على ذلك أبو بكر بن املنذر

  

                                                 

  .هـ، عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية١٨/٢/١٣٩١استفتاء شخصي قُدم لسماحته بتاريخ ) ١(

  .سبق خترجيه) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم زكاة 
  الحفارات االرتوازیة والحراثة

لعزيز بن هللا بن بـا  من عبد  ملكـر    ،عبد  أل    / حضـر 

هللا         . .     )١(.مني فقه 

بركاته هللا  ة     :بعد ،سال� عليكم 

ب ملؤ  :يا  مـا   صلكم هللا �ـد  صل )بد(خطابكم 

لثالثة فهمته ألسئلة  جلو عنها ،تضمنه من     .ليكم 

أل لسؤ  فارات االرتوازية واحلراثة إذا كانت احل :جلو عن 

واألجور عند متام حول أصلها من  ،فتزكى قيمتها ،الزراعية معدة للتجارة

بعد أن  ،أما إذا كانت معدة لإلجيار فتزكى األجرة احلاصلة فقط ،كل عام

جرة قبل أن حيول عليها احلول فـال  أما إن صرفت األ ،حيول عليها احلول

   .والسالم .ه يف دينهوفق اهللا اجلميع للفق .زكاة فيها

إلسالمية جلامعة    ئيس 

                                                 

هـ، عنـدما كـان   ٦/١١/١٣٩٠يف  ،) ٢١٤٣( :رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته برقم) ١(

وضعت إجابة السؤال األول هنا، واإلجابة عن السـؤالني اآلخـرين يف    رئيساً للجامعة اإلسالمية، وقد

  .موضعهما املناسب



 توى و ع ءا اا   

 

  األدوات التي تستعمل في المحل ال تزكى

عا للبوتوغا : نشأ مستو ملستو  ،جل  ذ  نابيب  فاشتر 

جلنيها لفا من  ألنابيب ،و عشرين  ملليئـة   ،خذ يعبئ  يعطي 

غة ،بالبوتوغا لفا لغـا  ،يأخذ منهم  فهـل علـى    ،فهو يتاجر  

غـة  هي فا ألنابيب  حلالة  يزكي    ،صاحب هذ ملستو �ذ 

لغا فقط لعائد من  لربح     )١(؟عليه  يزكي 

أنابيب أو غريها إذا كـان   الشيء املعد لالستعمال ليس فيه زكاة :ج

أما ما كان معداً للبيع والتجارة من  ،معداً لالستعمال فإنه ليس فيه زكاة

   .فإنه يزكى قيمته إذا مت احلول ،و غريهاأنابيب أ

حينما وصل إليـه   ويعرف احلول بتحديد شهر معني رمضان أو غريه

واجتمع لديه املـال   ،فتمام احلول هو الشهر الذي حصل فيه املال ،املال

فإذا ملك املـال يف   ،من إرث أو هبة أو غري ذلك مما يوجب التملك ،فيه

ملك املال يف رجب صـار احلـول يف   وإذا  ،رمضان صار احلول رمضان

   .رجب وهكذا

وما كـان مـن أدوات   ، أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى: والقاعدة

   .تستعمل يف احملل فإا ال تزكى

                                                 

  .) نور على الدرب(من برنامج ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  كیفیة زكاة البضائع كاألقمشة ونحوھا

لبضـائع    : نو عديـد مـن  ية �ا  ال جتا  ،جل لديه 

لعطو ألحذية  كا�افكيف يؤ ،كاألقمشة     )١(؟ 

أن  -سواء كانت أقمشة أو غريها  على كل من لديه سلع للبيع : ج

ملا أخرج أبـو   ؛إذا حال عليها احلول مع النقود اليت عنده ،يزكي قيمتها

 :رضي اهللا عنه قـال  عن مسرة بن جندب ،بإسناد حسن رمحه اهللا  داود

ـ  (( ا نعـده  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنرج الصـدقة مم

   .وألدلة أخرى ذكرها أهل العلم يف باب زكاة العروض ،)٢())للبيع

  كیفیة زكاة مشاریع اإلنتاج الحیواني
  واأللبان واإلنتاج الزراعي والصناعي

أليا : ل خرجت للنا  هذ  حلديثة  يع  ملشا  ،بالنسبة  

يع حليو :هي مشا أللبا ،إلنتا  يع   ،نتا  إلنتـا  مشـا

عي لكب مثل  ،لز لعقا  يع    مشا

                                                 

  .٨١ :ص ،٢حممد املسند ج/ ، مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(

  ١٦٠صسبق خترجيه يف ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

كا ،لعمائر ألشيا  كا�ا ،فهل على هذ  ر     )١(؟كيف 

فإن مالكهـا   ،إذا كان هذه املشاريع للبيع والشراء وطلب الربح :ج

سواء كانت تلك  -إذا كان أعدها للبيع  ،يزكيها كلما حال احلول عليها

أو ما أشـبه   ،مزرعته اكني أو حيوانات يفاألموال عمائر أو أرض أو دك

   .ذلك فإنه يزكيها إذا حال عليها احلول حبسب القيمة

ونفس األرض اليت فيها  ،أما األدوات اليت ليست للبيع فال زكاة فيها

وإمنا يريب فيها صاحبها احليوانات  ،املزرعة ال تزكى إذا كانت مل تعد للبيع

أما عني األرض ورقبـة   ،اة يف اإلنتاجفالزك ،وحنو ذلك ،للبيع أو يزرعها

فهذه ال زكـاة   ،أو ينمي فيها احليوانات ،األرض اليت أعدها ليزرع فيها

 ،وهكذا النجار واحلداد ال زكاة يف األدوات اليت عنده لالسـتعمال  ،فيها

إمنا الزكاة يف األمـوال   ،ومجيع األدوات ال زكاة فيها ،كالقدوم واملنشار

اآلالت املعدة للبيع كما تقدم إذا حال احلول عليهـا  و ،اليت أعدها للبيع

واألرض اليت  ،كما يزكي السيارة اليت أعدها للبيع ،زكاها حبسب قيمتها

   .واهللا ويل التوفيق .أعدها للبيع

جن ما قيمته  : عة  كا مز خر  و      هل 

                                                 

يف اجلامع الكـبري  ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن ) ١(

     .بالرياض



 توى و ع ءا اا   

 

   )١( ؟ماال

وانـاً أو غـري   سواء كانت حي مجيع ما يعده املسلم من األموال :ج

 ملا روى أبو داود رمحه اهللا ؛فإنه يزكي قيمته عند متام احلول ،للبيع حيوان

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه (( :قال رضي اهللا عنه عن مسرة بن جندب

   .وألدلة أخرى يف ذلك ،)٢())وسلم أن خنرج الصدقة مما نعده للبيع

قيمة السلع املعدة للبيع عند وإمنا االعتبار ب ،وال يلتفت إىل قيمة الشراء

   .واهللا ويل التوفيق .-متام احلول سواء كانت قيمتها أقل من مثنها أو أكثر 

كا�ا : لزكـا   :فهنا من قا ،صاحب مطبعة سأ عن   

ملطبعة جهز  :هنا من قا ،على ما تنتجه  لزكا على معد   

ل ،نتاجها كذلك ،ملطبعة لصو      )٣(؟كفما 

إمنا جتب الزكاة على أهل املطابع واملصانع وحنوهم يف األشـياء   :ج

وهكـذا   ،أما األشياء اليت تعد لالستعمال فال زكـاة فيهـا   ،املعدة للبيع

  السيارات والفرش واألواين 

                                                 

  .٨٢ :ص ،٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ  ،) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(

  .سبق خترجيه) ٢(

  .٨١ :ص ٢حممد املسند ج/ ، مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

ملا روى أبو داود رمحه اهللا  يف سـننه   ؛املعدة لالستعمال ليس فيها زكاة

أمرنا رسول اهللا (( :رضي اهللا عنه قال بإسناد حسن عن مسرة بن جندب

   .)١())صلى اهللا عليه وسلم أن خنرج الصدقة مما نعده للبيع

فكلها جتـب فيهـا    ،أما النقود من الذهب والفضة والعمل الورقية

 .إذا بلغت النصاب وحال عليها احلـول  ،ولو كانت معدة للنفقة ،الزكاة

   .وباهللا التوفيق

  عنده بضاعة كیفیة زكاة التاجر الذي
  وعنده نقد في البنك ولھ وعلیھ دیون، في المخزن،

جنبية بالشر  ،جل يعمل بالتجا )(:  يتعامل مع شركا 

جل حلو ،  مته مبالغ كب ،و عليه   .   

لشركا  :فهو يسأ ذ  يو  عما    يدفع ما عليه من 

ا حلو بأيا ،قبل حلو ل هـي   ؛قبل  ملبالغ  كا هذ  ح يتجنب 

مته حلو ،  يا من  فعها بعد  قت  فهل يأ �ـذ   ،سو يأ 

   ؟لنية

   :كيف يزكي ماله  كا كاآل مثال) (

حلـو      -١ ملخـز عنـد �ايـة  ملوجو   لبضاعة  قيمة 

   .يا) ٢٠٠.٠٠٠(

                                                 

   .سبق خترجيه) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

ل عليه  -٢ لديو    .)٣٠٠.٠٠٠(قيمة 

ل -٣ ل له قيمة    .)٢٠٠.٠٠٠(ديو 

لبنك  -٤ صيد     .)١٠٠.٠٠٠(نقد 

فعها -٥ قت  ل قد حا  ملبالغ  خى   ، كانت بعض  تر

حلو ،لدفع قه ليدفعها لصاحبها  ،حا  خرجها من صند

جلر مو ماله ،بعد  لـديو   ،بعدها من  خصمها من 

كا�ا ،ل عليه   )١(؟فهل هذ يعفيه من 

 ،فال زكاة عليـه  ،إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل متام احلول :ج

 ،اخلليفة الراشد رضي اهللا عنه وال حرج يف ذلك، وكان عثمان بن عفان

وال بأس أن يضـع   ،يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة

ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول األجل يف  ؛صاحب الدين بعض دينه

وملـن   ،قويل العلماء ملا يف ذلك من املصلحة املشتركة ألهل الدينأصح 

   .مع بعد ذلك عن الربا ،عليه الدين

 ،فعليه زكاا عند متـام احلـول   ،أما قيمة البضاعة اليت يف املخازن

   .يزكى عند متام احلول ،وهكذا الرصيد الذي لديه يف البنك

 ،ما كان منها على أملياء :ففيها تفصيل ،أما الديون اليت له عند الناس

  ألنه كالرصيد  ؛وجبت زكاته عند متام احلول
                                                 

  .٩٣:  ، ص٢حممد املسند ج/ مجع وترتيب الشيخ ) فتاوى إسالمية(ب نشر يف كتا) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

فال زكاة فيه  ،وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلني ،الذي يف البنك

إىل أنه يزكيها  ،وذهب بعض أهل العلم ،على الصحيح من أقوال العلماء

ن ولك ،وفيه احتياط ،وهذا قول حسن ،بعد القبض عن سنة واحدة فقط

والزكاة ال جتـب يف   ،ألن الزكاة مواساة ؛ليس ذلك بواجب يف األصح

لكوا على معسرين أو مماطلني أو حنو  ؛أموال ال يدرى هل حتصل أم ال

   .وحنو ذلك ،والدواب الضالة ،كاألموال املفقودة ،ذلك

   .يف أصح أقوال أهل العلم وأما الدين الذي عليه فال مينع الزكاة

فحال عليه احلول قبـل أن   ،هل الدينماله ليدفع أل وأما ما حازه من

لكونه حال  ؛بل عليه أن يزكيه ،فإا ال تسقط زكاته ،يدفعه ألهل الدين

   .وباهللا التوفيق .عليه احلول وهو يف ملكه

  زكاة مساھمة األراضي

ضي :سائل يقو : أل ة  كا مسا ضع  :يقو ؟ما هي  نه 

يا س سنو  ،لف  يابعد  ال  سة     )١(.صا 

  

                                                 

أمحـد  / والشيخ  عبد اهللا الطيار، /إعداد وتقدمي د  ،) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  . ٧٩ :ص ،٥الباز، ج



 توى و ع ءا اا   

 

فإنه  ،إذا وضع اإلنسان دراهم مسامهة يف أراضي أو حنوها للبيع :ج

يزكيها كل سنة حسب قيمتها حسب قيمة األرض أو غريها من السـلع  

فـإذا   ،كل يزكي حصـته  ،كل سنة تقَوم ويزكي هو وأصحابه الشركاء

   .ها بعد ذلكحبيث حيسب زكاا وخيرج ،بيعت زكى السنوات املاضية

وإمنـا كـل سـنة     ،ولكن ال يلزمه أن يزكيها حسب السنة األخرية

 ،والسنة الثانية على قدر قيمتـها  ،السنة األوىل على قدر قيمتها ؛حبساا

مث تزيـد   ،حبيث تكون يف أول األمر رخيصة ،ألن القيمة ختتلف ؛وهكذا

وهي ربع  ،فيلزمه أن يزكي القيمة يف كل سنة حبسبها ،قيمتها أو العكس

   .واهللا ويل التوفيق .العشر من القيمة

  

  زكاة األسھم في الشركات

لشركا عن طريـق   : الكتتا   حلاضر  لوقت  نتشر  

كا ،ألسهم ألسهم  ر ؟فهل  هذ     )١(؟كيف 

  على أصحاب األسهم املعدة للتجارة إخراج زكاا : ج

                                                 

  .١٤٩ :ص ،) حتفة اإلخوان  لسماحته(نشر يف كتاب ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

 ،كسائر العروض من األراضي والسيارات وغريها ،إذا حال عليها احلول

أما إن كانت للمسامهة يف أموال معدة للتـأجري ال للبيـع كاألراضـي    

إذا حـال   ،وإمنا الزكاة تكون يف األجرة ،فإا ال زكاة فيها ،والسيارات

   .واهللا ويل التوفيق .صاب كسائر النقودنوبلغت ال ،عليها احلول

  

ألسهم  : ةملك عد من  ملسا ية  لسعو لشركا   ، بعض 

كا�ا حلاليـة     ؟سأ عن كيفية خر  هل هو حسب قيمتـها 

لسنوية ،لسو با  أل نو بيعها ؛ على  ين فتونا ؟ألن      )١(.مأجو

فالواجب تزكية أرباحهـا   ،إذا كانت األسهم لالستثمار ال للبيع :ج

أما إذا كانت األسـهم   ،غت النصابمن النقود إذا حال عليها احلول وبل

حسب قيمتها  فإا تزكى مع رحبها كلما حال احلول على األصل ،للبيع

 .حني متام احلول سواء كانت أرضاً أو سيارات أو غريمها من العـروض 

   .وفق اهللا اجلميع

  

                                                 

  .) الة العربية(ه من من ضمن األسئلة املوجهة لسماحت) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  - حفظه اهللا -عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز / فضيلة الشيخ 

  :  وبركاته، وبعدالسالم عليكم ورمحة اهللا

  : وهو أرجو من مساحتكم التكرم بإفاديت عن السؤال اآليت،

ململكة ة خا  ملسا لشركا  حد  سهما   ملك   ، كنت 

مريكا ملثا   با .على سبيل  أل لزكا من قبلي على  ب    ،هل 

ملا با   أل لتقدير ؟على  لشكر     .)١(لسماحتكم جزيل 

   :أما بعد ،عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاتهو

وإن كنت  ،ففيها الزكاة ،إن كنت تريد بيع السهام :فجوابه بالتفصيل

إن كانت السهام  ،فالزكاة يف أرباحها إذا حال عليها احلول ،ال تريد بيعها

 ،ففيها ويف أرباحها الزكاة ،أما إن كانت نقوداً ،أرضاً أو غريها من املتاع

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .حوله ،ابع لألصل حولهوالربح ت

ية لسعو لعربية  ململكة    مف عا 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 

                                                 

   .هـ٢٨/٢/١٤١٧س، وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ . ع. أ/ استفتاء شخصي مقدم من ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  زكاة أسھم شركة الكھرباء

 .ع .س/ ىل حضرة األخ املكرم إ ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

    )١( -وفقه اهللا  -ح 

   :بعده ،ركاتهسالم عليكم ورمحة اهللا وب

 -هــ وصـل   ١٢/٥/١٣٩٥كتابكم الكرمي املؤرخ يف  :يا حمب

   :وإليكم نصها وجواا ،وما تضمنه من األسئلة فهمته -وصلكم اهللا داه 

  

ة : ملا لد شركة كهربا كمسا فهل   ،خلت مبلغا من 

كا إليد ؟ملا  يخ  لزكا تبد من تا با ،هل  أل ستال   ؟ من 

لثابت  كل  لزكا     ؟يا عر سعو )١٠٠(كم مقد 

ألن  ؛ليس فيما يوضع يف مثل الشركة املذكورة زكاة يف اجلملـة  :ج

وإمنا الزكاة يف األرباح اليت تصل  ،املقصود من ذلك هو االستثمار ال البيع

  إذا حال عليها احلول  ،إىل املساهم

                                                 

عندما كـان   هـ،٢٠/٩/١٣٩٥وتاريخ  ،٢٣٤٧: رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته برقم) ١(

  . ح، وهذا أحدها. ع. س/ إجابة على أسئلة مقدمة من  رئيساً للجامعة اإلسالمية؛



 توى و ع ءا اا   

 

   .وبلغت نصاب الزكاة ،بعد تسليمها له

وهو ربـع العشـر    ،والواجب يف ذلك رياالن ونصف من كل مائة

   .بالنص واإلمجاع

   

إلسالمية جلامعة    ئيس 

 



 توى و ع ءا اا   

 

  

باب زكاة 
 الفطر

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

  

  زكاة الفطر فرض على كل مسلم

لفطر:  لنصا ،ما حكم صدقة  ألنو  ؟هل يلز فيها  هل 

د ر  لرجل عـن   ؟ كانت كذلك فما هي ؟ل  هل تلز 

خلاهل بيت جة  لز    )١(؟ه مبا فيهم 

زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغري أو كبري ذكر أو أنثى حر : ج

فرض رسـول اهللا  (( :ملا ثبت عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال ؛أو عبد

صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعري، علـى  

وأمر أن تؤدى . عبد من املسلمنيالذكر واألنثى والصغري والكبري واحلر وال

   .متفق على صحته .)٢())قبل خروج الناس للصالة

وليس هلا نصاب بل جيب على املسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيتـه  

  من أوالده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن 

                                                 

إعداد ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(كتاب  ، ويف١٥٤لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

بتاريخ  ١٢٢١٠العدد ) الندوة(،  ويف جريدة ١٥٤ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. وتقدمي د

  هـ ٨/٩/١٤١٩

   ١٥٠٣باب فرض صدقة الفطر برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

   .قوته وقوم يومه وليلته

ـ  تأجر أو أما اخلادم املستأجر فزكاته على نفسه إال أن يتربع ا املس

كمـا تقـدم يف    ،أما اخلادم اململوك فزكاته على سـيده  ،تشترط عليه

   .احلديث

سواء كان متراً أو شعرياً أو براً أو  ،والواجب إخراجها من قوت البلد

ألن رسول اهللا صلى اهللا عليـه   ؛يف أصح قويل العلماء ،ذرة أو غري ذلك

وليس على املسلم أن  ،وألا مواساة ،وسلم مل يشترط يف ذلك نوعاً معيناً

   .يواسي من غري قوته

  حكم إخراج زكاة الفطر عن األخت

جلنسية:  لسو ،نا تايالند  حد جامعا    ،طالب  

آل ملاضية  ،خت صغ  بلد تايالند  تبلغ ح  لشهو  خال 

لصغ خ  كا  هو   تو تا هـل   :سؤ .جا خ مفجع 

لفطر عنها كا  ا  سو ينفق  ؟ب علي� إلخر  نه ليس  علما 

  . )١(عليها

                                                 

. إعداد وتقدمي د) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(يف كتاب و ١٧٠ص  ٢ج) كتاب الدعوة(نشر يف ) ١(

  .٩٨ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج



 توى و ع ءا اا   

 

إذا كان والدك تويف قبل انسالخ رمضان ومل يـؤد أحـد مـن    : ج

أقاربك زكاة الفطر عن أختك فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا 

هلا وعليك أيضاً أن ترسل إليها من النفقة ما يقوم حبا ،كنت تستطيع ذلك

ل龵ي�نف龵ق�  س�ع�ة� م龷ن س�ع�ت龵ه龵 �م�ن قد龵� ﴿ :لقول اهللا سبحانه ؛حسب طاقتك

ت�ا� للَّه�ع�لي�ه龵 �قه� ف للَّـه� م�ـا   فات�قو﴿ :وقوله سبحانه ،)١(﴾لي�نف龵ق� م龵م�ا   

   .)٢(﴾س�ت�طع�ت�م�

 ،)٣())ال يدخل اجلنة قاطع رحـم (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

: قال ؟من أبر ،يا رسول اهللا :وقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا قال له رجل

أباك مث األقرب ((: قال ؟مث من :قال ))أمك((قال  ؟مث من :قال ))أمك((

وألن اإلنفاق عليها من صلة  .أخرجهما مسلم يف صحيحه  )٤())فاألقرب

 خيلف هلـا  ومل ،الرحم الواجبة إذا مل يوجد من يقوم بالنفقة عليها سواك

   .وفقكما اهللا لكل خري ،أبوك من التركة ما يقوم حباهلا

  

                                                 

   ٧سورة الطالق، اآلية ) ١(

   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٢(

  ) ٢٥٥٦(باب صلى الرحم وحترمي قطيعتها برقم ) الرب والصلة واآلداب(رواه مسلم يف ) ٣(

                                                                                                                             ) ١٩٥٢٤(حــديث ــز بــن حكــيم بــرقم ) مســند البصــريني(رواه اإلمــام أمحــد يف ) ٤(

   ١٨٩٧باب ما جاء يف بر الوالدين برقم ) الرب والصلة(، والترمذي يف 



 توى و ع ءا اا   

 

  )١(زكاة الفطر صاع من قوت البلد

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومـن  

   :أما بعد ،اهتدى داه

فقد كثر السؤال عن إخراج األرز يف زكاة الفطر وعن إخراج النقود 

   .بدالً من الطعام

قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه فرض زكاة  :واجلواب

وأمر ا أن تـؤدى   ،الفطر على املسلمني صاعاً من متر أو صاعاً من شعري

ويف الصحيحني عن أيب  .أعين صالة العيد ،قبل خروج الناس إىل الصالة

 كنا نعطيها يف زمن النيب صـلى اهللا (( :سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال

عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من متر أو صاعاً من شعري أو صـاعاً  

   .)٢())من إقط أو صاعاً من زبيب

وفسـره   ،وقد فسر مجع من أهل العلم الطعام يف احلديث بأنه الـرب 

  آخرون بأن املقصود 

                                                 

صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ) ١(

إعداد وتقدمي ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(كتاب  ويف ١٧العدد ) جملة البحوث اإلسالمية(ونشرت يف 

  .٩٢ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز، ج. د

باب زكاة الفطـر   ٩الزكاة (، ومسلم يف ١٥٠٦باب صدقة الفطر برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٢(

   ٩٨٥على املسلمني برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

سواء كان براً أو ذرة أو دخنـاً أو   ،بالطعام ما يقتاته أهل البالد أياً كان

وال  ،ألن الزكاة مواساة من األغنياء للفقراء ؛وهذا هو الصواب .لكغري ذ

والشك أن األرز قوت يف  .جيب على املسلم أن يواسي من غري قوت بلده

وهو أفضل من الشعري الذي جـاء الـنص    ،اململكة وطعام طيب ونفيس

   .وبذلك يعلم أنه ال حرج يف إخراج األرز يف زكاة الفطر ،بإجزائه

 ،ع من مجيع األجناس بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلموالواجب صا

 ،كما يف القاموس وغـريه  ،وهو ربع حفنات باليدين املعتدلتني املمتلئتني

   .وهو بالوزن ما يقارب ثالثة كيلو غرام

 ،فإذا أخرج املسلم صاعاً من األرز أو غريه من قوت بلده أجزأه ذلك

احلديث يف أصـح قـويل   وإن كان من غري األصناف املذكورة يف هذا 

   .وال بأس أن خيرج مقداره بالوزن وهو ثالثة كيلو تقريباً .العلماء

والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغري والكبري والـذكر واألنثـى   

 ،أما احلمل فال جيب إخراجها عنه إمجاعـاً  .واحلر واململوك من املسلمني

   .لفعل عثمان رضي اهللا عنه ؛ولكن يستحب

وال جيوز تأخريها إىل مـا   ،يضاً إخراجها قبل صالة العيدوالواجب أ 

وبذلك  .وال مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني ،بعد صالة العيد

  يعلم أن أول وقت إلخراجها يف 



 توى و ع ءا اا   

 

ألن الشـهر يكـون تسـعاً     ؛أصح أقوال العلماء هو ليلة مثان وعشرين

اهللا عليه وسلم وكان أصحاب رسول اهللا صلى  ،وعشرين ويكون ثالثني

   .خيرجوا قبل العيد بيوم أو يومني

وقد ثبت عن ابن عبـاس رضـي اهللا    .ومصرفها الفقراء واملساكني 

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر طهـرة  (( :عنهما قال

للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني فمن أداها قبل الصالة فهـي  

   .)١())عد الصالة فهي صدقة من الصدقاتزكاة مقبولة، ومن أداها ب

بـل   ،وال جيوز إخراج القيمة عند مجهور أهل العلم وهو أصح دليالً

كما فعله النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم     ،الواجب إخراجها من الطعام

   .وبذلك قال مجهور األمة ،وأصحابه رضي اهللا عنهم

 ،ينه والثبات عليـه واهللا املسئول أن يوفقنا واملسلمني مجيعاً للفقه يف د

وصلى اهللا وسلم على نبينـا   ،إنه جواد كرمي ،وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا

   .حممد وعلى آله وصحبه

  لرئيس لعا إل لبحو

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

هللا بن با   عبد لعزير بن عبد

                                                 

باب صـدقة  ) الزكاة(، وابن ماجة يف ) ١٦٠٩(باب زكاة الفطر برقم ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ١(

   ١٨٢٧ الفطر برقم



 توى و ع ءا اا   

 

ها بـ :  مز ال لعربيـة    .. سائلة  لريا باململكـة  من 

ية مضا :تقو ،لسعو كا    )١(؟كم قيمة 

والواجب يف ذلـك   ،كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان: ج

من أرز أو بر أو متر أو غريها من قوت البلد  ،صاع واحد من قوت البلد

كمـا   ،عن الذكر واألنثى واحلر واململوك والصغري والكبري من املسلمني

   .صلى اهللا عليه وسلمصحت بذلك األحاديث عن رسول اهللا 

وإن أُخرجت  ،والواجب إخراجها قبل خروج الناس إىل صالة العيد

علـى   )ثالثة كيلـو (ومقداره بالكيلو  .قبل العيد بيوم أو يومني فال بأس

 ،بل جيب إخراجها من قوت البلد ،وال جيوز إخراج القيمة .سبيل التقريب

   .كما تقدم

                                                 

إعداد وتقدمي ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ) ١٢٢ص  ١ج() كتاب الدعوة(نشر يف ) ١(

  ) ٩٧ص  ٥ج(عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز . د



 توى و ع ءا اا   

 

  إخراج صدقة الفطر من
  بالكیل أحوط من الوزن الطعام الیابس

ملكر  أل  هللا بن با  حضر  لعزيز بن عبد   .. / من عبد 

مني . هللا لكل خ     .فقه 

بركاته هللا  ة     :ما بعد ،سال� عليكم 

ملـؤ     لكـرمي  صل  كتابكم  ـ ٥/٦/١٣٩٨فقد   ،هـ

ل ،صلكم هللا �د كا  لسؤ عن مقد  فطر مـن  ما تضمنه من 

لكيلـو كـا    لفرنسي  نا بالريا  ملو شباهه من  لعبيط  لتمر 

  . )١(معلوما

الواجب يف زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النيب  :واجلواب

صلى اهللا عليه وسلم عن كل واحد من املسلمني صغرياً كان أو كبرياً 

عتدلتني من الطعام ومقداره أربع حفنات مبلء اليدين امل ،ذكراً كان أو أنثى

أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة  ،كالتمر واحلنطة وحنو ذلك ،اليابس

ألن زنة الريال  ؛وبالريال الفرنسي مثانون رياالً فرانسه ،ومثانون مثقاالً

  ومقداره بالريال العريب السعودي مائة  ،الواحد ستة مثاقيل

                                                 

  صدرت من مكتب مساحته عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

وإذا أخرج املسلم  ،ثة كيلوأما بالكيلو فيقارب ثال ،واثنان وتسعون رياالً

من الطعام اليابس كالتمر اليابس واحلنطة اجليد واألرز والزبيب اليابس 

   .قط بالكيل فهو أحوط من الوزنواأل

وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غريمها من احلبوب املقتاتة 

والسالم عليكم ورمحـة   .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم .كفى صاع من ذلك

   .هللا وبركاتها

إلسالمية جلامعة  ئيس    نائب 



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم إخراج زكاة الفطر
  من غیر األصناف المنصوص علیھا

لذ :  لقطنية، كاأل  حلبو  لفطر من  كا  و   هل 

لو كانت باقية عليها قشر�ا لدخن     )١(؟لشع 

بعد  لكن ،جيوز ذلك إذا كانت قوت البلد يف أصح قويل العلماء: ج

م�ن�و نف龵قو﴿ :لقول اهللا سبحانه ؛التصفية من القشور م龵ن  ي�ا ي�ه�ا لَّذ龵ين� 

إال الشـعري   ،وألن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقري ،)٢(﴾طي龷ب�ا龵 م�ا كس�ب�ت�م�

لكن إذا أخرج من  ،ملا يف ذلك من املشقة ؛فإنه ال جتب تصفيته من قشره

ليت األصلح حفظها يف قشرها ما يتحقق معه أنه األرز وحنوه من احلبوب ا

مراعاة  ،أدى الواجب من احلب املصفى فإنه ال حرج يف ذلك إن شاء اهللا

   .واهللا املوفق .ملصلحة املالك والفقري

  

                                                 

للجامعة اإلسالمية، وقد صدرت اإلجابة عنه من  استفتاء شخصي قُدم لسماحته عندما كان رئيساً) ١(

  هـ ١٤/٥/١٣٩٤خ يف /  ١٠٦٥مكتب مساحته برقم 

   ٢٦٧سورة البقرة، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

كا لفطر من أل:  و خر     )١(؟هل 

جيوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغريه من قـوت البلـد؛ ألن   : ج

لكونه مـن   ؛اساة، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن املواساةالزكاة مو

   .خري طعام الناس اليوم

  

                                                 

أجـاب عنـها مساحتـه بتـاريخ     ) صـحيفة  عكـاظ  (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته مـن ) ١(

  هـ ٢٣/٩/١٤٠٨



 توى و ع ءا اا   

 

  

  )١(حكم دفع زكاة الفطر نقوداً 

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على عبده ورسـوله حممـد   

   .وعلى آله وأصحابه أمجعني

   .فقد سألين كثري من اإلخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً :وبعد

ال خيفى على كل مسلم له أدىن بصرية أن أهم أركان دين  :واجلواب

ومقتضى  .وأن حممداً رسول اهللا ،اإلسالم احلنيف شهادة أن ال إله إال اهللا

ومقتضـى شـهادة أن    ،شهادة أن ال إله إال اهللا أن ال يعبد إال اهللا وحده

اهللا صلى اهللا  أن ال يعبد اهللا سبحانه إال مبا شرعه رسول ،حممداً رسول اهللا

   .عليه وسلم

 ،والعبادات األصل فيها التوقيف ،وزكاة الفطر عبادة بإمجاع املسلمني

فال جيوز ألحد أن يتعبد بأي عبادة إال مبا ثبت عن املشرع احلكيم عليـه  

  الذي قال عنه ربه  ،صلوات اهللا وسالمه

                                                 

علمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، صدرت من مكتب مساحته عندما كان رئيساً إلدارات البحوث ال) ١(

جمموعة (، ويف كتاب ٩٩ص  ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(ونشرت يف كتاب 

   ٩٤ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج. إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ



 توى و ع ءا اا   

 

وقال  ،)١(﴾ا �ح�ي� ي�وح�ى ه�و� لَّ .�م�ا ي�نط龵ق� ع�ن له�و�﴿: تبارك وتعاىل

مـن  (( ،)٢())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(( :هو يف ذلك

   .)٣())عمل عمالً ليس عليه  أمرنا فهو رد

وقد بين هو صلوات اهللا وسالمه عليه زكاة الفطر مبا ثبت عنـه يف  

أو صـاعاً مـن    ،أو صاعاً من متر ،صاعاً من طعام :األحاديث الصحيحة

فقد روى البخاري ومسلم  .أو صاعاً من إقط ،أو صاعاً من زبيب ،شعري

فرض رسـول  (( :عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال ،رمحهما اهللا

اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعري على 

أن  العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املسلمني، وأمر ـا 

   .)٤())تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

كنا نعطيها يف زمن الـنيب  (( :وقال أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

  صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من متر، أو صاعاً من شعري 

                                                 

   ٤، ٣سورة النجم، اآليتان ) ١(

) األقضية(، ومسلم يف ) ٢٦٩٧(ب إذا اصطلحوا على صلح جور برقمبا) الصلح(رواه البخاري يف ) ٢(

   ١٧١٨باب نقض األحكام الباطلة برقم 

   ١٧١٨باب نقض األحكام الباطلة برقم ) األقضية(رواه مسلم يف ) ٣(

  سبق خترجيه ) ٤(



 توى و ع ءا اا   

 

متفـق علـى    )١())أو صاعاً من أقط(( ويف رواية ،))أو صاعاً من زبيب

ومعلوم أن  .ى اهللا عليه وسلم يف زكاة الفطرفهذه سنة حممد صل .صحته

وقت هذا التشريع وهذا اإلخراج يوجد بيد املسلمني وخاصة يف جمتمـع  

املدينة الدينار والدرهم اللذان مها العملة السائدة آنـذاك ومل يـذكرمها   

فلو كان شيء جيزئ يف زكـاة   ،صلوات اهللا وسالمه عليه يف زكاة الفطر

إذ ال جيوز تأخري البيان عن  ؛وات اهللا وسالمه عليهالفطر منهما ألبانه صل

ومـا ورد يف   .ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي اهللا عنهم ،وقت احلاجة

 ،زكاة السائمة من اجلربان املعروف مشروط بعدم وجود ما جيب إخراجه

وال نعلم  ،كما سبق أن األصل يف العبادات التوقيف ،وخاص مبا ورد فيه

ب النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرج النقود يف زكـاة  أن أحداً من أصحا

وهم أعلم الناس بسنته صلى اهللا عليه وسلم وأحرص الناس علـى   ،الفطر

ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غريه من أقـواهلم   ،العمل ا

لقد� كا لكم� ﴿ :وقد قال اهللا سبحانه ،وأفعاهلم املتعلقة باألمور الشرعية

ألَ�لو ﴿ :وقال عز وجل ،)٢(﴾س�و للَّه龵 س�و� ح�س�ن�ة ف龵ي � �لس�ابقو 

للـه� ع�ـن�ه�م�    م龵ن� لم�ه�اجرين� �َألنص�ا �لَّذ龵ين� ت�ب�ع�وه�م بإح�س�ا� �ض龵ي� 

  ��ض�و ع�ن�ه� �ع�د� له�م� ج�ن�ا� 

                                                 

  سبق خترجيه ) ١(

   ٢١سورة األحزاب، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

龵َألن�ه�ا� خ�ال ل龵ك� لفو�� لع�ظ龵يم�ت�ج�ر ت�ح�ت�ه�ا     .)١(﴾د龵ين� ف龵يه�ا ب�د� 

ومما ذكرنا يتضح لصاحب احلق أن إخراج النقود يف زكاة الفطـر ال  

 .لكونه خمالفاً ملا ذكر من األدلة الشـرعية  ؛جيوز وال جيزئ عمن أخرجه

والثبات عليه واحلذر  ،وأسأل اهللا أن يوفقنا وسائر املسلمني للفقه يف دينه

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد  ،إنه جواد كرمي ،كل ما خيالف شرعهمن 

   .وآله وصحبه

  لرئيس لعا إل لبحو

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

  عبد لعزيز بن عبد هللا بن با

                                                 

   ١٠٠سورة التوبة، اآلية ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

كا لفطر نقو:  يكم      )١(؟ما 

لعلم أا ال والذي عليه مجهور أهل ا ،اختلف أهل العلم يف ذلك: ج

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه   ؛تؤدى نقوداً وإمنا تؤدى طعاماً

واخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا فرضها علينـا   ،أخرجوها طعاماً

واحلبوب  ،فالنقود ختتلف ،صاعاً من كذا وصاعاً من كذا  فال خترج نقوداً

ود فيها خطر ومل يفعلـها  فالنق ،منها الطيب والوسط وغري ذلك ،ختتلف

ودعوى بعض الناس أا أحب  ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال أصحابه

بل إخراج ما أوجب اهللا هو املطلوب والفقراء موضع  ،للفقراء ليس بشيء

 ،فالواجب أن يعطوا ما فرض اهللا على اإلنسان من زكاة الفطـر  ،صرف

لكنه قول  ،م قال بذلكولو كان بعض أهل العل ،من الطعام ال من النقود

 ،والصواب أا خترج طعاماً ال نقوداً صاعاً من كل نوع ،ضعيف مرجوح

لقول أيب  ؛أو الزبيب ،أو من اإلقط ،أو من التمر ،أو من الشعري ،من الرب

كنا نعطيها يف زمن النيب صلى اهللا عليـه  (( :سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

و صاعاً من شعري، أو صاعاً مـن  وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من متر أ

  زبيب أو صاعاً من 

                                                 

يف اجلامع الكـبري  ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم(ئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن من ضمن أس) ١(

  بالرياض 



 توى و ع ءا اا   

 

  .متفق على صحته )١())أقط

ياال:  لفطر  كا  خر  و  جها   ،هل  خر و  هل 

   )٢(؟غ بلدها

وإمنـا الواجـب    ،ال جيوز إخراجها نقوداً عند مجهور أهل العلم: ج

م وأصـحابه  كما أخرجها النيب صلى اهللا عليه وسل ،إخراجها من الطعام

مـن متـر أو أرز أو    ،وهي صاع واحد من قوت البلد ،رضي اهللا عنهم

عن الذكر واألنثـى والصـغري    ،بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم ،غريمها

   .والكبري واحلر واململوك من املسلمني

 ؛والسنة توزيعها بني الفقراء يف بلد املزكي وعدم نقلها إىل بلد آخـر 

وجيوز إخراجها قبل العيـد بيـوم أو    .حاجتهم إلغناء فقراء بلده وسد

كما كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رضـي اهللا عنـهم    ،يومني

وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنـة والعشـرين مـن     ،يفعلون ذلك

  . واهللا ويل التوفيق .رمضان

                                                 

باب زكاة الفطر ) الزكاة(، ومسلم يف ١٥٠٨باب صاع من زبيب برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ١(

   ٩٨٥على املسلمني من التمر والشعري برقم 

وقـد أجـاب عنـها مساحتـه بتـاريخ      ) ة عكاظصحيف(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من ) ٢(

  هـ ٢٣/٩/١٤٠٨



 توى و ع ءا اا   

 

  
  المشروع توزیع

  زكاة الفطر بین فقراء البلد

هـم بالنسبة للفطر هل تو :   ؟على فقر بلدتنا  على غ

لفطر يا ما نفعل جتا  لعيد بثالثة     )١( ؟ كنا نسافر قبل 

السنة توزيع زكاة الفطر بني فقراء البلد صباح يوم العيـد قبـل   : ج

وجيوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومني ابتداء من اليوم الثـامن   ،الصالة

الفطر قبل العيد بيـومني أو أكثـر    وإذا سافر من عليه زكاة .والعشرين

وإن كانت غـري إسـالمية    ،أخرجها يف البالد اإلسالمية اليت يسافر إليها

وإن كان سفره بعـد جـواز    .التمس بعض فقراء املسلمني وسلمها هلم

ألن املقصود منها مواسام  ؛إخراجها فاملشروع له توزيعها بني فقراء بلده

   .ال الناس أيام العيدواإلحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤ

  

                                                 

مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ) فتاوى إسالمية(ويف كتاب  ١٧١ص  ٢ج) كتاب الدعوة(نشر يف ) ١(

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد . إعداد وتقدمي د) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(،  ويف كتاب ١٠٠ص  ٢ج

    ٩٩ص  ٥الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

هلـي  مصـر لكـي    :  خلاصة  على  لفطر  كا  سلت 

لبلد ية ،رجوها   لسعو لعمل صحيح ،نا مقيم      )١( ؟فهل هذ 

ال بأس بذلك وجتزئ إن شاء اهللا يف أصح قويل العلمـاء لكـن   : ج

 وإذا بعثتـها ألهلـك   ،إخراجها يف حملك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط

   .ليخرجوها على الفقراء يف بلدك فال بأس

  

  شرع هللا زكاة الفطر
  مواساة للفقراء والمحاویج

لقرية  كـا ميسـو   :  لفطر إلما  كا  عطا  و  هل 

ليس فق معدما هللا ؟حلا  كم  فا نا    . )٢( ؟فيد

زكاة الفطر شرعها اهللا مواسـاة للفقـراء واحملـاويج وطعمـة     : ج

  فإن كان إمام القرية ميسور احلال عنده ما  .نيللمساك

                                                 

شخصي، وقد أجاب عنه مساحة الشيخ عندما كان رئيساً إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء استفتاء ) ١(

عبـد اهللا الطيـار   . إعداد وتقدمي د) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(والدعوة واإلرشاد، ونشر يف كتاب 

  .  ٩٧ص  ٥والشيخ أمحد الباز ج

  من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحته يف جملسه ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

أما إن كـان   ،يكفيه مل جيز أن يعطى زكاة الفطر وال غريها من الزكوات

فال بأس أن يعطى من زكاة  ،لكثرة عائلته أو بسبب آخر ؛راتبه ال يكفيه

   .الفطر وغريها

  وقت إخراج زكاة الفطر

لبحث عن شخص:  لزكا   معـر   هل يستو  تأخ 

ألمو –فقر  ألبد ،كا     )١(؟كا 

كما  ،بل جيب أن تقدم زكاة الفطر قبل صالة العيد ،ال يستويان: ج

وال مانع من إخراجها قبله بيوم أو  ،أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك

   .لكن ال تؤجل بعد العيد ،يومني أو ثالثة

  حكم من نسي إخراج
  یدزكاة الفطر قبل صالة الع

عرفـه،    :  لعيد إلعطائهـا  فقـ  لفطر قبل  كا  عد 

ال  صال  تذكر  جها   خر   لكن نسيت 

                                                 

  من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحته يف جملسه ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

لصال ،لعيد خرجتها بعد  حلكم .قد     )١(؟فما 

ال ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صالة العيد كما أمر  :ج

 ،ج عليك فيما فعلتولكن ال حر ،ذا النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

وإن كان جاء يف احلديث أنـه   ،فإخراجها بعد الصالة جيزئ واحلمد هللا

ونرجو  ،وأنه وقع يف حمله ،لكن ذلك ال مينع اإلجزاء ،صدقة من الصدقات

 ،ألنك مل تؤخر ذلك عمـداً  ؛وأن تكون زكاة كاملة ،أن يكون مقبوالً

�ب�ن�ـا ال  ﴿ :به العظـيم وقد قال اهللا عز وجل يف كتا ،وإمنا أخرته نسياناً

وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم   ،)٢(﴾ ن�ِسين�ا � خ�طأن�ا ت�ؤ�خ龵ذن�ا

فأجـاب دعـوة عبـاده     ،)٣())قد فعلت(( :يقول اهللا عز وجل: أنه قال

   .املؤمنني يف عدم املؤاخذة بالنسيان واخلطأ

كا لفطر ال ثنا خلط:  ر  بة بعد صـال  ما حكم من  

جل نسيانه ،لعيد    )٤(؟لك من 

  

                                                 

  .٩٩ص  ٢ترتيب الشيخ حممد املسند جمجع و) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(

   .٢٨٦سورة البقرة، اآلية ) ٢(

  . ١٢٦باب بيان انه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاق برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف ) ٣(

 ٥ار والشيخ أمحد الباز جعبد اهللا الطي. إعداد وتقدمي د) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(اب نشر يف كت) ٤(

  .١٠١ص 



 توى و ع ءا اا   

 

ومن نسي ذلك فال شيء  ،إخراج زكاة الفطر قبل الصالة واجب: ج

 ،فعليه أن خيرجها مىت ذكرها ،ألا فريضة ؛عليه سوى إخراجها بعد ذلك

وال جيوز ألحد أن يتعمد تأخريها إىل ما بعد صالة العيد يف أصح قـويل  

اهللا عليه وسلم أمر املسلمني أن يؤدوها قبـل  ألن الرسول صلى  ؛العلماء

   .صالة العيد

  



 توى و ع ءا اا   

 

  

  

 باب إخراج الزكاة

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

  الواجب البدار بإخراج
  الزكاة وسؤال الثقات عن مستحقیھا

خـر    :  يـد    ، يا سـعو ال  لد مبلغ عشر 

كا�ا ،كا�ا بقيها ح  ،لك ال عر كيف خر  و   هل 

كا�ا هنا خر  لكجع لبلد  و     )١(؟  ال 

فيجب  ،الواجب على املسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال احلول: ج

ويلتمس الفقراء واحملاويج ويسأل عنهم أهل  ،أن يبادر يف أي مكان كان

سواء كان يف اليمن أو  ،الثقة واألمانة يف بلده الذي هو فيه مث خيرج الزكاة

   .يف الشام أو يف مكة أو يف أي مكان

وإذا كان املال عشرة آالف فالزكاة  ،واهللا أوجب عليك هذه الزكاة

ألن األلف هو العشـر وربعـه    ؛ربع العشر :أي ،مائتان ومخسون رياالً

فعليك أن تلتمس بعض الفقراء وتـدفع إليـه الزكـاة     .مائتان ومخسون

وتستعني يف ذلك بأهل الثقة واألمانة من أصحابك وإخوانك كي يدلوك 

   .ويرشدوك إليهم على الفقراء

  

                                                 

  الشريط اخلامس عشر ) نور على الدرب.(من برنامج) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم تأخیر إخراج الزكاة

لفقـر  :  عطائها ألحد  جل  تفظ بالزكا من  هل يصح  

   )١(؟لذين  يتصل �م بعد

إذا كانت املدة يسرية غري طويلة فال بأس أن حيتفظ بالزكاة حىت : ج

يعطيها بعض الفقراء من أقاربه  أو من هم أشد فقراً وحاجـة لكـن ال   

   .هذا بالنسبة لزكاة املال .وإمنا تكون أياماً غري كثرية ،دة طويلةتكون امل

كما  ،بل جيب أن تقدم على صالة العيد ،أما زكاة الفطر فال تؤجل

 ،وخترج قبل العيد بيوم أو يومني أو ثالثة ،أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم

   .وال تؤجل بعد الصالة ،ال بأس

  

لزكا:  خر  و تأخ  جل  هل  ا من  شهر بعد حلو مد 

لزكا قت حلو  جو نقو لديه  حملتا  عد     )٢(؟حتر 

                                                 

، ويف ٩٩ص  ٢مجع وترتيب الشيخ حممد بن عبد العزيز املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(

   ١٠٣ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج. إعداد وتقدمي د) خجمموعة فتاوى مساحة الشي(كتاب 

 ٥طيار والشيخ أمحد الباز جعبد اهللا ال. إعداد وتقدمي د) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ٢(

  .١٠١ص 



 توى و ع ءا اا   

 

ال بأس بتأخري إخراجها من أجل ما ذكر، ومىت وجد الفقراء، أو : ج

املال بادر بإخراجها؛ ألنه ال جيوز تأخريها بعد متـام احلـول إال لعـذر    

الوقت، أو عـدم   شرعي، مثل ما ذكرمت من عدم وجود املال بيده ذلك

  . وجود الفقراء

وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم للفقه يف دينه والثبات عليه إنـه جـواد   

  . كرمي



 توى و ع ءا اا   

 

مساحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكـة  

العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العليمة واإلفتاء 

   آمني وفقه اهللا لكل خري

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

يـة   له  كل عا  بد مو كا  ر  احتكم بأ عمي  يط 

ملبا مضا  لزكا كل عـا    ،شهر  خر  هو يرغب حاليا  

حملتاجني لنا  ئج  حملر نظر لقضا حو ية  ـر فـر    ،بد كيف 

مضا لثالثة بني شهر   كا لد عمي عقا  ؟حلجة ألشهر 

ضة للبيع لزكا ،ضي معر تسب  أل  من  ،كيف  من قيمة 

ملعر للبيع    ؟قيمة 

ية لتكر باجلو لأل احتكم  نفع  ،جو من  هللا سعيكم  شكر 

قكم  لعلم  مال لطالب  جعلكم عونا  قاتكم  با   بعلمكم 

ألعلى هللا     ،جو كـرمي نه  ،لفر  ـة  لسـال علـيكم 

   .)١(بركاته

ليس لعمـك تـأخري    :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

  لكن جيوز له أن يعجل  ،الزكاة إىل احملرم

                                                 

  .  ح ز من مكة املكرمة. ع. م/ استفتاء شخصي مقدم من السائل ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

الزكاة قبل رمضان يف احملرم أو غريه وعليه إخراج زكاة العقارات حسب 

ميع والسالم عليكم ورمحة اهللا تقبل اهللا من اجل ،قيمتها عند إخراج الزكاة

   .وبركاته

ية لسعو لعربية  ململكة    مف عا 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم تأخیر زكاة العروض
  في حق من لم یملك النقود

كا لبيع  سيا:  ملك نقو لكي  ،عند  لكن  

حلاضر لوقت  بع شيئا ،كي   حة منا ،لكم     ،لبضاعة مطر

مضـا   لو بعـد  لفلو  كي عندما تكو لد   كيـف   ،فهل 

   )١(؟تصر

وإذا مت احلول وليس  ،مىت أيسرت فأخرج الزكاة بعد متام احلول: ج

   .واهللا ويل التوفيق .عندك نقود فأخرجها مىت قدرت

  حكم تارك الزكاة
  جحوداً أو بخالً أو تھاوناً 

لزكا:  هل هنا فر بني من تركها جحو  ؟ما حكم تا 

نا ال  �ا    )٢(؟ 

                                                 

  .٢الشريط رقم ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(

إعداد ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ١٣٩لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ٢(

، ويف نشرة رابطة العامل اإلسـالمي بتـاريخ   ١٠٧ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج. وتقدمي د

  هـ  ٢٥/٩/١٤١٩يف ) ١٢٢٢٥(العدد ) الندوة(هـ، ويف جريدة ١٤١٩رجب عام  ١٩ -١٣



 توى و ع ءا اا   

 

بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلـه  : ج

   :وبعد ،وأصحابه

فإن كان تركها جحداً لوجوا مع  ،ففي حكم تارك الزكاة تفصيل

توافر شروط وجوا عليه كفر بذلك إمجاعاً ولو زكى مـا دام جاحـداً   

أما إن تركها خبالً أو تكاسالً فإنه يعترب بذلك فاسقاً قد ارتكب  ،لوجوا

 ؛كبرية عظيمة من كبائر الذنوب وهو حتت مشيئة اهللا إن مات على ذلك

ل龵ـك�  ﴿: لقول اهللا سبحانه َّ لله� ال ي�غ�ف龵ر�  ي�ش�ر�� به龵 �ي�غ�ف龵ر� م�ا � 

   .)١(﴾ل龵م�ن ي�ش�ا 

آن الكرمي والسنة املطهرة املتواترة على أن تارك الزكـاة  وقد دل القر

مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما  ،يعذب يوم القيامة بأمواله اليت ترك زكاا

قال اهللا سبحانه  .وهذا الوعيد يف حق من ليس جاحداً لوجوا .إىل النار

ة �ال ي�نف龵قون�ه�ـا ف龵ـي   �لَّذ龵ين� ي�كنز� لذَّه�ب� �لف龵ض�﴿ :يف سورة التوبة

ي�و�� ي�ح�م�ى ع�لي�ه�ا ف龵ي ن�ا ج�ه�ن�م� فت�كو�  .س�بيل لله龵 فب�ش龷ر�ه�م بع�ذ ل龵يم

قو م�ـا   به�ا جب�اه�ه�م� �ج�نوب�ه�م� �ظه�و�ه�م� ه�ذ م�ا كن�ز�ت�م� َألنفِسكم� فذ

ألحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه ودلت ا .)٢(﴾كنت�م� ت�كنز�

  وسلم على ما دل عليه القرآن الكرمي يف حق من 

                                                 

  ) ٤٨(سورة النساء، اآلية) ١(

  ) ٣٥، ٣٤(سورة التوبة، اآليتان) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

كما دلت على تعذيب من مل يزك ما عنده مـن   ،مل يزك الذهب والفضة

   .يمة األنعام  اإلبل والبقر والغنم وأنه يعذب ا نفسها يوم القيامة

ة حكم من ترك وحكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجار

   .ألا حلَّت حملها وقامت مقامها ؛زكاة الذهب والفضة

أما اجلاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة وحيشـرون  

لقول اهللا عـز   ؛معهم إىل النار وعذام مستمر أبد اآلباد كسائر الكفرة

اله�م� كذل龵ك� ي�ريهم� لله� ع�م�ـ ﴿:وجل يف حقهم وأمثاهلم يف سورة البقرة

جني� م龵ن� لن�ا  :وقال يف سورة املائدة ،)١(﴾ح�س�ر�� ع�لي�هم� �م�ا ه�م بخ�ا

جني� م龵ن�ه�ا �له�م� ع�ـذ�   ﴿ ي�ريد�  ي�خ�ر�ج�و م龵ن� لن�ا �م�ا ه�م بخ�ا

   .)٢(﴾ م�ق龵يم�

   .واألدلة يف ذلك كثرية من الكتاب والسنة

                                                 

   ١٦٧سورة البقرة، اآلية ) ١(

   ٣٧سورة املائدة، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

  
  لم نصح وتذكیر لمن

  )١(یخرج الزكاة على الوجھ المشروع

والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آلـه   ،احلمد هللا وحده

   :أما بعد ،وصحبه

 ،فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكري بفريضة الزكـاة 

اليت تساهل ا الكثري من املسلمني فلم خيرجوها على الوجه املشروع مع 

اليت ال يستقيم بناؤه إال  ،وا أحد أركان اإلسالم اخلمسةوك ،عظم شأا

شهادة : بين اإلسالم على مخس(( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛عليها

أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتـاء الزكـاة،   

   .)٢())وصوم رمضان، وحج البيت

                                                 

رسالتان موجزتان يف (نشرت ضمن كتيب بعنوان ) حبوث هامة حول الزكاة(كلمة لسماحته بعنوان ) ١(

ات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة واإلرشـاد عـام      من مطبوعات رئاسة إدار) الزكاة والصيام

  هـ ٢٩/٨/١٤٠٧يف  ١٠٨٩العدد ) جملة الدعوة(هـ، وقد نشرت يف ١٤٠١

باب بيان أركان ) اإلميان(، ومسلم يف ٨باب بين اإلسالم على مخس برقم ) اإلميان(رواه البخاري يف ) ٢(

باب ما جاء بين اإلسالم على مخـس بـرقم   ) ناإلميا(، والترمذي يف ١٦اإلسالم ودعائمه العظام برقم 

  .  ، واللفظ له٢٦٠٩



 توى و ع ءا اا   

 

حماسن اإلسالم ورعايته لشئون وفرض الزكاة على املسلمني من أظهر 

فمن فوائدها  ،ومسيس حاجة فقراء املسلمني إليها ،لكثرة فوائدها ؛معتنقيه

ألن النفوس جمبولة على حب مـن   ؛تثبيت أواصر املودة بني الغين والفقري

   .أحسن إليها

ومنها تطهري النفس وتزكيتها، والبعد ا عن خلق الشح والبخل، كمـا  

خ�ذ م龵ن� م�و�ل龵هم� ص�ـد�قة  ﴿ : إىل هذا املعىن يف قوله تعاىلأشار القرآن الكرمي

ومنها تعويد املسلم صفة اجلود والكرم والعطف . )١(﴾ه龷ر�ه�م� �ت�ز�كِّيهم به�ات�ط

ومنها استجالب الربكة والزيادة واخللف من اهللا، كما قال . على ذي احلاجة

َّ �ب龷ي ي�ب�س�ط لر龷﴿: تعاىل �� ل龵م�ن ي�ش�ا م龵ن� ع龵ب�ا龵龵 �ي�قد龵� له� �م�ا نفقت�م قل 

ق龵ني�﴾ وقول النيب صـلى اهللا عليـه   . )٢(م龷ن ش�ي�ٍ فه�و� ي�خ�ل龵فه� �ه�و� خ�ي�ر� لر�

يا ابن آدم أنفـق أُنفـق   ((: يقول اهللا عز وجل:  وسلم يف احلديث الصحيح

   .لكثريةإىل غري ذلك من الفوائد ا. )٣())عليك

وقد جاء الوعيد الشديد يف حق من خبل ا أو قصر يف إخراجها، قال اهللا 

للـه龵    ﴿ :تعاىل �لَّذ龵ين� ي�كنز� لذَّه�ب� �لف龵ض�ة �ال ي�نف龵قون�ه�ا ف龵ـي س�ـبيل 

 به�ا جب�اه�ه�م� ي�و�� ي�ح�م�ى ع�لي�ه�ا ف龵ي ن�ا ج�ه�ن�م� فت�كو� * فب�ش龷ر�ه�م بع�ذ ل龵يم

  �ج�نوب�ه�م� �ظه�و�ه�م� 
                                                 

   ١٠٣سورة التوبة، اآلية ) ١(

   ٣٩سورة سبأ، اآلية ) ٢(

بـاب  ) الزكاة(، ومسلم يف ٥٣٥٢باب فضل النفقة على األهل برقم ) النفقات(رواه البخاري يف ) ٣(

   ٩٩٣احلث على النفقة برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

قو م�ا كنت�م� ت�كنز� فكـل مـال ال   ، )١(﴾ه�ذ م�ا كن�ز�ت�م� َألنفِسكم� فذ

كما دل على ذلك  ،يعذب به صاحبه يوم القيامة ،تؤدى زكاته فهو كرت

مـا مـن   (( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال  ،احلديث الصحيح

احب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يـوم القيامـة   ص

صفحت له صفائح من نار، فأمحي عليها يف نار جهنم، فيكوى ا جنبـه  

وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف 

   .)٢())سنة، حىت يقضى بني العباد، فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار

 ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم صاحب اإلبل والبقر والغنم الذي ال مث

   .واخرب أنه يعذب ا يوم القيامة ،يؤدي زكاا

من آتاه اهللا ماالً (( :وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انه قال

فلم يؤد زكاته مثِّل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، مث 

مث تـال   ))أنا مالك، أنا كرتك: مث يقول –يعين شدقيه  –لهزمتيه يأخذ ب

�ال ي�ح�س�ب�ن� لَّذ龵ين� ي�ب�خ�لو بم�ا  ﴿ :النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله تعاىل

ت�اه�م� لله� م龵ن فض�ل龵ه龵 ه�و� خ�ي�ر� لَّه�م� ب�ل ه�و� ش�ر龶 لَّه�م� س�ي�طو�قو م�ا ب�خ龵لو 

  والزكاة  .)٤)(٣(﴾� لق龵ي�ام�ة龵 به龵 ي�و�

                                                 

   ٣٥، ٣٤سورة التوبة، اآليتان ) ١(

  ) ٩٨٧(باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف ) ٢(

   ١٨٠سورة آل عمران ن اآلية ) ٣(

  ) ١٤٠٣(باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٤(



 توى و ع ءا اا   

 

والسائمة  ،اخلارج من األرض من احلبوب والثمار :جتب يف أربعة أصناف

   .وعروض التجارة ،والذهب والفضة ،من يمة النعام

ولكل من هذه األصناف األربعة نصاب حمدود ال جتب الزكاة فيمـا  

صاعاً بصاع ستون  :والوسق ،فنصاب احلبوب والثمار مخسة أوسق ،دونه

فيكون مقدار النصاب بصاع النيب صـلى اهللا   ،النيب صلى اهللا عليه وسلم

عليه وسلم من التمر والزبيب واحلنطة واألرز والشعري وحنوهـا ثالمثائـة   

وهو أربع حفنات بيدي الرجـل   ،صاع بصاع النيب صلى اهللا عليه وسلم

   .املعتدل اخللقة إذا كانت يداه مملوءتني

ك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بال كلفة والواجب يف ذل

أما إذا كانت تسقى مبؤونة  ،كاألمطار واألار والعيون اجلارية وحنو ذلك

فإن الواجب فيهـا   ،كالسواين واملكائن الرافعة للماء وحنو ذلك ،وكلفة

كما صح احلديث بذلك عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    ،نصف العشر

ففيه تفصيل مبني يف  ،ائمة من اإلبل والبقر والغنموأما نصاب الس .وسلم

ويف اسـتطاعة   ،األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ولوال قصد اإلجياز لذكرناه  ،الراغب يف معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك

   .لتمام الفائدة

ومقداره بالدراهم العربيـة   ،وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقاالً

  ونصاب الذهب  ،السعودية ستة ومخسون رياالً



 توى و ع ءا اا   

 

ومقداره من اجلنيهات السعودية أحد عشر جنيهاُ وثالثة  ،عشرون مثقاالً

والواجب فيهما ربع العشـر  ، وبالغرام اثنان وتسعون غراماً ،أسباع اجلنيه

والربح تابع  ،على من ملك نصاباً منهما أو من أحدمها وحال عليه احلول

كما أن نتاج السائمة تابع ألصله فال  ،إىل حول جديد لألصل فال حيتاج

   .حيتاج إىل حول جديد إذا كان اصله نصاباً

 ،ويف حكم الذهب والفضة األوراق النقدية اليت يتعامل ا الناس اليوم

إذا بلغت  ،سواء مسيت درمهاً أو ديناراً أو دوالراً أو غري ذلك من األمساء

   .وجبت فيها الزكاة ،وحال عليها احلول ،قيمتها نصاب الفضة أو الذهب

إذا بلغـت   ،ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة

فإن فيها الزكاة وإن كانت معدة لالستعمال  ،النصاب وحال عليها احلول

  :لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ؛أو العارية يف أصح قويل العلماء

 يؤدي منها حقها إال إذا كـان يـوم   ما من صاحب ذهب وال فضة ال((

   .إىل آخر احلديث املتقدم )١(...))القيامة، صفحت له صفائح من نار

وملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى بيد امرأة سوارين من 

  أيسرك (( :قال .ال :قالت ))؟أتعطني زكاة هذا(( :ذهب فقال

                                                 

  سبق خترجيه ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

مها  :وقالت ،فألقتهما ))؟ن نارأن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين م

   .أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن .)١(هللا ولرسوله

وثبت عن أم سلمة رضي اهللا عنها أا كانت تلبس أوضـاحاً مـن   

مـا  (( :فقال صلى اهللا عليه وسلم ؟يا رسول اهللا أكرت هو :فقالت ،ذهب

   .املعىنمع أحاديث أخرى يف هذا  .)٢())بلغ أن يزكى فزكي فليس بكرت

فإا تقوم يف آخر العام وخيرج  ،أما العروض وهي السلع املعدة للبيع

حلـديث   ؛سواء كانت قيمتها مثل مثنها أو أكثر أو أقل ،ربع عشر قيمتها

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا أن خنرج الصدقة (( :مسرة قال

   .رواه أبو داود )٣())من الذي نعده للبيع

ذلك األراضي املعدة للبيع والعمارات والسيارات واملكائن  ويدخل يف

أمـا العمـارات    ،الرافعة للماء وغري ذلك من أصناف السلع املعدة للبيع

أما ذاا  ،إذا حال عليها احلول ،فالزكاة يف أجورها ،املعدة لإلجيار ال للبيع

وهكذا السـيارات اخلصوصـية    ،لكوا مل تعد للبيع ؛فليس فيها زكاة

وإمنا اشتراها صـاحبها   ،واألجرة ليس فيها زكاة إذا كانت مل تعد للبيع

  وإذا اجتمع لصاحب سيارة  .لالستعمال

                                                 

  ) ١٥٦٣(باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ١(

  ) ١٥٦٤(باب الكرت ما هو وزكاة احللي برقم ) الزكاة(يف رواه أبو داود ) ٢(

  ) ١٥٦٢(باب العروض إذا كانت للتجارة برقم ) الزكاة(رواه أبو داود يف ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

 ،فعليه زكاا إذا حال عليها احلـول  ،األجرة أو غريه نقود تبلغ النصاب

سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غـري  

األدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة يف مثل لعموم  ؛ذلك من املقاصد

   .ملا تقدم ؛والصحيح من أقوال العلماء أن الدين ال مينع الزكاة .هذا

وهكذا أموال اليتامى واانني جتب فيها الزكاة عند مجهور العلماء إذا 

وجيب على أوليائهم إخراجها بالنيـة   ،بلغت النصاب وحال عليها احلول

مثل قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم   ،لعموم األدلة ؛احلولعنهم عند متام 

إن اهللا افترض عليهم صدقة يف (( :يف حديث معاذ ملا بعثه على أهل اليمن

   .)١())أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد يف فقرائهم

وال أن جيلـب   ،والزكاة حق اهللا ال جتوز احملاباة ا ملن ال يستحقها

وال أن يقي ا ماله أو يدفع ا عنه  ،أو يدفع ضراً اإلنسان ا لنفسه نفعاً

لكوم من أهلها ال  ؛بل جيب على املسلم صرف زكاته ملستحقيها ،مذمة

حىت تربأ ذمتـه   ،مع طيب النفس ا واإلخالص هللا يف ذلك ،لغرض آخر

   .ويستحق جزيل املثوبة واخللف

  قال  ،وقد أوضح اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي أهل الزكاة 

                                                 

باب الـدعاء إىل  ) اإلميان(، ومسلم يف ١٣٩٥باب وجوب الزكاة برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ١(

  ) ١٩(الشهادتني برقم



 توى و ع ءا اا   

 

ن�م�ا لص�د�قا� ل龵لفقر� �لم�س�اك龵ني �لع�ام龵ل龵ني� ع�لي�ه�ا �لم�ؤ�لَّفـة龵  ﴿ :تعاىل

م龵ني� �ف龵ي س�بيل لله龵 �ب�ن لس�بيل فريض�ة م龷ن�  قلوب�ه�م� �ف龵ي لر龷قا �لغ�ا

   .)١(﴾لله龵 �لله� ع�ل龵يم� ح�ك龵يم�

هذه اآلية الكرمية ذين االمسني العظيمني تنبيـه مـن اهللا   ويف ختم 

على انه سبحانه هو العليم بأحوال عباده ومن يسـتحق   ،سبحانه لعباده

وهو احلكيم يف شرعه وقدره فـال يضـع    ،منهم الصدقة ومن ال يستحق

األشياء إال يف مواضعها الالئقة ا وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار 

   .ن العباد لشرعه ويسلموا حلكمهليطمئ ؛حكمته

واهللا املسئول أن يوفقنا واملسلمني للفقه يف دينه والصدق يف معاملته، 

 ،والعافية من موجبات غضبه إنه مسيع قريـب  ،واملسابقة على ما يرضيه

   .وصلى اهللا على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه وسلم

  لرئيس لعا إل لبحو

إلفتا  شالعلمية  إل   لدعو 

  عبد لعزيز بن عبد هللا بن با

                                                 

  ) ٦٠(سورة التوبة، اآلية) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

جع   ،ما نصيحتكم لرجل ال يؤ لزكا:  لعل قلبه يلني ف

   )١( ؟حلق

نصيحيت ملن خبل ا أن يتقي اهللا وأن يتذكر أن الذي أعطاه إياها : ج

فإن شكر النعمة وأدى حقها  ،الذي أعطاه املال قد ابتاله به ،قد ابتاله ا

ح وإن خبل بالزكاة ومل يؤد حق هذه النعمة خسر وخاب وذاق عذاب أفل

   .وجزاء ذلك يف قربه ويوم القيامة نسأل اهللا العافية

 ،فاملال زائل وأمره خطري وعواقبه وخيمة ملن خبل ومل يـؤد زكاتـه  

فالواجب على كـل   ،وسوف يدعه ملن بعده ويكون عليه حسابه ووزره

وانه سـبحانه   ،يتذكر املوقف بني يدي اهللامسلم عنده مال أن يتقي اهللا و

ن�م�ـا  ﴿" :كما قال عز وجل ،جيازي كل عامل بعمله وأن هذا املال بلية

بالش�ر龷 �لخ�ي�ـر  �ن�ب�لوكم ﴿ :وقال سبحانه ،)٢(﴾م�و�لكم� ��لا�كم� ف龵ت�ن�ة

حقه وصرفته يف  فإن شكرت اهللا وأديت ،فاملال ابتالء وامتحان ،)٣(﴾ف龵ت�ن�ة

ونعـم الصـاحب    ،وصار نعمة يف حقك ،وجوهه أفلحت كل الفالح

  للمؤمن هذا املال، يصل به رمحه، ويؤدي به احلقوق اليت عليه، ويساهم يف 

                                                 

يف اجلامع الكـبري  ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن ) ١(

  . بالرياض

   ١٥سورة التغابن، اآلية ) ٢(

   ٣٥سورة األنبياء، اآلية ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

 ،فهو نعمة حبقه عظيمـة  ،وينفع املستضعفني ويواسيهم ،املشاريع اخلريية

ل اهللا لنا وجلميـع  وعاقبته وخيمة فنسأ ،وإذا خبل به فهو بلية عليه عظيمة

   .املسلمني العافية من كل سوء

  
  من ترك إخراج الزكاة لزمھ

  إخراجھا عما مضى من السنین

نا نسا  خر لزكا منذ  ملكت لنصا قبل حو : 

مة غ  هو مبلغ  ،ثال سنو ملكه بيد    قد  ما 

ل م ،معني لثال سنو  كا  فع  لثالث فهل  حلو  ضت  حل 

لعا لك ، هذ  مستطيع على  لعمل ،علما بأن قا     )١(؟ ما هو 

أخرج الزكاة عن احلولني املاضيني واستغفر ربك وتب إليه عما : ج

وال تؤخر الزكاة بل عجـل   ،وإذا مت احلول الثالث فأخرج زكاته ،أخرت

   .مت احلول الثالث فأخرج زكاتهفإذا  ،زكاة احلولني مع التوبة واالستغفار

  

                                                 

  . ) الربا وخطره(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته عقب ندوة ألقيت يف اجلامع الكبري بعنوان ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  

  الجھل بفرضیة الزكاة ال یسقطھا

لريا . . .أل :  له ،من  عند مبلغ من  :يقو  سؤ

س سنو ينقص ،ملا منذ حو  ملبلغ يزيد  لعا  ،هذ   هذ 

ملا كا  إلخو عن  حد  كر   مبلغ ميلكه  ،جر حديث مع 

حا لو كا يدخر لز  شر مسـكن  إلنسا  حلو   ،عليه 

كا لشيخ .عليه  نا ال  :احة  ملاضية  لسنو  كا عن  هل علي� 

كا كي هذ لسنة فقط ل علمت فيها  علي�  ،علم  علي�   

هللا خ ؟كا كم     )١(.فتو جز

ـ  ،عليك الزكاة عن مجيع األعوام السابقة: ج ك ال يسـقطها  وجهل

واحلكم ال خيفـى   ،ألن فرض الزكاة أمرمعلوم من الدين بالضرورة ؛عنك

والواجب  ،والزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم ،على املسلمني

مع التوبة إىل اهللا  ،عليك املبادرة بإخراج الزكاة عن مجيع األعوام السابقة

   .واهللا املوفق .سلمعفا اهللا عنا وعنك وعن كل م ،سبحانه من التأخري

  حكم زكاة أموال الیتامى

                                                 

وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتب مساحتـه  ) الة العربية(من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من ) ١(

  هـ ٢٤/٩/١٤١٨مبكة يف 



 توى و ع ءا اا   

 

يتاما:  ال  مو خلف  جل  كا ،تو  ألمو   ؟فهل  هذ 

رجها    )١(؟ كا كذلك فمن 

جتب الزكاة يف أموال اليتامى من النقود والعروض املعدة للتجارة : ج

 ؛لزكـاة ويف يمة األنعام السائمة ويف احلبوب والثمار اليت جتب فيهـا ا 

فإن مل يكن هلم من جهة والدهم  ،وعلى ويل األيتام أن خيرجها يف وقتها

حىت تعني هلم ولياً يتـوىل شـئوم    ؛املتوىف وجب رفع األمر إىل احملكمة

وشئون أمواهلم وعليه يف ذلك تقوى اهللا والعمل مبا فيه صالحهم وصالح 

ل﴿ :لقول اهللا سبحانه ؛أمواهلم ي�ت�ام�ى قل ص�ال� لَّه�ـم�  �ي�س�ألون�ك� ع�ن 

س�ـن�  �ال ت�قر�ب�و م�ا لي�ت龵يم الَّ بالَّت龵ي ه龵ي� ح�﴿: وقوله سبحانه ،)٢(﴾خ�ي�ر�

ويعتـرب احلـول يف    .واآليات يف هذا املعىن كثرية ،)٣(﴾ح�ت�ى ي�ب�لغ ش�د��

واهللا ويل  .ألا مبوته دخلت يف ملكهـم  ؛أمواهلم من حني مات والدهم

   .التوفيق

  إخراج الزكاة من مال الطفلة

                                                 

إعداد ) جمموعة فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ١٥٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

   ٣٧ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج. وتقدمي د

   ٢٢٠ة البقرة، اآلية سور) ٢(

  ١٥٢سورة األنعام، اآلية ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

جي  ،سنو )٥( قو بتربية طفلة تبلغ من لعمر :   

نا بوضعه مبصـر   قو بد  لذ  ملا  يقو بإعطائها بعضا من 

إلسالمي ا  ال ،فيصل  لزكا على ما    )١( ؟فهل جتب 

   .مة عليهاألنك القائ ؛عليك أن تؤدي زكاة ماهلا: ج

  

  حكم إخراج الزوج زكاة زوجتھ من مالھ

كا ما:  جي ع  ر  و   لـذ   ،هل  نه هو  علما 

ملا جهـا   ؟عطا  ملتو عنها  خ  لزكا البن  عطا  و  هل 

لز يفكر   لعمر     .)٢(فيد ؟هو شا  مقتبل 

كان عندك نصاب أو أكثر من  الزكاة واجبة عليك يف مالك إذا: ج

وإذا أخرجها عنك زوجك  ،الذهب أو الفضة أو غريمها من أموال الزكاة

  وهكذا لو أخرجها عنك  ،بإذنك فال بأس

                                                 

استفتاء شخصي مقدم لسماحته من أم عبد العزيز، وقد صدرت اإلجابة عنه من مكتـب مساحتـه   ) ١(

  هـ٩/٩/١٤١٥بتاريخ 

  هـ ١٩/٩/١٤٠٤يف  ٩٤٧العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

وجيوز دفع الزكاة البن أختك  ،أبوك أو أخوك أو غريمها بإذنك فال بأس

يـع ملـا   وفق اهللا اجلم .مساعدة له يف الزواج إذا كان عاجزاً عن مئونته

   .يرضاه

  

جته:  كا حلي  لز     )١(؟هل يدفع 

 ،لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فال بأس ،ال يلزمه الزكاة عنها: ج

ألن األحاديث الواردة يف ذلك تدل علـى أن   ؛وإال فالزكاة عليها حلليها

   .الزكاة عليها ال على زوجها

  

                                                 

  ).نور على الدرب(من برنامج ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد

لعزيز بن عبد اهللا بن باز الرئيس العـام إلدارات  مساحة الشيخ عبد ا

  حفظه اهللا   البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

لزكـا خـا    عية صر  تنا بفتو عن مد مشر فا نرجو 

ململكة خل  ملعلومة مثلما هو متبع  لشرعية  فها   .ململكة على مصا

لكمقد فظكم  ،ين لسماحتكم     .)١(هللا 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

إىل بلد أخرى إذا كان ذلك  )بلده(جيوز نقل الزكاة من حمل املزكي 

 ،ملصلحة شرعية يف أصح قويل العلماء كأن ينقلها للمجاهدين يف سبيل اهللا

ألن يف ذلـك   ؛رابتهأو لكوم من ق ،أو لفقراء أشد حاجة من فقراء بلده

والسالم عليكم  ،وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه .مجعاً بني صلة الرحم والصدقة

   .ورمحة اهللا وبركاته

لبحو لعا إل    لرئيس 

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 

                                                 

  هـ ٣/٩/١٤١٠وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ . ج. ع. م. و. سؤال مقدم من شركة ع) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

سكن فيه:  ل  لبلد  لزكا  بلد غ  خر  و     )١(؟اهل 

األوىل واألحوط توزيع الزكاة يف البلد الذي يسكن فيه صاحب : ج

وإن كان يف بلد وماله يف بلد آخر فاألفضل إخراج الزكاة يف حمل  ،املال

ملـا   ،لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث معاذ رضي اهللا عنه ؛املال

 وأين رسول اهللا، ادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا(( :بعثه إىل اليمن

فإن هم أطاعوك لذلك، فأخربهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف 

كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخربهم أن اهللا افترض علـيهم  

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطـاعوك لـذلك،   

وبـني اهللا   فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه لـيس بينـها  

   .متفق على صحته )٢())حجاب

إما  ،ولكن إذا دعت املصلحة الشرعية على نقل الزكاة من بلد إىل بلد

أو أنـاس قـد    ،أو طلبة علم فقـراء  ،ألن يف البلد األخرى أقارب فقراء

ألحاديث وآثار  ؛فال بأس بذلك يف أصح قويل العلماء ،اشتدت حاجتهم

   .وردت يف ذلك

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ امحد البـاز،  . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

   ١١٠ص  ٥ج

  سبق خترجيه ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

و نقل :  خرهل     )١(؟لزكا من بلد  

لقول النيب صـلى اهللا عليـه    ؛األفضل تفريق الزكاة يف حمل املال: ج

فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم (( :وسلم يف حديث معاذ رضي اهللا عنه

 )٢())أن اهللا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقـرائهم 

   .متفق على صحته

يف أصح قويل العلماء ألدلة كثرية وردت  وجيوز النقل ملصلحة شرعية

أو طلبة علم تعينهم  ،وذلك مثل نقلها ألقارب اشتدت حاجتهم ،يف ذلك

   .أو حنو ذلك ،أو غزاة يف سبيل اهللا ،على طلبهم

                                                 

د البـاز،  عبد اهللا الطيار والشيخ امح. إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  .١١١ص   ٥ج

   .سبق خترجيه) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم شراء مواد غذائیة
  وعینیة من الزكاة وصرفھا في مصارفھا

ـ  ام إلدارات مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز الرئيس الع

  البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد حفظه اهللا 

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

احتكم عن موضو صر مبـالغ مـن    ب  نستوضح من 

عينيـة  ئية منوعة  ملالبـس   ،لزكا لشر مو غذ  ،كالبطانيـا 

لفق إلسالمية  جلها  لسـو  ،صرفها لبعض  فريقيـا  مثل   

ألفغا ئيـة    ،�اهدين  لغذ ملـو  ل ال تتوفر  حلاال  خاصة  

لبلد مة فيها كلية ،بأسعا معقولة  تلك    ، تكا تكو معد

سـلت   توفر فهي بأسعا مضاعفة عن ألسعا ل تصلهم �ا لو 

   .عينا

نه حيا  كم هللا خ مبا تر تنا جز فظكم .لكنرجو فا  ،هللا 

بركاته هللا  ة     .)١(لسال عليكم 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

                                                 

  هـ ٦/٩/١٤١٠وقد أجاب عنه مساحته بتاريخ . ج. ع. سؤال مقدم من ع و م) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

أثابكم اهللا وتقبـل   .ال مانع من ذلك بعد التأكد من صرفها يف املسلمني

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،منكم

لبحو لعا إل    لرئيس 

لدع إلفتا  شالعلمية  إل   و 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 



 توى و ع ءا اا   

 

  
  ال بأس في قبول الزكاة وصرفھا

  لمعوقي الفقراء ممن لیس لھم من ینفق علیھم

ململكة :  هللا بن با مف عا  لعزيز بن عبد  لشيخ عبد  احة 

ية لسعو لعلما ،لعربية  لعلميـة   ،ئيس هيئة كبا  لبحو   

   .إلفتا

الصـطناعية   ما  ألطـر  ملشتر لبحو  ملركز  يكم  قيا 

ملعوقني بصر بعـض مـا يـر     مج تأهيل  بر لتعويضية  ألجهز 

ملوسرين  كا  لذين يرغبو صرفها عن طريق  –للمركز من صدقة 

لفقر جهز للمعوقني     )١(؟ملركز  شر 

فال بـأس يف   ،يهمإذا كان املعوقون فقراء ليس هلم من ينفق عل: ج

   .قبول الزكاة هلم وصرفها يف حاجام بواسطة وكيلهم

                                                 

جريدة (الباحث الرئيسي املشرف على املركز املشترك، وقد نشر يف . ط. ح. م/ سؤال مقدم من د ) ١(

  هـ ٨/٩/١٤١٦يوم احلد ) الرياض



 توى و ع ءا اا   

 

  )١(حكم أخذ العروض في الزكاة

مللكي  لسمو  هللا بن با  حضر صاحب  لعزيز بن عبد  من عبد 

ملكر  عية / ألم  ئيس  لريا  م منطقة  لعزيز  سلما بن عبد 

مني  هللا لكل خ    ل بالرياضوفقه 

بركاته هللا  ة     :بعد ،سال� عليكم 

قم  وكم  يخ  ١٣٩٨فإشا  كتا  هـ ١٥/٨/١٤٠٧تا

لزكا لعر   خذ  يي حو  إلفا عن     .ملتضمن طلبكم 

أفيد مسوكم بأنه قد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف جواز أخذ العروض 

راج سواء كـان  يف الزكاة واألرجح جواز ذلك حبسب السعر حني اإلخ

ملا يف ذلك من الرفـق بأصـحاب    ؛ذلك طعاماً أو مالبس أو غري ذلك

وألن الزكاة مواساة فال يليـق تكليـف    ،األموال واإلحسان إىل الفقراء

وإمنا الذي عليهم أن يواسوا إخـوام   ،أصحاب األموال مبا يشق عليهم

  الفقراء 

                                                 

هـ جواباً على خطاب موجه ١/٩/١٤٠٧وتاريخ  ٢٥٢٤/١م خطاب صدر من مكتب مساحته برق) ١(

  . من صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض



 توى و ع ءا اا   

 

وأن يبـارك يف جهـود    وأسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا يرضيه .مما لديهم

والسـالم علـيكم    .مسوكم وسائر املسئولني عن اجلمعية إنه خري مسئول

   .ورمحة اهللا وبركاته

لبحو لعا إل    لرئيس 

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 



 توى و ع ءا اا   

 

  إخراج زكاة العروض منھا
  یجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

هللا بن بـا  حضـر    لعزيز بن عبد  ملكـر  من عبد    /أل 

هللا      . . .    . )١(فقه 

بركاته هللا  ة     :ما بعد ،سال� عليكم 

ملؤ   لكرمي  صل  كتابكم  صلكم ٥/٦/١٣٨٩فقد  هـ 

لعر ،هللا �د كا  لسؤ عن  ـز    ،ما تضمنه من  هـل 

لنقو كا معلوما جها من  خر جها منها  يلز     ؟خر

عروض الواجب تقوميها عند احلول بسعر الوقت فـإذا  ال :جلو

أو عشرون مثقـاالً   ،بلغت النصاب وهو  مائة وأربعون مثقاالً من الفضة

هذا هو األحوط واألحسن خروجاً  ،أخرج زكاا من النقود ،من الذهب

وإن أخرج زكاا منها حسب القيمة احلاضرة أجـزأ   ،من خالف العلماء

  والعروض هي السلع املعدة للبيع سواء كانت  .ماءيف أصح قويل العل ،ذلك

                                                 

عندما كان نائباً لرئيس اجلامعـة  . غ. م. صدرت من مكتب مساحته إجابة عن استفتاء مقدم من ر) ١(

  اإلسالمية 



 توى و ع ءا اا   

 

ملا ورد يف  ؛أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غري ذلك من صنوف األموال

أمرنا رسول اهللا صلى (( :احلديث عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال

   .)١())اهللا عليه وسلم أن خنرج الصدقة من الذي نعده للبيع

 ،لدين وإبراء الذمة من حق اهللا وحق عبادهوفق اهللا اجلميع للفقه يف ا

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،إنه خري مسئول

إلسالمية  جلامعة  ئيس  نائب 

                                                 

  سبق خترجيه ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  
  حكم إخراج الزكاة

  عروضاً عن العروض وعن النقود

ألقمشة:  لزكا من  خر  و     )١(؟هل 

لـرديء  وا ،الطيب عن الطيب ؛جيوز ذلك يف أصح قويل العلماء: ج

ألن الزكـاة   ؛مع احلرص على ما يربئ الذمـة  ،عن مثله حسب القيمة

كما  ،فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش ،مواساة من الغين للفقراء

   .يواسيهم من احلبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها

وجيوز أيضاً أن خيرج عن النقود عروضاً من األقمشـة واألطعمـة   

مثل أن  ،املصلحة ألهل الزكاة يف ذلك مع اعتبار القيمة إذا رأى ،وغريها

فيخشـى أن   ،يكون الفقري جمنوناً أو ضعيف العقل أو سفيهاً أو قاصـراً 

وتكون املصلحة له يف إعطائه طعاماً أو لباساً ينتفع به من  ،يتالعب بالنقود

   .وهذا كله يف أصح أقوال أهل العلم ،زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة

  

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ امحد البـاز،  . إعداد وتقدمي د) تاوى مساحة الشيخجمموع ف(نشر يف كتاب ) ١(

   ٨٧ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

  دفع الزكاة للجمعیات الخیریة

ية:  خل لزكا للجمعيا  فع  و     )١( ؟هل 

إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونني يقدمون الزكاة يف مصرفها : ج

ملا يف ذلك من التعاون على الـرب   ؛فال بأس بدفع الزكاة إليهم ،الشرعي

   .والتقوى

  یجب على الوكیل
  لھ موكلھفي توزیع الزكاة تنفیذ ما قا

هـو�م  :  ملشايخ على  لفضيلة  صحا  شكر  ال   

لتـا    لوضـو  حة  ملسلمني بالصر سئلة  إلجابة على  لكب  

هللا خ هم  لتا .جز لسؤ  إلجابة على     :جو 

شخا  سلها   طلب م   كا ماله  عطا  إلخو  حد 

لسو بشر   عمـال    لسنة قوال  يكونو ملتزمني بالكتا 

حم     ال تربط �م صلة 

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ امحد البـاز،  . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

            ١٢٦ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

مستحقني للزكا تاجني  معا لكن ال  ، يكونو  قربا  لد 

لتامة لشر بالدقة  و ،تتوفر فيهم هذ  فيـد   ،ملبلغ ما 

فعل به ـ  ؟ما  عه على من  مستحقا ل جعه له   ه  هل 

طه لشـكر   ؟تطبيق شر لكم م جزيل  جلو  لسؤ  نرجو نشر 

هللا خ كم     )١(.جز

جيب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك يف أوصاف من وكلـك يف  : ج

فإن مل جتد من تتوافر فيه الصفات فرد املال إىل صاحبه  ،دفع الزكاة إليهم

يه علـى غـري   وليس لك أن تتصرف ف ،حىت يتوىل صرفه فيمن يستحقه

ألن الوكيل مقيد مبا قيده به املوكل  ؛الوجه الذي أوصاك به صاحب املال

   .فيما يوافق الشرع املطهر

                                                 

ة العربية السعودية، وقد نشر من عنيزة باململك. ع. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من السائل م ز أ) ١(

عبـد اهللا  . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ١١٣ص  ١ج) كتاب الدعوة(يف 

   ١١٥ص  ٥الطيار والشيخ امحد الباز، ج



 توى و ع ءا اا   

 

  الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا احة 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

وفاء أنا شخص مطالب مببلغ من املال اية شهر عشرة، وال أستطيع ال

به يف موعده كامالً، ويوجد لدي مبلغ من املال، أنا وكيل عليه وكالـة  

  . شرعية، ووالدي له جزء من هذا املبلغ

ملا ألسـد بـه    :سؤ كا هذ  قتطا جز من  و   هل 

جلز ؟ي هللا عنا خ  كم  جز    .)١(فتونا 

   :وبعد ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

إال إذا  ،وإمنا يكون إخراج الزكاة من مالك املـال  ،لك ذلك فليس

وكلك أبوك وشريكه يف إخراج الزكاة وصرفها يف غرمائك فال بأس إذا 

 ،أوىف اهللا عنك وعن كل مسـلم  .كنت عاجزاً عن تسديد حق الغرماء

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

لبحو لعا إل    لرئيس 

إلفتا شا لعلمية  إل   لدعو 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 

                                                 

خ  يف ) ٢٠٦٣(وقد صدرت اإلجابـة عنـه بـرقم    . ز. ح. استفتاء شخصي قدم لسماحته من أ) ١(

  هـ ٢٣/٩/١٤١٣



 توى و ع ءا اا   

 

ألغنيا:  عملت عند بعض  نظر ألمان لديـه   ،كنت فق 

عه على فقر  كا ماله لكي  عطا مبلغا كب من  ضع ثقته  

ل نعيش فيها خذتـه    ،ملنطقة  ملبلـغ  ذ  تاجا  جد نفسي 

نب  ،لنفسي ملبلـغ  ؟ هذفهل علي  ذ  حتا   ،علما بأن فق 

ملنطقـة    له لفقـر هـذ  مو لكث من  لغ يعطي  جيـا   ،هذ 

   )١(؟إلجابة

عملك هذا ال جيوز بل هو من اخليانة والواجب عليك التوبة إىل : ج

اهللا سبحانه مع غرامة املال وتسليمه للفقراء املستحقني للزكاة من املسلمني 

وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن ختـربه   ،ة عن الرجل الذي وكلكوبالني

   .وتقول له أنا فقري ساعدين من زكاتك

  

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ امحد البـاز،  . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(تاب نشر يف ك) ١(

   ١٣١ص  ٥ج



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم إعطاء الوكیل أجرة على توزیع الزكاة

ململكـة    هللا بن با مف عـا  لعزيز بن عبد  لشيخ عبد  احة 

فقه هللا  ية حفظه  لسعو    .لعربية 

بر هللا  ة     :بعد ،كاتهلسال عليكم 

هو فتائي على سؤ هذ  جو  كا : فأ ملا   لد مقد من 

ئها لبلد لفقر سل مبلغا إلحد  يد   عـر   ،جبة علي� 

سطته ليلـتمس لـه    ملا بو بعث  يد   لبلد  جال غنيا  تلك 

ال مببلغ ،حملتاجني لك  عطي ،لكنه لن يعمل  و   ه من ما فهل 

لبنك مبلغا ؟لزكا على عمله خذ  قتطع هذ  ، حولتها له  فهل 

لزكا لك من حر ما ،ملبلغ من  فع  ثـابكم   ؟ البد   فيد 

بركاته ،هللا هللا  ة     .)١(لسال عليكم 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

وإذا نقلتها إىل بلد آخر  ،بلدك األفضل لك أن توزع زكاتك يف فقراء

  أو لكوم من أقاربك ،فيها فقراء أشد حاجة

                                                 

  .لرياض باململكة العربية السعوديةم ا. س. استفتاء شخصي مقدم من السائل م) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

وإذا وكلت وكيالً يف توزيع الزكاة فـال مـانع أن    ،وهم فقراء فال بأس

ألن الواجب عليك توزيعها بـني الفقـراء    ؛تعطيه أجرة من غري الزكاة

   .وعليك أجرته من مالك ال من الزكاة ،بنفسك أو بوكيلك الثقة

خشية أن يسـتعملها يف   ،أما البنك فال نرى لك أن حتوهلا بواسطته

ولكن جيب أن يكون التحويل بواسطة ثقة أمني يطمئن قلبك إىل أنه  ،الربا

والسالم علـيكم   ،واهللا ويل التوفيق. يوصلها إىل مستحقيها بأسرع وقت

   .ورمحة اهللا وبركاته

ية لسعو لعربية  ململكة    مف عا 

لعزي هللا بن باعبد    ز بن عبد 



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم الدعاء عند تفریق الصدقة  

لـ يـر   :  لصدقة  تمعو عند  لذين  ألشخا  ما عن 

يؤمن  حدهم للمتصد  يدعو  يديهم عليها  يضعو  تفريقها عليهم 

   )١(؟لباقو بأصو مرتفعة

أما الدعاء للمتصدق من غـري   ،ألا بدعة ؛ال تنبغي هذه الكيفية: ج

ومن دون اجتمـاع علـى رفـع     ،وضع األيدي على املال املتصدق به

لقول النيب صلى اهللا عليـه   ؛األصوات على الكيفية املذكورة فهو مشروع

من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا (( :وسلم

بإسـناد   )٢(والنسـائي  ،رواه أبـو داود  ))له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه

   .واهللا املوفق ،حيحص

  حكم اعتبار ما یدفع
  لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة 

ثنا :  قد  قو بدفع مبلغ  من %  ٢.٥نا صاحب مؤسسة 

لدخل لزكا    جة  هذ  ، ما  مصلحة 

                                                 

  هـ ٤/١/١٤١٩يف  ١٦٣٩العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(

 ٠، وأبـو داود يف  ٦٠٧١مسند ابن عمر برقم ) ن الصحابةمسند املكثرين م(رواه اإلمام أمحد يف ) ٢(

  . ، واللفظ له١٦٧٢باب عطية من سأل اهللا برقم ) الزكاة



 توى و ع ءا اا   

 

لتجا كا   توقفت عنه فسو تتوقف  مصـا   ،ملبلغ يعت 

الستقد  ،كث ذ فأنا ملتز  ،طلب  تعديل  مستندمثل 

ملبلغ كـا   ،بدفع  ملبلغ لـيس  لكتب  هذ   ،لك قر  بعض 

لدخل لزكا  سد ملصلحة  كا خال ما  خر   ،غنما يلزم 

إلفا ملؤسسـا باململكـة   ؟جو  لشركا  يع   .أل هذ حا 

خل هللا ملا فيه     .)١(فقكم 

خرجتها بنية الزكاة فهـي  أا دامت طُلبت منك باسم الزكاة وم: ج

 ،ألن ويل األمر له طلب الزكاة من األغنياء ليصرفها يف مصـارفها  ؛زكاة

أمـا   ،وال يلزمك إخراج زكاة أخرى عن املال الذي دفعت زكاته للدولة

إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح مل خترج زكاا للدولة ن فعليك أن 

واهللا ويل  .وغريهم من أهـل الزكـاة   ،ن يستحقها من الفقراءخترجها مل

   .التوفيق

                                                 

   ٩٥ص  ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

  

  

 باب أھل الزكاة

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

  ذكر األصناف الثمانیة في
  اآلیة لبیان المصرف ال للترتیب

لتخي:  لترتيب   لزكا على  آلية  صر     )١(؟هل نص 

 ،وإمنا ذلك لبيان املصرف ،ليس ذكر األصناف يف اآلية للترتيب: ج

وإمنا األفضل مراعاة األصلح يف  ،أ بااهدين أو بالغارمني فال بأسفلو بد

 .فيقدم املزكي من تقتضي األدلة الشرعية تقدميه حسب اجتهاده ،الشرع

   .واهللا ويل التوفيق

  

  الفرق بین المسكین والفقیر

لزكا:  لذ تصر له  ملسكني  بني  ؟من هو  لفر بينه  ما 

   )٢(؟لفق

  

                                                 

الكـبري   يف اجلامع) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن ) ١(

  .بالرياض 

العدد ) الرياض(هـ، ويف جريدة ٢٥/١٢/١٤١٤وتاريخ  ١١٣٨٧العدد ) جريدة املدينة(نشر يف  ) ٢(

  . ١٠٩ص  ١ج) كتاب الدعوة(هـ، ويف ٤/١/١٤١٩وتاريخ  ١٠٩٣



 توى و ع ءا اا   

 

والفقـري أشـد    ، هو الفقري الذي ال جيد كمال الكفايةاملسكني: ج

 :حاجة منه، وكالمها من أصناف أهل الزكاة املذكورين يف قوله تعـاىل 

ومـن   .اآلية )١(﴾ك龵ني �لع�ام龵ل龵ني� ع�لي�ه�ان�م�ا لص�د�قا� ل龵لفقر� �لم�س�ا﴿

وقـف أو  كان له دخل يكفيه للطعام والشراب والكساء وللسكن مـن  

وال جيوز  ،كسب أو وظيفة أو حنو ذلك فإنه ال يسمى فقرياً وال مسكيناً

   .أن تصرف له الزكاة

  

  حكم أخذ الزكاة لمن لھ دخل

يـا   :  ال  تبا شهريا يصل  ثالثـة  ستلم  نا موظف 

لتجا يـو صـدقة   ،تقريبا حد  عت   ملناسبا  حد   ، 

عطا مب ليه  ملافذهبت  ملا ،لغا من  ل  هذ     )٢(؟فهل 

  إذا كان الراتب ال يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات : ج

                                                 

  .٦٠سورة التوبة، اآلية ) ١(

يخ بتـار  ١٠٩٣العـدد  ) جريـدة الريـاض  (، ويف ) ١١٢ص  ١ج() كتاب الـدعوة (نشر يف ) ٢(

طيار والشـيخ  عبد اهللا ال. إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(هـ، ويف كتاب  ٤/١/١٤١٩

  .١٢٧ص  ٥أمحد الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

 .أهلك املعتادة اليت ليس فيها إسراف وال تبذير حلت لك الزكاة وإال فال

   .رزقنا اهللا وإياك الفقه يف الدين وأغناك من فضله

  

لغ:  لذين يفد  هنا يكو مرتبهم   الب ضـعيفا  لعما 

ية ضـعا  خلفهم  لزكـا     ،معيشتهم سد للرمق  فهـل حتـل 

   )١(؟عليهم

إذا عرفوا بالعجز واحلاجة وأن مرتبام ال تسد حاجتهم وكانوا : ج

فمىت عرفوا بذلك فال بأس أن يعطوا شيئاً من الزكـاة لسـد    ،مسلمني

   .احلاجة

  الفقیر یعطى كفایتھ لسنة كاملة
  قیر جھالً فال یلزم القضاءوإذا أعطي من لیس بف

قت آلخر فما :  لزكا من  تلف تقدير لفق لذ ي�عطى من 

ضعها  غ مسـتحقها،   ؟هو لضابط لذلك نه   تبني للمعطي 

خر رجها مر     )١(؟فهل 

                                                 

يف اجلامع الكـبري  ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن ) ١(

  بالرياض 



 توى و ع ءا اا   

 

وإذا تبني لدافع  ،يعطى الفقري من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة: ج

 ؛قرياً مل يلزمه القضاء إذا كان املعطى ظاهره الفقرالزكاة أن املعطى ليس ف

وهو أن رجالً ممن كان قبلنا أعطـى   ،للحديث الصحيح الوارد يف ذلك

اللهم لك احلمد، (( :فقال ،فرأى يف النوم أنه غين ،إنساناً صدقة يظنه فقرياً

وأخرب أن صدقته قـد   ،فأقر النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك )٢())على غين

   .قبلت

أن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يأت شـرعنا   :وقد تقرر يف األصول

وألنه صلى اهللا عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبـان الصـدقة    ،خبالفه

إن شئتما أعطيتكما، وال حظ فيها لغين وال لقوي (( :فقال ،فرآمها جلدين

وألن التأكد من حاجة الفقري من كل الوجوه فيه صـعوبة   ،)٣())مكتسب

  ودعوى املعطى أنه فقري إذا مل  ،فاكتفي يف ذلك بظاهر احلال ،قةومش

                                                                                                                                

يف ) ١٥١٩(العـدد  ) جملـة الـدعوة  (، ويف ) ١٤٣(لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

جمموع فتاوى (هـ، ويف كتاب ٢٧/٩/١٤١٩يف  ١٥٥٣٣العدد ) جريدة البالد(هـ، ويف ٨/٧/١٤١٦

  ) ١٢٤ص  ٥ج(عبد اهللا الطيار والشيخ امحد الباز . إعداد وتقدمي د) مساحة الشيخ

، ومسـلم يف  ) ١٤٢١(بـرقم   باب إذا تصدق على غين وهو ال يعلم) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٢(

  ) ١٠٢٢(باب ثبوت أجر املتصدق برقم ) الزكاة(

، وأبـو داود  ) ١٧٥١١(حديث رجلني أتيـا الـنيب بـرقم   ) مسند الشاميني(رواه اإلمام أمحد يف ) ٣(

   ١٦٣٣باب من يعطى من الصدقة برقم ) الزكاة(يف



 توى و ع ءا اا   

 

مع بيان احلكم الشرعي لـه إذا كـان    ،يتبني لدافع الزكاة خالف ذلك 

   .ظاهره القوة على الكسب للحديث املذكور

  حكم دفع الزكاة للفقیر
  الذي لھ من ینفق علیھ كفایتھ

ا عا:  ليس  لسن  مر كب   خوبنة عمي   ،ئل سو 

ملا لو بعض  ا من  آل  يتم فيه شـي  ،قد تقر   ،لكنه ح 

لصدقة لزكا   ال خاصا �ـا  ،فهل تستحق   ،علما بأ�ا ال متلك م

لقائم باإلنفا عليها نا  هللا خ ؟فهي مقيمة عند  كم     .)١(جز

ق الزكاة؛ ألا غنية إذا كان الواقع ما ذكر فإن املذكورة ال تستح: ج

بإنفاقك عليها، وهكذا كل فقري له قريب يقوم عليه بالنفقة ال يسـتحق  

  . الزكاة مادام قريبه ينفق عليه كفايته

  تجوز الزكاة للزوجة الفقیرة
  تحت الغني الذي ال ینفق علیھا

ا مستو:  حا جة  خت متز و   ،    فهل 

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز  . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب  ) ١(

  ) ١٢٩ص  ٥ج(



 توى و ع ءا اا   

 

ليها كا ما  عانتـها علـى   لرف ؟فع جز من  ع مستو معيشتها 

ال بنفسـه  جها ال يهتم  ها، خاصة   ال قـد تعبنـا     ،تربية 

   .)١(صال حاله

وعجزمت عن إصـالح   ،وزوجها ال ينفق عليها ،إن كانت فقرية: ج

فإنه جيوز إعطاؤها من الزكـاة قـدر    ،ومل يتيسر من يلزمه بذلك ،حاله

   .حاجتها

  

                                                 

جمموع (، ويف كتاب  ٩٠ص  ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(

   .١٢٧ص  ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج. إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ



 توى و ع ءا اا   

 

  
  علیھا صاحبھا الدیون التي لم یحصل

  ال تمنع من دفع الزكاة إلیھ إذا كان فقیراً 

لفاضل  هللا / شيخنا  حفظه  هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 

بركاته هللا  ة     :لسال عليكم 

لكويت غ كويتيني هم     ،يوجد موظفو   قـد �يـت عقـو

لـة   ،خدما�م لد م حقو مالية عنـد  ال يسـتطيعو   ،فبقيت 

لبالست ال عند مغا  لبال لعد  ،المها  هم ال يستطيعو مغا 

لعر ،جو جو سفر غبتهم بالذها   شـونه   ؛لعد  ملا 

ضهم عر ينهم  نفسهم  حو ما يكونـو    ،على  آل   هم 

ملالية لزكويـة    ،أل�م فقر جد ؛ملساعد  ألمـو  فهل يستحقو 

ملنا ،لصدقا جب على جلـا   ؟علما بأ حقوقهم صعبة  لو ما 

لكويت جتاههم هللا خ ؟لزكا   كم     .)١(جز

إذا كان الواقع عن املذكورين هو ما ذكـرمت   :بعده ،وعليكم السالم

  لفقرهم  ؛فإنه ال مانع من مساعدم من الزكاة

                                                 

  استفتاء شخصي من أحد اإلخوة يف الكويت ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

لعـدم   ؛الزكـاة والديون اليت هلم عند الدولة ال متنعهم مـن   ،وحاجتهم

والسالم عليكم ورمحـة اهللا   ،وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه .حصوهلم عليها

   .وبركاته

ية لسعو لعربية  ململكة    مف عا 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم دفع الزكاة إلى الفقیر
  المسلم إذا كان لدیھ بعض المعاصي

هللا بن لعزيز بن عبد  لشيخ عبد  لد  لو هللا  احة  حفظه    با

بركاته هللا  ة     :لسال عليكم 

ملسـتحقني  :  لفقر  ألقربا  لريا بعض  خل  يوجد هنا 

ملنكر  ،للزكا حملافظـة   )كالد(لكن توجد عندهم بعض  عد 

جلماعة لصال مع  ـم     ،على  لزكـا  فـع  ـو  فتونـا   ؟فهل 

ين    .)١(مأجو

   :بعده ،هللا وبركاتهوعليكم السالم ورمحة ا: ج

 ،جيوز دفع الزكاة إىل الفقري املسلم وإن كان لديه بعـض املعاصـي  

ومن كان  ،ولكن التماس الفقراء املعروفني باخلري واالستقامة أوىل وأفضل

ألن ترك الصالة كفر أكرب وإن مل جيحـد   ؛ال يصلي ال يعطى من الزكاة

بـني  (( : عليه وسـلم لقول النيب صلى اهللا ؛وجوا يف أصح قويل العلماء

  الرجل وبني الشرك 

                                                 

  س . س. استفتاء شخصي مقدم من ع) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر رضي  )١())والكفر ترك الصالة

وأخرج أهل السنن األربع بإسناد صحيح عن بريدة بن احلصيب  ،اله عنه

العهد الذي بيننـا  ((: رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

أما من جحد وجوا فهو كافر  )٢())قد كفروبينهم الصالة فمن تركها ف

ألنه بفعله ذلك مكذب هللا سبحانه ولرسوله صـلى   ؛باإلمجاع وإن صلى

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،واهللا ويل التوفيق .اهللا عليه وسلم

ية لسعو لعربية  لعا للملكة    ملف 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 

                                                 

  ) ٨٢(باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم) اإلميان(رواه مسلم يف ) ١(

إقامة الصالة (، وابن ماجة يف ) ٢٦٢١(باب ما جاء يف ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه الترمذي يف ) ٢(

  ) ١٠٧٩(باب ما جاء فيمن ترك الصالة برقم) والسنة فيها



 توى و ع ءا اا   

 

  

  عاجز عن الزواجحكم دفع الزكاة لل

ملساعد  ،شا مستقيم يريد  يتز:  تا   نه  الشك 

لز مر  لزكـا ملسـاعدته    ،الستكما  عطيه من  و    فهل 

جه مر     )١( ؟على 

مساعدة له يف الـزواج إذا كـان    ،جيوز دفع الزكاة هلذا الشاب: ج

   .عاجزاً عن مؤونته

                                                 

، ويف كتـاب   ) ٩١ص  ٢ج(مجع وترتيب الشيخ حممد املسـند  ) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(

  ).١٢٦ص  ٥ج(عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(



 توى و ع ءا اا   

 

  من الزكاة حكم تسدید دیون المعسرین

لشيخ  لعالمة  لد  لو لعز/  احة  هللا بن با سلمه عبد  يز بن عبد 

  .هللا

بركاته هللا  ة     :بعد ،لسال عليكم 

خلطا احتكم �ذ  حلمـد   ،تقد   هللا  احتكم بأنه  ألفيد  

ية  ثرمد عية خ فتتا  لسامية على  فقة  ملو هللا  ،قد متت  فجز 

جلز خا ضـعت خلـد    ،حلرمني خ  حيث �ا  يد   فقه 

د  ،حملتاجني لذين ال  ملدينو  لئك  لشيخ  احة  حملتاجني يا  من 

جلمعية بالتسديد  ،ما يسد للغرما إل  تقو  لس  قد  

ليها   تعطيها للمحتا نفسه لو  لزكا  ن  ،للغرما من 

لكنط احتكم عن  لفتو من  جلمعية  :هو ،لب  و  تسد  هل 

نفسهم ملعسرين  ملعسرين   تعطي  جهونا  ؟للغرما مباشر عن 

لشرعي  هذ هللا للحكم  فقكم لكـل   ،ثابكم  هللا خطاكم  سد 

   .)١(خ

                                                 

ـ  . د. س. ع. سؤال مقدم لسماحته من س) ١( درت رئيس جملس إدارة مجعية ثرمداء اخلريية، وقـد ص

  هـ ١٤/٩/١٤١٣خ يف / ١٩٩٤اإلجابة عنه برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :جلو

اجلمعية بتسديد الدين عن املعسرين بدون إذم ال حرج يف أن تقوم 

وإن أخذت إذم أو وكلوا من يقوم مقـامهم يف   ،يف أصح قويل العلماء

وفيه خـروج   ،قبض الزكاة من اجلمعية وتسليمها ألهل الدين فهو حسن

واملشروع للجمعية أن تتحرى يف ذلك األشد حاجـة مـن    .من اخلالف

   .حىت ينال كل منهم نصيبه ،غارمنيالفقراء املوجودين يف البلد وال

وضاعف  ،وبارك يف جهودهم ،سدد اهللا خطا القائمني على اجلمعية

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  ،مثوبتهم

  لرئيس العام إلدارات البحوث

  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز



 توى و ع ءا اا   

 

لشيخ  لعزيز بن عب/ احة  هللا عبد  هللا بن با حفظه    د 

بركاته  هللا  ة    لسال عليكم 

قم  يخ  ٢١٩٧/١شا على خطابكم  هـ ١٥/١٠/١٤١١تا

لشـيخ   أل  ملترتب على  لدين  شـيخ   . . ./ عن موضو 

لقبائل حد  لصديق مبنطقـة   ،مشايخ  فاته على معهد  بسبب مصر

ملسجد ،خلد منها     .جلامع بنا ملحقا للمعهد 

لزكا ملذكو شي من  عطا  و  تنا هل  فا لدين  ؛نأمل  لسد 

ملذكو  ،ملترتب عليه نية  لعمر عاته  مشر ملعهد  لصر على  نتيجة 

فظكم ؟طابكم    .)١(هللا 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

ـ   ؛ال مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه ن الغـارمني  لكونـه م

ن�م�ا لص�د�قا� ل龵لفقر� �لم�س�اك龵ني �لع�ـام龵ل龵ني�  ﴿:املذكور يف قوله تعاىل

  ع�لي�ه�ا �لم�ؤ�لَّفة龵 قلوب�ه�م� �ف龵ي لر龷قا 

                                                 

  هـ  ٢٤/١٠/١٤١١وصدرت اإلجابة عنه بتاريخ . ج. ع. استفتاء شخصي قدم لسماحته من م) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

م龵ني� والسـالم علـيكم    ،وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه .اآلية )١(﴾ ...�لغ�ا

  ورمحة اهللا وبركاته 

  س لعا إل لبحولرئي

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

  عبد لعزيز بن عبد هللا بن با

                                                 

  ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم إسقاط الدین عمن
  لم یستطع الوفاء واحتسابھ من الزكاة

ملك عقا:  ملعد  ،نا تاجر  لسكنية  لشقق  لد بعض 

ا إليفـا   ،لإل لذين ال يستطيعو  ملستأجرين  ـق  يتقد بعض 

ملبلغ ا لضعف قد�م على تسديد  ـم   ،إل نقص  و    فهل 

ا من حسا لزكا لذ لد� هللا    ؟من قيمة إل كم  نا جـز فيـد

  . )١(خ

ألنك  ؛ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل ختفيض السعر هلم: ج

   .اهللا اجلميعوفق  .وإمنا جعلتها رفداً ملالك ،واحلال ما ذكر مل تؤد الزكاة

ين عند مريض  فق معسر فهـل لـك    :   كا لك 

لزكا    )٢(؟تسقطه عنه من 

ألن الواجب إنظار املعسر حىت يسـهل اهللا لـه    ؛ال جيوز ذلك: ج

  كما قال اهللا  ،وألن الزكاة إيتاء وإعطاء ،الوفاء

                                                 

  هـ ٢٩/٦/١٤١٨يف  ١٦١٥العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(

 ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز ج . د إعداد وتقدمي) فتاوى مساحة الشيخ جمموع(كتاب   ويف) ٢(

   ٢٦ ص



 توى و ع ءا اا   

 

ت�و لز�كا﴿: سبحانه اط الدين عن املعسر وإسق )١(﴾�ق龵يم�و لص�ال �

وألنه يقصد من ذلك وقاية املال ال  ،وإمنا هو إبراء ،ليس إيتاء وال إعطاء

   .مواساة الفقري

أو من أجـل   ،لكن جيوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته

وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فال بـأس إذا مل   ،غرمه

 .وإمنا هو فعل ذلك من نفسه ،وال شرط يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه

   .وفق اهللا اجلميع للفقه يف الدين والثبات عليه

لوقـت  :  ال يستطيع سد   ملا    مدين  مببلغ من 

لشـقة   ؛حلا ـا  لسيا  ما  كتقسيط  اللتز  ،أل عليه بعض 

عفا من بعض  .تبه يكا ال يكفي ملعيشته و   كا فهل  لدين 

   )٢(؟عن ما

ال جيوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية  ،بسم اهللا واحلمد هللا: ج

وإن أعطيته من زكاتك حلاجتـه فـال    ،ولكن جيب إنظار املعسر ،الزكاة

ألن  ؛أما الدين فال جيوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك وال عن غريه ،بأس

   .وفق اهللا اجلميع .ن الديونوليست إبراء م ،الزكاة بذل للمال ملستحقه

                                                 

   ٤٣سورة البقرة، اآلية ) ١(

 ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد البـاز ج . إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ جمموع(كتاب   ويف) ٢(

   ٢٥ ص



 توى و ع ءا اا   

 

ملا:  نسانا مبلغا من  عسا  ،قرضت  ية  ملا فه  نظر لظر

لتسديد طالبه باملبلغ ، يستطع  ال  هللا  لك عند  حتسب   ،فأ  

يا عطيتها  كا  لقر كأنه  جعل هذ  عتبا هـذ   ،بل  و  فهل 

كا هللا ؟ملبلغ  كم  فا جز    )١(.خ جو 

فال جيوز أن تسقطه عنه وتنويه  ،إذا وجب لك حق على شخص: ج

فقد اختذت إسقاط هذا املال الذي  ،من الزكاة  ألن يف ذلك وقاية ملالك

وأبقيت الزكاة اليت جيب عليك إخراجها ملكاً  ،مل حتصله زكاة عن مالك

   .وباهللا التوفيق .لك

                                                 

 ٥البـاز ج  عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد. إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ جمموع(كتاب   ويف) ١(

   ٢٧ ص



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم دفع الزكاة
  صوماللمنكوبي المجاعة في ال

مللكي  لسمو  هللا بن با  حضر صاحب  لعزيز بن عبد  من عبد 

يئـة   ئيس  لريا  م منطقة  لعزيز  ملكر سلما بن عبد  ألم 

رسـك   لبوسنة  عا  جلنـة منكـو �اعـة     (لعليا جلمع ت

هللا لكل خ )لصوما    .)١(فقه 

   :وبعد ،سالم علكم ورمحة اله وبركاته

هـ ٩/٣/١٤١٣وتاريخ  ٦/ ١٦٠٧فجواباً لربقية مسوكم الكرمي رقم 

بشأن رغبة مسوكم اإلفادة عن إمكانية دفع الزكاة ملنكـويب ااعـة يف   

   .الصومال

أفيد مسوكم بأنه ال مانع من دفع الزكاة إىل الفقـراء منـهم ألـم    

ؤلفة ومن قد يوجد منهم من غري املسلمني فهو من امل ،مسلمون يف اجلملة

   .قلوم املستحقني للزكاة

  رحم اهللا حاهلم ومجع مشلهم على اخلري وأصلح قادم 

                                                 

  هـ ١٤١٣رمضان  ٢١ -١٥بتاريخ ) ١٣٠٤(العدد ) جريدة العامل اإلسالمي(نشر يف ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

وضاعف خلادم احلرمني ولسموكم األجر واملثوبة والسالم عليكم ورمحة 

   .اهللا وبركاته

لبحو لعا إل    لرئيس 

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 



 توى و ع ءا اا   

 

  
  مسلمو البوسنة

  ناس بالزكاةوالھرسك من أحق ال

ملسلمني  :  لزكا للمجاهدين  عطا  لنا عن  يتسا بعض 

م مثا رسك  لك .لبوسنة  احتكم   أل   ؟فما   هل 

م لوقت  تعطى  ـا   ،هذ  إلسالمية   كز  ملر لقائمني عل   

لبلد نفسه ،لعا كثر ، فقر  لئك     )١(؟لو كانت حاجة 

 ،لفقـرهم  ؛املسلمون يف البوسنة واهلرسك مستحقون للزكـاة : ج

وهم  ،وتأليف القلوب ،وحباجة إىل النصر ،ولكوم مظلومني ،وجهادهم

وهكذا القائمون علـى املراكـز    ،وهكذا أمثاهلم ،من أحق الناس بالزكاة

 وهكذا فقراء املسلمني ،اإلسالمية بالتعليم والدعوة إىل اهللا إذا كانوا فقراء

يف العامل يستحقون من إخوام األغنياء أن يواسوهم ويعطفوا عليهم رمحة 

   ،هلم

                                                 

يف  ١٥١٩العـدد  ) جملـة الـدعوة  (، ويف ١٤٤لسـماحته ص  ) حتفة اإلخـوان (نشر يف كتاب ) ١(

 عبد اهللا الطيار والشـيخ . إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ جمموع(كتاب   ويفهـ، ٨/٧/١٤١٦

   . ١٢٣ ص ٥أمحد الباز ج



 توى و ع ءا اا   

 

وتثبيتاً هلم على اإلسالم على أن يكون الدفع هلم بواسطة  ،وتأليفاً لقلوم

وهم جديرون أيضاً بالعطف واملساعدة من غري الزكـاة   ،الثقات األمناء

املزكي أوىل مـن غريهـم    لكن فقراء البلد اليت فيها ،لألسباب املذكورة

لقول النيب صلى اهللا عليـه   ؛وإذا مل يوجد هلم ما يسد حاجتهم ،بالزكاة

ادعهم إىل أن يشـهدوا أن ال  (( :وسلم يف حديث معاذ ملا بعثه إىل اليمن

إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض 

، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة

متفق  )١())اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

   .على صحته

   

                                                 

باب الدعاء إىل ) اإلميان(، ومسلم يف ) ١٣٩٥(باب وجوب الزكاة برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ١(

   ١٩الشهادتني برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

هذه الرسالة من املسلمني  تبلغهعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من  من

 : ، آمنياحلقحكومات وشعوباً، وفقهم اهللا ملا فيه رضاه ونصر م 

   )١(:رمحة اهللا وبركاته، أما بعدعليكم و سالم

يعذبون من  واهلرسكإخوانكم من املسلمني يف مجهورية البوسنة  فإن

مجيعاً  عليكمفالواجب . أعداء اهللا ويقتلون ويعاملون بأنواع العذاب والظلم

 :وجل عزعمالً بقول اهللا . مساعدم بأنواع املساعدات باملال واجلاه والدعاء

龵ن�م�ا لم�ؤ�م و ع�لى ل龷 ﴿�ت�ع�ا�ن� :ه، وقوله سبحان)٢(﴾ن�و خ�و�﴿

  . )٣(﴾�لت�قو�

للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  املؤمن((: النيب صلى اهللا عليه وسلم وقول

  . )٤(بني أصابعه وشبك ))بعضاً

                                                 

   . هـ١٤١٣رمضان  ٢١ -١٥بتاريخ  ١٣٠٤العدد ) جريدة العامل اإلسالمي(نشر يف ) ١(

   ١٠سورة احلجرات، اآلية ) ٢(

   ٢اآلية  سورة املائدة) ٣(

الـرب والصـلة   (يف  ومسلم، ) ٢٤٤٦(باب نصر املظلوم برقم) املظامل والغصب(رواه البخاري يف ) ٤(

   ٢٥٨٥باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم برقم ) واآلداب



 توى و ع ءا اا   

 

املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم  مثل((: وقوله صلى اهللا عليه وسلم

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر  اجلسد مثلك

  . على صحتهما متفق )١())واحلمى

يف قوله صلى  املظلومثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم من األمر بنصر  وملا

 على متفق )٢())يسلمهأخو املسلم ال يظلمه وال  املسلم(( :اهللا عليه وسلم

  . صحته

داء اهللا، فإن إخوانكم من أوجب اهللا من نصر املسلمني ضد أع وملا  

 الصرباملسلمني يف مجهورية البوسنة واهلرسك يف صراع مع أعداء اهللا من 

وأنصارهم، فالواجب على مجيع املسلمني أن يساعدوهم باملستطاع لألدلة 

﴿فات�قو للَّه� م�ا : من اآليات واألحاديث، ولقوله عز وجل املذكورة

عنه فاجتنبوه، وما يتكم  ما((: هللا عليه وسلمصلى ا وقوله، )٣(﴾ع�ت�م�س�ت�ط

  أحق الناس من  وهم )٤())ما استطعتم منهأمرتكم به فأتوا 

                                                 

الـرب والصـلة   (يف  ومسلم، ) ٦٠١١(باب رمحة الناس والبهائم برقم ) األدب(رواه البخاري يف ) ١(

   ٢٥٨٦ؤمنني برقم باب تراحم امل) واآلداب

الـرب  (، ومسلم يف ) ٢٤٤٢( برقمباب ال يظلم املسلم املسلم ) املظامل والغصب(رواه البخاري يف ) ٢(

  ) ٢٥٨٠(باب حترمي الظلم برقم ) والصلة واآلداب

   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٣(

اهللا عليـه وسـلم    صلى رسولالباب االقتداء بسنن ) االعتصام بالكتاب والسنة(رواه البخاري يف ) ٤(

توقريه صلى اهللا عليه وسلم وترك سؤاله عما ال ضرورة إليـه  باب ) الفضائل(يف  ومسلم) ٧٢٨٨(برقم

  . ١٣٣٧برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

لنضاهلم وسداً حلاجام وإعانة هلم على  دعماًباملساعدة من الزكاة وغريها 

ونوصي مجيع جلان اإلغاثة يف اململكة . وتعاىلالصمود أمام أعداء اهللا سبحانه 

  . ومجع التربعات هلم بشأمدية وغريها بالعناية العربية السعو

خري، وأن ينصر  لكلاملسؤول أن يوفق املسلمني حكومات وشعوباً  واهللا

يف كل  املظلومنين يعينهم على نصر إخوام أم دينه وخيذل م أعداءه، و

 وغريمهامكان، وأن يوفق إخواننا املسلمني يف مجهورية البوسنة واهلرسك 

يه رضاه، وأن مينحهم الفقه يف الدين، وأن جيمعهم على احلق، وأن لكل ما ف

عليهم خيارهم ويصلح قادم، وأن يكتب هلم النصر على أعدائه  يويل

  . والقادر عليه ذلكسبحانه، إنه ويل 

  عليكم ورمحة اهللا وبركاته  والسالم

  لرئيس لعا إل لبحو لعلمية

شا إل لدعو    إلفتا 



 توى و ع ءا اا   

 

  )١(داء إلى األمة اإلسالمیة حكومات وشعوباً ن

من يبلغه من املسلمني يف كـل  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل 

  .مكان

  :أما بعد ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فليس خباف عليكم ما يعانيه شعب البوسنة واهلرسـك مـن ظلـم    

ر واليـابس  واضطهاد وتقتيل وتشريد وحرب ال هوادة فيها تدمر األخض

هـم   ،من قبل طغمة كافرة معتدية ظاملة حاقدة على اإلسالم واملسلمني

   .أولئك الصرب الذين ال يرقبون يف مؤمن إالً وال ذمة

فالواجب على مجيع املسلمني حكومات وشـعوباً أن يبـادروا إىل   

وغري ذلك  ،من النقود والغذاء والدواء ؛مساعدم جبميع أنواع املساعدة

�ت�ع�ا�ن�و ﴿ :لقول سبحانه ؛كل على حسب قدرته ،املساعداتمن أنواع 

 ،)٣(﴾قو للَّه� م�ا س�ت�طع�ت�م�فات�﴿ :وقوله عز وجل ،)٢(﴾ع�لى ل龷 �لت�قو�

�نف龵قو ف龵ي س�بيل لله龵 �ال ت�لقو بأي�د龵يكم� لى لت�ه�لكة龵  ﴿ :وقوله سبحانه

َّ لله� ي�ح龵ب��ح�ِسن�و�    

                                                 

  هـ ٨/٢/١٤١٤صدرت من مكتب مساحته بتاريخ ) ١(

   ٢سورة املائدة، اآلية ) ٢(

   ١٦سورة التغابن، اآلية ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

ن�ف龵ر� خ龵فافـا �ث龵قـاال �ج�اه龵ـد�    ﴿ :وقوله عز وجل ،)١(﴾لم�ح�ِسنني�

ل龵كـم� خ�ي�ـر� لَّكـم�  كنـت�م�        龵للـه بأم�و�ل龵كم� �نفِسكم� ف龵ي س�بيل 

باللَّي�ل �لن�ه�ا لَّذ龵ين� ي�نف龵قو م�و�له�م ﴿" :وقوله عز وجل ،)٢(﴾ت�ع�لم�و

س龵ر� �ع�الني�ة فله�م� ج�ر�ه�م� ع龵ند� �ب龷هـم� �ال خ�ـو�� ع�لـي�هم� �ال ه�ـم�     

   .)٣(﴾ي�ح�ز�ن�و

املسلم أخو املسلم ال يظلمـه وال  (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

   .ال خيذله :ومعىن ال يسلمه ،متفق على صحته ،)٤())يسلمه

من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه يف (( :له صلى اهللا عليه وسلموقو

ما من يوم يصـبح  (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم ،)٥())أهله خبري فقد غزا

اللهم أعط منفقـاً خلفـاً،     :العباد فيه إال ملكان يرتالن، فيقول أحدمها

  واألحاديث يف هذا  )٦())ويقول اآلخر اللَّهم أعط ممسكاً تلفاً

                                                 

  .١٩٥سورة البقرة، اآلية ) ١(

  .٤١بة، اآلية التوسورة ) ٢(

  .٢٧٤سورة البقرة، اآلية ) ٣(

الـرب  (، ومسـلم يف  ) ٢٤٤٢(باب ال يظلم املسلم املسلم برقم) املظامل والغصب(رواه البخاري يف ) ٤(

  ).٢٥٨٠(باب حترمي الظلم برقم ) والصلة واآلداب

، ومسلم ) ٢٨٤٣(باب فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري برقم ) اجلهاد والسري(رواه البخاري يف ) ٥(

  ).١٨٩٥( باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا برقم) اإلمارة(يف 

ومسلم يف ) ١٤٤٢(برقم  ﴾فَأَما من أَعطَى واتقَى﴿: باب قول اهللا تعاىل) الزكاة(رواه البخاري يف  ٦)(

  ).١٠١٠(باب يف املنفق واملمسك برقم  ) الزكاة(



 توى و ع ءا اا   

 

املسلم أخو املسلم ال يظلمـه  ((: وقوله صلى اهللا عليه وسلم ،ملعىن كثريةا

   .)١())وال حيقره وال خيذله

واآليات واألحاديث يف فضل اجلهاد واإلنفاق يف سبيل اهللا ومساعدة 

فأوصيكم أيها املسـلمون مجيعـاً   ، املظلومني وردع الظاملني كثرية جداً

 ،اللجان املوثوقة واهليئات املأمونـة باملساعدة العاجلة إلخوانكم بواسطة 

ومن اهليئات املوثوقة اهليئة العليا جلمع التربعات ملسلمي البوسنة واهلرسك 

اليت يرأسها صاحب السمو امللكي األمري املكرم سلمان بن عبد العزيز أمري 

   .منطقة الرياض

فأوصي اجلميع بدعمها بصفة مستمرة حـىت ينصـر اهللا املسـلمني    

 ،وتضع احلرب أوزارهـا  ،وخيذل الظاملني ، البوسنة واهلرسكوأعوام يف

مع العلم بأن التربعـات   .وهم مستحقون للمساعدة من الزكاة أو غريها

   .تودع يف بنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك األهلي

وينصر إخواننا املسلمني  ،ويعلي كلمته ،واهللا املسؤول أن ينصر دينه

وأن يكبـت   ،داء اهللا من الصرب وغريهـم يف البوسنة واهلرسك على أع

كما أسأله سبحانه أن يوفق ااهدين يف سبيله  ،أعداء اإلسالم أينما كانوا

   ،يف كل مكان

                                                 

  ) ٢٥٦٤(باب حترمي الظلم برقم ) ابالرب والصلة واآلد(رواه مسلم يف ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

وصلى ، إنه جل وعال مسيع الدعاء قريب اإلجابة ،وينصرهم على عدوهم

  .وآله وصحبه ،اهللا وسلم على نبينا حممد

ية   مف عا ململكة لعربية لسعو

  ئيس هيئة كبا لعلما

إلفتا    لبحو لعلمية 

  



 توى و ع ءا اا   

 

  

  حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

كا ملا لبنا مسجد يوشك على النتها:   ،ما حكم صر 

   )١(؟قد توقف بنا

وهو  ،وهو رأي اجلمهور واألكثرين ،املعروف عند العلماء كافة: ج

لني أن الزكـاة ال تصـرف يف   كاإلمجاع من علماء السلف الصاحل األو

وإمنا تصـرف يف األصـناف    ،عمارة املساجد وشراء الكتب وحنو ذلك

 ،الفقـراء  :الثمانية الذين ورد ذكرهم يف اآلية يف سورة التوبـة وهـم  

 ،والغـارمون   ،ويف الرقاب ،واملؤلفة قلوم ،والعاملون عليها ،واملساكني

   .وابن السبيل ،ويف سبيل اهللا

هذا هو املعروف عند أهل العلم وليس  . ختتص باجلهادويف سبيل اهللا

وال الطرق وال  ،وال يف تعمري املدارس ،من ذلك صرفه يف تعمري املساجد

  واهللا ويل التوفيق  .حنو ذلك

 

                                                 

عبد اهللا الطيار والشيخ امحد البـاز،  . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ١(

  ) ١٢٨ص  ٥ج(



 توى و ع ءا اا   

 

مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربية 

  السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سلمه اهللا 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

قم  احتكم  يخ  ،/ ٤٣٣شا خلطا   ،هـ٩/٢/١٤١٤بتا

كمة  فع لسماحتكم من جو فضيلة قاضي  لذ تشفعو فيه ما 

قع باحلجر ،قلو لو لصفو  لنفقة  ،ملتضمن بيا تعم مسجد   

يا لف  سني     .ملطلوبة لتعم مبلغ مائة 

أفيد مساحتكم بأنه بالعرض على أنظار مسوه الكرمي وجهين حفظه اهللا 

ويف انتظار ) ؟هل جيوز دفع هذا املبلغ من الزكاة أم ال: (بسؤال مساحتكم

ما يردين من مساحتكم،ليتسىن يل عرضه على أنظار مسوه الكرمي، والسالم 

  . )١(عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

   :بعده ،هللا وبركاتهوعليكم السالم ورمحة ا: ج

نفيدكم أنه ال جيوز صرف الزكاة يف تعمري املساجد يف قول مجهـور  

  وهو الذي نفيت به حنن واللجنة  ،أهل العلم
                                                 

خ يف / ٨٧٦وقد صدرت اإلجابة عنـه مـن مكتـب مساحتـه بـرقم      . م. استفتاء مقدم من ع) ١(

  هـ ٢/٤/١٤١٤



 توى و ع ءا اا   

 

 ،وضاعف للجميع األجر ،أثابكم اهللا ،فأرجو إشعار مسوه بذلك ،الدائمة

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ية لسعو لعربية  ململكة    مف عا 

هللا بن باع لعزيز بن عبد    بد 



 توى و ع ءا اا   

 

لزكا:  سة من ما  ملد بيت  ملسجد  و بنا     )١( ؟هل 

ألن العمل املذكور غري داخل يف األصناف الثمانية  ؛ال جيوز ذلك: ج

   .اليت هي مصارف الزكاة

  

هللا تعا:  ملساجد حيث يقو  لزكا لبنا  �ف龵ـي   ﴿ :هل جتو 

龵٢(؟﴾س�بيل لله(  

عند أهل  )٣(﴾�ف龵ي س�بيل لله龵 ﴿:الصحيح أن املراد بقوله سبحانه :ج

فال تصرف يف املساجد وال املدارس  ،العلم هم الغزاة واجلهاد يف سبيل اهللا

   .عند مجهور أهل العلم

ولكنـه   ،وذهب بعض املتأخرين إىل جواز صرفها يف املشاريع اخلريية

وخيالف ما مضى عليه أهل  ،دلةألنه خيالف ما دلت عليه األ ؛قول مرجوح

   .العلم
                                                 

هـ ١٤/٥/١٣٩٤خ يف / ١٠٦٥جابة عنه من مكتب مساحته برقم استفتاء شخصي وقد صدرت اإل) ١(

  . عندما كان رئيساً للجامعة اإلسالمية

يف اجلامع الكـبري  ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن ) ٢(

  . بالرياض

  . ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

  

  الدورات العلمیة لیست مصرفاً للزكاة

ملوثوقة  شـرعية   :  إلسالمية  ملؤسسا  تقيم بعض 

لشرعي  لعلم  تعليمهم  حلاجة  تثقيفهم  با  مناطق هم بأمس 

لصحيحة مج     ،لعقيد  لـ عـم هـذ  ملؤسسا  تطلب تلك 

هللا تعـا  فهل ،لدعوية لدعم  قو  �ف龵ـي س�ـبيل   ﴿: يدخل هذ 

龵؟)١(﴾لله   

�ف龵ـي  ﴿ :ال تدخل الدورات املذكورة وأشباهها يف قوله تعـاىل : ج

龵اهدون يف سبيل  ؛يف أصناف أهل الزكاة ﴾س�بيل للهألن املراد بذلك ا

زكـاة  لكن من كان من املعلمني أو من املتعلمني فقرياً فيعطى من ال ،اهللا

   .اآلية )٢(﴾� ل龵لفقر� �لم�س�اك龵نين�م�ا لص�د�قا﴿: لقوله سبحانه ؛لفقره

  

                                                 

  هـ ٨/١٢/١٤١٩بتاريخ  )١٦٨٥(العدد ) جملة الدعوة(نشر يف ) ١(

   ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

  طباعة القرآن لیست من مصارف الزكاة

  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا 

   :السالم عليكم ورمحة اله وبركاته

بطة لعا  احتكم صو من نشر لر إلسالمي خاصة نبعث  

بطة هي تقـو بنشـر    ،صا من  شئو لقر لكرمي بالر

تلفة ة معانيه  لغا متعد  تر لكرمي  لقر  كما   ،طباعة 

ملرفقة لنشر  لنا  ،ملشر يتضمن حاجا متنوعة مفصلة   سؤ

يع :هو ملشا ذ  لزكا  لصر من  و  كم  ؟هل  هللا خ نرجو جز

تنا فظكم ،فا    .)١(هللا 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

لكونه  ؛ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة ال تصرف يف هذا املشروع

ن�م�ا لص�د�قا� ل龵لفقـر�  ﴿ :ليس من املصارف املذكورة يف قوله سبحانه

  اآلية  )٢(﴾ ...�لم�س�اك龵ني

                                                 

وقـد صـدرت اإلجابـة عنـه مـن مكتـب مساحتـه بتـاريخ         . ج. ع. استفتاء مقدم من م) ١(

  هـ ٢٣/١٠/١٤١٠

   ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

   .التوبة من سورة

وقد صدر من جملس هيئة كبار العلماء قراراً يقتضي عـدم صـرف   

واسأل اهللا أن يوفقنا وإيـاكم   ،كما ذكرنا آنفاً ،الزكاة يف هذا املشروع

وأن يبارك يف جهودكم وأعمالكم وأن يتقبل منكم إنه  ،لكل ما فيه رضاه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،مسيع قريب

  إل لبحو لرئيس لعا

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 



 توى و ع ءا اا   

 

  ابن السبیل من مستحقي الزكاة

ه:  سرقت  لزكا ،جل  بلد غ بلد   ،فهل يعطى من 

حلاضر لوقت  ملالية تيسر   ملعامال     )١(؟بالرغم من  

فإذا ادعـى احلاجـة أو    ،هذا املسئول عنه يعترب من أبناء السبيل: ج

فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إىل بلده ولو كان  ،ضياع النفقة أو سرقتها

   .غنياً يف بلده

  

  حكم دفع الزكاة لألخ
  واألخت والعم والعمة وسائر األقارب

حملتا :  أل ألخيه  لزكا من  لكـن  (هل جتو  يعمل  عائل 

لفق ؟)خله ال يكفيه كذلك هـل تـدفع    ؟كذلك هل جتو للعم 

ا ألخيها مل كا ما   ر 

                                                 

يف ) ١٥١٩(العـدد ) جملـة الـدعوة  (، ويف ١٤٤لسـماحته ص  ) حتفة اإلخوان(نشر يف كتاب ) ١(

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(كتاب هـ، ويف ٨/٧/١٤١٦

  ) ١٢٥ص  ٥ج(الباز 



 توى و ع ءا اا   

 

ختها    )١(؟عمتها  

ال حرج يف دفع الرجل أو املرأة زكاما لألخ الفقري واألخـت  : ج

لعموم األدلـة    ؛الفقرية والعم الفقري والعمة الفقرية وسائر األقارب الفقراء

الصدقة (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛بل الزكاة فيهم صدقة وصلة

ما عدا الوالدين وإن  .)٢())صدقة ويف ذي الرحم صدقة وصلة يف املسكني

فإا ال تدفع إليهم الزكاة ولـو   ،واألوالد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا ،علوا

ومل  ،بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا اسـتطاع ذلـك   ،كانوا فقراء

   .يوجد من يقوم باإلنفاق عليهم سواه

  

لزكا  :  فع  و  خلا  ،لقريبهل  لعمة  لعم  كاأل 

وهم    )٣(؟خلالة 

  بل  ،إذا كانوا فقراء فال بأس بدفع الزكاة إليهم: ج

                                                 

. إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(، ويف كتاب ١١٠ص  ١ج) كتاب الدعوة(نشر يف ) ١(

  ) ١٢١ص  ٥ج(عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز 

، والنسـائي يف  ) ١٥٧٩٤(حديث سلمان بن عـامر بـرقم   ) ملدنينيمسند ا(رواه اإلمام أمحد يف ) ٢(

  ) ٢٥٨٢(باب الصدقة على القارب برقم) الزكاة(

عبد اهللا الطيار والشيخ أمحـد البـاز   . إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ(نشر يف كتاب ) ٣(

  ) ١٢١ص  ٥ج(



 توى و ع ءا اا   

 

الصدقة (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛الصدقة فيهم أفضل من غريهم

   .)١())على املسكني صدقة وعلى ذي الرحم صدقة اثنتان صدقة وصلة

 ،وأوالده ،وجداته ،وأجداده ،وأمهاته ،ائهأما إذا كان األقارب من آب

بل جيب  ،سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فال يدفع الزكاة إليهم ،وأوالد أوالده

   .أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة

  

  حكم دفع الزكاة لألم

ية . . .أل :  لسعو لعربية  ململكة  يقو   ،من بريد 

له و   :سؤ لزكـا هل  عت من  ملا  لد مبلغا من   ،عطي 

حلمد هللا الة جيد  هو  لد ينفق عليها  كذلك فإ  ،علما بأ 

لعمل  يتز بعد خا قا على  افظ علـى   ،  هللا ال  هو هد 

لزكا ،لصال كث صر له شيئا من  و   كم  ؟فهل  فيد جز

   )٢(.هللا خ

  

                                                 

  سبق خترجيه ) ١(

   ١١١ص  ١ج) كتاب الدعوة(هـ، ويف ١٤١١ة يف ذي احلج) الة العربية(نشر يف ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

ألن الوالـدين ال   ؛ال جيوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكـاة : ج

   .وألا غنية عنها بإنفاق والدك عليها ،تصرف فيهما الزكاة

ألن الصالة  ؛أما أخوك فال جيوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصالة

وألن تركها عمداً كفر أكـرب   ؛هي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني

ومـىت   ،وألنه قوي مكتسب ،حد وجوا يف أصح قويل العلماءولو مل جي

ألنه املسؤول عنه مـن   ؛دعت احلاجة إىل اإلنفاق عليه فأبوه أوىل بذلك

وأعاذه من  ،هداه اهللا وأرشده إىل احلق ،جهة النفقة ما دام يستطيع ذلك

   .شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء

لنقو لأل:  كا  فع     )١(؟ما حكم 

فالزكاة فـرض اهللا   .لزكاة ال تدفع لألم وال لألب وال لألوالدا: ج

ن�م�ا لص�د�قا� ل龵لفقر�  ﴿ :يف قوله تعاىل ،صرفها على جهات خمصوصة

م龵ني�   �لم�س�اك龵ني �لع�ام龵ل龵ني� ع�لي�ه�ا �لم�ؤ�لَّفة龵 قلوب�ه�م� �ف龵ي لر龷قا �لغ�ـا

龵ي س�بيل لله龵ف� 龵ن� لله龷فهذه اجلهات هي اليت  ،)٢(﴾�ب�ن لس�بيل فريض�ة م

أما األم واألب واألجداد واألوالد وأوالدهـم فـال    ،تصرف فيها الزكاة

والواجب على املسلم أن ينفق عليهم من ماله ال من  ،تصرف فيهم الزكاة

   ،الزكاة

                                                 

  ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(

   ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

ـ  ،فالزكاة تصرف إىل غريهم ه فالواجـب أن  أما والداه وأوالده وزوجت

   .واهللا ويل التوفيق .يصرف عليهم من ماله ال من الزكاة

  

كا لنقو  أل:  فع     )١(؟هل هو جائز ؟ما حكم 

الزكاة ال تدفع لألم وال لألب وال للجـدات وال لألجـداد وال   : ج

ألن هؤالء األصول والفروع  ؛لألوالد ذكوراً كانوا أو إناثاً وال ألوالدهم

وإمنا يعطيهم وينفق عليهم مـن   ،حق يف الزكاة بالنسبة إىل الولدليس هلم 

وإمنا تدفع الزكاة للفقراء مـن غريهـم    .ماله إذا دعت احلاجة إىل ذلك

واألعمام والعمات وأوالدهم وغريهم من  ،كاإلخوة واألخوات وأوالدهم

أما الوالدان واألوالد وهكذا األجداد واجلدات فال تـدفع هلـم    ،الفقراء

   .كاةالز

  

                                                 

  الشريط الثامن ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم دفع الزكاة للجدات

  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن بازحفظه اهللا 

  : السالم علكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

  : أرجو من مساحتكم التكرم باإلجابة على سؤايل هذا

هم جد   تاجني  قا  كاته   فع  ن عند ما  هو 

ل ليست ،مي م عائـل   ،  جد  جد  نه  لعلم  مع 

هو مـا   ،غ سلم  هللا عليه  هللا صلى  سو  عت حديثا عن  قد 

ألقربني(( :معنا حلديث ))جعلوها   ما حكم  ؟فما مد صحة هذ 

فعتها ل سبق   ها ؟لسنو  حصي عد ن ال  لعلم  هذ  .مع 

ينفع بعل هللا  ميد  عمر  ملسـلمني جو من  لسـال   ،مك 

بركاته  هللا  ة     .)١(عليكم 

   :وبعد ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته: ج

احلديث املذكور صحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال أليب  

قال له الـنيب   ،طلحة األنصاري ملا أراد أن يتصدق بنخل له امسه بريحاء

  ها أرى أن جتعل(( :صلى اهللا عليه وسلم

                                                 

  . م. أ. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من املستفيت م) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

أما الزكـاة   ،وهذا يف صدقة التطوع ،متفق على صحته )١())يف األقربني

إن كان األقربون ليسوا من الفروع وال من األصول جـاز   ،ففيها تفصيل

كاإلخوة واألخوال واألعمام وحنـوهم إذا كـانوا    ،صرف الزكاة فيهم

وهكذا زوجة اجلد إذا كانت ليست جـدة   ،فتكون صدقة وصلة ،فقراء

وعليك أن تقضـي مـا    ،انت فقرية ليس هلا عائل يقوم حباجااوك ،لك

ويف زوجة جدك إذا كانت مسـتغنية بنفقـة    ،صرفته يف جدتك أم أمك

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،وفق اهللا اجلميع .غريك

ية لسعو لعربية  ململكة    مف عا 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 

                                                 

باب فضل ) الزكاة(ومسلم يف ، ) ٢٧٥٢(باب إذا وقف أو أوصى برقم) الوصايا(رواه البخاري يف ) ١(

  ) ٩٩٨(النفقة والصدقة على األقربني برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

  
  الفقراء الزكاة تدفع لألقارب

  الذین لیسوا من األصول وال من الفروع
  من عبد العزيز بن عبـد اهللا بـن بـاز إىل حضـرة األخ املكـرم      

  .سلمه اهللا       .م. م

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم    

  : )١(السؤالني التاليني  هـ املشتمل على٢٦/٧/١٤٠٨وتاريخ  ٣٤٨٢

ألقا هل هـذ   :لثا خر نقو   عندما نذهب  بلدتنا 

كا  ما أل نعـم  ؟لنقو تعت  لسؤ  كم على   . كا 

قو  كا  خرجه من  لنقو  بلد مقد ما  ل  و    هل 

حملتاجني هنا يعها على  نا .. .مس حلاجة ليهاعلما �م   ؟بتو فيد

؟  هللا خ كم     )٢(جز

  إنك إذا أخرجت النقود ألقاربك الفقراء الذين ليسوا : ج

                                                 

  هـ ٤/١١/١٤٠٨وتاريخ ) ٢/ ٣٣٨٦(صدر من مكتب مساحته برقم ) ١(

  ) باب زكاة النقدين(وضعت إجابة مساحته على السؤال األول يف ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

من فروعك وال أصولك وهم اآلباء واألمهات واألجداد واجلدات والبنون 

أما نقل الزكاة من بلـدك   ،والبنات وأوالدهم بنية الزكاة جاز لك ذلك

   .ة كشدة الفقر وحنو ذلكفإنه جيوز للمصلحة الراجح

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  ،وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

لبحو لعا إل    لرئيس 

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم دفع الزكاة لإلخوة الذین تجب النفقة
  من الزكاةعلیھم وحكم قضاء دین الوالد أو الولد 

خـو   :  لفطـر   كا  ملا   كا  خر  هل يصح  

ه  لدنا  فا  لد بعد  لذين تقو على تربيتهم  لقاصرين  خو 

شعر  ؟هللا لك  لقاصرين  خو غ  لزكا   فع هذ  هل يصح 

ـم هـذ    فـع  لنا  هم من  كثر من غ مبا  ليها  تاجو   �م 

   )١(؟لزكا

إن دفع الزكاة إىل األقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها : ج

ألن الصدقة على القريب صدقة وصـلة إال   ؛إىل من هم ليسوا من قرابتك

وأعطيتهم من الزكاة ما حتمي  ،إذا كان هؤالء األقارب ممن تلزمك نفقتهم

ء اإلخوة الـذين  فإن قدر أن هؤال ،به مالك من اإلنفاق فإن فهذا ال جيوز

وان مالك ال يتسع عليهم لإلنفاق عليهم فـال   ،ذكرت واألخوات فقراء

وكذلك لو كان هـؤالء اإلخـوة    .حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك

فإنه ال حرج  ،واألخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك

  وذلك ألن الديون  ؛عليك يف هذا أيضاً

                                                 

  هـ ٢٥/٩/١٤١٩بتاريخ ) ١٣٠٥١(العدد ) جريدة املدينة(نشر يف ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

قريبه فيكون قضاؤه من زكاته أمراً جمزيـاً   ال يلزم القريب أن يقضيها عن

حىت ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين ألحد وال يستطيع وفاءه فإنه جيوز 

 ،أي جيوز أن تقضي دين أبيك من زكاتـك  ،لك أن تقضيه من زكاتك

وجيوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن ال يكون سبب هـذا  

سببه حتصيل نفقة واجبة عليك  الدين حتصيل نفقة واجبة عليك فإن كان

لئال يتخذ ذلك حيلة علـى   ؛فإنه ال حيل لك أن تقضي الدين من زكاتك

منع اإلنفاق على من جتب نفقتهم عليه ألجل أن يستدين مث يقضي ديوم 

   .واهللا أعلم .من زكاته

  

  حكم دفع الزكاة آلل البیت

ملا لألشر من ب هاشم:  كا  فع  و     )١(؟هل 

 ؛كل من عرف أنه من بين هاشم ال جيوز أن تدفع إليه الزكـاة : ج

 ،)١())إا ال تنبغي حملمد وال آلل حممد(( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  وألحاديث أخرى وردت يف ذلك 

                                                 

 ٥عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز ج. إعداد وتقدمي د) جمموع فتاوى مساحة الشيخ( كتاب نشر يف) ١(

   ١٢٨ص 



 توى و ع ءا اا   

 

ويـدخل   ،وآل حممد هم بنو هاشم .ثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

سواء كانوا من ذرية احلسن  ،هفيهم ذرية علي بن أيب طالب رضي اهللا عن

   .أو احلسني أو غريمها

                                                                                                                                

، ومسـلم يف  ) ١٧٠٦٤(حديث عبد املطلب بن ربيعة برقم) مسند الشاميني(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(

  ) ١٠٧٣(باب ترك استعمال آل النيب على الصدقة برقم ) الزكاة(



 توى و ع ءا اا   

 

  ال حرج على آل البیت في أخذ صدقة التطوع

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بـن  / مساحة مفيت عام اململكة الوالد 

  بازحفظه اهللا آمني 

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

ما يثبت أننا نلتقي يف حنن يا مساحة الشيخ من قبيلة األشراف ولدينا 

   .النسب الطاهر نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم

ملف احة  لعلم  هنا نا  :سؤ يا  لصدقة مع  هل جتو فينا 

خـذها    جـا  لصدقة نقدية  مالية  من نفس لقبيلة  جا�م 

أل  ،حلوها ألنفسهم حلب   لصدقة مما يؤكل كمثل   جا�م 

رمو�ا على نفسهم غ ال يقبلو�ا     ؟ لتمر 

ها خذ م  لصدقة  كانت نقديا جا  ما   ،حجتهم  

   .كانت مما يؤكل  يلبس حرموها

لشافية ح نعلـم مـا هـو     لكافية  إلفا  احتكم  جو من 

نتجنبه خلطأ  نعر  نتبعه  سـد خطـاكم    .لصحيح  هللا  فقكم 

جعله  ميز حسناتكمجعل  كا  لسـال علـيكم    .علمكم مبا

بركاته  هللا     .)١(ة 

                                                 

من الطائف، وقد أجـاب عنـه مساحتـه بتـاريخ     . ش. أ. قدم لسماحته من عاستفتاء شخصي ) ١(

  هـ ٣/١/١٤٢٠



 توى و ع ءا اا   

 

   :بعده ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

قد صحت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دالة علـى  

 .حترمي الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم سواء كانت نقوداً أو غريها

   .وع فال حرج فيهاأما صدقة التط

والواجب عليكم مجيعاً احلذر مما حرم اهللا عليكم والتواصـي بتـرك   

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،وفق اهللا اجلميع .ذلك

ململكة   مف عا 

هللا بن با لعزيز بن عبد    عبد 



 توى و ع ءا اا   

 

  
  حكم أخذ آل البیت

  مما یسمى بالضمان االجتماعي

حلا :  سر متوسطة  هللا  ن  هللا صـلى  سو  هل بيت  من 

لك ثائق تثبت  لدينا  سلم     .عليه 

اللتحـا   لستني حيث تنطبق عليه شر  لد سن  قد بلغ 

الجتماعي لضـما    ،بالضما  الستفا مـن  لد  لو قد طلبنا من 

هللا عليـه    لرسو صـلى  فض أل هنا حديثا عن  الجتماعي لكنه 

عطا لصدقة ألهل بيتهسلم ينص على عد  لزكا  هل  :سؤ ، 

لصدقة  ال الجتماعي  حكم  لضما     .)١(فيد ؟يعت 

إذا توافرت يف والدك الشروط املعتربة فيمن يستفيد من مصـلحة  : ج

ألنه مساعدة من بيت املـال   ؛الضمان االجتماعي فإنه حيل له اخذ ذلك

وليس هو من الزكاة حسب  ،لوبةللفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط املط

   .إفادة اجلهة املسؤولة عن ذلك

                                                 

  ) ١٥٤ص  ٢ج() كتاب الدعوة(نشر يف ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

  حكم صرف الزكاة ألسرة واحدة

كا ماله:  إلنسا  خر  يا مثال ،   ،كانت قليلة كمائ 

تاجة  تفريقها على عد مـن   حد  ألفضل  تعطى ألسر  فهل 

حملتاجة هللا خ ؟ألسر  كم    )١(فيد جز

ألن  ؛ذا كانت الزكاة قليلة فصرفها يف أسرة حمتاجة أوىل وأفضلإ: ج

   .توزيعها بني األسر الكثرية مع قلتها يقلل نفعها

  

  حكم إعطاء المدین
  الزكاة كلھا لقضاء دینھ

ين:  عليه  عليه  ،  متز فق  جة من فق  خت متز

ليهما بالكامل كا ما  فع  و   لزكـا    ك ؟ين فهل  انـت 

يو�ما ما ،تغطي  ملا  كا  فع جز من     )٢(؟ 

                                                 

جمموع (، ويف كتاب ٩٢ص  ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ١(

  .١٢٦ص  ٥محد الباز جعبد اهللا الطيار والشيخ أ. إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ

جمموع (، ويف كتاب ٨٩ص  ٢مجع وترتيب الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(نشر يف كتاب ) ٢(

   .)١٢٢ص  ٥ج(عبد اهللا الطيار والشيخ أمحد الباز . إعداد وتقدمي د) فتاوى مساحة الشيخ



 توى و ع ءا اا   

 

ال مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كانا مسلمني وعليهمـا ديـن   : ج

: ألما داخالن يف قولـه سـبحانه   ؛يغطي زكاتك ال يستطيعان قضاءه

   .وباهللا التوفيق .)١(﴾� ل龵لفقر� �لم�س�اك龵نين�م�ا لص�د�قا﴿

  

  لزكاة ال تعطى لكافرا
  إال أن یكون من المؤلفة قلوبھم

   )٢( ؟يصح عطا لزكا لذمي: 

 ،الزكاة على قول اجلمهور ال تعطى لذمي وال غريه من الكفـرة : ج

ألن الزكـاة   ؛واآليات واألحاديث يف هذا كثرية معلومة ،وهو الصواب

أن توزع بني فيجب  ،مواساة من املسلمني لفقرائهم ورعاية لسد حاجام

إال أن يكون الكـافر مـن    ،وغريهم من بقية األصناف الثمانية ،فقرائهم

فيعطى ترغيباً لـه يف   ،املؤلفة قلوم وهم الرؤساء املطاعون يف عشائرهم

  اإلسالم 

                                                 

   ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ١(

  العلم يف جملس مساحته استفتاء شخصي قدم لسماحته من أحد طالب ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

كما يعطى املؤلف أيضاً لتقوية إميانه إذا كان  ،أو لكف شره عن املسلمني

ك من األسباب الـيت نـص عليهـا    أو إلسالم نظريه أو لغري ذل ،مسلماً

   .العلماء

ن�م�ـا لص�ـد�قا� ل龵لفقـر�    ﴿ :واألصل يف ذلك قوله عز وجـل 

وقول النيب صلى  ،)١(﴾...�لم�س�اك龵ني �لع�ام龵ل龵ني� ع�لي�ه�ا �لم�ؤ�لَّفة龵 قلوب�ه�م�

وا أن ال ادعهم إىل أن يشهد((اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل ملا بعثه لليمن 

إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن أجابوك لذلك، فأعلمهم أن اهللا افتـرض  

عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة فإن أجابوك لذلك فـأعلمهم أن اهللا  

احلـديث   )٢())افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

   .متفق عليه

  عادة المناخ تبرع سنوي من الدولة

و ستال لعا لسنوية ملسما ملنا  كنت موظفا هل : 

تبا شهريا ال ،ستلم  يضا     )٣(؟هل يستحقها 

                                                 

   ٦٠سورة التوبة، اآلية ) ١(

  سبق خترجيه ) ٢(

يف اجلامع الكـبري  ) الزكاة ومكانتها يف اإلسالم(من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد حماضرته عن ) ٣(

  . بالرياض



 توى و ع ءا اا   

 

والدولة تتربع لكل  ،عادة املناخ تربع من الدولة سنوي ال بأس ا: ج

وإذا مـات   ،فإذا أخذت عادة املناخ فال بأس ،الرعية من بادية وحاضرة

  واهللا املوفق  .إال إذا منعتها احلكومةصاحبها فهي لورثته 

  

  حكم التسول

لتسو:  لدين      )١( ؟ما حكم 

التسول ال جيوز إال يف أحوال ثالث قد بينها النيب صلى اهللا عليه : ج

وسلم يف احلديث الصحيح وهو ما رواه مسلم يف صحيحه عن قبيصة بن 

إن (( :وسلم أنه قال خمارق اهلاليل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه

رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حـىت  : املسألة ال حتل ألحد إال لثالثة

يصيبها مث ميسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسـألة  

حىت يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثالثـة مـن ذوي   

سألة حـىت يصـيب   أصابت فالناً فاقة، فحلت له امل احلجى من قومه لقد

ما سواهن من املسألة يا (( :مث قال صلى اهللا عليه وسلم ))قواماً من عيش

  قبيصة سحت يأكله صاحبه 

                                                 

وقـد صـدرت   ) جريدة املسلمون(هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من ) ١(

  هـ ١٧/٦/١٤١٦عنهما بتاريخ  اإلجابة



 توى و ع ءا اا   

 

قد أوضح فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم أنواع  :فهذا احلديث .)١())سحتاً

فمن كان عنده ما يسد حاجته مـن   ،وان ما سواها حمرم ،املسألة املباحة

ة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من جنارة أو راتب وظيفة أو جتار

   .حدادة أو زراعة أو حنو ذلك حرمت عليه املسألة

وهكذا من  ،أما من اضطر إليها فال حرج عليه أن يسال بقدر احلاجة

فال حـرج   ،حتمل محالة إلصالح ذات البني أو النفقة على أهله وأوالده

   .فيقواهللا ويل التو .عليه أن يسأل لسد الغرامة

  

بعض ألئمة مينعو�م من :  بعض ملتسولني يسألو  ملساجد 

ليل على منعهم ،لسؤ هم ؟فهل لديهم  عطا و     ؟هل 

لكـن إذا كـان    ،ال أعلم بأساً يف ذلك وال أعلم حجة ملن منعه: ج

ملا يف  ،السائلون يتخطون رقاب الناس وميشون بني الصفوف فينبغي منعهم

وهكذا وقت اخلطبة جيب أن مينعوا لوجوب  ،إيذاء املصلني عملهم هذا من

وألن سؤاهلم يف هذه احلـال   ،اإلنصات عليهم وعلى غريهم من املصلني

   .يشغل غريهم عن استماع اخلطبة
                                                 

) الزكاة(، ومسلم يف ) ٢٠٠٧٨(حديث قبيصة بن خمارق برقم) مسند البصريني(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(

  ) ١٠٤٤(باب من حتل له املسألة برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

  

 ب صدقة التطوعبا

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

 

 



 توى و ع ءا اا   

 

  الحث على تفقد أحوال
  )١(المسلمین أفرداً وجماعات

ـ   ،احلمد هللا رب العاملني ق وصلى اهللا وسلم وبارك على خـري اخلل

 ،ومن اهتدى داه إىل يوم الـدين  ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه ،أمجعني

   :أما بعد

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،أيها األخوة يف اهللا

نو ﴿ :يقول اهللا سبحانه وتعاىل ال تعا لتقو  ل  نو على  تعا

لعد إل  لب﴿ :ويقول سبحانه ،)٢( ﴾على  ر� ح�ت�ى ت�نف龵قو لن ت�ن�الو 

م龵ن�و باللَّه龵 ��س�ول龵ه龵 �نف龵قو م龵م�ـا  ﴿ :ويقول سبحانه ،)٣(﴾ م龵م�ا ت�ح龵ب�و

م�ن�و م龵نكم� �نفقو له�م� ج�ر� كب�    .)٤(﴾ج�ع�لكم م�س�ت�خ�لف龵ني� ف龵يه龵 فالَّذ龵ين� 

مثل املـؤمنني  ((: م قالويف احلديث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسل

يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منـه عضـو   

: ويقول عليه الصـالة والسـالم   .)٥())تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

  من كان يف ((

                                                 

  هـ ١٨/٨/١٤١٣صدرت من مكتب مساحته بتاريخ ) ١(

   ٢سورة املائدة، اآلية ) ٢(

    ٩٢سورة آل عمران، اآلية ) ٣(

   ٧سورة احلديد، اآلية ) ٤(

الـرب والصـلة   (، ومسـلم يف  ) ٦٠١١(باب رمحة الناس البهائم برقم ) األدب(رواه البخاري يف ) ٥(

  ) ٢٥٨٦(باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم برقم ) واآلداب



 توى و ع ءا اا   

 

   .)١())حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته

الهتمام هذه األدلة وغريها من الكتاب والسنة تدعونا على العناية وا

 ،وتفقد أحـواهلم  ،بإخواننا املسلمني أفرداً ومجاعات يف كل بقاع األرض

 ،ومعرفة مطالبـهم  ،ورصد احتياجام ،وحتسس آالمهم ،ومعرفة واقعهم

مع العناية بتقدمي األهم  ،كل حبسب استطاعته ،مث العمل على مساعدم

يف غريها من و ،وهكذا فهناك من  املسلمني يف بالد املسلمني ،على املهم

وهناك من حيتـاج إىل   ،البلدان األخرى من حيتاجون إىل الطعام والكساء

وهنـاك مـن    ،وهناك من حيتاج إىل الكتاب واملدرسة ،التعليم والتدريب

وهناك مـن   ،ويذكر فيه اسم اهللا ،حيتاج إىل بناء مسجد تقام فيه الصالة

ويـبني هلـم    ،باهللا يذكرهم ،حيتاج إىل املدرس واملرشد والداعية إىل اهللا

حىت يعبدوا اهللا على هـدى   ،ويوضح هلم أحكام دينهم ،حقيقة اإلسالم

وهؤالء وأولئك حيتاجون إىل الطبيب وإىل املستشـفى لعـالج    ،وبصرية

  وإىل املأوى املناسب يقيهم احلر  ،مرضاهم

                                                 

، ومسلم ) ٢٤٤٢(باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه برقم) املظامل والغصب(رواه البخاري يف ) ١(

  ) ٢٥٨٠(باب حترمي الظلم برقم ) الرب والصلة واآلداب( يف



 توى و ع ءا اا   

 

   .وحيفظ هلم إنسانيتهم وكرامتهم ،والربد

يه الكثري من إخوانكم املسلمني ال خيفى عليكم ما يعان :أيها اإلخوان

يف سائر بالد اهللا من فقر وجهل وبؤس وحرمان وبطالة ومرض وجهـل  

 ،مما يوجب التعاون ومضاعفة اجلهد حلماية اإلنسان املسلم ،بأحكام الدين

اهليئـة اخلرييـة   (وإن هذه املؤسسة املباركة  ،وإنقاذه من أسباب اهلالك

 ،جديرة بكل دعم وتشجيع ومساندة ،ةهلي منشاة خري )اإلسالمية العاملية

ومعاجلـة   ،وهي العناية مبعرفة آالم املسـلمني  ،فأهدافها وغاياا واضحة

وعطاؤها للعامل  ،واحلفاظ على هويتهم اإلسالمية ،مشاكلهم أينما كانوا

   :ومن أبرز صفات هذه اهليئة ،اإلسالمي كله

نة مهمـا كـان   أو تنخرط يف انتماءات معي ،أا ال تتسم بصفة بيئية

املستلهم من كتاب اهللا وسنة رسوله  ،إال االنتماء اإلسالمي اخلريي ،نوعها

   .صلى اهللا عليه وسلم

وأعطاهم سعة يف  ،لذا فإنين أدعو مجيع أهل اخلري ممن وهبهم اهللا املال

وذلك بدعم هـذه املنشـأة    ،أن يبادروا يف اإلنفاق يف سبيل اهللا ،الرزق

لكي تتمكن مـن القيـام    ،هام يف مشاريعها املتنوعةواإلس ،اخلريية باملال

وقد وعد اهللا املنفقني باخللف  .وحتقق أهدافها اإلسالمية النافعة ،بأعماهلا

  �م�ا نفقت�م م龷ن ش�ي�ٍ فه�و� ﴿ :قال تعاىل ،يف الدنيا واآلخرة



 توى و ع ءا اا   

 

ق龵ني� م�و ل龵أنفِسـكم  �م�ا ت�قد龷﴿ :وقال سبحانه ،)١(﴾ي�خ�ل龵فه� �ه�و� خ�ي�ر� لر�

   .)٢(﴾م龷ن� خ�ي�ر ت�جد�� ع龵ند� للَّه龵 ه�و� خ�ي�ر� �ع�ظم� ج�ر�

ومن األمور املعتربة لدعم هذه اهليئة اخلريية أن القائمني عليها هم من 

وفرغـوا   ،وبذلوا أمواهلم ،الرجال الثقات املخلصني الذين نذروا أنفسهم

فهـذا   ،ألكرب عدد من احملتاجني من املسلمني أوقام إليصال اخلري والنفع

تنميه  ،مما يشجع املسلم ويطمئنه إىل أن ما يبذله من مال هو يف أيد أمينة

   .وتزكيه حىت يصل على مستحقيه

وذه املناسبة فإنين أوصيكم ونفسي بتقـوى اهللا سـبحانه    :إخواين

لى أمر هـذه  وأوصي إخواين القائمني ع ،وتعاىل ومراقبته يف السر والعلن

وذلك بأن ال يتصرفوا فيها  ،اهليئة اخلريية أن يتقوا اهللا يف أموال هذه اهليئة

وأن يبتعدوا عن التعامل ـا يف   ،وينموها إال بالطرق الشرعية الصحيحة

 ،كل ما تدخله شائبة الربا أو املعامالت احملرمة املخالفة للشريعة اإلسالمية

إن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً، ! أيها الناس(( :ففي احلديث الصحيح

ي�ا ي�ه�ا لر�س�ـل   ﴿: ، فقال))وإن اهللا تعاىل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني

  كلو م龵ن� لطَّي龷ب�ا龵 �ع�م�لو ص�ال龵ح�ا ن龷ي بم�ا ت�ع�م�لو 

                                                 

  .٣٩سورة سبأ، اآلية ) ١(

  . ٢٠سورة املزمل، اآلية ) ٢(



 توى و ع ءا اا   

 

م�ن�ـو كلـو م龵ـ   ﴿ :وقال .)١(﴾ع�ل龵يم� ن طي龷ب�ـا龵 م�ـا   ي�ا ي�ه�ا لَّذ龵ين� 

مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب، ميد يديـه إىل  (( .)٢(﴾��قن�اكم�

ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، ! يا رب ! يا رب . السماء

   .)٣())فأىن يستجاب لذلك. وغذي باحلرام

وأن مينحكم إصابة احلق يف  ،واهللا املسئول أن يوفقنا وإياكم ملا يرضيه

وأن  ،وأن يعينكم على كل ما فيه إيصال احلق ملسـتحقه  ،لقول والعملا

وأن يتقبـل   ،يضاعف األجر لنا ولكم وجلميع املسامهني يف هذا املشروع

   .من اجلميع إنه جواد كرمي

  لرئيس لعا إل لبحو

شا إل لدعو  إلفتا    لعلمية 

  عبد لعزيز بن عبد هللا بن با

                                                 

   ٥١سورة املؤمنون، اآلية ) ١(

   ١٧٢سورة البقرة، اآلية ) ٢(

  . ) ١٠١٥(باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

  )١(سكین وعنایة اإلسالم بھماالیتیم والم

   .وال عدوان إال على الظاملني ،احلمد هللا ويل الصاحلني

وقـد   ،ال ريب أن اليتيم واملسكني من أحق الناس بالرعاية والعنايـة 

أكثر الرب عز وجل يف كتابه العظيم من احلث على اإلحسـان إليهمـا   

 من لديه شيء ورمحتهما ومواساما فجدير باملؤمن واملؤمنة اإلحسان إىل

منهما من أيتام املسلمني وفقرائهم فإن الصدقة يف هؤالء يف حملـها مـن   

   .الزكاة وغريها

أنا (( :وقد جاء يف احلديث الصحيح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال

فهذا يدل علـى   .)٢(وشبك بني أصبعيه ))وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني

كذلك قال عليه الصالة والسـالم   .هعظم أجر كفالة اليتيم واإلحسان إلي

الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل (( :يف احلديث الصحيح

  واهللا  .فهذا فضل عظيم )٣())اهللا أو قال كالصائم ال يفطر والقائم ال يفتر

                                                 

  . رة خاصة لسماحته مجع فيها فوائد من خمتلف العلوممن ضمن مذك) ١(

، والترمذي ٢٨٩٣باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم برقم ) الزهد والرقائق(رواه مسلم يف ) ٢(

   ١٩١٨باب ما جاء يف رمحة اليتيم برقم ) الرب والصلة(يف 

) الزهد والرقائق(، ومسلم يف ) ٦٠٠٧(باب الساعي على املسكني برقم) األدب(رواه البخاري يف ) ٣(

  ) ٢٩٨٢(باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم برقم



 توى و ع ءا اا   

 

�龵  لقر�ب�ى ح�قَّه� �لم龵س�ك龵ني� �ب�ن� لس�ـبيل �ال  ﴿: جل وعال يقول

�ع�ب�د� لله� �ال ت�ش�ركو به龵 ش�ي�ئا ﴿ :ويقول عز وجل ،)١(﴾ذِّ� ت�ب�ذ龵ير�ت�ب�

ويقـول   ،)٢(﴾ى �لي�ت�ام�ى �لم�س�ـاك龵ني �بالو�ل龵د�ي�ن ح�س�ان�ا �بذ龵 لقر�ب�

إىل  ،)٣(﴾ت�ن�ه�ـر�  �م�ا لس�ائ龵ل فلا .فأم�ا لي�ت龵يم� فلا ت�قه�ر�﴿ :سبحانه وتعاىل

   .غري ذلك من اآليات الكثرية

فإذا بلغ احللم زال  ،واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغري مل يبلغ احللم

وقد يفقد أبويه مجيعاً فيكون أشد يف حاجته وأعظم يف  ،عنه وصف اليتيم

أما إذا خلفا له مـاالً  ،وهذا كله إذا فقدمها ومل خيلفا ما يكفيه ،ضرورته

وإمنا يكون حمـالً للرعايـة    ،اله فإنه حينئذ ال يكون حمالً للصدقةيقوم حب

وهـو كـذلك    ،والعناية مباله واإلحسان إليه حىت ينمو هذا املال وحيفظ

يكون حمل العناية من حيث التربية والتوجيه والتعليم والصـيانة عمـا ال   

   .ينبغي

 ،وإرشاده فاليتيم يف حاجة من جهة تربيته التربية اإلسالمية وتوجيهه

وقد قـال اهللا سـبحانه    ،وإذا كان ال مال له كان حمتاجاً أيضاً إىل املال

  �ال ت�قر�ب�و م�ا لي�ت龵يم الَّ  ﴿ :وتعاىل

                                                 

   ٢٦سورة اإلسراء، اآلية ) ١(

   ٣٦سورة النساء، اآلية ) ٢(

   ١٠، ٩سورة الضحى، اآليتان ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

فال يقرب مال اليتيم إال باليت هي  )١(﴾س�ن� ح�ت�ى ي�ب�لغ ش�د��ح� بالَّت龵ي ه龵ي�

ة وبالنصح وأداء األمانة حىت أحسن وذلك بالتصرف فيه بالتجارة والتنمي

 ،ويزول عنه السفه ويكون رشـيداً  ،يبلغ اليتيم أشده أي حىت يبلغ احللم

وال جيوز قرب ماله للطمـع فيـه    ،فإذا رشد دفع إليه ماله وأشهد عليه

كما  ،بل هذا من أعظم أسباب العقوبات وكبائر الذنوب ،واإلساءة إليه

أكلو م�و� لي�ت�ام�ى ظلم�ا ن�م�ا ي�أكلو َّ لَّذ龵ين� ي�﴿ :قال اهللا عز وجل

�龵ي ب�طونهم� ن�ا� �س�ي�ص�لو� س�ع龵فأخذ مال اليتيم بغري حـق مـن    )٢(﴾ف

   .كبائر الذنوب

 :ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أنـه قـال   

الشرك باهللا، (( :قال ؟اهللاقلنا ما هن يا رسول  ))اجتنبوا السبع املوبقات((

والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مـال  

 )٣())اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات الغـافالت املؤمنـات  

فعلى مـن   ،فجعل أكل مال اليتيم من هذه السبع املوبقات أي املهلكات

هما وحيسن إليهما ويصون ماهلمـا  كان عنده يتيم أو يتيمة أن يتقي اهللا في

  فقد روي عن  ،عما ال ينبغي وجيتهد يف تنميته
                                                 

  .١٥٢سورة األنعام،اآلية ) ١(

  .١٠سورة النساء، اآلية ) ٢(

بـاب بيـان   ) اإلميان(، ومسلم يف ) ٦٨٧٥(اب رمي احملصنات برقمب) احلدود(رواه البخاري يف ) ٣(

  ).٨٩(الكبائر وأكربها برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

 ،النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر باالجتار يف مال اليتيم لئال تأكله الصدقة

واحملفوظ أنه من كالم عمر رضي اهللا عنه وأنه كان  ،ولكن الرواية ضعيفة

   .كلها الصدقةيوصي بذلك رضي اهللا عنه وأرضاه خمافة أن تأ

فجـدير   ،املقصود أن األيتام واملساكني هلما حق علـى املسـلمني  

واليتيم قد يكون له ويل حيسن  ،باملسلمني أال يغفلوا عنهما وأن يعنوا ما

ولكن أولئك الفقراء الكثريين الـذين   ،يف ماله وجيمع له املال ويلطف به

يراعوا وحيسن إليهم  ليس هلم من يتوالهم وحيسن إليهم جديرون أيضاً بأن

فرمحـة   ،وأن يعطف عليهم من إخوام املسـلمني  ،من الزكاة وغريها

واهللا تعاىل يقـول يف كتابـه    ،املسكني والعطف عليه من أعظم القربات

ملالئكـة  ﴿ :الكرمي عن أهل الرب آلخر  ليو  من باهللا  ل من  لكن 

لقر ملا على حبه   تى  لنبيني  ملساكني  لكتا  ليتامى 

ملوفو  لزكا  تى  لصال  قا  لرقا  لسائلني   لسبيل  بن 

لئك  لبأ  حني  لضر  لبأسا  لصابرين   بعهدهم  عاهد 

ملتقو لئك هم  فجعل هؤالء من أهل التقـوى   )١( ﴾لذين صدقو 

مع إميام باهللا  ،فاءوعنايتهم ؤالء الضع ،وأهل الصدق بسبب إحسام

  واليوم اآلخر  

                                                 

   ١٧٧سورة البقرة، اآلية ) ١(



 توى و ع ءا اا   

 

مث  ،وقيامهم باألعمال املذكورة يف هذه اآلية ،واملالئكة والكتاب والنبيني

واهللا سبحانه وتعاىل خيلف عليه  ،اإلحسان إليهم يزيد صاحبه خرياً وفضالً

فه� �م�ا نفقت�م م龷ن ش�ي�ٍ فه�و� ي�خ�ل龵﴿ :األجر العظيم كما قال سبحانه وتعاىل

ق龵ني�    .)١(﴾�ه�و� خ�ي�ر� لر�

: ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا عز وجل أنه قال سـبحانه 

   .)٢())أنفق يا ابن آدم أُنفق عليك((

ما مـن يـوم   (( :وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

قاً خلفاً، اللهم أعط منف: يصبح العباد فيه إال ملكان يرتالن، فيقول أحدمها

   .)٣())اللهم أعط ممسكاً تلفاً: ويقول اآلخر

واإلنفاق على املساكني ورمحتهم واللطف م واملواساة من أقـرب  

واحملسن موعود بأجر عظيم مع اخللف ملا أنفق   ،القربات وأفضل الطاعات

ه�و� د� للَّه龵 �م�ا ت�قد龷م�و ل龵أنفِسكم م龷ن� خ�ي�ر ت�جد�� ع龵ن﴿ :قال سبحانه وتعاىل

  مث هذه الصدقة يتقبلها الرب بيمينه حىت  )٤(﴾خ�ي�ر� �ع�ظم� ج�ر�

                                                 

  .٣٩سورة سبأ، اآلية ) ١(

باب ) الزكاة(، ومسلم يف ) ٥٣٥٢(باب فضل النفقة على األهل برقم) النفقات(رواه البخاري يف ) ٢(

  .٩٩٣احلث على النفقة برقم 

، ومسلم يف )١٤٤٢(برقم ) فأما من أعطى واتقى: (باب قول اهللا تعاىل) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٣(

  ).١٠١٠( باب يف املنفق واملمسك برقم) الزكاة(

  .٢٠سورة املزمل، اآلية ) ٤(



 توى و ع ءا اا   

 

التمرة الواحدة يتقبلها اهللا سبحانه من صاحبها بيمينه ويربيها كما يـريب  

أحدكم فلوه أو فصيله حىت تكون مثل اجلبل إذا كانت من كسب طيب 

�ي�س�ألون�ك� ع�ن ﴿:  قوله تعاىلويف ،وال يقبل اهللا إال الطيب سبحانه وتعاىل

ما يوجه أولياء اليتـامى إال مـا هـو     )١(﴾ى قل ص�ال� لَّه�م� خ�ي�ر�لي�ت�ام�

وويل  ،وأن املقصود هو اإلصالح هلم وعمل ما فيه اخلـري هلـم   ،األصلح

 ،اليتيم مفوض يف هذا األمر من جهة اهللا عز وجل فيعمل ما هو األصـلح 

وجيتهد لنفسه إىل ما هو أصلح فيجتهد لليتيم كذلك أو  كما يعمل لنفسه

وأحسن إىل هذا  ،حىت يكون بريء الذمة قد أدى األمانة ،أعظم من ذلك

ويف حديث  ،)٢())من ال يرحم ال يرحم(( :ويف احلديث الصحيح .الفقري

الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم مـن يف  (( :آخر

   .)٣( ))السماء

ونسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا ومجيع املسلمني للهدايـة والسـداد،   

   .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

                                                 

  .٢٢٠سورة البقرة، اآلية ) ١(

باب رمحته صلى ) فضائلال(، ومسلم يف ) ٥٩٩٧(باب رمحة الولد برقم ) األدب(رواه البخاري يف ) ٢(

  ).٢٣١٨(اهللا عليه وسلم الصبيان والعيال برقم 

) األدب(وأبـو داود يف  ) ١٩٢٤( باب ما جاء يف رمحة الناس برقم) الرب والصلة(رواه الترمذي يف ) ٣(

  ).٤٩٤١(باب يف الرمحة برقم 



 توى و ع ءا اا   

 

  
  یجب على الوكیل صرف ما

  قبض من المتبرعین فیما فوض فیھ

خ صحا�ا �ا لفر  :  عا  ع شخص ماال  ت  

لـد   ك ،لتحفيظ لقر لكرمي خا لبال ـذ  ذلك ليشتر 

حلاجة ملبلغ عن  لك لكن   كا  ينية  كتبا  فهل لـه   ،مصاحف 

:   

شرطة قر للد كي يسـتفيد   -١ يشتر مبا تبقى مسجال 

لطلبة    ؟منها 

لـو   -٢ ملا لشخص يريد بنا مسجد فيساهم معه  يعطي باقي 

عا ،ز منه لت صحا  حلكم ،لك من غ علم    )١(؟فما 

الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من املتربعني ملصلحة الدار من : ج

وليس له أن يصرف منها شيئاً يف دار أخرى  ،الفرش والكتب وغري ذلك

   .واهللا ويل التوفيق .ألنه مل يفوض يف ذلك ؛أو مسجد آخر

  المشروع للمسلم اإلكثار من الصدقة ولو بالقلیل

                                                 

ريخ بتـا وقـد أجـاب عنـها مساحتـه     ) جريدة املسلمون(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من ) ١(

  .هـ٢٨/٩/١٤١٩



 توى و ع ءا اا   

 

لهمن بريد يقو  . . .أل :  لنا عنـدما   : سؤ بعض 

لك يقو و  كيل  على  :تطلب منه مساعد ألحد   نا  هل 

لد ؟يته لو احة  لكلمة حـر مـن    :سؤ يا  هل  مثل هذ 

لشرعية لتكر بالتوضيح ؟لناحية  هللا خ .نرجو  كم     .)١(جز

وإمنـا   ،هذه العبارة ال وجه هلا وال ينبغي أن جياب ـا أحـد  : ج

 :لقول اهللا عز وجـل  ؛املشروع للمسلم أن ينفق مما أعطاه اهللا ولو قليالً

م�ن�و ﴿ م龵ن�و باللَّه龵 ��س�ول龵ه龵 �نف龵قو م龵م�ا ج�ع�لكم م�س�ت�خ�لف龵ني� ف龵يه龵 فالَّذ龵ين� 

للَّـ ﴿  :وقوله سبحانه ،)٢(﴾م龵نكم� �نفقو له�م� ج�ر� كب� ه� م�ـا  فات�قو 

 龵قو خ�ي�ر� لِّأنفِسكم� �م�ن ي�و� ش�ح� ن�فِسه龵يع�و �نف龵س�ت�طع�ت�م� �س�م�ع�و �ط

وقد قال الـنيب   ،واآليات يف هذا املعىن كثرية )٣(﴾فأ�لئ龵ك� ه�م� لم�فل龵ح�و

  النار ولو بشق مترة، فمن مل جيد فبكلمة  اتقوا(( :صلى اهللا عليه وسلم

                                                 

عنـها مساحتـه بتـاريخ     وقـد أجـاب  ) الة العربيـة (من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من ) ١(

  .هـ٢٥/٩/١٤١٩

  . ٧سورة احلديد، اآلية ) ٢(

  .١٦سورة التغابن، اآلية ) ٣(



 توى و ع ءا اا   

 

من تصدق بعدل مترة من كسب (( :وقال عليه الصالة والسالم ،)١())طيبة

طيب وال يقبل اهللا إال الطيب، إال تقبله اهللا بيمينه فريبيها لصاحبها، كما 

واألحاديـث يف   ،)٢())يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت تكون مثل اجلبل

بالقليل حىت  فيشرع لكل مؤمن اإلكثار من الصدقة ولو .هذا املعىن كثرية

   .واهللا ويل التوفيق .جيد ثواا عند ربه أحوج ما يكون إليه

 

  

  

                                                 

شق متـرة  ، ويف باب اتقوا النار ولو ب١٤١٣باب الصدقة قبل الرد برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ١(

  .١٠١٦ى الصدقة ولو بشق مترة برقم الزكاة  باب احلث عل(، ومسلم يف ١٤١٧برقم 

بـاب  ) الزكاة(، ومسلم يف ١٤١٠باب الصدقة من كسب طيب برقم ) الزكاة(رواه البخاري يف ) ٢(

  .١٠١٤الصدقة من الكسب الطيب برقم قبول 

انتھى الجزء الرابع عشر ویلیھ 
بمش�������یئة هللا تع�������الى الج�������زء 
الخ������امس عش������ر وھ������و ف������ي 
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