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 كتاب الزكاة 2

 كتاب الزكاة
 1باب في بيان شروط وجوب الزكاة وما يتعلق بها

 :فيه سبُع مسائل
 شروط وجوب الزكاة خمسة: المسألة األولى:

 :وهي كما يلي ،عند املذهب اوهذه الشروط هي أيض  

 ":"الشرط األول: الحرية
 ، فمالُه لسيِّده.ال مال له ألنه ؛على العبد فال جتب الزكاةُ  ،العبد   ج هبذا الشرط  ر  ونُ 

 :ويدل على ذلك
ا وله مال)) :قال أن النيب  -رضي اهلل عنه  - حديث عبداهلل بن عمر -1  ،فمالُه للذي باعه ،من ابتاع عبد 

 .2((إال أن يشرتط املبتاع
 .3هبرية ابنُ  ونقل اإلمجاع   ،ليس على العبد زكاة   إمجاع العلماء على أن   -2

 :سامالشرط الثاني: اإل
 ا،أو مرتد   اأصلي   اوسواء كان هذا الكافر كافر   ،هال  قبل منه لو فع  وال تُ  ،فال جتب عليه ،ج هبذا الشرط الكافر  ر  ونُ 

 :وهي كما يلي ،والسنة واإلمجاع والنظر دلَّ على ذلك الكتابُ 
ُهم  ن  ف ق اتُ ُهم  إ  ﴿: -تعاىل  -قوله  -1  .[45: ]التوبة ﴾الَّ أ ن َُّهم  ك ف ُروا ب اللَّه  و ب ر ُسول ه  و م ا م ن  ع ُهم  أ ن  تُ ق ب ل  م ن  
ما  فليكن أول  ))قال له:  وفيه أن النيب  ،يف بعث معاذ إىل اليمن -رضي اهلل عنه  -حديث ابن عباس  -2

ا عوهم إليه شهادةُ د  ت   ن اهلل افرتض هم أفأخب    ،رسول اهلل... فإن هم أجابوك لذلك أن ال إله إال اهلل وأن حممد 
 .5((على فقرائهم فرتد   ،ذ من أغنيائهمؤخ  تُ  عليهم صدقة  

 .لوجوب الزكاة اشرط   فجعل اإلسالم   ،أنه أمرهم بالتوحيد قبل الزكاة :ووجه الداللة
 .4هبرية ابنُ  ونقل اإلمجاع   ،لوجوب الزكاة إمجاع العلماء على أن اإلسالم شرط   -3
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 كتاب الزكاة 3

 .ليس من أهل العبادات والكافرُ  ،عبادة  فإن الزكاة  ،النظرُ  ومن حيثُ  -5

وأما  ،اهال منه لو أدَّ قب  وال تُ  ،ال جتب عليه ،أداء الزكاة ن الكافر من حيث وجوبُ إ :أي ؛وهذا باعتبار األداء
ع كه لفرو ب يف اآلخرة على تر  عاق  وتقدَّم يف أول كتاب الصالة أن الكافر يُ  ،كهاب على تر  عاق  فإنه سيُ  ،باعتبار العقوبة

ق اُلوا َل   ن ُك م ن  ال ُمص لِّني   *م ا س ل ك ُكم  يف  س ق ر   ﴿: -تعاىل  -قوله  :ويدل على ذلك ،ألنه خماطب هبا ؛الشريعة
ُوُض م ع  اْل  ائ ض ني   *و َل   ن ُك نُط ع ُم ال م س ك ني   *  .[54 - 52: ]املدثر ﴾و ُكنَّا ن 

 .وإطعام املسكني ،كالصالة  ،من الشريعة هم لفروع  وهو تركُ  ،تهملعقوب اروا سبب  ك  أهنم ذ   :ووجه الداللة

 ِمْلك النصاب: الشرط الثالث:
وكذلك نرج من كان عنده مال ميلكه  ،كهولكنه ال ميل   صاب  غ النِّ لُ ب   ي    ن كان عنده مال  رج هبذا الشرط م  ونُ 

 .ولكنه َل يبلغ النصاب

وهي ختتلف باختالف ، وسيأيت بيان األنصبة ،فيه الزكاةُ  وجبت   ،ر الذي إذا بلغه املالُ د  هو الق   :والنصاب
 .املال

ولكن  ،فيه عليه الزكاةُ  وجبت   ،هذا النصاب   ك  ل  ن م  فم   ا،سيأتينا أن نصاب الذهب عشرون دينار   :مثال ذلك
 .ألنه َل يبلغ النصاب ؛فال زكاة عليه ،ادينار   عشر   لو ملك تسعة  

ولكن  ،عليه الزكاة فيه وجبت   ،فمن ملك أربعني شاة ،لغنم السائمة أربعون شاةسيأتينا أن نصاب ا :مثال آخر
 .لوجوب الزكاة النصاب شرط   لكُ فم   ،ألنه َل يبلغ النصاب ؛فال زكاة عليه ،وثالثني شاة الو ملك تسع  

  :ويدل على ذلك
، وال صدقة   ق  سُ و  سة أ  ليس فيما دون مخ)) :قال أن النيب  -رضي اهلل عنه  - حديث أيب سعيد اْلدري -1

 .6((صدقة د  و  صدقة، وال فيما دون مخس ذ   اق  و  فيما دون مخس أ  

 ،ألنه دون النصاب ؛ليس فيه زكاة ،أو مخس ذود ،أو مخس أواق   ،دون مخسة أوسق أن ما :ووجه الداللة
 .واملقصود بالصدقة الزكاة

 .7نقل اإلمجاع ابن هبريةو  ،لوجوب الزكاة إمجاع العلماء على أن ملك النصاب شرط   -2
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 كتاب الزكاة 4

وأن يكون  ،وسيأيت بيانه ،يف ملكه امستقر   :أي ؛هلذا املال اأن يكون مالك   :هذا الشرط مكوَّن من أمرين اإذ  
هلذا  اوكذلك إذا َل يكن مالك   ،فال زكاة فيه كما تقدم يف املثالني ،فإذا َل يبلغ النصاب ،هذا املال بلغ النصاب

 :ومثال ذلك ،فال زكاة فيها ،ال مالك هلا ولذا فإن هناك أمواال   ؛فال زكاة فيه ،املال
 ؛ال زكاة فيها ،وكذا األموال اليت يف بيت مال املسلمني ،أموال الدولة اليت جتمع من الزكوات أو الضرائب -أ

 .ن كالفقراء وغريهمو ومنهم املستحق ،ألهنا ملك جلميع األمة ؛لعدم املالك املعنيَّ هلا
 ،كالفقراء  ،وكذلك األموال املوقوفة على جهة عامة ،ؤسسات اْلريية اليت تكون للمشاريع الدعويةأموال امل -ب

 .8لعدم املالك املعنيَّ هلا ؛فالصحيح أنه ال زكاة فيها ،وسائر اجلهات اْلريية ،واملدارس ،واملساجد
 ،أو غش   ،اأو رب   ،أو رشوة   ،غصب   أو ،كاملال الذي حيصل عليه اإلنسان من سرقة    ،املال احلرام ال زكاة فيه -ج

وجيب عليه  ،مة عليهوهي حمرَّ  ،ألهنا ليست يف ملكه يف األصل ؛أو حنو ذلك ،الناس بالباطل أموال   ذ  ن أخ  وكذا م  
 ،لي املرأة احملرموكذا حُ  ،هاأن يزكي   صحَّ َل ي   ،فلما كانت غري مملوكة له ،ألهنا أموال ال ميلكها ؛ها ألصحاهباعيد  أن يُ 

 .وسيأيت بيانه عند احلديث عن مسألة زكاة احللي ،فإنه ال زكاة فيه بإمجاع العلماء
ذ والغلول األخ   ،9((وللُ من غُ  وال صدقة   ،ورهُ بغري طُ  قبل صالة  ال تُ )) :لقول النيب  ؛م ال زكاة فيهفاملال احملرَّ 

 .12ا((ال يقبل إال طيب   ب  طيِّ إن اهلل )) :ولقول النيب  ،ممن مال الغنيمة قبل القسمة وهذا حمرَّ 

 الشرط الرابع: استقرار الملك:
مثل أموال الزكوات والضرائب اليت  ،لكنه ليس يف ملكه كما تقدم بيانه ج هبذا الشرط من كان عنده مال  ر  ونُ 

ومعىن  ،قرَّ فهنا امللك َل يست ،ألن هذه األموال ال مالك هلا معنيَّ  ؛وكذا أموال املؤسسات اْلريية ،جتمعها الدولة
 .لغريه حق   ق هبذا املال  فال يتعلَّ  ،ويتصرف فيه حسب اختياره ،أي أن ملكه هلذا املال تام   :استقرار امللك

 :ويدل على اشتراط استقرار الملك
 .[123: ]التوبة ﴾ُخذ  م ن  أ م و اهل  م  ص د ق ة  ُتط هِّرُُهم  ﴿: -تعاىل  -قوله  -1

 اتام   اوال تكون هلم إال إذا ملكوها ملك   ،إىل أصحاهبا أضاف األموال   - اىلتع -أن اهلل  :ووجه الداللة
 ا.مستقر  
 .11هبرية ابنُ  ونقل اإلمجاع   ،إمجاع العلماء على أن استقرار امللك شرط لوجوب الزكاة -2

                                                 

 (.5562، فتوى برقم )"فتاوى اللجنة الدائمة"انظر:  8
 رواه مسلم من حديث ابن عمر. 9

 رضي اهلل عنه. -رواه مسلم من حديث أيب هريرة  12



 
 كتاب الزكاة 5

ن صاحب الزكاة فإذا َل يك ،ه من الفقراء وغريهماملال ملستحقِّ  ل الزكاة فيه متليكُ فإن بذ   ،من حيث النظر -3
امللك واستقراره من  متامُ  اإذ   ،هلاغريه من مستحقي الزكاة عند بذ   فإنه لن يستطيع متليك   ،اتام   اك  هلذا املال مل   امالك  

التصرف يف احلال ويف  ه متام  إال إذا ملك صاحبُ  ،ويف متام ملكه ،امستقر   وال يكون املال ،شروط وجوب الزكاة
ك   ،ال جتب فيه الزكاة فإنه ،أو أنه عرضة للسقوط يف املستقبل ال ،ن املال ليس يف ملكه حاأما إذا كا ،املستقبل

ُك ات ب
 .مال امل

فقا فلو اتَّ  ا،على أن يكون العبد بعدها حر   ،ال  فق مع سيده بأن يدفع لسيده ماهو العبد الذي يتَّ  :واملكاتب
 ،ألن العبد ميلك تعجيز نفسه ؛عليه سنة ولو مضت   ،كاةفإن هذا املبلغ الذي عند العبد ليس فيه ز  ،على مبلغ  

ألنه عرضه  ؛فهذا املال ال زكاة فيه ،سقط عنه املال ،وإذا َل يستطع الوفاء ،ال أستطيع أن أويف :فيقول لسيده
 للسقوط.

 منا الوإ ،فال يكفي أن تكون على رؤوس الشجر ،هاحىت يبدو صالحُ  ال جتب فيها الزكاةُ  ،وكذا احلبوب والثمار
 فتأتيها آفة   ،وأما قبل ذلك فال، كأن تكون على رؤوس الشجر أو الزرع ،تستقر يف ملكه وحينئذ   ،بد من صالحها

 .على هذا الشيء ألن ملكه َل يستقرَّ  ؛فال زكاة فيها ،ها من غري تفريط من صاحبهاتتلفها قبل صالح  

 مضي الحول: الشرط الخامس:
 .وهناك أشياء تستثىن من هذا الشرط ستأيت ،عليه سنة كاملة ل إال إذا مضت  نه ال جتب الزكاة يف املاإ :أي
 .ل  أن ميضي عليه حو  -حىت جتب فيه الزكاة  -بد يف املال  ال اإذ  

 :ويدل على ذلك
 .12((حىت حيول عليه احلول ،ال زكاة يف مال)) ا:مرفوع   -رضي اهلل عنها  - حديث عائشة   -1
وخالف هذا  ،13ابن هبرية نقل هذا اإلمجاع   ،مضي احلول لوجوب الزكاة كي اإلمجاع على اشرتاطحُ  -2

 .والصواب اشرتاط ذلك ،الظاهري داودُ  اإلمجاع  
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 وحارثةُ  ،أيب الرجال بن   ألن يف سنده حارثة   ؛وهو حديث ضعيف ،(1792يث رواه ابن ماجه )واحلد 12

ال سيما اْللفاء الراشدين منهم، كأيب بكر كما يف  ،ضعيف، إال أن هلذا احلديث ما يعضده من آثار الصحابة
والبيهقي أيض ا  "مالكموطأ "وصححه، وورد عن عثمان كما يف ( 5/94) "سنن البيهقي"و "موطأ اإلمام مالك"
 وغريهم من الصحابة. ،"مصنف ابن أيب شيبة"كما يف   ،( وصححه، وورد عن علي5/94)

"حديث علي ال  (:2/146 "التلخيص"قال عنه ابن حجر )يف  ،(1473من حديث علي عند أيب دواد ) وحلديث عائشة شاهد  
 ."فيصلح للحجة ؛واآلثار تعضده بأس بإسناده،



 
 كتاب الزكاة 6

وهذا يدل على  ،عاة جلمع الزكاة إال كل عامَل يكن يبعث الس   مضي احلول أن النيب  يؤيد اشرتاط   -3
 .اشرتاط احلول

 :وهي ،تثنى مما سبقفتس ،وهناك أشياء ال يشترط لها مضي الحول
 المُعشَّر: -1

فإهنا ال  ،وهي اْلارج من األرض من احلبوب والثمار ،ر أو نصف العشرش  وهي األموال اليت جيب فيها العُ 
لو كان ذلك يف أربعة و  ،وجبت فيها الزكاة ،بدا صالحها وُحص دت بل مىت ما ؛احلول يشرتط إلخراج زكاهتا مضي  

 .[151: ]األنعام ﴾تُوا ح قَُّه ي  و م  ح ص اد ه  و آ﴿: -تعاىل  -قوله  :ويدل على ذلك ،أشهر أو ستة

 نتاج السائمة: -2
أما ما  - عز وجل -ه اهلل اليت ت  ر ع ى احلول أو أكثره فيما أنبت   (اإلبل والبقر والغنم)هي هبيمة األنعام  :السائمة

 ،أو مثانية أشهر أو سبعة ،كاملة  عى فيما أنبته اهلل سنة  فإذا كانت تر  ،فال تُ ع د  به سائمة ،نزرعه حنن ونُعلفه إياها
وهذا  ،ألهنا ليست سائمة ؛فال زكاة فيها ،ونعلفها ستة أشهر فأكثر ،أما إذا كانت ترعى ستة أشهر ،ففيها الزكاة

 بإذن اهلل. -وسيأيت بيان ذلك يف بابه  ،إذا كانت ُمتخذة للدَّر والنسل ال للتجارة

وهي )دام أن أصلها  ما ،لكام  ل  فال يشرتط يف هذه األوالد أن ميضي عليها حو  ،دهاأوال :ونتاج السائمة
 .أصلها ألن حوهلا حولُ  ؛لأمهاهتا( مضى عليها حو 

ثالثون منها ثالثني  (ولدت :أي) وقبل أن يتم احلول بشهرين نتجت   ،عنده تسعون شاة ال  لو أن رج ًا:فمث
فإذا  ،ن شاةو صار عندنا مائة وعشر  ،فإذا ضممناها مع التسعني ،لسائمةلتلك ا ان تسمى نتاج  و هذه الثالث ،شاة

على الثالثني إال  مع أنه َل ميرَّ  ،مائة وعشرين شاة فإنه يأخذ من صاحب هذه املاشية زكاة   ،جاء عامل الصدقة
 .أصلها ا حولُ فحوهلُ  ،ألنه ال يشرتط فيها مضي احلول ؛شهران

 :ويدل على ذلك
لد وال يسألون عما وُ  ،فيأخذون الزكاة مما جيدونه عند صاحبها ،عاة جلباية الزكاةيبعث الس   كان   أن النيب -1

 ا.وكبار   امع أن يف املواشي صغار   ،أثناء احلول
  .15فصح ذلك عن عمر ،تباع املولود بأصله يف احلولإ -رضي اهلل عنهم  -عن بعض الصحابة  أنه صحَّ  -2
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قال النووي يف  ،(6826) "مصنفه"وعبدالرزاق يف  ،(2/12) "األم"ورواه الشافعي يف  ،(1/264) "موطأ مالك"كما يف  15
 والشافعي بإسنادمها الصحيح". "املوطأ"رواه مالك يف " (:4/317) "اجملموع"



 
 كتاب الزكاة 7

فصارت  ،شياه   منهن عشر   عشر   وقبل ح و الن  احلول بشهرين ولدت   ،ن شاةعنده ثالثو  ال  لو أن رج :تنبيه
حيث إن نصاب  ،ألن الثالثني شاة ليس فيها زكاة يف األصل ؛فهنا يبدأ احلول من والدة العشر شياه ،أربعني شاة

فهنا كمل  ،وحينما ولدت عشر شياه صارت أربعني شاة ،َل تبلغ النصاب وهي من قبلُ  ،الغنم يبدأ من أربعني
وكذا  ،"ال فمن كمالهإو " ":الزاد"وهذا معىن قول صاحب  ،فيبدأ من كماله حىت ميضي عليه حول  كامل   ،النصاب

 .ماله دون النصاب يقال يف ربح التجارة فيمن كان رأسُ 

 
 :ربح التجارة -3

فإنه خيرج زكاته وزكاة  ،مل  حول  كا فالتاجر إذا حال على ماله األصليِّ  ؛وربح التجارة ال يشرتط له مضي احلول
 .ألهنا تتبع أصلها ؛ولو َل ميض على هذه األرباح حول  كامل   ،ما معه من أرباح

ها فصارت تساوي مائة وقبل متام السنة بشهر ارتفع سعرُ  ،اله أرض اشرتاها خبمسني ألف   ال  لو أن رج ًا:فمث
فيزكي  ،ألنه فرع عن األصل ؛تاج أن حيول عليه احلولهذا الربح ال حي ا،فهو يف هذه الصورة ربح مخسني ألف   ،ألف

 عن مائة ألف.

 ويدل على ذلك:
 ،ا خيرجون زكاة رأس املالجارة، وإمنَّ أن املسلمني منذ القدم حني خيرجون زكاة أمواهلم ال حيذفون ربح التِّ  - 1

 ض على األرباح حول  كامل.ولو َل مي   ،وما معه من األرباح
 ه. د  وال يفرد حبكم وح   ،ع يتبع أصلهر  والف   ،رة فرعربح التجا ألنَّ  - 2

 ،ا جاءه من إر  أو هبة أو راتب وحنوهه ليس رحب ا للتجارة اليت عنده، وإمنَّ جاءه مال  ولكنَّ  ال  لو أن رج فائدة:
وهو  - واهلل أعلم القول الراجحعلى  - ل  مستق ل  ا هلذا املال حو ارته اليت عنده، وإمنَّ ه ال يضمه إىل رأس مال جت  فإنَّ 

ّ   فإذا مضى عليه احلولُ  قول املذهب ّّ ّّ ّّ ّّ ولكنها ليست نتاج ا للسائمة اليت  ،اه، وكذلك لو جاءته غنمزّك
فال  ،على الصحيح، وهو قول املذهب ال  مستق ال  فإن هلا حو  ،ا جاءته عن طريق شراء أو إر  أو هبةعنده، وإمنَّ 

بشهرين  ن  احلول  وقبل ح و ال   ،عنده أربعني شاة اها، فلو أنَّ يها احلول زكَّ فإذا مضى عل ،تاجعنده من النِّ  تضم إىل ما
وعلى هذا يكون املال املستفاد عن األربعني،  فإن هذه املائة والعشرين حوهلا مستقل   ،اشرتى مائة وعشرين شاة

  على قسمني:
 ذا حوله حول أصله.فه ،أن يكون فرع ا عن أصل كأن يكون نتاج ا لسائمة أو رحب ا لتجارة - 1
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فهذا له  ،ولكنه من نفس جنس املال الذي عنده ،وال رحب ا لتجارة ،فليس نتاج ا لسائمة ،يكون كذلك أالَّ  - 2
 ستقل عن الذي عنده.حول مُ 

  ثالثة أشياء:ضي عليه حول  كامل  إال يف شيء أن مي   األصل يف زكاة كلِّ  م أنَّ يستفاد مما تقدَّ  اإذ   -
 مار.وهي اْلارج من األرض من احلبوب والثِّ  ت:رااملعشَّ  - 1
 .نتاج السائمة - 2

 .ربح التجارة - 3

 العلم إىل هذه الثالثة: وأضاف أهلُ فهذه ال يشرتط أن حيول عليها حول  كامل ، 
وليس له نصاب  ،يشرتط له حول   فهذا ال -وسيأيت احلديث عنه  -ة وهو ما ُوجد من دفن اجلاهليَّ  الرِّكاز: -1

، بل يزكيه مبجرد وجودهمع  - رضي اهلل عنه - حلديث أيب هريرة - %22يعادل  ما :أي -س فيخرج اْلُمُ  ،نيَّ
 .((سمُ كاز اْلُ ويف الرِّ )) قال:  فق عليه أن النيباملتَّ 

ه ال ا يُ ز كَّى مباشرة كاحلبوب والثمار إذا ُحص دت، والصواب أنَّ وإمنَّ  ،ي احلولض  قالوا ال يشرتط له مُ  العسل: - 2
 ه ال يصح يف زكاة العسل حديث، وسيأيت الكالم عليها بإذن اهلل.ألنَّ  ؛جارةخذة للتِّ تَّ يف العسل إال أن تكون مُ  زكاة  

فإذا ق  ب ض  قيمة تأجري  ،ا جتب بقبض املالوإمنَّ  ،: قالوا ال يشرتط مضي احلول عليهااألشياء املعدَّة لألجرة - 1
واب أنه ليس يف هذا املال زكاة وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، والصَّ  ،ل ما يقبضأخرج زكاهتا أوَّ  ،ال  البيت مث

  .14إذا حال عليه احلول إالَّ 

 مار.وسيأيت بيانه يف آخر باب زكاة احلبوب والثِّ  ،وهو ما يستخرج من األرض من املعادن املعادن: - 2

 اة مخسة:كشروط وجوب الزَّ  إذ ا تبنيَّ من املسألة األوىل أنَّ 
زكِّي -

ُ
 .واإلسالم ،احلرية ومها: ،اثنان يتعلقان بامل

زكَّى -
ُ
 ومضي احلول. ،واستقراره ،صابملك النِّ  وهي: ،وثالثة تتعلق باملال امل

 كما تقدم.  "اإلفصاح"هبرية يف  مجاع عليها ابنُ روط اْلمسة نقل اإلوكل هذه الش  
كثري ا على سبيل   ال  غري فيما لو ورثا مافنخرج اجملنون والصَّ  ،اة أيض اكوط الزَّ رُ أليس العقل والبلوغ من شُ  فإن قيل:

 ؟املثال، أم أنه جيب يف ماهلما الزكاة
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 كاة، وهو قول مجهور العلماء.ب يف ماهلما الزَّ ه جي  واهلل أعلم: أنَّ  املذهب وهو القول الراجح
 ويدل على ذلك:

وحديث ابن  ،[123 :التوبة] ﴾و اهل  م  ص د ق ة  ُتط هِّرُُهم  و تُ ز كِّيه مُخذ  م ن  أ م  ﴿ :- تعاىل -عموم األدلة كقوله  -1
قة د  افرتض عليهم ص   اهلل أنَّ  فأخبهم)) قال:  النيب فإنَّ  ،يف بعث معاذ إىل اليمن - رضي اهلل عنه - عباس
 متفق عليه. ((؛فرتد على فقرائهم ،من أغنيائهم تؤخذ

 لعموم اْلطاب. ؛نون والعاقلغري والكبري واجملوهذا يشمل الصَّ 
 الف فمن ذلك:وال يُعلم هلم خمُ  ،حابةهذا هو حكم مجع من الصَّ  أنَّ  - 2

 .16ال تأكلها الصدقة" ؛"ابتغوا يف أموال اليتامى ه قال:أنَّ  - رضي اهلل عنه - عن عمر ت  ب  ما ث   
كما يف مصنف ابن  -هم أمجعني رضي اهلل عن -وأيض ا ورد ذلك عن علي وعائشة وابن عمر وجابر بن عبداهلل 

 .(4/228واحمللى البن حزم ) ،(5/127وسنن البيهقي ) ،(5/25أيب شيبة )
 .يب  ا اليتيم هو الصَّ البالغ ال يسمى يتيم ا، وإمنَّ  أنَّ  ووجه الداللة:
 كاة وهو قول األحناف.ه ال جيب يف ماهلما الزَّ أنَّ  والقول الثاين:

رفع القلم عن ثالثة: عن الصيب حىت يبلغ، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن )) حبديث عائشة مرفوع ا: واستدلوا
 .17((اجملنون حىت يفيق

ا ، أمَّ ال  كالصالة مث  ،هلا حبق الغري ق  هذا االستدالل يكون يف العبادات اليت ال تعل   بأنَّ  ونوقش هذا االستدالل
بذل ألهل الزكاة من الفقراء وغريهم، فال ينظر فيها إىل ا حق يُ فإهنَّ  ،كاةالعبادات اليت هلا تعلق حبق الغري كالزَّ 

من  دَّ بُ  هلم فال ،الفحابة وال خمُ كاة عليهما هي فتوى الصَّ وجوب الزَّ  ا إىل املال نفسه، وأيض ا ألنَّ وإمنَّ  ،املكلَّف
 القول بذلك واهلل أعلم.

 .: زكاة من له أو عليه د ي ناملسألة الثانية
 األول زكاة من له دين عند أحد، والثاين: زكاة من عليه د ي ن ألحد، وقد عبَّ صاحبُ  هذه املسألة هلا قسمان:

أدَّى زكاته إذا  ،أو غريه يء  ل  "ومن كان له دين أو حق من صداق وغريه على م   الزاد عن هاتني املسألتني بقوله:
 .املال ظاهر ا"ولو كان  ،صابن ينقص النِّ ي  يف مال م ن  عليه د   قبضه ملا مضى، وال زكاة  

                                                 

 وصححه. ،(5/127رواه البيهقي ) 16
 وحسنه. ،رواه أمحد وأبو داود والرتمذي 17



 
 كتاب الزكاة 11

ت احلاجة ر  ث ُ ك    حيثُ  ؛ال سيما يف وقتنا احلاضر ،امن املسائل املهمة جد   -عليه  مسواء له أ ،الدين زكاة   ومسألةُ 
وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم  - وهو اآلخذ له -ومن م د ين  - وهو املعطي للمال -للديون فمن دائن 

 ها، وذلك ألنه َل يرد نص من الكتاب أو السنة يفصل زكاة الديون.دت األقوال فيفتعدَّ  ،اختالف ا كثري ا
 .18َل حيضر ُيسمى د ي  ن ا اسم لكل شيء غائب، فكل ما ي ن لغة:والدَّ  - 

أو  ،كاملهر أو لشيء أتلفه  ،أو منفعة عقد ،أو مثن مبيع ،ة من قرضمَّ ملال واجب يف الذِّ  اسم   ويف االصطالح:
 استأجره وغري ذلك.

ين، وليس كل دين ال بد أن يكون قرض ا، الدَّ  القرض هو أحد أسباب   ين تبنيَّ أنَّ م من تعريف الدَّ ومما تقدَّ 
 ين أعم من القرض.فالدَّ 

 .زكاة من له د ي ن عند أحد :أي ؛زكاة الدائن :ال  أو 
 ب أداء زكاة كل مال قبضه ملا مضى عليه من السنني.ه جي  أنَّ  فاملذهب:

سواء كان الذي عليه الدين ملتزم ا يف د ي نه كأن يسدِّد ما  ،أداء زكاة ما مضى إذا قبضه بى قول املذهب جي  ل  فع  
د إال بعد عشر سنني، فاملذهب يقول على الدَّ  ال  كان مماطم  أ ،عليه بعد سنة واحدة ائن أن خيرج زكاة كل وَل يسدِّ

 مال يقبضه ملا مضى عليه من السنوات.
عليه  ( لاير، فإذا التزم املشرتي وسدَّد ما222.222) سنة أو باعه على آخر ب  رجل أجَّر بيت ا ملدة مثال ذلك:

فلم  ،( لاير، ولو ُقدِّر أن هذا املشرتي مماطل4222فيخرج ربع العشر وهي ) ،فعلى البائع أن خيرج زكاهتا ،بعد سنة
د قيمة البيع إال بعد مخس سنوات، فإن البائع سيخرج زكاة كل سنة م   وهي  ،خرج زكاة مخس سنواتت فسيض  يسدِّ

 ( لاير.4222كل سنة زكاهتا )  ألنَّ  ؛( لاير24.222)
بعد عشر سنني من  وَل يعطها املهر إالَّ  ،( لاير22.222قدره ) ،ج امرأة على صداق )مهر(رجل تزوَّ  مثال آخر:

ل سنة زكاهتا ك  ألنَّ  ؛( لاير4222زواجها، فعلى الزوجة أن خترج زكاة هذا املهر لعشر سنني مضت فتخرج )
 ( لاير، هذا هو قول املذهب.422)

 ؛اين مرجو  كان هذا الدَّ  ائن يدفع زكاة كل سنة مضت إذا قبض املال، سواءالدَّ  أنَّ  خالصة قول املذهب: ؛اإذ  
  .أو على فقري ُمعسر ،أو جاحد ،على غين مماطل :أي ؛أو كان هذا الدين غري مرجو ،على غين باذل :أي

ة، وله أن يؤخرها مَّ لتبأ الذِّ  ؛وهذا أفضل ،رج زكاة كل سنة يف عامها مع ماله الذي عندهدائن أن خيُ لل نَّ إ وقالوا:
 والثانية رخصة. ،وهذه رخصة، فاألوىل فضيلة ،فيزكي عن مجيع السنوات ، يقبض املالحىتَّ 
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  واستدلوا:
ق ة  ُخذ  ﴿ :- تعاىل -كقوله   ،كاة كل سنةبعموم األدلة يف وجوب الزَّ  - 1  :التوبة] ﴾م  هُ رُ هِّ ط  تُ  م ن  أ م و اهل  م  ص د 
افرتض عليهم صدقة اهلل  أنَّ فأخبهم )) قال:  النيب فإنَّ  ،وحديث ابن عباس يف بعث معاذ إىل اليمن ،[123
 متفق عليه. ؛((فرتد على فقرائهم ،من أغنيائهم تؤخذ
 حابة من آثار كما سيأيت.مبا ورد عن بعض الصَّ  - 2

 - يرجو وجوده كأن يكون على غين باذل كما تقدم :أي ؛ه يفرق بني الدَّين املرجوأنَّ  - واهلل أعلم - واألظهر
 يكون على غين مماطل أو جاحد، أو على فقري معسر كما تقدم. ال يرجو وجوده كأن   :أي ؛رجواملوبني الدين غري 

 .وبه قال مجهور العلماء ،أن هذا قول املذهبكاة فيه عن كل سنة، وتقدَّم ا الدين املرجو: فتجب الزَّ فأمَّ  -
  ويدل على ذلك ما استدل به املذهب:

 .عموم األدلة اليت فيها األمر بأداء الزكاة - 1
فقد ورد عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر، كما يف األموال  ،كاةحابة يف إجياب الزَّ ومبا ورد من آثار الصَّ  - 2

 ،(5/142وسنن البيهقي ) ،(536ن علي كما يف األموال أليب عبيدة )صوأيض ا روي ع ،(535أليب عبيدة )ص
 (.5/122ومصنف عبدالرزاق )

ه يؤدي قاله املذهب وهو أنَّ  ه سيتمكن منه، فالصحيح فيه ماألنَّ  ؛الدين املرجو كاملال الذي يف اليد أنَّ  - 3
 له أن يزكي إذا قبض ملا مضى من السنني. وهذا أبرأ للذمة، و  ،زكاة كل سنة، وله أن خيرج زكاة كل سنة يف عامها

د ين مماطاملا الدين غري وأمَّ  - 
 
 الدائن أو يكون فقري ا معسر ا. مال   حد  اأو ج ال  رجو، كأن يكون امل

 ه يزكي لكل سنة مضت إذا قبض ماله، وهذا قول املذهب كما تقدم بأدلته.إنَّ  فقيل:
ل اإلمام مالك وهو رواية يف مذهب أمحد، وهو اختيار اإلمام يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة فقط، وبه قا وقيل:

واختاره الشيخ حممد بن إبراهيم يف  ،(1/361) "حاشية العنقري على الروض"كما يف   ،حممد بن عبدالوهاب
ودليلهم: القياس على  ،(18/25)وابن عثيمني يف فتاويه  ،(15/189)واختاره ابن باز يف فتاويه  ،(5/22)فتاويه 

هذا الدين يشبه الثمرة اليت ال تزكَّى إال إذا ُحصدت،  نَّ إ :مار اليت جيب إخراج زكاهتا عند حصدها، فقالواالثِّ 
 ه يزكيه لسنة واحدة فقط.فإنَّ  ،رجو إذا جاءاملفكذلك هذا الدين غري 
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ا أو أنه ليس ،كاة لكل سنةه ليس يف زكاة األموال إال أن جتب فيه الزَّ ونوقش هذا التعليل بأنَّ  والقول  ،فيه زكاة أبد 
 اإمَّ ا أن يزكى لكل سنة و إمَّ  ،املال له حكم واحد يف الشرع ألنَّ  ؛زكي لسنة واحدة ليس عليه دليليُ  عليه أن   بأنَّ 

فليس  ،وما قبلها من السنوات ال خيرج عليها ،فيخرج عليها الزكاة ،ا التفريق بني السنة األخريةليس فيه زكاة، وأمَّ 
 عليه دليل.

 .فال نعرف هلا وجه ا" ،ا زكاة عام واحدفأمَّ "(: 552ص)قال أبو عبيد يف كتاب األموال  - 
 .ظر كبري حظ"وليس هلذا املذهب يف النَّ "(: 3/163)وقال عنه ابن عبدالب يف االستذكار 

سالم ابن اإل واختاره شيخُ  ،ورواية يف مذهب أمحد ،ه ال جتب فيه زكاة، وهو قول األحنافنَّ إ: والقول الثالث
 ة.تيميَّ 

فهو كاملعدوم وهذا القول له وجاهة وقوة،  ،وال يتصرف فيه ،به كن أن ينتفع  هذا املال ال ميُ  بأنَّ  لوا ذلكوعلَّ 
 ،حابة أن ليس يف الدين زكاةحابة، فقد جاءت آثار أخرى للصَّ كاة مبا ورد من آثار الصَّ ا من استدل لوجوب الزَّ وأمَّ 

فال يكون فيها  ،فتعارضت أقوال السلف ،19مر وغريمها ومن التابعني عكرمة وعطاءفقد ورد عن عائشة وابن ع
 حجة.

على هذا املال حول  كامل بعد  ول  حي   أن   ه ال زكاة فيه إالَّ فإنَّ  ،ائن من م د ينه مالهفعلى هذا القول إذا قبض الدَّ 
وهذا القول هو الذي صدر عن قرار جممع ا حني يقبض املال فال، ففيه زكاة السنة اليت حال فيها، وأمَّ  ،القبض

 ،ه ال يوجد نص يف الكتاب وال السنة يفصل زكاة الديونوذكر يف القرار أنَّ  ،22الفقه اإلسالمي بشأن زكاة الديون
  مث قرر اجملمع ما يلي:ورد من آثار الصحابة والتابعني تعددت فيه وجهات النظر،  وما

 .ال  عن كل سنة إذا كان املدين مليئ ا باذجتب زكاة الدَّين على الدَّين  :ال  أو 
 .ال  جتب الزكاة على رب الدَّين بعد دوران احلول من يوم القبض إذا كان املدين معسر ا أو مماط ثاني ا:

ين املال لسنة واحدة فقط بعد ما ى صاحب الدَّ وما ذكره أصحاب اجملمع الفقهي هو ملخص املسألة، ولو زكَّ 
فاألظهر  ،ا من حيث الرتجيحوأمَّ  ،كان ذلك أحوط وأبرأ لذمته واهلل أعلم  ،أو املماطل يقبضه من املدين املعسر
 على املال الذي قبضه حول  كامل .  حيول  ه ليس عليه زكاة حىتَّ وأنَّ  ،واهلل أعلم القول الثالث

اجملهول وحنوها يف ومثل الدين الذي على معسر أو مماطل: املال املغصوب أو املسروق أو املال املورو  و  فائدة:
 احلكم.
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د ينثانًيا: 
 
 .زكاة من عليه دين ألحد :أي ؛زكاة امل

 .بد من التفريق بني األموال الظاهرة واألموال الباطنة عند الفقهاء وقبل ذكر هذه املسألة ال
 روع والثمار واملواشي.وهي الز   ،كن إخفاؤهال ميُ  ما فالظاهرة:

 ا كلها أمثان.ألهنَّ  ؛ويلحق هبما األوراق النقدية ،ةضَّ هب والف  ه، كالذَّ كن إخفاؤ ما ميُ  واألموال الباطنة:
 ،يشاهده الناس ووايل الصدقات ،كنه إخفاؤهفهذا ماله ظاهر ال ميُ  ،فمن كانت عند مزرعة ومثار أو مواش  

 فهو مال باطن. ،خبالف من عنده ذهب أو فضة
 ،ا أمثان، وهذا قول مجهور العلماءألهنَّ  ؛باطنة ال  علها أمواج ،فمن نظر إىل قيمتها ،جارةواختلفوا يف عروض التِّ 

باطنة، والفرق بني  ال  جعلها أموا ،حمالت جتارية مرخصة :اس كما هو واقع اليومومن نظر إىل كوهنا ال ختفى على النَّ 
موال الظاهرة واملواشي األليأخذوا الزكاة من أصحاب  ؛عاةيبعث هلا الس    الظاهرة كان النيب الباطنة والظاهرة أنَّ 

 ن النيبفلم يكُ  ،وتتعلق هبا قلوب الفقراء خبالف األموال الباطنة ،اعي وعلى الناسا ال ختفى على السَّ ألهنَّ  ؛روعوالز  
 املال من دون أن يأتيه  فيخرجها صاحبُ  ،ه ال يعرف م ن  عنده مال ممن ليس عندهألنَّ  ؛يرسل من يأخذ زكاهتا

أو  -ألن املراد منها القيمة ال األعيان  ؛ا من األموال الباطنةأهنَّ  - واهلل أعلم -رة األظهر جاأحد، وعروض التِّ 
 رُ اه  ا وجدت م ن  ظ  فرمبَّ  ،كاة والقيمة باطنةوهي اليت خيرج منها الزَّ  ،الظاهرة للناس، فالقيمة هي املرادة - البضاعة

  وَل يرد أنه ،لف سابق ا ظاهرة للناسيض ا فتجارة الصحابة والسَّ ح اإلفالس، وأب  وحقيقة أمره من الرِّ  ،ىن  بضاعته الغ  
 عاة ألخذ زكاهتم.كان يرسل إليهم الس  

 يتلخص مما مضى أن األموال قسمان:
 .وهي الزروع والثمار واملواشي أموال ظاهرة: - 1
 لعلماء.جارة، وهذا التقسيم هو قول مجهور اوهي الذهب والفضة وعروض التِّ  أموال باطنة: - 2

 .21ة وتلميذه ابن القيمواختاره من احملققني شيخ اإلسالم ابن تيميَّ 
 فائدة هذا التقسيم يف مسألتنا: -

من أصحاب األموال   هم النيبث  ع  عاة الذين ب   استدل بأخذ الس   ،كاة على من عليه دينالزَّ  ن يرى وجوب  م   أنَّ 
فقالوا ال تأثري للدين يف الزكاة، ومنهم من فرق بني م ن  عنده  ؟الوَل يكونوا يسألوهنم هل عليهم دين أو  ،اهرةالظَّ 
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 ،ي ن مينع الزكاةفيمنع دينه الزكاة، ومنهم من جعل الدَّ  ،كاة، ومن عنده أموال باطنةنع دينه الزَّ فال مي   ،أموال ظاهرة
 سواء يف األموال الباطنة والظاهرة، فهذه ثالثة أقوال ستأيت.

 ؟الدين مينع الزكاة اء أنَّ ما معىن قول الفقه - 
صم مقدار هذا الدين من املال الذي يف يده الذي كاة وعليه د ي ن، فإنه خي  املسلم إذا أراد أن خيرج الزَّ  أنَّ  املعىن:

م ص  فال زكاة عليه، وإن كان ال يبقى يف يده شيء بعد خ   ،صابكان دون النِّ   مث ينظر يف الباقي إن   ،سيخرج زكاته
املقصود هل الدين يؤثر يف  اه خيرج زكاة الباقي فقط، إذ  فإنَّ  ،زكاة عليه أيض ا، وإن كان الباقي يبلغ نصاب ا فال ،ينالدَّ 

 هذا هو موطن اْلالف. ؟ال الزكاة أو
  اْلالف يف املسألة: -

 .22ذهبقول املوهذا  ،باطنة مسواء كانت أمواله ظاهرة أ ،كاة مطلق اين يؤثر يف الزَّ الدَّ  نَّ إ القول األول:
 ،فإنه خيصم قيمة هذا الدين من رأس ماله ،( لاير4.222وعليه د ي ن ) ،( لاير12.222: رجل عنده )مثال ذلك

( تسعة آالف 9922فيخرج زكاهتا، ولكن لو كان عليه دين ) ،( لاير4.222فيتبقى عنده ) ،( لاير12.222وهو)
كاة كما املائة ال تبلغ نصاب الزَّ  ألنَّ  ؛عليه فال زكاة   ،فإنه بعد خصم الدين يتبقى عنده مائة لاير ،وتسعمائة لاير

 وهذا املثال يف األموال الباطنة.سيأيت، 
 :]الصواب( لاير 422( لاير، ومثال  قيمة الشاة الواحدة )2222وعليه د ي ن ) ،( شاة52رجل عنده ) مثال آخر:

فيخرج زكاهتا، ولكن لو   ،( شاة52عنده )لتبقى  ،ين الذي عليه، فلو خصم الدَّ [؛ حىت يصح املثاللاير 1222
نصاب  ألنَّ  ؛وهذه ليس فيها زكاة ،( شاة38فإنه بعد خصم الدين سيكون عنده ) ،( لاير5222كان عليه دين )

 ،ين هناالغنم كما سيأيت أربعون شاة وما دون ذلك فال زكاة فيه، وبناء  على هذا املثال فال زكاة على صاحب الدَّ 
 الدين يؤثر يف الزكاة مطلق ا. إنَّ  :قول املذهباألموال الظاهرة، هذا هو وهذا املثال على 

 واستدلوا:
 قال وهو خيطب: - رضي اهلل عنه - عثمان بن عفان أنَّ  - رضي اهلل عنه - مبا ورد عن السائب بن يزيد - 1

وابن أيب شيبة يف  ،(1/243وطئه )رواه مالك يف م ؛"هذا شهر زكاتكم، فمن عليه د ي ن فليؤدِّه، مث لُيزكِّ بقية ماله"
 .(5/158والبيهقي يف سننه ) ،(3/195مصنفه )
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 "أنَّ  :ووجه الداللة ،(3/262وصححه األلباين يف اإلرواء ) ،23"إسناده صحيح، وهو موقوف" قال ابن حجر:
م ص  ى من املال بعد خ  كاة عن املؤدَّى يف الدين، بل أمر بإخراج ما تبقَل يأمر بإخراج الزَّ  - رضي اهلل عنه - عثمان

 باع أمرهم.اشدين الذين أمرنا باتِّ من اْللفاء الرَّ الدين منه، وعثمان بن عفان 
يء وقت أمرهم بأداء الديون قبل جم   - رضي اهلل عنه - عثمان ومن أهل العلم من ناقش هذا االستدالل بأنَّ 

ألن ألفاظ احلديث تدل على  ؛ولكن هذا القول بعيدملن جاء وقت زكاته وعليه د ي ن،  فال يصلح أن يستدلَّ  ،كاةالزَّ 
 صم الدين من ماله مث يزكي. أنه أم ر  م ن  عنده دين وحلَّت زكاته أن خي  

ا وجبت ملواساة احملتاجني، والذي عليه الدَّي ن حمتاج لقضاء فإن الزكاة إمنَّ  ،من حيث التعليل والنظر قالوا: - 2
 يسد حاجة غريه ويُعطِّل حاجته. أشد، وليس من احلكمة أن   كحاجة من حيتاج ملواساة أو  ،د ينه

كاة علل أخرى وللزَّ  ،ة وجيهة استنبطها العلماءلَّ ا هذه ع  وإمنَّ  ،كاة ليس املواساة فقطة من الزَّ العلَّ  بأنَّ  ونوقش:
ُخذ  م ن  أ م و اهل  م  ﴿ :- تعاىل -فقال  ،وهي تطهري للمال وصاحب املال ،يف كتابه - وجلَّ  عزَّ  -ذكره اهلل  أمهها ما

ق ة  ُتط هِّرُُهم  و تُ ز كِّيه م هب  ا  [.123 :التوبة] ﴾ص د 
وأقواها الدليل األول، وهلم أدلة أخرى وما تقدَّم أشهرها  ،ولهذان الدليالن أبرز استدالالت أصحاب هذا الق  

 .وأقواها
ية يف املذهب، واختار هذا القول الشيخ ابن باز يف الدَّين ال يؤثر يف الزكاة مطلق ا، وهو روا نَّ إ القول الثاين:

 (.18/36)وشيخنا ابن عثيمني يف فتاواه  ،(15/178)فتاواه 
  واستدلوا:

  ،ا َل تفرق بني م ن  عليه د ين وم ن  ليس عليه دينحيث إهنَّ  ؛كاةبعمومات األدلة الدالة على وجوب الزَّ  - 1
رضي  - وحديث ابن عباس ،[123 :التوبة] ﴾ص د ق ة  ُتط هِّرُُهم  و تُ ز كِّيه م هب  ا ُخذ  م ن  أ م و اهل  م  ﴿ :- تعاىل -كقوله 
فرتد على  ،ؤخذ من أغنيائهماهلل افرتض عليهم صدقة تُ  فأخبهم أنَّ )) يف بعث معاذ إىل اليمن وفيه: - اهلل عنه
 متفق عليه. ((؛فقرائهم

رواه البخاري،  ((؛لرِّقَّة يف كل مائيت درهم ربع العشرويف ا)) مرفوع ا وفيه: - رضي اهلل عنه - وحديث أنس
وعموم احلديث يدخل فيه املدين وغريه، وهو كل م ن ملك نصاب ا  ،وهي من األموال الباطنة ،والرقة هي الفضة
 جتب فيه الزكاة.
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وأيض ا هذه للدائن،  فما معه من قدر الدين حق   ،لك ناقصاملدين ملكه للمال م بأنَّ  ونوقش هذا االستدالل
وأيض ا هذه العمومات  ،ومنها متام امللك واستقراره ،روطة اليت استدلوا هبا هي فيمن توفرت فيه الش  األدلة العامَّ 

وخيرج  ،يقضي دينه حيث أمر م ن  عليه د ي ن أن   ؛ومنها أثر عثمان ،لصوصة مبا جاء يف أدلة أصحاب القول األوَّ خم  
 واْلاص مقدَّم على العام. ،هذه العمومات وهذا دليل أخص من ،بقي زكاة ما
كاة من أصحاب األموال الظاهرة كاملواشي ال الذين يقبضون الزَّ مَّ رسل العُ كان يُ   النيب بأنَّ  استدلوا - 2

من  ألنَّ  ؛الثمار عليهم ديون أهل   مع أنَّ  ؟مار، وال يأمرهم أن يستفسروا من أصحاهبا أعليهم ديون أم الوالثِّ 
 ر السنة والسنتني.مام كانوا يسلفون يف الثِّ عادهتم أهنَّ 

مة من األصل هو براءة الذِّ  ألنَّ  ؛ال  عدم استفصال العمال ممن عليه الزكاة ليس دلي بأنَّ  وقش هذا االستداللونُ 
 الديون، وم ن  عليه دين فيستخب عن نفسه.

 وهذان الدليالن أشهرها وأقواها. ،وألصحاب هذا القول أدلة أخرى
فيؤثر فيها الدين، وهذا  ،فال يؤثر فيها الدين، وبني األموال الباطنة ،فرَّقوا بني األموال الظاهرة ول الثالث:والق

 .ب وهو اختيار الشيخ عبدالرمحن السعديه  القول رواية يف املذ  
 واستدلوا:

مار، وَل اشي والثِّ من أصحاب األموال الظاهرة أهل املو ليأخذوا  ؛للعمال  يبمبا تقدم من إرسال النَّ  - 1
 ؟يكونوا يستفصلون أعليهم ديون أم ال

 ق الفقراء هبا.وذلك لظهورها وتعل   ،كاة باألموال الظاهرة آكد من الباطنةق الزَّ تعل   ألنَّ  قالوا: - 2
 وهذان الدليالن أقوى أدلتهم وأشهرها.

على  ل  باشرة يدُ وأخذهم للمال مُ  ،اهرةعاة من أهل األموال الظَّ عدم استفصال الس   بأنَّ  ونوقش هذان الدليالن
ين أمر خمفي يستوي فيه املال الظاهر الدَّ  فرق يف هذا بني األموال الظاهرة والباطنة، وألنَّ  الزكاة تتعلق باملال، وال أنَّ 

فاجلواب  ،هائْلفا ؛لظهورها خبالف األموال الباطنة ؛ألن قلوب الفقراء تتعلق باألموال الظاهرة :ا قوهلموالباطن، وأمَّ 
جارة الذي له حمالت جتارية أشد ظهور ا للفقراء من صاحب فصاحب عروض التِّ  ،اْلفاء والظهور ال ينضبط أنَّ 

 وسكن عندها من البدو وغريهم. ،ى هبا خارج البلدةالغنم الذي تنحَّ 
وذلك ألن أثر عثمان  ؛وقوي للدين تأثري ا يف الزكاة قول وجيه القول األول وهو أنَّ  فإنَّ  ،وبعد استعراض األقوال

( عن قول 5/165) "املغين"قال ابن قدامة يف  ؛يف الداللة اقوي   ي  ق  مما ب   -يف األمر بقضاء الدين مث أداء الزكاة 
 .فلم ينكروه عليه، فدل على اتفاقهم عليه" ،"وقد قال ذلك مبحضر من الصحابة عثمان:
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 .25كاة عن املدين"الزَّ "واألشبه بغرض الشارع إسقاط  قال ابن رشد: - 
  يلي: بد من مراعاهتا وهي ما شروط ا الو  إال أن هناك أمور ا

 :ال  ال مؤج ال  حا نُ ي  أن يكون الدَّ  - 1
كاة ة كل سنة عشرة آالف، فإن الدين املعتب الذي يؤثر يف الزَّ رجل عليه مائة ألف لاير بأقساط سنويَّ  مثال ذلك:

 ،وهي تسعون ألف ا ،ا ما تبقى من أقساطهوأمَّ  ،فيخصمها مما عنده من املال ،فوهو عشرة آال ،حلَّ سداده هو ما
ه خيصم منها عشرة آالف قدر الدين، فإنَّ  ،لة ال تأثري هلا يف الزكاة، فإذا كان عنده من املال مخسون ألف اؤجَّ فهذه مُ 

 وخيرج زكاة أربعني ألف ا.
 ماله الذي سيزكيه وحاجاته األصلية. س عنده إالَّ فلي ،يكون عنده شيء زائد يسدد به دينه أالَّ  - 2

: رجل عنده سيارة زائدة غري سيارته األصلية، وعنده مال وقدره أربعون ألف ا، وعليه دين وقدره عشرة مثال ذلك
وهو  ،ألن هذا الرجل عنده شيء غري ماله يسدد به دينه ؛وال خيصم منها قدر الدين ،آالف فإنه يزكي األربعني ألف ا

 فيبيعها ويسدد دينه. ،يارته الزائدةس
ين يف أمور كمالية ليست من حاجة اإلنسان ستغراق يف الدَّ ؤدي إىل االائدة يُ عدم اعتبار األشياء الزَّ  وذلك ألنَّ 

ا جتد م ن  عنده سيارات زائدة وعقارات زائدة فرمبَّ  ؟!وهو فرض الزكاة ،اهلل وتكون مقدَّمة على حقِّ  ،ةاألصليَّ 
 ديين يؤثر يف زكايت. إنَّ  :مث يقول ،وعليه أقساط منها ،تواسرتاحا

فيأخذ من أمواله الزائدة ما يسد  ،كاةوألن قيمة األشياء الزائدة أوىل بسداد الدَّين من املال الذي فيه حق الزَّ 
 .24وهذا الشرط الثاين نص عليه املرداوي من احلنابلة ،دينه

مث  ،حوط للمسلم واألبرأ لذمته أن يبادر يف قضاء دينه الذي حلَّ ألأن ا هذا هو اْلالف يف املسألة، وال شكَّ 
رضي  - يف باب الزكاة، وتطبيق ملا أمر به عثمان بن عفان واحتياط   ،ينته من الدَّ فهذا فيه براءة لذمَّ  ،يزكي ما بقي

 أصحابه. - اهلل عنه
ه إذا كان فإننا ُنس لِّم أنَّ  - ي اهلل عنهرض - "وأما أثر عثمان (:6/32) "املمتع"قال شيخنا ابن عثيمني يف  - 

ه سيؤدي من ماله، وس ب ُق الدين يقتضي ألنَّ  ؛فليس عليه زكاة ،على اإلنسان دين حال، وقام بالواجب وهو أداؤه
ألن الزكاة ال جتب إال إذا مت احلول، والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقدمي من  ؛كاةأن يُقدَّم يف الوفاء على الزَّ 
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ا إذا َل يوف ما عليه، وماطل لينتفع فيما بقي، أمَّ  قى اهلل، وأوىف ما عليه: ال زكاة عليك إالَّ وحنن نقول ملن اتَّ  الزكاة،
 .فعليه زكاته" - رضي اهلل عنه - ه ال يدخل فيما جاء عن عثمانباملال، فإنَّ 

وهو قول  ،ا تدخل ضمن الدينفإهنَّ  ،ارةلكفَّ وجب عليه هلل كا ا يف حق  وإمنَّ  ،قد يكون الدَّي ن ليس آلدمي فائدة:
 متفق عليه. ؛((دين اهلل أحق بالوفاء)) وفيه: ،مرفوع ا - رضي اهلل عنه - حلديث ابن عباس ؛املذهب أيض ا

فإن هذه الكفارة حكمها  ،أو كفارة ميني ،ارة ظهار أو قتليزكيه وعليه كفَّ  رجل عنده مال يريد أن   مثال ذلك:
وعليه كفارة ميني واإلطعام يف   ،كاة مبا تقدم من خالف، فلو كان عنده ثالثة آالف لايرلتأثري يف الزَّ حكم الدين يف ا

فيخرج زكاة ألفني وتسعمائة  ،مائة لاير، فإنه خيصم قيمة الكفارة من ماله ال  كفارة اليمني يكلف مث
.  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  لاير 

 إذا كملت نصاب ا.املسألة الثالثة: ينعقد احلول بصغري املاشية حني ملكها 
فصارت أربعني  ،ويف شهر حمرم ولدت عشر منهن عشر شياه ،رجل عنده ثالثون رأس ا من األغنام مثال ذلك:

ونقول لصاحب هذه  -ومعلوم أن نصاب الغنم يبدأ من أربعني ومن كان عنده دون ذلك فال زكاة عليه  -رأس ا 
فإن احلول ينعقد هبا على القول  ،ولو كان بعضها صغار ا ،ه بدأ احلول من حني ملكه ألربعني شاةالشياه أنَّ 

 ا معينة.ينعقد هبا احلول حىت تبلغ سن   هذه الشياه ال نَّ إ :ملن قال خالف ا قول املذهبحيح وهو الصَّ 
يف )) قال:  النيب نَّ إ :وفيه ،الطويل - رضي اهلل عنه - عموم حديث أنس بن مالك ويدل على ذلك:

 ،بل يف كل أربعني شاة نرج للزكاة شاة واحدة ،ا معينةسن    رواه البخاري، وَل حيدد النيب ؛((أربعني شاة شاة
 ه األربعني صغرية أو كبرية.ذوسواء كانت ه

ترعى  :أي ؛تكون سائمة من شرطها أن   وأنَّ  ،يف الباب القادم زكاة هبيمة األنعام - بإذن اهلل - سيأتينا تنبيه:
وهو قول  ،فال ينعقد هبا احلول ،غار ليست سائمة كأن تتغذى باللنب فقطنت هذه الصِّ احلول أو أكثره، فإذا كا
 ا غري سائمة.ا ألهنَّ وإمنَّ  ،ا صغريةاملذهب أيض ا، ليس ألهنَّ 

 ينقطع احلول يف أمور منها: املسألة الرابعة:
 وهذه األشياء اليت تقطع احلول هي اختيار املذهب أيض ا.

 :في أثناء الحول صابأواًل: لو نقص الن  
ويف أثناء احلول بعد  -كما سيأيت  -ومعلوم أن نصاب اإلبل مخس  -رجل ميلك مخس ا من اإلبل  مثال ذلك:
فإذا  ،فال زكاة فيها ،صاب وصار عنده أربع من اإلبلفهنا نقص النِّ  ،من اإلبل ماتت واحدة   ال  سبعة أشهر مث

 ه يستأنف فيبدأ احلول من جديد.إنَّ ف ،اشرتى واحدة فيما بعد صاب بأن  اكتمل النِّ 
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 ،احلول انقطع حينئذ فإنَّ  ،وبعد ثالثة أشهر اشرتى مبائة لاير ،قود ألف لايرالن   نصاب   لو فرضنا أنَّ  مثال آخر:
ا. ال  فإنه يستأنف حو  ،صاب فيما بعدفإذا ملك ما يكمل به النِّ   جديد 

  :ثانًيا: لو باع النصاب أثناء الحول
احلول انقطع  فإنَّ  ،وبعد تسعة أشهر من احلول باع شاة واحدة ،( شاة سائمة52عنده ) رجل مثال ذلك:

ا. ال  ه يستأنف حو فإنَّ  ،صاب بأن اشرتى شاة فيما بعدنئذ، فإذا ملك ما يكمل به النِّ يح  جديد 

 :صاب بغير جنسه أثناء الحولثالثًا: لو أبدل الن  
فهو اشرتى اإلبل بالشياه، وسيأتينا  فهذا بيع   ،خبمس من اإلبل اة  فلو أبدل أربعني ش ،واإلبدال بيع يف حقيقته

 ،وال شك أنه يريد املغايرة والتفريق ،اإلبدالو  ذكر البيع "الزاد"وصاحب  ،"ه مبادلة مال...أنَّ " :يف تعريف البيع
 ."بغري جنسه" ولذا قال رمحه اهلل: ؛قود، واإلبدال بغري النقودفيعمل البيع على الن  

 ،فإن احلول انقطع حينئذ ،وبعد مخسة أشهر أبدهلا خبمسة من اإلبل ،( شاة52رجل عنده ) اإلبدال: مثال
ا. ال  فيستأنف حو   جديد 

درهم من الفضة، فهل  (222) وبعد عشرة أشهر أبدهلا ب  ،( دينار ا من ذهب22مثال آخر: رجل عنده )
 ؟ه يبين على حولهأو أنَّ  ،ينقطع فيستأنف

فاجلنس عندهم َل  ،الذهب والفضة من جنس واحد م يرون أنَّ ألهنَّ  ؛بين على احلول فال ينقطعه يأنَّ  املذهب:
 خيتلف.

وهو اختيار شيخنا ابن عثيمني يف  ،الختالف اجلنس ؛أن احلول ينقطع :- واهلل أعلم -والقول الراجح 
 ؛صابحدمها اآلخر يف النِّ (، وسيأيت يف باب زكاة النقدين أن الذهب والفضة ال يكمِّل أ6/52) ،"املمتع"

إذا كان الذهب دون النصاب وعنده من الفضة ما يكمل  :املذهب الذين قالواأصحاب الختالف اجلنس خبالف 
 والصواب غري ذلك كما سيأيت. ،والعكس كذلك ،ففيه الزكاة ،به نصاب الذهب

الذهب )) الصامت مرفوع ا: تلفني كما يف حديث عبادة بنجنسني خمُ جعلهما   النيب أنَّ  ويدل على ذلك:
ا بيد ،والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه األصناف ،بالذهب رواه مسلم  ((؛فبيعوا ك يف شئتم إذا كان يد 

(1487.) 
ا ال  ه يستأنف حو فإنَّ  ،ه إذا أُبدل بغري جنسهمن خالل ما تقدَّم عرفنا أنَّ  اإذ   -  وال يبين على احلول  ،جديد 
تلفان، واالختالف يف حيح جنسان خمُ هب والفضة على الصَّ وكذا الذَّ  ،تلفانبقر هذان جنسان خمُ ابق، فالغنم والالسَّ 
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 ؛ا حكم اوإمنَّ  ،فالغنم حقيقته ختتلف عن البقر، وقد يكون االختالف يف اجلنس ليس حقيقة ،اجلنس هنا حقيقة
 يف حكم املختلف. :أي

 -جارة فأبدهلا بعد مخسة أشهر بنصاب عروض التِّ  ،ةائم( رأس ا من األغنام السَّ 52رجل عنده ) مثال ذلك:
 فليس فيه زكاة، وأنَّ  ،دوهنا ن من األغنام وماو أربع :ووه ،سل نصاب اخذة للدَّر والنَّ لبهيمة األنعام املتَّ  وسيأيت أنَّ 
فيبيع  ،ر باألغناميتاج :أي ؛وض التجارةرُ جارة نصاب ا آخر وباب ا خيتلف عن باب زكاة هبيمة األنعام، وعُ لعروض التِّ 

كما  -وذلك إذا كانت عروض جتارة  ؛ومع ذلك فيها زكاة ،فقد يكون عنده دون األربعني من األغنام ،ويشرتي
ا مع أنَّ  ال  فيستأنف حو  ،فانتقل من نصاب إىل نصاب ،وهذا الرجل أ بدل -سيأيت بيانه يف بابه  االنتقال من  جديد 

فصار يف حكم  ،جارةوض التِّ رُ ائمة إىل عُ صاب من هبيمة األنعام السَّ أغنام ألغنام، ولكن االختالف يف النِّ 
 املختلف.

 ،جارةوليس من جنس عروض التِّ  ،ا خترج قيمةزكاهت   ألنَّ  ؛جارة باهبا واحد وجنسها واحدعروض التِّ  ولذا فإنَّ 
ة ضَّ ، وعليه فإذا أبدل ذهب ا بف  ا نقود ا كما سيأيتوإمنَّ  ،رج يف الزكاة شاةفصاحب األغنام الذي يبيع ويشرتي ال خي  

ا إذا كانت عروض جتارة ال  فال يستأنف حو  ،أثناء احلول هذه املبادلة على  ألنَّ  ؛بل يبين على حوله السابق ،جديد 
فإن هذه  ،اا أو درمه ا إماراتي  بالريال السعودي جنيه ا مصري   ال  فيشرتون مث ،سبيل التجارة كالذين يتعاملون بالعمالت

 تقطع احلول. بادلة الامل
ا إال يف عروض التجارة كما سبق. ال  فإنه يستأنف حو  ،ه إذا أبدل جنس ا بغريهأنَّ  واْلالصة:  جديد 

ا من األسباب الثالثة السابقة اليت ينقطع هبا احلول ليفر من الزكاة مسألة:  ؟ما احلكم لو فعل واحد 
صاب لتكون ناقصة عن النِّ  ؛ح واحدةب  ذ   ،ل بشهروقبل متام احلو  ،( شاة سائمة52شخص عنده ) مثال ذلك:

 ؟فما حكمه ،ليفر من الزكاة ؛فال يزكي، أو باع واحدة، أو أبدهلا خبمس من اإلبل، وفعل ذلك كله
 فال ينقطع وهو قول املذهب أيض ا. ،ه الزكاة بعد متام احلولأنه جتب يف حقِّ  اجلواب:
التحايل على إسقاط الواجب ال  ألنَّ  ؛فيعاقب بضد قصده ،عر ليتحايل على الشَّ  ؛ألنه فعل ذلك والتعليل:

اهلل  ارم  ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا حم  )) : لقول النيب ؛ل على احلرام ال يبيحهيسقطه، كما أن التحايُ 
 .(25) "إبطال احليل"أخرجه ابن بطة يف  ؛((بأدىن احليل

 .(3/123) "الفتاوى الكبى" ابن تيمية يفاإلسالم  وجوَّد إسناده شيخُ 
متفق عليه  ؛((ما نوى ئا لكل امر وإمنَّ  ،ا األعمال بالنياتإمنَّ )) : لقول النيب ؛العبة يف األفعال باملقاصد وألنَّ 

 .رضي اهلل عنه - عن عمر بن اْلطاب
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 ال حىتَّ  ؛ض املوتفالتحايل على إسقاط الواجب ال يسقطه كما يف هذا املثال، وكمن يُط لِّق امرأته وهو يف مر 
 بيحه، وهذه قاعدة احليل.فهنا ال يسقط الواجب فرت ، وكذلك التحايل على فعل احملرم ال يُ  ،تر 

 وبه قال املذهب أيض ا. ،فإن احلول ال ينقطع ،لو أبدل النصاب جبنسهمسألة أخرى: 
 ؛فإن احلول ال ينقطع ،خرام احلول بشهرين أبدله بذهب آصاب وقبل مت  رجل عنده ذهب يبلغ النِّ  مثال ذلك:

 فيبين على حوله السابق. ،ه أبدله جبنسهألنَّ 
 ،فإن احلول ال ينقطع ،ام احلول باعها بثالثني من البقر أخرىوقبل مت   ،رجل عنده ثالثون من البقر مثال آخر:

 فاق اجلنس.التِّ  ؛على حوله فيبين
  ملخص املسألة أن يقال: اإذ  

ا ال  فإنه يستأنف حو  ،باع منه أو أبدله بغري جنسه أثناء احلول من نقص نصابه أو أنَّ  أواًل: وإن فعل  ،جديد 
 بل يبين على حوله. ،فإنه ال يستأنف ،ذلك فرار ا من الزكاة

 :اثانًيا: أن إبدال النصاب بغيره ينقسم أقسامً 
ا إالَّ  ال  ه يستأنف حو فإنَّ  ،يبدل نصاب ا بغري جنسه أن   - 1 كما سيأيت، مثاله: مخس ا من يف عروض التجارة   جديد 

 أو ذهب ا بفضة على القول الصحيح. ،اإلبل بثالثني بقرة
مثاله: كأن يتاجر بثالثني  ،فإنه يبين على حوله األول ،وكالمها عروض جتارة ،أن يبدل نصاب ا بغري جنسه - 2

 فيبيع ويشرتي. ،ليتاجر هبا أيض ا ؛فأبدهلا خبمس من اإلبل ،رأس ا من األغنام

فإنه  ،من غري جنسه مسواء من جنسه أ ،جتارة بنصاب آخر عروض جتارة أن يبدل نصاب ا ليس عروض   - 3
ا، مثاله: كأن يكون عنده ثالثون بقرة سائمة ال  يستأنف حو   ،خذة للدَّرِّ والنسلتَّ أو أربعون شاة سائمة مُ  ،جديد 

 فأبدهلا بثالثني شاة عروض جتارة.

سائمة  ال  فإنه يبين على حوله األول، مثاله: كأن يبدل ذهب ا بذهب أو إب ،سهأن يبدل نصاب ا بآخر من جن - 5
 بإبل سائمة.

ل، مثاله: كأن يبدل ثالثني من البقر ه يبين على حوله األوَّ فإنَّ  ،كاةليفر من الزَّ  ؛أن يبدل نصاب ا بغري جنسه - 4
 ليفر من الزكاة. ؛بأربعني شاة

 ؟بالذمة أو بعين المالالمسألة الخامسة: هل تتعلق الزكاة 
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 ،كاة بالذمةفحال عليها حوالن، وَل خيرج الزكاة، فمن علَّق الزَّ  ،( شاة52عنده ) ال  لو أن رجفائدة الخاف: 
ه لو أخرج عن احلول ألنَّ  ؛أوجب عليه شاة واحدة ،أوجب عليه شاتني لكل حول شاة، ومن علَّقها بعني املال

فال جتب عليه الزكاة للحول الثاين، ويف هذا  ،وهذه دون النصاب ،( شاة39لصار عنده ) ،األول شاة من أربعني
 إشكال.

يبيع من هذه الشياه  صاحب املال ال جيوز له أن   ا تتعلق بعني املال يرتتب عليه أنَّ هنَّ إ :لو قلنا وإشكال آخر:
 ؛ز أن يشرتي من السوق شاةفال جيو  ،أو يهبها؛ ألن عني هذا املال فيه الزكاة؛ وكذا لو أراد أن خيرج زكاهتا

فيخرجها من اليت عنده، والواقع اليوم  ،بد أن خيرجها من عني املال ليخرجها زكاة عن األربعني اليت عنده؛ ألنه ال
 لتكون هي الزكاة. ؛عنده يشرتي غري ما وجيوز له أن   ،صاحب املال يتصرف يف ماله بيع ا وشراء  وهبة أنَّ 

عني  ألنَّ  ؛فال شيء عليه ،متعلقة بعني املال، لو تلف هذا املال بعد مضي احلول اهنَّ إ :لو قلنا إشكال آخر:
األظهر أنه ليس عليه  كاة مع أنَّ لوجبت عليه الزَّ  ،ا متعلقة بالذمةهنَّ إ :املال تلف إن كان من غري تفريط، ولو قلنا

هذا اْلالف ذكرها ابن رجب يف  وال مفرط، وهناك إشكاالت ومسائل أخرى تنبين على ه غري متعد  ألنَّ  ؛زكاة
 .اْلالف بعد معرفة فائدتهواآلن نذكر  ،26االستفاد منهاو  جوع إليهابتفريعات فريدة حيسن الر   "القواعد"

 مة.ا تتعلق بالذِّ إهنَّ  للمذهب روايتان قيل:
 ا يف ذمته.ألهنَّ  ؛لوجبت على صاحب املال الزكاة ،كاةبأنه لو تلف املال بعد وجوب الزَّ  لوا ذلك:وعلَّ 

 ا تتعلق باملال.إهنَّ  وقيل:
ق ة  ُتط هِّرُُهم  و تُ ز كِّيه م ﴿ :- تعاىل -بقوله  واستدلوا:  : ولقول النيب ،[123 :التوبة] ﴾هباُخذ  م ن  أ م و اهل  م  ص د 

 رضي اهلل عنه. - متفق عليه من حديث ابن عباس ؛((اهلل افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم علمهم أنَّ أف))
 .27وهاتان الروايتان يف مذهب اإلمام أمحد

وهو قول  ،مة، وهذا القول هو الذي ذكره صاحب الزادالزكاة حملها عني املال وهلا تعلق بالذِّ  نَّ إ والقول الثالث:
ق باملال ألن هذا التعل   ؛يتصرف فيهو  فيصح أن يبيع املال أو يهبه - واهلل أعلم - وهو األظهر ،جيمع بني األمرين

 النشغال ذمته هبا. ؛، ويضمن الزكاةال  تعلق ا كام ليس

                                                 

 .138 ،84ص ،"القاعدة" :انظر 26
 .3/34 ،للمرداوي ،"اإلنصاف" :انظر 27



 
 كتاب الزكاة 23

فمن يتاجر مبحالت  ،بل يف قيمتها ،فإن الزكاة ال جتب يف عينها ،يستثىن من هذه املسألة عروض التجارة تنبيه:
م أو تاجر باألغناوكذا من يُ  ،رجها قيمةبل خيُ  ،ة لن خيرج الزكاة مما فيها كالسكر والشاي واألرز وحنوهامواد غذائيَّ 

 .فإن زكاهتا يف قيمتها ،ا عروض جتارةفما دام أهنَّ  ،األراضي

التمكن من أداء  واملقصود أنَّ  ،وال بقاء املال ،كاة التمكن من أدائهاال يشرتط يف وجوب الزَّ المسألة السادسة: 
 الزكاة وبقاء املال ليسا من شروط وجوب الزكاة.

 :التمكن من أداء الزكاة :الً أو 
: ال  فمث ،دائهاأكاة على املسلم أن يتمكن من يشرتط إلجياب الزَّ  أنه ال اجح واهلل أعلم:لقول الرَّ املذهب وهو ا

لكن إخراج  ،كاة واجبة يف حقهكاة، ولكن الزَّ الدائن ال يتمكن من أداء الزَّ  الزكاة جتب يف الدَّي ن مع أنَّ  تقدم أنَّ 
كاة، كاة وبني وجوب إخراج الزَّ عرف أن هناك فرق ا بني وجوب الزَّ كاة ال جيب إال بعد التمكن من األداء، وهبذا نالزَّ 

 والثاين ال جيب إال بعد التمكن. ،نفاألول جيب وإن َل يتمكَّ 
ب فعله إال إذا ولكن ال جي   ،يف ذمتها :أي ؛وم واجب على احلائضهذا كسائر العبادات، فالصَّ  أنَّ  والتعليل:

 النائم يف وجوب الصالة. متكنت بعد الطهر وكذلك املريض، وكذلك

  :ثانًيا: بقاء المال
كاة بقاء املال، مبعىن أنه لو تلف املال بعد مضي احلول ووجوب الزكاة فيه، أنه ال يشرتط يف وجوب الزَّ  املذهب:

َل  مسواء تلف هذا املال بتفريط منه أ ،ألنه ال يشرتط أن يكون باقي ا عنده ؛خيرج زكاة هذا املال جيب عليه أن  
 وهذا جيعله متعلق ا بالذمة. ،ه صار املال بعد مضي احلول كالدَّي ن عليهألنَّ  ؛فرطي

فيجب عليه أداء الزكاة وال يشرتط بقاء املال، وبني  ،التفريق بني املفرِّط يف إتالفه :- واهلل أعلم - والقول الراجح
 كاة، وهذا القول رواية يف املذهب.الغري مفرِّط فال جتب عليه الزَّ 

ال  وال تعد   ل ووجوب الزكاة كاألمانة عنده، واألمانة إذا تلفت من غري تفريط  و  املال بعد مضي احل   ألنَّ  لتعليل:وا
ة واختيار شيخنا ابن وهذا القول هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميَّ  ،فاق العلماء، وإذا فرَّط فإنه يضمنيضمنها باتِّ 

 عثيمني. 

 :من تركة الميت كالدَّين المسألة السابعة: الزكاة تخرج
كاة خترج من ماله قبل إنفاذ الوصية وتقسيم ، فإن الزَّ كِّ ز  مضى عليه احلول وَل ي ُ  ال  شخص مات وترك ما مثاله:

 القول الراجحوهو  قول املذهبالديون تدفع ألصحاهبا قبل الوصية واإلر  والزكاة دين، وهذا  ومعلوم  أنَّ  اإلر ،
 واهلل أعلم.



 
 كتاب الزكاة 24

فلم  ،ها نذرت أن حتجأمَّ  أنَّ   سألت النيب امرأة   أنَّ  - رضي اهلل عنه - حديث ابن عباس لك:ويدل على ذ
 قال: ،قالت: نعم ((،ك دين أكنت قاضيته؟على أمِّ أرأيت لو كان )) : فقال هلا رسول اهلل ،حتج حىت ماتت

 ي يف القضاء.فدل هذا على أن دين اهلل كدين اآلدم ؛28((فاهلل أحق بالوفاء ،اقضوا اهلل))
ا ره ال فرق بني كون امليت أخَّ اد أنَّ وظاهر كالم صاحب الزَّ  ا تبأ ذمته إذا أو ال، فإهنَّ  ال  فمنعها خب ،زكاته متعمد 

 .29وهذا قول املذهب ،أخرجها الورثة
ا ومات على ذلك والقول الثاين: ه إخراج الورثة فال ينفع ،فإهنا ال تبأ ذمته ،أنه يُ ف رَّق بني من أ خَّر زكاته عمد 

 .(3/125) ،"بدائع الفوائد"لزكاته، وهو اختيار اإلمام ابن القيم يف 
 نصوص   فكيف ينفعه إخراج غريه لزكاته، وقال: إنَّ  ،بأن هذا امليت أصرَّ على عدم اإلخراج وعلَّل ذلك:

 الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا.
لتعلق حق  ؛ا خترج من تركتهوأهنَّ  ،وال تنفعه عند اهلل ،ا ال تبأ ذمتهورجح شيخنا ابن عثيمني قول ابن القيم وأهنَّ 

 .32أهل الزكاة هبا

 فأيهما يقدَّم؟ ،لو مات شخص وعليه دين آلدمي وزكاة فائدة:
 ( فأيهما يقدم؟1222وزكاة قدرها ) ،( لاير1222وعليه دين قدره ) ،( لاير1222مات شخص عنده ) مثاله:
فاهلل أحق )) قال:  ألن النيب ؛على املشاحة، وقيل: يقدم حق اهلل ألنه مبين   ؛يقدم دين اآلدمي قيل:
 .((بالوفاء

وتدفع  ،(422فيعطى صاحب الدين ) ،نصيبه :أي ؛لكل حق حصته :أي ؛ما يتحاصَّانأهنَّ  والصواب:
ا حديث ابن وأمَّ  ،31وهو اختيار شيخنا ابن عثيمني - واهلل أعلم - وهو األظهر قول املذهب( للزكاة، وهذا 422)

 .فكذلك دين اهلل من باب أوىل ،قضىفاملراد فيه بيان أنه كما أن دين اآلدمي جيب أن يُ  ،عباس

 باب زكاة بهيمة األنعام
 فيه ست مسائل:
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أو   - وهي اإلبل امللس حسنة األلوان - هي اإلبل والبقر والغنم فقط، واإلبل سواء كانت ع راب ا هبيمة األنعام:
ا من أنواع البقر، بل ألهنَّ  ؛والبقر يدخل فيها اجلواميس - وهي خالف العراب غليظة ذات سنامني - كانت خبايت

 والغنم تشمل الضأن واملاعز. ،32نقل ابن تيمية عن ابن املنذر أنه حكى اإلمجاع على دخول اجلواميس
 فال جتب كالظباء وغريها. ،اسواه هذه األنواع الثالثة اإلبل والبقر والغنم هي اليت جتب فيها الزكاة وما

وبدأ صاحب الزاد  ،النبهام صوهتا وخفائه وعدم إيضاحه ؛ى هبيمة األنعام مسيت هبيمةوهذه األنواع الثالثة تسمَّ 
 الذي كتبه ألنس - رضي اهلل عنه - وأصحابه كما يف كتاب أيب بكر الصديق  اقتداء  بالنيب ؛بزكاة هبيمة األنعام

 .واحلديث يف صحيح البخاري ،للزكاة  ه فريضة النيبوفي - رضي اهلل عنه -
ا أشرف ة اإلبل، وأيض ا ألهنَّ فيه زكا فأول ما ،بكركما يف كتاب أيب   اقتداء بالنيب ؛وبدأ ببيان زكاة اإلبل

 املال عند العرب وأكثره وأعظمه قيمة وجسم ا.

 .إلمجاعدل على وجوب الزكاة يف هبيمة األنعام السنة وا المسألة األولى:
  لبيان فريضة النيب ؛يف الكتاب الذي كتبه أبو بكر - رضي اهلل عنه - حديث أنس بن مالك فمن السنة:

ا البقر وأمَّ  ،وفيه ذكر اإلبل والغنم ؛33"على املسلمني...  النيبدقة اليت فرضها هذه فريضة الصَّ "للزكاة وفيه: 
 فجاءت يف حديث معاذ بن جبل كما سيأيت.

"وأمجعوا على وجوب الصدقة يف اإلبل  (:56 :ص) ،"اإلمجاع"فقد قال ابن املنذر يف كتاب  مجاع:ا اإلوأمَّ 
 .والبقر والغنم"

 :المسألة الثانية: شروط وجوب الزكاة في بهيمة األنعام
 وهي: ،توفرت فيها ثالثة شروطهبيمة األنعام جتب فيها الزكاة إذا 

 .والنسل أن تكون ُمعدَّة للدرِّ  - 1
 ،فال زكاة فيها، فاإلبل اليت يركبوهنا ويسافرون عليها ،رج هبيمة األنعام املُعدَّة للركوب أو العمل أو التأجريخفنُ 

 ،زكاة فيه كل ذلك ال  ،ذوها للتأجريوكذا اليت اختَّ  ،فيسقون وجيلبون املاء هبا ،وكذا اإلبل والبقر اليت يعملون عليها
 احلول. اخترج الزكاة من أجرهتا إذا حال عليه اوكانت سائمة، وإمنَّ  ،وإن بلغت نصاب ا

 فهذه زكاهتا زكاة عروض التجارة كما سيأيت. ،ذت للتجارةرج هبيمة األنعام اليت اختَّ وكذلك نُ 
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فيؤجرها لنقل  ،والعوامل هي اإلبل والبقر تكون عند أحدهم ؟اختلف يف العوامل هل جتب فيها الزكاةفائدة: 
ولو  ،ه ليس فيها زكاةوالصواب أنَّ  ،أو يؤجرها جللب املاء من البئر إىل الزرع وحنوها ،البضائع بني البلدان وفيها

العوامل ليس فيها  ولكن أجرهتا إذا حال على القيمة حول  أخرج زكاته، والقول بأنَّ  ،وكانت سائمة ،بلغت نصاب ا
ليس يف البقر ))مرفوع ا:  -هلل عنه رضي ا -"وأما حديث علي  -رمحه اهلل  -ملالك زكاة هو قول اجلمهور خالف ا 

فه الشيخ األلباين يف رواه أبو داود وابن أيب شيبة وعبدالرزاق والبيهقي، فهو حديث ضعيف ضعَّ  ؛((العوامل صدقة
  ا.، وقد قال يف "السلسلة الضعيفة": إنه ضعيف جد  5924 :ضعيف اجلامع برقم

 .أن تكون سائمة احلول أو أكثره -2
وَل يكن لآلدمي فيه عمل، فإذا كانت هبيمة األنعام  - وجل عزَّ  -اليت ترعى فيما أنبته اهلل  :يأ ؛ومعىن سائمة

فال تعد  به سائمة، فبهيمة األنعام اليت وضعت يف مكان وصاحبها هو  ،تأكل مما نزرعه أو نشرتيه فنعلفها إياه
أو أكثره، فإذا   ،السنة كاملة :أي ؛احلول بد أن تكون سائمة تسمى سائمة، وال فهذه ال ،الذي يأيت هلا بالطعام

ة أشهر ا إذا كانت ترعى فيما أنبته اهلل ستَّ ففيها زكاة، وأمَّ  ،كانت تأكل مما أنبته اهلل سنة كاملة أو سبعة أشهر
 ؛َل يوجب عليهم الزكاة حيثُ  ؛وهذا من رمحة اهلل ،تعد سائمة ال احلول وال أكثره ا الألهنَّ  ؛فال زكاة فيها ،فأقل
 م تكلفوا بإعالفها.ألهنَّ 

نرج املعلوفة كما  ،"سائمة" :وقولنا - رمحه اهلل -واشرتاط كوهنا سائمة هو قول مجهور العلماء خالف ا ملالك 
 تقدم.

 ويدل على اشرتاط كوهنا سائمة:
واه ر  ؛"ويف الغنم يف سائمتها" الطويل يف كتاب أيب بكر وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس بن مالك - 1

 .البخاري
رواه أبو  ؛((يف كل إبل سائمة يف كل أربعني ابنة لبون)) حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوع ا: - 2

 (.2/1591) "التنقيح"وصححه اإلمام أمحد وابن عبداهلادي يف  ،(2555والنسائي ) ،(1474داود )

ُع  وكذا نرج  تنبيه:
 فيها زكاة   فإنَّ  ،فهذه ال يشرتط أن تكون سائمة ،ارةدَّة للتجمن هذا الشرط هبيمة األنعام امل

 ،ليتاجر ويربح ؛جارة كما سيأيت يف بابه، فإذا كانت عند رجل إبل  أو غنم  أو بقر  يبيع ويشرتي فيهاعروض التِّ 
كاة الزَّ  ا يف كل بيان ألحكاموال أن تكون سائمة، ودائم   ،وال يشرتط فيها نصاب ا ،جارةفهذه زكاهتا زكاة عروض التِّ 

جارة يف هبيمة األنعام أو السيارات ا كانت هذه التِّ خاص أي  جارة هلا باب على طالب العلم أن يتصور أن عروض التِّ 
 ذ  جتارة ففيه زكاة عروض التجارة كما سيأيت.أو األقمشة أو املواد الغذائية أو غريها مما اخت   
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  :أن تبلغ النصاب املعتب شرع ا - 3
ليمة األنعام اخت   فإذا كانت هب من بلوغ النصاب  دَّ بُ  لكي جتب فيها الزكاة ال ؛وكانت سائمة ،ذ ت للدَّرِّ والنَّس 

ومدار بيان  ،وسيأيت بيان النصاب لكل من اإلبل والبقر والغنم ،فملك النصاب شرط باإلمجاع كما تقدم ،املعتب
وحديث ابن عمر كما سيأيت  ،تاب أيب بكر لهيف ك - رضي اهلل عنه - نصاب املاشية على حديثني حديث أنس

 .(4/382) ،"اجملموع"وذكر ذلك النووي يف 

 :المسألة الثالثة: زكاة اإلبل
اض ،( من اإلبل24من كان عنده ) -   .ففيها بنت خم 

اض: ، ال  أمها يف الغالب تكون حام ألنَّ  ؛متَّ هلا سنة من اإلبل، ومسيت بذلك وهي ما ،بفتح امليم بنت خم 
ا ذكر ذلك وإمنَّ  ،وليس شرط ا أن تكون أمها ماخض ا ،فسميت بنت خماض ،ملاخض: هي احلامل وهذه ابنة هلاوا

 لكونه غالب أحواهلا. ؛تعريف ا هلا
اض ،( من اإلبل24فمن كان عنده )  .فيخرج زكاهتا بنت خم 
 : ويدل على ذلك

"فإذا بلغت مخس ا وعشرين  وفيه: ،ييف كتاب أيب بكر كما عند البخار  - رضي اهلل عنه - حديث أنس - 1
 رواه البخاري. ؛ففيها بنت خماض أنثى" ،إىل مخس وثالثني

 .(1/196) ،"اإلفصاح"اإلمجاع ونقله ابن هبرية يف  - 2

 .ففيها بنت خماض ،(24فإذا بلغت ) ،( من اإلبل شاة4يف كل ) -

له  وهي من الضأن ما املاعز،من  مالضأن أ سواء كانت من ،كر واألنثى من األغنامطلق على الذَّ لفظ يُ  الشاة:
مع  ،ارع احلكيم زكاة اإلبل هنا خترج من األغنام وَل خترج من اإلبلله سنة، وأوجب الشَّ  ومن املاعز ما ،ستة أشهر

( من 4فمن كان عنده ) ،عند صاحبها اعظيم   وكوهنا ماال   ،نظر ا لقلة اإلبل ؛أن زكاة كل مال خترج من جنسه
 ،( من اإلبل14ففيها شاتان، فإذا كان عنده ) ،( من اإلبل12فإذا كان عنده ) ،زكاهتا شاة واحدة فإن ،اإلبل

ففيها بنت  ،( من اإلبل24ففيها أربع شياه، فإذا كان عنده ) ،( من اإلبل22ففيها ثال  شياه، فإذا كان عنده )
 خماض كما سبق.

 :ويدل على ذلك
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 ؛"وفيما دوهنا من الغنم يف كل مخس شاة" ذي كتبه ألنس وفيه:ال - رضي اهلل عنه - حديث أيب بكر - 1
 .( من اإلبل شاة4فيما دون مخس وعشرين من اإلبل خيرج من الغنم يف كل ) :أي

 "اإلفصاح"ونقله ابن هبرية يف  ،(56)ص "اإلمجاع"اإلمجاع على ذلك كما نقله ابن املنذر يف كتابه  - 2
(1/196). 

من   ال  بفتح الواو وإسكان القاف، فمث ،و ق ص :ى عند العلماءسمَّ ويُ  ،ليس فيه شيءبني الفريضتني  ما فائدة:
ه مع أنَّ  ،( من اإلبل سواء يف إخراج الزكاة4فهو وم ن  عنده ) ،فهذا خيرج يف زكاته شاة ،( من اإلبل8كان عنده )

زكاته أربع  فإنَّ  ،( من اإلبل23شيء فيها وتسمى )وقص ا(، وكذا من عنده ) ولكن ال ،زاد عليه بثالثة من اإلبل
 ( من اإلبل وهكذا.22شياه مثل م ن  عنده )

 فال زكاة عليه. ،لك أربع ا من اإلبلومن كان عنده دون اْلمس من اإلبل كأن مي   - 
فق متَّ  ؛"ليس فيما دون مخس ذود صدقة" مرفوع ا: - رضي اهلل عنه - حديث أيب سعيد ويدل على ذلك:

 عليه.

 مسألتان:  - 
فال  ،عنها ال  ( شياه بد4فلو أخرج ) ،ففيها بنت خماض كما سبق ،( من اإلبل24من كان عنده ) األولى:

األول أخرج  فأخرج عنها بنت خماض فهل جتزئه؟ والفرق بينهما أنَّ  ،ولكن من كان عنده عشرون من اإلبل ،زئجتُ 
 زكاة املطلوبة.والثاين صاحب العشرين أخرج أعلى من ال ،كاة املطلوبةأقل من الزَّ 

 ألنه خالف النص الوارد. ؛زئهوأراد أن خيرج بنت خماض، فقيل: ال جيُ  ،(22اختلف فيمن كان عنده )
وكذلك لو أخرج بنت لبون  ،ىل  و  ( من اإلبل جتزئه فما دونه من باب أ  24ه إذا كان صاحب )ألنَّ  ؛جيزئه وقيل:

 ،ألن املقصود هو التخفيف على صاحب املاشية ؛(6/45) "املمتع"وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمني يف  ،أجزأه
 فإذا أخرج أعلى فهو باْليار.

 فإنه جيزئه ابن لبون ذكر باإلمجاع.  ،( من اإلبل وَل جيد بنت خماض24من كان عنده ) الثانية:
ففيها بنت  ،"فإذا بلغت مخس ا وعشرين إىل مخس وثالثني: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك:

 فإن َل تكن بنت خماض فابن لبون ذكر". ،اضخم
بد أن يكون ذكر ا لداللة النص عليه، وهذا من املواضع اليت جيوز فيها  وابن لبون: هو الذي له سنتان، وال

 كر.إخراج الذَّ 
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 .ففيها بنت لبون ،( من اإلبل54إىل  36من كان عنده ) - 
ففيها بنت خماض، وعليه فما بني مخس وعشرين  ،( من اإلبل34( إىل )24ويفهم من هذا أن من عنده )

 ففيها بنت لبون. ،(36وست وثالثني يسمى و ق ص ا، فإذا بلغت )
 فهي ذات لنب، وليس ذلك شرط ا. ،ألن أمها غالب ا قد ولدت ؛هي ما متَّ هلا سنتان، ومسيت بذلك وبنت لبون:

ففيها بنت  ،ا وثالثني إىل ست وأربعني"فإذا بلغت ست   وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .لبون أنثى"

وهو خاص  ،الست واألربعني يسمى و ق ص ا، وكل وقص ليس فيه شيءو  والثالثني وعلى ذلك فما بني الستِّ 
 ب وغري ذلك.ل  ي وح  ق  ي وس  ع  ا حتتاج إىل مؤونة كثرية من ر  ألهنَّ  ؛ببهيمة األنعام، وذلك رفق ا بصاحبها

قَّة ،( من اإلبل62إىل  56) من كان عنده -    .ففيها ح 
 بل اليت متَّ هلا ثال  سنوات.هي األنثى من اإل واحل قَّة:

قِّة ا استحقت أن حُيمل عليها البضائع ا استحقت أن يطرقها الفحل كما يف احلديث، أو ألهنَّ ألهنَّ  ؛ومسيت ح 
 واملتاع.

قِّة   ،ا وأربعني إىل ستنيلغت ست  "فإذا ب وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك ط ُروق ُة  ففيها ح 
 .اجلمل"

 بني ست وأربعني وإحدى وستني. والو ق ُص ما
 .ففيها ج ذ عة ،( من اإلبل74إىل  61من كان عنده ) - 

ن ها.ألهنَّ  ؛ هلا أربع سنوات، ومسيت جذعةهي ما مت َّ  واجل ذ ع ة:  ا جُت ذ ع إذا سقط س 
 والنسل والقوة. ه غاية الكمال والدَّرِّ ألنَّ  ؛ب يف الزكاةن جي  وهذا السن هو أعلى س

ففيها  ،"فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .جذعة"

خبالف بنت اللبون  ،املوضعيف هذا  بني اإلحدى وستني والست وسبعني، وال جتب اجلذعة إالَّ  والو ق ص ما
 ا جتب فيما سيأيت.فإهنَّ  ،ةاحل قَّ و 

 .ففيها بنتا لبون ،( من اإلبل92إىل  76من كان عنده ) - 
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 ،ألن األنثى أغلى مثن ا ؛بد من األنثى زئ، الأن يكونا بنتا لبون، فلو أخرج بنت لبون وابن لبون َل جيُ  دَّ بُ  فال
 .ال  ا ونسوأنفع للناس د ر  

 ،ففيها بنتا لبون" ،ا وسبعني إىل تسعني"فإذا بلغت ست   وفيه: - عنهرضي اهلل  - حديث أنس ويدل على ذلك
 تسعني.السبعني واإلحدى و البني الست و  والوقص ما

 .ففيها حقتان ،( من اإلبل122إىل  91من كان عنده ) - 
ففيها  ،"فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك

 والو ق ص ما بني اإلحدى وتسعني واملائة وواحد وعشرين. ،ان طروقتا اجلمل"حقت

كما  ،كاة انعقد عليه اإلمجاعوبيان القدر الواجب يف إخراج الزَّ  ،مضى من بيان األنصبة يف اإلبل كل ما  فائدة:
 - عليه حديث أنس (، ودلَّ 518 ،4/522) ،"اجملموع"ووي يف والنَّ  ،(56نقله ابن املنذر يف كتاب اإلمجاع )ص 

 عند البخاري، وملخص ما مضى يف بيان األنصبة والقدر الواجب على وفق ما يلي:  - رضي اهلل عنه

 القدر الواجب فيه النصاب من اإلبل
 شاة واحدة 9 – 4

 شاتان 15 – 12

 ثال  شياه 19 - 14

 أربع شياه 25 - 22

 بنت خماض 34 - 24

 بنت لبون 54 - 36

 ةحق 62 - 56

 جذعة 74 - 61

 بنتا لبون 92 - 76

 حقتان 122 - 91

 ويف كل مخسني حقة.  ،ففي كل أربعني بنت لبون ،فما فوق( 121من كان عنده ) - 
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بعني بنت ففي كل أر  ،"فإذا زادت على عشرين ومائة :وفيه - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك 
قَّ  كم  نقسمها وننظر ،فما فوق( 121حساب ذلك إذا كانت اإلبل )واملقصود يف  ،ة"لبون ويف كل مخسني ح 

مل العدد )أربعني( قَّ وكم حتمل العدد )مخسني( فنجعل فيه بنت لبون، ؟حت  بشرط أال يكون  ،ة؟ فنجعل فيه ح 
  .املتبقي بعد القسمة عشرة فأكثر

( ثال  مرات والباقي ثالثة، 52لوجدنا أهنا حتمل ) ،( من اإلبل لو أردنا قسمتها123رجل عنده ) مثال ذلك:
 إذ ا فيها ثال  بنات لبون.

 ،( مرة واحدة42و) ،( مرتني52ا حتمل )لوجدنا أهنَّ  ،( من اإلبل لو أردنا قسمتها134رجل عنده ) مثال آخر:
ة لتبقى مخس ،( ثال  مرات52بينما لو قسمنا هذا العدد على ) ،ة واحدةقَّ إذ ا فيها بنتا لبون وح   ،واملتبقي مخسة

 عشر إذ ا القسمة خاطئة.
 فاعلم أن القسمة خاطئة. ،إذا قسمت فتبقى معك عشرة فأكثر ويقول أهل العلم:

ويف كل  ،( بنت لبون52مة صحيحة على أن يف كل )س  والق   ،فهو وقص ال شيء فيه ،إذا تبقى أقل من عشرة
 ( حقة.42)

 : وبناء على هذا تكون القسمة وفق ما يلي

 قدر الواجب فيهال النصاب من اإلبل
 ثال  بنات لبون 129 - 121

 حقة وبنتا لبون 139 - 132

 حقتان وبنت لبون 159 - 152

 اتثال  حقَّ  149 – 142
 أربع بنات لبون 169 – 162

 حقة وثال  بنات لبون 179 - 172

 حقتان وبنتا لبون 189 - 182

 ثال  حقات وبنت لبون 199 - 192

 ن أو أربع حقاتمخس بنات لبو  229 - 222
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فإذا تبقى   ،وأهم شيء أال يكون املتبقي بعد القسمة عشرة فما فوق ،تغريَّ الفرض الواجب ،وكلما زدت عشر ا
 فإن القسمة خاطئة. ،كذلك

  :وَل جيد إال أعلى أو أنزل منها ،حمددة م ن  وجبت عليه سن - 
فإنه يدفع بنت  ،اض أنزل منهارجل وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت خم مثال ذلك: 

ويأخذ من  ،ه يدفع احلقةاملخاض، ويدفع معها جبان ا، وإذا َل يكن عنده بنت لبون وعنده حقة أعلى منها، فإنَّ 
 يأخذ منه جبان ا فهو باْليار. ،عامل الزكاة الذي يبعثه ويل األمر

ا أن يكون فرضه أقل من فإمَّ   عهد النيبهذا يف  ،كل شاة بعشرة دراهم  ،شاتان أو عشرون درمه ا واجلبان:
ا، وإما أن يكون الذي عنده أعلى من الواجب فيدفع لعامل الزكاة جبان ا شاتني أو عشرين درمه   ،الواجب عليه

 قول املذهبوهو  ،القول الراجحوهذا القول هو  ،افيدفع له عامل الزكاة جبان ا شاتني أو عشرين درمه   ،عليه
 والشافعية.

"من بلغت عنده من : - رضي اهلل عنه - يف كتاب أيب بكر - رضي اهلل عنه - حديث أنس على ذلك ويدل
ا تقبل منه احلقة، وجيعل معها شاتني إن استيسرتا أو فإهنَّ  ،اإلبل صدقة اجلذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة

ا دِّق عشرين درمه  طيه املصَّ منه اجلذعة، ويعا تقبل فإهنَّ  ،ا، ومن بلغت عنده صدقة احلقة، وعنده اجلذعةعشرين درمه  
 (.1543رواه البخاري ) ؛أو شاتني..."

فهو خاص هبا  ،واجلبان ال يدخل إال يف اإلبل فقط ،ان اوهذا القدر الذي يأخذه املصدق أو يعطيه يسمى جبُ 
 ا ورد يف اإلبل.ألن النص إمنَّ  ؛دون بقية هبيمة األنعام

كل شاة بعشرة دراهم، وأما اليوم فالعشرون   ،شاتني  نت تساوي على عهد النيبا كاالعشرون درمه   مسألة:
 تقومي ا عن الشاتني.بد منها أو  تعيين ا ال  فهل وضعها النيب ،درمه ا ال تساوي شيئ ا

قيمة وليس تعيين ا خالف ا للمذهب، فلو كانت  ،مقابل الشاتني ا تقومي  العشرين درمه   أنَّ  - واهلل أعلم -األظهر 
جعلها مقابل   النيب ألنَّ  ؛وال تكفي العشرون ،لوجب أن يعطيه مائيت درهم ،ال  مائيت درهم مث اتني اليوم  الشَّ 

 .الشاتني واهلل أعلم

 :المسألة الرابعة: زكاة البقر
كما يقول   - ه واحد من اجلنسا دخلته اهلاء على أنَّ وإمنَّ  ،كر واألنثىوالبقرة تقع على الذَّ  البقر: مجع بقرة، -

ا تبقر األرض ألهنَّ  ؛فسميت البقرة بذلك ،شتقة من بقرت الشيء إذا شققتهوهي مُ  ،واجلمع بقرات -اجلوهري 
 كاة فيها السنة واإلمجاع إذا توفرت فيها الشروط.ه دل على وجوب الزَّ باحلر ، وتقدم أنَّ 
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 .ففيها تبيع أو تبيعة ،( من البقر32م ن  كان عنده ) -

 ودلت عليه السنة كما سيأيت. ،فاق األئمة األربعةوهذا باتِّ  ،دوهنا فليس فيه شيء وما ،الثوننصاب البقر ث
 ،ه يتبع أمه يف ذهابه وجميئه ورعيهألنَّ  ؛بيع: هو الذكر من أوالد البقر متَّ له سنة واألنثى تبيعة، ومسي بذلكوالتَّ 

  الدليل على ذلك.وسيأيت ،فيخرج تبيع ا أو تبيعة ،( من البقر32فمن كان عنده )
 كر.وهذا من املواضع اليت جيزئ فيها إخراج الذَّ  ،زئ يف زكاة البقرالذكر جيُ  على أنَّ  ويف إخراج التبيع دليل   -
نَّة ،( من البقر52من كان عنده ) -  .ففيها ُمس 

س  
ُ
 زكاته مسنَّة، وعلى هذا ماخيرج يف  ،ن من البقرو ة: هي أنثى البقر اليت متَّ هلا سنتان، فمن كان عنده أربعنَّ وامل

 بني الثالثني واألربعني من البقر و ق ص ال شيء فيه.
إىل اليمن، وأمرين أن آخذ   "بعثين النيب قال: - رضي اهلل عنه - : حديث معاذويدل على نصاب زكاة البقر

نَّة"من كل ثالثني من البقر   ،(1476وأبو داود ) ،(4/232رواه أمحد ) ؛تبيع ا أو تبيعة، ومن كل أربعني ُمس 
 (.1823وابن ماجه ) ،(4/24والنسائي ) ،(623والرتمذي )

"وقد روي هذا عن معاذ بإسناد  (:2/274) "التمهيد"وقال ابن عبدالب يف  ،"حديث حسن" وقال الرتمذي:
 .صل صحيح ثابت"تَّ مُ 

 .ة  نَّ مث يف كل ثالثني تبيع  أو تبيعة  ويف كل أربعني ُمس   -
 .حديث معاذ املتقدم ويدل على ذلك:

نَّة، إىل )52( خيرج تبيع ا أو تبيعة، وم ن  عنده )32وعليه فإن من عنده ) ( خيرج ُمسنَّة، وم ن  عنده 49( خيرج ُمس 
 الواجب إخراجه، ففي السبعني فإنه يتغريَّ  ،وما بعد الستني كلما زاد عشرة ،( من البقر خيرج تبيعني أو تبيعتني62)
واحلساب فيه كاحلساب يف اإلبل يف  ،ويف كل أربعني مسنة   ،وهكذا يف كل ثالثني تبيع  أو تبيعة ،ومسنة ال  تبيع  مث

 ،ى بعد القسمة عشرة فما فوقفإن تبقَّ  ،بنت اللبون واحلقة، وهنا أيض ا يقال: بشرط أال يتبقى عشرة فما فوق
 : القسمة وفق ما يليبد أن يكون الوقص أقل من عشرة، وبناء على ذلك تكون  فاحلساب خاطئ، فال

 القدر الواجب فيه النصاب من البقر
 تبيع 39 – 32

 مسنة 49 – 52

 تبيعان 69 - 62
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 تبيع ومسنة 79 – 72

 مسنتان 89 - 82

 ثال  تبيعات 99 – 92

 تبيعان ومسنة 129 - 122

 مسنتان وتبيعة 119 – 112

خيتار معطي  ،أربع تبيعات أو ثال  مسنات 129 - 122
 قةالصد

وبعضها أنثى إذا كان عليه أكثر  ،وجيوز بعضها ذكر ا ،ويف التبيع جيوز إخراجها ذكر ا أو أنثى ،وعلى هذا فقس
 كر.م أن هذا من املواضع اليت جيوز فيها إخراج الذَّ من تبيع، وكما تقدَّ 

 : واملواضع اليت جيوز فيها إخراج الذكر هي -
 جاءت به السنة كما تقدم. وهذا  ،التبيع يف الثالثني من البقر - 1
 ن عنده بنت خماض، وهذا جاءت به السنة أيض ا كما تقدم.ابن اللبون مكان بنت املخاض إن َل يكُ  - 2

إنه خيرج ذكر ا وال يكلف باألنثى، وقيل: بل خيرج ما جاءت به  :إن كان النصاب عنده كله ذكور ا، قيل - 3
فال جيزئ ابن  ،فيجب فيه بنت لبون ،ال  وثالثون مج ةكمن عنده ست  ،وهذا القول أحوط ،السنة وما عيَّنة الشارع

 لبون.

 جيزئ ذلك. :قيل ،إذا رأى الساعي أن أخذ الذكر فيه مصلحة - 5

 :المسألة الخامسة: زكاة الغنم
 .روطالغنم إذا توفرت فيها الش   م داللة السنة واإلمجاع على وجوب زكاة  تقدَّ 

 .فيها شاة واحدةف ،( شاة52م ن  كان عنده ) - 
  .ففيها شاة واحدة ،حىت تبلغ أربعني ،واملقصود أن نصاب الغنم أربعون فما دوهنا ليس فيه زكاة

ففيها  ،"ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .(1545رواه البخاري ) ؛شاة إىل عشرين ومائة"

 .ففيها شاتان ،( شاة121نده )م ن  كان ع - 
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ففيها شاتان إىل  ،"فإذا زادت عن عشرين ومائة وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .مائتني"

 ،فليس فيها شيء ،( شاة82والذي بينهما ) ،بني أربعني وواحد وعشرين ومائة و ق ص ليس فيه شيء ما اإذ  
( ليس يف زكاهتا 122( من الشياه إىل )112أو ) ،( شاة92أو ) ،( شاة52فمن كان عنده ) ،وهذا من تيسري اهلل

 ففيها شاتان. ،( شاة121شاة واحدة، فإذا بلغت ) إالَّ 
 .ففيها ثال  شياه ،( من الشياه221م ن  كان عنده ) - 

 ....""فإذا زادت على مائتني إىل ثالمثائة ففيها ثال . وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
( ليس فيه 82وهو كالوقص األول ) ،بني مائة وواحد وعشرين ومائتني وواحد )وق ص( ليس فيه شيء ما اإذ  

مث يف كل مائة  ،للحديث السابق ؛وأيض ا الثالمثائة فيها ثال  شياه ،ففيها ثال  شياه ،(221 تبلغ )شيء حىتَّ 
 .شاة
 .ففيها أربع شياه ،( من الشياه522م ن  كان عنده ) - 

فإن  ،ففيها ثال  شياه إىل ثالمثائة ،"فإن زادت واحدة وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .زادت ففي كل مائة شاة"

فيكون يف  ،مث يف كل مائة زيادة شاة ،ففيها ثال  شياه ،ا إذا زادت عن مائتني وواحدة إىل ثالمثائةهنَّ إ :أي
 ،( و ق ص399( إىل )221بني ) وهكذا فيكون ما ،ادت الفريضة واحدةز  ،فإن زادت مائة ،( أربع شياه522)

 : وبناء  على ذلك تكون القسمة وفق ما يلي ،وهذا أكثر وق ص  يوجد يف الغنم

 القدر الواجب فيه النصاب من الغنم
 شاة 122 - 52

 شاتان 222 - 121

 ثال  شياه 399 - 221

 أربع شياه 599 - 522

 همخس شيا 499 - 422

 وهكذا يف كل مائة شاة ،ست شياه 699 - 622

ا ال  ة يف هبيمة األنعام جتعل املالني ماط  اْلُل  المسألة السادسة:    .واحد 
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 ة. ك  ر  : الشَّ وهي لغة   ،بضم اْلاء اْلُلطة:
 .كاةج ع ُل املالني املختلطني كاملال الواحد يف حكم الزَّ  ويف االصطالح:

ففيها  ،فأصبح العدد أربعني شاة ،وآلخر معه عشرون شاة يف مكان واحد ،شخص له عشرون شاة مثال ذلك:
َل  ،هاد  ح  واآلخر عشرون و   ،هاد  ل عشرون وح  فصار كاملال الواحد، ولكن لو كان لألوَّ  ،ألن هذا مال خمتلط ؛شاة

 ألن العشرين ليس فيها شيء. ؛ةط  ل  لعدم اْلُ  ؛جتب فيها الزكاة
 ؛"وال جيمع بني متفرق، وال يفرق بني جمتمع وفيه: - رضي اهلل عنه - ديث أنسح والدليل على تأثري اْلُلطة

 وسيأيت بيان ذلك. ،خشية الصدقة"

 والُخلطة نوعان: -
 .)وتسمى ُخلطة أعيان أو ُخلطة شيوع( ،ُخلطة اشرتاك - 1
 .ُخلطة أوصاف )وتسمى ُخلطة جوار( - 2

 :أواًل: ُخلطة االشتراك
 ر يف هبيمة األنعام دون متي ز بني ماليهما.وهي أن يشرتك اثنان فأكث

 ،أو كأن يشرتيا مائة من اإلبل ،فهما متشاركان مبلكهما هلذا املال ،أن ير  رجالن مائة من اإلبل مثال ذلك:
فهذا النوع  ،يف وجوب الزكاة يف هذا املال وال خالف   ،لطة اشرتاكى خُ وهب هلما مائة من اإلبل، فهذه تسمَّ أو يُ 

 فاق بني العلماء.وهو موضع اتِّ  ،فيه لطة ال إشكال  من اْلُ 
ا وعمر ا اشرتيا ) وأخذ   ،مع أهنما لو تفرقا ،دام أن ماهلما خمتلط ا شاة واحدة ماففي زكاهت   ،( شاة82فلو أن زيد 

 فعن هذه الثمانني شاتان. ،لوجب على كل واحد شاة ،كل واحد أربعني
 يف النوع الثاين. الفُ فهذا النوع من اْللطة ال خالف فيه، واْل

 :ثانًيا: خلطة األوصاف
 وسيأيت بيان األوصاف. ،اثنان فأكثر يف أوصاف حمددة مع متي ز مال كل واحد منهما يشرتك   هي أن  

فلو اجتمعت  ،زيد ميلك مخسني من اإلبل، وعمرو ميلك مخسني وباجتماعها تكون مائة من اإلبل مثال ذلك:
فإن هذه اْللطة تعتب خلطة  ،وغريها من األوصاف مما سيأيت ،وموضع احللب ،بيتومكان امل ،يف أوصاف كاملرعى

 وليست خلطة أعيان. ،أوصاف
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 ،أما خلطة األوصافو  ،كن متييز املالني عن بعضهماه يف ُخلطة األعيان ال ميُ أنَّ  وموضع التفريق بني اْللطتني:
 فيمكن ذلك.

ا وعمر ا اشرتكا يف مائة مثال ذلك:  ،ن يعرفهاو ولعمر  مخس ،ن يعرفهاو لزيد مخس ،بعري خلطة أوصاف لو أن زيد 
ا. ؛فال ضمان على عمر و ،فلو ماتت إبل زيد    ألن املال ميكن متييزه حتديد 

فاْلسارة  ،ألن املال غري متميز ؛فالضمان عليهما مجيع ا ،ومات مخسون من املائة ،ا لو كانت خلطة أعيانوأمَّ 
 عليهما مجيع ا.

فجمهور العلماء أهنا مؤثرة خالف ا  ،فاق العلماء، خبالف خلطة األوصافؤثرة باتِّ طة األعيان مُ وتقدم أن خل
 : ا مؤثرة كما هو قول اجلمهور بشروطأهنَّ لألحناف، والصواب 

 .أن يبلغ اْلليطان نصاب االشرط األول: 
فال أثر  ،هذا أقل من النصابو  ،فاجملموع ثالثون ،لزيد عشرون من الغنم وعمرو له عشرة من الغنم مثال ذلك:

اْلليطني بلغا  ألنَّ  ؛فاْللطة هلا أثر ،فاجملموع أربعون ،ا لو كان لزيد عشرون وعمرو له عشرون أيض اوأمَّ  ،للخلطة
 صاب.النِّ 

 .أن يكون اْلليطان من أهل الزكاةالشرط الثاين: 
 ؛فال جتب على زيد الزكاة ،ر(وعمرو له عشرون شاة وهو )كاف ،لزيد عشرون شاة وهو )مسلم( مثال ذلك:

 ه خالط من ليس من أهل الزكاة.ألنَّ 
 فال أثر للخلطة. ،أن خيتلط املال كل احلول، وعليه فلو انفرد أحدمها يف بعض احلول الشرط الثالث:
 كاة.أال يكون االختالط من أجل الفرار من الزَّ  الشرط الرابع:

لوجب على كل  ،( شاة، فلو َل خيتلطوا52ة، وخالد له )( شا52( شاة، وعمرو له )52زيد له ) مثال ذلك:
ويقل القدر  ،كاةمن أجل أن يفروا من الزَّ  ؛( شاة، فأرادوا أن خيلطوا املال52ألن يف كل ) ؛واحد منهم شاة

وجيب أن  ،فحينئذ ال أثر للخلطة ،كاةفلو فعلوا من أجل الفرار من الزَّ  ،( شاة واحدة122ألن يف ) ؛الواجب
 ثال  شياه.خيرجوا 

 ؛"وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع املتقدم وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .خشية الصدقة"

 َل يفرتق هذا املال يف إجياب الزكاة. ،فلو فرقوا املال من أجل الفرار من الصدقة ،وكذلك العكس ال جيوز
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ن فيها شاة، و فاألربع ،وتوفرت يف ماهلما شروط اْللطة ،شاة( 22وعمرو له ) ،( شاة22لزيد  ) مثال ذلك:
 جيوز. فهذا ال ،فرار ا من الزكاة ؛وقبل جميء عامل الصدقة فرقا املال

 فرار ا من الصدقة. ؛وقبل جميء عامل الصدقة فرقها ،( شاة52شخص عنده ) مثال آخر:
والثاين تقدم االستدالل علهيما يف أول  والشرط األول  - رضي اهلل عنه - فالشرط الرابع دليله حديث أنس

 ،ا حىت ميضي عليه احلولألن املال ال يسمى خمتلط   ؛ومها ملك النصاب واإلسالم، والشرط الثالث ،كاةكتاب الزَّ 
 .د  بهت  ع  احلول شرط مُ  ي  ض  فمُ 

 عا يف بعض األوصاف.مأن ختتلطا وجتت الشرط اْلامس:
 : واختلف اجلمهور يف حتديد هذه األوصاف

 :شرتاك يف مخسة أمورمن اال دَّ بُ  ال فاملذهب:
راح: - 1

ُ
ا. بضم امليم وهو مكان املبيت واملأوى، فال يف امل  بد أن يكون مكان املبيت واحد 

 ح لب:  - 2
ا وهو مكان احللب اليف امل  فلو ُحلبت غنم أحدمها يف موضع غري اآلخر ال ،بد أن يكون واحد 

 خلطة.  د  تع

 ويرجعن مجيع ا. ،يسرحن مجيع ا :أي ؛يف املسرح - 3

 واآلخر يف جهة أخرى. ،فليس غنم أحدمها يف جهة ،يكون املرعى هلن مجيع ا :أي ؛يف املرعى - 5

 بأن يكون هلذه الغنم فحل واحد مشرتك، فال خيتص بأحد املالني فحل دون اآلخر. يف الفحل: - 4

  .ا لرجل واحدوهي حينئذ مؤثرة كأهنَّ  ،ففاْللطة خلطة أوصا ،فإذا توفرت هذه األوصاف اْلمسة
ه الناس يف دَّ عْللطة يرجع فيها إىل الُعرف، فما وا ،ه ال يلزم توفر مجيع األوصاف السابقةأنَّ  والقول الثاين:

 ، واختاره ابن مفلح من احلنابلة.دَّ رفهم خلطة عُ عُ 
فريجع فيه إىل  ،يف الشرع حتديده يأت   َل أن كل ما"بعدم الدليل على األوصاف السابقة والقاعدة  واستدلوا:

 وهذا القول أقوى واهلل أعلم. ،"العرف
كأن يكون الراعي واحد طيلة السنة   ،د هباعتا خلطة مُ العرف على أهنَّ  لَّ ود   ،فإذا توفرت الشروط األربعة األوىل

 فيحكم على املال أنه خمتلط. ،رفوغريها من أمور العُ 
 فهو ضعيف، ومن ذلك حديث سعد بن أيب وقاص مرفوع ا: ،أوصاف معينةورد من حديث فيه حتديد ب وما

وهو حديث ضعيف فيه  ،(2/125رواه الدارقطين ) ((؛اْلليطان ما اجتمعا على احلوض، والفحل، والراعي))
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ل ه ضعفه وَل يره حديث ا، وقاونقل عن اإلمام أمحد أنَّ  ،(2/382وضعفه ابن مفلح يف الفروع ) عبداهلل بن هليعة،
 .ه العمل بالعرف يف ذلك""وهذا اْلب ضعيف، فلهذا يتوجَّ  ابن مفلح يف الفروع:

 ات:وحتت هذه املسألة عدة تنبيه - 

ذ  منهما الزكاة، فالزَّ  ،وتوفرت فيهما شروط اْللطة ،إذا اختلط اثنان التنبيه األول: كاة بينهما على حسب وأُخ 
 ملكهما.

فيها شاة واحدة إذا أخذ عامل  ،( شاة54فاجملموع ) ،( شاة32له )وعمرو  ،( شاة14زيد  له ) مثال ذلك:
 فزيد عليه ثلث وعمرو عليه ثلثان حبسب ملكهما. ،كاةالزَّ 

فإهنما يرتاجعان بينهما  ،كان من خليطني "وما وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس ويدل على ذلك:
 .بالسوية"

وكان نصيب   ،ة، فلو اشرتك جمموعة يف مزرعةاألنعام خالف ا للشافعيَّ  اْللطة ال تؤثر يف غري هبيمة التنبيه الثاني:
ألن اْللطة ال تؤثر إال يف هبيمة  ؛فال زكاة فيه ،مار لو مجع مع اآلخر بلغ نصاب اكل واحد من احلبوب أو الثِّ 

 لورود الدليل هبا. ؛األنعام

 .ر فيه وهو قول مجهور العلماءتفرقته ال تؤث فإنَّ  ،إذا كان املال لشخص واحد التنبيه الثالث:
فيها شاة  ،( شاة52ولو اجتمعت لصارت ) ،( شاة يف جدة22و) ،ياض( شاة يف الرِّ 22زيد  له ) مثال ذلك:

 تلف، فهل جتب فيه الزكاة؟ولكن املكان خمُ  ،واحدة
مفردات احلنابلة ومجهور  كاة، وهذا منه َل يفعل ذلك حيلة وفرار ا من الزَّ دام أنَّ  عليه، ما أنه ال زكاة   فاملذهب:

 دام أن املال لشخص واحد، وهو األظهر واهلل أعلم. العلماء: على أن فيه زكاة ما

فيبيع ويشرتي يف غنمه، واآلخر  ،جارةوض التِّ رُ وأحدمها يريد بنصيبه عُ  ،لو اختلط اثنان يف ماشيةالتنبيه الرابع: 
واآلخر زكاته يف نفس  ،فعروض التجارة زكاهتا بالقيمة ،كاةختالف الزَّ ال ؛، فهذه اْللطة غري مؤثرةيريد الدَّرَّ والنَّسل  

 .املاشية

حىت ال ُيضر  ،أنفسها :أي ؛فإنه ال يأخذ أكرمها ،من يأخذ الصدقة من أصحاب املاشيةالتنبيه األخير: 
ع  
 
 لوسط من ذلك.ولكن يأخذ ا ،حىت ال ُيضر بالفقراء ومستحقي الزكاة ؛يب ةبصاحبها، وال يأخذ الرديء وامل

 : ويدل على ذلك
 أنفس أمواهلم. :أي ((؛إياك وكرائم أمواهلم)) : حديث معاذ بن جبل املتفق عليه وفيه قال النيب - 1



 
 كتاب الزكاة 41

"وال خيرج يف الصدقة هرمة، وال ذات عوار، وال تيس إال أن يشاء  وفيه: - رضي اهلل عنه - حديث أنس - 2
ُصَّدِّق"

 [.267 :البقرة] ﴾و ال  ت  ي مَُّموا اْل  ب يث  م ن ُه تُنف ُقون  ﴿ :-تعاىل  -وأيض ا قوله  ،امل

 باب زكاة الحبوب والثمار

 فيه إحدى عشرة مسألة: 
 .مار الكتاب والسنة واإلمجاعدل على وجوب زكاة احلبوب والثِّ  المسألة األولى:

ن ا ل ُكم مِّن  األ ر ض   ي ا أ ي  ه ا الَّذ ين  آم ُنوا  أ نف ُقوا م ن﴿ :- تعاىل -قوله  فمن الكتاب ر ج   ﴾ط يِّب ات  م ا ك س ب ُتم  و مم َّا أ خ 
وكثري من  ،[151 :األنعام] ﴾ُكُلوا م ن مث  ر ه  إ ذ ا أ مث  ر  و آتُوا ح قَُّه ي  و م  ح ص اد ه  ﴿ :- تعاىل -وقوله  ،[267 :البقرة]

 .35كاة املفروضةاملراد باحلق هنا الزَّ  السلف على أنَّ 
فيما سقت السماء والعيون، أو كان )) قال:  النيب أنَّ  -رضي اهلل عنهما  -: حديث ابن عمر نةومن الس

 .(1583رواه البخاري ) ((؛ضح نصف العشربالنَّ  ي  ق  وفيما سُ  ،العشر -ا عثري  
رواه  ((؛ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة)) قال:  أن النيب - رضي اهلل عنه - وحديث أيب سعيد اْلدري

"وأمجعوا على  ،(57 :ص) "اإلمجاع"فقد قال ابن املنذر يف  ،ا اإلمجاعوأمَّ  ،(979ومسلم ) ،(1524بخاري )ال
 .أن الصدقة واجبة يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب"

 والشعري، واألرز، والعدس، واحللب، والرشاد وغريها. ،كاحلنطة  ،هي ما خيرج من الزرع والبقول وحنوها احلبوب:
 هي ما خيرج من األشجار كالتمر، والعنب، والصنوبر وغريها. ر:والثما

 .ب فيه الزكاة من احلبوب والثمارما جت المسألة الثانية:
  :اختلف أهل العلم فيما جتب فيه الزكاة من احلبوب والثمار

من  اومه -شعري وهي: احلنطة وال ،ب إال يف أربعة أصنافمار ال جت  الزكاة يف احلبوب والثِّ  نَّ إ القول األول:
واختار هذا القول الشوكاين يف  ،وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد - من الثمار اومه -والزبيب والتمر  - احلبوب

 .(369 :ص) ،"متام املنة"واأللباين يف  ،(8/93) "نيل األوطار"
إال من هذه لصدقة ذا يف اال تأخُ )) قال هلما:  النيب حبديث أيب موسى األشعري ومعاذ أنَّ  واستدلوا

 .34((والتمر ،واحلنطة، والزبيب ،األصناف األربعة: الشعري

                                                 

 .3/351 ،"تفسري ابن كثري" :انظر 35
 وقال: "إسناده صحيح". ،رواه الدارقطين والبيهقي واحلاكم 34
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ه حُيمل على أن هذه األصناف فإنَّ  حَّ ولو ص   ،أهل العلم احلديث ضعفه بعضُ  بأنَّ  ونوقش هذا االستدالل
وهذا هو قول مجهور  وليس املقصود االقتصار عليها، ،قوت ا للناس يأكلون منه  ارجة يف زمن النيباألربعة هي الدَّ 

 لماء.العُ 
وهذا قول مجهور العلماء، فزادوا  ،جتب يف غري األربعة املذكورة يف احلديث السابق الزكاة   نَّ إ القول الثاين: اإذ  

الصنف  أن يكون   :أي ؛مع يف األصناف السابقة وهي االقتياتتفنظروا إىل الصفات اليت جت ،عليها أصناف ا أخرى
حُيفظ بطبيعته بال وسيلة  :أي ؛ميكن أن يدَّخره الفقري :أي ؛واالدِّخار ،يكال أن   :أي ؛والكيل ،قوت ا يأكله الناس

  .حافظة له كالثالجات وحنوها
 كن أن يدَّخره الفقري.ويكال وميُ  ،فهو قوت للناس ،األرز تتوفر فيه الصفات السابقة :ال  مث

على أقوال  ؟مار فيه الزكاةهذا الصنف من احلبوب والثِّ الصفات املؤثرة اليت جتعل  أي   :اختلف مجهور العلماء
 : أظهرها

 خار.ومها الكيل واالدِّ  ،تنيلَّ تني أو ع  ف  الذي جتب فيه الزكاة هو ما مجع ص   وهو أنَّ  قول املذهب:
ليس فيما دون مخسة )) مرفوع ا: - رضي اهلل عنه - ا الكيل فيدل عليه حديث أيب سعيدأمَّ  ويدل على ذلك:

 متفق عليه. ((؛صدقة أوسق
فدل هذا على أن  ،مخسة أوسق، والوسق معيار كيلي كما سيأيتصاب جعل النِّ   أن النيب ووجه الداللة:

 .تد هباة معلَّ ع   الكيل  
فهي تفسد إذا  ،فألن النعمة به أبلغ وأكثر مواساة ملستحقي الزكاة، خبالف األشياء اليت ال ُتدَّخر ،وأما االدِّخار

ا ال تُدَّخر، واعتبار االدِّخار قال ألهنَّ  ؛الزكاة يف اْلضروات ذيأخ  وأيض ا َل يكن النيب ،افعها مؤقتةتأخرت، فمن
 به مجهور العلماء.
 فقد جاء يف رواية مسلم: ،ومما يدل على عدم اشرتاطه حديث أيب سعيد املتقدم ،فال يشرتط ،وأما االقتيات

 ،ظاهره يشمل مجيع احلبوب ()من حب() :ففي قوله ((؛صدقة ليس فيما دون مخسة أوساق من حب وال متر))
 ومن احلبوب أصناف  كثرية ليست قوت ا للناس.

بد أن يدَّخر ويكال، واختار هذا القول الشيخ ابن باز وشيخنا ابن  ه ال: أنَّ - واهلل أعلم - فالقول الراجح
 (.6/69) "املمتع"عثيمني يف 

 ،والقهوة ،والذرة ،كالقمح والشعري ،لرواية مسلم السابقة ؛احلبوب عموم ا من األصناف اليت تكال وُتدَّخر: - 
 وغريها، ومن الثمار التمر والزبيب والصنوبر وغريها. ،واحلبة السوداء ،والعدس ،واألرز
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كاة خالف ا لألحناف، وكذلك جتب فيها الزَّ  فاْلضروات والفواكه بأنواعها ال ،خاربناء على الكيل واالدِّ  - 
 كل ذلك ال جتب فيه الزكاة.  ،وم والبصل واجلزرقول كالثَّ الب

  :المسألة الثالثة: نصاب الحبوب والثمار
واشرتاط بلوغ النصاب يف احلبوب والثمار  ؟القدر الذي إذا بلغته احلبوب والثمار وجبت فيه الزكاة واملقصود ما

 ال خالف فيه بني العلماء.
 والثمار ألف وستمائة رطل عراقي.نصاب احلبوب  ذكر صاحب الزاد أنَّ  - 

 ا.بكسر الراء وفتحها هو آلة الوزن، والرطل يساوي مثانية وعشرين درمه   والرطل:
ليس )) : حيث قال ؛وهو مخسة أوسق  ( رطل عراقي يساوي النصاب الوارد عن النيب1622ومقدار )

 ( أوسق =4فإن ) ،وبناء  على ذلك ،اوالوسق الواحد يساوي ستني صاع ا نبوي   ،((فيما دون مخسة أوسق صدقة
 رطل عراقي. 1622صاع  نبوي =  322

العلم يف  ا انتقل أهلُ بالكيل، وإمنَّ  :أي ؛بينما الوسق والصاع واملد معيار كيلي ،والحظ أن الرطل آلة وزن
فاألمداد ختتلف  ،تلفالكيل خي ألنَّ  ؛الوزن أثبت وأضبط ألنَّ  ؛ه وارد يف السنة إىل الوزنمع أنَّ  ،حساهبم من الكيل

واختلف يف مقدار صاع  ،تلف عن الصاع املوجود اليومخي    فصاع النيب ،وكذلك األصواع ختتلف ،من زمن آلخر
، 36اجليد رِّ ين وأربعني جرام ا من الب ُ ورجح شيخنا ابن عثيمني أن الصاع النبوي يساوي بالكيلو: كيلو    النيب

فنظروا إىل  ،ومنها اْلفيف كالشعري والذرة ،فمهنا الثقيل كاحلنطة والعدس ،ختتلفاحلبوب  ألنَّ  ؛واملعتب الب اجليد
 فجعلوه هو املعتب. ،املتوسط وهو الب

 سبق أن يقال: وخالصة احلساب يف ذلك وفيه تفصيل غري ما
 :صابوالن ،والو س ق فيه ستون صاع ا - على اختيار شيخنا ابن عثيمني -جرام كيلو  2.52الصاع النبوي = 

 كيلو جرام.  612 = 2،52×صاع  322و ،صاع نبوي 322صاع =  62×أوسق  4 اإذ   ؛مخسة أوسق
 وسيأيت بيان مقدار ما خيرجه. ،وجبت عليه الزكاة ،مار( كيلو جرام من احلبوب أو الثِّ 612م ن  كان عنده ) اإذ  

  :ُيضم مثر العام الواحد بعضه إىل بعض يف تكميل النصاب المسألة الرابعة:
ه يضم والبعض اآلخر يف آخر املوسم، فإنَّ  ،رجل عنده مزرعة هلا مثر بعضه جُيىن أول موسم الصيف مثال ذلك:

 صاب وخيرج الزكاة.األول مع الثاين يف تكميل النِّ 

                                                 

 .6/72 ،و"املمتع" ،18/48 ،"جمموع فتاواه" :انظر 36
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فإنه  ،( صاع222وأنتجت الثانية ) ،( صاع من الثمر122نتجت األوىل )أرجل عنده مزرعتان  مثال آخر:
 دام أن اجلنس واحد يف عام واحد. ني مايضم مثار املزرعت
 - سكري وبرحي وخالص وغريها من األنواع -تلفة رجل عنده حائط فيه نل كثري بأنواع خمُ  مثال آخر:

فيضم هذه األنواع بعضها مع بعض  ،كيلو(  612أو نقول بالكيلو ) ،صاع( 322وهو ) ،صابومبجموعها تبلغ النِّ 
 ،فهذا هو القول الصحيح ،وهو التمر إذا كانت هذه الثمرة يف عام واحد ،دا تدخل حتت جنس واحدام أهنَّ  ما

 وبه قال املذهب.
  النيب وَل يرد أنَّ  ،ع اجلنس الواحدمار مع تنو  عاة ألخذ زكاة الثِّ كان يبعث الس    النيب أنَّ  ويدل على ذلك:

مور وَل كثرية من الت    كان يف املدينة أنواع    فقد ،ومن أمثلة ذلك التمر ،كان يفرق بني نوع وآخر يف اجلنس الواحد
 عاة بأن يفرقوا بني أنواعها.يأمر الس    يرد أن النيب

 : وبناء على هذه املسألة - 
 ُتضم بعضها إىل بعض. فإهنا ال ،لو اختلفت األجناس - 

بعضها إىل فإن هذه احلبوب ال يضم  ،رجل عنده مزرعة فيها حبوب نصفها شعري ونصفها أرز مثال ذلك:
الختالف األجناس، كما أن صاحب املاشية ال يضم األغنام إىل األبقار أو إىل اإلبل،  ؛صاببعض يف تكميل النِّ 

 وعدم ضم األجناس إذا اختلفت مما أمجع عليه العلماء.
 ."وأمجعوا على أال تضم النخل إىل الزبيب" (:57 :ص) "اإلمجاع"قال املنذر يف 

 .م إىل عام آخريضم مثر عا أيض ا ال - 
فال يضم مثرة  ،وملا جاء العام الثاين جىن مثارها أيض ا ،لوَّ عنده مزرعة وجىن مثارها يف العام األ   رجل   مثال ذلك:

فال زكاة  ،ا لكل عام نصابه، فإذا كان النصاب ال يكتمل إال بضم مثر العامنيوإمنَّ  ،صابالعامني يف تكميل النِّ 
 عليه.

 :بد أن يكون النصاب مملوًكا لصاحبه وقت وجوب الزكاةال  المسألة الخامسة:
 ،كاةله يف وقت وجوب الزَّ  اصاب مملوك  وهو أن يكون النِّ  ،مار واحلبوبمن شروط وجوب زكاة الثِّ  وهذا شرط  

 :شروط الزكاة في الحبوب والثمار هي العلماء، وعليه فإنَّ  مجهورُ قال وهو قول املذهب وبه 
 .دَّخرل ويُ كاا يُ أن تكون ممَّ  -1
 .صابالنِّ  أن تبلغ   -2
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 .م توضيحهماوهذان الشرطان تقدَّ 
 .وجوب الزكاة له وقت   اأن يكون مملوك   -3

 ؟ومتى وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
مار الثِّ  ا غريه منوأمَّ  ،وهذا يف التمر ،الثمرة، وذلك بأن حت  م رَّ أو ت ص ف رَّ  ا صالحُ د  وجوبه إذا ب   ا الثمار فوقتُ أمَّ 
 .هطيب أكلُ وي   صالحه أن ينضج   فُبُدو  

 وسيأيت بيانُ  ،الزكاة فيها ة بأن قويت وصلبت وجب  فإذا اشتدت احلبَّ  ،وجوبه إذا اشتدَّ  ا احلبوب فوقتُ وأمَّ 
 .ذلك

ل لو اشرتى رج - صالحها بعد بدوِّ  ها إالَّ ؤ مار ال جيوز شراالثِّ  ومعلوم أنَّ  -رجل اشرتى مزرعة  :مثال ذلك
 ؟فعلى م ن تكون الزكاة على البائع أو املشرتي ،يف الزرع أو بعد اشتداد احلبِّ  ،صالح الثمار بعد بدوِّ  مزرعة  
 ،للبائع اكانت ملك    بِّ أو اشتداد احل   ،الصالح ا حني وقت وجوب زكاهتا وهو بدو  ألهنَّ  ؛ا على البائعأهنَّ  شكَّ  ال

 ،شروطهم ندواملسلمون ع ،وله ذلك ،فهذه مسألة أخرى ،الزكاة رج  البائع على املشرتي أن خيُ  أن يشرتط   إالَّ 
وكذلك لو  ،ب ه فالزكاة على الواهبح   ما اشتدَّ بعد   اله زرع   اب رجل  أخ  ه  وكذلك لو و   ،الزكاة على البائع فاألصل أنَّ 

ا أمَّ  ،هن تركت  فتؤخذ م   ،األب بل على ،الزكاة ال جتب على الورا  فإنَّ  ،صالحها بعد بدوِّ  اور  رجل من أبيه مثار  
 .هاا صالحُ د  فالزكاة على الوار  إذا ب   ،صالحها بدوِّ  لو ورثها قبل

أو يلقط  ،مر من النخلكالتَّ   ،ويلقط الثمر املتساقط ،ع املزارعاط هو الذي يتتبَّ واللقَّ  - القَّاط   لو أنَّ  :مثال آخر
له  اه َل يكن مالك  ألنَّ  ؛فال زكاة فيه ،صابه النِّ لقط   بلغ ما ااط  قَّ ل فلو أنَّ  - كالسنبل من الزرع  ،املتساقط بَّ احل  

 .فيه الزكاة حينما وجبت  
 ؛اولو بلغ نصاب   ،فيه كاة  فإن هذا الثلث ال ز   ،هحصدت   ما لثُ ولك ثُ  ،ستاين هذااحصد بُ  :وكذلك لو قال لرجل

 .كاةه حني وجوب الزَّ ه َل ميلك  ألنَّ 

 الصحراء هل فيه زكاة إذا ُجمع وبلغ نصابًا؟ مسألة: ما كان من مباح في
 ،جلميع املسلمني أن يأخذوه فهو مباح   ،وكلفة فيه عمل   وليس البن آدم   -عزَّ وجلَّ  - هو ما أنبته اهلل :المباح

 ا.املذهب أيض   فيه وهو قولُ  فال زكاة   ،صابوكان يبلغ النِّ  ،ذه اإلنسانخ  فلو أ  

فال  ،جلميع املسلمني ا هو مباح  عه، وإمنَّ ه َل يكن يف ُمل ك  م ن  مج   حب   أو اشتدَّ  ،هحُ ا صالد  ه حني ب  ألنَّ  :والتعليل
 .عليه فيه زكاة  
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وهو  ،عليه فال زكاة   ،لفة منه أو تقص د إلخراجهستانه من غري كُ ت يف أرضه أو بُ ب  ن    لو كان هذا املباحُ  اوأيض   -
 .به من غريه ه أحق  مع أنَّ  ،قول املذهب

 وليس لإلنسان فيها عمل   -عزَّ وجلَّ  - على املباح من احلبوب اليت خيرجها اهلل ذكر صاحب الزاد أمثلة   :دةفائ
ا من أربعة إىل مثانية شجرهتُ  ،ستقة خضراء من فصيلة الفُ بَّ وهي ح   (الُبطُم)مثل  ،أو تقصد إلخراجها ،أو كلفة

 .(61 :ص) ،"املعجم الوسيط" :انظر ؛لشامتؤكل يف بالد ا ،ةت يف األراضي اجلبليَّ نبُ ت   ،أمتار
كما   ،(الرِّبلة)ى سمَّ وتُ  ،احلشيش وهي سنبلةُ  ()ب  ز ر ق طُونا اوذكر أيض   ،وهو شعري اجلبل (الزَّع ب ل) اوذكر أيض  

من  ر هذه األنواع  ك  صاحب الزاد ذ   واملقصود أنَّ  ،(6/74انظر املمتع )ا ابن عثيمني عن بعض مشاخيه ذكر شيخنُ 
َل ميلكه  ه مباح  ألنَّ  ؛فال زكاة فيه ،اوكان يبلغ نصاب   ،منها اع اإلنسان نوع  ا لو مج   وأهنَّ  ،ثال على املباحوب كم  احلب

 .حني وقت وجوب زكاته

 :القدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار المسألة السادسة:
 ؟اب فما القدر الواجب يف إخراج الزكاةصالنِّ  أو مثار بلغت   اإلنسان حبوب   ه إذا كان عند  واملقصود أنَّ 

  :- وهذه األقسام هي قول املذهب أيض ا –هذا ينقسم إىل أقسام  أنَّ  :الجواب

قى احلبوب والثِّ  :القسم األول  .رش  فيها العُ  فالواجبُ  ،مار بال مؤونة  أن ُتس 
ه ألنَّ  ؛اى عثري  سمَّ ويُ  ،املاء بعروقهيشرب  :أي ؛ال  الزرع ب  ع   كأن يكون    ،لفة على صاحبهابال كُ  :أي ؛وبال مؤونة

 .واحد من عشرة :أي ؛فهذا الواجب فيه العشر ،والعيون أو األمطار ه األهنارُ أو كأن تسقي   ،يعثر على املاء بنفسه

قال: ))فيما س ق ت  السماءُ والعيون أو  النيب  أنَّ  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر  على ذلك: ويدل  
 ((.شرففيه العُ  ،ال  أو كان ب  ع  : ))وعند أيب داود ،(1583رواه البخاري ) ؛ر((لُعش  ا ،كان عثري ا

 ما خترجه ىن  وحينما ج   ،األمطار تسقيها أو العيون ألنَّ  ؛تعب يف سقيهارجل عنده مزرعة ال ي   :مثال ذلك
 .وهو مائة كيلو ،شرفمقدار ما خيرجه العُ  ،ه صار عنده ألف كيلو من الُب مزرعتُ 
 .فنخرج العشر ،نقسمه على عشرة ؛اإذ  

 .العشر صفُ فالواجب فيها ن   ،سقى مبؤونةأن تُ  :القسم الثاني
ى السواين سمَّ وتُ  ،الب ئره من وجتر  ، بأن جتلب الدواب كاحلمري أو اإلبل املاء ،لفةرع يف سقايته إىل كُ الزَّ  كأن حيتاج  

نقل املاء إىل اليت ت   من اآلالت احلديثة اليوم   يقوم مقام  السانيةومثله ما  ،سابق ا، فهذه ُكلفة حتتاج إىل نفقة للسَّقي
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 صفُ ا ن  كاهت  ز   فيجب يف إخراج   ،عتب ُسق يا مبؤونةفهذه تُ  ،الصيانة وحنوهاو  ،وحتتاج إىل نفقة الكهرباء والوقود ،الزروع
 .روعبذلوه لسقي هذه الز  الزكاة حبسب ما  باد مقدار  ف على الع  حيث خفَّ  ،الشارع طف  وهذا من لُ  ،رش  العُ 

 : ويدل على ذلك
والغيم  األهنارُ  قت  يقول: ))فيما س   ه مسع رسول اهلل أنَّ  -رضي اهلل عنهما  -حديث جابر بن عبداهلل  -1

 .(981رواه مسلم ) ؛((رالُعش   صفُ شور، وفيما ُسقي بالسانية ن  العُ 
ماء والعيون أو كان عثري ا السَّ  فيما سقت  )) :قال النيب  أنَّ  -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عمر  -2

ها من مقام  وما يقوم  ،هو السقي بالسواين :والنضح ،البخاريرواه  ؛((رش  العُ  صفُ ي بالنضح ن  ق  شر، وما سُ العُ 
 .وحنوها (املكائن)

ه صار عند   ،هرعتُ  ما خترجه مز ىن  ب هلا املاء، وحينما ج  ل  جت   (مبكائن)سقى إال ال تُ  ه مزرعة  عند   رجل   :مثال ذلك
 صف  ونرج ن   ،نقسمه على عشرة اإذ   ،ن كيلوو وهو مخس ،شرالعُ  صفُ رجه ن  فمقدار ما خيُ  ،ألف كيلو من الُب 

 .العشر

ا ألهنَّ  ؛هلا لفة ال تأثري  هر إىل مزرعته هذه كُ املاء من النَّ  لكي جيري   ؛أو حفر السواقي وفتحها ،ر البئرحف   :فائدة
قي س السَّ أو املعتبة هي ما كانت يف نف   ،رةلفة املؤثِّ والكُ  ،ر مع األعوامهي كلفة ال تتكرَّ   األرض و نس حر  من ج  
 .راملتكرِّ 

 .رش  أرباع العُ  فالواجب ثالثةُ  ،ها اآلخر بال مؤونةصفُ ون   ،ة مبؤونةسقى نصف املدَّ أن تُ  :القسم الثالث

 ىن  وحينما ج   ،ة تسقيها األمطارونصف املدَّ  ا،وحنوه (مبكائن)سقى نصف املدة عنده مزرعة تُ  رجل   :مثال ذلك
نقسم  اإذ   لو،ن كيو وهو مخسة وسبع ،أرباع العشر فمقدار ما خيرجه ثالثةُ  ،صار عنده ألف كيلو من الُب  ،رجهختُ  ما

 .رش  ونرج ثالثة أرباع العُ  ،األلف على عشرة

 ،رش  جتب فيه العُ  ها اآلخرُ صفُ ون   ،مبؤونة وهو ما كان ،رش  العُ  ة جتب فيها نصفُ املدَّ  نصف   أنَّ  :والتعليل
 .(962برقم ) ،(9/235) ،"فتاوى اللجنة الدائمة" :انظر ؛أرباع العشر ة كاملة ثالثةُ وحمصِّلة الواجبني يف املدَّ 

 ا.فاملعتب األكثر نفع   ،ة املؤونة من غريهامدَّ  أو َل ميكن ضبطُ  ،أن يتفاوت السقيُ  :القسم الرابع

 ه َل يستطع  ولكنَّ  ،وتارة أخرى ال حيتاج إىل مؤونة ،وتارة حيتاج ملؤونة يف سقيها ،عنده مزرعة   رجل :مثال ذلك
ه إذا سقت   ع ينتفع أكثر  ر  فإذا كان الزَّ  ،عر  للزَّ  ابة باألكثر نفع  فالع   ،ة متفاوتةاملدَّ  ألنَّ  ؛ة يف املؤونة من غريهااملدَّ  ضبط  

 ،اوإن ُجهل األكثر نفع   ،رش  العُ  صفُ ففيه ن   ،ي مبؤونةق  إذا سُ  كان ينتفع أكثر    وإذا ،رش  ففيه العُ  ،السماء والعيون
 .شروهو العُ  ؛ةمَّ أحوط وأبرأ للذِّ هو ا م  فريجع فيه ل  
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 .ى مبؤونةسق  ه يُ ألنَّ  ؛ف إىل النصففِّ ا خُ وإمنَّ  ،شرالعُ  مار وجوبُ األصل يف احلبوب والثِّ  وألنَّ 
 ،هاإذا بدا صالحُ  مار إالَّ الزكاة ال جتب يف الثِّ  م أنَّ وتقدَّ  ا،ه إذا بلغ نصاب  جُ ص املقدار الواجب إخراهذا ملخَّ 

 .بتبأن قويت وتصلَّ  ت  ويف احلبوب إذا اشتدَّ 

فعلى صاحبها الضمان  ،دريْ عه في الب   المذهب أن الثمرة أو الحب لو تلف بعد وضْ  املسألة السابعة:
 :مطلًقا

وجتمع فيه احلبوب لتداس  ،لتشميسها وتيبيسها ؛ع فيه الثمارمَّ جتُ  وهو موضع   ،بفتح الباء وإسكان الياء :البيدر
 .أهل مصر والعراق ى اجلرين عند  ويسمَّ  ،ى البيدر عند أهل الشامسمَّ ويُ  ،حيوهو مكان فس ،وُتصفَّى

 ا صالحُ د  فوقت الوجوب كما سبق إذا ب ،كاةوبني وقت استقرار الزَّ  ،وجوب الزكاة يفرقون بني وقت   :فالمذهب
راعة أن يضعوه وعادة أهل الزِّ  ،ف وُحصدط  ووقت استقرار الوجوب إذا قُ  ،ه وأشجارهروع  وهو يف زُ  ،ماراحلبوب والثِّ 

على مالكها  فإنَّ  ،فل  مث ت   ،ع يف البيدرض  ه إذا وُ نَّ إ :يقطفونه وحيصدونه، فاملذهب يقولون ما ل  يف البيدر أوَّ 
 ا.عليه الضمان مطلق  ف ،أو َل يكن كذلك ،اومفرط   اسواء كان متعدي   ،كاةج الزَّ ر  بأن خيُ  ،الضمان  

يقول  -عزَّ وجلَّ  - ين عليه واهللُ فصارت كالدَّ  ،ع يف البيدرض  وُ  يف ذمته أول ما ه استقرَّ بأنَّ  :لوا ذلكوعلَّ 
 [.151 :األنعام] ﴾ح قَُّه ي  و م  ح ص اد ه   او آتُو ﴿

 ؟متى يضمن إذا تلفت الحبوب والثمار ومتى ال يضمن :وهي ،أصحاب المزارع وهذه المسألة تهم   -
 : حاالت هذه املسألة هلا ثال ُ  أنَّ  :والجواب

 .على املالك فال شيء   ،وصالح الثمرة بِّ قبل اشتداد احل   :أي ؛ف قبل وجوب الزكاةل  أن يكون الت َّ  :األولى

أو أحرق  ،صالحه بدوِّ  الثمر قبل   أو قطع   ،ادهاشتد رع قبل  الزَّ  د  د حص  وتعمَّ  ،رجل عنده مزرعة   :مثال ذلك
 ارار  ل ذلك ف  ع  يكون ف    بشرط أالَّ  ،وقت الوجوب ه َل يأت  ألنَّ  ؛عليه بال إشكال ضمان   فهذا ال ،ه لشيء أرادهمزرعت  

 ".طهسق  يُ  التحايل يف إسقاط الواجب ال أنَّ "مت القاعدة ه يضمن وتقدَّ فإنَّ  ،من الزكاة

 :عه يف البيدر وحنوهوض   وقبل   ،كاةبعد وجوب الزَّ  التلفُ أن يكون  :الثانية

وإذا كان بغري  ،فعليه الضمان ،عد  أو تفريطه إذا كان ذلك بت  أنَّ  :- واهلل أعلم - القول الراجحوهو  فالمذهب
 .عليه فال ضمان   ،أو تفريط تعد  

 :له يف البيدر وحنوهع  ج   أن يكون التلف بعد   :الثالثة

 .تعليلهم ق بيانُ ب  وس   ،أو يفرط   أو َل يتعدَّ  ،طى وفرَّ سواء تعدَّ  ،امطلق   عليه الضمان   أنَّ  :فالمذهب
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 .عليه فال ضمان   ،أو يفرط   وإن َل يتعدَّ  ،نم  ض   ،أو تفريط ه إذا كان بتعد  أنَّ  :- واهلل أعلم - والقول الراجح

صاحب الثمرة  دُ صاحب الثمرة، في   انة يف يد  كاة عليه صار احملصول عنده كاألمه بعد وجوب الزَّ أنَّ  :والتعليل
 ".أو تفريط بتعد   األمانة ال تضمن إالَّ  يد   أنَّ " :أمانة والقاعدة حينئذ يدُ 

ه إذا جاء وقت وجوب زكاة أنَّ  :والقول الراجح ،ال ع يف البيدر أوض  وُ  :لنا أن نقول ال حاجة   ،على ذلك وبناء  
سواء كان ذلك  ،أو تفريط إذا كان بتعد   عليه إالَّ  فال ضمان   ،مث تلفت ت الثمار بأن صلحتاحلبوب بأن اشتدَّ 

 .هعه يف البيدر أو بعد  وض   قبل  

ه وبعد أن جعله يف البيدر مع اهتمامه به وحراسته له جاء   ،خلمثر النَّ  ا صالحُ رجل بعد أن بد   :مثال ذلك
 .طمهمل له وال مفرِّ  وهو يف ذلك غريُ  ،سارق فسرقه

 .بعد وضعه يف البيدر اضمانه مطلق   ن وجوب  رو  م ي  ألهنَّ  ؛ه يضمنأنَّ  :فالمذهب

 .طه غري مفرِّ ألنَّ  ؛ه ال يضمنأنَّ  :- واهلل أعلم - والقول الراجح

 :ص الثمررْ مسألة خ   المسألة الثامنة:
 .قاط التاليةوميكن توضيحها يف النِّ  ،ها صاحب الزادر  ذكُ ص من املسائل اليت َل ي  ر  ومسألة اْل  

 :تعريف الخرص -

 .صر  وذلك من خبري باْل   ،هجر  وهو على أصول ش   ،ر أو العنبم  احملصول من التَّ  هو تقديرُ  :الخرص

وما على شجر العنب  ،ار ما على النخل من الرطب متر  قدِّ الثمر ويُ  صالحُ  يأيت اْلارص حني يبدوُ  :مثال ذلك
وجتيء مخسة أوسق  ،اأوسق رطب   ها ستةُ صُ ر  خ   :ال  مث يقول مث ،اويرى مثرهت   ،فيطوف بالنخل أو شجر العنب ،ازبيب  

 ،ر ذلك من غري وزن وال كيلقدِّ فيُ  ا،وجتئ مثانية أوسق زبيب   ا،ها عشرة أوسق عنب  صُ ر  خ   :ويقول يف العنب ،ايابس  
 ،امر يابس  ر التَّ ت الثمار بأن صافَّ فإذا ج   ،واحد ويكفي خارص   ،ثقة   اأن يكون خبري   بدَّ  وال ،حبسب خبة اْلارص

 .هاذت منه الزكاة اليت سبق خرصُ خ  أُ  ،اوالعنب زبيب  

 : طريقتانص لصاحب املال بعد اْلر   -

 .والباقي له ،ده اْلارص للزكاةالذي حدَّ  مث خُيرج املقدار   ،الثمرة إىل أن جيين   أن ينتظر   :األولى

د بعد   وهو مقدار ما ،كاةزَّ جيعله ألهل ال امفرد   اص شجر  عنيِّ بعد اْلر  أن يُ  :الثانية ف ويتصرَّ  ،اْلرص ُحدِّ
 .جرما بقي من الشَّ فيصاحب املال 

 :فائدة الخرص -
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 ،ما خيرجه للزكاة ه بعد اْلرص يستطيع معرفة  ألنَّ  ؛مارالتوسعة على صاحب الثِّ  :وهي ،عظيمة ص فائدة  للخر  
 ،ما بقيفيف فيتصرَّ  ،افهو قد عرف زكاهت   ،الحأن تبلغ غايتها يف الص ف يف مثاره كيف يشاء قبل  وحينئذ يتصرَّ 

أن  ارهم قبل  ه جيوز ألهل الثمرة أن يأكلوا من مث  مع أنَّ  ،عليه يف هذا توسعة   أنَّ  شكَّ  وال ،هديفيبيع ويتصدق ويُ 
 .إخراج الزكاة على الصحيح تسب عليهم عند  وال حيُ  ،ت العادة بأكلهر  ج   رص مباختُ 

 :صالخرْ  مام أن يبعث الخارص وقت  لإل سن  فيُ  ،الخرص مشروع -
أليب حنيفة  اخالف   ،اْلرص هو قول مجهور العلماء لإلمام أن يبعث اْلارص وقت   سن  ه يُ ص وأنَّ ومشروعية اْلر  

 .وختمني ال يلزم به حكم ه ظن  إنَّ  :الذي قال

 :ويدل على ذلك
 ،كما كانوا فأقرَّهم رسول اهلل  ،خيب   أفاء اهلل على رسوله : "قال -رضي اهلل عنه  -حديث جابر  -1

 ،(23/212)وأمحد  ،(3515)رواه أبو داود  ؛فخرصها عليهم" ،اهلل بن رواحةفبعث عبد   ،ها بينه وبينهمعل  وج  
 ،يف سنده أبا الزبري أنَّ  إالَّ  ،"اإلرواء"كما ذكر األلباين يف   ،ورجاله ثقات ،وسنده قوي   ،(5/123والبيهقي )

 .به تج  فاحلديث حيُ  ،(8/387ح بالتحديث يف رواية ألمحد )ه صرَّ ولكنَّ  ،نهوقد عنع ،سدلِّ مُ 

  وللحديث شواهد:
ه ألصحابه أن ر  وأم   ،املرأة يف طريقهم إىل تبوك حديقة   ص النيب يد الساعدي يف خر  أيب محُ  حديثُ  :منها
 .(1392ومسلم ) ،(1581واحلديث رواه البخاري ) ،أوسق عشرة   فخرصوها وخرصها رسول اهلل  ،خيرصوها
 -كما ورد يف حديث ابن عباس   ،همعلى اليهود نيل   عبداهلل بن رواحة إىل خبري ليخرص   بعث النيب  :ومنها

 .اأيض   ل به الصحابةُ م  واْلرص ع   ،(1822) ابن ماجه عند   - مارضي اهلل عنه
يد عند أيب س  اب بن أ  وحديث عتَّ  - ارضي اهلل عنه - كحديث عائشة  ،افيها انقطاع   لكنَّ  ،وله شواهد أخرى

 .داود
  وبقي اْلرص يعمل به رسول اهلل ....ص ثابت"العمل باْلر  (: 2/212) "معاَل السنن"ايب يف قال اْلطَّ  -

بل اجتهاد يف  ،فليس كذلك ،وختمني ظن   :ا قوهلم.... فأمَّ .ة الصحابة على جتويزهوعامَّ  ،ل به أبو بكر وعمرم  وع  
 من املقادير واملعايري كما يُعلم ذلك باملكاييل واملوازين وإن كان ص الذي هو نوع  وإدراكه باْلر   ،مارلثِّ معرفة مقدار ا

 ."من بعض ها أحصر  بعضُ 

 ؟هو وقت الخرص ما -
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عة على أصحاب س  و  كاة والت َّ ما جيب بالزَّ  اْلرص هو معرفةُ  فائدة   ألنَّ  ؛مرالثَّ  ص حني يبدو صالحُ وقت اْلر  
 .فوا بثمرهمن يتصرَّ مر أالثَّ 

 ؟ما هي الثمار التي تخرص -
 .التمر والعنب رص إالَّ ه ال خيُ أنَّ  :جمهور أهل العلم

 : والداللة على ذلك من وجهين
 .يف التمر والعنب ص جاءت  أن األحاديث الواردة يف اْلر   -1
ا وأمَّ  ،اويصري العنب زبيب   ،رطبال أن جيفَّ  رطوبتهما قبل   ألكلهما حال   نب احلاجة داعية  التمر والع   أنَّ  -2

صها بسبب تغطية األوراق للحبوب ق ما سبق فيها، ولصعوبة خر  رص لعدم حتق  الزروع وما فيها من احلبوب فال ختُ 
 .وتراكبها على بعضها كالسنابل وحنوها ،اليت فيها

 .مرة لصاحب الثمرةبع من الثَّ لث أو الر  الث   شرع للخارص أن يرتك  يُ  -
 .وهو قول املذهب ،ها للمالكبع  الثمرة أو رُ  ثلث   للخارص أن يرتك   سن  يُ 

 : على ذلك ويدل  
لث، تم فخذوا ودعوا الث  رص  ))إذا خ   :نا رسول اهلل ر  قال أم   -رضي اهلل عنه  -حديث سهل بن أيب حثمة 
 ،(4/52والنسائي ) ،(653والرتمذي ) ،(1624أبو داود )واحلديث رواه  ؛((بعفإن َل تدعوا الثلث، فدعوا الر  

عرف يُ  ال :انقال عنه ابن القطَّ  ،يف سنده عبدالرمحن بن مسعود بن نيار ،وهو حديث ضعيف ،(25/548وأمحد )
 .هحالُ 

ص على خر   ه بعث أبا حثمة األنصاريَّ أنَّ  -رضي اهلل عنه  - ابعمر بن اْلطَّ  موقوف على وللحديث شاهد  
 .(1/522واحلاكم ) ،ىاحمللَّ  رواه ابن حزم يف ؛أموال املسلمني"

رواه ابن حزم يف  ؛فخرص" ،للنخل اوان بعثه خارص  مر   أنَّ  -رضي اهلل عنه  - عن سهل بن حثمة وشاهد  
ال  ،ثالثة من الصحابة حبضرة الصحابة ؛اب وأيب حثمة وسهلبن اْلطَّ عل عمر "هذا ف   :(4/262وقال ) ،احمللى

من كثرة  تقتضيه املصلحةُ  ما إىل نظر اْلارص حسب   بع راجع  لث والر  الث   وختيري اْلارص بني ،عرف"ف هلم يُ خمال  
 .ك الربعر  ت    افإن كان كثري   ،فيرتك الثلث ،مرةوحال أهل الثَّ  ،هات  مرة وقلَّ الثَّ 

 : واختلف في هذا الثلث أو الربع -
 .فال يأخذ عليها زكاة ،مرةأو ربع الثَّ  ثلث   رتك اْلارصُ ي   :فقيل
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م يطعمون جرياهن  و  ،همل هم وأضيافُ ألهنم حيتاجون إىل األك   ؛وتوسعة عليهم ،مرةرأفة بأصحاب الثَّ  :والتعليل
فلو أخذ اْلارص   ،ل منها املارَّةساقطة، ومثرة ينتاهبا الطري، وأخرى يأكُ  هذه الثمرة يكون فيها مثرة   اوأيض   ،موأقارهب  

كاة، مرة ال يأخذ عليها الزَّ ع الثلث أو الربع من الثَّ فيد   ،جلوانبُ ألضرَّ هبم، فرُتاعى هذه ا اذلك وَل يدع شيئ   كلَّ 
 .فيه فال زكاة   وإالَّ  ،افإن بلغ نصاب   ،وينظر يف الباقي

يرتك من هذا العشر أو  ،شرالعُ  صفُ شر أو ن  وهو العُ  ،كاة  للزَّ  اْلارص بعدما خيرص ويقدِّر اْلارج   إنَّ  :وقيل
أو فقراء  ،نو مستحق   ا يكون هلم أقاربُ فرمبَّ  ،ه بأنفسهم أصحاب الثمرة توزيع  وىلَّ ليت ؛أو الربع نصف العشر الثلث  

 .(6/92) "املمتع"نا ابن عثيمني يف وهذا ما اختاره شيخُ  ،فيعطوهنم يعرفوهنم

 :م ن استأجر أرًضا فزكاة ثمرتها على المستأجر ال على المالك المسألة التاسعة:
رة على مالك فزكاة األرز أو الذ   ،هذه األرضُ  فإذا أخرجت   ،أو ذرة اها أرز  يزرع  ل ااستأجر أرض   رجل   :مثال ذلك

 ؟األرض أو على مستأجرها

وبه قال  -واهلل أعلم  -وهذا هو القول الراجح  ،ر ال على مالك األرضالزكاة على املستأج   أنَّ  :المذهب
 .مجهور العلماء

 ،رع الحق يف األرضيف الزَّ  والزكاة حق   ،ال مالك األرض املستأجرُ للثمرة هو  املالك احلقيقيَّ  ألنَّ  :والتعليل
 ع للمستأجر.ر  والزَّ 

 :: هل في العسل زكاةالمسألة العاشرة
 :ه جيب يف العسل زكاة  أنَّ  :المذهب

 رجه خيُ فإنَّ  ،( كيلو، فإذا بلغ ذلك62يساوي ) ما :أي ؛اعراقي   ال  وستون رط صاب العسل مائة  ن   بأنَّ  :وقالوا
ن مثل م   ،أو من األرض املوات اليت ليست ألحد   ،ضهالنحل اليت يف أر   :أي ؛شر سواء أخذ العسل من ملكهالعُ 

 .يأخذه من رؤوس اجلبال أو الصحاري

 : واستدلوا
 منها شيء. يثبتُ  ال –صلَّى اهلل عليه وسلَّم  -عن النيب  بأحاديث   -1
 .(597 :رواه أبو عبيدة يف األموال )ص ؛بإخراج زكاة العسل"ه أمر أنَّ  -رضي اهلل عنه  -ورد عن عمر  ما -2

 .واهلل أعلم -وهو األظهر  ،وبه قال مجهور العلماء ،ه ليس يف العسل زكاةأنَّ  :والقول الثاني

 :واستدلوا
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 "ءيف الضعفا"قيلي ونقله العُ  "،العلل الكبري" كما نقل ذلك البخاري يف  ،يف زكاة العسل شيء ه َل يصحَّ بأنَّ  -1
ف ما ورد عن وضعَّ  ،(4/232) "احمللى"وكذا قال ابن حزم يف  ،"علهن ف  عن عمر م   إمنا يصح  " :وقال ،(2/329)

وقال  ،فيه خب" "َل يصحَّ : قال ،(5/542) "فيض القدير"وكذا قال املناوي يف  ،من الصحابة أو أحد   ،اعمر أيض  
 ."وال إمجاع كاة فيه خب  الزَّ ه َل يثبت يف "ألنَّ : (2/542) "الفروع"ابن مفلح يف 

 .وال دليل على ذلك ،على وجوب الزكاة فيه مة حىت يقوم دليل  األصل براءة الذِّ  -2

يبيع  اشخص   فإذا ُقدِّر أنَّ  ،روض التجارةه زكاة عُ فهذه زكاتُ  ،جتارة روض  ستثىن من ذلك إذا كان العسل عُ يُ  :تنبيه
 .ه عروض جتارةولكن ألنَّ  ،ال  ه عسليس ألنَّ  ،فهذا فيه زكاة   ،تاجر يف العسلويشرتي ويُ 

 الركاز.المسألة الحادية عشرة: 

 .د من مدفون اجلاهليةج  هو ما وُ  :كازالر  
 -مدفوهنم  :أي ؛بكسر الدال - من أن يكون من د فن بدَّ  بل ال ،اى ركاز  سمَّ مدفون يُ  وعليه فليس كل  

  ،ا قبل اإلسالمكالنقود اليت عليها عالمة أهنَّ   ،اجلاهلية الماتُ كأن تكون عليه ع  ،ما قبل اإلسالم :أي ؛اجلاهلية
 .وحنو ذلك ،وصورهم وصلباهنم وصور أصنامهم ،كتاريخ أو أمساء ملوكهم

ما  :أي ؛ما حيصل عليه ل  ا خيرج اْلمس أوَّ وإمنَّ  ،احلول شرتط مضي  وال يُ  ،كاز نصاب يبلغهشرتط للرِّ وال يُ  -
 . احلصول عليهلفة يفلعدم الكُ  ،%22يعادل 

رواه البخاري  ؛((مسكاز اْلُ ))ويف الرِّ : قال النيب  أنَّ  -رضي اهلل عنه  - حديث أيب هريرة :على ذلك ويدل  
 .(1712ومسلم ) ،(1599)

  أو فيًئا فيقسم كما يقسم الفيء؟ على قولين: ،عتبر زكاةمس هل يُ مسألة: اختلف في هذا الخُ 
هل هي  -رضي اهلل عنه  -يف حديث أيب هريرة  (اْلمس)التعريف يف لفظة  (أل)على  الف مبين  وهذا اْل  

 ؟أو للعهد ،لبيان احلقيقة

فهي أعلى ما  ،وإذا اعتبناها زكاة   ،وعليه ف )أل( لبيان احلقيقة ،كازاملقصود باْلمس زكاة الرِّ  أنَّ  :القول األول
اة يف هو دون اْلمس كالشَّ  أو ما ،ال  شر كامأو العُ  ،العشر صفبع أو ن  ا رُ غريها إمَّ  ألنَّ  ؛ةجيب يف األموال الزكويَّ 

 .قبل منه كما سبقالزكاة ال تُ  ألنَّ  ؛فال تؤخذ من كافر ا زكاة  هنَّ إ :ناوإذا قل   ،أربعني شاة
 .هو من د فن اجلاهلية تشمل كل ما اوأيض   ،ه وكثريهفتؤخذ يف قليل   -م كما تقدَّ  -صاب شرتط فيها ن  ال يُ  اوأيض  
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يف  نا ابن عثيمنيواختاره شيخُ  ،وهو قول املذهب ،وبه قال مجهور العلماء ،ه يفء وليس زكاةأنَّ  :قول الثانيوال
 .(6/89) "املمتع"

ُتم  ﴿ :- وجلَّ  عزَّ  -اْلمس املعهود يف قول اهلل  :يعين ؛وعليه تكون )أل( للعهد الذهين م ن  و اع ل ُموا أ منَّ ا غ ن م 
ء  ف أ نَّ ل لَّ  ؤخذ من والفيء هو ما يُ  ا،الغنيمة الذي يكون فيئ   واملقصود به مخسُ  ،[51 :األنفال] ﴾مُخُس هُ ه  ش ي 

أو   اه مسلم  ق أن يكون واجدُ وعليه فال فر   ،ةجعل يف ميزانية الدولة العامَّ فيُ  ،ح املسلمنيف يف مصال  صر  ويُ  ،الغنيمة
 .واهلل أعلم -وهذا القول هو األظهر  ،اكافر  

 : لكعلى ذ ويدل  
 .اْلمس زكاة فليس فيه أنَّ  -رضي اهلل عنه  -عموم حديث أيب هريرة  -1
 .فأشبه الغنيمة ،د يف اإلسالمج  كافر وُ   ه مالُ وألنَّ  -2

بل يف كل مدفون اجلاهلية،  ،ان  عي َّ مُ  ال  وال يشمل ما ،اكونه ليس له نصاب    ،ه خيالف املعهود يف باب الزكاةوألنَّ  -3
كاز يصرف يف مصاحل وعليه فالرِّ  ،ة األخرىعن األموال الزكويَّ  اعالي   اقدر   -وهو اْلمس  -يه الواجب ف وكون القدر  

 .كاة الثمانيةشرتط أن يصرف يف أصناف الزَّ وال يُ  ،املسلمني
 ،فهر  ع   فريدَّه لصاحبه إن   ،ه حكم اللقطةفحكمُ  ،ه من اجلاهليةالكفر أو أنَّ  ليس عليه عالمةُ  امن وجد ركاز   -
 .فهو له فإن جاء صاحبه وإالَّ  ،يعرِّفه سنة   وإالَّ 

 : وعليه فإن الركاز ال يخلو من ثاث أحوال
 .فهذا ركاز فيه اْلمس ،اجلاهلية أن يكون عليه عالمةُ  :األولى

كم ه حُ كمُ فهذا حُ  ،وحنو ذلك ،أو حديث أو أمساء مللوك املسلمني اإلسالم كآية   أن يكون عليه عالمةُ  :الثانية
 .طةق  الل  

 ا.كم اللقطة أيض  كمه حُ فحُ  ،يكون عليه عالمة   أالَّ  :الثالثة

 ؟اختلف يف املعادن هل فيها زكاة :فائدة

 ،والرصاص والنحاس ،ضةهب والف  ستخرج من األرض من األشياء اليت تكون فيها كالذَّ هي ما يُ  :المعادن
 .واحلديد وحنوها

 : واختلف يف الباقي ،فيهما زكاة فباالتفاق أنَّ  ،ا الذهب والفضةفأمَّ 
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 ( اإلمجاع  6/74) "اجملموع"يف  ى النووي  ك  بل ح   ،وبه قال مجهور العلماء ،فيها زكاة أنَّ  :واألظهر واهلل أعلم
 .على ذلك

ن ا ل ُكم  ط يِّب ات  م ا ك س ب ُتم  و مم َّا أ خ   ي ا أ ي  ه ا الَّذ ين  آم ُنوا أ نف ُقوا م ن  ﴿ :-تعاىل  -عموم قوله  :ويدل على ذلك  ر ج 
 [.267 :البقرة] ﴾ض  ر  األ    ن  م  

 (.3/321" )اجلامع ألحكام القرآن"انظر  ؛كاز"والرِّ  ،واملعادن ،"يعين النبات: قال القرطيب
 .ألهنما معدنان ؛هب والفضةعلى النقدين الذَّ  االعشر قياس   فيه ربع   العلماء أنَّ  ومجهورُ 

ما  ال  فإذا أخرج من املعادن كاحلديد مث ،الذهب أو الفضة دن نصابُ نصاب املعا نَّ إ :على ذلك قالوا وبناء  
وهو قول  ،شرفيخرج ربع العُ  ،ففيه زكاة ،اغرام   494ضة أو نصاب الف   ،اغرام   84هب الذَّ  يساوي نصاب  

 .املذهب
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 باب زكاة النقدين

 
 مسائل: فيه سبع
أو  ،ضة بالنقديني الذهب والف  ولذا مُسِّ  ؛ف حالهوكش   ،ونقد الشيء متييزه وإظهار زيفه ، ن  ق دثىنَّ مُ  :النقدان

 .ُمعطى :أي ؛النقد هو اإلعطاء، ومنقود ألنَّ 

المسألة . عنها كاألوراق النقدية اليوم كان عوض ا  ويدخل فيهما ما ،ضةهب والف  فاملراد بالنقدين الذَّ 
 األولى:

 :اعنة واإلمجوالس   ضة الكتابُ هب والف  على وجوب زكاة الذَّ  دلَّ  
ن ُزون  الذَّه ب  و ال ف ضَّة  و ال  يُنف ُقون  ه ا يف  س ب يل  اللَّ ﴿ :-تعاىل  -ن الكتاب قوله فم     ه  ف  ب شِّر ُهم  و الَّذ ين  ي ك 

 [.35 :التوبة] ﴾ب ع ذ اب  أ ل يم  
ضة ف   ن صاحب ذهب والم   ما)) قال: رسول اهلل  أنَّ  -رضي اهلل عنه  -نة حديث أيب هريرة ومن الس  

كوى م، فيُ ي عليها يف نار جهنَّ مح   فأُ  ،من نار حت له صفائحُ ف  إذا كان يوم القيامة صُ  ها إالَّ ي منها حقَّ ال يؤدِّ 
ى بني العباد، قض  ة، حىت يُ ن  ه مخسني ألف س  كان مقدارُ   له يف يوم   عيدت  ما بردت أُ ه، كلَّ ه وظهرُ ه وجبينُ هبا جنبُ 

محي عليه يف أُ  ه إالَّ ي زكات  ز ال يؤدِّ ن  ن صاحب ك  ما م  )) ويف رواية: ،((ا إىل الناروإمَّ  ،ةا إىل اجلنَّ ه إمَّ فريى سبيل  
 رواه مسلم. ؛((نار جهنم...

 .(58 :)ص "اإلمجاع"ونقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك يف كتابه 

 المسألة الثانية:
 :نصاب الذهب والفضة 

ولكن  انعقد إمجاعُ العلماء  يف حتديد نصاب الذهب،حديث   عن النيب  َل يصحَّ  :نصاب الذهب أواًل:
وال زكاة فيما دون ذلك، ونقل اإلمجاع  على ذلك غرُي واحد من  ،على أنَّ نصاب الذهب عشرون مثقاال  

(، وانظر شرح مسلم 22/154وانظر التمهيد البن عبدالب ) ،(58 :]انظر اإلمجاع البن املنذر )ص ؛السلف
 ([.24/12وانظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم )(، 7/43،59،58للنووي )
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وخالف يف ذلك  ،ففيه زكاة ،مثقاال ( 22هب إمجاع العلماء على أنَّ م ن  عنده )دليل نصاب الذَّ  ؛إذ ا
 كما نقل ذلك ابن املنذر.  -أربعني  :فقال ،احلسن البصري من السَّلف

 72:فيقولون بأن املثقال ،الشعري بِّ ثقال حب  دون ويقدرون املدِّ العلماء حيُ  ؟الً كم تساوي العشرون مثقا -
 وُقطع من طرفيها ما دقَّ وطال. ،َل تقشَّر ،ة شعري معتدلةحبَّ 

 ا؟ن املثقال الواحد كم يساوي جرام  إ :أي ؟كما تساوي باجلرام  (حبة شعري 72)واختلف يف 

 اجرام  72=22×3،4وعليه فنصاب الذهب  ،( جرامات3،4) :فقيل

 اجرام  72=22×3،62وعليه فنصاب الذهب  ا،( جرام  3،62) وقيل

 اجرام   84=22×5،24وعليه فنصاب الذهب  ا،( جرام  5،24 :(وقيل
من الذهب  اجرام   84=  ال  مثقا 22 وعليه فإنَّ  ،وهذا القول األخري هو اختيار الشيخ ابن عثيمني

 .اْلالص
ا من فبلغ مخسة ومثانني جرام   نصاب الذهب "وقد حررتُ : (6/97) "املمتع"نا ابن عثيمني يف قال شيخُ 

 (1/262) فقه الزكاة""و ،( للدكتور عبداهلل الطيار91 :)ص "كتاب الزكاة"وانظر ] ؛"الذهب اْلالص
 ا[.( جرام  84) فقد قدراه ب  ،للدكتور القرضاوي

 ،ذلك ن كان دونوم   ،صاب فعليه الزكاةفقد بلغ النِّ  ،هب اْلالصمن الذَّ  ا( جرام  84ن كان عنده )م   اإذ  
ويف أيدي الناس من الذهب  ،(25عيار )يه الناس اليوم سمِّ وهذا يف الذهب اْلالص الذي يُ  ،فال زكاة عليه

 .صاب به خيتلفالنِّ  وسيأيت أنَّ  ،(18وعيار ) ،(21)إضافية كعيار  مبوادَّ  االص الذي يكون خملوط  اْلغري 

 :ثانًيا: نصاب الفضة
 : كويدل على ذل ،مئتا درهم :نصاب الفضة

مائيت درهم ربع  ة إذا بلغت  "ويف الرِّق  : وفيه ،يف كتاب أيب بكر -رضي اهلل عنه  -حديث أنس  -1
 .هي الفضة :ةق  والرِّ  ،رواه البخاري ؛العشر"

 (.مخس أواق)وهي تساوي بالوزن  ،( درهم222ر بالعدد )صاب مقدَّ وهذا النِّ 

 ،متفق عليه ؛((ق صدقةر  من الو   ا دون مخس أواق  ليس فيما: ))مرفوع   -رضي اهلل عنه  -حلديث أيب سعيد
 .ةضَّ والورق هو الف  

 .( درهم222ة )نصاب الفضَّ  على أنَّ  انعقد اإلمجاعُ  -2



 57 كاة هبيمة األنعامز 

ني حبديث أيب عتبون بالوزن مستدلِّ م ي  ألهنَّ  ؛العلماء وبه قال مجهورُ  ال ،وأربعني مثقا واملئتا درهم تساوي مائة  
حبديث  بالعدد مستدال   العبة   وشيخ اإلسالم يرى أنَّ  ،ألواق من آالت الوزنوا ،((مخس أواق)) :وفيه ،سعيد
 .وهذا عدد ،((مائيت درهم))وفيه  -رضي اهلل عنه  -أنس 
 ال ؟وكم تساوي املائة واألربعون مثقا -

 ا.جرام   494= 152×5،24ة ضَّ فنصاب الف   ،ا( جرام  5،24املثقال الواحد يساوي ) على أنَّ  بناء  
 "جمالس رمضان"و ،(18/93) "جمموع فتاواه"( و6/9) "املمتع"انظر ] ؛ختيار شيخنا ابن عثيمنيوهو ا

 [.(1/262) "فقه الزكاة"وهو اختيار الدكتور القرضاوي يف  ،(77 :)ص
 ومن كان دون ذلك فال زكاة   ،وعليه الزكاة ،فقد بلغ النصاب ،ةضَّ من الف   ا( جرام  494ن كان عنده )م   اإذ  
 .عليه

 لثًا: األوراق النقدية:ثا
 هب والفضة ال شكَّ الذَّ  ياالت واجلنيهات وغريمها من العمالت اليت تقوم مقام  من الرِّ  األوراق النقدية اليوم  

هب أو الذَّ  ر األوراق النقدية بنصاب  قدَّ هل تُ  :ولكن اْلالف ،كم املبدلالبدل له حُ  ألنَّ  ؛فيها زكاة أنَّ 
 ؟ةبنصاب الفضَّ 

 .بنصاب الذهبتقدر  :فقيل

أم ال؟ يسأل  ان عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصاب  وعليه فم   ،اغالب   ألن الذهب قيمة ثابتة   :والتعليل
من  ا( غرام  84عنده من األوراق النقدية يبلغ قيمة ) فينظر هل ما ،ن يبيع الذهب كم يساوي غرام الذهبم  

 .عليه  زكاة  فال وإالَّ  ،الذهب أم ال؟ فإن كان يبلغ فعليه زكاة

 .ةر بنصاب الفضَّ قدَّ تُ  :وقيل

 .نة الصحيحةيف الس   عليه وثابت   ألن نصاب الفضة جممع   :والتعليل
 .ينظر كم يساوي غرام الفضة اليوم ؛أم ال ان كان عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصاب  وعليه م  

 .ه هو األنفع للفقراءالنصاب به ألنَّ فيقدَّر  ،للفقراء هما أحظ  أنه يُنظر أي   :واألظهر واهلل أعلم

 الغرام الواحد نَّ إ :( لاير وسأل عن غرام الذهب فقيل له622رجل عنده ) :مثال ذلك
 اواحد   ال  الغرام الواحد يساوي ريا نَّ إ :فقيل له ،ضةوسأل عن غرام الف   ،(لاير22يساوي )
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فهو  ،( غرام فضة622ضة يساوي )الف  وبتقدير  ،من الذهب ا( غرام  32معه ) ساوي مافبتقدير الذهب يُ 
 .رجهب ال خيُ وبتقدير الذَّ  ،رج زكاةضة خيُ بتقدير الف  

ولو اعتبنا  ا،فغرام الذهب اليوم بستني لاير تقريب   -ما عندنا يف اململكة وال سيِّ  ،للفقراء اليوم الفضة واألحظ  
( 4122فمن كان عنده دون ) ،لاير 4122=62×84وعليه نقول  ،الفقراءب الذهب لكان فيه إضرار   نصاب  

 .بالفقراء ايف هذا إضرار   أنَّ  شكَّ  وال ،فال زكاة عليه
دِّر أنه يف بلد من ولو قُ  ،عدد من املسلمني ولوجبت الزكاة على أكب   ،هلم ة لكان أحظَّ ولو اعتبناها بالفضَّ 

 .البلدان األحظ للفقراء هو التقدير بالذهب لُقدِّر به

فلو كان الذهب أو الفضة خملوطني  ،حىت يبلغ النصاب اة عموم  هب والفضَّ كاة يف الذَّ زَّ ال جتب ال :فائدة
 ا،ا عمد  سواء كان مغشوشني أو ُخلط   ،صابا ال حتتسب يف تكميل النِّ فإهنَّ  ،وآللئ حاس أو جواهر  بغريمها كنُ 

وجود يف أيدي الناس اليوم الذهب امل وعليه فإنَّ  ،ني من الشوائب يف بلوغ النصابأن يكون خالص   فال بدَّ 
 ،وما كان دون ذلك يف عياره فهو خملوط (،25فالذهب اْلالص هو ما كان عياره ) ،خيتلف باختالف عياره

 ،اعتبارها من مجلة نصاب الذهب املضافة ال يصح   وهذه املواد   ،املواد املضافة ما قلَّ عياره فهو يعين كثرة  وكلَّ 
 :للعمليات احلسابية التالية اسيختلف النصاب باختالف عياره تبع   افإذ   ،الفتوىمن مراعاة ذلك عند  بدَّ  وال

صاب الذهب اْلالص الذي عليه وهذا هو ن   ا،غرام   x 25  ÷25  =84 84 (25)ما كان عياره  -1
 .جتري املسائل

إذا   صاب املعتب يف الذهبفهذا هو النِّ  ا،غرام   x 25  ÷21  =97.15 84 (21)ما كان عياره  -2
 (.21)ه كان عيارُ 

 ا.غرام   x 25  ÷18  =113.33 84 (18)ما كان عياره  -3
 ا.غرام   x 25  ÷16  =127.4 84 (16)ما كان عياره  -5

للصبيحي  "فقه زكاة احللي"انظر ؛ ه على الطريقة السابقةذهب إذا اختلف عيارُ  وهكذا يف حساب كلِّ 
 (.24 - 25 :ص)

فيها حىت يبلغ  فال زكاة   ،أو فضة مغشوشة إذا كان له ذهب  " (:4/567) "اجملموع"قال النووي يف 
 .ا"ها نصاب  خالصُ 

 :القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة المسألة الثالثة:
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 ه خيرج القدر  فإنَّ  ،فأكثر ا(غرام   494ومن الفضة ) ،فأكثر ا(غرام   84هب ما يبلغ )ن كان عنده من الذَّ م  
وانظر  ،(7/45انظر شرح النووي لصحيح مسلم )] ؛ر وهذا بإمجاع العلماءش  العُ  بعوهو رُ  ،الواجب يف الزكاة

 .([1/293السلسبيل للبليهي )
 .رواه البخاري ؛"ُعشرة ربع الق  "ويف الرِّ : يف كتاب أيب بكر وفيه -رضي اهلل عنه  -وحلديث أنس 

وأسهل منه  ،(2.4به يف )مث يضر  ،( باملائة يقسم ما عنده على مائة2.4وربع العشر هو ما يساوي )
 .ه يف الزكاةالواجب إخراجُ  وما خرج فهو القدرُ  ،على أربعني عنده من املال الزكويِّ  أن يقسم ما ،طريقة

ما ينظر وذلك بعد   ،عنده من مال على أربعني فيقسم ما ،رش  ع العُ بُ فيها رُ  النقدية فالواجبُ  وكذلك األوراقُ 
 .هعلى ما سبق بيانُ  ؟م الأ عنده من املال النصاب   هل بلغ ما
ا يف ورمبَّ  ،كما هو معروف عندنا يف اململكة -ة صاب الفضَّ للفقراء أن يقدَّر املال بن   األحظَّ  نَّ إ :فإذا قلنا

 :ة على خطوتينزكاة األموال النقديَّ  يكون حسابُ  -غالب البلدان 
 .املال صاب  ن   أن يستخرج   :الخطوة األولى

ة هذا ساوي جرام الفضَّ كم يُ   :فيقول ،الذهب ت  حمالَّ  أو أصحاب   يسأل الصيارفة  ة رام الفضَّ فيسأل عن ج  
صاب املال والناتج من ذلك هو ن   ،(494ة )يف نصاب الفضَّ  الذي يقوله الصيارفةُ  مث يضرب العدد  ؟ اليوم

 .فيه الزكاة بُ الذي جت  

 :كون احلساب كاآليتي ،لاير ة يساوي نصف  الغرام من الفضَّ  إنَّ  :لو قيل له :مثال ذلك
ومن كان دون  ،فعليه زكاة   ،ن عنده هذا املالفم   ،صابفهذا هو النِّ  ال ،ريا297،4=494×نصف لاير 

 .عليه فال زكاة   ،ذلك

 : يكون احلساب كاآليت ،الغرام من الفضة يساوي ريالني إنَّ  :لو قيل له :مثال آخر
 .عليه فال زكاة   وإالَّ  ،ةُ فعليه الزكا ،ن كان عنده هذا املالفم   ،1192=494×2

 :رش  ع العُ بُ ج رُ ر  أن خيُ  :الخطوة الثانية
ع بُ وهو رُ  ،الواجب يف الزكاة ج املقدار  ر  صاب، عندها خيُ غ النِّ ل  معه من املال ب    ما ق أنَّ ما يتحقَّ وذلك بعد  

 .ل على أربعنيمعه من املا م ماقس  أن ي   أسهل طريقة   م أنَّ وتقدَّ  ،( باملائة2.4ر ما يساوي )ش  العُ 

يكون  ،صابعشرة آالف تبلغ النِّ  نا أنَّ فلو فرض   ،اريد أن خيرج زكاهت  ه عشرة آالف يُ عند   رجل   :مثال ذلك
 :احلساب كاآليت
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 .هذه قيمة زكاته (لاير242) =52÷12222

 هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ المسألة الرابعة:
 .صابالفضة إىل الذهب يف تكميل النِّ  ونصابُ  ،ىل الفضةالذهب إ نصابُ  ضم  ه يُ أنَّ  :المذهب

 ،فهما قيمة لألشياء ،قصد به الشراءُ واحد منهما يُ  فكل   ،مقصود الذهب والفضة واحد   ألنَّ  :والتعليل
 ر.اآلخ   صاب  مها ن  ل أحدُ كمِّ فيُ 

وعندك  ،ال  ثرهم موهي تساوي مائة د   ،(عشرة مثاقيل)نصاب الذهب  عندك نصف   لو أنَّ  :مثال ذلك
 ،رمها إىل اآلخ  أحدُ  ضم  ه يُ ألنَّ  ؛عليك الزكاة على قول املذهب لوجبت   ،(ة )مائة درهمنصف نصاب الفضَّ 

 .هما يكون عنده مائتا درهمضمِّ وب  

 .واهلل أعلم ،القول الراجحوهو  ،مها إىل اآلخرأنه ال ُيضم أحدُ  :والقول الثاني

 : على ذلك ويدل  
 ((.دون خمسة أواق صدقةليس فيما ا: ))مرفوع   -رضي اهلل عنه  -أيب سعيد  حديثُ  -1

ه من الذهب ما سواء كان عند   ،فليس عليه زكاة   ،ةم ن  عنده دون اْلمس أواق من الفضَّ  أنَّ  :ووجه الداللة
 .ن ليس عندهوم   ،ه ما يكمل بهن عند  فيم   احلديث عام   ألنَّ  ؛يكمل به أو ال

 .ةيكمل به من الفضَّ  ه الفإنَّ  ،الذهب صابُ ص ن  قال يف العكس لو نقوكذا يُ 
إذ لو كانا  ؛نسان خمتلفانما ج  على أهنَّ  ا يدل  بيد، ممَّ  اعند مبادلتهما إذا كان يد   ه جيوز التفاضلُ أنَّ  -2
على  ويدل   ،اب  عتب ر  ه يُ ألنَّ  ؛املبادلة عند   ،زيادة أحدمها على اآلخر :أي ؛ل بينهماا جاز التفاضُ م  ل   اواحد   اجنس  

ة والفضَّ  ،بالذهب الذهبُ ا: ))مرفوع   -رضي اهلل عنه  -بن الصامت  بادة  عُ  جواز التفاضل حديثُ 
 .(1487رواه مسلم ) ؛((بيد ائتم إذا كان يد  يعوا كيف ش  فب   ،هذه األجناسُ  ... فإذا اختلفت  .بالفضة

ال ُيضم  ر  فهذا الب ُ ا، واحد   ال  ني مااملال  جيعل  ال املقصود من الذهب والفضة واحد، تعليل   التعليل بأنَّ  -3
مها إىل أحدُ  ضم  فال يُ  ،ةضَّ قال يف الذهب والف  فكذلك يُ  ،وهو القوت ،مقصودمها واحد مع أنَّ  ،عريإىل الشَّ 
 .اآلخر

 :قيمة عروض التجارة إلى الذهب أو إلى الفضة مسألة: تضم  
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ت أقمشة أو مواد حمالَّ  -روض جتارة وعنده عُ  ،(مائة درهم)ة عنده نصف نصاب الفضَّ  رجل   :مثال ذلك
صاب جارة إىل ن  عروض التِّ  قيمة   فهنا نضم   ،(مائة درهم)ها فإذا هي تساوي وأخرج قيمت   -ال  غذائية مث

 .ونرج زكاته ،ةالفضَّ 

من  ا( غرام  34جتاري فيه ما يساوي ) وعنده حمل   ،من الذهب ا(غرام   42رجل عنده ) :مثال آخر
 .رج زكاتهونُ  ،صاب الذهبعروض التجارة إىل ن   فهنا نضم قيمة   ،بالذه

"ال أعلم : (5/212) "املغين"قال ابن قدامة يف  ،لم يف ذلكبني أهل الع   الف  بل ال خ   ،وهذا قول املذهب
 .قيمة عروض التجارة إىل نصاب الذهب أو الفضة يف ضمِّ  ال خالف   :أي ؛"افيه خالف  

م يف كما تقدَّ   ،للفقراء األحظِّ  عروض التجارة تُقدَّر بنصاب الذهب أو الفضة حسب   قيمة ألنَّ  :والتعليل
مع أحدمها   ا كانت قيمة عروض التجارة تُقدَّر بنصاب الذهب أو الفضة صارت  فلمَّ  ،حساب األوراق النقدية

 .الواحد كاجلنس

 :باح للرجل من التحلي بالذهب والفضةما يُ  المسألة الخامسة:
وكذلك  ،ف الرجلر  فإذا ع   ،املستعمل ها مبسألة زكاة احلليِّ قُ عل  ر هذه املسألة يف كتاب الزكاة ت  ك  ذ   وفائدة

هذا  وهي زكاةُ  ،ب على ذلكترتتَّ  هناك مسألة   فإنَّ  ،ةوالفضَّ  واقتنيا الذهب   ،يباح هلما من التحلِّ ما يُ  املرأةُ 
 .الذهب والفضة

 .ةذهب والفضَّ جال من الباح للرِّ يُ  ما :القسم األول

 .ةجال من الفضَّ باح للرِّ يُ  ما اًل:أو 

  وهي: ،ما ذكره صاحب الزاد :أمور منها ةُ ة عدَّ باح للرجل من الفضَّ ه يُ أنَّ  :المذهب

وشيخ اإلسالم يف  ،(5/555) "اجملموع"لماء كما نقله النووي يف وهذا جائز بإمجاع العُ  الخاتم: -أ
رواه البخاري  ؛ق"ر  من و   اذ خامت  اختَّ  النيب  "أنَّ : ابن عمر يثُ على ذلك حد ويدل   ،(24/63) "الفتاوى"
 ،(44 ،45ومسلم ) ،(7/41)

 .ورق :مادة "النهاية" :انظر ؛ةوهي الفضَّ  ،نسكَّ وقد تُ  ،بكسر الراء :قر  والو   ،وغريمها -ب

فإن زاد  ،عن مثقال ة يف اْلامتوزن الفضَّ  د  ييز  أالَّ  -ومنهم الكاساين من احلنفية  -هم اشرتط بعضُ  :فائدة
 ،واحلديث رواه أبو داود ؛ال ((ه مثقاتمَّ وال تُ  ،ه من ورقذ  اختَّ  ا: ))مرفوع   ريدة  حبديث بُ  ال  مستد ،مرَّ فهو حمُ 

هتذيب " :انظر ؛به تج  وال حيُ  ،هكتب حديثُ يُ  :قال عنه أبو حامت ،يف سنده عبداهلل بن مسلم ،والرتمذي وضعفه
 شرتط ذلك.يُ  ه الأنَّ  :والصواب ،(6/114)للخطايب  "السنن



 
 كتاب الزكاة 62

 .ف مقبض السيفر  ة تكون يف ط  بالفضَّ  والتحليةُ  ،ضب  ق  هي امل   :القبيعة :قبيعة السيف -ب
ن جل أن يُزيِّ فيجوز للرَّ  ،(احلياصة)ى وُيسمَّ  ،ن حزام وحنوهيف الوسط م   وهي ما ُيشد   :حلية امل ن ط قة -ج

 .ةاملنطقة بالفضَّ 
يف والرمح وأطراف السهام ضاف إليها على قول املذهب من اآلالت السَّ ويُ  ،الزاد ره صاحبُ ك  هذا ما ذ  

 - كاْلف  اْلفِّ  لبس حتت  وهي شيء يُ  -والران  - هقي  ب على رأسه لي  وهي ما جيعله احملار   -والدروع واْلوذة 
 .وحنوها

 :واستدلوا
 .قر  ن و  م   اخامت   م يف اختاذ النيب املتقدِّ  ابن عمر   حبديث   -
ف كما جاء يف مصنَّ  -رضي اهلل عنه  -ابمنهم عمر بن اْلطَّ  ،ةهم بالفضَّ حتلية بعض الصحابة سيوف   -

: قال -رضي اهلل عنه  -ابن عمر  أنَّ " :(5/153)والبيهقي  ،(4234)وابن أيب شيبة  ،(9664عبدالرزاق )
 .ة"ى بالفضَّ عمر بن اْلطاب كان حمل   يف  س   "إنَّ 

: قال هشام بن عروة ،ة"ى بفضَّ بري حمل  الز   "كان سيفُ : عروة بن الزبري قال أنَّ  :ريرواه البخا ما اوأيض  
 ."ةى بفضَّ حمل   وكان سيف عروة  "

شيء  وكل   ،باحلرير واْليالء يف احلر   ولذلك جاز لبسُ  ؛ب من إغاظة لألعداءا يف حتلية آالت احلر  م  ول   -
و ال  ي ط ُؤون  م و ط ئ ا ي غ يُظ ال ُكفَّار  و ال  ي  ن اُلون  ﴿ - تعاىل –واب قال وفيه ث ،صاحل ه عمل  فإنَّ  فيه إغاظة األعداء

ُم   ال  م ن  ع ُدو  ن  ي    [.122 :التوبة] ﴾ب ه  ع م ل  ص ال ح   إ الَّ ُكت ب  هل 

 ،ليلة أو كثريةة قالفضَّ  سواء كانت   ،نةبأشياء معيَّ  ال ختتص   ا،جل مطلق  ة مباحة للرَّ الفضَّ  أنَّ  :والقول الثاني
 ه.ة التشب  لَّ حرام لع   ه حينئذ  فإنَّ  ،الدةكالسوار والق    ،ساءبالنِّ ه وال تشب   ،من دون إسراف

وابن  ،(21/87) "جمموع الفتاوى"اإلسالم ابن تيمية يف  واختاره شيخُ  ،عن اإلمام أمحد وهذا القول رواية  
( ،5/121) "السيل اجلرار"والشوكاين يف  ،(1/28) "سبل السالم"والصنعاين يف  ،(12/86" )احمللىَّ "حزم يف 

 .(6/127) "املمتع"وشيخنا ابن عثيمني يف 

 :واستدلوا
 ،كما يف حديث ابن عمر  ،قر  من و   اخامت   اذ النيب القول األول من اختِّ  به أصحابُ  مبا استدلَّ  -1

 .هم بالفضة كما سبقالصحابة سيوف   وبتحلية بعض  
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باح ما يف معىن فيُ  ،كحلية السيف  الغريه ة  أو تابع ،كاْلامت  ة  ة مفردأباح الفضَّ  نيب ال أنَّ  ووجه الداللة:
 هذه األشياء.

 ؛"صلَّى اهلل عليه وسلَّم - ر النيبع  من ش   عر  ة فيه ش  من فضَّ  ال  ذت ُجل جُ ا اختَّ "أهنَّ : حديث أم سلمة - 2
 .رواه البخاري
 هو اإلناء الصغري. :واجلُل ُجل

 األصل   على أنَّ  يدل   بل ورد نص   ،جالة على الرِّ باس الفضَّ صحيح صريح يف حترمي ل   نص   عدم وجود   -3
 ؛))ولكن عليكم بالفضة فالعبوا هبا لعب ا((ا: مرفوع   -رضي اهلل عنه  - وهو حديث أيب هريرة ،واجلواز ل  فيه احل  

 ."إسناده صحيح": (1/273) والرتهيب" الرتغيب"وقال املنذري يف  ،وأبو داود ،رواه أمحد

أو  أن يكون يف ذلك إسراف   إالَّ  ،اة مطلق  ه جيوز للرجل الفضَّ وأنَّ  -واهلل أعلم  - القول هو الراجحوهذا 
أو  ،اْلامت أو الساعة فيجوز للرجل لبسُ  ،افيها اجلواز مطلق   جال األصلُ فالفضة للرِّ  ،ساء أو الكفرةه بالنِّ تشب  
 .القول الراجحة على وحنوها من الفضَّ  ،اراتالنظَّ 

فحرم  ،ة والذهبب يف آنية الفضَّ ر  ل والش  حترمي األك   رد  ه و  فاستدلوا بتحرمي ذلك بأنَّ  :ا المذهبوأمَّ 
 .لبسهما

حذيفة املتفق عليه يف  وقد ورد حديثُ  ،باس أوسع من باب اآلنيةباب اللِّ  بأنَّ  :ونوقش هذا االستدالل
ووجه ذلك أن  ،باس فأوسعا باب اللِّ وأمَّ ، وهذا يف باب اآلنية ،هب والفضةل والشرب يف آنية الذحترمي األك  

ليل على الدَّ  فهي مباحة لعدم   ،جالة للرِّ وكذا الفضَّ  ،فاق العلماءباتِّ  ساء جائز  ضة للنِّ ي بالذهب والفَّ التحلِّ 
ا وأمَّ  ،على ذلك ال دليل  و  ،حيتاج إىل دليل ببعض األشياء كاليت يف قول املذهب ختصيص   والتخصيصُ  ،التحرمي

 .فسيأيت احلديث عنه ،جالالذهب للرِّ 

 :فوائد في التختم بالفضة -
عن  - كما يف مسائل أيب داود  - ئل اإلمام أمحدوسُ  - كما سبق -أن األصل يف التختم أنه جائز  -1

  .37"ل فيهولكن ال فض   ،ليس به بأس": فقال ؟لبس اْلامت

رضي اهلل عنه  -حديث أنس  ويدل على ذلك كما فعل النيب   ،ة إليهسن لبس اْلامت عند احلاجيُ  -2
 .38"من فضة اخامت   النيب  ذ  فاختَّ  ،اخمتوم   اال يقبلون إال كتاب   امللوك   أنَّ " :وفيه -

                                                 

 (.262)ص "داود مسائل أيب" 37
 (.2292ومسلم ) ،(64رواه البخاري ) 38
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 -رضي اهلل عنه  -حديث أنس  :ويدل على ذلك ؛اْلامت مما يلي باطن الكف ضل أن جيعل فص  األف   -3
 .39كان جيعل فصه مما يلي كفه"  ،حبشي فيه فص   ،بس خامت فضة يف ميينهل اهلل  رسول   أنَّ 

 -ويدل على اليمني حديث أنس  عن النيب  د  فكالمها وار   ،وز أن جيعل اْلامت يف ميينه أو يسارهجي ُ  -5
نيب كان خامت ال  :قال اأيض   -رضي اهلل عنه  - وأما اليسار فقد جاء يف حديث أنس ،السابق -رضي اهلل عنه 

 52سرى"وأشار إىل اْلنصر من يده اليُ  ،يف هذه. 
كان   فيحمل أنه  ،م باليمني واليسارالتخت   عنه  نه صحَّ إ :لة القولومجُ " :"اإلرواء"قال األلباين يف 

 .51وهذا تارة" ،يفعل هذا تارة

 أين يوضع الخاتم؟ -5
 .والبنصر ويباح يف اإلهبام ،ويكره يف الوسطى والسبابة ،األفضل يف اْلنصر

ويدل على كراهة الوسطى والسبابة حديث  ،محديث أنس املتقدِّ  :ويدل على أفضلية وضعه في الخنصر
وما بقي  ،52فأومأ إىل الوسطى واليت تليها": قال ،أن أختتم يف أصبعي هذه أو هذه "هناين رسول اهلل : علي

 .ومها اإلهبام والبنصر ،فاألصل فيه اإلباحة
 .53أن الكراهة للرجال دون النساء :ائفة من العلماءوذكر ابن رجب عن ط

 .انر  وهي عبارة عن خامت يلبسه الزوجان بعد اْلطوبة أو عقد الق   ،بلةال جيوز لبس الدِّ  -6

 :نيْ ر  وز ألمْ جُ فا ي  
 .بالنصارى اه  فيه تشب    ألنَّ  -أ

وهذا نوع من  ،ني  ج  و  ة بني الزَّ بَّ ف واحملكأن يعتقد أهنا من أسباب التآلُ   ،ملا فيها من اعتقادات باطلة -ب 
، ومن ت  ع لَّق اوال حس   اال شرع   ،وَل يثبت أنه سبب ،ف واحملبةللتآلُ  األنه هبذا جعل هذا الشيء سبب   ؛ركالشِّ 
فإن  ،كأن يعتقد أنه لو خلع اْلامت لفسخ النكاح بني الزوجني  ،ورمبا صحب ذلك أحكام باطلة ،وُك ل  إليه اشيئ  

 .هوهو التشب   ،م لألمر األولفهو حمرَّ  ،من األمر الثاين سلم املسلم
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 .5/325 "اإلرواء" 51
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 .95ص "أحكام اْلواتيم" :انظر 53
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 :قال النيب  أنَّ  :حلديث سهل بن سعد الساعدي ؛م باحلديد للرجالالصحيح جواز التخت   :فائدة
 .54ي عن ذلكيف النه  ولعدم الدليل الصحيح ، 55((من حديد اولو خامت   التمس  ))

 :بالذه   جال من  باح للرِّ ما يُ  ا:ثانيً 

 :يباح للرجال من الذهب أمرانأنه  ":الزاد"ذكره صاحب  وهو ما :ذهبالم

 :ويدل على ذلك ؛قبيعة السيف :األول
أن  ":مصنف ابن أيب شيبة"كما جاء يف   ،سهل بن ُحن  ي ف :منهم ؛حتلية بعض الصحابة سيوفهم بذلك-1

 .56من ذهب" امسمار  "رأيت يف قائم سيف سهل بن ُحن  ي ف : قال ،عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف
 .وبيان ما للمسلمني من قدرة مالية فيغيظهم ذلك ،ملا يف حتلية آالت احلرب من إغاظة لألعداء-2

 .وحنوها ،أو رباط أسنان ،أوسن ،دعت الضرورة لوضعه كأنف من ذهب ما :الثاني

 :ويدل على ذلك
فاختذ  فأمره النيب  ،نت عليهمفأن ،من فضة افاختذ أنف   ،أن عرفجة بن أسعد ُقطع أنفه يوم الكالب-1

 .57من ذهب اأنف  
 .58أهنم شدوا أسناهنم بالذهب :فض السل  ورد عن بع   ما -2
 .وراتظُ بيح احمل  الضرورات تُ  وأنَّ  ،جر  ع احل  العامة اليت تدل على رف   لنصوصا -3

ب للرجال على ه  الذَّ  إنَّ  :فيقال ،ضاف إىل ذلكويُ  - واهلل أعلم -وهو الصواب  ،المذهب هذا ما ذكره
 :أقسام
 .مكما تقدَّ  -فهذا جائز  ،فيه إغاظة لألعداء وما ،قبيعة السيف -1
 .وهذا جائز بال خالف ،إليه الضرورة دعت   ما -2

 .به  ل لبس الذَّ وز للرجُ فال جي ُ  ،فاق العلماءم باتِّ سوى ذلك فهو حمرَّ  وما -3

                                                 

 (.1524ومسلم ) ،(4159رواه البخاري ) 55
 .6/124لشيخنا  ؛"املمتع"و ،(58البن رجب )ص ؛"أحكام اْلواتيم" :انظر 54
 (.4235) " شيبةمصنف ابن أيب" 56
 (.1248وأمحد ) ،(4162والنسائي ) ،(1772والرتمذي ) ،(5232رواه أبو داود ) 57
 .599 ،8/598 "مصنف ابن أيب شيبة" :انظر 58
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 :ويدل على ذلك
فنزعه من يده  ،عليه خامت من ذهب ال  رأى رج النيب أن  :-رضي اهلل عنه  -حديث ابن عباس -أ

 .59((فيضعها يف يده ،من ناريعمد أحدكم إىل مجرة )): وقال ،وطرحه

ُأِحلَّ الذهب والحرير إلناث )) :قال النيب  أنَّ  :-رضي اهلل عنه  - حديث أيب موسى األشعري -ب
 .42((وُحر م  على ذكورها ،أمتي

 ،كأن يكون خامت فضة فيه يسري من ذهب) ،لغريه اسري من الذهب إذا كان تابع  العلماء يف الي ف  واختل   -
 ،لغريه لكنه تابع   اأو ثوب فيه خيط من ذهب وحنوه مما كان يسري   ،نظارة فيها يسري من ذهب ساعة أو أو

 :اختلفوا في ذلك

 .لألحناف اخالف   ،وبه قال مجهور العلماء ،اتابع   اولو كان يسري   ،أنه حمرم :القول األول

 :واستدلوا
 .حبديثي ابن عباس وأيب موسى السابقني -1

 .لغريه انفراد ال تابع  على وجه اال اكان ذهب   بأن هذين دليالن على ما :ش هذا االستداللونوقِ 

 ،41((بصيصة وال ال يصلح من الذهب شيء)) :قال النيب  أنَّ  :حديث أمساء بنت يزيد -2
  ا.ان  عم  أو ل   اريق  أي ب   :وبصيصة

كما جيوز احلرير اليسري التابع أقل من أربعة أصابع كما تقدم   ،وز الذهب اليسري التابعأنه جي ُ : والقول الثاني
 ،وهذا القول أليب حنيفة ،جيوز الذهب اليسري التابع إذا كان أربعة أصابع فأقل :فقالوا ،يف أول كتاب الصالة
 .ةابن تيميَّ  شيخ اإلسالم هُ واختار   ،وهو رواية يف املذهب

 :واستدلوا
 :واملقطع ،42انهى عن لبس الذهب إال مقطعً  أن رسول اهلل  :-رضي اهلل عنه  -حبديث معاوية  -1

 .الشيء اليسري
                                                 

 (.2292رواه مسلم ) 59
 وقال: هذا حديث حسن صحيح. ،(1722والرتمذي ) ،(8/161والنسائي ) ،(395، 5/327رواه أمحد ) 42
 ألن يف سنده شهر بن حوشب. ؛عيفواحلديث ض ،رواه أمحد 41
وأعلَّه باالنقطاع، لكن قال املنذري يف  ،6/128 "معاَل السنن"والنسائي، وضعف احلديث اْلطايب يف  ،وأبو داود ،رواه أمحد 42

 .(: لكن روى النسائي عن قتادة عن أيب شيخ أنه مسع معاوية فذكر حنوه وهذا متصل، وأبو شيخ ثقة مشهور"1/274) "الرتغيب"
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 .43وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب" رسول اهلل  :أي -"فخرج : وفيه ،ر بن خمرمةو  حديث املس   -2

القول هو وهذا  ،كالزر يف الثوب  ،باحالذهب مُ  التابع من   يسري  ال الداللة على أنَّ  قوي   وهذا احلديثُ 
 .صص لألدلة العامة يف حترمي الذهب على الرجالوحديث املسور بن خمرمة خُم   ،واهلل أعلم ،األظهر

 :ساء من الذهب والفضةباح للن  القسم الثاني: ما يُ 
 :ماملتقدِّ  -رضي اهلل عنه  -وحلديث أيب موسى  ؛فاق العلماءب والفضة باتِّ الذه   جيوز للمرأة أن تلبس  

 ،كالقالدة  ؛جرت العادة بلبسه فتلبس املرأة ما ((،م على ذكورهارِّ وحُ  ،ب واحلرير إلنا  أميتالذه   حلَّ أُ ))
ذلك إىل حد  َل يصل   ما اولو كان الذهب كثري   ،وغريها مما تلبسه النساء ،واْللخال ،والسوار ،واْلامت

 .اإلسراف

 :لألة السادسة: حكم زكاة الحلي المستعم  المس
فهذا كله  ،ه لغريهاها بأن أعارت  ب بنفسها، أو استعمل الذهب الذي هلا غريُ وسواء استعملت املرأة الذه  

 فهل جتب الزكاة يف احللي املستعمل ؟ ال ،ى استعمايسمَّ 

 ا.وجوب الزكاة يف احللي املستعمل إذا بلغ نصاب   :القول األول
واختاره الثوري واألوزاعي  ،45ورواية عن أمحد ،وهو قول أيب حنيفة وأصحابه ،أفىت به ابن مسعودوهذا ما 
مني يف يوالشيخ ابن باز وشيخنا ابن عث، 46"ل السالمبُ سُ "عاين يف ن  رين الصَّ املتأخِّ  ومن   ،44"احمللى" وابن حزم يف
  :واستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة ،47جمموع فتاواه

 :امةأدلتهم الع -
ن ُزون  الذَّه ب  و ال ف ضَّة  و ال  يُ ن ف ُقون  ه ا يف  س ب يل  اللَّه  ف  ب شِّر ُهم  ب ع ذ اب  أ ل يم  ﴿ىل: عموم قوله تعا -1  ﴾و الَّذ ين  ي ك 

 .[35: ]التوبة

ما من صاحب ذهٍب )) :عند مسلم -رضي اهلل عنه  -يف حديث أيب هريرة  وعموم قول النيب  -2
 يددي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ناٍر، فأحمي عليها في نار ال ،وال فضةٍ 

                                                 

 .رواه البخاري 43
 .222/  5 "املغين" :انظر 45
 .92/  6 "احمللى" 44
 .263/  2 "سبل السالم" 46
 .147/  18 "جمموع فتاوى ابن عثيمني" 47
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 ،كان مقداره خمسين ألف سنةٍ   في يومٍ  ،كلما بردت أعيدت له  ،فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ،مجهن  
فاإلبل؟ قال:  ،رسول الل ه قيل: يا ،((ارا إلى النَّ وإمَّ  ،ةا إلى الجنَّ إمَّ  ،فيرى سبيله ،حتى يقضى بين العباد

  .((احلديث ...ومن حقها حلبها يوم وردها ،ي منها حقهاوال صاحب إبٍل ال يدد  ))

ومن  ا،أن عموم اآلية واحلديث يوجب الزكاة يف مجيع أنواع الذهب والفضة إذا بلغت نصاب   :ووجه الداللة
ز يف اآلية هو ما وأن املراد بالكن   ،بالدليل فليأت   ،ن قال خبروج احللي املباح من هذا العموموم   ،ذلك زكاة احللي

 .عن ابن عمر وجابر وغريمها وهذا مروي   ،َل تؤد زكاته

 -:هذا االستدالل بما يلي ش  ونوقِ 
 :وب زكاة احللي املستعمل ألربعة وجوهجُ اآلية ال تدل على وُ  اًل:أو 
 ،زكاهتما تؤدَّ  مي اكتناز الذهب والفضة إذا َلفمنطوقها يدل على حتر  ،هذه اآلية هلا منطوق ومفهوم أنَّ  - 1

 ،فال جيب إنفاق شيء منها ،ليست مقصودة يف هذه اآلية اومفهومها يدل على أن األشياء اليت ال تعد كنز  
 ألهنا خرجت   ا؛ال لغة وال شرع   از  ال تُعد  كن    ،وغريها ،واألنف ،واْلامت ،كاحللي  ؛بس واالستعمالوما أُعدَّ لل  

 ا.ز  ا كن   تعمال عن كوهن  باالس
  .نوز من الذهب والفضة يف اآلية الدراهم والدنانري لألثر والنظراملراد باملك   أنَّ  -2

وأما النظر فألن النقود هي  - 48رضي اهلل عنه -قول عن ابن مسعود هذا التفسري هو املن   فإنَّ  :فأما األثر
 يقول -عز وجل  -واهلل  ،بل هو معد  للزينة ،إلنفاقل اوأما احللي املستعمل فليس معد   ،اليت تكنز وتنفق

ن ُزون  الذَّه ب  و ال ف ضَّة  و ال  يُ ن ف ُقون  ه ا يف  س ب يل  اللَّه  ف  ب شِّر ُهم  ب ع ذ اب  أ ل يم  ﴿  .[35: ]التوبة ﴾و الَّذ ين  ي ك 
عمر بقول ابن  ال  استدال ؛هزكاتُ  ألنه كنز َل تؤدَّ  ؛ل من الذهب يف عموم اآليةأن إدخال احللي املستعم   - 3

ألهنما ممن يذهب إىل القول بعدم وجوهبما كما  ؛ال يصلح أن يكون حجة -رضي اهلل عنهما  -وجابر 
وهذا يدل على أهنما ال يقصدان دخول احللي املستعمل يف الكنز املراد  ،ومها أعلم الناس بداللة قوهلما ،سيأيت
وفتيامها بعدم  ،قوهلما يف تفسري الكنز يف اآلية عام :واألوىل أن يقال ،ضاقُ لكان يف رأيهما تن وإالَّ  ،باآلية

 .واْلاص مقدَّم على العام ،وجوب زكاة احللي خاص
ع من ل مج   م  وم خمصوص بع  مُ هذا العُ  فإنَّ  ،وم اآلية على وجوب زكاة احلليمُ لو قلنا باالستدالل بعُ  - 5

ولو كان  ،وهم أقرب الناس للتنزيل واألعلم بالتأويل ،املستعمل وفتاواهم بعدم وجوب زكاة احللي ،الصحابة

                                                 

 .(7/333) "الدر املنثور"(، و5/83) "تفسري ابن كثري" :انظر 48
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مما يدل م، ملا خالفوه بأعماهلم وأقواهل ،أو فيه ما يدل على وجوب زكاة احللي املستعمل ا،االستدالل صرحي  
 .لوب زكاة احللي املستعم  جُ على وُ  ال  اآلية ال تكون دلي على أنَّ 

 :ملا يلي اغري متَّجه أيض   -رضي اهلل عنه  - هريرةاستدالهلم بعموم حديث أيب  ا:ثانيً 
احلق املطلوب تأديته يف  ((،... ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها)) :قوله  أنَّ  - 1

وحينما نبحث  ،ر يف القواعد األصوليةرَّ ق  كما هو مُ   ،واجململ ال جيوز العمل به قبل بيانه ،لم  احلديث حق جمُ 
والوارد يف الس نَّة  مقدار ما  ، ذلكنيِّ ب   ال جند يف الس نَّة  ما ي ُ  ،ب إخراجه من زكاة احللي املستعملعن بيان ملا جي

وأما احللي فهو خارج عن  ،والرِّق ة والدراهم (،وهي الورق)والفضة  (،وهي الدنانري)ق باألمثان من الذهب يتعلَّ 
 اإذ   ،ب والفضةل الذه  ال للثمينة كما يف أص   ،يذ للزينة والتحلِّ فاحللي اخت ،اذبدليل التفريق يف االختِّ  ؛هذا البيان

جال والنساء امتالك حيث أبيح للرِّ  ؛وهذا التفريق جاءت به الشريعة من وجه آخر ،احللي خرجت هذا األصل
صل ألهنا خرجت من أ ؛فيباح للنساء دون الرجال ،أما امتالكهما بنية الزينة ،ة الثمنيةالذهب والفضة بنيَّ 

 .الثمنية إىل أصل األلبسة والتحلي
واملوجبون لزكاة احللي ال يقولون  ،من  أن هذا احلديث جاء فيه ذكر وجوب احلق يف اإلبل والبقر والغ   - 2

وبني املعلوفة بأهنا ال  ،قون بني السائمة بأهنا جتب فيها الزكاةفهم يفرِّ  ،والغنم ،والبقر ،بعموم الزكاة يف اإلبل
 ؛مع أن عموم احلديث يفيده ،يف اإلبل والبقر والغنم افهم ال يقولون بوجوب الزكاة مطلق   ،كاةجتب فيها الز 
 ال  استدال ا؛قال بعموم الزكاة فيهما مطلق  فال يُ  ،ب والفضةقال يف الذه  وكذلك يُ  ،د التفريق فيهر  حيث َل ي  

كما أن   ،مبا يف ذلك احللي ،وفضةفعمومه ال يصلح لالستدالل بوجوب الزكاة يف كل ذهب  ،حبديث أيب هريرة
 .عموم احلديث ال يصلح لالستدالل بوجوب الزكاة يف كل إبل وبقر وغنم

 ((،ومن حقها حلبها يوم وردها)) :فقال النيب  ؛أنه ورد يف احلديث بيان حلق من حقوق اإلبل - 3
حتها وحلبها يومن ،ارة دلوهاإطراق فحلها وإع)) :ويف حديث جابر عند مسلم قال يف حق اإلبل والبقر والغنم

وهذا يدل على أن مفهوم احلق املراد يف احلديث أعم من الزكاة  ((،ل عليها يف سبيل اهللومح    ،على املاء
فاحلق  ،قال يف الذهب والفضةوكذا يُ  ،بداللة ما ورد يف احلديث من األشياء اليت ال عالقة هلا بالزكاة ،املفروضة

 . حيتاج إىل دليلني  والتفريق بني احلقَّ  ،وليس فقط الزكاة ،ةاملراد فيهما أعم من الزكا
فإن هذا  ،وب زكاة احلليجُ على وُ  -رضي اهلل عنه  -وم حديث أيب هريرة مُ لنا باالستدالل بعُ لو قُ  - 5

 .مالعموم دخله التخصيص الذي دخل عموم اآلية كما تقدَّ 

 :ةأدلتهم الخاصَّ  -
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 ،فرأى يف يدي فتخات من ورق رسول اهلل  دخل عليَّ  :قالت -رضي اهلل عنها  -حديث عائشة  - 1
 :فقلت ،((أفتؤدين زكاهتن؟)) :قال ،صنعتهن ألتزين هبن يا رسول اهلل :فقلت ((،ما هذا يا عائشة؟)) :فقال

 .هح  حَّ واحلاكم وص   ،رواه أبو داود ((؛هن حسبك من النار)) :فقال ،ال
ويف يد ابنتها  ،ومعها ابنة هلا أن امرأة أتت النيب  :دهعن ج ،عن أبيه ،حديث عمرو بن شعيب - 2

أيسرك أن يسورك اهلل هبما يوم )) :قال ،ال :قالت ((،أتعطني زكاة هذا؟)) :فقال هلا ،م سكتان من ذهب
إسناده  :وقال ابن حجر يف البلوغ ،والنسائي ،والرتمذي ،رواه أبو داود ؛فألقتهما ((القيامة سوارين من نار؟

 .قوي
 ،يا رسول اهلل :فقالت ،من ذهب اأهنا كانت تلبس أوضاح   :-رضي اهلل عنها  -حديث أم سلمة  - 3

 .49واحلاكم ،والدارقطين ،رواه أبو داود ((،فليس بكنز ،إذا أديت زكاته)) :أكنز هو؟ فقال

ل هبا واالستدال ،لالستعمال اأن هذه األحاديث نص يف وجوب زكاة احللي إذا كان معد   :وجه الداللة
 .فوجب املصري هلذا احلكم ،ظاهر الداللة

 :ونوقشت هذه األحاديث بمناقشتين
هي  :وقالوا -وهم جبال يف احلديث  -حيث تكلَّم يف إسنادها بعض العلماء  :يف سندها ت  ش  نوق   :األولى

، 62"وعاجملم"الشافعي يف  ،وممن ضعفها وذكر أنه ال يصح يف هذا الباب شيء ،أحاديث ال تقوم هبا حجة
أحكام "وابن رجب يف  ،62"احمللى"م يف وابن حز   ،"أحكام القرآن"وابن العريب يف  ،61"جامعه"والرتمذي يف 

 .66وغريهم ،64"جنه املرتاب"وأبو حفص عمر املوصلي يف  ،65"تنقيح التحقيق"وابن اجلوزي يف  ،63"اْلوامت

 :بما يليسندها هذه األحاديث يف متنها على القول بصحة  ت  ش  نوق   :الثانية

                                                 

مجع ف  ت خة: وهي اْلوامت، )أوضاح( مجع و ض ح: )م س ك تان(: مثىن واحده م س ك ة: وهي السوار من الذهب واْلالخيل، )فتخات(  49
 .نوع من حلي الفضة(

 .592/  4 "اجملموع" 62
 .32/ 3 "الرتمذي" 61
 .97/  6 "احمللى" 62
 .196ص  "أحكام اْلوامت" 63
 .1524/  2 "تنقيح التحقيق" 65
 .313ص  "جنه املرتاب" 64
العلم السابق ذكرها، وابن حزم مع أنه يرجح وجوب زكاة احللي، وانظر علل هذه األحاديث وانتقاد إسنادها بالرجوع لكتب أهل  66

 إال أنه يضعف هذه األحاديث ألنه يستدل باألدلة العامة اليت سبقت، ومن أهل العلم من حسَّن هذه األحاديث بشواهدها
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ال يبلغ النصاب   ،واألوضاح ،والفتخان ،السوران :ومها ،ما ذُكر يف األحاديث السابقة من املسكتني أنَّ  -1
 ا.غرام   (84)وتقدَّم أن نصاب الذهب  ،67"سبل السالم"كما نص على هذا الصنعاين يف 

 .فيها مقدار الزكاة الواجب إخراجه فلم يأت   ،أن هذه األحاديث جمملة -2
 .َل يستفسر عن بلوغ النصاب فالنيب  ،صابليس يف األحاديث اشرتاط النِّ  - 3
 .ألزم بالزكاة وَل يستفسر عن مضي احلول فالنيب  ،ليس يف األحاديث اشرتاط مضي احلول - 5
 ،من حيث اللغة ((من ذهب اأوضاح  )) :يف قوله ل  شكاإ -رضي اهلل عنها  -يف حديث أم سلمة  -4

 ."النهاية"ومسيت بذلك لبياضها كما ذكر ابن األثري يف  ،نوع من أنواع حلي الفضة فاألوضاح إمنا هي

وهذا قول مجهور علماء  ،عدم وجوب الزكاة يف احللي املستعمل :وهو قول المذهبوالقول الثاين 
 ،وعبداهلل بن عمر ،جابر بن عبداهلل :فهو ثابت عن سبعة من الصحابة ،املسلمني من الصحابة والتابعني

: قال اإلمام أمحد يف رواية األثرم ،68وأمساء بنت عميس ،وأختها أمساء ،وعائشة ،وعبداهلل بن مسعود ،وأنس
وليس هلذا اجلمع من الصحابة خمالف إال ما  ،"صلى اهلل عليه وسلم -"فيه عن مخسة من أصحاب رسول اهلل 

وكذا رويت آثار  ا،إسناده ضعيف جد   :69"الدارية"ُروي عن ابن مسعود يف قول آخر له قال عنه احلافظ يف 
 .أخرى ال ختلو من مقال
سألت عمرة عن  :بن سعيد ىيوقال حي ،من اْللفاء قال يف احللي زكاة" ا"ال نعلم أحد  : قال احلسن البصري

 وهو قول مجهور العلماء ،72واألثران روامها ابن أيب شيبة يف املصنف ،يزكيه" اأحد   ما رأيتُ " :زكاة احللي فقالت
واختيار شيخ  ،71"صحيحه"وهو قول ابن خزمية يف  ،فهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة ،من األئمة

واختار هذا القول من املتأخرين الشيخ  ،73"إعالم املوقعني"وابن القيم يف  ،72"الفتاوى"اإلسالم ابن تيمية يف 
والشيخ حممد بن إبراهيم يف  ،74"اجلرارالسيل "والشوكاين يف  ،75حممد بن عبدالوهاب يف مؤلفاته يف الفقه

 .وغريهم ،وابن جبين ،وصاحل الفوزان ،والبسام ،والشيخ السعدي ،والشيخ عبداهلل بن محيد ،76فتاويه
                                                 

 .263/  2 "سبل السالم" 67
 (.521/  5) "املغين"، و592/  4 "اجملموع" :انظر 68
 .249/  1 "الدارية" 69
 .144/  3 "املصنف" 72
 .35/ 5 "صحيح ابن خزمية" 71
 .16/  24 "الفتاوى" 72
 .112 - 122/  2 "إعالم املوقعني" 73
75 1  /239. 
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 ب : واستدلوا
تصدقن ولو من )) :فقال كنت يف املسجد فرأيت النيب   :قالت ،حديث زينب امرأة ابن مسعود -1

 .رواه البخاري ؛((حليكن

والذي ذكره  ،"هذا احلديث الذي ذكره أبو عيسى :77"عارضة األحوذي"قال ابن العريب يف  :داللةووجه ال
ولو كانت الصدقة  (،(تصدقن ولو من حليكن)) :لقوله للنساء ؛البخاري يوجب بظاهره أنه ال زكاة يف احللي

 .ع"واجبة ملا ضرب املثل به يف صدقة التطو  
رواه  ((؛ليس يف احللي زكاة)) :قال أن النيب  :-هلل عنه رضي ا - حديث جابر بن عبداهلل - 2

  .والديلمي ،البيهقي

لكن  (،جمهول) :قال عنه البيهقي (،عافية بن أيوب)بأنه معلول ألن يف سنده  :هذا االستدالل ش  ونوقِ 
وذكر  (،عن فيهط اعرفنا أحد   ما) :وقال عنه ابن اجلوزي يف التحقيق (،ليس به بأس) :ل عنه فقالئ  زرعة سُ  أبا

ومن  ،طَّلع عليهاألنه  ؛ه جمهولأن من قال ثقة يقدَّم على قول من قال إنَّ  :78"أضواء البيان"الشنقيطي يف 
وذكر الشيخ األلباين للحديث علة  ،ذ بتوثيق مبا فيه مقدَّم على غريهفاألخ   ،ن َل حيفظحفظ حجة على م  

 ،املطبوع "لسان امليزان"تضعيفه من كتاب  ال  ناق (،يةعاف)الراوي عن  (إبراهيم بن أيوب)وهي ضعف  ،أخرى
وبنيَّ الدكتور إبراهيم  (،إبراهيم بن أيوب)وذكر أنه َل يسبقه أحد إىل الطعن يف هذا احلديث من قبل 

بعد الرجوع إىل  ،ع يف نسخة املطبوعق  هذا ناشئ من تصحيف و   أنَّ  ،79"زكاة احللي"الصبيحي يف فقه 
وأن  ،يف كتب الرجال عددهم مخسة (إبراهيم بن أيوب)ى ب ن يسمَّ وبنيَّ أن م   "،يزانلسان امل" خمطوطتني ل

وَل يضعفه إال أمحد بن حممد  ،من العبَّاد (إبراهيم بن أيوب احلوارين الدمشقي)املقصود يف حديث جابر هو 
 .لالعتبار اصاحل   احسن   فاعتبه البعضُ  ،بن عثمان املقدسي دون تفسري هلذا اجلرح

هلنَّ  ،كانت تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها  أن عائشة زوج النيب  ":املوطأ"ما رواه مالك يف  - 3
 .أن هذه الرواية مروية من أصح طريق 82واعتب ابن حزم ،فال خترج من حليهن الزكاة ،حلي

                                                                                                                                                       

 .21/  2 "السيل اجلرار" 74
76 5  /94. 
 .132/  3 "عارضة األحوذي" 77

 .556/  2 "أضواء البيان" 78
 .52ص  "زكاة احللي" 79
 .79/  6 "احمللى" 82
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لى النيب وحكم حليِّها ال خيفى ع زوج النيب  -رضي اهلل عنها  -أن هذا عمل عائشة  :ووجه الداللة
فإن أخته حفصة   -رضي اهلل عنه  -ومنهم عبداهلل بن عمر ،وتقدم أن هذا رأي مجع من الصحابة ،أمره 

 .فيه وال خيفى عليها حكم النيب  وحكم ُحليِّها ال خيفى على النيب  كانت زوج النيب 
فال جتب يف الد ور اليت  ،عأن الزكاة فرضت يف األموال املعدَّة للنماء دون ما أعد للقنية واالنتفا  - 5

وال يف أثا  البيت وحنوه مما أُعدَّ لالنتفاع به  ،وال يف الثياب اليت تُلبس ،وال يف عبيد اْلدمة ،ُتسكن
ليس على املسلم يف عبده وال فرسه )) :-رضي اهلل عنه  -واألصل فيه حديث أيب هريرة  ،واالستعمال

وما خرج عن األموال النامية  ،ألنه ال ينمو بل ينقص ؛ذا األصلواحللي املستعمل أمنا يدخل حتت ه ((،صدقة
 .وهذا األصل ال خُيرج منه إال بدليل ناقل ،فال زكاة فيه

ة حىت يأيت دليل ناقل عن هذا مَّ واألصل براءة الذِّ  ،أنه َل يرد يف احللي دليل صحيح يوجب زكاته - 4
 .م اجلواب عنهاوالعمومات ال تكفي لالستدالل على أنه تقدَّ  ،األصل
فال يوجد بيت من بيوت  ،أن الزكاة شعرية من شعائر اإلسالم وإجياهبا يف احللي أمر ت عم  به البلوى - 6

حىت ال يعلم به أقرب الصحابة إىل رسول  ،تتناقله األمة عام   فكيف َل يأت فيه بيان   ،املسلمني إال وفيه ذلك
مع  اوَل ينقل عن اْللفاء الراشدين من بعده أيض   ،خالف ذلك بل نُقل عنهم صلى اهلل عليه وسلم؟! -اهلل 

 .81أنه أمر تعم  به البلوى

وأن املرأة خترج زكاة  ،وال خيفى أن االحتياط يف هذه املسألة أفضل ،واهلل أعلم القول هو األظهروهذا 
وإخراج زكاة احللي ": واختار الشيخ حممد األمني الشنقيطي القول الثاين وقال ،حليِّها إذا بلغ النصاب

 .82"أحوط
 ،"فقه زكاة احللي"من أجودها وأمتعها كتاب الدكتور إبراهيم الصبيحي  اوقد أُلِّف ت يف هذه املسألة كتب  

امتنان العلي "وكتاب للشيخ فريح البهالل  ،"زكاة احللي يف الفقه اإلسالمي"وكتاب للدكتور عبداهلل الطيار 
 .ا عدم وجوب الزكاة يف احللي املستعملحو وكلهم رجَّ  "،بعدم زكاة احللي

كما نقل ذلك ابن عبدالب يف   ،فال زكاة فيه بإمجاع العلماء ،إذا كان احللي من اجلواهر أو الياقوت :فائدة
 .83"االستذكار"

                                                 

 .21/  2 "السيل اجلرار"الشوكاين يف  كالم  :وانظر 81
 .126/  2 "أضواء البيان" :انظر 82
 .3/143 "االستذكار" 83
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 المسألة السابعة: تجب زكاة الذهب في الحاالت اآلتية:
  (.أي للتأجري)إذا أُعدَّ للكراء  -1

فريجع إىل األصل وأنه  ،للنماء والثمنية الالستعمال إىل كونه ُمعد   ابذلك من كونه ُمعد   ألنه خرج :والتعليل
 .جتب فيه الزكاة

  .للنفقة اإذا كان ُمعد   -2

  ،يستفاد منه عند احلاجة إليه ،يُدَّخر لالستعمال إىل كونه ماال   األنه خرج بذلك من كونه ُمعد   :والتعليل
فإذا احتاجت  ،وإمنا تريد أن تدَّخره ،اشرتته أو أهدي إليها ال تريد أن تستعملهكأن يكون عند امرأة ذهب 

 .وهذا بإمجاع العلماء ،ألنه أشبه النقود ؛فهذا فيه زكاة ،واشرتت بقيمته ما تريد ،إىل شراء شيء باعت منه
 ا.إذا كان الذهب حمرَّم   -3

أو كأن  ،فيه إسراف اأو كأن يكون ذهب   ،أو أي حيوان ،ثعبان أو ،كفراشة  ؛كأن يكون على صورة روح
  .85وهذا باتفاق العلماء ،فتجب فيه الزكاة ،فهذا كله حمرم ،عند رجل يلبسه اأو ذهب   ،امغصوب   ايكون ذهب  

 األنه خرج عن كونه معد   ؛اوهذه احلاالت الثالثة جتب فيها زكاة الذهب على قول املذهب أيض  
 ا.حمرم   ال  أو ألنه استعمل استعما ،لالستعمال

 
 باب زكاة عروض التجارة

 :فيه خمس مسائل
 :زكاة العروض

بقصد  ،هي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء :وعروض التجارة -بفتح العني وإسكان الراء  -العروض مجع ع ر ض 
والكتب وغريها من  ،واجلواهر ،واحللي ،واحليوانات ،والعقارات ،والثياب ،واملأكوالت ،الربح من السيارات

وملا كان التاجر يريد الربح وجبت زكاة عروض  ،األشياء اليت يبسطها التاجر يف متجره يريد الربح يف بيعه وشرائه
 .ال يف األشياء املعروضة ،التجارة يف القيمة

 .ألهنا تعرض مث تزول :وقيل ،ألن األشياء فيها تُعرض لتباع وتشرتى :بهذا االسم وسميتْ 
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 :التجارة واجبةالمسألة األولى: زكاة عروض 
 ويدل  على وجوهبا:

ن ا ل ُكم  م ن  ﴿قوله تعاىل:  :من الكتاب -1 ر ج  ي ا أ ي  ه ا الَّذ ين  آ م ُنوا أ ن ف ُقوا م ن  ط يِّب ات  م ا ك س ب ُتم  و مم َّا أ خ 
البخاري على هذه وبوَّب  ،84املراد هبذه اآلية زكاة العروض م أنَّ ل العل  وعامة أه   ،[267: ]البقرة ﴾األ  ر ض  

 .باب صدقة الكسب والتجارة :اآلية
والوارد من  ،حديث صحيح يف وجوب زكاة عروض التجارة فلم يثبت عن النيب  :وأما السنة-2

أن نرج الصدقة مما  ا النيب ن  ر  م  : أ  -رضي اهلل عنه  -ومنها حديث مسرة بن جندب  ،األحاديث ضعيف
هذا إسناد مظلم ال ينهض : 86"امليزان"قال الذهيب يف  ،نو جمهول سنده ثالثة  ويف  ،رواه أبو داود ؛نُعده للبيع

.حبكم
لكن هذا احلكم ورد عن الصحابة بآثار صحيحة، فقد ورد عن عمر عند ابن أيب شيبة، وعن ابن عمر 

على  فدل هذا ،وَل يُعرف هلؤالء الصحابة خمالف ،"األموال"وعن ابن عباس عند أيب عبيدة يف  ،عند البيهقي
 .ثبوت وجوب الزكاة يف عروض التجارة

  .87"اإلمجاع"ونقل اإلمجاع ابن املنذر يف كتابه  ،انعقد على وجوب الزكاة يف عروض التجارة :اإلمجاع -3
فأشبه الذهب والفضة  ،وب الزكاة فيها أن هذه العروض املتخذة مال  يُقصد به التنميةجُ مما يدل على وُ -5

.واحلر  واملاشية
الصواب  وتقدم أنَّ  ،فقالوا بعدم وجوب الزكاة يف عروض التجارة ،يف هذه املسألة الظاهرية خالف -

أن هذا الذي خالف فيه أهل الظاهر إمنا جاء بعد انعقاد اإلمجاع : 88"معاَل السنن"وجوهبا، وأشار اْلطايب يف 
 .وب الزكاة يف عروض التجارةجُ على وُ 

 :كاة عروض التجارةماذا يشترط لوجوب ز  المسألة الثانية:
فهذه شروط  ،ا الشروط العامة كمضي احلول وبلوغ النصابوأمَّ  ،وض التجارةرُ واملقصود الشروط اْلاصة بعُ 

 .ألهنا شروط يف األموال الزكوية عامة ؛ال حنتاج إىل إعادهتا
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 :عروض التجارة وهمابد من شرطني لوجوب الزكاة يف  أنه ال :المذهب
ألهنا دخلت  ،ففي هذه احلالة ملكها بفعله ،كأن يشرتيها أو هتدى له،  ة بفعلهأن ميلك عروض التجار  -1

 .ألنه َل ميلكها بفعله ؛فال يصلح أن تكون عروض جتارة ،أما لو ملكها عن طريق اإلر ، يف ملكه باختياره

 .والتجارة تتعلق بالكسب ،ق الكسبرُ اإلر  ليس من طُ  بأنَّ  :لوا ذلكوعلَّ 
ال تصلح أن تكون  ،وَل ينوها للبيع ،فلو ملكها بفعله ،ينويها للبيع :أي ؛التجارة أن ميلكها بنية - 2

 .حىت لو َل ينوها إال فيما بعد ال تصلح أن تكون عروض جتارة ،عروض جتارة

والعبادة جيب أن تقرتن فيها النية  ،"إن الزكاة عبادة :فقالوا ،((إنما األعمال بالنيات)) :حبديث :واستدلوا
 .بد أن تقرتن نية التجارة مبلك العروض وعليه فال ،"العبادةمن أول 

 :على قول المذهب الحاالت ثاث اإذً 
 .فهذه تكون عروض جتارة ،هبا التجارة اأن ميلكها بفعله ناوي   :الحال األول

 .فهذه فيها زكاة عروض التجارة ،للتجارة ارجل اشرتى أرض   :مثال ذلك

 .فهذه ال تكون عروض جتارة ،وينويها للتجارة ،كاملريا   ؛فعلهأن ميلكها بغري  :الحال الثانية

فهذه  ،مث نواها للتجارة ،رجل ور  من أبيه سيارات أو عقارات أو بضائع من أقمشة وحنوها :مثال ذلك
 .وإمنا ملكها بغري اختياره عن طريق اإلر  ،ألنه َل ميلكها بفعله ،ال تكون عروض جتارة

 .فهذه ال تكون عروض جتارة ،مث ينويها للتجارة ،ة التجارةبفعله بغري نيَّ  أن ميلكها :الحال الثالثة

فإهنا ال تكون عروض  ،مث بعد أشهر نواها للتجارة ،رجل اشرتى عقارات ال يريدها للتجارة :مثال ذلك
 .بد أن تكون مقرتنة مبلكه للعروض ألن نية التجارة عند املذهب ال ؛فليس فيها زكاة ،جتارة

 نةوال يشرتط أن تكون نية التجارة مقرت   ،أنه ال يشرتط أن ميلكها بفعله :- واهلل أعلم - لراجحوالقول ا
وجب عليه إخراج زكاة عروض  ،ذلكوقت وحال احلول على  بل لو نوى التجارة يف أيِّ  ،للعروض مبلكه

 .هب اإلمام أمحدل رواية يف مذ  و  ، وهذا الق  التجارة

 لك:ذويدل على 
 .((نوى وإمنا لكل امرئ ما ،منا األعمال بالنياتإ)) :حديث - 1

 .صارت هذه العروض عروض جتارة ،نوى التجارة أنه مىت ما :ووجه الداللة
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واآلثار الواردة عن الصحابة يف عروض التجارة ليس فيها  ،ني  ن الشرط  ي  عدم الدليل على اشرتاط هذ   - 2
 .لو  وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه احل   ،رةونوى هبا التجا امن ملك عروض   وعليه فكل   ،أي شرط

 هل يجوز إخراج زكاة العروض من نفس العروض؟ المسألة الثالثة:
 ؟بد من القيمة أو ال ؟هل جيوز إخراج زكاة العروض من العروض :اختلف أهل العلم

خيرج بقيمة األلفي  هل جيوز له أن ،لاير ابد أن خيرجها ألف رجل عنده حمل أقمشة وزكاته اليت ال :مثال ذلك
 بد من األلفي لاير؟ لاير أقمشة أو ال

وهذا  ،إنه جيوز إخراجها من العروض :وقيل ،وهذا قول أمحد والشافعي ،بد من القيمة أنه ال المذهب:
 .89"املختارات اجللية"وهو اختيار الشيخ السعدي يف  ،قول مالك وأيب حنيفة

إال إذا علم  ،ألهنا هي املقصودة يف عروض التجارة ؛اج القيمةبد من إخر  أنه ال :- واهلل أعلم -واألظهر 
كأن يعلم التاجر أن هذا الفقري   ،التاجر أن الفقري حباجة إىل عني السلعة فيجوز إخراجها من عروض التجارة

 .92"الفتاوى الكبى"وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  ،حباجة إىل هذه األقمشة واملالبس

ائتوين خبميس " :ويشهد هلذا قول معاذ ألهل اليمن ،ألنه هبذا الفعل حتصل املواساة للفقري :ليلوالتع
 .91"فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين باملدينة ،آخذه منكم مكان الصدقة ،ولبيس

 م عروض التجارة عند الحول باألحظ ألهل الزكاة.تُقوَّ  المسألة الرابعة:
أنه ينظر عند تقومي نصاب عروض التجارة األحظ  :- واهلل أعلم -ر وهو األظه قول المذهبوهذا 

 .للفقراء

فإذا هي تبلغ نصاب الفضة وال تبلغ  ،وبعدما حال عليه احلول قوَّم سلعته ،تاجر يبيع األقمشة :مثال ذلك
 وإذا كان بالعكس كأن يكون نصاب ،ألنه األحظ للفقراء ؛ حينئذ نصاب الفضةفاملعتب   ،نصاب الذهب

فالتقومي يكون بالذهب  ،فبلغت عروض التجارة نصاب الذهب وَل تبلغ نصاب الفضة ،الذهب هو األحظ
فإنه يعتب  ،ألنه األحظ، وكذلك لو بلغت عروض التجارة نصاب الذهب ونصاب الفضة فلم تنقص عنهما

 .اب الفضةومعلوم أن يف بالدنا اليوم األحظ للفقراء تقوميه بنص ،األحظ واألكثر فائدة للفقري
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  .املعتب يف قيمة العروض ما تساويه بعد احلول ال األصل الذي اشرتيت به :تنبيه

ها ع سعرُ ف  ضي احلول ارت   وبعد مُ  ،افاشرتاها خبمسني ألف   ،ليتاجر هبا ارجل اشرتى أرض   :مثال ذلك
 .د الشراءوليس املعتب يف ذلك قيمتها عن ،فهذا خيرج زكاة مائة ألف ،تساوي مائة ألف وأصبحت  

ن ال  و  وبعد ح   ا،اشرتاها حني فتحه للمحل بثالثني ألف   ،منزلية رجل عنده حمل جتاري فيه أوان   :مثال آخر
 .وال عبة لقيمة السلعة حني الشراء افهنا خيرج زكاة مخسني ألف   ا،احلول تساوي مخسني ألف  

 :ه األولم ن اشترى عروًضا بأثمان أو بعروض بنى على حول المسألة الخامسة:
 ا.جديد   ال  وال يستأنف حو  ،أنه يبين على حوله األول :-واهلل أعلم  -وهو الراجح  ،قول المذهبوهذا 

وبعد مضي ستة أشهر  ،رجل عنده يف شهر رمضان مائة ألف لاير :بأثمان ام ن اشترى عروضً  :مثال
ألنه يبين  ؛يف رمضان (السياراتوهي )فاحلول ال ينقطع فيزكي هذه العروض  ،اشرتى هبا سيارات ليتاجر هبا

 .على حوله األول

 :والتعليل
فليست  (وهي السيارات يف املثال السابق)وأما العروض  ،املقصود من عروض التجارة القيمة ألنَّ  -1

 .مقصودة
وهكذا تتقلب  ا،فتارة يكون ما لديه بضاعة وتارة نقود   ،من شأن التجار تقليب األموال والبضائع ألنَّ  - 2

َل يتم حول  ،اوكذلك إذا صارت عروض   اولو اعتبنا انقطاع احلول إذا صارت نقود   ،واله بني العروض والنقودأم
.وال شك أن هذا غري مراد ،اجد   االتاجر إال نادر  

وبعد مضي ستة  ،يف شهر رمضان ليتاجر هبا ارجل اشرتى ثالثني بعري   :بعروض ام ن اشترى عروضً  :مثال
 ؛يف رمضان (وهي الشياه)، فاحلول ال ينقطع فيزكي هذه العروض امخسني شاة ليتاجر هبا أيض  أشهر اشرتى هبا 

م ن   :وتقدم بيان هذه املسألة يف آخر الباب األول حتت مسألة ،ألنه يبين على حوله األول للتعليل السابق
 .ري جنسه أنه ينقطع احلولمبال آخر من غ ال  أنه لو أبدل ما :اوتقدم أيض   ،مبال آخر من جنسه ال  أبدل ما

 ،(ن شاة سائمة ملكها يف رمضان )ومعلوم أن هذه زكاهتا زكاة هبيمة األنعامو رجل عنده أربع :مثال ذلك
ففي هذه احلالة ال يبين على حوله األول بل يستأنف  ،كسيارة أرادها للتجارة  ؛ويف حمرم اشرتى هبا عروض جتارة

وبعد مضي  ،وكذلك العكس لو كان عنده سيارة عروض جتارة ،نيالختالف اجلنس ؛من حمرم اجديد   ال  حو 
 ا.جديد   ال  فإنه يستأنف حو  ،مثانية أشهر اشرتى هبا مخسة إبل سائمة ال للتجارة
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 ات:ونختم هذا الباب بهذه التنبيه -

أما األشياء  ،تقدم أن عروض التجارة هي األشياء املعدَّة واملعروضة للبيع والشراء ألجل الربح :التنبيه األول
 ،فهذه ال تسمى عروض جتارة ،الثابتة اليت ال تعرض للبيع كآالت النجارة، واحلدادة، وغسيل املالبس وحنوها

وال  ،وإمنا تشبه األشياء اليت يقتنيها اإلنسان له ،ألهنا ليست منها ؛فال تقوَّم عند إخراج زكاة عروض التجارة
وحنو ذلك، فهذه األمور ليس فيها زكاة بال خالف  ،وأثا  منزله ،وعبده ،وسيارته ،كبيته  ؛يقصد هبا النماء

 .بني أهل العلم

ليس على المسلم في عبده )) :قال أن النيب  :-رضي اهلل عنه  -حديث أيب هريرة  :ويدل على ذلك
 ،ةففي هذا دليل على أن األشياء اليت يقتنيها اإلنسان لنفسه ليس فيها زكا ،متفق عليه ؛((وال فرسه صدقة

وآالت النجارة  ،وسيارات النقل ،كسيارات األجرة  ؛وكذلك األشياء اليت يستعملها لكي حيصِّل هبا أجرة
 فكل   - على القول الصحيح - وحمالت اإلجيار كذلك ،ويدخل فيه بيوت اإلجيار ،وآالت املغاسل ،واحلدادة

ه األشياء خيرج زكاته بعد مضي احلول ولكن ما يرحبه من هذ ،هذه ال تُقوَّم عند إخراج زكاة عروض التجارة
 .أما إذا َل حيل على الربح احلول فال زكاة فيه ،فيخرج ربع العشر ،عليه

ألهنا من عروض التجارة  ؛زكاهتا زكاة عروض التجارة ،األسهم املعدَّة للتداول والبيع والشراء :التنبيه الثاني
وال عبة بقيمتها عند  ،وخيرج من قيمتها ربع العشر ،ا احلولفتقدَّر قيمتها كلما حال عليه ،اليت يراد هبا الربح

 .92سواء نقصت عن قيمة الشراء أو زادت ؛بل العبة بقيمتها بعد احلول ،الشراء

 :ني  الرواتب الشهرية اليت يستلمها املوظفون ال ختلو من حال   :التنبيه الثالث

كأن يكون املوظف كلما أتاه راتبه نفد   ،كاة فيهفهذا ال ز  ال  أال حيول على هذا الراتب حو  :الحال األولى
 .أو بعد ذلك قبل أن حيول عليه احلول ،آخر الشهر

  فهذا جيب أن خيرج زكاة كل مال حال عليه احلول. ،أن حيول على هذا الراتب احلول :الحال الثانية
يف حمرم، وراتب صفر خيرج فإنه خيرج زكاته  ،ت سنة على هذا الراتبومرَّ  ،يف شهر حمرم افإذا استلم مرتب  

وهكذا خيرج زكاة راتب كل شهر حال عليه احلول يف شهره بعد سنة، وال شك أن يف  ،زكاته يف صفر بعد سنة
يف رصيده من هذه الوظيفة، كأن  هلذه املشقة جيعل الزكاة يف شهر واحد جلميع ما اودرء   ،هذا مشقة عليه
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فيكون بالنسبة حملرم قد  ،يف رصيده من هذه الوظيفة كَّى كل مايكون يف شهر حمرم إذا نزل راتب هذا الشهر ز 
  .93وال بأس بتعجيل الزكاة كما سيأيت ،وبالنسبة ملا بعده زكاة معجلة ،حال عليه احلول

 :يخلو من ثاث حاالت الوأراد أن يزكيها فإنه  ان اشرتى أرض  م   :التنبيه الرابع

وزكاهتا زكاة  ،ففيها زكاة -تاجر هبا ال ليسكنها بعد بنائها لي :أي -أن يشرتيها بنية التجارة  :األولى
 .فإذا حال احلول قدَّر قيمتها وأخرج "ربع العشر" ،عروض التجارة

رضي اهلل  -حلديث أيب هريرة  ؛اولو طالت فهذه ال زكاة فيها أبد   ،أن يشرتيها ليسكنها بعد مدة :الثانية
 .((على المسلم في عبده وال فرسه صدقة ليس)) :قال املتفق عليه أن النيب  -عنه 

وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع، فإن ابتداء احلول من ابتداء الوقت الذي غريَّ ، أن يشرتيها للسكن :الثالثة
 .95فيه نيته للتجارة، فإذا حال احلول فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة فيخرج "ربع العشر"

 

 باب زكاة الفطر
 لة:فيه اثنتا عشرة مسأ
ه يف هناية شهر رمضان، وهي صاع من رجها املسلم عن نفسه أو عن غري  دقة اليت خيُ زكاة الفطر: هي الصَّ 

 ه.ب دفعه لطائفة خمصوصة، كما سيأيت بيانُ قوت أهل البلد جي  
 ها وهو الفطر من رمضان، وقيل غري ذلك.ومسيت زكاة فطر، قيل: من باب إضافتها إىل سبب  

 ر والحكمة منها:طْ زكاة الفِ  المسألة األولى: حكم
 (.59 ص) "اإلمجاع"اع ابن املنذر يف كتاب زكاة الفطر واجبة بإمجاع العلماء، ونقل اإلمج  

صاع ا من  ،رط  زكاة الف   اهلل  "فرض رسولُ  قال: -ه رضي اهلل عن   -ر م  عُ  ا: حديث ابن  ويدل على وجوهب  
 فق عليه.واحلديث متَّ  ؛متر...."
زكاة  اهلل  رسولُ  "فرض   قال: -ه ي اهلل عن  رض   - ر جاءت يف حديث ابن عباسط  اة الف  مة من زكك  واحل  

ووي نه النَّ وحسَّ  ،ماجه سائي وابنُ رواه أبو داود والنَّ ؛ ساكني"للم   فث، وُطمعة  غو والرَّ ائم من اللَّ للصَّ  ر طُهرة  ط  الف  
 .(126 /6) "اجملموع"يف 
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 ويف احلديث حكمتان عظيمتان:
 ،هصيام   وما حصل منه من خلل وتقصري أثناء   ،ثف  غو والرَّ ره من اللَّ فتطهِّ  ،ائمد وهو الصَّ ق بالفر  : تتعلَّ األوىل

 للبدن. ر هي زكاة  ط  زكاة الف   م أنَّ وتقدَّ 
 انية: تتعلَّ الثَّ 

ُ
 ة بني املسلمني.ف ا وحمبَّ يف هذا تعاطُ  أنَّ  ي إطعام للمساكني وال شكَّ جتمع، وه  ق بامل

 ؟رطْ ب زكاة الفِ انية: على م ن تجِ الثَّ المسألة 
 طني:ب بشر  ر جت   ط  زكاة الف   : أنَّ - اجح واهلل أعلموهو القول الرَّ  -املذهب 

 .ل: اإلسالماألوَّ 
 َل يكن مسلم ا، كاليهودي والنصراين والوثين وغريهم.ن ج م  ر  خ  فنُ 

 ويدل على ذلك:
أو صاع ا من  ر  صاع ا من مت   ،زكاة الفطر  "فرض رسول اهلل :-ه ي اهلل عن  رض   - حديث ابن عمر -1

 فق عليه.متَّ  ؛غري من املسلمني"والصَّ  والكبري   ،والعبد   واحلرِّ  ،ر واألنثىك  على الذَّ  عري  ش  
ك م  زكاة الف   م أنَّ تقدَّ  -2 طهري ر ليس أهال  للتَّ قص واْللل، والكاف  د من النَّ فيها تطهري ا للعب   ر أنَّ ط  من ح 

ل    م  فُيط هِّرُه اإلسالم.حىت ُيس 
ا على قوت   اين: أن ميلك ليلة  الثَّ  ا، صود أن يكون غني  ة، واملق  ه األصليَّ ه وقوت عياله وحوائج  العيد صاع ا زائد 

ون من عياله، والقوت: هو ما ه وقوت من مي  زائد عن قوته يف يومه وليلت    أن يكون عنده صاع  ىن  وضابط الغ  
ا أيض ا عن حوائجه األصليَّ الطَّ  يكفي البدن ويقوم به من  ة.عام، وزائد 

ه من القوت ليلة العيد ويومه له ه ما يأكلُ ا فيواسي غريه، فلو كان عند  ه بذلك يكون غني  عليل: ألنَّ والتَّ 
وجب عليه أن  وزاد عنده مال   - ش واألواين والكهرباء واملاء وحنوهاكالفرُ  -ولعياله، وعنده حوائجه األصلية 

 .ه زكاة الفطرخيرج ب
س من قوته وقوت عياله ومتاع لي    يكن عنده إالَّ ه لو َل  على أنَّ  يدل   ،ةحوائجه األصليَّ  :ل الفقهاءقو  و 

عنده قوته وقوت عياله  ر، وكذلك لو أنَّ ط  بقيمته زكاة الف   ي  بيع املتاع ليشرت ه أن ي  وجب علي   ،حاجاته األصلية
ا ا أن يشرتي به ائد إمَّ د فاتورته مثال ، وهذا املال الزَّ ة كالكهرباء ليسدِّ األصليَّ  ص يف حوائجهوعليه نق   ،وماال  زائد 

 .ه يبدأ حباجته األصليةه األصلية فإنَّ د به حاجت  ا أن يسدِّ ر، وإمَّ ط  ما خيرج به زكاة الف  

 ين زكاة الفطر؟المسألة الثالثة: هل يمنع الدَّ 
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عن قوته وقوت عياله وحوائجه  وهذه اْلمسة زائدة   عنده مخسة رياالت قيمة صاع ل  مثال ذلك: رجُ 
 ين زكاة الفطر؟مسة رياالت فهل مينع هذا الدَّ خباألصلية، ويطلبه شخص 

 ين.الدَّ  إذا طالبه صاحبُ  ين ال مينع زكاة الفطر إالَّ الدَّ  املذهب: أنَّ 
زكاة  ألنَّ  ؛ينر عليها الدَّ  زكاة الفطر فال يؤثِّ ين، وبنير عليها الدَّ هناك فرق ا بني زكاة املال اليت يؤثِّ  لوا: بأنَّ وعلَّ 

 ة.مَّ ق بالذِّ ق بالبدن فهي تتعلَّ ر تتعلَّ ط  ق باملال وزكاة الف  املال تتعلَّ 
ين وتسقط د الدَّ ه يسدِّ مس ليلة العيد فإنَّ ين قبل غروب الشَّ ه إذا طولب هبذا الدَّ : أنَّ - واهلل أعلم -واألظهر 

ركه وقت ه أد  ألنَّ  ؛رط  مس فيجب أن خيرج زكاة الف  ا إذا طولب بعد غروب الشَّ ته، أمَّ لعدم قدر  ؛عنه زكاة الفطر
 وجوب زكاة الفطر وهو غروب الشمس ليلة العيد وهو مقتدر.

 .ذين يلزمه إخراجها عنهمالفطر عن نفسه وعن الَّ  خرج المسلم زكاة  ابعة: يُ المسألة الرَّ 
تلزمه نفقته من األوالد  :أي ؛ه وعن م ن  ميونهزكاة الفطر عن نفس  ب على املسلم أن خيرج ه جي  املذهب: أنَّ 

  نفقة   لو توىلَّ حىتَّ  ،ا تلزمه فطرتهه فإهنَّ  تربية أحد أو النفقة علي  ه توىلَّ ن ميونه، فلو ُقدِّر أنَّ ن وكل م  وجة واألبوي  والزَّ 
  اوجبت عليه زكاة الفطر عنه، إذ   آخره ل شهر رمضان حىتَّ يف شهر رمضان كأن ينزل به ضيف من أوَّ  ص  شخ  

ا وجبت عليه زكاة فطره.كل م    ن ميون أحد 
 وا:واستدل  

رواه ؛ ن متونون"ر عمَّ ط  "أد وا زكاة الف   قال: رسول اهلل  أنَّ  -رضي اهلل عنه  -حبديث ابن عمر  -1
 ارقطين والبيهقي.الدَّ 

 ؛ إن كان يعطي عن بينَّ"غري والكبري حىتَّ "فكان ابن عمر يعطي عن الصَّ  عن نافع موىل ابن عمر قال: -2
وله عُ ي    إنسان   ه وعن كلِّ ض  له يف أر   لوك  ر عن كل مم  ط  رج زكاة الف  "كان خيُ  هقي بلفظ:رواه البخاري، ورواه البي  

 .أو كبري" ن صغري  م  
 ه مثَّ رجها عن امرأت  خي ه فأخرجها عن نفسه، مثَّ ونه بدأ بنفس  ز املسلم عن أداء زكاة بعض من مي  وقالوا: إن عج  

 لك إالَّ ة، فلو كان ال مي  تيب يف األولويَّ ذا الرتَّ جها هب  ر  خ  فيُ  ،هاألقرب من ورثت   ولده، مثَّ  أبيه، مثَّ  ه، مثَّ أمِّ  ه، مثَّ رقيق  
ق ك فتصدَّ ابدأ بنفس  )) قال:  يبَّ النَّ  أنَّ  حلديث جابر عند مسلم   ؛ل عن نفسهاع األوَّ ج الصَّ ر  ع أخ  أربعة آصُ 

 وجة إنفاق معاوضة،فاق على الزَّ اإلن   ين ألنَّ وجة على الوالد  دمي الزَّ وتق   ؛هاين عن زوجت  اع الثَّ رج الصَّ وخيُ  ((،هاعلي  
ب يف اإليسار ع جت  ي نفقة تب  ين فه  فقة على الوالد  ا النَّ واجب يف اإلعسار واإليسار، وأمَّ  عوض ا عن االستمتاع،

اع ج الصَّ ر  نفقته جتب يف اإلعسار واإليسار أيض ا، وخُي   ألنَّ  ؛هالث عن رقيق  اع الثَّ رج الصَّ دون اإلعسار، وخيُ 
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على األب، فإن كان عنده صاع خامس أخرجه عن أبيه، فإن كان عنده  مة يف البِّ ا مقدَّ ه ألهنَّ ابع عن أمِّ الرَّ 
 وإن كان عنده ما ،اعذ الصَّ أخُ هم يرع بينهم أيّ ه، فإن كان عنده أكثر من ولد أق  صاع سادس أخرجه عن ولد  

 ، هذه خالصة قول املذهب.ايكفيهم أخرج عن كل واحد صاع  
ها فيما ج  اشز هي اليت تعصي زو  ها، واملرأة النَّ جيب على زوجها إخراج زكاة فطر   وقالوا: إن املرأة الناشز ال

ه إخراج مسلم جيب علي   كلَّ   اين: أنَّ لثَّ والقول ا ،ع عليه وتعصيهسن معاشرته فرتتف  وال حُت   ،فيه ها طاعة  وجب علي  
وعلى األبناء القادرين  وجة بنفسها،وعلى الزَّ  جل جتب عليه بنفسه،ه بنفسه مادام قادر ا، فالرَّ زكاة فطر  

 وعلى كل شخص بنفسه. بأنفسهم،
متر  ر صاع ا منط  الف   اهلل زكاة   "فرض رسولُ  :-رضي اهلل عنه  -ويدل على ذلك: عموم حديث ابن عمر 

 غري من املسلمني".كر واألنثى، واحلر والعبد، والكبري والصَّ على الذَّ  أو صاع ا من شعري  
 جها عن اجلميع فإنَّ ر  البيت أن خُي   ع رب  ولو تبَّ  ،من حيث الوجوب -واهلل أعلم  -اجح ول هو الرَّ وهذا الق  

 م، ويستثىن من ذلك اثنان:جيب عليه كما تقدَّ  ولكن ال ،هذا جائز
 أنَّ  -رضي اهلل عنه  - حديث أيب هريرة ويدل على ذلك: ،دهزكاة فطره جتب على سيِّ  قيق، فإنَّ ل: الرَّ األوَّ 

 رواه مسلم.((؛ صدقة الفطر إالَّ  ليس يف العبد صدقة  )) رسول اهلل قال:
 خيلو حاهلم من حالني: غار، واألوالد الصغار الالثاين: األوالد الصِّ 

احلال الثانية: أال يكون هلم أموال فتجب  ،ب زكاة الفطر يف أمواهلمهلم أموال فتج   احلال األوىل: أن يكون
 م.حابة كابن عمر كما تقدَّ لورود ذلك عن الصَّ  ؛هم زكاة فطرهم فيخرجها عنهمعلى وليِّ 
 :(5/161قال عنه البيهقي ) ؛فحديث ضعيف ((،ن متونونأد وا الفطرة عمَّ )) :به املذهب ا ما استدلَّ وأمَّ 

 "إسناده غري قوي".
 ركاء حبسب ملكهم. اع واجب  على الش  هم شركاء فيه فالصَّ  فائدة: لو كان العبد ألكثر من شخص  

ا بتسعة آالف لاير، دفع األوَّ مثال ذلك: شخ   اين ثالثة آالف ة آالف لاير، ودفع الثَّ ل ستَّ صان اشرتيا عبد 
 وعلى الثاين الثلث املتبقي. اعثي الصَّ لُ ل ث ُ وَّ على األب ر عن العبد جت   ط  زكاة الف   لاير، فإنَّ 

 ،ه، وهذا قول املذهبإخراج زكاة الفطر عن اجلنني، واجلنني هو احلمل يف بطن أمِّ  فائدة أخرى: يستحب  
 ،رواه ابن أيب شيبة ؛"كان يعطي صدقة الفطر عن اجلنني" -ه رضي اهلل عن   -ان عثمان بن عفَّ  وا بأنَّ واستدل  

 "اإلرواء"فه األلباين يف ك عثمان، وضعَّ ر  اد َل يد  اد الطويل عن عثمان، ومحَّ ه من رواية محَّ ر ضعيف ألنَّ وهذا األث
(3/ 331). 
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نفخت فيه الروح أو َل تنفخ فيه الروح،  إخراجها عن اجلنني سواء   ه ُيسن  أنَّ  "الزاد"وظاهر كالم صاحب 
 ه إنسان.حيكم بأنَّ  ه حينئذ  ألنَّ  ؛وح دون غريهت فيه الر  خ  ف  ن نُ ية لكانت يف حق م  ه لو قيل بالسنِّ واب أنَّ والصَّ 

 وهذا قول المذهب ،جزئ عنه وإن لم يأذنها تُ ه فإنَّ ه فطرتُ المسألة الخامسة: لو أخرج من تلزم غير  
 وجة أخرجتالزَّ  قالوا: لو أنَّ  -وهذا على قول املذهب  -وجة جتب زكاة فطرها على زوجها مثال ذلك: الزَّ 

ه من ر عن نفس  ط  ج زكاة الف  ر  وكذلك االبن لو أخ   ا جتزئ عنها،فإهنَّ  ،ها من غري إذن زوجهازكاة فطرها عن نفس  
ها رها عن نفس  ط  ب زكاة ف  وجة جت  الزَّ  أنَّ  -واهلل أعلم  -اجح القول الرَّ  م أنَّ ا جتزئ، وتقدَّ غري إذن أبيه فإهنَّ 

 .وكذلك االبن املقتدر
 فهل جتزئه؟ ،هعن آخر ال تلزمه زكاة فطره من غري إذن   رج شخص  خ  مسألة: لو أ   على هذه ىن  ب   وي ُ 

ا ال تلزمه زكاة فطرة عمرو. مع أنَّ  ،هه وَل يستأذن  ر  ط  مثال ذلك: زيد أخرج عن عمرو زكاة ف    زيد 
ر ج عنه وأذ  ئه حىتَّ ز  ا ال جُت  املذهب: أهنَّ  ُخ 

 ن له. لو رضي امل
 فال تلزمه وال جتزئ لو أخرجها عنه. ،هغري   كاة ليس خماطب ا بإخراج زكاة  أخرج الزَّ  ذيالَّ  لوا ذلك: بأنَّ وعلَّ 

 وهو عمرو يف املثال السابق. ،ا جتزئ إذا رضي الذي أُخرجت عنهوالقول الثاين: أهنَّ 
ل هذا ه، هل يبطن  ف للغري بغري إذ  ضويل( أي التصر  ف الفُ ة على خالف يف مسألة )التصر  وهذه املسألة مبنيَّ 

 ن ورضي الغري.ف مطلق ا أو ال يبطل إذا أذ  التصر  
 -واهلل أعلم  -األظهر  ه فإنَّ ن ورضي الغري، وبناء  علي  ه ال يبطل إذا أذ  : أنَّ - واهلل أعلم -اجح والقول الرَّ 

 ن أخرجت عنه.زكاة الفطر جتزئ إذا رضي م   هو القول الثاين وأنَّ 
 ،ة حفظ زكاة رمضانيف قصَّ  -رضي اهلل عنه  - حديث أيب هريرةرواه البخاري من  ويدل على ذلك: ما

عام و من الطَّ ثُ ل حي   ع  ج  ف   ظ زكاة رمضان فأتاين آت  ف  حب    وكلين رسول اهلل " :-رضي اهلل عنه  -قال أبو هريرة 
يت خلَّ قال: ف ،عيال ويل حاجة شديدة قال: إين حمتاج وعليَّ  ك إىل رسول اهلل فقلت: ألرفعنَّ  ،هفأخذتُ 
 -رضي اهلل عنه  - رةوأبو هري   ،اتثال  مرَّ  -رضي اهلل عنه  - فعل ذلك مع أيب هريرة حىتَّ  ،احلديث ،عنه"

 ه النيب  ب  وأخ   ((،ك وسيعودب  ه كذ  أما إنَّ  ؟ك البارحةما فعل أسريُ ))ة يقول له: مرَّ  يف كلِّ  والنيب  ،خيلي سبيله
 يطان.ذلك األسري هو الشَّ  أنَّ  

ر أجازه ورضي يطان وسرق من زكاة الفط  حينما جاء الشَّ  -رضي اهلل عنه  -أبا هريرة  ه الداللة: أنَّ ووج  
بل   يبَّ وأبو هريرة َل يستأذن النَّ  املأخوذ منه زكاة، مع أنَّ  -رضي اهلل عنه  - ف أيب هريرةبتصر   يب النَّ 
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ألنه  ؛فته التصر  ليس من مهمَّ  -ضي اهلل عنه ر  -أبا هريرة  مع أنَّ  ف من عند نفسه فأجازه النيب تصرَّ 
 وكيل يف احلفظ ال وكيل يف التصرف.

 المسألة السادسة: وقت وجوب زكاة الفطر
هور هر وهو قول مجُ ر، وهذا القول هو األظ  ط  مس ليلة عيد الف  روب الشَّ غُ ب   بُ ر جت  ط  زكاة الف   املذهب: أنَّ 

 اين من يوم العيد.ب بطلوع الفجر الثَّ خالف ا لألحناف الذين قالوا: جت   ،العلماء
 مس ليلة العيد ما يلي:ويدل على وجوهبا بغروب الشَّ 

 فق عليه.متَّ  ؛..." ر من رمضانط  زكاة الف   "فرض رسول اهلل  :-رضي اهلل عنه  -حديث ابن عمر  -1
هر رمضان يكون بغروب يع شل فطر من مج  ر من رمضان، وأوَّ ط  كاة إىل الف  ه أضاف الزَّ ووجه الداللة: أنَّ 

 ق به حكم الوجوب.مس ليلة العيد فوجب أن يتعلَّ الشَّ 
غو ائم من اللَّ للصَّ  رة  ه  زكاة الفطر طُ  "فرض رسول اهلل  مرفوع ا: -ه ي اهلل عن  رض   - اسحديث ابن عبَّ  -2

 حه احلاكم.واحلديث رواه أبو داود وابن ماجه وصحَّ  ؛فث...."والرَّ 
ا حصل له أثناء صيامه ائم ممَّ هري الصَّ تط   :يت شرعت من أجلهاكاة الفطر من احل ك م الَّ ز  ووجه الداللة: أنَّ 

 مس ليلة العيد.وم يكون بغروب الشَّ ام الصَّ وم ومت  وهذا يكون عند متام الصَّ  ،من لغو ورفث
 وبناء  على هذه املسألة:

ا بعد غروب الشَّ  مس ليلة العيد فال فطرة عليه، وكذلك م ن  م ن  أسلم بعد غروب الشَّ  مس ليلة ملك عبد 
 هم إخراجُ ال يلزم وليَّ  مس ال فطرة عليه، فكل هؤالء  العيد ال فطرة عليه، وكذلك من ُول د  له و ل د  بعد غروب الشَّ 

 .زكاة الفطر عنهم
 ر َل يكونوا من أهلها.ط  م وقت وجوب زكاة الف  والتعليل: ألهنَّ 

وج إخراج زكاة مس ال يلزم الزَّ ها بعد غروب الشَّ بأن عقد علي   امرأة  ج هب: لو تزوَّ ل املذ  وكذلك على قو  
 ها مطلق ا.ا خترجها عن نفس  اجح وأهنَّ جها هي بنفسها، وتقدَّم القول الرَّ ر  الفطر عن زوجته بل خُت  

 :المسألة السابعة: لمن أراد إخراج زكاة الفطر ثاثة أوقات
 .وم أو يومنيالوقت األول: وقت جواز، وهو قبل العيد بي

وكانوا يعطون  ،ا"وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلوهن   وفيه: -رضي اهلل عنه  -ودليله: حديث ابن عمر 
 رواه البخاري. ؛قبل الفطر بيوم أو يومني"
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 باب: وهو قبل اْلروج لصالة العيد.ح  اين: وقت است  ت الثَّ الوق  
 ؛اس إىل الصالة"أمر أن تؤدَّى قبل خروج النَّ " يب النَّ  أنَّ  -ه ي اهلل عن  رض   -ودليله: حديث ابن عمر 

 ه.فق علي  متَّ 
 .ي: وهو بعد صالة العيده  الث: وقت ن   والوقت الثَّ 

 م.مس يوم العيد حمرَّ راجها بعد غروب الشَّ إخ   إخراجها بعد صالة العيد مكروه، وأنَّ  فاملذهب: أنَّ 
رواه ابن عدي  ؛واف يف هذا اليوم"نوهم عن الطَّ "أغ   :وفيه -ي اهلل عنه رض   - وا: حبديث ابن عمرواستدل  

 ارقطين.والدَّ 
عام يف يوم العيد فيكون لبوا الطَّ أمر بزكاة الفطر إغناء  للمساكني يف أن يط    يبَّ النَّ  ووجه الداللة: أنَّ 

يوم  ألنَّ  ؛ف فيهوان دفعها بعد صالة العيد فقد أغناهم عن الطَّ عام، وم  اس من الطَّ عندهم ما يكون عند النَّ 
 الة.هم من دفعها بعد الصَّ ئ  ناالة أعظم يف إغ  ها قبل الصَّ ع  دف    مس، وقالوا بالكراهة ألنَّ العيد ينتهي بغروب الشَّ 

فه ابن حجر يف يف سنده أبا معشر املدين، واحلديث ضعَّ  احلديث ضعيف ألنَّ  ونوقش هذا االستدالل: بأنَّ 
 العلم. ل  ن أه  فه غري واحد موضعَّ  "بلوغ املرام"

 اجح واهلل أعلم.هو الرَّ  م، وهذا القولُ إخراجها بعد صالة العيد حمرَّ  والقول الثاين: أنَّ 
 -ويدل على ذلك:

ن الة فهي زكاة مقبولة، وم  ن أدَّاها قبل الصَّ م  )) فوع ا وفيه:مر   -رضي اهلل عنه  -حديث ابن عباس  -1
فهي صدقة )حه احلاكم، وقوله )ماجه وصحَّ  ت" رواه أبو داود وابنُ دقاالة فهي صدقة من الصَّ أدَّاها بعد الصَّ 
بل زكاة ق  دقات فال ت ُ ة الصَّ ا هي صدقة من عامَّ زكاة فطر مقبولة، وإمنَّ  ا ليست  على أهنَّ  ( نص  (من الصدقات

 فطر.
متفق  ؛الة"الصَّ اس إىل ى قبل خروج النَّ أمر أن تؤدَّ "  يبَّ النَّ  أنَّ  -رضي اهلل عنه  - حديث ابن عمر -2

 عليه. 
واألمر يقتضي الوجوب وخمالفته تقتضي  الة فقد خالف أمر النيب اها بعد الصَّ ه إذا أدَّ ووجه الداللة: أنَّ 

 حرمي. التَّ 
 الة تأخري ا للعبادة عن وقتها.يف أدائها بعد الصَّ  أنَّ  -3
 -من أخَّر زكاة الفطر عن وقتها ال خيلو من حالني: -
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 ولكن لو أخرجها هل تعتب زكاة فطر؟ ،مث  ه يأ  أنَّ  رها من غري عذر، فال شكَّ أن يؤخِّ  احلال األوىل:
 ا تكون منه زكاة فطر وهو قول أكثر أهل العلم.املذهب: أهنَّ 

خ اإلسالم وتلميذه يار شي  دقات، وهو اخت  من الصَّ  ا ال تكون زكاة فطر، بل هي صدقة  اين: أهنَّ والقول الثَّ 
 دقة.هر واهلل أعلم، فال يأخذ ثواب زكاة الفطر بل ثواب الصَّ ألظ  ابن القيم، وهو ا

 .ه"ي ذلك وينصرُ واب وكان شيخنا يقوِّ "وهذا هو الصَّ  (:22 /2) "زاد املعاد"قال ابن القيم يف 
ن أدَّاها بعد الصالة فهي صدقة "وم   وفيه: ،ماملتقدِّ  -ي اهلل عنه رض   -اس على ذلك: حديث ابن عبَّ  ويدل  

 .لصدقات"من ا
ا يعطيه زكاة الفط  ذ  ه هلا بعُ احلال الثانية: أن يكون تأخريُ  ر حىت خرج وقتها، أو كأن يضيع ر كأن ال جيد أحد 

وهذا  ،وكيله َل خيرجها يتبنيَّ له أنَّ  ر مثَّ ط  ه وال جيده إىل بعد الوقت، أو كأن يوكل شخص ا يف إخراج زكاة الف  مالُ 
ه إخراجها، وحنو ذلك من األعذار فهذا ن ينسى هو إخراجها، أو ينسى وكيلُ ذار حدوث ا، أو كأمن أكثر األع  

 ه معذور بتأخريه.ه خيرجها ولو بعد وقتها وال إمث عليه، وهي زكاة فطر ألنَّ ال شك أنَّ 

 المسألة الثامنة: ما القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر؟
 "اإلفصاح"هبرية يف  لعلم كما نقل ذلك ابنُ فاق أهل اشخص، وهذا باتِّ  جيب إخراج صاع واحد عن كلِّ 

(1/ 221). 
صاع ا من متر أو  ،زكاة الفطر اهلل  ض رسولُ "فر   :-رضي اهلل عنه  -حديث ابن عمر  ويدل على ذلك:

وتقدم أن الصاع يساوي   ،والكبري والصغري من املسلمني" ،واحلر والعبد ،كر واألنثىذ صاع ا من شعري على ال
 واملعتب يف ذلك وزن الب اجليد. ا،غرام  كيلوين وأربعني 

 اع؟هل جيزئ فيه نصف الصَّ  رِّ اختلف أهل العلم يف الب ُ  -
 زئ فيه نصف صاع، وهو قول أيب حنيفة واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية.ه جيُ ل: أنَّ القول األوَّ 

"إين أرى ُمدَّين من  قال:اس فمعاوية خطب النَّ  وفيه أنَّ -رضي اهلل عنه  -وا: حبديث أيب سعيد واستدل  
 متفق عليه. ؛فأخذ الناس بذلك ،ام تعدل صاع ا من التمر"مسراء الشَّ 

حابة ع من الصَّ اع فيه أربعة أمداد، ونصفه يعادل ُمدَّين، ومعاوية قال ذلك يف مج  الصَّ  ووجه الداللة: أنَّ 
 اس باجتهاده.وأخذ النَّ 
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من صاع، وهبذا قال مجهور العلماء،  بدَّ  فال ،مةمثل سائر األطع   اع  ه ال جيزئ يف الب إال صوالقول الثاين: أنَّ 
وابن عثيمني يف  -( 12( السؤال )29يف فتاوى نور على الدرب حلقة ) -يار الشيخني ابن باز وهو اخت  

 .(181 /6) "املمتع"
زكاة  ا رسول اهلل ا نرج إذا كان فين"كنَّ  قال: ،ابقالسَّ  -رضي اهلل عنه  - واستدلوا: حبديث أيب سعيد

صاع ا من طعام أو صاع ا من أقط أو صاع ا من شعري، أو صاع ا من  ،صغري وكبري، حر أو مملوك الفطر عن كلِّ 
 فق عليه.متَّ  ؛ قدم معاوية بن أيب سفيان...."حىتَّ  ،متر أو صاع ا من زبيب

 "صاع ا من طعام" :فقال  يبِّ النَّ  رجونه على عهدأبا سعيد ذكر املقدار الذي كانوا خيُ  ووجه الداللة: أنَّ 
والب يدخل  ،كورة يف احلديثبعة املذ  ال  يف األصناف األر  اع مفصَّ طعام، مث ذكر الصَّ  اع جممال  يف أيِّ فذكر الصَّ 

 يف عموم الطعام.
 ا أنا فال أزال"فأمَّ  وقال: ،ا االستدالل باجتهاد معاوية فقد أنكر ذلك أبو سعيد يف آخر احلديثوأمَّ 

ا مار  خ  أُ  ىل حابة َل يكن قول بعضهم أو  أقوال الصَّ  وتعارضت   وإذا اختلفت   ،عشت" جه كما كنت أخرجه أبد 
ه مقدار الطعام وأنَّ   يب   النَّ يف زكاة الفطر فقد بنيَّ   يبِّ ظر يف أقوال النَّ من بعض ويُنظر إىل دليل آخر، وبالنَّ 

 .عام الُب ل يف عموم الطَّ ويدخُ  ،صاع
 واهلل أعلم. ،وطجح واألح  القول هو األر  وهذا 

 المسألة التاسعة: ما هي األصناف التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟
 وهي: ،رط  ة بيان األصناف اليت خترج يف زكاة الف  جاء يف السنَّ 
حديث أيب  بيب كما يف حديث أيب سعيد املتفق عليه ويضاف إليها الب  كما يفمر والزَّ عري والتَّ األقط والشَّ 

 ة.سعيد أيض ا، فهذه األصناف اْلمسة جاءت هبا السنَّ 
ب إذا ُطحن ا الدقيق فهو احل  قيق والسويق من الب والشعري، أمَّ اد أنه جيوز إخراج الدَّ وذكر صاحب الزَّ 

ع الدقيق ه إذا ُدفق أجزاؤه، وعلي  إذا ُطحن تتفرَّ  احلبَّ  من مراعاة أنَّ  بدَّ  ولكن ال ،يه البعض طحين اويسمِّ 
ا حن، وأمَّ تطاير منه بعد الطَّ  ه يزيد يف الصاع قليال  مكان ماا، فإذا دفع دقيق ا فإنَّ ب وزنه حينما كان حب  ت  فاملع  

وكذلك يزاد  ،يطحن مث يُلت باملاء فُيقدَّم طعام ا ار مثَّ السويق فهو احلب احملموس، وذلك بأن حيمس على النَّ 
 حن.ه بعد الطَّ ئق أجزاويق لتفر  يف وزن السَّ 

اختلف أهل العلم هل جيوز إخراج زكاة الفطر من غري هذه األصناف اْلمسة اليت يف حديث أيب سعيد  -
 ؟-رضي اهلل عنه  -
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 ص.فيما ورد فيه النَّ  ه ال خيرج زكاة الفطر إالَّ ل: أنَّ القول األوَّ 
ه خيرج من كل هذه األصناف اْلمسة فإنَّ  إذا ُعدمت ورد فيه النص إالَّ  ما والقول الثاين: أنه ال خيرج إالَّ 

 أو متر يقتات، وهذا قول املذهب. حب  
فيجزئ مثال :  ، مع وجود األصناف اْلمسةاس حىتَّ طعام يعتب قوت ا عند النَّ  ه جيزئ كلّ الث: أنَّ والقول الثَّ 

هر واهلل ا قول أكثر العلماء وهو األظ  اس، وهذا يصلح قوت ا عند النَّ نب وغريها ممَّ اللَّ و حم الفول والعدس واألرز واللَّ 
 أعلم.
كما يف حديث   "طعمة للمساكني"دقات فهي زكاة الفطر شرعت مواساة للفقراء كسائر الصَّ  عليل: ألنَّ والتَّ 

قال شيخ  ،أهل املدينة ا كانت قوت  يت يف احلديث ألهنَّ هذه األصناف الَّ   يب  ا فرض النَّ ابن عباس، وإمنَّ 
وهو قول أكثر  ،ه، وإن َل يكن من هذه األصناف"خيرج ما يقتاتُ  (:68 /24) "موع الفتاوىجم"اإلسالم يف 

كما   ،ا جتب على وجه املواساة للفقراءاألصل يف الصدقات أهنَّ  األقوال فإنَّ  افعي وغريه، وهو أصح  العلماء كالشَّ 
ل يُكم  ﴿قال تعاىل  فرض زكاة الفطر صاع ا من متر أو   يب  ، والنَّ [89: املائدة] ﴾م ن  أ و س ط  م ا ُتط ع ُمون  أ ه 

هم أن ف  م بل يقتاتون غريه َل يكلِّ هذا كان قوت أهل املدينة، ولو كان هذا ليس قوهت   صاع ا من شعري ألنَّ 
 .ال يقتاتونه" خيرجوا مما

اهتم كانت غالب أقو   - أي األصناف اْلمسة - "وهذه (:12 /3) "إعالم املوقعني"وقال ابن القيم يف 
نب م غري احلبوب كاللَّ م، فإن كان قوهتُ ا عليهم صاع من قوهت  ة قوهتم غري ذلك فإمنَّ ا أهل بلد أو حملَّ مَّ أباملدينة، ف

ذي ال يقال واب الَّ لماء، وهو الصَّ هذا قول مجهور العُ  ،م من قوهتم كائن ا ما كانمك أخرجوا فطرهت  حم والسَّ واللَّ 
 .هم"س ما يقتات أهل بلد  ن  املساكني يوم العيد ومواساهتم من ج  ة إذ املقصود سد  خلَّ  ؛بغريه

 عاممن الطَّ  المسألة العاشرة: ال يخرج في زكاة الفطر المعيب  
فإن  ،وذلك كأن خيرج طعام ا قدمي ا قد تغريَّ طعمه أو مبلوال  أو مسوِّس ا أو فيه دود وحنو ذلك من اآلفات

ذ يه  إ الَّ أ ن تُ غ م ُضوا  ف يه  و ال  ت   ﴿ :ه تعاىللقول   ؛هذا ال جيزئ ُتم ب آخ  : البقرة] ﴾ي مَُّموا  اْل  ب يث  م ن ُه تُنف ُقون  و ل س 
 نفع الفقري يق ل  مع املعيب وقد ينعدم. وألنَّ  [،267

 .رط  ه ال جيزئ اْلبز يف زكاة الف  فائدة: املذهب أنَّ 
 ه ال يكال وال يقتات.لوا ذلك: بأنَّ وعلَّ 

 وهذا القول هو األظهر. ،سئ إذا كان قوت ا وميكن أن يكال إذا يب  ز  ه جُي  : أنَّ والقول الثاين
 فيه املواساة وطعمة املساكني. عت  ر  العبة كونه قوت ا للبلد فإذا كان قوت ا هلم شُ  والتعليل: ألنَّ 
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 المسألة الحادية عشرة: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوًدا؟
 ألة على قولني:العلم يف هذه املس أهلُ  اختلف  

بن عبدالعزيز  ناف وروي هذا القول عن عمره جيوز إخراج زكاة الفطر قيمة، وهذا قول األح  ل: أنَّ القول األوَّ 
 .94واحلسن البصري

 واستدلوا:
وقالوا:  ((،واف يف هذا اليومأغنوهم عن الطَّ )) وفيه: ،مذي تقدَّ الَّ  -ه ي اهلل عن  رض   - ابن عمر ديث  حب   -1

يف  احلديث ضعيف ألنَّ  م أنَّ ؤال يوم العيد، وتقدَّ ج القيمة يف زكاة الفطر إغناء للمساكني عن الس  إخرا  إنَّ 
 سنده أبا معشر جنيح السندي املدين.

 عام.حاجة الفقري إىل املال أكثر من حاجته إىل الطَّ  نَّ إقالوا:  -2

 هر واهلل أعلم.هور العلماء، وهو األظ  من إخراجها طعام ا، وهذا هو قول مجُ  بدَّ  ه الاين: أنَّ القول الثَّ 
 على ذلك: ويدل  

 .ماوقد تقدَّ  ،رط  وحديث ابن عمر يف زكاة الف   -رضي اهلل عنه  -حديث أيب سعيد  -1
 - يبِّ ألمر النَّ  فعيَّنها بذلك، وإخراجها نقود ا خمالفة   ،ر صاع ا من طعامط  فرض زكاة الف    يبَّ النَّ  وفيهما أنَّ 

 .معليه وسلَّ ى اهلل صلَّ 
 ا صاع ا من طعام.رجوهن  حيث كانوا خيُ  -رضوان اهلل عليهم  -لعمل الصحابة  الفة  خمُ  إخراجها قيمة   أنَّ  -2

ا شعرية اهرة إىل كوهن  من شعائر اإلسالم الظَّ  ا شعرية  اهلا من كوهن  ر قيمة إبدال حل  ط  يف إخراج زكاة الف   أنَّ  -3
 .96ةخفيَّ 

عام، فلو كان دفع النقود جائز ا، ومع ذلك أمر بإخراج الطَّ  وجودة على عهد النيب قود كانت مالن   أنَّ  -4
يار للمسكني إن شاء اشرتى به طعام ا وإن شاء اشرتى به شيئ ا آخر، ومع فيه سعة االخت   ألنَّ  ألمر به النيب 
شريع وزمن التَّ  عهد النيب ، وحب  اإلنسان للمال أمر قد ُفط ر عليه وأمر معلوم منذ ر النيب ذلك َل يأمُ 

عام يف زكاة ع املال عوض ا عن الطَّ بدف   إىل وقتنا اليوم، والنصوص دالة على ذلك، ومع ذلك َل يأمر النيب 
 ر.ط  الف  

                                                 

 .294/ 5انظر املغين:  - 94
 .219/ 2نظر معاَل السنن للخطايب: ا - 96
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وشيخنا  -( 12( السؤال )517يف فتاوى نور على الدرب احللقة ) -الشيخ ابن باز  واختار هذا القول  
 (.264 /18)ابن عثيمني يف فتاواه 

 ر لواحدطْ جوز أن يعطي زكاة الفِ المسألة الثانية عشرة: ي  
أراد أن  ن  م  وز ل  وكذلك جي   ،رط  زكاة الف   ن يستحق  ممَّ  هم لواحد  ر  ط  اس زكاة ف  من النَّ  فيجوز أن يعطي اجلماعة  

هب طر، وهذا قول املذ  ون زكاة الفن يستحق  ه بني اثنني أو ثالثة ممَّ ق  ر عن نفسه صاع ا أن يفرِّ ط  خيرج زكاة الف  
 لم.واهلل أع   ،اجحوهو الرَّ 

قه أو أعطاه لواحد، ع، والواجب أن خيرج املسلم صاع ا وقد فعل سواء فرَّ ليل على املن  والدليل: عدم الدَّ 
 من صاع.  ال خيرجه الفقري عن نفسه فيما بعد وهو أقل  ه بعض صاع حىتَّ ولكن إن فرقه ينبغي أن يُ ن بِّه الفقري أنَّ 

 ختم هذا الباب بهذه التنابيه:ون   -
م والعاملني عليها فة قلوهبُ مانية فتعطى املؤلَّ كاة الثَّ التنبيه األول: اخُتل ف  يف زكاة الفطر هل تعطى ألصناف الزَّ 

 ا تصرف للفقراء فقط؟ على قولني:ة األصناف، أو أهنَّ وبقيَّ 
 مانية.كاة الثَّ ا تصرف يف أصناف الزَّ املذهب: أهنَّ 

يخ ابن عثيمني ن حيتاج إليها، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية والشَّ ا تصرف للفقراء وم  ول الثاين: أهنَّ الق
 .(152( ويف جمالس شهر رمضان )ص 185 /6) "املمتع"يف 

ارة طعام ا، جب الكفَّ "وهلذا أوجبها اهلل طعام ا، كما أو   (:73 /24) "جمموع الفتاوى"قال شيخ اإلسالم يف 
ى منها يف ط  ارة، وهم اآلخذون حلاجة أنفسهم فال يع  ملن يستحق الكفَّ  زئ إطعامها إالَّ هذا القول فال جيُ  وعلى

 .وهذا القول أقوى يف الدليل" ،قاب وال غري ذلكفة قلوهبم وال الرِّ املؤلَّ 
ات نائبة عن هذه اجلمعيَّ عتب ولة، وتُ ح هبا من الدَّ ات الب املصرَّ التنبيه الثاين: جيوز دفع زكاة الفطر جلمعيَّ 

ة ت الذمَّ ئ  وبر   ة الب يف وقتها أجزأت  ر إىل مجعيَّ ط  فإذا وصلت زكاة الف   ؛هولة نائبة عن الفقراء، وعلي  ولة والدَّ الدَّ 
 .97ا يف التأخريبعد العيد ملصلحة يروهن   ة للفقراء إالَّ ها اجلمعيَّ ف  ر  ولو َل تص  

باْلمس ومخس اْلمس، فهل يكره إخراج الزكاة به أو  يوم زائد على النبويِّ اع املوجود الالث: الصَّ التنبيه الثَّ 
ا ال يخ ابن عثيمني أهنَّ ، واختار الشَّ ا عبادة مقدَّرة بقدر معنيَّ ره وتكون الزيادة صدقة؟ قيل: بالكراهة، ألهنَّ يك   ال
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إذا  كن الزيادة ال تكون صدقة إالَّ عام فإذا زاد فال بأس، لا عبادة يغلب فيها جانب التمو ل واإلط  تكره ألهنَّ 
 .98نواها صدقة

 باب إخراج الزكاة
 فيه سبُع مسائل:

ة، وسائمة هبيمة األنعام، واْلارج من األرض، وعروض وفضَّ  املقصود هبذا الباب إخراج زكاة املال من ذهب  
 راجها وقدرها.م احلديث عن وقت إخ  ر فتقدَّ ط  ا زكاة الف  التجارة، وأمَّ 

 وىل: جيب إخراج الزكاة على الفور إذا متكن من ذلك املسألة األ
ذين قالوا على الرتاخي ها على الفور، خالف ا جلمهور العلماء الَّ كاة إذا جاء وقتُ ب إخراج الزَّ ه جي   املذهب: أنَّ 

 ه ميوت قبل أدائها.ه أنَّ أن يغلب على ظنِّ  إالَّ 
 لفور إذا متكن من ذلك.هب وأهنا جتب على اقول املذ   -واهلل أعلم  -واألظهر 

 ويدل على ذلك:
واألمر  [53]البقرة:  ﴾آتُوا الزَّك اة  و   أ ق يُموا الصَّالة  و  ﴿ كاة كقوله تعاىل:ة اليت فيها األمر بإخراج الزَّ األدلَّ  -1

 األصل فيه الفورية.
مث دخل ر فأسرع العص   اهلل  ى بنا رسولُ قال: صلَّ  -رضي اهلل عنه  - حديث عقبة بن احلار  -2

دقة فكرهت أن خلفت يف البيت تب ا من الصَّ  كنتُ )) فقلت له أو قيل له: فقال: ،البيت فلم يلبث أن خرج
 رواه البخاري. ((؛ته فقسمتهأبيِّ 

كاة خُيل  خري الزَّ ة وحال  أجلها، وتأ  ق هبا حاجة الفقري، وحاجة الفقري يف الغالب فوريَّ كاة تتعلَّ الزَّ  أنَّ  -3
 ا أدَّى إىل فوات املواساة.هو مواساة الفقري، ورمبَّ باملقصود و 

ن فال ه إذا َل يتمكَّ فيه داللة على أنَّ  "ر مع إمكانهجيب على الفو  "اد عن إخراج الزكاة: قول صاحب الزَّ  -
داللة  هلضرر( في كأن يكون ماله غائب ا أو كأن يكون ماله د ي  ن ا، وقوله )إالَّ   ،نكاة حىت يتمكَّ بأس بتأخريه للزَّ 

له أو ماله لو أخرج ه أو أه  كأن خيشى على نفس    ،رر يزول الضَّ حىتَّ  كاة إذا كان هناك ضرر  على جواز تأخري الزَّ 
 ر زكاته حىتَّ فال بأس أن يؤخِّ  ،هأو يسرقوا مال   ،ه بالقتل وحنوهكاة من لصوص يف أن يُلحقوا به ضرر ا أو بأهل  الزَّ 

كأن   ،اه يف وقت وجوهب  رى حبيث لو أخرج زكات  خ  ة أُ اعي عليه مرَّ ى رجوع السَّ رر أن خيشرر، ومن الضَّ يزول الضَّ 
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ة أخرى كاة مرَّ كاة بعد شهرين ويأخذ منه الزَّ خيرجها من املاشية مثال  يف شهر رمضان، وخيشى أن يأتيه ساعي الزَّ 
 عاة ألخذ الزكاة.ىل أن يأيت الس  كاة إقه لو قال له إين أخرجتها يف رمضان، فحينئذ جيوز له تأخري الزَّ وال يصدِّ 

 بيح لإلنسان تأخري زكاته هي:األعذار اليت تُ  ا،إذ  
 ن من املال.عدم التمك   -1
 رر. وجود الضَّ  -2

ه يضاف للعذرين ه صاحب الزاد ولكنَّ ر  ر َل يذكُ ذ  أخري: وهذا العُ لحة أو احلاجة يف التَّ وجود املص   -3
 هم قيَّدوه بالتأخري اليسري.وهو قول يف املذهب ولكنَّ  "ربعروض امل"الابقني، وذكره صاحب السَّ 

ه يف رمضان وخيرجها بعد زكاتُ  لّ كأن حت    ،لحة للفقريكاة إذا كانت هناك مص  خري الزَّ وز تأ  ه جي  واب أنَّ فالصَّ 
هلا كأن يأيت فقري أشد فقر ا ممن عنده أو كأن جيعلها لقريب له مستحق   ،شهرين ملصلحة توجد يف ذلك الوقت

خرها هلذا فقات قليلة يف الشتاء فيدَّ خل فصل الشتاء بعد شهرين والنَّ يأيت من سفره بعد شهرين، أو كأن يد  
ته رها لتبأ ذمَّ كاة إذا أخَّ اس، أو غري ذلك من املصاحل، ولكن بشرط أن يقيِّد هذه الزَّ الوقت كونه أحوج للنَّ 

اإلنسان ال يدري ما يعرض  وألنَّ  ،ا زكاة وحلَّت يف شهر رمضانفيعزل زكاته ويكتب معها ورقة تُ ع رِّف هبا بأهنَّ 
 له.

 كاة ال يخلو من حالين:المسألة الثانية: مانع الزَّ 
ا لوجوهبانعها جاح  احلال األوىل: أن مي   ا ليس جاهال  باحلكم، وكف  أنَّ  فهذا ال شكَّ ، د 

 
ه رُ ه يكفر إن كان عامل

ه جحد وجوب فريضة اهلل على عباده فهو ها ال تنفعه وال تقبل منه، ألنَّ ا أمجع عليه أهل العلم، ولو أدَّاممَّ 
كاة وإن كانت ال تقبل منه ولكن تؤخذ ألنه تها، وتؤخذ منه الزَّ اع املسلمني على فرضيَّ ب هلل ورسوله وإلمج  مكذِّ 

 أن يتوب. داده عن الدين إالَّ ي الزكاة، ويُقتل الرت  مستحقِّ  ا حق  تعلَّق هب  
 ذلك: ويدل على

 .رواه البخاري((؛ ن بدَّل دينه فاقتلوهم  )) :مرفوع ا -رضي اهلل عنه  -حديث ابن عباس  -1
 اهلل وأنَّ  إالَّ   يقولوا ال إله  اس حىتَّ قاتل النَّ ت أن أُ ر  م  أُ )) مرفوع ا: -رضي اهلل عنه  - حديث ابن عمر -2

ا رسول اهلل حممَّ   فق عليه.متَّ  ((؛كاةالة ويؤتوا الزَّ قيموا الصَّ ويُ  د 
 احلال الثانية: أن مينعها خبال .
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ه ذها منه اإلمام، واُختلف هل يكفر مبنع  فهذا تؤخذ منه قهر ا يأخُ  ه َل يدفعها خبال ،ه ُمقر  بوجوهبا لكنَّ نَّ إأي 
 كاة خبال  على قولني:للزَّ 

حني ذكر عقوبة   يبَّ النَّ  م أنَّ رة عند مسلي  ر  وهو قول مجهور العلماء حلديث أيب هُ  ،ه ال يكفرما أنَّ هُ أرجحُ 
ه لو كان كافر ا َل يكن له سبيل ووجه الداللة: أنَّ ((، ارا إىل النَّ ة وإمَّ ا إىل اجلنَّ فريى سبيله إمَّ )) كاة قال:مانع الزَّ 

ة ال اجلنَّ  ألنَّ  ه ال يكفرة دلَّ هذا أنَّ ا كان له سبيل إىل اجلنَّ ار حتم ا، فلمَّ ا كان سبيله إىل النَّ ة وإمنَّ إىل اجلنَّ 
 مسلم. يدخلها إالَّ 

ذا قال املذهب كاة وهب  ه للزَّ ع  منه إجبار ا ويُعزِّره على من   ه ال يكفر وينبغي أن يأخذها اإلمامُ حيح أنَّ فالصَّ 
 أديب واختلفوا كيف يُعزَّر؟زير التَّ أيض ا، واملقصود بالتع  

 كاة منه يؤخذ شطر ماله.ذ الزَّ فقيل: مع أخ  
ن منعها ها، وم  ن أعطاها مؤجتر ا هبا فله أجرُ وم  )) ه مرفوع ا:ديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جدِّ واستدلوا حب

كاة ر مال الزَّ سائي واختلفوا هل يؤخذ شط  رواه أبو داود والنَّ  ((؛نامن عزمات ربِّ  ا آخذوها وشطر ماله ع ز م ةفإنَّ 
 ه.ه كلِّ أو شطر مال  
 كاة ماله وهذا قول مجهور العلماء.ه ال يؤخذ شطر ماله مع ز وقيل: إنَّ 

الف يف ثبوته تبع ا الختالفهم يف هبز بن حكيم هل هو ا حديث هبز بن حكيم فال يعملون به لالخت  وأمَّ 
ن منع حابة َل يأخذوا ممَّ الصَّ  ألنَّ  ؛ون بهتج  هور ال حي  م  من اجلُ  ذين يثبتون احلديث  ن يقبل حديثه أم ال؟ والَّ ممَّ 
ر دقة وشط  ال يثبت أهل العلم باحلديث أن تؤخذ الصَّ " ه قال:افعي أنَّ هقي عن الشَّ له، ونقل البي  كاة شطر ماالزَّ 
 .99لصدقته، ولو ثبت لقلنا به" ل الغالّ إب  

الف هلذه ة وهذا احلديث خمُ باألدلَّ  يت ثبتت  م من األصول العظيمة الَّ حرمة مال املسل   وقالوا أيض ا: إنَّ 
ه مبا يراه دعُ اإلمام ير   ه، وأنَّ ر مال  ذ شط  ر بغري أخ  ه يعزَّ قول اجلمهور أنَّ  -أعلم  واهلل -األصول، واألظهر 

وبيخ أو رب أو بالتَّ ره اإلمام بالضَّ ا أن يُعزِّ يخ عبدالعزيز بن باز، فإمَّ نعاين والشَّ مناسب ا، واختار هذا القول الصَّ 
 ا.ا يراه مناسب  ل من الوظيفة أو بالسجن أو غريها ممَّ بالفص  

 المسألة الثالثة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون
هما إخراج فيجب على وليِّ  ،واجملنون يبِّ ب يف مال الصَّ كاة جت   الزَّ  اجح واهلل أعلم: أنَّ هب وهو القول الرَّ املذ  

 .ل باب يف الزكاةليل يف آخر املسألة األوىل من أوَّ م بيان املسألة بالدَّ وتقدَّ  ،وهو قول مجهور العلماء ،كاةالزَّ 
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 ةكاة من نيَّ إلخراج الزَّ  المسألة الرابعة: ال بدَّ 
جه على ر  دقة املسنونة وقد خُي  كاة وقد خيرجه على سبيل الصَّ رج املال على سبيل الزَّ اإلنسان قد خيُ  وذلك ألنَّ 

 اع العلماء.إمج  بنية ب ة وغريها، والذي يفرق بني هذه األمور النية، فال جتزئ الزكاة إالَّ سبيل اهلديَّ 
 ويدل على ذلك:

ه  اللَّه  ﴿ :قوله تعاىل -1  [.39: الروم] ﴾و م ا آت  ي ُتم مِّن ز ك اة  تُر يُدون  و ج 
 ((.اتا األعمال بالنيَّ إمنَّ )) مرفوع ا: -ه ي اهلل عن  رض   -اب ر بن اْلطَّ م  حديث عُ  -2
 م.اع كما تقدَّ اإلمج   -3

 .ة"إال بنيَّ  كاة ال يصح  إخراج الزَّ  عوا على أنَّ "وأمج   (:212 /1) "اإلفصاح"قال ابن هبرية يف 

 المسألة الخامسة: األفضل أن يفرق المزكي ماله بنفسه
 وبه قال املذهب أيض ا. ،ي تفريق زكاته بنفسهباشر املزكِّ األفضل أن يُ 

 والتعليل:
 .هاعب يف أدائ  التَّ  ر  باشر أداء العبادة بنفسه لينال أج  ليُ  -1
ا كاة رمبَّ ه يف تفريق الزَّ ه لو وكَّل غري  ألنَّ  ؛ه املطلوبيها على الوج  كاة إىل مستحقِّ ن من وصول الزَّ ق  ليستي -2

 فاألفضل أن يفرقها بنفسه. ،اون أو تأخريأو هت   ،يهاوصلها ملستحقِّ من الوكيل فال يُ  وقع إخالل  

 مسألة: هل األفضل أن يظهر المزكي زكاته أو يخفيها؟
 لكي تنتفي عنه التهمة يف عدم إخراجها. :وعللوا ذلك؛ إظهارها يسن   هاملذهب: أنَّ 

 :وا: بعمومات األدلة اليت حتث على إخفاء الصدقة كقوله تعاىلواستدل  ؛ األفضل إخفاؤها والقول الثاين: أنَّ 
ي  و إ ن خُت ُفوه ا و تُ ؤ تُوه ا ال ُفق ر اء ف  هُ ﴿

ق ات  ف ن ع مَّا ه   [.271: البقرة] ﴾و  خ ي  ر  ل ُكم  إ ن تُ ب ُدوا  الصَّد 
 ،دقة فاألفضل إظهارهااملصلحة إلظهار الصَّ  ملصلحة، فإن دعت   األفضل إخفاؤها إالَّ  والقول الثالث: أنَّ 

 ومن ذلك مثال :
داء به، وباقي ماله اس بفعله إذا أظهرها، ولكن يُظهر من صدقته ما يكفي لالقت  ر النَّ يتأثَّ  كأن يكون قدوة  

 ة اإلسرار.دقة الواجبة واملستحبَّ األصل يف الصَّ  ا ألنَّ جه سر  ر خُي  
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راب إىل من األع   قال: جاء ناس   -رضي اهلل عنه  -على هذه املصلحة: حديث جرير بن عبداهلل  ويدل  
ه ا عن  و دقة فأبطؤ اس على الصَّ النَّ  هم حاجة، فحثَّ م قد أصابت  حاهل   وف، فرأى سوء  م الص  ه  علي   رسول اهلل 

تتابعوا حىت  ر مثَّ جاء آخ   مثَّ  ،ال  من األنصار جاء بُصرَّة من و ر قرجُ  إنَّ  قال: مثَّ  ،ي ذلك يف وجههؤ   رُ حىتَّ 
 لُ ث  ب له م  ت  ة حسنة فُعمل هبا بعده كُ يف اإلسالم سنَّ  ن سنَّ م  )): اهلل  فقال رسولُ  ،ُعرف السرور يف وجهه

ه مثل ب علي  ت  ئة فعمل هبا بعده كُ ة سيِّ يف اإلسالم سنَّ  م شيء، ومن سنَّ ه  ور  جُ ن عمل هبا وال ينقص من أُ م   ر  أج  
 رواه مسلم. ((؛ن عمل هبا وال ينقص من أوزارهم شيءر م  ز  و  

اس وتتابعت ق واقتدى به النَّ ة من ور  ذي جاء بصرَّ ل الَّ جُ ىن على عمل الرَّ أث    يبَّ النَّ  ووجه الداللة: أنَّ 
 م.صدقاهتُ 

 ي  رها لينف  ه  ظ  يُ  ه حينئذ  فإنَّ  ؛هم بعدم إخراج زكاة مالههمة عن نفسه حني يُ تَّ ع الت  لحة دف  وكأن تكون املص
ا إذا َل تكن هناك مصلحة فاألفضل مَّ أ، ه يظهرها حينئذ  دقة فإنَّ ح إظهار الصَّ همة عنه، وكل مصلحة ترجِّ الت  

 إخفاؤها.
 كاة.ه أسرت ملن يأخذ الزَّ ياء، وألنَّ ه أبعد عن الرِّ نَّ دقة وألعلى إخفاء الصَّ  ة اليت حتث  والتعليل: لألدلَّ 

 هذه زكاة؟ ذ الزكاة أنَّ ر المزك ي م ْن يأخُ مسألة: هل يخبِ 
 ا زكاة، وهذا قول املذهب.ه إعالمه بأهنَّ ر  ك  ل: يُ القول األوَّ 

 ينكسر قلب الفقري. والتعليل: لئالَّ 
اآلخذ  بأنَّ  إذا كان هناك ما مينع كأن يشكّ  ابق، إالَّ عليل السَّ ه ال يُعلمه بذلك للتَّ واألظهر واهلل أعلم: أنَّ 

كاة أو كأن يكون اآلخذ من أهل الزَّ  ،يهاه ليس من مستحقِّ ليس من أهل الزكاة فيخبه؛ ليكف عن قبوهلا ألنَّ 
 ف عن قبوهلا فُيخ ب  بذلك.كاة ويتعفَّ ه ال يقبل الزَّ لكنَّ 

 ند دفع الزكاة وما الذي يقوله اآلخذ لها؟مسألة أخرى: ما الذي يقوله المزكي ع
 .ال : ما يقوله املزكيأوَّ 

 .ا"ها مغرم  ا وال جتعل  اجعلها مغنم   همَّ "اللَّ  كاة أن يقول:ي عند دفع الزَّ ه يسن للمزكِّ ب: أنَّ ه  املذ  
ثواهبا أن تقولوا: كاة فال تنسوا م الزَّ إذا أعطيتُ )) فوع ا:مر   -ه رضي اهلل عن   -وا: حبديث أيب هريرة واستدل  

 .رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف اإلسناد ((؛اجعلها مغنم ا وال جتعلها مغرم ا اللهمَّ 
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ه فلم وعلي  ؛ س"فق على تضعيفه، والوليد مدلِّ "والبخرتي متَّ  (:1797) هقال البوصريي يف زوائد ابن ماج
 ة يقوله املزكِّي.يف السنَّ  شيء   د  ير  

 .كاةثاني ا: اآلخذ للزَّ 
"آجرك اهلل فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك  ة أن يقول:ه من السنَّ أنَّ  "وضالرَّ "ذكر صاحب 

 ."كصلِّ علي   همَّ اللَّ "ي على املعطي فيقول: هذا َل يرد، والوارد أن يصلِّ  واب أنَّ والصَّ ، طهور ا"
 ويدل على ذلك:

ق ة  تُ ﴿ :قوله تعاىل -1 ط هِّرُُهم  و تُ ز كِّيه م هب  ا و ص لِّ ع ل ي ه م  إ نَّ ص ال ت ك  س ك ن  هلَُّم  و الّلُه ُخذ  م ن  أ م و اهل  م  ص د 
 [.123: التوبة] ﴾مس  يع  ع ل يم  

صلِّ على آل  مَّ هُ اللَّ )) هم قال:بصدقت   إذا أتاه قوم   كان النيب  حديث عبداهلل بن أيب أوىف قال: -2
 .رواه مسلم ((؛ىفصلِّ على آل أيب أو   همَّ للَّ ا))فأتاه أيب بصدقته فقال:  ((،فالن

 هلم. أي ادعُ  "وصلِّ عليهم"معىن  ألنَّ  ؛هم أو يدعو هلم بدعاء مناسبي علي  فيصلِّ 
ا للزكاة، كاة مستحق  ي على املزكِّي سواء م ن  دفعت له الزَّ كاة ُيسن  له أن يصلِّ له الزَّ  فائدة: كل شخص ُدفعت  

ه ال يعرف يها ألنَّ كلك بدفع الزكاة ملستحقِّ يها، فلو جاءك شخص وأو  كاة ملستحقِّ أو وكيال  يف إيصال الزَّ 
ويدل على ذلك  ،صلِّ على فالن" همَّ عليك، أو اللَّ  صلِّ  همَّ "اللَّ  ك تدعو له مبا ورد فتقول:كاة فإنَّ ا للزَّ مستحق  

 .ل زكاة أيب أوىفوكيل يف إيصا  يب  فالنَّ  يف حديث عبداهلل بن أيب أوىف، فعل النيب 

 .المسألة السادسة: األفضل في إخراج الزكاة وحكم نقل الزكاة لبلد آخر
عها على فيوزِّ  ن: أن األفضل أن خيرج املزكي زكاته يف نفس البلد اليت فيها ماله،املذهب يف هذه املسألة يرو  

 يت دون مسافة القصر.ه الَّ بة من  جها يف البلدان القرير  وجيوز له أن خُي   ،كاةي الزَّ فقراء البلد ومستحقِّ 
 د اليت يوجد فيها ماله فاملسافة متقاربة ال تُعد  سفر ا.ا يف حكم البل  عليل: ألهنَّ والتَّ 
وهو قول مجهور العلماء خالف ا  ،هاب هلا سفر ا فال جيوزله مسافة القصر أي يُعد  الذَّ  ا نقلها إىل بلد  وأمَّ 

 ه لو نقلها ألجزأت مع اإلمث.واملذهب أنَّ  ذين قالوا بالكراهة،لألحناف الَّ 
 وا بعدم جواز نقل الزكاة:واستدل  

ذ من خ  ؤ  هم أن اهلل قد افرتض عليهم صدقة ت ُ م  ل  أع  ))وفيه  ،مرفوع ا -ه ي اهلل عن  رض   -ديث معاذ حب   -1
 ((.على فقرائهم د  ر  هم فت ُ أغنيائ  
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هم، أي فقراء البلد وهم أهل اليمن ئعلى فقرا هم فرتد  ن أغنيائ  ا تؤخذ مأخب أهنَّ   يبَّ النَّ  ووجه الداللة: أنَّ 
 هم معاذ بن جبل.الذين بُعث إلي  

ر لصار فقراء ذلك البلد حمتاجني كاة لبلد آخ  ولو نقلت الزَّ  ،كاة إغناء فقراء البلداملقصود من الزَّ  أنَّ  -2
 م منها.حلرماهن  
فون عن ذلك ا األبعدون فال يعر  رون زكاته، وأمَّ ه فينتظ  ن  ذي يرو  الَّ هم باملال ق أطماعُ فقراء البلد تتعلَّ  أنَّ  -3

 املال شيئ ا.
له يف   لو نقلها ملن هو أحوج أو لقريب  وز نقل الزكاة حىتَّ ال جي   :هقول املذهب أنَّ  سبق فإنَّ  وبناء  على ما

 مث.ر أجزأت عنه مع اإلكاة لبلد آخ  وقالوا: لو نقلت الزَّ  ،بلدة أخرى فال جيوز
ا على ذات العبادة وهو دفع التَّ  يها، ألنَّ ه دفع الواجب إىل مستحقِّ ئ ألنَّ ز  والتعليل: قالوا جُت   حرمي ليس عائد 

 فيأمث بنقلها. ،لهاكاة بل على نق  الزَّ 
 كاة من حيث مكانه كما يلي:إخراج الزَّ  صه أنَّ هب وملخَّ هذا هو قول املذ  

 ل.رجها يف بلده فهذا هو األفضأن خيُ  -1
 فر فهذا جائز. قريب من بلده دون مسافة السَّ  أن خيرجها إىل بلد   -2

زئ لو أخرجها مع اإلمث، م وجُت  فهذا حمرَّ  ،ه سفر اهاب إلي  الذَّ  عن بلده يُعد   بعيد   جها إىل بلد  ر  أن خُي   -3
ىل من البعيدين، هذا هو م أو  ه ألهنَّ ها إىل أقرب البالد إلي  لُ د فقراء يف بلده فيجوز له نق  جي   وا من ذلك أالَّ ن  واستث   

 ل املذهب يف املسألة.قو  
حة  ه جيوز نقلها من بلد املال إىل بلد آخر ملصلحة راج  : أنَّ - جح واهلل أعلموهو األر   - اينوالقول الثَّ 

ات من بلده، مثل بلدان اجملاع حاجة وفاقة   حمتاج كأن يكون البلد البعيد أشدَّ كقريب حمتاج، أو طالب علم 
لها ملصلحة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف "االختيارات" لمشاريع اإلسالمية وحنوها، ورجَّح جواز نق  لفيعطيها 

كاة وما يف ل الزَّ عي، وجيوز نق  ر ليس عليه دليل شر  كاة مبسافة القص  ل الزَّ ع من نق  وحتديد املن  ( وقال: "125ص 
 .ة"حكمها ملصلحة شرعيَّ 

 -ويدل على جواز نقلها:
ق اُت ل ل ُفق ر اء و ال م س اك ني  ﴿ :عموم قول اهلل تعاىل-1 أي الفقراء ومساكني كل [، 62]التوبة:  ﴾إ منَّ ا الصَّد 
 بلد.
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دقة فنأمر  تأتينا الصَّ م عندنا يا قبيصة حىتَّ أق  )) : يبِّ وفيه قول النَّ  ،حديث قبيصة بن خمارق اهلاليل-2
 رواه مسلم. ((؛لك هبا

 أمره باإلقامة حىتَّ   والنيب   ،لس من أهل البلد وسريحت  لي   -رضي اهلل عنه  -قبيصة  ه الداللة: أنَّ ووج  
 دقة.ل بالصَّ دقة وبعدها سريحت   يأخذ من الصَّ 

أي على فقراء  ((،تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم))وفيه:  -ه ي اهلل عن  رض   - حديث معاذ -3
 املسلمني.

ها ل  لماء على عدم جواز نق  فجمهور العُ  ،ه هلامسألة نقل زكاة املال مسألة ينبغي التنب   أنَّ م ا تقدَّ تنبيه: تبنيَّ ممَّ 
 ه ملصلحة تقتضي ذلك.واب جوازُ الصَّ  م أنَّ وتقدَّ 

 رج زكاة ماله وزكاة فطره؟ي يف بلد وماله يف بلد آخر أين خيُ مسألة: إذا كان املزكِّ 
ها يف البلد الذي هو فيها، بلد املال، وزكاة الفطر يكون إخراجُ زكاة املال يكون إخراجها يف  املذهب: أنَّ 

 وهذا القول هو األظهر واهلل أعلم.
 عليل:والتَّ 
أنظار الفقراء  كاة حيث وجد سبب الوجوب، وألنَّ ق هبا فتخرج الزَّ ألن زكاة املال سببها املال فهو متعلِّ  -1

 قت نفوسهم به.ملال يف بلد من تعلَّ ق باملال الذي يشاهدونه فناسب أن خترج زكاة اتتعلَّ 
فتخرج حيث وجد سبب  ،ق بالبدنا تتعلَّ خص ألهنَّ ر فتخرج يف البلد اليت يوجد فيها الشَّ ط  ا زكاة الف  وأمَّ  -2

 وجوهبا.

ل زكاة املال وكذلك زكاة الفطر إىل بلدة أخرى إن  هذا ليس على سبيل الوجوب فيجوز نق   واب أنَّ والصَّ 
 .122نا ابن عثيمنيمصلحة، وهو اختيار شيخ   كان هناك حاجة أو

 المسألة السابعة: تعجيل الزكاة 
صاب هو سبب كمال النِّ   ألنَّ  ؛ا لكن بشرط أن يكمل النصابكاة فيخرجها قبل وجوهب  وز تعجيل الزَّ جي  

 .121تقدمي الشيء على سببه ُملغى وعلى شرطه جائز :الزكاة، ومتام احلول شرط، والقاعدة الفقهية أنَّ 
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 ثال آخر هلذه القاعدة: م
ينه مث قطع ميينه جاز له ذلك، لكن لو كفَّر ث )وهو قطع اليمني( فلو كفَّر عن مي  ن  ارة على احل  تقدمي الكفَّ  -
وتقدمي الشيء  ،ارة، وقطع اليمني شرطاحللف سبب يف الكفَّ  ارة ال جتزئ؛ ألنَّ لف فالكفَّ ه قبل أن حي  ين  عن مي  

 .جائزعلى سببه ملغى وعلى شرطه 
 ومثله تعجيل أداء الدَّين قبل حلوله.

ل، وال جيوز تعجيلها قبل سببها وهو  ام احلو  ها وهو مت  ط  كاة قبل شر  ويف هذه املسألة أيض ا جيوز تعجيل الزَّ  -
 وهبذا قال املذهب أيض ا وهو قول أكثر العلماء. ،صابكمال النِّ 

 ،جها يف رمضانر  خ  ة وأراد أن يعجِّلها فيُ ذي احلجَّ ه حتل يف ( شاة سائمة وزكاتُ 52مثال ذلك: رجل عنده )
كاة على شرطها وهو متام احلول وبعد سببها وهو كمال النصاب قد كمل، وهو قدَّم الزَّ  وز له ذلك ألنَّ ه جي  فإنَّ 
صاب فلم يوجد ه َل يكمل النّ كاة فال يصح ألنَّ ( شاة سائمة وأراد إخراج الزَّ 39صاب، لكن لو كان عند )النِّ 

 يء على سببه ال يصح.وتقدمي الشَّ  بب،السَّ 
ه جيوز له مسة أشهر فإنَّ ل خب   ل زكاته قبل متام احلو  ة وأراد أن يعجِّ ( درهم فضَّ 222مثال آخر: رجل عنده )

كاة فال وأراد تعجيل الزَّ  ا( درمه  192صاب، ولكن لو كان عنده )بب موجود وهو كمال النّ السَّ  ذلك ألنَّ 
صاب ه َل يوجد السبب وهو كمال النّ ( درهم فال يصح ألنَّ 222ي عن )ل أريد أن أزكِّ  لو قاحىتَّ  ،يصح

 يء على سببه ال يصح.وتقدمي الشَّ 
 كاة:جيل الزَّ ويدل على جواز تع  

يف تعجيل صدقته قبل أن حتل فرخَّص له يف   يبَّ سأل النَّ "اس العبَّ  أنَّ  -رضي اهلل عنه  -حديث علي 
واحلديث رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وأبو عبيدة يف ، حه ووافقه الذهيباحلاكم وصحَّ رواه الرتمذي و  ؛ذلك"

  .اس صدقة سنتني"ل من العبَّ تعجَّ   يبَّ النَّ  أنَّ " األموال عن علي بلفظ:
يخ ( وقال عنه الشَّ 356 /3) "اإلرواء"واأللباين يف  ،(1477) "شرح السنة"واحلديث حسنه البغوي يف 

يف سنده حجيَّة بن عدي وهو  ن أعلَّه ألنَّ م م  ل  ومن أهل الع   ،بأس بإسناده " د الهو حديث جيِّ " ابن باز:
 ل فيه مقال.رجُ 

املتقدم، وهل  حلديث علي   -واهلل أعلم  -وهو األظهر  فاملذهب: أنه جيوز تعجيل الزكاة لسنتني فقط  
 األفضل أن تُ ع جَّل زكاته؟

 .كاةلزَّ تعجيل ا املذهب: أنه ال يستحب  
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صاب قبل متام ا يتلف ماله أو ينقص النِّ ه رمبَّ كاة عند متام احلول أرفق باملالك، وألنَّ إخراج الزَّ  والتعليل: ألنَّ 
عجيل، ولكن إن دعت احلاجة إىل ابق وخروج ا من اْلالف يف حكم التَّ عليل السَّ وقول املذهب وجيه للتَّ  ،احلول

كوجود جماعة أو حاجة تنزل باملسلمني أو معونة جماهدين أو حاجة قريب التعجيل فاألفضل أن يُعجِّل زكاته،  
 ملا يف ذلك من سدِّ للحاجة وإنفاذ للمصلحة وتعجيل اإلحسان يف وقته. ؛وحنو ذلك

ما أخرجه من تعجيل زكاته يعتب  صاب قبل متام احلول فإنَّ فائدة: لو عجَّل زكاته لعام معني مث نقص النِّ 
كاة جتب يف الزَّ  صاب فإنَّ زاد النِّ  كاة مثَّ ل الزَّ ، ولو عجَّ ه نواها لعام معنيَّ زئه عن عام آخر ألنَّ جتُ ع، وال صدقة تطو  

 .122يادة اليت َل خيرج زكاهتا عند التعجيلهذه الزِّ 
ة، ولو أخرج شخص عن آخر الزكاة وهو وَل يوكله فهل جتزئ كاة من نيَّ إلخراج الزَّ  بدَّ  ه المسألة: تقدم أنَّ 

 كاة؟الز 
 .ا ال جتزئاملذهب: أهنَّ 

افع للزكاة، والذي دفع ليس وكيال  من الدَّ  كاة، الن وجبت عليه الزَّ أن تكون ممَّ  بدَّ  ة الالنيَّ  والتعليل: ألنَّ 
 عنه.

 كاة.ه الزَّ ن وجبت علي  ا جتزئ إذا رضي وأجاز م  والقول الثاين: أهنَّ 
واحلديث رواه  ،حبفظ زكاة رمضان ينما وكَّله النيب ح -رضي اهلل عنه  -وا: حبديث أيب هريرة واستدل  

ن يشكو فقره بعدما أخذ ه م  ه حينما جاء إلي  ف  رة يف تصر  ي  ر  أجاز أبا هُ   يبَّ النَّ  وفيه أنَّ  ،هرُ ك  م ذ  البخاري وتقدَّ 
ة نيَّ  نَّ إقالوا: يف احلفظ وليس وكيال  يف التصرف، و  وكيل  -رضي اهلل عنه  -أبا هريرة  كاة مع أنَّ من مال الزَّ 

ل هر واألوَّ وكيل، وهذا القول هو األظ  ته قبل التَّ نيَّ  ته لو كان وكيال  فكذلك تصح  ت نيَّ افع تكفي وكما صحَّ الدَّ 
 أحوط.

 [مبروك ]من هنا عمل

 باب أهل الزكاة
 مسائل: يفيه ثمان

 :المسألة األولى: أهل الزكاة ثمانية
ق اُت ل ل ُفق ر اء و ال م س اك ني  و ال ع ام ل ني  ع ل ي  ه ا و ال ُمؤ لَّف ة  ﴿: - اىلتع - جاء ذكر هؤالء الثمانية يف قوله إ منَّ ا الصَّد 

 [.62 :التوبة] ﴾قُ ُلوبُ ُهم  و يف  الرِّق اب  و ال غ ار م ني  و يف  س ب يل  الّله  و اب ن  السَّب يل  
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ق اُت ل ل ُفق ر اء﴿ :- تعاىل -وقوله  إثبات  ني:اآلية أسلوب حصر، ومعىن احلصر عند األصوليِّ  ﴾...إ منَّ ا الصَّد 
وهذا بإمجاع  ،كاة يف غري األصناف الثمانيةا عداه، وعليه فال جيوز صرف الزَّ ونفيه عمَّ  ،احلكم فيمن ذكر

بالصنف  ال  مستد ،فأجازها يف وجوه اْلري كلها -رمحه اهلل  -الف يف ذلك إال احلسن البصري لماء وَل خيُ العُ 
املقصود هبذا اجملاهدون يف سبيل  وسيأيت أنَّ  ،هذا يدخل يف وجوه الب كلها إنَّ  :فقال ،"يف سبيل اهلل"لسابع ا

شق الطرق،  فال جيوز صرفها يف املساجد، أو ،ه ال جيوز صرف الزكاة إال يف األصناف الثمانيةواب أنَّ اهلل، فالصَّ 
ا ليست من األصناف دام أهنَّ  ما ،الب ولو عظمتوبناء اجلسور، أو طباعة املصاحف وغريها من وجوه 

 الثمانية.

 :األصناف الثمانية هم
 .الفقراء األول:

 .املساكني الثاني:
 وحتت هذين الصنفني فوائد وأحكام:

 فأكثر الناس على أنَّ  ،كاة، على خالف فهم غالب الناسالفقري واملسكني صنفان يف باب الزَّ  أواًل:
 ،معه الفقري ل  خ  د   ،هد  حد، وكذلك يف األبواب األخرى إذا أطلق لفظ املسكني وح  املسكني والفقري شيء وا

 افرتقا يف املعىن. ،وإذا اجتمعا يف اللفظ ،اجتمعا يف املعىن ،فهما إذا افرتقا يف اللفظ ،والعكس كذلك

 .الفقري أشد حاجة من املسكني ثانًيا:
د فالفقري: هو من ال جي   ،وهذا ألمهيته على املسكني ،سكنيبالفقري قبل امل - وجلَّ  عزَّ  -ولذلك ابتدأ اهلل 
 كفايته دون نصفها.  شيئ ا، أو جيد بعض  

 هو من جيد أكثر كفايته أو نصفها.والمسكين: 

 ا يف أيدي الناس.هو من وجد كفايته كاملة، فهذا قد استغىن عمَّ  والغني:
 فإن دخله السنوي يكون ستة آالف لاير. ( لاير،422موظف ا يتقاضى كل شهر ) ال  لو أن رج مثال ذلك:

ألنه جيد أقل من  ؛فقري ا ىفهذا يسم ،فإن كان مقدار ما ينفقه يف السنة على نفسه وأهله عشرين ألف ا -
 نصف كفايته.

 ألنه جيد أكثر من نصف كفايته. ؛فهذا يسمى مسكين ا ،وإن كان مقدار ما ينفقه يف السنة عشرة آالف -

 ه جيد نصف كفايته.ألنَّ  ؛ى مسكين اسمَّ فهذا يُ  ،ينفقه يف السنة اثين عشر ألف ا وإن كان مقدار ما -
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ه ال جيد إال أقل من نصف  ألنَّ  ؛فهذا يسمى فقري ا ،وإن كان مقدار ما ينفقه يف السنة ثالثة عشر ألف ا -
 كفايته.

 ،يس لديه التزامات أخرىول ،على نفسه وإن كان مقدار ما ينفقه يف السنة ستة آالف كأن ال ينفق إالَّ  -
 ا.فهذا يسمى غني  

 :ثالثًا: تقدير الكفاية
الكفاية  أنَّ  كَّ وال ش   ،ترتفع فيه األسعار رف، فقد يكون اإلنسان يف زمن  املعتب يف تقدير الكفاية هو العُ  -

 ر ما عليه كفايته اآلن.فيقد ترتفع تبع ا هلا،
ا، فقد يتقاضى وإمنَّ  ،والكفاية ليس املقصود هبا كفايته فقط - ا يدخل معه كفاية من ميونه إن كان ميون أحد 

ا فيما لو أنفق على نفسه فقط، ولكنَّ اإلنسان راتب ا جيِّ  وليس  ،ه مع نفقته ملن ميونه يكون مسكين ا أو فقري اد 
احلاجة هلا،  األشياء األخرى اليت تدعوه   والكسوة فقط، بل يشملُ ىن  ك  املعتب يف الكفاية األكل والشرب والس  

 .123كونه طالب علم حيتاج إليهال ؛واج أو الكتبكالزَّ 

فيه   ال  كأن يكون عنده وظيفة تدخل عليه ما ،يرتفع الفقر واملسكنة إذا كان عند اإلنسان ما يرفعهما -
 كفايته، أو عنده من ينفق عليه من أب أو ابن أو زوج وغريهم ما يصل إىل كفايته، أو كأن تكون عنده أعيان  

فهذه ال  ،ة كمسكنه وسيارتهولكن هذه األعيان ال تكون من حاجاته األصليَّ  ،و باعها وجد هبا كفايتهل
وهتيأ له ما يتكسب منه وحنو ذلك من األشياء اليت ترفع عنه  ،يبيعها، أو كأن يكون قادر ا على التكسب

 ذلك.
عطى من فهذا يُ  ،ا لطلب العلمتفرغ   ؛وترك التكسب ،عنده مال وليس   ،بمن كان قادر ا على التكس   -

ه يفعل ما فيه مصلحة للمسلمني، خبالف من وألنَّ  ،طلب العلم نوع من اجلهاد يف سبيل اهلل ألنَّ  ؛كاة لنفقتهالزَّ 
  ألن العبادة نفعها قاصر غري متعد   ؛فال يعطى من الزكاة ،وهو قادر على التكسب ،غ للعبادةأراد التفر  
 .125كالعلم

فقات الشرعية واحلوائج األصلية ملدة سنة على القول واملسكني ما ُيسد  به كفايتهما من النَّ يعطى الفقري  -
ا عشرة آالف لاير، وكفايته يف السنة فقري أو مسكني يدخل عليه من وظيفته سنوي   مثال ذلك: ،الصحيح
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أو  ،ن له وظيفةفإذا َل يكُ  ضاف ملا عنده من املال،كاة عشرة آالف لاير تُ عشرون ألف ا، فهذا يُعطى من الزَّ 
 يُعطى كفايته كاملة ملدة عام. ،أو أي دخل ،مال

 ويدخل فيه مهر الزواج. ،: الطعام والشراب واللباس والسكنالنفقات الشرعية مثل
 وحنوها. ،وأواين الطبخ ،ةيَّ واآلالت الكهرب   ،: الفرشواحلوائج األصلية مثل

 :مسكين ا هو أحد ثالثةكان فقري ا أو تبنيَّ مما تقدم أن املستحق للزكاة إذا  

 ال .م ن  ال مال له وال كسب أصأواًل: 

 ه ال يبلغ نصف كفايته وكفاية أسرته.ولكنَّ  ،م ن  له مال أو كسب ثانًيا:

 .124ه ال يبلغ متام الكفايةلكنَّ  ،م ن  له مال أو كسب يبلغ نصف كفايته وكفاية أسرته أو أكثر ثالثًا:
 ه استغىن عن الناس.ألنَّ  ؛فهو غين يف باب الزكاة ،ا إذا وجد كفايتهصرفت له الزكاة، أمَّ  مفإذا كان مما تقدَّ 

 فهو قد استغىن مبا عنده. ،ه ليس حمتاج األنَّ  ؛كاة حينئذفتحرم عليه الزَّ 
املسألة ال حتل إال  إنَّ )) قال له:  أن النيب - رضي اهلل عنه - حديث قبيصة بن خمارق ويدل على ذلك:

 يصيب قوام ا من عيش أو سداد ا فحلَّت له املسألة حىتَّ  ،رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله...  :د ثالثةألح
 حىت يصيب كفايته. :أي ؛رواه مسلم ؛((من عيش

ا يعتب حال اإلنسان بوسعه وطاقته، فإذا حدَّ للغىن معلوم، وإمنَّ  "قال مالك والشافعي: ال قال اْلطايب:
 .126ت عليه الصدقة، وإذا احتاج حلَّت له"حرم ،اكتفى مبا عنده

 :الثالث: العاملون عليها
 ومن الفوائد واألحكام تحت هذا الصنف:

ويدخل معهم  ،جلبايتها أو حلفظها أو لقسمتها ؛كاةالعاملون عليها: هم الذين يبعثهم ويل األمر للزَّ أواًل: 
وكل من احتيج إليه لدخوهلم يف مسمى  ، والكيَّالنيكالكتبة واحلاسبني والوزَّانني  ،هبم م ن  ال يتم العمل إالَّ 

 العاملني.
 عاة الذين يأخذون الزكاة من أهلها، وحفاظها: هم الذين يقومون حبفظها بعد جبايتها.هم الس   فجباهتا:
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 هم من يقسمها يف أهلها. وقامسوها:

 :كاةمقدار ما يأخذه العامل من الزَّ  ثانًيا:
يعطى األقل  :خالف ا ملن قال - رته كاملةج  ى العامل من الزكاة على قدر أُ عط  أنه يُ  املذهب وهو الصواب:

 من الزكاة ألفني وهكذا. ي  ط  ع  فإن كانت أجرته ألفني أُ  - من أجرته

ا أمَّ  ،أو من يقوم مقامه من الدوائر احلكومية ،أن يكون مبعوث ا من ويل األمر دَّ بُ  العامل على الزكاة الثالثًا: 
فال يُعطى هذا الرجل  ،ليوزعها يف مصارفها ؛زكاته ال  وأعطى رج ،عليها، فلو جاء تاجر ال  سمى عامغريه فال ي
أن  دَّ بُ  العامل على الزكاة ال بل يعطيه أجرته من غري الزكاة؛ ألنَّ  ،ألنه ال يسمى من العاملني عليها ؛من الزكاة

 وال يُعتد بغريهم. يبعث السعاة جلمع الزكاة  يبعثه ويل األمر كما كان النيب

م أُعطُوا من فال يشرتط أن يكونوا حمتاجني، ألهنَّ  ،كاة ولو كانوا أغنياءالعاملون على الزكاة يأخذون الزَّ  رابًعا:
 كوهنم عاملني على الزكاة ال لفقرهم وحاجتهم.ل ؛الزكاة بنص القرآن

 :املؤلفة قلوهبمالرابع: 
 :وحتت هذا الصنف فوائد وأحكام

 :وهم على قسمنيفة قلوهبم: مجع مؤلَّف، وهم الذين يُطلب تأليف قلوهبم ألجل اإلسالم املؤل أواًل:

 .مؤلفة قلوهبم من املسلمنيالقسم األول: 

 مؤلفة قلوهبم من الكفار. القسم الثاني:
 :املؤلفة قلوهبم من الكفار على قسمني - 

 .مه(بد من قرائن تدل على رجاء إسال )وال ،من يُعطى لرجاء إسالمه - 1
 ولو َل يُرج  إسالمه. ،من يُعطى لكف شره - 2
 :وهم على صور منهاواملؤلفة قلوهبم من املسلمني يدخل فيه ما كان فيه منفعة لإلسالم وأهله،  - 

 من يُعطى رجاء قوة إميانه. - 1
لكنه ضعيف  ،فيعطى ليقوى إميانه، أو كأن يكون مسلم ا من قبل ،وذلك كأن يكون حديث عهد بكفر

 إلميان فُيعطى.ا
ل م  نظرا ؛م ن  يُعطى من املسلمني - 2  ه أي أمثاله.ؤ لُيس 
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والذي أعطاه  ،إسالمه؛ وذلك ليتألف من هو على شاكلته ن  سُ بن حامت بعدما أسلم وح   كما أُعطي ع د ي  
 .رضي اهلل عنه - هو أبو بكر الصديق

، ويعطون ملا يرجى من دفاعهم عمن وراءهم م يف حدود بالد األعداءألهنَّ  ؛م ن  يُعطى من املسلمني - 3
 من املسلمني إذا هامجهم العدو.

 ،كاة ويأخذها ممن مينعهاألن له نفوذ ا وتأثري ا يستطيع معها أن جيمع الزَّ  ؛م ن  يُعطى من املسلمني - 5
معون الزكاة فيعطى هؤالء الذين جي ،ه به يرتكب أخف الضررينعن القتال؛ ألنَّ  ال  فيستعان مبن هلم نفوذ بد

 تأليف ا لقلوهبم.
 :ومن األدلة على إعطاء املؤلفة قلوهبم من الزكاة

 ،م حديثو عهد بالكفرألهنَّ  ؛أعطى أناس ا من قريش  وفيه أن النيب - رضي اهلل عنه - حديث أنس - 1
ويرتكنا  ،ي قريش اعطلرسوله يُ "يغفر اهلل  فقال األنصار: ،تأليف قلوهبم وتقوية إمياهنم فأعطاهم  فأراد النيب

 ".((حديثي عهد بكفر أتألفهم ال  فإين أعطي رجا)) : فقال رسول اهلل ،وسيوفنا تقطر من دمائهم
2 -  

ُ
ه ألبغض وإنَّ  ،يوم ُحنني  اهلل أعطاين رسولُ "ب عن صفوان بن أمية قال: سيِّ حديث سعيد بن امل

 .127 إنه ألحب الناس إيل"، فما زال يعطيين حىتَّ الناس إيلَّ 

 تأليف ا لقلبه رجاء إسالمه.  فأعطاه النيب ،وكان صفوان بن أمية يوم حنني مشرك ا
 ،ال يسأل شيئ ا على اإلسالم إال أعطاه  النيب :أي -وفيه "وكان  - رضي اهلل عنه - حديث أنس - 3

ا يعطي عطاء من حمم أسلموا فإنَّ  ،فقال: يا قوم ،إىل قومهفرجع  ،بني جبلنيكثري ا   ياءشأفسأله رجل فأعطاه  د 
 من يرجو إسالمه.  رواه أمحد، ويف هذا احلديث دليل أيض ا على إعطاء النيب ؛ال خيشى الفاقة"

، فبلغه أن ال  وترك رجا ال  فقسمه فأعطى رجا ،حديث عمرو بن تغلب أن رسول اهلل أيت مبال أو سيب - 5
إين ألعطي الرجل وأدع الرجل، والذي  ،فواهلل ؛دأما بع)) مث قال: ،مث أثىن عليه ،الذين ترك عتبوا، فحمد اهلل

 رواه البخاري. ((؛ملا أرى يف قلوهبم من اجلزع واهللع ؛إيل من الذي أعطي، ولكين أعطي أقوام ا أدع أحب  
ب ُذه ي ب ة يف تربتها من اليمن، فقسمها   ا بعث إىل النيبأن علي   - رضي اهلل عنه - حديث أيب سعيد - 4

ويف احلديث قال:  ،ر: األقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن عالثة، وزيد اْلريبني أربعة نف
 تقدم. واحلديث متفق عليه، ويف السنة أحاديث كثرية غري ما ؛((أتألفهم))

ا مطاع ا يف قومه ثانًيا:  ؟هل يشرتط فيمن يراد تأليف قلبه أن يكون سيد 
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ا  أنه يشرتط فال يعطى رجاء إسالمه أو املذهب: لدفع شره إن كافر ا، أو لتقوية إميان املسلم إال إذا كان سيد 
 :يف قومه واستدلوامطاع ا 

 ا كان يعطي الكباء والوجهاء يف عشائرهم.إمنَّ   بأن النيب - 1
م، ادة املطاعني يف قومهم ال يضر املسلمني عدم إسالمهم أو ضعف إمياهن  ن من السَّ قالوا: من َل يكُ  - 2

 ا ظاهر ا شره للمسلمني وليس له منعة فهذا قد حيبس أو يقام عليه احلد ويكف شره.كان كافر   أو
ا مطاع ا إال م ن  يعطى :والقول الثاين التقاء شره وعداوته للمسلمني، فإنه يشرتط  ؛أنه ال يشرتط كونه سيد 

ا مطاع ا؛ ألن غريه نستطيع ردَّ شره بالضرب أو احلبس أو إقامة احلدِّ  وال حاجة يف أن نؤلِّف  ،أن يكون سيد 
ا مطاع ا، وهو اختيار  ،قلبه مع االستطاعة عليه، أما من ُرجي إسالمه أو قوة إميانه فإنه يُعطى ولو َل يكن سيد 

 .(6/227) "املمتع"شيخنا ابن عثيمني يف 
ه أعط فالن ا فإن ،رسول اهلل أنه قال: يا - رضي اهلل عنه - حديث سعد بن أيب وقاص ويدل على ذلك:

إين ألعطي )) مث قال: ،((؟أو مسلم)) :ثالث ا ويرددها عليَّ  ،أقوهلا ثالث ا ((؟مسلمو  أ  ))  مؤمن، فقال النيب
 متفق عليه. ؛((خمافة أن يكبه اهلل يف النار ؛الرجل وغريه أحب إيل منه

ُتل ف هل ال زال باقي ا سهم املؤلفة قلوهبم أو أنه انقطع بعد النيب ثالثًا:  ؟هلل عليه وسلمصلى ا - اخ 
 ه انقطع بعزِّ اإلسالم وظهوره.أنَّ القول األول: 

 :وعللوا ذلك
واحلكم يزول  ،وال حاجة للتأليف ،وقوة شوكتهم ،لظهور املسلمني ؛بأن إعطاء املؤلفة قلوهبم انقطع - 1

 بزوال علته.
 ك  ر  تُ  - ماعنهاهلل  رضي -أن الصحابة َل يعطوا املؤلفة قلوهبم، ومن ذلك أنه يف عهد عمر وعثمان  - 2
 .املؤلفة قلوهبم سهمُ 

 وبه قال مجهور العلماء. ،وهذا قول املذهب ،َل ينقطع أن سهمهم باق  والقول الثاني: 
 واستدلوا:

ق اُت ل ل ُفق ر اء و ال م س اك ني  و ال ع ام ل ني  ع ل ي  ه ا و ال مُ ﴿ :-تعاىل  -بأن آية املصارف وهي قوله  - 1 ؤ لَّف ة  إ منَّ ا الصَّد 
 هي من آخر ما نزل. - [62 :]التوبة ﴾قُ ُلوبُ ُهم  
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لبعضهم، وال دليل على   وفيها تأليف النيب ،وتقدم بعض منها ،عموم األحاديث اليت يف السنة - 2
 واهلل أعلم. اجحالقول هو الرَّ نسخ هذا احلكم، وهذا 

 فلعدم احلاجة إىل التأليف.  ،ؤلفة قلوهبمَل يعطوا امل - معنه اهلل رضي -ا أن الصحابة كعمر وعثمان وأمَّ 

 الخامس: وفي الرقاب
 وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام:

 الرقاب: مجع رقبة وهي العنق، واملراد هنا: فك اإلنسان من الرق أو األسر.أواًل: 

 ب تشمل صنفني: العبيد واملك ات بني.الرقا ثانًيا:
ألن العقد يقع فيه الكتابة  ؛، ولفظه مأخوذ من الكتابةواملكات ب: هو العبد الذي اشرتى نفسه من سيده

عر الذي اتفقا فإذا بلغ السِّ  ،ويف الغالب يكون على أقساط ،ال  يدفع العبد لسيده ما بني السيد والعبد، بأن  
 به نفسه. قُ ت  ع  ق  العبد، فاملكات ب يُعطى من الزكاة ما ي   ع ت   -عليه 

له  ي  ق  فإن كان ب   ،بعشرة آالف على عشرة أشهر يف كل شهر ألفاشرتى عبد  نفسه من سيده  مثال ذلك:
 أُعطي هذا املك اتب سبعة آالف ليعتق نفسه. - سبعة آالف :أي -سبعة أشهر 

 وكذلك العبيد الذين ليسوا مكات ب ني، فإهنم يُعتقون من الزكاة.
ق هبا رقبته أو يعطى سيده، عبد  ال يعتقه سيده إال بعشرة آالف، فُيعطى من الزكاة ما يعت مثال ذلك:

 سيما إذا كان عند سيد يؤذيه. ال ،فيعطى عشرة آالف
 .﴾اب  ق   الرِّ يف  و  ﴿ :- تعاىل - والعبيد واملكاتبون يدخلون يف عموم قول اهلل

وهو  ،﴾اب  ق   الرِّ يف  و  ﴿صنف ا ثالث ا يدخل يف عموم  -وهو قول املذهب  -أهل العلم  أضاف بعضُ  ثالثًا:
 :واهلل أعلم وذلك لسببني ،وهو األظهر، فكاك األسري

ه ألنَّ  ؛العبودية، ففك بدن األسري أوىل قِّ يف ذلك فك رقبة من األسر، وإذا جاز فك العبد من ر   ألنَّ  - 1
 ا يتعرض للقتل.ورمبَّ  ،أشد منه حمنة وابتالء

 أن يف فكاك أسره دفع ا حلاجته وهذا يشابه دفع حاجة الفقري. - 2

 واألسري. ،واملكاتب ،ثالثة: العبد ﴾اب  ق   الرِّ يف  و  ﴿ :-تعاىل  -قوله يدخل حتت  اإذ  

زئ على فإن هذا ال جيُ  ،العبد مكان إخراج الزكاة يعتق   عنده عبد  وعليه زكاة، وأراد أن   ال  لو أن رج رابًعا:
 .وهو قول املذهبالصحيح 
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عن الزكاة، كأن يكون على اإلنسان دين عند  ال  بد ،ه يف هذه احلالة تكون مبنزلة إسقاط الدَّينألنَّ  والتعليل:
 اإلمجاع على ذلك كما سيأيت. ي  ك  وهذا ال جيوز وحُ  ،شخص فقري، فيسقط الدَّين عنه وحيسبه من الزكاة

فالظاهر أننا نعطيه من  ،مبال "وكذلك الغريق إذا َل جيد من خيرجه إالَّ  قال الشيخ ابن عثيمني: فائدة:
ما فيه  ا تشمل كلَّ ألن املسألة عند أهل العلم ال ختتص باألرقاء، فالظاهر أهنَّ  ؛سريه يشبه األألنَّ  ؛الزكاة
 .128إجناء"

 :السادس: الغارمون
 :وحتت هذا الصنف فوائد وأحكام

 وهو اإللزام باملال وشبهه  ،الُغر ُم يف اللغة: اللزوم، والغارم: من حلقه الغرم أواًل:

 :ينقسم قسمنيالغارم  ثانًيا:
 ا.ولو كان غني   ،كاة مقدار غرمه، فهذا يُعطى من الزَّ ني  رم إلصالح ذات الب   غا - 1
 غارم لنفسه، فهذا يُعطى من الزكاة مقدار غرمه إذا َل يستطع الوفاء. - 2

  :األول: الغارم إلصاح ذات البين
توسط رجل بالصلح ل مال، فيتاج اإلصالح بينهم إىل حتم  كأن يقع بني مجاعة تشاجر يف دماء وأموال، وحي  

كاة لبني، فهذا يُعطى من الزَّ اليطفئ نار العداوة، فهذا يسمى غارم ا إلصالح ذات  ؛ال  ويلتزم يف ذمته ما ،بينهم
 :ذات البني له صورغرمه، والغارم إلصالح  مقدار ما

 ته مقدار ما يصلح بني الطائفتني، فهذا يعطى من الزكاة.أن يتحمل يف ذمَّ  األولى:

 فهذا يعطى من الزكاة. ،ويدفعه للمتخاصمني ،ال  أن يستدين ما الثانية:

 :ففيه خالف ،الطائفتنيمال فيسد من ماله ما يصلح به بني  اأن يكون ذ الثالثة:
 فهو قد سدد من ماله. ،ألنه ال يسمى غارم ا ؛ال يعطى قيل:

فال  ،عنو الرجوع عليهم أو نوى التب  ا إن َل يجوع على أهل الزكاة فيعطى، أمَّ ال يعطى إال إذا نوى الر   وقيل:
 .129واختاره ابن عثيمني ،ألنه متبع وشيء أخرجه هلل ال جيوز له الرجوع فيه ؛يعطى
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 :الغارم لنفسه الثاني:
سكن، أو شراء ما حيتاج إليه وعائلته من آالت ألجل نفقة أو زواج، أو عالج، أو بناء م   ال  كمن اقرتض ما

 ،فلحقه ديون وحنو ذلك ،لف شيئ ا لغريه خطأ، أو نزلت به جائحة اجتاحت مالهوأوان وفرش وحنوها، أو أت
 :غرمه بشرطنيكاة ما يسد به فهذا يعطى من الزَّ 

أو  ،بأو مرتَّ  ،ليس قادر ا على سداده بنقود عنده :أي ؛نهي  حباجة إىل أن يقضي د   أن يكون   الشرط األول:
ولذا عبَّ صاحب الزاد هلذا الشرط  ،يستطيع بيعها وسداد دينه ارة، أو عقار زائد، أو أشياء زائدةعروض جت  

 فهذا هو الذي يُعطى من الزكاة. ،ومعىن الفقر هنا العجز عن الوفاء ،"أو لنفسه مع الفقر" :بقوله

ا من أمَّ  ،"وأشار إىل هذا صاحب الروض" ،أو يف حمرم تاب منه باح  أن يكون دينه يف أمر مُ  الشرط الثاني:
يف ذلك إعانة على معصية كمن يستدين يف قمار أو  ألنَّ  ؛فال يعطى من الزكاة ،ب منه حمرم َل يتُ استدان يف

 ألن اإلسراف حمرم. ؛مخر أو آالت هلو أو ربا أو يف أمر أسرف فيه وَل يتب منه
 فهو الذي يعطى من الزكاة. ،فمن حقَّق هذين الشرطني

 ؟هل يُقضى د يُن امليت من الزكاة ثالثًا:

 .(24/82) ،"الفتاوى"كاة، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أنه يُقضى دين امليت من الزَّ ول األول: الق
 ا كان أو ميت ا.وهذا يشمل كل غارم حي   ،﴾ال غ ار م ني  و  ﴿ :حيث قال تعاىل ؛بعموم اآلية واستدلوا:

 واختاره شيخنا ابن عثيمني. كاة، وهذا قول املذهبقضى عن امليت من الزَّ أنه ال يُ  والقول الثاني:

 لعدة وجوه:
 الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين، وامليت ليس كذلك. أنَّ  األول:

هل  :فيسأل ،ؤتى بامليت وعليه ديناألموات من الزكاة، فكان يُ  ديون   يقضكان ال ي    أن النيب والثاني:
 فتح اهلل عليه ى عليه، واحلديث متفق عليه، حىتَّ له وفاء صلَّ وإن قالوا  ،فإن َل يرتك َل يصلِّ عليه ؟ترك وفاء

 فكان يقضي الديون من الفيء. ،الفتوح

ألن الناس يعطفون على  ؛لُعطِّل قضاء الديون عن كثري من األحياء ،أنه لو فُت ح هذا الباب والثالث:
 األموات.
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 .112ألن ذمته خربت مبوته ؛أن امليت ال يسمى غارم ا والرابع:

 واحتساب ذلك من الزكاة ال جيزئ بال نزاع. ،إسقاط الدين عن املعسر ًعا:راب
فال جيزئ عن  ،ا إسقاط الدين على املعسر"وأمَّ  (:24/85) ،"جمموع الفتاوى"قال شيخ اإلسالم يف  - 

 .زكاة العني بال نزاع"
ن عليه مخسمائة لاير، كأن يكو   ،داد يسمى معسر ارجل عليه د ي ن  وهو فقري ال يستطيع السَّ مثال ذلك: 

ويل دين  ،فأنت مستحق للزكاة ،وأحسبه من الزكاة ،أسقط دينك أريد أن   :ائن له زكاته مخسمائة لاير، فقالوالدَّ 
 :ال جيزئ لسببنيفإن هذا  ،فاحتسبه من الزكاة ،عندك

ُخذ  ﴿ :تعاىل قال ؛ففي الزكاة أخذ وإيتاء ،أن الزكاة أخذ للمال من صاحبه وإعطائه ملن يستحقه األول:
ق ة  ُتط هِّرُُهم   ة  و آتُوا الزَّك اة  ﴿ :وقال تعاىل ،[123 :]التوبة ﴾م ن  أ م و اهل  م  ص د  وهذه  ،[53 :]البقرة ﴾و أ ق يُموا الصَّال 

 الصورة ليست كذلك.

وهو بذلك أثرى ماله  ،هأن الغالب فيمن يسقط الدين من زكاته يكون قد أيس من حصول حقِّ  الثاني:
 وسلم من دفع الزكاة. ،لزكاته ائ  منه شي َل يأخذ   حيثُ  ؛ذي عندهال

أعطي الزكاة بيده، وإن كان خُيشى أن  ،نه وثقةي  إن كان الغارم لنفسه حريص ا على سداد د  خامًسا: 
 .111ا يُعطى غرميهوإمنَّ  ،فال يعطى ،فال يسد هبا دينه ،يضيعها

 :وفي سبيل اهلل السابع:
 :أحكاموحتت هذا الصنف فوائد و 

وهو يشمل مجيع األعمال  ،أصل السبيل: الطريق، وسبيل اهلل: هو الطريق املوصل إىل مرضاتهأواًل: 
 الصاحلة، مث غلب إطالقه على اجلهاد.

وهذا قول مجاهري  ،كاة املراد به اجلهاد يف سبيل اهلليف آية أصناف الزَّ  ﴾ه  اللَّ  يل  ب   س  يف  و  ﴿ :-تعاىل  -وقوله 
 ألئمة األربعة.العلماء منهم ا

 رمحه اهلل. -املراد به وجوه اْلري كلها، وهو قول احلسن البصري  وقيل:
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لبناء املساجد، وإصالح الطرق، وبناء املدارس، وطبع الكتب، وكل عمل يقرب  ال  وهبذا القول يكون شام
 ؛اهلل وهو القتال وهذا القول مرجوح، والصحيح أن املقصود يف اآلية اجلهاد يف سبيل - جل وعال -إىل اهلل 

 إلعالء كلمة اهلل.
 عزَّ  -كاة باألصناف الثمانية يف اآلية فائدة، فاهلل َل يكن حلصر الزَّ  ،ه لو فسر بوجوه اْلريألنَّ  والتعليل:

ق اُت ل ل ُفق ر اء و ال م س اك ني  ﴿ يقول: -وجل  ا(، سلوب هو أسلوب احلصر ب )إمنَّ اآلية، وهذا األ ﴾إ منَّ ا الصَّد 
املراد هبا: اجلهاد يف  فالصواب أنَّ  ،لغي فائدة احلصريُ  ،تفسري بأن يف )سبيل اهلل( عام يف كل وجوه اْلريوال

 سبيل اهلل.

ُتل ف فيمن يصرف سهم )ويف سبيل اهلل( ثانًيا:  :اخ 
ال  فعلى قول املذهب ،ليس هلم راتب( :)أي ؛زاة املتطوعة الذين ليس هلم ديوانأن املراد هبم الغُ  فاملذهب:

 تصرف الزكاة يف شراء األسلحة واآلالت وحنوها.

أهنا تصرف يف اجلهاد يف سبيل وما يتعلق به من رواتب اجلند، وشراء األسلحة واآلالت اليت  والقول الثاني:
 واهلل أعلم. القول هو األظهرتستعمل يف احلرب، وكل ما يعني على اجلهاد يف سبيل وهذا 

وكل من وضع املال يف اجلهاد يف سبيل اهلل  ،﴾يل  ب   س  يف  ﴿ :- تعاىل -عموم قول اهلل  ويدل على ذلك
يف سبيل ﴿ :ألنه قال ؛آالت وحنوها مسالح أ مأ ،سواء صرفت يف رواتب للمجاهدين ،دخل يف عموم اآلية

ا ا للمجاهدين فقط، بل كل ما حيتاجونه أيض  هنَّ إ :حىت نقول ،)يف( تدل على الظرفية ال على التمليكو ،﴾اهلل
ا م ن  تصرف هلم رواتب من يف مصلحة اجلهاد، واملذهب اشرتطوا يف اجملاهدين أن يكونوا ال رواتب هلم، أمَّ 

فال يُ ع ط ون من الزكاة، وهو األظهر لكن إن كان املال الذي يأتيهم من بيت مال املسلمني  ،بيت مال املسلمني
 م يُعطون من الزكاة.فإهنَّ  ،ال يكفيهم

بل هو قول  ،ولو كانوا أغنياء، وهو قول املذهب أيض ا ،ن يف سبيل اهلل يعطون من الزكاةاجملاهدو  ثالثًا:
كل من أخذ   نَّ إ" ا يأخذ الزكاة ملصلحة املسلمني ال ملصلحة نفسه، والقاعدة:اجملاهد إمنَّ  ألنَّ  ؛مجهور العلماء

والغارم  مثل العامل على الصدقة، ،ا"جاز له أن يأخذ الزكاة ولو كان غني   ،ملصلحة املسلمني من أصناف الزكاة
 إلصالح ذات البني.

 :الثامن: ابن السبيل
 :وحتت هذا الصنف فوائد وأحكام
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فكأنه ابن ا هلا، واملسافر  ،السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو املسافر، ومسي بذلك ملالزمته الطريق أواًل:
ألن املال الذي يف بلده ال  ؛ا يف بلدهه، ولو كان غني  الذي انقطع به السفر يُعطى من الزكاة ما يوصله إىل بلد

 فوجوده كعدمه فهو منقطع عن ذلك املال. ،درة له عليهقُ 

 املنشئ للسفر من بلده وانقطع فيها ال يعطى من الزكاة وهو قول املذهب أيض ا. ثانًيا:
  يالزم الطريق فليس ابن ا هلا.مث انقطع وهذا َل ،ن الزم الطريقاملراد بابن السبيل هو م   : ألنَّ والتعليل

فإنه ال يعطى من الزكاة بوصفه ابن السبيل؛  ،وليس معه مال ،واحتاج للسفر ،إنسان ا يف بلده وعليه فلو أنَّ 
كونه ل ؛فإنه يُعطى من الزكاة ،وليس عنده مال ،ألنه ليس كذلك، ولكن لو كان سفره لضرورة كعالج وحنوه

 ة أخرى.و أعطي لعلَّ فه ،فقري ا ال ألنه ابن السبيل

 قول املذهبوهو  ،ويرجع ألهله ،ويقضي مقصوده ،كاة ما يكمل به سفرهابن السبيل يُعطى من الزَّ  ثالثًا:
 أيض ا.

فإنه  ،وأثناء طريقه انقطع وليس معه مال ،ياض حلاجة له يف الرياضرجل خرج من جدة إىل الرِّ  مثال ذلك:
 ويعود إىل جدة. ،ويقضي مقصوده ،يُعطى من الزكاة ما يوصله إىل الرياض

وعليه فال جيوز  ،فال يسمى منقطع ا ،ول على املالصُ احلُ  منن معه ابن السبيل إذا كان لديه ما يتمكَّ  رابًعا:
ولكن معه كبطاقات الصراف وحنوها مما  ،وهو يف بلدة أخرى ،كاة، كأن تضيع أو تسرق أموالهأن يأخذ من الزَّ 

 ألنه ال يُعد منقطع ا. ؛فهذا ال يدخل يف مسمى ابن السبيل ،اليستطيع معها احلصول على امل

  :من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم المسألة الثانية:
فإن كان  ،املستحق للزكاة إن كان له عيال، واملقصود بالعيال م ن  يعوهلم من زوجات وأوالد وإخوة نَّ إ :أي

 ياله وبه قال املذهب.ويكفي ع ،ه يأخذ من الزكاة ما يكفيهفإنَّ  ،ذا عيال
لكن مع عائلته حيتاج مائة  ،تاج هو لنفسه يف السنة عشرة آالف لايرفقري ذو عائلة كبرية، وحي   مثال ذلك:

 وهو قول مجهور العلماء. ،عطى مائة ألف لاير، ما يكفيه ويكفى عائلته لسنة كاملةفهذا يُ  ،ألف لاير

 :ن األصناف الثمانيةة لصنف واحد مجيوز صرف الزكاالمسألة الثالثة: 
 :ويف املسألة خالف

طى كل صنف ع  أ   ،ال  من تعميم األصناف الثمانية، فمن كانت زكاته مثامنائة لاير مث دَّ بُ  أنه ال فالقول األول:
 مائة لاير.
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ق اُت ل ل ُفق ر اء  و ال م س اك ني  و ال ع ام ل ني  ع ل ي  ه ا﴿ بعموم اآلية: واستدلوا  نَّ إوقالوا:  ،[62 :]التوبة ﴾...إ منَّ ا الصَّد 
اآلية فيها إضافة الصدقات لألصناف الثمانية بالم التمليك، وذُك ُروا بالواو اليت تدل على االشرتاك، كما لو 

اللفظ يدل على اشرتاكهم  ألنَّ  ؛ك لن تعطي املال لواحد منهمقلت: هذا املال لزيد وعمرو وحممد وساَل، فإنَّ 
 يف ذلك.

 وهو األظهر ،أنه جيوز صرف الزكاة لصنف واحد، وهو قول املذهب وبه قال مجهور العلماء والقول الثاني:
 واهلل أعلم.

 :ويدل على ذلك
ر  ل ُكم  ﴿ :- تعاىل -قول اهلل  -1  .[271 :]البقرة ﴾و إ ن خُت ُفوه ا و تُ ؤ تُوه ا ال ُفق ر اء ف  ُهو  خ ي  
أعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من : )) وفيه قال النيب - رضي اهلل عنه - حديث معاذ -2

 متفق عليه. ؛((أغنيائهم فرتد على فقرائهم

ا هو الفقراءأنَّ  ووجه الداللة: فدلَّ على جواز صرفها لصنف  ،ه َل يذكر يف الدليلني السابقني إال صنف ا واحد 
 ال التعميم على مجيع األصناف. ،كاة الثمانيةهذا هو املراد باآلية اليت فيها أصناف الزَّ  وأنَّ  ،واحد

ا من الصنف ال  رج ي  ط  ع  ويكفي أن ي ُ  اط  ع  في ُ  ،واحد   وال يلزم جمموعة فقراء. ،ي زكاته فقري ا واحد 

 .يسن أن يدفع الزكاة إىل أقاربه الذين ال تلزمه نفقتهم المسألة الرابعة:
 ،إن السنة أن تدفع إليه الزكاة ال إىل غريهف ،واْلال والعمة واْلالة مستحق ا للزكاة فإذا كان القريب كالعمِّ 
 وهبذا قال املذهب أيض ا.

الصدقة على املسكني صدقة، وعلى ذي )) قال:  حديث سلمان بن عامر عن النيب ويدل على ذلك:
حسن، ويشرتط أال  :رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الرتمذي ؛((حم ثنتان صدقة وصلةالرَّ 

 َل جتزئ دفع الزكاة إليهم. ،لقريب ممن تلزمك نفقته، فإن كان ممن يلزمك اإلنفاق عليهميكون هذا ا
وهبذه  ،فقة، فالزكاة واجبة والنفقة واجبةاغتنوا هبا فسقطت عنهم النَّ  ،ه إذا دفع إليهم الزكاةألنَّ  والتعليل:

ه ال جيوز لإلنسان أن يسقط أنَّ " :هذاوهذا ال جيزئ والقاعدة يف  ،احلال قام الواجب األول مقام الواجب الثاين
 وهذه قاعدة مفيدة. ،"بزكاته أو بكفارته واجب ا عليه

فال جيوز له أن يعطي  ،رجل عليه زكاة مقدارها ألف لاير وهو غين، وله أخ فقري تلزمه نفقته مثال الزكاة:
 ه بذلك يُسق ط واجب ا عليه وهي النفقة.ألنَّ  ؛أخاه من الزكاة
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ارة إطعام عشرة مساكني، ونزل عنده فقراء عددهم عشرة وهم أضياف عنده، رجل عليه كفَّ  ة:ار مثال الكفَّ 
ألنه بذلك ُيسق ط  ؛ب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته، فال جيوز له أن يطعمهم بنية الكفارةوالضيف جي  

 واجب ا عليه وهو حق الضيافة هلم.

 زكاته ألبيه.  ي  ط  ع  جيوز لالبن أن ي ُ  ،النفقة على أبيه األب إذا كان فقري ا واالبن عاجز ا عن فائدة:
من أن تذهب هذه  ال  فبد ،ال  ه بإعطائه الزكاة َل يسقط واجب ا عليه، فهو عاجز عن النفقة أصألنَّ  والتعليل:
 .112وهو هبذا َل يسقط بزكاته واجب ا ،ويدفع حاجة أبيه ،يعطيها أباه ،ويبقى األب حمتاج ا ،الزكاة للبعيد

 .الذين ال جيوز دفع الزكاة هلممسألة الخامسة: ال
قول املذهب هم الزكاة على ؤ ه ال جيوز إعطامبعىن أنَّ  ،اد أصناف ا ال جيوز دفع الزكاة إليهمذكر صاحب الزَّ 

 :وهم

  .اهلامشيأواًل: 
حممد حترم آل  :فهؤالء يقال هلم  واملراد به من كان من نسل هاشم بن عبداملطلب، وهو اجلد الثاين للنيب

 الزكاة عليهم. 
 :لكذويدل على  

ا هي من أوساخ إمنَّ  تنبغي آلل حممد، الصدقة ال إنَّ : )) حديث املطلب بن ربيعة قال النيب -1
 .113((حتل حملمد وال آلل حممد ا الوإهنَّ  ا هي أوساخ الناس،ه الصدقات إمنَّ ذه إنَّ )) :قال ويف رواية: ،((الناس
 ،فجعلها يف فيه ،احلسن بن علي مترة من متر الصدقة ذ"أخ :قال - ي اهلل عنهرض - حديث أيب هريرة -2

قال ابن  ،متفق عليه ؛"((نأكل الصدقة ا ال  أنَّ  ت  ر  ع  ا ش  م  أ  )) :مث قال ليطرحها، ؛((كخ كخ)) : فقال النيب
 وهم مخسة بطون: ،شمعلى بين ها الصدقة املفروضة حرام   فقوا على أنَّ "واتَّ  (:1/232) ،"اإلفصاح"هبرية يف 

 .وولد احلار  بن عبداملطلب" وآل عقيل، وآل جعفر، وآل علي، آل العباس،

سخ مبا يطهره، كاة تطهري ألصحابه، والطهور يتَّ الزَّ  نَّ إ :أي ؛((ا هي أوساخ الناسإمنَّ )) :معىن قوله فائدة:
 اهلامشي ال  مما سبق أنَّ تبنيَّ  ،[123 :]التوبة ﴾ُهم  ُخذ  م ن  أ م و اهل  م  ص د ق ة  ُتط هِّرُ ﴿ يقول: -وجل  عز -واهلل 

ا، مأ سواء كان هذا اهلامشي فقري ا، ،لماء كما تقدمفاق العُ وهذا باتِّ  ،من الزكاة يأخذ   وز له أن  جي    مؤلف ا، مأ جماهد 
كما هو احلال  ،استثىن أهل العلم فيما لو ُمن ع اهلامشي من اْلمس، أو َل يوجد مخس –غارم ا  مأ مسكين ا، مأ
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وهو اختيار شيخ اإلسالم  ،دفع ا للضرورة اليت هو فيها ؛كاةعطى اهلامشي إذا كان فقري ا من الزَّ فإنه يُ  ،يف زماننا
 واهلل أعلم. القول هو األظهروهذا  ،115ابن تيمية

م والسهم اْلامس هو اْلمس يقس أربعة أسهم للغامنني، :املراد به الغنائم تقسم مخسة أسهم واْلمس:
لذي  والثاين: يعرف بالفيء أو بيت املال، هلل ورسوله يكون يف مصاحل املسلمني وهو ما األول:مخسة أسهم: 

واْلامس: البن  والرابع: للمساكني، لليتامى، والثالث: وهم بنو هاشم وبنو املطلب،  القرىب وهم قرابة النيب
 السبيل.

وهو اختيار شيخنا ابن عثيمني يف  ،ن صدقة التطوعاهلامشي م ذ  لماء على جواز أخ  مجهور العُ فائدة: 
 (.6/245) ،"املمتع"

كل يأ حتل له فهو ال ا الفإهنَّ   النيب وليست أوساخ الناس، إالَّ  ،ع كمالصدقة التطو   ألنَّ  والتعليل:
 الصدقة واجبة كانت أو تطوع ا.

وهو أخو  ،ض ا، وبنو املطلب ينتسبون إىل املطلبهلم الزكاة أي ل  حت    بين املطلب ال نَّ إ :أي ؛املطَّليب ثانًيا:
جيوز دفع الزكاة  : أنه الفاملذهبوعبدمشس،  ونوفل، واملطلب، هاشم، أربعة أوالد:هاشم وأبومها عبدمناف وله 

 للمطليب.
وجبري بن مطعم )وهو  ،حبديث جبري بن مطعم أن عثمان بن عفان )وهو من بين عبدمشس( -1: واستدلوا

ا بنو إمنَّ )) أعطيت بين املطلب وتركتنا وحنن وهم منك مبنزلة واحدة، قال: ،رسول اهلل يا :قاال من بين نوفل(
 . 114((املطلب وبنو هاشم شيء واحد

فقالوا له ذلك القول، فكما أن بين هاشم وبين املطلب استووا يف  ،أعطى بين املطلب من اْلمس  فالنيب
 كاة.الزَّ  فكذلك يستوون يف منعهم من ،أحقيتهم للخمس

فاستحقاقهم للخمس من   م ناصروا النيبألهنَّ  ؛بين املطلب استحقوا اْلمس بأنَّ  ونوقش هذا االستدالل
عطي من ه لو كان من أجل القرابة ألُ ألنَّ  ؛فال يدخلون حتت )آل حممد( ،ال من أجل القرابة ،صرةأجل الن  

 من الزكاة. نوفل وبنو عبدمشس، والنصرة ال تقتضي حرماهنم اْلمس بنو

واهلل  القول هو الراجحكاة، وهو الراوية املشهورة يف املذهب، وهذا م ال مينعون من الزَّ هنَّ إ والقول الثاني:
 أعلم.
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 ،كاةكاة، ولعموم اآلية يف مصارف الزَّ فال مينعون من الزَّ   بين املطلب ليسوا من آل حممد ألنَّ  والتعليل:
 ال لقرابتهم كما تقدم.  ناصروا النيبم فألهنَّ  ،ريكهم يف اْلمسا تشويدخل فيها بنو املطلب، وأمَّ 

 :ثالثة أقسام بناء على ما سبق فأبناء عبدمناف على فائدة:
صلى اهلل عليه  - س وهم بنو هاشم الذين هم آل النيبم  س اْل  ال تدفع هلم الزكاة، ويستحقون من مُخ   -1
 .وسلم
 ويستحقون من مخس اْلمس وهم بنو املطلب. تدفع هلم الزكاة على القول الراجح، - 2

 تدفع هلم الزكاة، وال يستحقون من مخس اْلمس وهم بنو نوفل وبنو عبدمشس. - 3

 ما لحكم في مواليهما؟ -
 هم العبيد الذين أعتقتهم بنو هاشم وبنو املطلب. موايل بين هاشم وبين املطلب:

 كاة.نعون من الزَّ مواليهما مي   أنَّ  فاملذهب:
 فنهاه النيب ،ليأخذ منهاأراد أن خيرج مع عامل الصدقة   وهو موىل رسول اهلل ،حبديث أيب رافع دلوا:واست
 :116((إن موىل القوم منهم)) وقال. 

ه كما ألنَّ  ؛موايل بين هاشم مينعون حلديث أيب رافع، وأما موايل بين املطلب فال مينعون نَّ إوالقول الثاني: 
وهذا القول هو األظهر  ،فكذلك مواليهم من باب أوىل ،الزكاة على القول الراجحأنه جيوز لبين املطلب أخذ 

 وهو املشهور من املذهب. ،واهلل أعلم
 :الفقرية حتت غين   منفق ثالث ا:

ب عليه أن ه جي  ال جيوز للفقرية أن تأخذ من الزكاة إذا كانت حتت غين منفق كزوج أو أب أو أي قريب؛ ألنَّ 
 ينفق عليها.

من شرطني ملنع الزكاة  دَّ بُ  فال ،فهي مستغنية مبا ينفقه الغين عليها ،منفق ا إذا كانت حتت غين   ألهنَّ  عليل:والت
 :عنها
 أعطيت من الزكاة. ،أن تكون حتت غين، فلو كانت حتت فقري -1
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ا َل ألهنَّ  ؛ا تُ ع ط ى من الزكاةفإهنَّ  ،خبيل :أي ؛أن يكون هذا الغين منفق ا، فلو كانت حتت غين ممسك - 2
ق اُت ل ل ُفق ر اء  ﴿ :- تعاىل -ال زالت فقرية تدخل حتت عموم قوله  يتستغن مبن حتتها، فه إ منَّ ا الصَّد 

 .[62 :]التوبة ﴾...و ال م س اك ني  

 :رابًعا: األصل والفرع
أن يدفع الزكاة لفرعه  ، وال جيوزاو  ل  كاة ألصله وهم اآلباء واألمهات وإن ع  يدفع الزَّ  ال جيوز لإلنسان أن   :أي

 .قول املذهبوهم األبناء والبنات وإن نزلوا وهذا 
جيوز أن يدفع الزكاة البنه أو  وكذلك ال ،او ل  وعليه فال جيوز أن يدفع الزكاة ألبيه أو أمه أو أجداده وإن ع  

 بنته وأبنائهما وإن نزلوا.
فال يعطيهم من  ،إذا كانوا فقراء وهو غينفقة عليهما بكل حال األصل والفرع جتب النَّ  بأنَّ  وعللوا ذلك

ه هبا وفَّر ألنَّ  ؛كاة تعود إليهدفع الزكاة إليهم تسقط واجب ا وهو النفقة، وهبذه احلال تكون فائدة الزَّ  ألنَّ  ؛الزكاة
 على نفسه حق النفقة.

 ه ال جيوز دفع الزكاة إىل األصل أو الفرع مطلق ا.أنَّ  فاملذهب:
 :ينقسمون قسمني، وأن األصول والفروع ال  ن يف املسألة تفصيأ واألظهر واهلل أعلم:

 :وهم على حالنيم ن  تلزمه نفقتهم، القسم األول: 

 .117كاة إليهم بإمجاع العلماءدفع الزَّ  فقة عليهم، فهؤالء ال جيوزُ أن يكون قادر ا على النَّ  الحال األولى:
 هو النفقة عليهم.ه بدفعه الزكاة هلم يسقط واجب ا عليه و ألنَّ والتعليل: 

 دفع الزكاة هلم. جوازُ  -واهلل أعلم  - فاألظهرفقة عليهم، أن يكون عاجز ا عن النَّ  الحال الثانية:
على عدم جواز دفع الزكاة  ه بدفع الزكاة هلم َل يسقط واجب ا عليه كالنفقة، وألنه ال دليلألنَّ والتعليل: 

 إليهم.
وال يستطيع النفقة على أبيه، فهو  ،ة آالف ال يكفي إال له وألوالدهم راتب ا قدره ثالثسلَّ ترجل ي مثال ذلك:

ه ألنَّ  ؛عطي أباه الزكاةوال زكاة، فله أن يُ  ويبقى معدوم ا ال نفقة   َل يستفد أبوه شيئ ا، ،أخرج زكاة ماله للبعيد إن  
فال جيوز له أن يدفع الزكاة ألبيه  ،ها إن كان قادر ا على النفقة على أبيا واجب ا بدفعه الزكاة إليه، أمَّ َل يسقط حق  

وز صرف الزكاة إىل الوالدين "وجي   :(125ص) ،"االختيارات"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  ؛بإمجاع العلماء
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لوجود املقتضى الساَل عن املعارض  ؛، وإىل الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهماوإن علو 
 يف مذهب أمحد". املقاوم، وهو أحد القولني

 م ن  ال تلزمه نفقتهم. والقسم الثاين:
 سع لنفقته.يكون غري وار  له كابن البنت أو ألن ماله ال يتَّ  وذلك كأن  
 كما تقدم يرون عدم جواز دفع الزكاة هلم.  فاملذهب:

 جواز دفع الزكاة هلم. واألظهر واهلل أعلم:
عليه كالنفقة، وال دليل على عدم جواز دفع الزكاة إليه، بل  ه بذلك َل يسقط واجب األنَّ  ؛كما تقدم  والتعليل:

الصدقة على املسكني صدقة، وعلى ذي )) قال:  دفع الزكاة إليهم أفضل حلديث سلمان بن عامر عن النيب
 ."حسن" :وقال الرتمذي ،هرواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماج ((؛الرحم ثنتان صدقة وصلة

 خالف ا للمذهب الذي محلوه على الصدقة املستحبة. ،الصدقة الواجبة واملستحبةواحلديث عام يدخل فيه 

ففي  ،بالنفقة كأن يكون ابن  ينفق عليه أبوه أو أب ينفق عليه ابنه افرع مستغني  لو كان األصل أو ال مسألة:
كن لو كان على األب ألنه يسقط واجب النفقة، ول ؛كاةهذه احلالة كما تقدم ال جيوز لالبن أن يدفع ألبيه الزَّ 

 ؟فهل جيوز لالبن أن يؤدي د ي ن أبيه من الزكاة ،فهو يسمى غارم ا لنفسه ،د ي ن ال يستطيع سداده
 أنه جيوز له ذلك. :الصواب
ه ال جيب على االبن سداُد د ي ن  األب، فهو بدفعه الزكاة َل يسقط واجب ا عليه، وكذلك ألنَّ  والتعليل:

فهو َل يسقط  الدين ال جيب عليه، ا؛ ألن سداد  ن  ابنه من الزكاة إن كان مستحق  العكس جيوز لألب سداد د ي  
ال جيوز له أن يسقط بزكاته أو كفارته واجب ا  اإلنسان   أنَّ "واجب ا عليه بدفعه للزكاة، وتقدم أن القاعدة يف ذلك 

 ".عليه
 ،ان على الولد د ي ن وال وفاء له"إذا ك (:24/92) ،"جمموع الفتاوى"سالم ابن تيمية يف قال شيخ اإل - 

 .جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه يف أظهر القولني يف مذهب أمحد وغريه"

 :العبد خامًسا:
 تدفع الزكاة إليه. فالعبد ال
 :والتعليل

 .ا يذهب لسيدهوإمنَّ  ،َل ميلكه ال  ألنه هو وماله لسيده، فلو أُعطي ما - 1
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 ين بغىن سيده.فهو غ ،وألنه جتب نفقته على سيده - 2

ُكات بيُ  - 
و يف  ﴿ :-تعاىل  -كاة كما تقدم لدخوله يف عموم قوله ى من الزَّ ط  ع  ه ي ُ فإنَّ  ،ستثى من ذلك امل

ه يعطى من الزكاة على فإنَّ  ،واستثىن بعض العلماء إذا كان العبد من العاملني عليها ،[62 :]التوبة ﴾الرِّق اب  
 .ه كاألجري يف ذلكألنَّ  ؛عمالته

 :ا: الزوجسادسً 
 وهو قول مجهور العلماء. ،ال يصح للزوجة أن تدفع زكاهتا لزوجها، وهذا قول املذهب

 فهو يشبه الفرع واألصل. ،بقوة الصلة بينهما لوا ذلك:وعلَّ 

ا، وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد دام مستحق   ه جيوز للزوجة أن تدفع زكاهتا لزوجها ماأنَّ  والقول الثاني:
 واهلل أعلم. هروهو األظ

 :والتعليل
 فهي َل تسقط واجب ا عليها بدفعها الزكاة لزوجها. ،نفقة الزوج ليست واجبة على الزوجة ألنَّ  - 1
إ منَّ ا ﴿ :فاألصل أنه يدخل يف عموم اآلية ،دام فقري ا وما ،لعدم الدليل على منع دفع الزكاة للزوج - 2

ق اُت ل ل ُفق ر اء    .[62 :]التوبة ﴾الصَّد 

 ،ك أمرت بالصدقة، وكان عندي حليإنَّ  ،نيب اهلل "يا حيث قالت: ؛حديث زينب امرأة ابن مسعود - 3
ابن  ق  د  ص  )) : ه هو وولده أحق  من تصدقت عليهم، فقال النيبفأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنَّ 

 بخاري، ويف لفظ مسلم:وهذا لفظ ال ،متفق عليه ؛((من تصدقت به عليهم مسعود، زوجك وولدك أحق  
 .((وأجر الصدقة ،هلما أجران: أجر القرابة))

 ع وعلى هذا محله املذهب.بأنه حيمل على صدقة التطو   ونوقش هذا االستدالل:
ا يكون يف واإلجزاء إمنَّ  ،"؟"أجتزئ عين :ا قالتوايات أهنَّ ه جاء يف بعض الرِّ بأنَّ  ونوقشت هذه املناقشة:

 ؟هل هي واجبة أو مستحبة ،دقة اليت تسأل عنهاسألت زينب َل يستفصل عن الصَّ الواجب، وأيض ا حينما 
 ،"ترك االستفصال ينزل منزلة العموم أنَّ " :تمل الواجب واملستحب والقاعدةفيبقى احلديث على عمومه حي  

وجها، فاألصل نع من إعطاء الزوجة زكاهتا لز مي   وأيض ا لو محلنا هذا احلديث على الصدقة املستحبة، فال دليل  
 جواز ذلك لدخوله يف عموم الفقراء.
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كاة ا ستنتفع من الزَّ وهي أهنَّ  ،كاةذكر أصحاب املذهب علة  أخرى لعدم جواز إعطاء الزوجة زوجها الزَّ تنبيه: 
ة علة وجيهة هلا لَّ ومن ذلك ما أخذه من الزكاة، وهذه الع   ،الزوج سينفق على زوجته ألنَّ  ؛لو أعطتها لزوجها

كاة بشرط أال ا الزَّ ه  الزوجة تعطي زوج   نَّ إ :يرجو بزكاته نفع نفسه، وعليه نقول اإلنسان ال ألنَّ  ؛النظر حظ من
 تنفق   فيجب عليها أن   ،ها فقراءؤ كأن تكون غنية وزوجها فقري وأبنا  ،أو تسقط واجب ا ،كاةتنتفع منه هبذه الزَّ 
أو لينفقها على أبناء من  ،أو يشرتي ما خيصه كثوب وحنوه د ديونهليسدِّ  ؛وجا إذا أعطت الزَّ على أبنائها، أمَّ 
 .118فال بأس ،أو تسقط واجب ا ،أو غريه مما ال تنتفع به ،زوجته األخرى

 أما إعطاء الزوج زوجته زكاته، كأن تكون الزوجة فقرية. فائدة:
 .أنه ال جيوز فاملذهب:

 لوا ذلك:وعلَّ 
 صل.وهذا يشبه الفرع واأل ،بقوة الصلة بينهما -1
 ا واجب ا على الزوج وهو النفقة.وج زوجته زكاته يسقط حق  أن إعطاء الزَّ  -2

بشرط أال ُيسق ط احلق الواجب عليه وهو  ،: أنه جيوز للزوج أن يعطي زوجته زكاته- واهلل أعلم -واألظهر 
جب ا عليه، أو ا وافهو َل يسقط حق   ،فسداد الدين ال جيب على الزوج ،لتسدد دينها ؛النفقة، كأن يعطيها

ا إذا أعطاها عليهم، أمَّ  وج أن ينفق  ه ال جيب على الزَّ ألنَّ  ؛فال بأس ،يعطيها لتنفق على أوالدها من زوج آخر
 هذه نفقة واجبة عليه ال جيزئ أن جيعل الزكاة مقامها. ألنَّ  ؛فال جيوز ،أو لطعامها وحنومها ،مللبسها

 .مث تبنيَّ له عكسه ،ها من ظنه غري أهل هلافأعطا ،من هتاون يف زكاته المسألة السادسة:
 ؟فهل جتزئ زكاته ،مث بعد ذلك تبنيَّ له أنه فقري ،ايظنه غني   ال  : رجل أعطى زكاته رجمثال ذلك

 ا ال جتزئه زكاته.: أهنَّ - واهلل أعلم -املذهب وهو األظهر 
يؤدِّ العبادة على وجهها املطلوب،  ألنه دفع زكاته وهو يعتقد أنه وضعها يف غري موضعها، فهو َل والتعليل:

 ألنه أعطى زكاته وهو يظنه غري أهل هلذه الزكاة. ؛وحاله حال املتالعب املتساهل
 هلا. ال  مث تبنيَّ له أنه ليس أه ،للزكاة ال  يعطيها من يظنه أه وما حكم عكس هذه املسألة بأن   - 

 ؛انقطعت يف سفري :فيقول ،، كأن يأتيهآخر ادَّعى أنه ابن سبيل ال  رجل أعطى زكاته رج مثال ذلك:
 ؟فهل جتزئه زكاته ،فأعطاه زكاته، مث تبنيَّ له بعد ذلك أنه ليس ابن سبيل ،بسبب سرقة نقودي وحنو ذلك
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ه ا منه أنَّ لغين ظنه فقري ا، فعلى هذا القول لو وضعها يف أي صورة من الصور ظن   ا ال جتزئه إالَّ أهنَّ  املذهب:
ا جتزئه فيما لو فإهنَّ  ،ةفيخرج غريها إال يف صورة واحد ،َل جتزئه زكاته ،نيَّ له خالف ذلكمث تب ،أهل للزكاة

 مث تبنيَّ له أنه غين فقالوا جتزئه. ،أعطاها م ن  يظنه فقري ا
فألن الفقر خيفى  ،ا استثناء صورة الغينكاة يف الغالب، وأمَّ بأنه ال خيفى حال من يستحق الزَّ  وعللوا ذلك:

 وسيأيت قريب ا. - رضي اهلل عنه - الغالب، وحلديث أيب هريرةأمره يف 
 واهلل أعلم - القول هو األظهروهذا  ،يا جتزئه مطلق ا إن كان ذلك بعد االجتهاد والتحرِّ أهنَّ  والقول الثاين:

 .119وهو اختيار شيخنا ابن عثيمني -
 أمثله ذلك:

 ا جتزئه.فإهنَّ  ،يوكان ذلك بعد التحرِّ  ،ه غري غارمفبان أنَّ  ،يظنه غارم ا ال  رجل  أعطى رج -
 ا جتزئه بعد التحري.فإهنَّ  ،ه غري ابن سبيلفبان أنَّ  ،يظنه ابن سبيل ال  رجُل أعطى رج -

 ا جتزئه بعد التحري.فإهنَّ  ،ه غينفبان أنَّ  ،يظنه فقري ا ال  رجل  أعطى رج -

 ي.ا جتزئه بعد التحرِّ فإهنَّ  ،ه عبدفبان أنَّ  ،اا مستحق  يظنه حر   ال  رجل  أعطى رج -

ا جتزئه فإهنَّ  ،وغري ذلك من الصور ،يا جتزئه بعد التحرِّ فإهنَّ  ،فبان كافر ا ،يظنه مسلم ا ال  أعطى رج رجل   -
 إذا كان ذلك بعد التحري.

 :ويدل على ذلك
ت ط ع ُتم  ﴿ :- تعاىل -عموم قول اهلل  -1 ه واجتهاده اتقى اهلل وهو بتحري ،[16 :التغابن] ﴾ف ات َُّقوا اللَّه  م ا اس 

 ما استطاع.
ألتصدقن بصدقة، فخرج  :قال رجل)) : قال: قال رسول اهلل - رضي اهلل عنه - حديث أيب هريرة -2

دِّق على سارق فقال: اللهم لك احلمد، ألتصدقن يف يد سارق، فأصبحوا يتحدثون ُتصفوضعها  ،بصدقته
اللهم لك  :فقال ،دِّق الليلة على زانيةيتحدثون: ُتص يد زانية، فأصبحوا بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها يف

 احلمد، ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين، فأصبحوا يتحدثون ُتصدِّق على غين، فقال:
ا صدقتك على سارق، فلعله أن فقيل له: أمَّ  يت   وعلى غين، فأُ  ،وعلى زانية ،اللهم لك احلمد، على سارق
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 ؛((فينفق مما أعطاه اهلل ،ا الغين فلعله يعتبوأمَّ  ،عن زناها ا الزانية فلعلها أن تستعفَّ وأمَّ عن سرقته،  يستعفَّ 
 متفق عليه.

 قُبلت عند اهلل تعاىل. ،أن صدقته على الغين وهو حني أعطاه يظنه فقري ا ووجه الداللة:

 :المسألة الثامنة: صدقة التطوع
ختم كتاب الزكاة مبا  ،يف البدن كزكاة الفطر مء يف املال كالزكاة أسوا ،اد الصدقة الواجبةملا ذكر صاحب الزَّ 

 وهي صدقة التطوع. ،جيب ما حيصل يف الصدقة الواجبة من خلل

 :صدقة التطوع مستحبة - 
ثبت بالنص،  باالجتهاد والقياس وبني املسنون وهو ما ت  ب  ث    والفقهاء منهم من يفرق بني املستحب وهو ما

ا كاحلنابلة، فصدقة التطوع مسنونةومنهم من جيعل امل ة من الكتاب والسنة على ذلك ويف بيان واألدلَّ  ،راد واحد 
 :فضلها كثرية منها

ل م ات  و ال ُمؤ م ن ني  و ال ُمؤ م ن ات  و ال ق ان ت ني  و ال ق ان ت ات  ﴿ :- تعاىل -من الكتاب قوله  - 1 ل م ني  و ال ُمس  إ نَّ ال ُمس 
ق ات  و الصَّ  و الصَّاد ق ني   ع ات  و ال ُمت ص دِّق ني  و ال ُمت ص دِّ ع ني  و اْل  اش  ائ م ني  و الصَّاد ق ات  و الصَّاب ر ين  و الصَّاب ر ات  و اْل  اش 

ر ا ع ظ يم او الصَّائ م ات  و احل  اف ظ ني  فُ ُروج ُهم  و احل  اف ظ ات  و الذَّاك ر ين  اللَّه  ك ث ري ا و الذَّاك ر ات  أ ع دَّ ال  ﴾لَّهُ هل ُم مَّغ ف ر ة  و أ ج 
 [.34 :األحزاب]

ُم  يف  س ب يل  اللَّ م  ﴿ :- تعاىل -قوله  -  ه  ك م ث ل  ح بَّة  أ نب ت ت  س ب ع  س ن اب ل  يف  ُكلِّ ُسنبُ ل ة  ث لُ الَّذ ين  يُنف ُقون  أ م و اهل 
ع  ع ل يم  اللَّ ُه ُيض اع ُف ل م ن ي ش اُء و  مِّئ ُة ح بَّة  و اللَّ   [.261 :البقرة] ﴾ُه و اس 

ُم  أ ج ر  ك ر مي  ﴿ :- تعاىل -وقوله  -  ق ات  و أ ق  ر ُضوا اللَّه  ق  ر ض ا ح س ن ا ُيض اع ُف هل ُم  و هل  ق ني  و ال ُمصَّدِّ  ﴾إ نَّ ال ُمصَّدِّ
 واآليات كثرية. ،[18 :احلديد]

 -ما تصدق أحد بصدقة من طيب )) : قال النيب - رضي اهلل عنه - من السنة: حديث أيب هريرة - 2
الرمحن حىت تكون أعظم  فرتبو يف كفِّ  -وإن كان مترة  -أخذها الرمحن بيمينه  إالَّ  -وال يقبل اهلل إال الطيب 

 متفق عليه. ((؛ُلوَّه أو فصيلهكم ف   ريب أحدُ كما يُ   ،من اجلبل
تاج إىل الرتبية إذا كان فطيم ا، فإذا أحسن العناية نِّ "الصدقة نتاج العمل، وأحوج ما يكون ال قال ابن حجر:

إذا تصدق من كسب  العبد   فإنَّ  -ال سيما الصدقة  -ال، وكذلك عمل ابن آدم م  الك   انتهى إىل حدِّ  ،به
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تقع املناسبة بينه وبني ما  حىت تنتهي بالتضعيف إىل نصاب   ،طيب ال يزال نظر اهلل إليها يكسبها نعت الكمال
 .122بة ما بني التمرة واجلبل"نس ،قدم

أ ن ف ق أُن ف ق  ،آدم بن  ا يا :- عز وجل -قال اهلل )) : قال النيب" :- رضي اهلل عنه - حديث أيب هريرة -
 متفق عليه. ؛"((عليك
 .121((ما نقصت صدقة من مال)) : قال النيب - رضي اهلل عنه - حديث أيب هريرة -

 ة ليس هذا موطن بسطها.واألحاديث يف فضلها واحلث عليها كثري 
 :صدقة التطوع هلا وقتان - 

وقت مطلق يف مجيع األزمنة واألمكنة واألحوال، واألحاديث يف فضل الصدقة واحلث عليها  الوقت األول:
 مطلقة وهي كثرية.

 :الوقت الثاين: وقت مقيَّد  وتتأكد يف
 ة واملدينة.املكان الفاضل: كمكَّ  - 1

 احلرم. لشرف املكان وهو والتعليل:
 .مان الفاضل: كرمضان، وعشر ذي احلجةالزَّ  - 2

أجود الناس، وكان   "كان رسول اهلل قال: - رضي اهلل عنه - حديث ابن عباس ويدل على ذلك:
 احلديث متفق عليه. ؛جبيل..."ما يكون يف رمضان حني يلقاه  أجود  

أحب إىل اهلل من  الصاحل فيهنَّ  العملُ  م  ما من أيا)) : قال النيب - رضي اهلل عنه - اسوحديث ابن عبَّ 
خرج بنفسه وماله وَل  رجل   إالَّ  اهلل قال: وال اجلهاد يف سبيلف، اهلل ، قالوا: وال اجلهاد يف سبيلر  ش  هذه األيام الع  

 رواه البخاري. ؛((يرجع من ذلك بشيء
 ام البد وأيام اجلوع )اجملاعات(.األحوال الفاضلة: كشدة احلاجة كأي - 1

غ ب ة  ﴿ :- تعاىل - قوله لكذويدل على   قال الشيخ السعدي: ،[15 :]البلد ﴾أ و  إ ط ع ام  يف  ي  و م  ذ ي م س 
 .122احلاجة، أشد الناس حاجة" وقتجماعة شديدة، بأن يطعم  :"أي
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زمان ا هناك أوإمنَّ  ،دقة، وما تقدم من أمثلة املواضع ليس هذا حصرهاففي هذه املواضع الثالثة تتأكد الصَّ 
الشمس والقمر  إنَّ )) حلديث عائشة مرفوع ا: ؛كسوف الشمس وخسوف القمر  كوقت    ،تتأكد فيها الصدقة

رواه  ((؛فادعوا وكبوا وتصدقوا وصلوا ،فإذا رأيتم ذلك ،وال حلياته ،آيتان من آيات اهلل ال خيسفان ملوت أحد
 .البخاري

ال ُمج اه د ين  ب أ م و اهل  م  ُه ل  اللَّ ف ضَّ ﴿ :ال تعاىلق ؛وهناك أحوال تتأكد فيها غري شدة حاجة كحال الغزو
ه م  ع ل ى ال ق اع د ين  د ر ج ة  و كُ  س ىن  و ف ضَّل  اللَّ و ع د  اللَّ  ال  و أ نُفس  ر ا ع ظ يم اُه احلُ   ﴾ُه ال ُمج اه د ين  ع ل ى ال ق اع د ين  أ ج 

ا حال حال الضيق واملرض واالضطرار يتصدق، وأمَّ  اإلنسان ألنَّ  ؛، وكحال الصحة والسعة[94 :النساء]
 أنَّ  - رضي اهلل عنه - وحب املال يطغى، جاء يف حديث أيب هريرة ،فدواعي الصدقة أقل ،السعة والصحة

أن تصدق وأنت صحيح شحيح ))قال:  ؟الصدقة أعظم أي   ،اهلل رسول   فقال يا  أتى رسول اهلل ال  رج
 تفق عليه.م ؛((ختشى الفقر وتأمل الغىن

 واألمثلة كثرية وليس هذا موضع بسطها.

"مسألة: إذا تعارض شرف املكان وشرف  :(6/269) ،"املمتع"قال شيخنا ابن عثيمني يف  فائدة نفسية:
 ؟".األحوال، فأيهما يقدم

ق ا شرعت لدفع احلاجة، فالفضل فيها باعتبار احلاجات يتعلالصدقة إمنَّ  ألنَّ  ؛يقدم شرف األحوال اجلواب:
كانت   ،"أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة فيدة يف هذا الباب، وهي:بنفس العبادة، وقد سبق قاعدة مُ 

 .ه ا من الفضل الذي يتعلق بزماهنا أو مكاهنا" ىل  و  مراعاته أ  
 .يسن أن يتصدق بالفاضل عن كفاية من ميونه - 

ه يبدأ بسد ائد عن نفقته ونفقة من ميوهنم، وعليه فإنَّ زَّ ه يتصدق بالفإنَّ  ،ه إذا أراد أن يتصدق اإلنسانُ نَّ إ :أي
 أن املتصدق ال يقدم صدقته بنيِّ لي ؛الزاد كفايته وكفاية من ميوهنم مث يتصدق، وهذه العبارة جاء هبا صاحبُ 

 على نفقة من ميون.
فلى، وابدأ مبن س  ليا خري من اليد الاليد العُ )) قال:  النيب حديث حكيم بن حزام أنَّ  على ذلك: ل  ويدُ 

 متفق عليه. ((؛دقة عن ظهر غىنتعول، وخري الصَّ 
الواجب  ألنَّ  ؛قدَّم من جتب له النفقة وهم من يعوهلم على الصدقة املستحبة  النيب أنَّ  ووجه الداللة:

 ما فضل من غناه. :أي ؛خري الصدقة عن ظهر غىن أنَّ   مقدم على املسنون، وبني النيب
 ؟نقص النفقةه تصدق مبا ينَّ إ :أي ؛قدَّم الصدقة على النفقةوما احلكم لو  - 
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 ه يأمث بذلك.فإنَّ  ،من تصدق وترك من ميونه بال نفقة أو نقص نفقتهم
يضيع م ن  كفى باملرء إمث ا أن  )) قال:  النيب حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص أنَّ  على ذلك: ل  ويدُ 
وهو إنقاصه من نفقة من  ،ه فرط يف واجبألنَّ  ؛ويأمث ،زمه قوهتممن يل :أي ؛ومن يقوت ،رواه مسلم ؛((يقوت

 ويفرط يف الواجب. ،ة الفقه أن يقدم التطوعأن هذا من قلَّ  كَّ يلزمه نفقتهم، وال ش  
 ؟ق بكامل مالهيتصدَّ  وهل جيوز لإلنسان أن   -
 ختلف أهل يف حكم التصدق جبميع املال:ا

ينفق عليهم كأهله  ويرتك م ن جتب عليه أن   ،جيوز أن يتصدق جبميع ماله ه الباتفاق األئمة األربعة أنَّ  أواًل:
كفى )) قال:  نفقتهم واجبة عليه، فال يقدَّم النفل على الفرض، وملا رواه مسلم أن النيب  ألنَّ  ؛ونهومن مي  

 ن ضيع هذا الواجب. الة على وجوب النفقة وإمث مولغريه من األدلة الدَّ  ((،باملرء إمث ا أن حيبس عمن ميلك قوته

ىل من و  ما حتتاج إليه من املال أ   إمساك   لماء أنَّ فجمهور العُ  ،ما زاد على نفقة م ن جتب عليه نفقتهم ثانًيا:
 بشرطني: يف الصدقة إالَّ إخراج ماله كله 

 أن يكون ذا مكسب يف املستقبل يرجوه. -1
 : فإذا توفَّر الشرطان ،عن املسألةوالتعفف ، فقروالصب على ال ،لأن يكون واثق ا من نفسه حيسن التوك   -2

 ، وظاهر كالم املوفق يف املغين.دقة جبميع املال، وهذا هو القول املصحح عند الشافعيةباستحباب الصَّ  قيل:
 .123جبواز ذلك، وهو املفهوم من مذهب املالكية والشافعية وقيل:

ائد عن نفقة من جتب عليه نفقته ال مينع بشرطني لزَّ يتصدق جبميع ماله ا تبنيَّ مما تقدم أن من أراد أن   -
 .124واختاره الشيخ ابن جبين ،125تقدم ذكرها، واختاره شيخنا ابن عثيمني

 ويدل على ذلك:
مي ان  م ن  ﴿ حيث قال تعاىل: ؛على األنصار بإيثارهم - وجلَّ  عزَّ  -ثناء اهلل  -1 و الَّذ ين  ت  ب  وَُّءوا الدَّار  و اإل  
ه م  و   ق  ب ل ه م   ل و  ك ان  هب  م  حيُ ب ون  م ن  ه اج ر  إ ل ي ه م  و ال  جي  ُدون  يف  ُصُدور ه م  ح اج ة  مم َّا أُوتُوا و يُ ؤ ث ُرون  ع ل ى أ ن  ُفس 

 .[9 :]احلشر ﴾خ ص اص ة  
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وقال حينما سأله  ،ق أيب بكر جبميع مالهيف قصة تصد   - رضي اهلل عنه - حديث عمر بن اْلطاب -2
 ،(1678واحلديث رواه أبو داود ) ،تركت هلم اهلل ورسوله""فقال:  ،((؟ما تركت ألهلك: )) النيب 

 .وقال: حديث حسن صحيح ،(3674) والرتمذي
لبيته    يف قصة الرجل األنصاري الذي أخذ ضيف النيب - رضي اهلل عنه - حديث أيب هريرة -3

 ،وليس عنده من الطعام إال طعامه وألهله وصبيانه ،يفأخذه األنصار  ،((؟)من ُيضيف هذا) :حينما قال
إن اهلل عجب من صنيعكما ))بعد ذلك:   فقال النيب  ،وَل يأكال ،مت امرأته صبياهنا وأكل الضيففنوَّ 

 .(2245ومسلم ) ،(3798واحلديث رواه البخاري ) ((،بضيفكما البارحة
 رضي اهلل عنه - قال كعب ،فوالِّ الذين خُ  يف قصة الثالثة - رضي اهلل عنه - حديث كعب بن مالك -5

أمسك )) فقال رسول اهلل: ،صدقة إىل اهلل ورسوله من مايل من توبيت أن أنلع   إنَّ  ،قلت: يا رسول اهلل :-
 .126((فهو خري لك ،عليك بعض مالك

 - رضي اهلل عنه - أبا بكر الصديق واجلواب عن ذلك أنَّ  ،م َل يرتكوا شيئ ا ألهاليهموظاهر هذه األدلة أهنَّ 
ل والصب الشيء فعندهم من التوك   ،رطان السابقانيف اآلية حتقق فيهم الشَّ  -رضي اهلل عنهم  -واألنصار 

ا األنصاري كانوا يشتغلون فيبيعون ويشرتون، وأمَّ   حيثُ  ؛وأيض ا كانوا يؤملون نفقتهم يف املستقبل ،العظيم
 .127فالضيافة عليه واجبة

ا على ذلك يعلم من لتصدق جبميع املال خيتلف باختالف األحوال، فمن كان قوي  ا "إنَّ  قال الشوكاين:
وإيثار األنصار على أنفسهم ولو   - رضي اهلل عنه - نع، وعليه يتنزل فعل أيب بكر الصديقنفسه الصب َل ميُ 

)أفضل )ويف لفظ  ،(()ال صدقة إال عن ظهر غىن  )ومن َل يكن كذلك فال، وعليه يتنزل  كان هبم خصاصة،
 .128((كان عن ظهر غىن   الصدقة ما

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات. ،ويليه كتاب الصيام ،كاةمت حبمد اهلل االنتهاء من شرح كتاب الزَّ 
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