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: والصَّالة والسَّالم على القائل , چَوُقل رَّبِّ زِْدِن ِعْلماً چ :    احلمد هلل الذي أمر نبيَّو أن يستكثر من العلم فقال 
.  وسلَّم تسليماً كثرياً مزيداً إىل يوم الدين ,  وعلى آلو وصحبو ()"بَ لُِّغوا َعّنِّ َوَلْو آيَة   " 

 :ُُثّ أّما بعد 
منهج  )وىي شرح ملنت , صفحات سطَّرُت فيها مسائل فقهيَّة بشكل ميسَّر - أخي القارئ-     أضع بني يديك 

وقمُت , عن منت يسري حيوي مسائل مهمَّة يف الفقو : وىو عبارة -  رمحو هللا - للشيخ عبد الرمحن السعدي  (السالكني
وأضفُت إليو بعض , بعرض مسائلو مع الدليل - وِقلِّة حيليت وبضاعيت , معرتفاً لو بعجزي ونقصي , مستعيناً بريب - 

, فأضفُتها -  تعمَّد حذفها بغيَّة االختصار - رمحو هللا - واليت املُصنِّف - املسائل األخرى اليت مل تكن يف الباب 
يناسب املبتدئ يف طلب الفقو يف , وىو شرح خمتصر فيو بيان الراجح فقط , وحرصُت على إحلاق الدليل باملسألة 

, عليَّ بشرح بعضو - سبحانو-ومن أراد التوسع يف مسألة من مسائل الشرح فهناك شرح أوسع منو منَّ هللا, الدين 
قمُت بعرض قولني , وىو شرح ملنت زاد املستقنع أحد أشهر متون الفقو احلنبلي - نسأل هللا متامو - وال زلنا يف باقيو 

يل متام - تعاىل-ويسَّر هللا, وقول آخر رمبا يكون ىو الراجح يف املسألة , أحدمها قول مذىب احلنابلة , يف املسألة 
. وبعدىا يتعرَّف طالب العلم أقوال بقية األئمة , العبادات منو 

. بعيدة عن العشوائيَّة يف طلِبو , مرتَّبة , حوى الفقو بطريقة تأصيليَّة ,  ويكون هبذا التدرَّج 
 

إنو ويل , العاملني العاملني , وجيعلنا من عباده املخلصني , وينفعنا مبا نعلم ,    وهللا أسأل أن يفقهّن وإياك يف دينو 
. ذلك والقادر عليو 

 
الفزيخ محىد تي اهلل عثد / كتثه  

رفحاء – الشواليح احلدود  
forih@hotmail.com 
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  .  َمَلَك ِنَصابًا , ُحرٍّ  ,ُكلِّ ُمْسِلمٍ :  َوِىَي َواِجَبٌة َعَلى: ] - رمحو هللا -  : قال املصنِّف   
, َورِْبِح  , َكَنَماِا النَِّصابِ  َوَما َكاَن تَابًِعا ِلْ َْصلِ , اْاَارُِج ِمَن اأْلَْرضِ : َو اَل زََكاَة يف َماٍل َح َّ حَيُوَل َعَلْيِو احْلَْوُل ِإالَّ    

 .التَِّجارَِة, فَِإنَّ َحْوََلَُما َحْوُل َأْصِلِهَما
 .َواْاَارِِج ِمَن اأْلَْرضِ . 2    .السَّائَِمِة ِمْن هَبِيَمِة اأْلَنْ َعاِم . 1:  َو اَل  َُِب الزََّكاُة ِإالَّ يف َأْربَ َعِة َأنْ َوااٍ    

 .[َوُعُروِض اَلتَِّجارَِة  . 4                      .َواأْلَْ َانِ . 3                                              
 

الشـــزح 
 تعريف الزَّكاة : 
كمنو قولو ,  كاؼبدح  ,كالصَّالح, كتٍطلىق الزَّكاة على التطهَت , إذا مبا كزاد , زكا الزرع : كيقاؿ , النَّماء كالزيادة : الزَّكاة لغة    
.  ال سبدحوىا : أم[32النجم]{ال تُ زَكُّوا َأنْ ُفَسُكْم ُىَو َأْعَلُم مبَِن ات ََّقىفَ } : -تعاىل –
 .  كقت ـبصوص  ,  لطائفة أك جهة ـبصوصة ,  ماؿ  اصٌ ,  بدفع حق كاجب -تعاىل– التعٌبد هلل :وشرعاً     

 

 كالسُّنَّة , دؿَّ على فرضيتها الكتاب ,  -رضبو هللا-فهي كاجبة كما قاؿ اؼبؤلًٌف,  ركن من أركاف اإلسالـ  :ُحكمها ,
. كاإلصباع 

فَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا } : -تعاىل –كقولو ,  [43البقرة ]{َوَأِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاةَ }  :-تعاىل – قولو  :من الكتاب. أ
ينِ   الزَّكاة مع الصَّالة -عزَّ كجل- كقد قرف هللا , كاألدلًٌة من الكتاب كثَتة ,  [11التوبة]{الصَّالَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة فَِإْخَوانُُكْم يف الدِّ

. كىذا بُتَّ أنبيتها ,   كتابو   اثنُت كشبانُت موضعان 
: ُبِّنَ اإِلْسالُم َعَلى ََخٍْس : " قاؿ  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - أفَّ النَّيبَّ -رضي هللا عنو - فمنها حديث ابن عمر:  وأّما السُّنَّة. ب

ُ , َوِإقَاِم الصَّالِة , َوِإيَتاِا الزََّكاةِ  .  (2) ... "َشَهاَدِة َأْن الَ ِإَلَو ِإالَّ ااَّ
كأصبعوا على أفَّ الزَّكاة أحد "  : حيث قاؿ -رضبو هللا -  ةبَتابن ق:  منهم  ,ؿ العلمقفنقلو غَت كاحد من أ:  وأّما اإلمجاا. ج

.   (3)"كفرض من فركضو , أركاف اإلسالـ 
 

                                                 
. األبواب اليت بُت قوسُت معقوفُت ىي من كضع الشارح ال اؼباتن  (1)
( . 16)ركاه مسلم برقم ,  (8)ركاه البخارم برقم  (2)
 .  (195 / 1 ) اإلفصاح  :انظر( 3)
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 ؟ م  ُفِرضت الزَّكاة 
: إّن فرض الزَّكاة كان على ثالث مراحل: كأظهر األقواؿ أف ييقاؿ , ا يتًلف   ذلك    

 : -تعاىل- لقولو , كذلك دبكة قبل اؽبجرة , فرض أصل الزَّكاة دكف ذًكر ذات النيصيب كاؼبقادير اػباصَّة : األوىل املرحلة 
ففيها ,  كىذه اآليات مكيَّة  ,[4اؼبؤمنوف]{ َوالَِّذيَن ُىْم لِلزََّكاِة فَاِعُلونَ  }:كقولو ,  [24اؼبعارج]{َوالَِّذيَن يف َأْمَواَلِِْم َح ّّ َمْعُلومٌ }

. كلكنها ميٍطلىقة , داللة على كجود الزَّكاة 
  بدليل قوؿ قيس بن سعد, كذلك   اؼبدينة   السَّنىة الثانية من اؽبجرة , بياف النيصيب كمقادير الزَّكاة  : الثانيةاملرحلة 

قىًة اٍلًفٍطًر قػىٍبلى أىٍف تػىٍنزًؿى الزَّكىاةي   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىمىرىنىا رىسيوؿي اَّللًَّ " : -رضي هللا عنو -   . () "ًبصىدى
 (2).كىذا   السَّنة التاسعة من اؽبجرة النبويَّة , بعث السُّعىاة أل ذ الزَّكاة : الثالثة املرحلة 

 

  منها, وِحَكم كثرية , وللزكاة فوائد:  
ألف اؼباؿ ؿببوب للنفس ؛ كفيها داللة على ًصدؽ إيباف اؼبزكًٌي , ألهنا أحد أركاف اإلسالـ ؛ ٌف هبا إسباـ إسالـ العبد ككمالو    أ
كىي , كربقيق للتكافل االجتماعي كذلك بعطف الغٍت على الفقَت كاؼبستحق ؽبا , كانشراح للصَّدر , هبا تزكية لؤل الؽ  ك, 

كما - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  لقوؿ النَّيبًٌ قكفيها تزكية ؼباؿ العبد فتبارؾ فيو كتنمي, كقباة العبد من العذاب , غفرة الذنوب ملسبب 
 .اليت ىذه بعضها ك كغَتىا من الفوائد العظيمة ,  (3)"َما نَ َقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل "  :عند مسلم 

 

  مانع الزَّكاة ال خيلو من حالني  :مسألة: 
   :احلال األوىل 

كتيؤ ذ منو الزَّكاة كإف كانت ال تيقبل منو , فكفره فبا أصبع عليو أىل العلم ,   أف يبنعها جاحدان لوجوهبا فهذا الشك   كفره 
. إال أف يتوب , كييقتل الرتداده عن الدين , ؛ ألهنا حق ؼبستحقي الزَّكاة ينتظركهنا 

: ويدل على ذلك 
 . (4)"َمْن بَدََّل ِديَنُو فَاقْ تُ ُلوُه : "  مرفوعان -رضي هللا عنهما - حديث ابن عباس .  أ
ُ َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل ااَِّ : "  مرفوعان -رضي هللا عنو  - حديث ابن عمر. ب أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َح َّ َيْشَهُدوا َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ ااَّ

. (5)... " َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْ تُوا الزََّكاةَ 
أن دينعها خبالً : احلال الثانية 

كا تلف أىل العلم فيو ىل يكفر دبنعو أداء الزَّكاة  , فهذا يأ ذىا اإلماـ منو قهران ,    أم أنو مقرٌّ بوجوهبا لكنَّو مل يدفعها 
. - رضبهم هللا -  أصحهما أنو ال يكفر كىو قوؿ صبهور العلماء :على قولني خبالن 

                                                 
 . كصححو ابن حجر   الفتح,  (1828) برقم ابن ماجةركاه ,  (2508)برقم     الصغرلالنَّسائيركاه ,  (23843) برقم ركاه أضبد (1)
  . (267 / 3 ) فتح البارم  :كانظر,  ( 457 / 5) اػبالؼ   ىذه اؼبسألة   تفسَت ابن كثَت  :انظر (2)
( . 2588)ركاه مسلم برقم  (3)
( . 3017)ركاه البخارم برقم  (4)
( . 21)ركاه مسلم برقم ,  (25)ركاه البخارم برقم  (5)
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فَ يُ َرى َسِبيُلُو ِإمَّا ِإىَل اْْلَنَِّة َوِإمَّا : " ذكر عقوبة مانع الزَّكاة كقاؿ - صلى هللا عليو كسلم - أف النيب - رضي هللا عنو -  غبديث أيب ىريرة 
 . أنو لو كاف كافران مل يكن لو سبيل إىل اعبنة أبدان :ووجو الداللة  , ركاه مسلم () " ِإىَل النَّارِ 

 

 شروط وجوب الزَّكاة أربعة ذكرىا امل لِّف. 
: كىي , جب عليو إ راج الزَّكاة  ككىذه الشركط األربعة ىي الشركط اليت إذا توفَّرت   شخص   
ُهْم }:قاؿ تعاىل , ألهنا لن تيقبىل منو ؛ فال ذبب عليو كجوب أداء ,  رًج الكافر في ؼ: اإلسالم / 1 َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ

 .ألنو ـباطب بفركع الشريعة؛ الزَّكاة   كالكافر سييحاسب على تفريطو  , [54التوبة]{ َكَفُروا بِاهلِل َوِبَرُسوِلِو مْ نَ َفَقاتُ ُهْم ِإالَّ َأنَّوُ 
َوَمْن  : " مرفوعان -رضي هللا عنهما - غبديث ابن عمر, فهو كمالو لسيًٌده ,  ألنو ال ماؿ لو ؛ب على العبد تجفال : احلريَّة / 2

 . (2 )"ابْ َتاَا َعْبًدا َوَلُو َماٌل َفَمالُُو لِلَِّذي بَاَعُو ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلُمْبَتاُا 
رىج منها الزَّكاة اؼبقدار الذم قىدَّرهي الشرع : ُملك النِّصاب /3 كىذا النًٌصاب ىبتلف من ,  كاؼبقصود أف تبلغ األشياء اليت ىبي

. كسيأٌب بياف تقدير األنصبة , صنف آل ر 
لَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخِْس َأَواٍق َصَدَقٌة َولَْيَس ِفيَما ُدوَن " :  اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو-حديث أيب سعيد:  ودليل ىذا الشرط   

  .(3) "ََخِْس َذْوٍد َصَدَقٌة َولَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخِْس َأْوُسٍ  َصَدَقٌة 
 

.  ىو القدر الذم إذا بلغو اؼباؿ كجبت فيو الزَّكاة: والنِّصاب    
 سيأتينا أٌف ًنصىاب الذَّىب عشركف ديناران , فمن ملك ىذا النًٌصاب كجبت عليو الزَّكاة فيو , كلكن لو ملك : مثال ذلك   

. ألنو مل يبلغ النًٌصاب ؛ تسعة عشر ديناران فال زكاة عليو 
 سيأتينا أٌف نصاب الغنم السائمة أربعوف شاة , فمن ملك أربعُت شاة كجبت عليو الزَّكاة فيو , كلكن لو ملك :مثال آخر    

. فميٍلك النًٌصاب شرط لوجوب الزَّكاة , ألنو مل يبلغ النًٌصاب ؛ تسعة كثالثُت شاة فال زكاة عليو 
 

, فإذا مرَّت سىنىة كاملة على ىذا اؼباؿ كىو مل ينقص عن النًٌصاب فإٌف فيو زكاة ,  كاؼبقصود ميًضي سىنىة:ُمِضي احلول  /4
كاغبديث ركاه ابن ماجو , كىو حديث  (4) "الَ زََكاَة يف َماٍل َح َّ حَيُوَل َعَلْيِو احْلَْوُل ":  مرفوعان  -رضي هللا عنها- غبديث عائشة 

ده من آثار الصحابة , كحارثةي ضعيف ؛ ألف   سنده حارثة بن أيب الرجاؿ ضعيف   , إاٌل أٌف ؽبذا اغبديث ما يعضًٌ
" سنن البيهقي" ك" ,موطأ اإلماـ مالك"كما   - رضي هللا عنو -  , كأيب بكر  السيما اػبلفاء الرَّاشدين منهم,- رضي هللا عنهم - 

رضي هللا عنو -  , ككرد عن علي" البيهقي أيضنا كصححو "ك, " موطأ مالك"كما    - رضي هللا عنو - , ككرد عن عثماف  كصححو

 شاىده من حديث -رضي هللا عنها -  كغبديث عائشة, - رضي هللا عنهم -  , كغَتىم من الصحابة"مصنَّف ابن أيب شيبة"كما   - 
؛  , كاآلثار تعضيده حديث علي ال بأس بإسناده: " -رضبو هللا  - , قاؿ عنو ابن حجر(5)د اك عند أيب د-رضي هللا عنو - علي

. (6 )" فيصليح للحيجَّة
 

                                                 
( 1792)ركاه ابن ماجة برقم  (4( .                                           )987)ركاه مسلم برقم  (1)
( 1573)ركاه أبو داكد برقم  (5( .       )1543)ركاه مسلم برقم ,  (2379)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 2/156  ) التلخيص:انظر( 6(           )979)ركاه مسلم برقم ,  (1405)ركاه البخارم برقم  (3)
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كلبيٍرًج هبذا الشرط من كاف  , استقرار املُْلك:  كىو  -رضبو هللا-  من شركط الزَّكاة مل يذكره اؼبؤلًٌف شرط خامس وىناك/ 5    
ألف ؛ ككذا أمواؿ اؼبؤسسات اػبَتيَّة , كالضرائب اليت ذبمعها الدكلة ,  أمواؿ الزَّكوات :مثل, عنده ماؿ لكنو ليس   ملكو 

ٍلك مل يستقر 
ي
. ىذه األمواؿ ال مالك ؽبا معُتَّ , فهينا اؼب

ـٌ , كيتٌصرؼ فيو حسب ا تياره :  أم :ومعىن استقرار املُْلك    . فال يتعلَّق هبذا اؼباؿ حق لغَته , أٌف ميٍلكو ؽبذا اؼباؿ تا
 :ويدلُّ على اشرتاط استقرار املُْلك    
ُرُىمْ } -تعاىل –قولو . أ    .[103التوبة]  { ُخْذ ِمْن َأْمَواَلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

. مستًقران , تامَّان , كال تكوف ؽبم إالَّ إذا ملكوىا ملكان ,  أضاؼ األمواؿ إىل أصحاهبا -تعاىل- أٌف هللا  : ككجو الداللة   
 . (). اإلصباع على ىذه الشركط اػبمسة -رضبو هللا -  كنقل ابن ىبَتة

 

  ؛ ألف التكليف ليس شرطان   - رضبهم هللا - كهبذا قاؿ صبهور العلماء ,  الصَّيب كاجملنوف ذبب الزَّكاة   ماليهما :فائدة
فال ييشًتط فيمن كجبت عليو الزَّكاة البلوغ كالعقل ؛ ألف الزَّكاة ,  (البلوغ كالعقل  ): كالتكليف ىو , كجوب الزَّكاة 

. تتعلق باؼباؿ ال صاحب اؼباؿ 
 

  :وىناك أشياا ال ُيشرتط َلا ُمضي احلول ذكرىا امل لِّف   
 

 {َوآتُوا َحقَُّو يَ ْوَم َحَصاِدهِ }:تعاىل   لقولو ؛ال ييشًتط ؽبا ميضي اغبوؿ: كالثمار ,  كاغببوب :  ااارج من األرض/1
 -عند حصادىا كاستخراجها من األرض  أك ًستَّة كجب فيو الزَّكاة ,فإذا زرع اإلنساف كاكتمل زرعو   أربعة أشهر,  [141:األنعاـ  ]

  .-كسيأٌب مزيد بياف ؽبذا

 

 :أم, إذا كانت سائمة : مثالن , كاألغناـ , هبيمة األنعاـ : كاؼبقصود هبا ,  نتاج السَّائمة  :كاؼبقصود بو,   مناا النِّصاب/2
 لكن ما تنتجو أثناء ىذا اغبوؿ ال ييشًتط لو ميًضي, كزكاهتا بعد ميًضي اغبوؿ , ترعى أكثر اغبوؿ فهذه تسمى سائمة 

من األغناـ :  فمثالً , غبوؿ    ا  فهذا , عشرة أكالد: منها , كبعد شبانية أشهر كلدت عشرة , لو أفَّ رجالن عنده سبعُت رأسا ن
كأمَّا النتاج فلم يبًض , فبعد أربعة أشهر يبضي حوالن كامالن على السبعُت رأسان , كصار عدد اعبميع شبانُت رأسان , ييسمَّى نتاجان 

فحوؿ الزيادة عليها ىو ,  ألنو يتبع أصلو كىو السبعُت رأسان ؛ ألنو نتاج فنيٍخرًج زكاة شبانُت رأسان ؛عليو اغبوؿ كال ييشًتط ذلك 
 .حوؿ أصلها 

 

رج زكاتو كزكاة ما معو من أرباح , فإف التاجر   متجره إذا حاؿ على مالو األصلي حوالن كامالن :  ربح التجارة /3 , فإنو ىبي
ىذا الربح ال وبتاج , ربح فيها طبسُت ألف ,  كقبل سباـ السَّنىة صارت تساكم مائة ألف ,فلو أفَّ لو أرضان اشًتاىا خبمسُت أٍلفان 

 .فحولو ىو حوؿ أصلو , فيػيزىكًٌي عن مائة ألف , أف وبوؿ عليو حوؿ لوحده بل ىو فرع يتبع األصل 
 
 
 
 

 
 

                                                 
.  (196 / 1 ) اإلفصاح :انظر( 1)
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  وىي , الزَّكاة  ب يف أربعة أشياا من املال ذكرىا امل لِّف :
 .  األنعامهبيمةسائمة / 1
كظبيَّت هبيمة , كالغنم , كالبقر ,  اإلبل  :واألنعام ىي, فنيٍخرًج اؼبعلوفة فال زكاة فيها ,  اليت ترعى من األرض :السائمة ىي   
 ًسٌتة أشهر -تعاىل –فإذا كانت تكتفي دبا ينبتو هللا , كاليت فيها الزَّكاة ىي السائمة اليت ترعى أكثر اغبوؿ , البتهاـ صوهتا ؛ 

أمَّا إذا كانت تيعلف أكثر السَّنىة كأف ,  فهذا أكثر من النَّصف فهو أكثر اغبوؿ ففيها زكاة  ,مثالن  أك سبعة أشهر, كنصف 
كلو كاف عنده ,كطبسة أشهر تأكل فبا ينبت   األرض فإف ىذه ال زكاة فيها, يكوف صاحبها يأٌب ؽبا بالعلف سبعة أشهر 

 . -كسيأٌب بياف ذلك- إاٌل إذا كاف يتاجر فيها فإهنا تكوف عركض ذبارة , أك اإلبل , أك األبقار , مئات من األغناـ 
. كالثمار, كاغببوب , ااارج من األرض /2
  .(كالعملة الورقية , كالًفضَّة , الذَّىب  ) األ ان  /3
فصاحب احملل مثالن كل يـو يعرض , ألهنا تيعرض ٍب تزكؿ : كظبيَّت عركض , ما أيعدَّ للتجارة : كىي  , عروض التجارة /4

كصبهور أىل العلم على أٌف فيها زكاة , ك  الزَّكاة فيها  الؼ بُت العلماء , فسٌميىت عركض ذبارة ,  هبا لالذبارسلعة جديدة 
 -.كما سيأٌب-
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َىِذِه َفرِيَضُة :  َكَتَب َلوُ -َرِضَي هللاُ َعْنُو - َأنَّ َأبَا َبْكٍر : فََأمَّا اَلسَّائَِمة فَاأْلَْصُل ِفيَها َحِديُث َأَنٍس  ] : -رمحو هللا -  قال املصنِّف   

ُ هِبَا َرُسوَلُو ,   َعَلى اَْلُمْسِلِمنيَ - َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - اَلصََّدَقِة اَلَّيِت فَ َرَضَها َرُسوُل َااَِّ  ِبِل : َواَلَّيِت َأَمَر َااَّ يف َأْرَبٍع َوِعْشرِيَن ِمْن َاإْلِ
فَِإْن مَلْ , بِْنُت خَمَاٍض أُنْ َثى : َفِفيَها, فَِإَذا بَ َلَغْت ََخًْسا َوِعْشرِيَن ِإىَل ََخٍْس َوَثاَلِثنَي  , َشاةٌ : َفَما ُدونَ َها ِمْن اَْلغََنِم   يف ُكلِّ ََخْسٍ 

فَِإَذا بَ َلَغْت ِستِّا َوَأْربَِعنَي ِإىَل . بِْنُت لَُبوٍن أُنْ َثى : فَِإَذا بَ َلَغْت ِستِّا َوَثاَلِثنَي ِإىَل ََخٍْس َوَأْربَِعنَي , َفِفيَها , َتُكْن فَاْبُن لَُبونٍ ذََكرٍ 
فَِإَذا بَ َلَغْت ِستِّا  , َجَذَعة: َفِفيَها ,  فَِإَذا بَ َلَغْت َواِحًدا َوِستِّنَي ِإىَل ََخٍْس َوَسْبِعنَي ,ِحقَّة َطُروَقُة َاْْلََمِل : َفِفيَها , ِستِّنَي 

. ِحقََّتاِن َطُروقَ َتا َاْْلََمِل : َفِفيَها ,  فَِإَذا بَ َلَغْت ِإْحَدى َوِتْسِعنَي ِإىَل ِعْشرِيَن َوِمائٍَة ,بِْنَتا لَُبوٍن : َفِفيَها , َوَسْبِعنَي ِإىَل ِتْسِعنَي 
ِبِل ,ِحقٌَّة : َويف ُكلِّ ََخِْسنَي , َفِفي ُكلِّ َأْربَِعنَي بِْنُت لَُبوٍن , فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة   َوَمْن مَلْ َيُكْن َمَعُو ِإالَّ َأْرَبٌع ِمْن َاإْلِ

.  فَ َلْيَس ِفيَها َصَدَقٌة ِإالَّ َأْن َيَشاَا رَب َُّها
 فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة ِإىَل ِمائَ تَ نْيِ َفِفيَها ,َشاٌة :    َويف َصَدَقِة اَْلغََنِم يف َسائَِمِتَها ِإَذا َكاَنْت َأْربَِعنَي ِإىَل ِعْشرِيَن َوِمائٍَة 

فَِإَذا , َفِفي ُكلِّ ِمائٍَة َشاٌة : فَِإَذا زَاَدْت َعَلى َثاَلِ ِائَةٍ , َثاَلُث ِشَياٍه :  فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ِمائَ تَ نْيِ ِإىَل َثاَلِ ِائٍَة َفِفيَها,َشاتَاِن : 
َواَل يُ َفرَُّق بَ نْيَ ,  َواَل جُيَْمُع بَ نْيَ ُمتَ َفرِّقٍ ,فَ َلْيَس ِفيَها َصَدَقٌة ِإالَّ َأْن َيَشاَا رَب َُّها : َكاَنْت َسائَِمُة الرَُّجِل نَاِقَصًة َعْن َأْربَِعنَي َشاًة 

نَ ُهَما بِالسَِّويَّة ,ُُمَْتِمٍع َخْشَيَة اَلصََّدَقة  ِ َواَل خُيِْرُج يف اَلصََّدَقِة َىرَِمًة َواَل َذاَت , َوَما َكاَن ِمْن َخِليَطنْيِ فَِإن َُّهَما يَ تَ َراَجَعاِن بَ ي ْ
.  ُعَوار ٍ 

َوَمْن , ِإالَّ َأْن َيَشاَا رَب َُّها , فَِإْن مَلْ َيُكْن ِإالَّ ِتْسُعوَن َوِمائٌَة فَ َلْيَس ِفيَها َصَدَقٌة , رُْبُع اَْلُعْشِر :    َويف اَلّرَِقة يف ِمائَ يَتْ ِدْرَىٍم 
ِبِل َصَدَقُة َاْْلََذَعِة  َوجُيَْعُل َمَعَها َشاتَاِن ِإْن , َوِعْنَدُه ِحقٌَّة فَِإن ََّها تُ ْقَبُل ِمْنُو َاحْلِقَُّة , َولَْيَسْت ِعْنَدُه َجَذَعٌة , بَ َلَغْت ِعْنَدُه ِمْن َاإْلِ

َوِعْنَدُه َاْْلََذَعُة فَِإن ََّها تُ ْقَبُل ِمْنُو , َوَمْن بَ َلَغْت ِعْنَدُه َصَدَقُة َاحْلِقَِّة َولَْيَسْت ِعْنَدُه َاحْلِقَُّة , َأْو ِعْشُروَن ِدْرمَهًا , ِاْستَ ْيَسَرتَا َلوُ 
. َرَواُه اَْلُبَخاِرّي " َويُ ْعِطيِو اَْلُمصَّدُِّق ِعْشرِيَن ِدْرمَهًا َأْو َشاتَ نْيِ , َاْْلََذَعُة 

, تَِبيًعا َأْو تَِبيَعة :  َأَمَرُه َأْن يَْأُخَذ ِمْن ُكلِّ َثاَلِثنَي بَ َقَرةٍ - َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - َأنَّ اَلنَِّ َّ  : " -رضي هللا عنو-    َويف َحِديِث ُمَعاذٍ 
 .[َرَواُه َأْىُل اَلسَُّنن ِ " ُمِسنًَّة : َوِمْن ُكلِّ َأْربَِعنَي 

 
 
 
 
 

 الشـــزح
 كعدـ , ك فائو ,  النبهاـ صوهتا  ؛كىذه األنواع الثالثة ظبٌيىت هبيمة, فقط  كالغنم, كالبقر , ىي اإلبل  : هبيمة األنعام

 الذم كتبو ألنس -رضي هللا عنو -  الذم فيو كتاب أيب بكر الصديق  -رضي هللا عنو- كذكر اؼبؤلًٌف حديث أنس , إيضاحو 
كىو أصٌح ما ركم   ىذا , كاغبديث   صحيح البخارم ,  للزكاة -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  كفيو فريضة النَّيٌب -رضي هللا عنو - 

 . كىي الزكاة كفيو ذكر الصدقة الواجبة, الباب فهو حديث عظيم 
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  واإلمجاا, ودّل على وجوب الزَّكاة يف هبيمة األنعام السُّنَّة : 
  
 
 

رضي هللا  -   الكتاب الذم كتبو أبو بكر -رضي هللا عنو -  حديث أنس بن مالك :كىو, ما استدٌؿ بو اؼبؤلًٌف : فمن السُّنَّة  .   أ

قىًة الَّيًت فػىرىضى رىسيوؿي اَّللًَّ " : كفيو ,  للزكاة -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  لبياف فريضة النَّيٌب - عنو  عىلىى  -كىسىلَّمى  صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيوً - ىىًذًه فىرًيضىةي الصَّدى
ككال  , -رضي هللا عنو - كأٌما البقر فجاءت   حديث معاذ بن جبل , كالغنم ,  اغبديث فيو ذكر اإلبل  ,().. "اٍلميٍسًلًمُتى 

  . -رضبو هللا- اغبديثُت ذكرنبا اؼبؤلًٌف 

 

     .(2)"  كالغنم  ,كالبقر, كأصبعوا على كجوب الصدقة   اإلبل "   :-رضبو هللا -  فقد قاؿ ابن اؼبنذر:وأّما اإلمجاا .    ب

  ,إذا توفَّرت فيها ثالثة شروطفإفَّ هبيمة األنعاـ ذبب فيها الزَّكاة , كقبل الد وؿ   تفصيل زكاة هبيمة األنعاـ 
: ي   وه   
  .والنَّسل ,  أن تكون ُمعدَّة للدرّ /1
فال بد أف , أك التأجَت فال زكاة فيها , كإف بلغت نصابان ككانت سائمة , أك العمل , فنيخرًج هبيمة األنعاـ اؼبعيدَّة للركوب    

. ككبونبا , أك استعماؿو , ال لتأجَت , كيتولَّد منها , يكوف القصد ىو االنتفاع دبا تدرُّه 
  .-كما سيأٌب- فهذه زكاهتا زكاة عركض التجارة  ,كأمَّا هبيمة األنعاـ اليت ايزبذت للتجارة   

 

 . أو أكثره, أن تكون سائمة احلول / 2
 كمل يكن لآلدمي فيو عمل , فإذا كانت هبيمة األنعاـ تأكل فبا -عز كجل-  اليت ترعى فيما أنبتو هللا : أم, ومعىن سائمة   

كصاحبها ىو الذم يأٌب ؽبا بالطعاـ , أك نشًتيو فنعلفها إيَّاه فال تعدُّ بو سائمة, فبهيمة األنعاـ اليت كيًضعىت   مكاف , نزرعو 
 . -كما تقدَّـ-أك أكثره ,  -ة كاملة فى السَّ :  أم  - سائمة , كالبٌد أف تكوف سائمة اغبوؿ:فهذه ال تسمَّى

 َصَدَقةِ  َويف " : الذم استدٌؿ بو اؼبؤلًٌف ففي لفظ-رضي هللا عنو - حديث أنس بن مالك  :ويدّل على اشرتاط كوهنا سائمة   
 .(3 )" َسائَِمِتَها يف  اْلغََنمِ 

 

  كما سيأٌب-ألفَّ فيها زكاة عركض التجارة , هبيمة األنعاـ اؼبعيدَّة للتجارة ىذه ال ييشًتط أف تكوف سائمة : تنبيو- , 
 , كيشًتم فيها لييتاجر كيربح فهذه زكاهتا زكاة عركض التجارة , يبيع , أك بقره , أك غنمه , فإذا كانت عند رجل إبله 
على طالب العلم أف يتصوَّر أٌف , كال أف تكوف سائمة , كدائما   كل بياف ألحكاـ الزَّكاة , كال يشًتط فيها ًنصىابان 

أك اؼبواد , أك األقمشة , أك السيَّارات ,   هبيمة األنعاـ , عركض التجارة ؽبا باب  اٌص أيَّان كانت ىذه التجارة 
ذى ذبارة , الغذائية    .-كما سيأٌب-ففيو زكاة عركض التجارة , أك غَتىا فبا ازبًي

 

 . أن تبلغ النَِّصاب املْعَتََب شرعاً /3
ذىت للدَّرًٌ     فلو مثالن , لكي ذبب فيها الزَّكاة البد من بلوغ النًٌصاب , ككانت سائمة , كالنٍَّسل , فإذا كانت هبيمة األنعاـ ازبًي

 . (40) : ألف ًنصىاب الغنم يبدأ من ؛ فليس فيها زكاة , كالنَّسل , كازبذت للدًٌرًٌ , سائمة  ( 39 )كاف عند إنساف 

                                                 
( . 1454)ركاه البخارم برقم  (3 .                  )(46ص )اإلصباع: انظر ( 2( .                )1454)ركاه البخارم برقم  (1)
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 : أوالً 
أ
 اِاب

ُ
اج
َ
ك
َ
   ِ س

 
  للزَّكاة اليت أمر الرسوؿ  -رضي هللا عنو- بياف أيب بكر الصديق : كفيو  - رضي هللا عنو- حديث أنس   -رضبو هللا- ذكر اؼبؤلًٌف    
 كأفَّ النًٌصاب يبدأ , كبدأ ببياف زكاة اإلبل  ,  -جٌل كعال -كاليت ىي أمره من هللا , هبا اؼبسلمُت  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - 
رًجها تطوعان من عنده فال , من اإلبل فال زكاة عليو  ( 5) فمن كاف عنده أقل من , ًمن اإلبل  ( 5) : من  إالَّ إذا أراد أف ىبي
. بأس 
من اإلبل   كل طبس من  ( 24) : كبُتَّ أنو إىل ,  ( شاة) : من اإلبل فعليو أف ىبيٍرًج زكاتو كىي  ( 5 )كمن كاف عنده - 

( .  شاة) اإلبل 
فإذا زادت ىذه اػبمس من اإلبل خبمس أ رل من اإلبل حبيث , ( شاة واحدة)  :أفَّ طبسان من اإلبل فيها: قيلنا :  فمثالً    

: فهو يدكر   القدر األكؿ كىو , كأمَّا ما قبل العشرة من اإلبل  , (شاتان: ) من اإلبل ففيها  (10)يكوف اجملموع 
  :فنقول ( . شاة واحدة)
.  (شاتان : )من اإلبل ففيها (10) فإذا بلغتٍ  , (شاة واحدة) : من اإلبل (9) إىل (5)من - 

 

. من اإلبل  (25) حىت يكوف عنده ( شاة واحدة: )   كل طبس زائدة من اإلبل ُثَّ  -
( .  ثالث ِشَياه)  :ففيها, من اإلبل  (15) إذا كاف عنده  :فمثالً    
.  (أربع ِشَياه: )ففيها, من اإلبل  (20) فإذا كاف عنده -
,  ًبَّ ؽبا سىنىة من اإلبل    ما:كىي ,  (بنت خماض: )ففيها , من اإلبل  (25) فإذا كاف عنده -

 

ح لك كيفية ِنَصاب اإلبل  : فتأمَّلو , ولعلَّ اْلدول اآليت يوضِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. مالو سنة كمن اؼباعز, كىي من الضَّأف مالو ستة أشهر أك اؼباعز ,, كاألنثى من األغناـ سواء كانت من الضأف , لفظ يطلق على الذكر :الشَّاة ( 1)
اض  (2)  . ما ًبَّ ؽبا سىنىة من اإلبل: كىي , بفتح اؼبيم :بنت ـبى

القدر الواجب فيو النَِّصاب من اإلبل 
 .() شاة كاحدة 9 – 5
 .شاتاف 14 – 10
 .ثالث ًشيىاه 19-  15
أربع ًشيىاه  24-  20
اض 35-  25  .() بنت ـبى
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:   يُت  بع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كبياف القدر الواجب   إ راج الزَّكاة اؼبوضَّح   اعبدكؿ السَّابق انعقد عليو  , ككل ما مضى من بياف األنًصبة   اإلبل   
  .(1)اإلصباع 

 

.  (ِحقِّة: )َخسني ك  كل (, بنت لَُبون: )أربعني ففي كل  (  فما فوق121)فمن كاف عنده -    
فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ِعْشرِيَن َوِمائٍَة َفِفي ُكلِّ َأْربَِعنَي بِْنُت لَُبوٍن َويف ُكلِّ  ": كفيو -رضي هللا عنو - حديث أنس  :ويدّل على ذلك 

 . "ََخِْسنَي ِحقٌَّة 
ًمل العددر كننظ, نٍقًسمها  (  فما فوق121) إذا كانت اإلبل  :واملقصود يف حساب ذلك  ؟ ( أربعني) كم ربى

 ( عشرة) أالَّ يكوف اؼبتبقًٌي بعد الًقسمة  :بشرط,  (ِحقَّة: )فنجعل فيو  (َخسني  )ككم ربًمل العدد  ,(بنت لَبون): فنجعل فيو 
                                                                                                       .فأكثر
,  (ثالثة)كالباقي , ثالث مرَّات  (40)لوجدنا أهنا ربًمل , لو أردنا ًقسمتها , من اإلبل  (123) رجل عنده :مثال ذلك    
. (  ثالث بنات لَُبون)  فيها :ف إذ
مرَّة كاحدة  ( 50) ك, مرَّتُت  (40)لو أردنا ًقسمتها لوجدنا أهنا ربمل , من اإلبل  (135)رجل عنده  : مثال آخر   

 لتبقَّى , ثالث مرات  (40)بينما لو قسٍَّمنا ىذا العدد على ,  (ِحقَّة واحدة )و,  (بنتا لبون) فيها :ف إذ, ( َخسة)كاؼبتبقًٌي 
. الًقسمة  اطئة: ف إذ(,َخسة عشر)

                                                 
 . ىي ما متَّ  َلا سنتان: بنت لَُبون   (1)
 . األنثى من اإلبل اليت متَّ َلا ثالث سنوات ىي: ِحقَّة  (2)
  . ما متَّ َلا أربع سنوات من اإلبل:ىي: َجَذَعة  (3)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
- . رضبو هللا  - عند البخارم الذم أكرده اؼبؤلًٌف- رضي هللا عنو - , كدؿَّ عليو حديث أنس  (5/418,400)كالنوكم   اجملموع , ( 46ص )كما نقلو ابن اؼبنذر   كتاب اإلصباع ( 1)

القدر الواجب فيو النَِّصاب من اإلبل 
بنت لىبيوف 45 -  36

( ). 
 .(2 )ًحقَّة 60-  46
 .(3) جىذىعىة 75-  61
 .بنتا لبوف 90- 76
 .ًحقَّتاف    120 - 91
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  ألنو كلَّما زدت عشرة تغَتَّ القدر؛فاعلم أفَّ الًقسمة  اطئة ,  (عشرة فأكثر)إذا قسَّمتى فتبقَّى معك  : ويقول أىل العلم   
. الذم هبب إ راجو 

 

  : سب  من الفوائد ما يليماضاف لِ يُ    

 

رىج من األغناـ ,  ( 24) من اإلبل إىل  ( 5 )ييستفاد فبٌا سبق أفَّ من كاف عنده  : الفائدة األوىل-   )فإذا بلغت , فإفَّ زكاتو زبي
.  (بنت خَماض) :كىي, فإنو ىبيٍرًج من اإلبل  ( 25
رًج من األغناـ قبل ذلك ال من اإلبل : -وهللا أعلم-  واحِلكمة من ذلك      ,مع أٌف زكاة كل ماؿ زبيٍرىج من جنسو,  كونو ىبي

.  ككوهنا ماؿه عظيمه عند صاحبها, ًقلَّة اإلبل : ىي 
 

ًشيىاه بدالن عنها فال  (5) فلو أ رج -كما سبق -(بنت خماض : )ففيها, من اإلبل  (25)من كاف عنده  : الفائدة الثانية- 
زئ  . ذبي
زئو ,  (بنَت خماض)كمل هبد , من اإلبل  (25)من كاف عنده  : الفائدة الثالثة-    ,كبالنَّص,  باإلصباع (ابن لبون ذََكر)فإنو هبي

.  الَّذم أكرده اؼبؤلًٌف  -رضي هللا عنو - كما دؿَّ عليو حديث أنس 
. لداللة النَّص عليو , الَّذم لو سنتاف , كالبد أف يكوف ذىكىران  ىو:  وابن لبون

 

ىذا فيو بياف ,  ( َطُرْوَقُة اْلمل) :  الذم أكرده اؼبؤلًٌف   اغبًقَّة أهنا -رضي هللا عنو -  قولو   حديث أنس:الفائدة الرابعة - 
مل عليها البضائع :وقيل ألهنا استحقت أف يطرقها الفحل , ؛  ملاذا مسَّيت ِحقَّة  .  كاؼبتاع ,  ألهنا استحقت أف وبي
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نِ  : ثاًيًا 
َ
ٌ
َ
غ
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ُ
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ٌ زكاة الغنم , كفيو بياف زكاة اإلبل  ,  -رضي هللا عنو-  حديث أنس  -رضبو هللا- ذكر اؼبؤلًٌف     كأفَّ النًٌصىاب   زكاة الغنم يبدأ , ٍبي
 . شاة فليس عليو زكاة (40)كمن كاف عنده دكف  ,(شاة واحدة): شاة ففيها (40)فمىٍن كاف عنده , شاة  (40)من 
: أنَّو  -رضي هللا عنو - ودلَّ حديث أنس   
. شاة فليس عليو   الزَّكاة إاٌل شاة كاحدة  (120)شاة إىل  ( 40 )من كاف عنده - 
  . (شاتان: )شاة ففيها  (200)شاة إىل  (121)كمن كاف عنده - 
.  ( ثالث ِشَياه )فيها  (300)إىل  (201)كمن - 
.  (أربع ِشَياه) :شاة ففيها ( 400 )ٍبيَّ بعد ذلك إذا سبَّت فوقها دبائة حبيث صار عنده - 
ٌ   كل مائة زائدة -   , كىكذا ,    اؼبقدار الذم هبب إ راجو (شاة زائدة)ٍبي

 

 :تأّمل اْلدول املرَف  
 

القدر الواجب فيو النَِّصاب من الغنم 
 .شاة  120 - 40 

 .شاتاف      200 -121
 .ثالث ًشيىاه 399 - 201
 .أربع ًشيىاه 499 - 400
 .طبس ًشيىاه  599 - 500
 .كىكذا   كل مائة شاة, ًسٌت ًشيىاه     699 - 600

 
 

 

 
 

, كاإلصباع أيضان , -رضبو هللا– الذم أكرده اؼبؤلًٌف -رضي هللا عنو  - كاالستدالؿ على ما سبق كما تقدَّـ النَّص كىو حديث أنس    
ي عن إ راجو   الصَّدقة ,  زبصُّ  لطة هبيمة األنعاـ -رضي هللا عنو - كىناؾ أحكاـ   حديث أنس  كمن كجبت عليو , كما هني
 أك العكس ماذا يفعل ؟ , ًحقَّة كليس عنده إاٌل جذعة 
.  ألنو من األنسب أف نيورد ًنصىاب زكاة البقر اآلف  ؛زكاة البقرعلى ككل ىذا سىنيورده بعد الكالـ 
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زِ  : ثالثًا 
َ
ق
َ
ث
أ
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ُ
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 ًإىلى - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - بػىعىثىًٍت النَّيبُّ :"  قاؿ -رضي هللا عنو -  على ًنصىاب زكاة البقر حبديث معاذ -رضبو هللا  - استدٌؿ اؼبؤلًٌف    

ًثُتى بػىقىرىةن تىًبيعنا أىٍك تىًبيعىةن كىًمٍن كيلًٌ أىٍربىًعُتى ميًسنَّةن   . () "اٍليىمىًن فىأىمىرىِن أىٍف آ يذى ًمٍن كيلًٌ ثىالى
كقد ركم ىذا عن معاذ بإسناد متصل "  :- رضبو هللا  - الرب كقاؿ ابن عبد, " حديث حسن "  :- رضبو هللا - قاؿ الًتمذم    

 . (2) "صحيح ثابت 
فمن كاف عنده ثالثُت من البقر هبب عليو إ راج , ( 30) دؿَّ على أفَّ ًنصىاب البقر يبدأ من -رضي هللا عنو -  فحديث معاذ   

. كمن كاف دكف ذلك فليس عليو زكاة , الزَّكاة 
رًج  (30) كأفاد اغبديث أفَّ من كاف عنده    (. تبيعة ) أك ( تبيعاً ) من البقر هبب عليو أف ىبي
ي بذلك تبيعة ,  :كاألنثى, ًبَّ لو سىنىة , ىو الذَّكىر من أكالد البقر : التَِّبيع ك .   كرعًيو  , كؾبيئو ,ألنو يتبع أمو   ذىابو:  ومسُِّ
.  (ُمِسنَّة)من البقر ففيها  (40)كمن كاف عنده    

.  ىي أنثى البقر اليت ًبَّ ؽبا سنتاف , فمن كاف عنده أربعُت من البقر ىبيٍرًج   زكاتو ميًسنَّة :واملُِسنِّة 
ٌ   كل ثالثُت تبيعه أك تبيعةه      . الذم تقدَّـ -رضي هللا عنو -  ك  كل أربعُت ميًسنًٌةه غبديث معاذ, ٍبي
:  ه  وعلي   
رج  (39)إىل  (30)فإف مىن عنده -   ( . تبيعة ) أك(  تبيعاً ) ىبي
رًج  (59)إىل  (40)كمىٍن عنده -  ( . ُمسنَّة)ىبي
رج  (60) كمىٍن عنده -  ( . تبيعتني  )أك(  تبيعني) من البقر ىبي
تُت كيلَّما زاد عشرة فإنو يتغَتَّ الواجب إ راجو , ففي -  كىكذا   كل ,   (ُمِسنَّة)   كى ( ً  تبيعا)   : مثالن (السَّبعني)كما بعد السًٌ
 ك, كاغبساب فيو كاغبساب   اإلبل   بنت اللَّبيوف  ,  ( [ُمِسنَّةٌ  : )أربعني ]ك  كل ( [ ,  تبيعة) أك( تبيٌع : )  ثالثني] 

. اغبًقَّة 
. فاغبساب  اطئ , فإف تبقَّى بعد الًقٍسمىة عشرة فما فوؽ , ًبشرط أالَّ يتبقى عشرة فما فوؽ : وىنا أيضاً يُقال      

  :وبناا على ذلك تكون الِقسمة وف  ما يلي
 
 
 
 

                                                 
( . 1803)ركاه ابن ماجو برقم ,  (2451)ركاه النَّسائي   الصغرل برقم ,  (623)ركاه الًتمذم برقم ,  (1576)ركاه أبو داكد برقم ,  (22084)ركاه أضبد برقم  (1)
( . 2/275)التمهيد : انظر  (2)

 .القدر الواجب فيو .النَِّصاب من البقر
 .تبيع 39 – 30
 .ميًسنَّة 59 – 40
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: يُت بع 
 

 .القدر الواجب فيو .النَِّصاب من البقر
 .تبيعاف 69 - 60 

 .كميًسنَّة, تبيع  79 – 70
 .مسنَّتىاف 89-  80
 .ثالث تبيعات 99 – 90
 .تبيعاف كميًسنَّة 109 - 100
 .كتبيعة, ميسنَّتاف  119 – 110
ىبتار ميعطي , أك ثالث ميًسنَّات , أربع تبيعات  129- 120

 .الصدقة
 
 

 .كبعضها أنثى إذا كاف عليو أكثر من تبيع,  كهبوز بعضها ذكران  ,أك أنثى, ك  التَّبيع هبوز إ راجها ذكران , كعلى ىذا فىًقس    
 

  الذي أورده امل لِّف  -رضي هللا عنو  - مسائل دلَّ عليها حديث أنس :
 
 

 خشية إخراج الصدقة , وال يُ َفّرق بني ُمتِمع ال جُيَْمع بني متفرِّق : مسألة ,  . 
: ففي اؼبسألة النَّهي عن شيئُت    
:  كباؼبثاؿ يتَّضح اؼبقاؿ ,أنَّو ال جُيمع بني متفرِّق خشية إخراج الصَّدقة  :أوالمها  

 ليأ ذ الزَّكاة - اؼبصَّدًٌؽ -فجاءىم عامل الزَّكاة  , (أربعون شاة)كعند كل كاحد منهما ,  لو أفَّ ىناؾ ثالثة أشخاص :مثالً    
ؼباذا ال قبمع ىذه الشياه : فلو قالوا , (  ثالث ِشياه)  :كؾبموع الًشياه اليت سيأ ذىا, ( شاة)منهم فإنو سيأ ذ من كل كاحد 

:   ألهنم لو صبعوىا   مكاف كاحد صار عددىا ؛لًئال يكثر علينا ما لبرجو ؛ اؼبتفرقة   مكاف كاحد 
, أما لو كاف ماؿ شخص ألنو ًحيلة ؛ كال هبوز , فهذا الفعل منهيه عنو  , (شاة واحدة: ) كال هبب فيها إاٌل (مائة وعشرين)

   الرياض , فالصحيح أف الزكاة عليو كاجبة ألف ما (عشرون شاة )   رفحاء ك (عشرون شاة)نفسو متفرؽ كأف يكوف لو 
 . عنده قد بلغ نصابان , كاؼبالك ؽبا كاحد كإف كانت متفرقة

: أنَّو ال يُفرَّق بني ُمتِمع خشية الصَّدقة أيضاً : ثانيهما 
فلو جاء , كؽبا راعو كاحد , مرعاىا كاحد , كجعلونبا ـبتلطة ,  (سبعني من الغنم: ) لو أفَّ شخصُت تشاركا   :مثال ذلك    

. ىذا ىو الواجب   حقهم  , (شاة واحدة: ) أل ذ منهم -اؼبصىدًٌؽ - عامل الزَّكاة 
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فإذا جاء اؼبصَّدًٌؽ , ( َخساً وثالثني من الغنم)  :نريد أف نفًتؽ فيأ ذ كل كاحد منَّا نصيبو:  فلو قالوا قبل أن يأيت املصَّدِّق 
. ألنو ًحيلة ؛ كال هبوز , فهذا الفعل منهيٌّ عنو , ألف كل كاحد منَّا مل يبلغ النًٌصىاب ؛ فلن يأ ذ شيئان 

 

  ما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان بينهما بالسويَّة :مسألة. 
  ؟ وىذه املسألة ىي مسألة املال املُختَلط كيف يكون إخراج زكاتو    
, حبيث كانت أغنامهم مكاهنا كاحد   مبيتها , كاؼببيت , كالرَّاعي ,    اؼبرعى(مائة وعشرين شاة)لو تشارؾ اثناف   :  فمثالً 

  ؟(خُمْتَ َلطاً  )فكيف يكون إخراج زكاتو ؟ وم  نسمِّي املال( ,  مال خُمتَلط: )فهذا , كالرَّاعي كاحد , كمرعاىا كاحد 
. كا تلفوا   ربديد ىذه األشياء , أشياءن إذا توفَّرت فاؼباؿ يكوف ـبيٍتىلطىان  - رضبهم هللا- حدَّدى الفقهاء    
عتربة فيها :والصَّواب 

ي
أنَّ كل ما مل يأِت يف الشَّرا : ]  والقاعدة,  أفَّ اػبيٍلطىةى مل يدٌؿ دليل صحيح على ربديد األشياء اؼب

اؼبسقى  ك, كاؼببيت كاحد ,  فإذا دؿَّ العيٍرؼ على أفَّ اػبيٍلطىة تكوف معيتربة بكوف الراعي كاحد  [ , ديده يرجع فيو إىل الُعْرفِ 
, كاػبيلطىة معتربة حينئًذ , فإهنا إذا توفَّرت ىذه األمور فإنو وبيٍكىم بأٌف اؼباؿ كاحد ,  كغَتىا من األمور   العيٍرؼ ,كاؼبأكل كاحد

كعليو فلو انفرد أحدينبا   بعض السَّنىة فال  ,  -رضبهم هللا -  كبو قاؿ صبهور العلماء, كالبد أٌف يكوف اال تالط   صبيع السَّنىة 
. أثر للخيٍلطىة

فإنو إذا جاء عامل , رأسان من األغناـ (  مائة وعشرين) ككاف عندنبا , فلو أفَّ شخصُت توٌفر   ماليهما ما ييعترب   اػبيلطىة    
كيًتاجعاف بينهما بالسويَّة    صم ,  ألف اػبليطُت يكوناف كالشَّيء الواحد  ؛الزَّكاة أل ذ الزَّكاة فإهنما يعطيانو شاة كاحدة

( 80)كإذا كاف لزيد مثال , فإف كل كاحد منهما وبمل النًٌصف , رأسان (  ستني) فإذا كاف لكل كاحد منهما , مقدار الزَّكاة 
. كىكذا , كعمرك الثلث , فإف زيدان يتحمَّل الثلثُت , رأسان  (40)كلعمرك , رأسان 

 

 (ذات عوار)وال ,  (ىرمة)ال خُيِْرج يف الصَّدقة :  مسألة .
 كأيضان قولو () "َواَل خُيَْرُج يف الصََّدَقِة َىرَِمٌة َواَل َذاُت َعَواٍر َواَل تَ ْيٌس ِإالَّ َما َشاَا اْلُمَصدِّقُ " :كفيو  -رضي هللا عنو - غبديث أنس 

. فالعبد ال يدفع اػببيث بل يدفع الطَّيًٌب  , [267: البقرة] {َوالَ تَ َيمَُّموْا اْاَِبيَث ِمْنُو تُنِفُقوَن }  - :تعاىل –
 

كفبا تتعلَّق نفوسهم بو , يأ ذ أنفسها كأحسنها ؛ ألف ىذا وبزهنم  كأيضان اؼبصَّدًٌؽ إذا أ ذ من أىل اؼباشية الزَّكاة فإنو ال    
كأمره أف يأ ذ منهم ,  حُت بعثو لليمن  - رضي هللا عنو- ؼبعاذ بن جبل -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  كلذا قاؿ النَّيبُّ , فيستثقلوف الزَّكاة 

. أنفس أمواؽبم :  أم (2) "فَِإيَّاَك وََكَرائَِم َأْمَواَلِِمْ "  :كقاؿ لو , الزَّكاة 
 
 

 " َويف الّرِقَِّة رُْبُع اْلُعْشِر فَِإْن مَلْ َتُكْن ِإالَّ ِتْسِعنَي َوِمائًَة فَ َلْيَس ِفيَها َشْيٌا ِإالَّ َأْن َيَشاَا رَب َُّها"  :قولو - 
. - كسيأٌب الكالـ عليها   باب زكاة النَّقدين  -  الًفضَّة  :الّرِقَّة ىي    

  أك ليس عنده إالَّ أعلى منها , لكن ليس عنده إالَّ أدىن منها , من كجبت عليو زكاة : مسألة .

                                                 
( . 1455)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 19)ركاه مسلم برقم ,  (1496)ركاه البخارم برقم  (2)
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ل  فهو , (احلِقَّة) :كىي, لكن ليس عنده إال أدىن منها  , (عةذاجل) رجل كجبت عليو   زكاتو :مثال ذلك   ( ,عةذج)مل وبصًٌ
كىذا ,  أك عشرين درنبان مع اغبًقَّة اليت دفعها  ,لكن هبرب النَّقص الَّذم عنده إمَّا بشاتُت , (احلِقَّة)فهذا يدفع لعامل الزَّكاة 

. أك عشرين درنبان , إمَّا هبرب بشاتُت , كىو باػبيار   ىذا اعبرباف  , (جَباناً : )ييسمَّى 
ل  , (اْلذعة: )كىي , لكن ليس عنده إالَّ أعلى منها  , (احلِقَّة) رجل كجبت عليو   زكاتو :مثال آخر     فهو مل وبصًٌ
 .أك عشرين درنبان , إمَّا يعطيو شاتُت , كيعطيو عامل الصَّدقة مقدار الزيادة  , (اْلذعة)فهذا يدفع , (ِحقَّة)
 

  مَّا إ , ؼ-صٌلى هللا عليو كسٌلم - كل شاة بعشرة دراىم ىذا   عهد النَّيبًٌ ,  (عشرون درمهاً )أك ( شاتان): اْلَبان : فائدة
أك عشرين درنبا , كإمَّا أف يكوف الذم , فيدفع لعامل الزَّكاة جربانان شاتُت  , أف يكوف فرضو أقٌل من الواجب عليو

.  أك عشرين درنبا , عنده أعلى من الواجب عليو فيدفع لو عامل الزَّكاة جربانان شاتُت 
ِبِل َصَدَقُة اْْلََذَعِة :" -رضي هللا عنو -   كتاب أيب بكر  -رضي هللا عنو - حديث أنس  : ويدّل على ذلك َمْن بَ َلَغْت ِعْنَدُه ِمْن اإْلِ

َولَْيَسْت ِعْنَدُه َجَذَعٌة َوِعْنَدُه ِحقٌَّة فَِإن ََّها تُ ْقَبُل ِمْنُو احْلِقَُّة َوجَيَْعُل َمَعَها َشاتَ نْيِ ِإْن اْستَ ْيَسَرتَا َلُو َأْو ِعْشرِيَن ِدْرمَهًا َوَمْن بَ َلَغْت 
ِعْنَدُه َصَدَقُة احْلِقَِّة َولَْيَسْت ِعْنَدُه احْلِقَُّة َوِعْنَدُه اْْلََذَعُة فَِإن ََّها تُ ْقَبُل ِمْنُو اْْلََذَعُة َويُ ْعِطيِو اْلُمَصدُِّق ِعْشرِيَن ِدْرمَهًا َأْو 

. ()..."َشاتَ نْيِ 
 .ألف النَّص إمبا كرد   اإلبل ؛ فهو  اٌص هبا دكف بقيَّة هبيمة األنعاـ , كاعبرباف ال يد ل إالَّ   اإلبل فقط 

 

  كل شاة بعشرة دراىم , كأٌما اليـو , شاتُت -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  العشركف درنبا كانت تساكم على عهد النَّيبًٌ :مسألة
 ؟أو تقودياً عن الشاتني ,  تعييناً البد منها -صّلى هللا عليو وسّلم - فهل وضعها النَّ ُّ , فالعشركف درنبان ال تساكم شيئان 

 أٌف العشرين درنبا تقويبان مقابل الشَّاتُت كليس تعيينان , فلو كانت قيمة الشَّاتُت اليـو مائيت درىم :  -وهللا أعلم -األظهر    
 جعلها مقابل الشاتُت  -صٌلى هللا عليو كسٌلم  -ألف النَّيٌب  ؛ لوجب أف يعطيو مائيت درىم كال تكفي العشركف, مثالن 
 .  -كهللا أعلم- 

 
 
 
 

                                                 
( . 1453)ركاه البخارم برقم  (1)



  
 

 

 سكـاج األثـوـاى
 كتاب الزَّكاة- بداية املتفقِّهني 

17 

 
ُ
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َ
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َ
و
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َ
ك
َ
 .[س

 
ُلَغ ِمائَ يَت ِدْرَىٍم : َو َأمَّا َصَدَقُة اأَلْثَ َماِن ] :-رمحو هللا -   قال املصنِّف    . [َوِفيَها رُْبُع اَْلُعْشِر , لَْيَس ِفيَها َشْيٌا َح َّ تَ ب ْ
   

الشـــزح 
: فاؼبراد بالنَّقدين , ككالنبا سواء   التسمية , كالًفضَّة ,  الذَّىب :أم,  زكاة النَّقدين  :كيقاؿ, ىذا باب فيو زكاة األشباف    

 .                                                                                                                                                 كاألكراؽ النقديَّة اليـو , كاف ًعوضه عنها  ما: كيد ل فيهما , كالًفضَّة , الذَّىب 
 

  واإلمجاا, والسُّنَّة , الكتاب : والِفضَّة , دلَّ على وجوب زكاة الذَّىب.  
 

ْرُىم بَِعَذاٍب  } -تعاىل – قولو  :فِمن الكتاب. أ  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّىَب َواْلِفضََّة َوالَ يُنِفُقونَ َها يف َسِبيِل ااِّ فَ َبشِّ
 [34:التوبة] {َألِيمٍ 
َما ِمْن َصاِحِب َذَىٍب َوالَ ِفضٍَّة :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أفَّ رسوؿ هللا  -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة :  ومن السُّنَّة. ب

َها َحقََّها ِإالَّ ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة ُصفَِّحْت َلُو َصَفاِئَح ِمْن نَاٍر فَُأْحمِ يالَ يُ َ دِّ  َها يف نَاِر َجَهنََّم فَ ُيْكَوى هِبَا َجْنُبُو َي  ِمن ْ َعَلي ْ
َوَجِبيُنُو َوَظْهُرُه ُكلََّما بَ َرَدْت ُأِعيَدْت َلُو يف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه ََخِْسنَي َأْلَف َسَنٍة َح َّ يُ ْقَضى بَ نْيَ اْلِعَباِد فَ يُ َرى َسِبيُلُو ِإمَّا ِإىَل 

 .()..." َعَلْيِو يف نَاِر َجَهنَّمَ يَ  زََكاتَُو ِإالَّ ُأْحمِ يَما ِمْن َصاِحِب َكْنٍز الَ يُ َ دِّ "  :ك  ركاية ,  " اْْلَنَِّة َوِإمَّا ِإىَل النَّارِ 
 

  .(2)  اإلصباع على ذلك   كتابو اإلصباع-رضبو هللا -  فقد نقل ابن اؼبنذر:  وأما اإلمجاا. ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( . 987)ركاه مسلم برقم  (1)
 . (48ص)اإلصباع : انظر  (2)
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ةِ : أوالً 
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َّز
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ُ
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  ًٌرضبهم هللا  -  حديث   ربديد ًنصاب الذَّىب , كلكن انعقد إصباع العلماء-صلَّى هللا عليو كسلَّم - مل يصٌح عن النَّيب- 

كال زكاة فيما دكف ذلك , كنقل اإلصباع على ذلك غَت كاحد من السَّلىف ,  عشرون مثقااًل   :على أفَّ ًنصىاب الذَّىب
() .

. ففيو زكاة  (  مثقاالً 20 )إصباع العلماء على أفَّ مىٍن عنده :  دليل ِنَصاب الذَّىب :نإذ
  ً؟كم تساوي العشرون مثقاال 

 

 من الذَّىب جراماً  ( 85) :  أهنا تساكم  -رضبو هللا- كا تار شيخنا ابن عثيمُت , ا تلف العلماء   ذلك على ًعدَّة أقواؿ    
. اػبالص 

. (2)"طبسة كشبانُت جرامان من الذَّىب اػبالص : فبلغ , كقد حرَّرتي ًنصىاب الذَّىب :"  - رضبو هللا- قاؿ شيخنا ابن عثيمُت    
 من الذَّىب اػبالص فقد بلغ النًٌصىاب فعليو الزَّكاة , كمن كاف دكف ذلك فال زكاة عليو , جراماً ( 85) من كاف عنده :إذن

يو الناس اليـو عيار , كىذا   الذَّىب اػبالص  ,   الصان  يكوفال  ألف   أيدم النَّاس من أنواع الذَّىب ما؛( 24)الذم ييسمًٌ
 ( .18)كعيار , ( 21 )كإمبا ـبلوط دبواد إضافية كعيار 

 

 ما كانىو :  فالذَّىب ااالص, الذَّىب اؼبوجود   أيدم النَّاس اليـو ىبتلف با تالؼ عياره  : إذن نقول فائدة  
كىذه اؼبواد , كثرة اؼبواد اؼبضافة :ككلَّما قلَّ عياره فهو يعٍت , ـبلوط  : كما كاف دكف ذلك   عياره فهو,  ( 24 )عياره

 .كالبد من مراعاة ذلك عند الفتول , اؼبضافة ال يصٌح اعتبارىا من صبلة ًنصىاب الذَّىب 
 : تبعاً للعمليات احلسابية التالية, سيختلف النَِّصاب باختالف عياره  :ن فإذ 

 العملية احلسابية ما كان عياره
ر  غرامان 85 = 24 ÷ 24 × 85 24  لىذا ىو ًنصىاب الٌذىب اػبالص الذم عليو ذبي

  .اؼبسائل
يعتربى   الذَّىب   غرامان 97,14 = 21 ÷ 24 × 85 21

إذا كاف عياره , فهذا ىو النًٌصىاب اؼب
(21 . )

   غرامان 113,33 = 18 ÷ 24 × 85 18
  غرامان 127,5 = 16 ÷ 24 × 85 16 

 
 
 

 .( 3)" حىت يبلغ  الصها  ,فال زكاة فيها, أك ًفضَّة مغشوشة , إذا كاف لو ذىب " :  -رضبو هللا - قاؿ النوكم 

                                                 
 . (20/145)الرب   التمهيد البن عبد :كانظر, ( 48ص)اإلصباع البن اؼبنذر : انظر ( 1)
( . 467 / 5 )اجملموع: انظر  (3                      )( .6/97)اؼبمتع : انظر  (2)
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 ا : ثاًيًا 
ُ
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 ئتا درىماِنَصاب الِفضَّة م . 

  .ويدّل على ذلك
َويف الّرِقَِّة رُْبُع اْلُعْشِر فَِإْن مَلْ َتُكْن ِإالَّ ِتْسِعنَي  " : كفيو  الذم ذكره اؼبؤلف   الباب السابق-رضي هللا عنو -  حديث أنس .أ

كىذا يدٌؿ على أهٌنا إذا نقصت عن مائيت درىم فليس , ىي الًفضَّة :  , كالرًٌقَّة ()"َوِمائًَة فَ َلْيَس ِفيَها َشْيٌا ِإالَّ َأْن َيَشاَا رَب َُّها 
َولَْيَس يف ِتْسِعنَي َوِمائٍَة َشْيٌا فَِإَذا بَ َلَغْت ِمائَ تَ نْيِ : " عند أضبد كأيب داكد  -رضي هللا عنو - كيؤيد ىذا حديث علي , فيها زكاة 

 . (2)"َفِفيَها ََخَْسُة َدرَاِىَم 
 . درىم( 200)ًنصىاب الًفضَّة :  انعقد اإلصباع على أفَّ .ب

  ؟  درىم ( 200 )كم تساوي 
  

-   على أهنا تساكم مائة كأربعُت مثقاالن , كا تار شيخنا ابن عثيمُت-رضبهم هللا -    ىذا  الؼ أيضان إالَّ أف صبهور العلماء   
 . (3 )جراماً ( 595): عادؿ ا تي  أنَّو-رضبو هللا 
 .كمن كاف دكف ذلك فال زكاة عليو, كعليو الزَّكاة ,  من الًفضَّة فقد بلغ النًٌصاب جراماً ( 595)من كاف عنده :  إذن   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( . 1454)ركاه البخارم برقم  (1)
 (.1574)ركاه أبو داكد برقم ,  (711)ركاه أضبد برقم  (2)
 . (18/93)ؾبموع فتاكاه :  انظر ك, ( 6/9) اؼبمتع  :انظر( 3)
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ال شكَّ أفَّ فيها ,  كغَتنبا من العمالت اليت تقـو مقاـ الذَّىب كالًفضَّة ,كاعبنيهات, األكراؽ النقدية اليـو من الرياالت       
فالناس اليـو يتبايعوف هبذه األكراؽ , , فلئن كانوا   السابق يتبايعوف بالذَّىب كالًفضَّة منو  ألف البدؿ لو حكم اؼببدؿ  ؛زكاة

:  كلكن اػبالؼ , النقديَّة 
 ؟ أو بِِنَصاب الِفضَّة, ىل تُ َقدَّر األوراق النقديَّة بِنَصاب الذَّىب    
؟  كعليو فمن عنده ماؿ يريد أف يعرؼ ىل بلغ ًنصىابان أـ ال,  ألف الذَّىب قيمة ثابتة غالبان ؛ تػيقىدَّر بًنصىاب الذَّىب :فقيل    

 من ا رامً ( 85)عنده من األكراؽ النقدية يبلغ قيمة  فينظر ىل ما ؟  كم يساكم غراـ الذَّىب:يسأؿ من يبيع الذَّىب 
. كإالَّ فال زكاة عليو , فعليو زكاة  ؟ فإف كاف يبلغ الذَّىب أـ ال

كعليو من كاف عنده ماؿ يريد أف يعرؼ ىل ,  ألف ًنصىاب الًفضَّة ثابت   السُّنَّة الصحيحة ؛ تػيقىدَّر بًًنصىاب الًفضَّة :وقيل    
.  ينظر كم يساكم غراـ الًفضَّة اليـو  ,بلغ نصابان أـ ال

. ألنو ىو األنفع للفقراء ؛ فيػيقىدَّر النًٌصىاب بو , أنَّو يينظر أيهما أحٌظ للفقراء :  - وهللا أعلم -واألظهر    
كسأؿ عن  , لاير ( 20)أفَّ الغراـ الواحد يساكم : فقيل لو , كسأؿ عن غراـ الذَّىب ,  لاير( 600) رجل عنده :مثال ذلك 
 . ريااًل واحداً أفَّ الغراـ الواحد يساكم : فقيل لو , غراـ الًفضَّة 

 ًفضَّة , فهو بتقدير الًفضَّة  رام( 600) من الذَّىب , كبتقدير الًفضَّة يساكم  رام( 30)معو  فبتقدير الذَّىب يساكم ما   
رًج  . كبتقدير الذَّىب ال ىبرج , زَّكاة اؿىبي
 فغراـ الذَّىب اليـو بستُت لاير تقريبان , كلو اعتربنا ًنصىاب -كالسيما عندنا   اؼبملكة - األحٌظ للفقراء اليـو الًفضَّة  ك   

فال زكاة  (5100), فمن كاف عنده دكف (  لاير5100=60×85 : )الذَّىب لكاف فيو إضرار على الفقراء , كعليو نقوؿ 
. عليو , كالشٌك أفَّ   ىذا إضراران بالفقراء 

لوجبت الزَّكاة على أكرب عدد من اؼبسلمُت , كلو قيدًٌر أنو   بلد من البلداف  ك, كلو اعتربناىا بالًفضَّة لكاف أحٌظ ؽبم    
. لقيدًٌر بو , األحظ للفقراء ىو التقدير بالذَّىب 

 

  ىب والِفضَّة ؟ذَّ فما ىو القدر الواجب إخراجو يف زكاة ال, بلغ عنده النَِّصاب  من: مسألة 
 فإنو ىبيٍرًج القدر الواجب    ,فأكثر (   راماً 595)كمن الًفضَّة , فأكثر  (   راماً 85)من كاف عنده من الذَّىب ما يبلغ    

. () -رضبهم هللا - كىذا بإصباع العلماء ,  ربع العشر: كىو , الزَّكاة 
كىو الَّذم استدؿ بو ,  (2) "َويف الّرِقَِّة رُْبُع اْلُعْشرِ :" كفيو  -رضي هللا عنو -     كتاب أيب بكر-رضي هللا عنو - كغبديث أنس    

.  -رضبو هللا -  اؼبؤلًٌف

                                                 
  . (1/293) السلسبيل للبليهي :كانظر, ( 7/54) شرح النوكم لصحيح مسلم  :انظر( 1)
(  . 1454)ركاه البخارم برقم  (2)
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ٌ يضربو   , يٍقًسم ما عنده على مائة , باؼبائة  (2,5) ما يساكم ىو: ورُبُع الُعُشر     . ( 2,5)ٍبي
. كما  رج فهو القدر الواجب إ راجو   الزَّكاة , أف يٍقًسم ما عنده من اؼباؿ الزَّكوم على أربعُت :  وأسهل منو طريقة 

كذلك بعدما ينظر ىل ,  فيٍقًسم ما عنده من ماؿ على أربعُت  ,رُبُع الُعُشر:  فالواجب فيها,  األوراق النَّقديَّةككذلك    
 .  -على ما سبق بيانو- بلغ ما عنده من اؼباؿ النًٌصاب أـ ال , 

 
 

كردبا   غالب ,   -كما ىو معركؼ عندنا   اؼبملكة-  أفَّ األحٌظ للفقراء أف ييقدَّر اؼباؿ بًنصىاب الًفضَّة :فإذا قُلنا   
 :يكون حساب زكاة األموال النَّقدية على خطوتني البلداف 

 

 . أن َيستخِرج ِنَصاب املال :ااطوة األوىل 
 ٍبيٌ  كم يساكم جراـ الًفضَّة ىذا اليـو ؟:فيقوؿ , أك أصحاب ؿبالت الذَّىب , يسأؿ الصيارفة , فيسأؿ عن جراـ الًفضَّة    

  ًنصىاب اؼباؿ الذم ذبب فيو:كالناتج من ذلك ىو, ( 595)يضرب العدد الذم يقولو الصيارفة   ًنصىاب الًفضَّة 
 . الزَّكاة

 :يكون احلساب كاآليت إفَّ الغراـ من الًفضَّة يساكم نصف لاير , :  لو قيل لو :مثال ذلك 
كمن كاف دكف ذلك فال ,  فمن عنده ىذا اؼباؿ فعليو زكاة  , , فهذا ىو النًٌصىاب (رياالً 297,5 = 595 ×نصف لاير ) 

. زكاة عليو 
: إفَّ الغراـ من الًفضَّة يساكم ريالُت , يكوف اغبساب كاآلٌب :  لو قيل لو :مثال آخر 

. كإالَّ فال زكاة عليو , فعليو الزَّكاة , كاف عنده ىذا اؼباؿ  فمن (  رياال1190 = 595 × 2) 
 

 .أن خُيِْرج رُبع الُعُشر : ااطوة الثانية 
ريٍبع العيشير ما :  كىو  ,, عندىا ىبيٍرًج اؼبقدار الواجب   الزَّكاة كذلك بعدما يتحقق أٌف ما معو من اؼباؿ بلغ النًٌصىاب   

. باؼبائة , كتقَّدـ أف أسهل طريقة أف يٍقًسم ما معو من اؼباؿ على أربعُت  (2,5)يساكم 
احلساب  يكون,  النًٌصىاب بلغت فلو فرضنا أفَّ عشرة آالؼ , رجل عنده عشرة آالؼ يريد أف ىبيٍرًج زكاهتا:مثال ذلك    

 . ىذه قيمة زكاتو (لاير 250  = 40  ÷ 10,000)   :كاآليت 
 

  ُحُكم زكاة احلُلي املستعمل: مسألة . 
فهل بأف أعارتو لغَتىا فهذا كلو ييسمَّى استعماالن , ,  غَتيىا ذىبها, أك استعمل  كسواء استعملت اؼبرأة الذَّىب بنفسها   

 ب الزَّكاة يف احلُِلي املستعمل ؟ 
 قوؿ صبهور علماء اؼبسلمُت من الصحابة كالقوؿ بعدـ كجوب الزَّكاة   اغبيًلي اؼبستعمل ىو ,  الفية  ىذه اؼبسألة   

, كأنس , هللا بن عمر كعبد, هللا  جابر بن عبد: فهو ثابت عن سبعة من الصحابة ,  -رضبهم هللا -  كالتابعُت -رضي هللا عنهم - 
 .  () -رضي هللا عنهم - كأظباء بنت عميس , كأ تها أظباء , كعائشة , هللا بن مسعود  كعبد

                                                 
 .  (421 / 4 )اؼبغٍت : كانظر  , (492 / 5 ) اجملموع  :انظر( 1)
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.  ()"-صٌلى هللا عليو كسٌلم - فيو عن طبسة من أصحاب رسوؿ هللا " :قاؿ اإلماـ أضبد   ركاية األثـر    
قاؿ ,   قوؿ آ ر لو  -رضي هللا عنو - إال ما ريكم عن ابن مسعود, ـبالف  -رضي هللا عنهم -  كليس ؽبذا اعبمع من الصحابة  

 .ككذا ركيت آثار أ رل ال زبلو من مقاؿ , (2)" إسناده ضعيف جدان  :" -رضبو هللا - عنو اغبافظ 
كا تيار شيخ اإلسالـ ابن , كاغبنابلة , كالشافعية , فهو مذىب اؼبالكية , من األئمة  -رضبهم هللا -  كىو قوؿ صبهور العلماء   

( 5)-رضبو هللا -  كا تار ىذا القوؿ من اؼبتأ رين الشيخ ؿبمد بن إبراىيم ,(4) -رضبو هللا -  كابن القيم ,(3) -رضبو هللا - تيمية 

:    مستدلِّني بِ  , كغَتىم -رضبو هللا - كالشيخ السعدم ,  -رضبو هللا - هللا بن ضبيد  كالشيخ عبد
 براءة الذًٌمة حىت يأٌب دليل ناقل عن  :كاألصل, عدـ الدليل الصحيح الصريح النَّاصًٌ على كجوب الزَّكاة   اغبيًلي اؼبستعمل   

,  كإهباهبا   اغبيًلي أمر تىعمُّ بو البلول, ف الزَّكاة شعَتة من شعائر اإلسالـ كأل , كالعمومات ال تكفي لالستدالؿ, ىذا األصل 
 (6)؟  فكيف مل يأت فيو بيانان عامان تتناقلو األمَّة, فال يوجد بيت من بيوت اؼبسلمُت إالَّ كفيو ذلك 

 

كىو قوؿ أيب  -رضي هللا عنو -  كىذا ما أفىت بو ابن مسعود ,  قالوا بوجوب زكاة الذَّىب   اغبيًلي اؼبستعمل :والقول الثاِن    
  (8)مُتمكشيخنا ابن عث, كا تاره من اؼبتأ رين الشيخ ابن باز  , (7) -رضبهم هللا - كركاية عن أضبد , حنيفة كأصحابو 

.  فيها مقاؿ كأدلَّة  اصَّة, كاستدلوا بأدلَّة عامة  -رضبهم هللا - 
حكم زكاة احلُلي املستعمل يف باب ]: ربت اؼبسألة السادسة  " زاد اؼبستقنع: " ػكقد بسطتي اؼبسألة بأدلَّتها   شرحنا ؿ   

رًج اؼبرأة زكاة حيليًٌها , كبياف قوة القوؿ األكؿ كرجحانو , كذكرتي أدلَّة القولُت ,  [زكاة النَّقدين  كأفَّ االحتياط   اؼبسألة أف زبي
  .(9)" كإ راج زكاة اغبيًلي أحوط ": بعدما رجَّح عدـ الوجوب -رضبو هللا - الشيخ ؿبمد األمُت الشنقيطي ذا قاؿ قكبنحو , 

  فائدتان: 
 كما نقل ذلك - رضبهم هللا -   أك الياقوت فال زكاة فيو بإصباع العلماء , إذا كاف اغبيًلي من اعبواىر:الفائدة األوىل 

 . (10)-رضبو هللا - الرب  ابن عبد
ان للنَّفقة :الفائدة الثانية  .  ذبب الزَّكاة   الذَّىب إذا كاف ميعىدَّ

ان لالستعماؿ إىل كونو ماالن ييدَّ ر:والتعليل      ييستفاد منو عند اغباجة إليو ,كأف يكوف عند  , ألنَّو  رج بذلك من كونو ميعدَّ
ا تريد أف تدَّ ره, أك أيىدم إليها ال تريد أف تستعملو , امرأة ذىب اشًتتو   فإذا احتاجت إىل شراء شيء باعت منو  ,كإمبَّ

  .- رضبهم هللا -  كىذا بإصباع العلماء, ألنو أشبو النُّقود ؛ فهذا فيو زكاة , كاشًتت بقيمتو ما تريد 

 

                                                 
 ( . 126 / 2  )انظر أضواء البياف( 9 .                                  ) (95 / 4  )   فتاكيو:انظر ( 5( .                               )2/603)اؼبغٍت : انظر  (1)
( . 3/153  )  االستذكار( 10 .           )(21 / 2  )كالـ الشوكاِن   السيل اعبرار :انظر ( 6( .                          )259 / 1  )الدارية: انظر  (2)
 .  (220 / 4)اؼبغٍت : انظر  (7 .                      ) (16 / 25)  الفتاكل : انظر  (3)
( . 157 / 18  )  ؾبموع فتاكاه: انظر  (8 .       )(110 – 100 / 2)  إعالـ اؼبوقعُت : انظر  (4)
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 :  - َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -فَ َقْد قَاَل اَلنَِّ ُّ , َوَأمَّا َصَدَقُة َاْاَارِِج ِمْن َاأْلَْرِض ِمْن َاحْلُُبوِب َوالثَِّماِر  ] : -رمحو هللا-  قال املصنِّف   
 . ُمت ََّفٌ  َعَلْيِو  ."لَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخَْسِة َأْوُسٍ  ِمْن اَلتَّْمِر َصَدَقٌة "

.  - َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َثاَلُ ِائَِة َصاٍا ِبَصاِا اَلنَِّ ِّ : فَ َيُكوُن اَلنَِّصاُب لِْلُحُبوِب َوالثَِّماِر , ِستُّوَن َصاًعا : َواْلَوْس ُ 
ِنْصُف : َوِفيَما ُسِقَي بِالنَّْضحِ , اَْلُعْشرُ : َأْو َكاَن َعَثرِيِّا, ِفيَما َسَقْت اَلسََّماُا َواْلُعُيونُ ":  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -  َوقَاَل اَلنَِّ ُّ 

 .َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ "اَْلُعْشِر 
 فَِإْن مَلْ َتَدُعوا اَلث ُُّلثَ , ِإَذا َخَرْصُتْم َفُخُذوا َوَدُعوا اَلث ُُّلثَ : َأَمَرنَا َرُسوُل َااَِّ : قَاَل   َ -  رضي هللا عنو  - َوَعْن َسْهِل ْبِن َأيب َحْثَمة

.   [ َرَواُه َأْىُل اَلسَُّننِ "َفَدُعوا الرُّْبع , 
الشـــزح 

. كالثمار , بياف زكاة اغببوب : كاؼبقصود , كاؼبقصود   ىذا الباب بياف زكاة اػبارج من األرض    
. كالشعَت , كاألرز , كالعدس , كاغبلب , كالرشاد كغَتىا , كاغبنطة , ككبوىا  كالبقوؿ, ىي ما ىبرج من الزرع  :واحلبوب 

 . كغَتىا , ىي ما ىبرج من األشجار كالتمر , كالعنب , كالصنوبر:والثمار  
 
 

من الرب كىذا ىو اؼبقدار الذم  (  صاا300) أم ما ىبرج منها كعليو فلو اشًتل شخص  : [َاْاَارِِج ِمْن َاأْلَْرضِ  ]:قولو  -
إال إذا أرادىا عركض ذبارة ففيها زكاة عركض , فال زكاة عليو ؛ ألنو مل ىبرجها من األرض كإمبا اشًتاىا , ذبب فيو الزَّكاة 

 .التجارة 
  واإلمجاا, والسُّنَّة , الكتاب : والثمار , دّل على وجوب زكاة احلبوب. 

 

َن } -تعاىل- قولو   :فمن الكتاب. أ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مِّ
 . [141: األنعاـ ]{ُكُلوْا ِمن َ َرِِه ِإَذا َأْ ََر َوآتُوْا َحقَُّو يَ ْوَم َحَصاِدهِ  } : -تعاىل- كقولو ,  [267 :البقرة]{اأَلْرضِ 

 .  ()  الزَّكاة اؼبفركضة :ىنا(  احل  ): ػك كثَت من السلف ذىبوا إىل أفَّ اؼبراد ب
ِفيَما َسَقْت السََّماُا َواْلُعُيوُن َأْو َكاَن :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أفَّ النَّيبَّ   -رضي هللا عنهما- حديث ابن عمر  : ومن السُّنَّة. ب

  .(2) " ً َعَثرِيِّا اْلُعْشُر َوَما ُسِقَي بِالنَّْضِح ِنْصُف اْلُعْشر
  .(3)"لَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخَْسِة َأْوُسٍ  َصَدَقةٌ  :" قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  يبَّ أفَّ النَّ  -رضي هللا عنو - كحديث أيب سعيد اػبدرم    

 
 
 

. (4)"كالزبيب , كالتمر, كالشعَت, كأصبعوا على أفَّ الصدقة كاجبة   اغبًنطة" :-رضبو هللا-فقد قاؿ ابن اؼبنذر: وأمَّا اإلمجاا.ج
 
 

  والثمار , ما  ب فيو الزَّكاة من احلبوب  :مسألة. 

                                                 
 . (979 ) برقممسلمركاه , ( 1405 ) برقم ركاه البخارم( 3( .                )3/341 ) تفسَت ابن كثَت :انظر( 1)
( . 47ص)اإلصباع : انظر  (4 .                    )(1483 ) برقمركاه البخارم( 2)
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. ا تلف أىل العلم فيما ذبب فيو الزَّكاة من اغببوب كالثمار 
 -كالتمر , كالزبيب ,  - كىي من اغببوب -كالشعَت ,  اغبًنطة :وىي  ال  ب إال يف أربعة أصناف : فمنهم من قال    

- . كىي من الثمار 
اَل تَْأُخَذا يف "  : قاؿ ؽبما -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنهما -   حديث أيب موسى األشعرم كمعاذ :بِ  واستدلَّوا 

 . ()  " الشَِّعرُي َواحْلِْنطَُة َوالزَّبِيُب َوالتَّْمرُ : الصََّدَقِة إالَّ ِمْن َىِذِه اأْلَْصَناِف اأْلَْربَ َعِة 
  أف الزَّكاة ذبب   غَت األربعة اؼبذكورة   اغبديث السَّابق كىذا قوؿ صبهور العلماء , فزادكا عليها أصنافان أ رلواألظهر   

فات اليت تج نف قوتان يأكلو الناس :  أم -االقتيات:كىي , ع   األصناؼ السابقة ًبفنظركا إىل الصًٌ ,  -أف يكوف الصًٌ
فظ بطبيعتو بال كسيلة حافظة لو: أم, يبكن أف يدَّ ره الفقَت: أم- واالدِّخار,  -أف ييكاؿ :  أم - والكيل  ,  وبي

 . -كالثالجات ككبوىا 
فات السابقة :مثالً   . كيبكن أف يدَّ ره الفقَت  ,كييكاؿ, فهو قوت للنَّاس ,  األرز تتوفر فيو الصًٌ

 

نف من احلبوب والثمار فيو الزَّكاة -رمحهم هللا -  اختلف مجهور العلماا -  فات امل ثرة اليت  عل ىذا الصِّ    ؟أي الصِّ
 - .رضبهم هللا -  (2)كشيخنا ابن عثيمُت,  أنو البد أف ييدَّ ر كييكاؿ , كا تار ىذا القوؿ الشيخ ابن باز :على أقوال أظهرىا

. كييدَّ ىر فإفَّ الزَّكاة ذبب فيو إذا بلغ النًٌصىاب , كالثًٌمار ييكاؿ , كل شيء من اغببوب :  إَذن   
 لَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخَْسِة َأْوُس ٍ :" مرفوعان  -رضي هللا عنو -  فيدٌؿ عليو حديث أيب سعيد  :أما الكيل : ويدّل على ذلك

 -كما سيأٌب- جعل النًٌصاب طبسة أكسق , كالوسق معيار كيلي -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أفَّ النَّيبَّ  : ككجو الداللة, (3 ) " َصَدَقةٌ 
ة  . فدؿَّ ىذا على أفَّ الكيل ًعلَّة معتربى

كأكثر مواساة ؼبستحقي الزَّكاة , خبالؼ األشياء اليت ال تيدَّ ر فهي تفسد إذا , فؤلف النعمة بو أبلغ :  وأّما االدِّخار   
 يأ ذ الزَّكاة   اػبضركات ألهنا ال تيدَّ ر,  كاعتبار االدًٌ ار -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  كأيضان مل يكن النَّيبٌ , تأ رت, فمنافعها مؤقَّتة 
 .-رضبهم هللا –قاؿ بو صبهور العلماء 

 

  : من األصناف اليت ُتكال وتُدَّخر -
 كغَتىا , , كاغببة السوداء , كالعدس , كاألرز , كالقهوة , كالذرة , كالشعَت , كالقمح :  احلبوب عموماً    

.  كغَتىا  ,كالصنوبر, كالزبيب ,  التمر :ومن الثمار
 

, كاعبزر, كالبصل, كالفواكو بأنواعها ال ذبب فيها الزَّكاة , ككذلك البقوؿ كالثـو , فاػبضركات , بناء على الكيل كاالد ار    
 .كل ذلك ال ذبب فيو الزَّكاة 

 

  والثمار, ِنَصاب احلبوب.  

                                                 
( . 1/401" )إسناده صحيح : " ركاه اغباكم كقاؿ ,  (4/129,128)ركاه البيهقي ,  (2/96)ركاه الدارقطٍت  (1)
( . 6/69 )   اؼبمتع : انظر ( 2)
 . (979 ) برقممسلمركاه , ( 1405 ) برقم ركاه البخارم( 3)
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؟  والثمار وجبت فيو الزَّكاة, ما ىو القدر الذي إذا بلغتو احلبوب   :واملقصود
 .- رضبهم هللا  - كالثمار ال  الؼ فيو بُت العلماء , كاشًتاط بلوغ النًٌصىاب   اغببوب    

صٌلى هللا - حيث قاؿ النَّيبُّ - رضي هللا عنو - كالثمار مستدالن حبديث أيب سعيد اػبدرم , ًنصىاب اغببوب  -رضبو هللا -  ذكر اؼبؤلًٌف

: كبناءن على ذلك فإفَّ ,  (ستني صاعاً نبويَّاً ): كالوسق الواحد يساكم , "َصَدَقٌة  لَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخَْسِة َأْوُس ٍ :"  - عليو كسٌلم
.   صاٍا نبويّ 300=أوس  ( 5)
كأربعُت جرامان من الرب اعبيًٌد  , كيلوين :  أفَّ الصَّاع النبوٌم يساكم بالكيلو -رضبو هللا -  كرجَّح شيخنا ابن عثيمُت   

 

 : وخالصة احلساب يف ذلك أن يُقال
 .- رضبو هللا  - على ا تيار شيخنا ابن عثيمُت(  ا جرامً 2,40= الصَّاا النبوّي ) 

. طبسة أكسق :  النَِّصابك ,  ستوف صاعان :والَوْس  فيو
 

. (   كيلو جرام612=2,40× صاا 300) ك ,  (   صاا نبويّ 300= صاا 60× أوس  5)  :إذن 
.  -كسيأٌب بياف مقدار ما ىبرجو- كجبت عليو الزَّكاة , أك الثمار , كيلو جراـ من اغببوب  (612) مىٍن كاف عنده :إذن 

 

  م  وقت وجوب الزَّكاة يف احلبوب والثمار ؟: مسألة 
كأمَّا غَته من الثمار فبيديك , كىذا   التمر , أك تىٍصفىرَّ , , كذلك بأف ربىٍمىرَّ  إذا بدا صالح الثمرة:  فوقت وجوبو أمَّا الثمار   

. كيطيب أكلو , صالحو أف ينضج 
 كسيأٌب بياف-  الزَّكاة فيها تكصىليبىٍت كجب,  إذا اشتدَّ , فإذا اشتدٍَّت اغببَّة بأف قويٍت  :وأمَّا احلبوب فوقت وجوبو   

. -  ذلك 
 لو اشًتل رجل مزرعة بعد بدك  (كمعلـو أفَّ الثمار ال هبوز شرائها إال بعد بدك صالحها)  رجل اشًتل مزرعة :مثال ذلك 

 ؟ أو املشرتي, فعلى َمن تكون الزَّكاة على البائع   ,أك بعد اشتداد اغبب   الزرع, صالح الثمار 
 إال أف ,أك اشتداد اغبب كانت ميٍلكان للبائع , بدك الصَّالح : ألهنا حُت كقت كجوب زكاهتا كىو ؛ الشك أهنا على البائع    

فاألصل أفَّ الزَّكاة , كاؼبسلموف على شركطهم ,  كلو ذلك  ,فهذه مسألة أ رل, يشًتط البائع على اؼبشًتم أف ىبيٍرًج الزَّكاة 
بُّو فالزكاة على الواىب , ككذلك لو كرث رجل من أبيو شباران  على البائع , ككذلك لو كىب رجله أ ان لو زرعان بعدما اشتد حى

فالزكاة , بل على األب فتؤ ذ من تركتو , أمَّا لو كرثها قبل بدك صالحها , رث ابعد بدك صالحها فإف الزَّكاة ال ذبب على الو
. على الوارث إذا بدا صالحيها 

 

  والثمار  , القدر الواجب إخراجو يف زكاة احلبوب: مسألة. 
 ىو القدر الواجب يف إخراج الزَّكاة ؟ فما,  بلغٍت النًٌصىاب ,أك شبار,  أنو إذا كاف عند اإلنساف حبوب  :كاؼبقصود   
إنَّ : كلبياف القدر الواجب إ راجو نقوؿ  ,  -رضي هللا عنهما- ذكر اؼبؤلًٌف القدر الواجب إ راجو باستداللو حبديث ابن عمر    

 :ىذا ينقسم إىل أقسام 
 .  فالواجب فيها الُعُشر, أن ُتْسقى احلبوب والثِّمار بال م ونة  : القسم األول
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.  يشرب اؼباء بعركقو : أم -   (بػىٍعالن ) بال كيٍلفة على صاحبها , كأف يكوف الزرع : أم  مؤكنة كبال    
 فهذا الواجب فيو العيشير ,أك األمطار, كالعيوف , , أك كأف تسقيو األهنار  ألنو يعثر على اؼباء بنفسو ؛  ( عثرياً : ) كييسمَّى    
 - . كاحد من عشرة : أم-
 ِفيَما :" قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أٌف النَّيبَّ  -رضي هللا عنو -  حديث ابن عمر :كىو  ما استدٌؿ بو اؼبؤلًٌف:ويدّل على ذلك    

َأْو َكاَن بَ ْعالً َفِفيِو :" كعند أيب داكد  , ()"ً  َسَقْت السََّماُا َواْلُعُيوُن َأْو َكاَن َعَثرِيِّا اْلُعْشُر َوَما ُسِقَي بِالنَّْضِح ِنْصُف اْلُعْشر
 .(2)"اْلُعْشُر 

رجو مزرعتو صار ,  أك العيوف  , ألفَّ األمطار تسقيها ؛ رجل عنده مزرعة ال يتعب   سقيها:مثال ذلك     كحينما جٌت ما زبي
رجو  ,عنده ألف كيلو من الرب  . نقًسمو على عشرة فنيٍخرًج العيشير  :إذن ,مائة كيلو :  كىو ( ,العيشير) فمقدار ما ىبي

 

. ِنصف الُعُشر : فالواجب فيها , أن ُتْسقى مب ونة  : القسم الثاِن
 (السَّواِن: ) ك تسمَّى ,اؼباء كذبرَّه من البئر, أك اإلبل ,ب الدَّكاٌب كاغبمَتؿً بأف تج, كأف وبتاج الزرع   سقايتو إىل كيلفة    

اليت تنقل اؼباء إىل الزُّركع ,  من اآلالت اغبديثة اليـو (السَّانية)كمثلو ما يقـو مقاـ , سابقان, فهذه كيلفىة ربتاج إىل نفقة للسَّقي 
ًنصف العيشير , : فيجب   إ راج زكاهتا ,  (ُسْقيا مب ونة)ككبوىا فهذه تعترب, الصيانة ك, كالوقود , كربتاج إىل نفقة الكهرباء , 

. حيث  فَّف على العباًد مقدار الزَّكاة حبسب ما بذلوه لسىًقي ىذه الزُّركع ,  -سبحانو- كىذا من لطف الشَّارع
: ويدّل على ذلك 

ِفيَما َسَقِت األَنْ َهاُر َواْلغَْيُم "  : يقوؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم - أنو ظبع رسوؿ هللا -رضي هللا عنو - هللا  حديث جابر بن عبد. أ
.  (3) "اْلُعُشوُر َوِفيَما ُسِقَى بِالسَّانَِيِة ِنْصُف اْلُعْشرِ 

ِفيَما َسَقْت السََّماُا َواْلُعُيوُن َأْو َكاَن َعَثرِيِّا اْلُعْشُر "  :قاؿ   -صلَّى هللا عليو كسلَّم - أفَّ النَّيبَّ  -رضي هللا عنو - حديث ابن عمر . ب
 .  (5)" ً  ِنْصُف اْلُعْشر(4)َوَما ُسِقَي بِالنَّْضحِ 

 مزرعتو صار عنده ألف كيلو أ رجتو, كحينما جٌت ما   رجل عنده مزرعة ال تيٍسقىى إاٌل دبكائن ذبىٍلب ؽبا اؼباء:مثال ذلك    
رًجو نصف العيشير , من البػٌُّر  رًج نصف العيشير  ,  طبسُت كيال , إذف نقًسمو على عشرة :كىو, فمقدار ما ىبي  .كلبي

 

.  فالواجب ثالثة أرباا الُعُشر  ,ونصفها اآلخر بال م ونة, أن ُتسَقى نصف املدَّة مب ونة  : القسم الثالث
  كحينما جٌت ما, تسقيها األمطار ىا اآل ر كنصف ,  رجل عنده مزرعة تيسقىى نصف اؼبدَّة دبكائن ككبوىا:مثال ذلك    

 نٍقًسم :إذن  طبسة كسبعُت كيالن , :كىو,  فمقدار ما ىبرجو ثالثة أرباع العيشهر  , صار عنده ألف كيلو من الربُّ أ رجتو
رًج ثالثة أرباع العيشير  , األٍلف على عشرة   .كلبي

لة , العيشير :  كىو ما كاف دبؤكنة , كنصفها اآل ر ذبب فيو  ,نصف العيشير:  أفَّ نصف اؼبدَّة ذبب فيها :والتعليل      كؿبصًٌ
الواجبُت   اؼبدَّة كاملة ثالثة أرباع العيشير 
() .

                                                 
                      ( .981)ركاه مسلم برقم  (3(                     )1596)ركاه أبو داكد برقم   (2( .                                                      )1483)ركاه البخارم برقم  (1)
( .                     1483)ركاه البخارم برقم  (5 .         )ككبوىا, كما يقـو مقامها من اؼبكائن ,  السَّقي بالسَّواِن : ىو, كالنَّضح ( 4)
 . (962)برقم (  9/234 )فتاكل اللجنة الدائمة: انظر ( 1)
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  خرص الثمر: مسألة.  
 .  -رضي هللا عنو-  حبديث سهل بن أيب حثمة -رضبو هللا -  كمسألة اػبرص من اؼبسائل اليت استدؿَّ ؽبا اؼبؤلًٌف

 تعريف اارص.   
. كذلك من  بَت باػبرص , كىو على أصوؿ شجره ,  أك العنب , تقدير احملصوؿ من التمر: اارص ىو

 ,كما على شجر العنب زبيبان , كيقدًٌر ما على النخل من الرطب سبران ,  يأٌب اػبارص حُت يبدك صالح الثمر :مثال ذلك    
.  كذبيء طبسة أكسق يابسان  , رصها ًستَّة أكسق رطبان  :  كيرل شبرهتا ٍب يقوؿ مثالن  ,أك شجر العنب, فيطوؼ بالنخل 
كال كيل حبسب  ربة ,  شبانية أكسق زبيبان , فييقدًٌر ذلك من غَت كزف مء رصها عشرة أكسق عنبان , كتج: كيقوؿ   العنب 

كالعنب زبيبان أيً ذٍت , بأف صار التمر يابسان , كالبد أف يكوف  بَتان ثًقىةن كيكفي  ارص كاحد , فإذا جفَّت الثمار , اػبارص 
. كالعنب , أنَّو ال ىبيٍرىص إاٌل التمر : كذىب صبهور أىل العلم إىل, منو الزَّكاة اليت سبق  رصها 

 فائدة اارص.  
كحينئذ ,  ألنو بعد اػبرص يستطيع معرفة ما ىبيٍرجو للزكاة ؛ التوسعة على صاحب الثمار :كىي  للخرص فائدة عظيمة   

كيتصدَّؽ ,  فيبيع  ,فهو قد عرؼ زكاهتا فيتصرؼ دبا بقي, يتصرَّؼ   شباره كيف يشاء قبل أف تبلغ غايتها   الصالح 
رىص دبا جرت العادة بأكلو  كييهًدم , كالشكَّ أٌف   ىذا توسعة عليو , مع أنو هبوز ألىل الثمرة أف يأكلوا من شبارىم قبل أف زبي

. كال وبتسب عليهم عند إ راج الزَّكاة على الصحيح , 
كالتوسعة على أصحاب الثمر , الزَّكاة    معرفة ما هبب :م ألف فائدة اػبرص ق؛ حُت يبدك صالح الثمر ووقت اارص- 

. أف يتصرفوا بثمرىم 
 .  أو ربعها لصاحب الثمرة ,ُيَسنَّ للخارص أن يرتك ثُلث الثمرة- 
صٌلى هللا -  أمرنا رسوؿ هللا  : قاؿ-رضي هللا عنو_حديث سهل بن أيب حثمة:  ما استدٌؿ بو اؼبؤلًٌف كىو :ويدّل على ذلك    

  , كىو حديث ضعيف  (2 )" ِإَذا َخَرْصُتْم َفُخُذوا َوَدُعوا الث ُُّلَث فَِإْن مَلْ َتَدُعوا َأْو  َُِدوا الث ُُّلَث َفَدُعوا الرُّبُعَ "  :-عليو كسٌلم 
  ".ييعرؼ حالو  ال: "- رضبو هللا -  قاؿ عنو ابن القطاف  ( ,الرضبن بن مسعود بن نيار عبد) سنده 
على  رص  -رضي هللا عنو-   أنو بعث أبا حثمة األنصارم-رضي هللا عنو -  كللحديث شاىد موقوؼ على  عمر بن اػبطاب   

   .(4) "أمواؿ اؼبسلمُت 
عمر  ىذا فعل  ":كقاؿ , ركاه ابن حـز   احمللى " أفَّ مركاف بعثو  ارصان للنخل فخرص : " كشاىد عن سهل بن حثمة    

 . (5)" ثالثة من الصحابة حبضرة الصحابة ال ـبالف ؽبم ييعرؼ,  كسهل ,كأيب حثمة, ابن اػبطاب 
  تقتضيو اؼبصلحة من كثرة الثَّمرة  راجع إىل نظر اػبارص حسب ما, كالرُّبع  ,  زبيَت اػبارص بُت الثلث:فائدة ,

.  فإف كاف كثَتان ترؾ الرُّبع ,فيًتؾ الثلث, كحاؿ أىل الثمرة , كًقلَّتها 
 واختلف يف ىذا الثلث أو الربع كيف يُ خذ ؟ 

                                                                                                                                                                         
( . 15713)ركاه أضبد برقم ,  (2492)ركاه النَّسائي برقم ,  (643)ركاه الًتمذم برقم ,  (1605)ركاه أبو داكد برقم  (2)
( . 5/260)احمللى : انظر  (5( .                )5/359)ركاه ابن حـز   احمللى ,  (1/402,403)ركاه اغباكم  (4)
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 أك ًنٍصف العيشير,  العيشير :كيقدًٌر اػبارج للزكاة كىو, أفَّ اػبارص بعدما ىبرص " :  -رضبو هللا -  كا تار شيخنا ابن عثيمُت    
فردبا يكوف ؽبم أقارب , ليتوىل أصحاب الثَّمرة توزيعو بأنفسهم ؛ أك الربع , أك ًنصف العيشير الثلثى ,  يًتؾ من ىذا العيشير ,

 .  ()  "أك فقراء يعرفوهنم فيعطوهنم, مستحقُت 

                                                 
( . 6/90)اؼبمتع : انظر  (1)
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َراِا أِلَْجِل اَلّرِْبحِ , لُّ َما ُأِعدَّ لِْلبَ ْيِع كُ َوُىَو :  َوَأمَّا ُعُروُض اَلتَِّجارَةِ  ] : -رمحو هللا -  قال املصنِّف     فَِإنَُّو يُ َقوَُّم ِإَذا َحاَل  ,َوالشِّ

,  َوَماٌل اَل يَ ْرُجو ُوُجوَدهُ ,  َوَمْن َكاَن َلُو َدْيٌن ,رُْبُع اْلُعْشرِ :   َوجيَُِب ِفيوِ ,َاحْلَْوُل بِاأْلََحظِّ لِْلَمَساِكنِي ِمْن َذَىٍب َأْو ِفضٍَّة 
ْخَراُج ِمْن َوَسِط اَْلَمالِ . َفاَل زََكاَة ِفيِو َوِإالَّ َفِفيِو اَلزََّكاُة : َكاَلَِّذي َعَلى ُِمَاِطٍل َأْو ُمْعِسٍر اَل َوفَاَا َلوُ   َواَل جُيِْزُئ ِمْن  ,َوجيَُِب َاإْلِ

 ُمت ََّفٌ  َعَلْيوِ " يف اَلرَِّكاِز َاْاُُمُس ":   َمْرُفوًعا-رضي هللا عنو -  َويف َحِديِث َأيب ُىَريْ َرةَ  ,َواَل يَ ْلَزُم َاْاَِياُر ِإالَّ َأْن َيَشاَا رَبُّوُ . َاأْلَْدَوِن 
]  .
 

الشـــزح 
  زكاة العروض .

. كإسكاف الراء ,  صبع عىٍرض بفتح العُت :العروض  
كالشراء بقصد الرًٌبح من السيارات , كاؼبأكوالت , كالثياب , كالعقارات , , كل ما أيًعدَّ للبيع  : وعروض التجارة ىي
. كشرائو , كغَتىا من األشياء اليت يبسطها التاجر   متجره يريد الربح   بيعو , كاغبيوانات , كالكتب 

. ال   األشياء اؼبعركضة   مٍتجره , كجبت زكاة عركض التجارة   القيمة ,    كلىمَّا كاف التاجر يريد الربح 
يت هبذا االسم  . ٍب تزكؿ , ألهنا تيعرىض : كتيشًتل , كقيل ,  ألف األشياء فيها تيعرض ؛ لتيباع :ومسِّ

 

  زكاة عروض التجارة واجبة :مسألة.  
: ويدلُّ على وجوهبا 

َن اأَلْرضِ  يَا}- : تعاىل– قولو :من الكتاب . أ كذىب  {َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مِّ
باب صدقة  ]  : على ىذه اآلية-رضبو هللا - كبوَّب البخارم  , ()زكاة العركض :  أفَّ اؼبراد هبذه اآلية عامة أىل العلم إىل
 . [الكسب كالتجارة 

 

رضي هللا - عمر  , فقد كيرًدى بآثار صحيحة عن -رضي هللا عنهم - لكن كجوب زكاة عركض التجارة قاؿ بو صبع من الصحابة . ب

   عند أيب عبيدة-رضي هللا عنهما - , كعن ابن عباس  عند البيهقي-رضي هللا عنو - عند ابن أيب شيبة , كعن ابن عمر- عنو 

.    األمواؿ , كمل ييعرؼ ؽبؤالء الصحابة ـباًلف , فدٌؿ ىذا على ثبوت كجوب الزَّكاة   عركض التجارة -رضي هللا عنو - 
 

. (2)   كتابو اإلصباع-رضبو هللا  -  على كجوب الزَّكاة   عركض التجارة , كنقل اإلصباع ابن اؼبنذرانعقد اإلمجاا. ج
  

                                                 
 ( . 3/320) اعبامع ألحكاـ القرآف : انظر  (1)
( . 51ص)اإلصباع : انظر  (2)
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  تُقوَّم عروض التجارة عند احلول باألحّظ ألىل الزَّكاة: مسألة . 
َراِا أِلَْجِل اَلّرِْبحِ , لُّ َما ُأِعدَّ لِْلبَ ْيِع كُ َوُىَو :  َوَأمَّا ُعُروُض اَلتَِّجارَةِ  ]:  حيث قاؿ -رضبو هللا - كىذا ما ذكره اؼبؤلًٌف   فَِإنَُّو  ,َوالشِّ

[.  ِ  رُْبُع اْلُعْشر:   َوجيَُِب ِفيوِ ,يُ َقوَُّم ِإَذا َحاَل َاحْلَْوُل بِاأْلََحظِّ لِْلَمَساِكنِي ِمْن َذَىٍب َأْو ِفضٍَّة 
. أنو يينظر عند تقومي ًنصىاب عركض التجارة األحٌظ للفقراء - :  وهللا أعلم -وىو األظهر    

فإذا ىي تبلغ ًنصىاب الًفضَّة كال تبلغ ًنصىاب الذَّىب ,  تاجر يبيع األقمشة كبعد ما حاؿ عليها اغبوؿ قوَّـ سلعتو :مثال ذلك 
فاؼبعتىربى حينئذ ًنصىاب الًفضَّة ؛ ألنو األحٌظ للفقراء , كإذا كاف بالعكس كأف يكوف ًنصىاب الذَّىب ىو األحٌظ فبلغت , 

عركض التجارة ًنصىاب الذَّىب كمل تبلغ ًنصىاب الًفضَّة فالتقومي يكوف بالذىب ؛ ألنو األحٌظ, ككذلك لو بلغت عركض التجارة 
فإنو ييعتىربى األحٌظ كاألكثر فائدة للفقَت , كمعلـو أفَّ   بالدنا اليـو , كًنصىاب الًفضَّة فلم تنقص عنهما , ًنصىاب الذَّىب 

. ٍب ىبيٍرًج ريبيع العيشير , األحٌظ للفقراء تقويبو بًنصىاب الًفضَّة 
 

  ال األصل الذم ايشًتيٍت بو ,  اؼبٍعتىربى   قيمة العركض ما تساكيو بعد اغبوؿ :تنبيو  .
كأصبحت تساكم , كبعد ميًضي اغبوؿ ارتفع سعرىا , فاشًتاىا خبمسُت ألفان , رجل اشًتل أرضان ليتاجر هبا  :    مثال ذلك

راء  . فييٍخرًج ريبيع العيشير من اؼبائة ألف , مائة ألف , فهذا ىبرج زكاة مائة ألف , كليس اؼبٍعتىربى   ذلك قيمتها عند الشًٌ
 رجل عنده ؿبل ذبارم فيو أكاِن منزليَّة , اشًتاىا حُت فتحو للمحل بثالثُت ألفان , كبعد حوالف اغبوؿ تساكم :   مثال آخر 

لعة حُت الشراء , طبسُت ألفان , فهينىا ىبيٍرًج زكاة طبسُت ألفان   .كال ًعربة لقيمة السًٌ
 

 ثالث فوائد . 
ككبوىا فهذه ال تيسمَّى ,  األشياء الثابتة اليت ال تيعرىض للبيع كآالت النجارة, كاغبدادة , كغسيل اؼبالبس :  الفائدة األوىل
كإمبا تشبو األشياء اليت يقتنيها اإلنساف لو كال , فال تقوَّـ عند إ راج زكاة عركض التجارة ؛ ألهنا ليست منها, عركض ذبارة 

. ككبو ذلك, فهذه األمور ليس فيها زكاة بال  الؼ بُت أىل العلم , كأثاث منزلو , كعبده , كسيارتو , يقصد هبا النَّماء كبيتو 
لَْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم يف َعْبِدِه َوالَ :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ النَّيبَّ -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :   ويدل على ذلك 

ككذلك األشياء اليت ,  , ففي ىذا دليل على أفَّ األشياء اليت يقتنيها اإلنساف لنفسو ليس فيها زكاة ()" فَ َرِسِو َصَدَقةٌ 
ل هبا أجرة كسيارات األجرة , كسيارات النَّقل , كآالت النجارة كاغبدادة , كآالت اؼبغاسل  صًٌ كيد ل فيو , يستعملها لكي وبي

التجارة , كلكن ما ال تقوَّـ إل راج زكاة عركض فكل ىذه - على القوؿ الصحيح - كؿبالت اإلهبار كذلك , بيوت اإلهبار 
رًج زكاتو بعد مضي اغبوؿ عليو فييخرًج ريبيع العيشير  لٌ أمَّا إذا مل , يرحبو من ىذه األشياء ىبي .  على الربح اغبوؿ فال زكاة فيو وبًى

 
: ال ختلو من حالني , الرواتب الشهرية اليت يستلمها املوظفون   :الفائدة الثانية   

 

أك بعد ,  أاٌل وبيوؿ على ىذا الراتب حوالن فهذا ال زكاة فيو , كأف يكوف اؼبوظَّف كلَّما أتاه راتبو نفد آ ر الشهر: احلال األوىل
. قبل أف وبيوؿ عليو اغبوؿ , ذلك 

                                                 
( . 982)ركاه مسلم برقم ,  (1463)ركاه البخارم برقم  (1)
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.             فهذا هبب أف ىبيٍرًج زكاة كل ماؿ حاؿ عليو اغبوؿ,  أف وبيوؿ على ىذا الراتب اغبوؿ :احلال الثانية 
ًرٍ ج زكاتو   ؿبرَـّ , كراتب صفر ىبيٍرًج زكاتو   , كمرَّت سىنىة على ىذا الراتب , فإذا استلم مرتَّب   شهر ؿبرَـّ      فإنو ىبي

ىبيٍرًج زكاة راتب كل شهر حاؿ عليو اغبوؿ   شهره بعد سىنىة , كال شٌك أفَّ   ىذا مشقة عليو , , صفر بعد سىنىة كىكذا 
كدرءان ؽبذه اؼبشقة هبعل الزَّكاة   شهر كاحد عبميع ما   رصيده من ىذه الوظيفة , كأف يكوف   شهر ؿبرَـّ إذا نزؿ راتب 

كبالنسبة ًلما بعده زكاة معجَّلة , فيكوف بالنسبة حملرَـّ قد حاؿ عليو اغبوؿ , ىذا الشهر زكَّى كل ما   رصيده من ىذه الوظيفة 
.  ()- كما سيأٌب - كال بأس بتعجيل الزَّكاة , 

 

 :ال خيلو من ثالث حاالت  فإنَّو, ك أراد أف يزكيها , من اشًتل أرضان  : الفائدة الثالثة
كزكاهتا زكاة عركض التجارة , , ففيها زكاة - ال ليسكنها بعد بنائها , ليتاجر هبا : أم -  أف يشًتيها بنيَّة التجارة :األوىل    

. ريبيع العيشير: كأ رج, قدَّر قيمتها , فإذا حاؿ اغبوؿ 
 اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو - فهذه ال زكاة فيها أبدان , غبديث أيب ىريرة , كلو طالت ,  أف يشًتيها ليسكنها بعد ميدَّة :الثانية    

. (2 ) "لَْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم يف َعْبِدِه َوالَ فَ َرِسِو َصَدَقةٌ :"  قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - أفَّ النَّيبَّ 
 أف يشًتيها للسَّكن ,كبعد سىنىة أراد عىٍرضها للبيع , فإف ابتداء اغبوؿ من ابتداء الوقت الذم غَتَّ فيو نيَّتو للتجارة , :الثالثة    

ريٍبع العيشير: فييٍخرًج , فإذا حاؿ اغبوؿ فإنو يزكًٌيها زكاة عركض التجارة 
(3) . 

 

  لكنو دين عند فالن, زكاة من لو مال  :مسألة . 
   

السيما   كقتنا اغباضر حيث كثرت اغباجة , من اؼبسائل اؼبهمة جدان ,   مسألة زكاة الدين الذم لو عند فالف من النَّاس 
أك , فتعددت األقواؿ فيها , كذلك ألنو مل يرد نصٌّ من الكتاب , للديوف , كىي مسألة ا تلف فيها أىل العلم ا تالفان كثَتان 

. السنة يفصل زكاة الديوف 
 

فإذا , على أف يعيدىا اؼبٍقًتىًضي بعد سىنىة ,   شهر ؿبرَـّ  (عشرة آالؼ لاير مثالن  ) شخص أقرض شخصان :   مثال املسألة 
أ رًج زكاة ىذه العشرة آالؼ ألنو مرَّ عليها سىنىة كاملة ؟ : ىل نقوؿ لصاحب اؼباؿ,  جاء ؿبـر من السَّنىة القادمة 

 

فصار اؼببلغ كالدين عليو , لاير , على أف يعطيو اؼببلغ بعد سنتُت  (200,000): رجل باع بيتان على آ ر بػ  : مثال آخر   
ىل نقوؿ لصاحب اؼباؿ أ رًج زكاة ىذه اؼبائتُت ألف لسنتُت ؟  ,  فلو سدد ما عليو بعد سنتُت , بعد سنتُت 

َفاَل : َكاَلَِّذي َعَلى ُِمَاِطٍل َأْو ُمْعِسٍر اَل َوفَاَا َلوُ ,  َوَماٌل اَل يَ ْرُجو ُوُجوَدهُ , َوَمْن َكاَن َلُو َدْيٌن   : ]-رضبو هللا -    يقوؿ اؼبؤلًٌف 
  [ .زََكاَة ِفيِو َوِإالَّ َفِفيِو اَلزََّكاةُ 

من تفصيلو ىو - رضبو هللا - لكن ما ذىب إليو ,  ىو األرجح على  الؼو   ىذه اؼبسألة -رضبو هللا -    ككالـ اؼبؤلًٌف 
. الصَّواب 

                                                 
 ( .18/178)فتاكل ابن عثيمُت : انظر  (1)
( . 982)ركاه مسلم برقم ,  (1463)ركاه البخارم برقم  (2)
( .  890)فتاكل اللجنة الدائمة برقم : كانظر ,  (18/209) فتاكل ابن عثيمُت : انظر  (3)
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ٍين الغَت , - مستطيع , باذؿ , كأف يكوف على غٍت ,يرجو كجوده : أم -  إنو يفرَّؽ بُت الدٍَّين اؼبرجو :فُيقال     كبُت الدَّ
- . أك جاحد, أك على فقَت ميٍعًسر ال كفاء لو , كأف يكوف على غٍت فباطل ,ال يرجو كجوده : أم - مرجو 

 -.رضبهم هللا - , كبو قاؿ صبهور العلماء  فتجب الزَّكاة فيو عن كل َسَنة : فأمَّا الدَّْين املرجو  /1
  :ويدّل على ذلك 

.  عمـو األدلَّة اليت فيها األمر بأداء الزَّكاة. 1
 , كما   -رضي هللا عنهم- كابن عمر , كجابر , كعثماف , فقد كرد عن عمر, ك دبا كرد من آثار الصَّحابة   إهباب الزَّكاة . 2

كمصنَّف عبد , كسينىن البيهقي ,   كما   األمواؿ أليب عبيدة-رضي هللا عنو  - كأيضان ركم عن علي , ()األمواؿ أليب عبيدة 
  .(2)الرزاؽ 

, كلو أف ىبرج زكاة كل سنة فالصحيح أف يؤدم زكاتو كل سنة أف الدٍَّين اؼبرجو كاؼباؿ الذم   اليد ؛ ألنو سيتمكن منو , . 3
.  كىذا أبرأ للذًٌمَّة , كلو أف يزكًٌي إذا قبض ًلما مضى من السنُت,   عامها 

 . أو يكون فقرياً ُمْعِسراً , أو جحد مال الدائن , وأمَّا الدَّْين الغري مرجو , كأن يكون ال َمِدين ِماطالً / 2
 يزكيو إذا قبضو لسىنىة كاحدة فقط إذا قبضو , كىو ا تيار الشيخ ؿبمد بن إبراىيم :قيل    

 , (4)كا تاره ابن باز  , (3)
 .  -رضبهم هللا صبيعا -  (5) كابن عثيمُت 

أفَّ ىذا الدٍَّين ييشًبو الثمرة اليت ال تزكَّى إاٌل إذا : القياس على الثمار اليت هبب إ راج زكاهتا عند حصدىا , فقالوا : ودليلهم    
ٍين الغَت مرجو إذا جاء فإنَّو يزكًٌيو لسىنىة كاحدة فقط  . حيصدٍت , فكذلك ىذا الدَّ

, أك أنو ليس فيو زكاة أبدان , سىنىة ؿ بأنو ليس   زكاة األمواؿ إال حالُت إما أف ذبب فيو الزَّكاة لك: ونُوقش ىذا التعليل
أك ليس , إمَّا أف يزكَّى لكل سنة , كالقوؿ بأف عليو أف يزكًٌي لسىنىة كاحدة ليس عليو دليل ؛ ألف اؼباؿ لو حكم كاحد   الشَّرع 

رج عليها ؛ فليس عليو دليل , فيو زكاة , كأمَّا التفريق بُت السَّنىة األ َتة فييٍخرًج عليها الزَّكاة  .  كما قبلها من السنوات ال ىبي
. (6 )"فال نعًرؼ ؽبا كجهان , فأمَّا زكاة عاـ كاحد  ": - رضبو هللا-   قاؿ أبو عبيدة 

. (7 )"كليس ؽبذا اؼبذىب   النظر كبَت حٌظ  : "-رضبو هللا -   كقاؿ عنو ابن عبد الرب 
كا تاره شيخ اإلسالـ ابن , "أنو ال ذبب فيو زكاة  : " -رضبو هللا - كما ىو ظاىر قوؿ اؼبؤلًٌف  - وهللا أعلم  -واألظهر     

 . -رضبو هللا - تيمية 
.  فهو كاؼبعدـك ؛ ألفَّ من عليو الدٍَّين فباطل , كال يتصرَّؼ فيو ,  أفَّ ىذا اؼباؿ ال يبكن أف ينتفع بو :والتعليل    

 

                                                 
( . 434ص)األمواؿ أليب عبيدة : انظر  (1)
( . 4/100)مصنف عبد الرزاؽ : كانظر ,  (4/150)سنن البيهقي : كانظر ,  (436ص)األمواؿ أليب عبيدة : انظر  (2)
( . 440ص)األمواؿ أليب عبيدة : انظر  (6( .                    )4/20)فتاكيو : انظر  (3)
( . 3/163)االستذكار  : انظر  (7( .                  )14/19)فتاكيو : انظر  (4)
( . 18/24)فتاكيو : انظر  (5)
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إال أف وبوؿ على ىذا اؼباؿ حوؿه كامل بعد القبض ففيو ,     فعلى ىذا القوؿ إذا قبض الدائن من مىًدينو مالىو فإنو ال زكاة فيو 
زكاة السَّنىة اليت حاؿ فيها , كأمَّا حُت يقبض اؼباؿ فال , كىذا القوؿ ىو الذم صدر عن قرار ؾبمَّع الفقو اإلسالمي بشأف زكاة 

 . ()[ ىػ1406 ربيع اآل ر 16-10  تاريخ  ]الديوف 
ل زكاة الديوف ,  أنو ال يوجد نٌص   الكتاب :وذُِكر يف القرار   كالتابعُت , كما كرد من آثار الصحابة , كال السُّنَّة يفصًٌ

 :ُث قرَّر اجملمَّع ما يلي تعدَّدت فيو كجهات النَّظر , 
. باذالن , إذا كاف الػمىدين مليئان ,  ذبب زكاة الدَّين على الدَّين عن كل سنة :أوالً 
. أك فباطالن , إذا كاف اؼبدين ميٍعًسران ,  ذبب الزَّكاة على ربًٌ الدَّين بعد دكراف اغبوؿ من يـو القبض :ثانياً 

. كما ذكره أصحاب اجملمع الفقهي ىو ملخَّص اؼبسألة 
 

  خُيِْرج الزَّكاة من وسط املال : مسألة. 
ْخَراُج ِمْن َوَسِط اَْلَمالِ  : ] -رضبو هللا - قاؿ اؼبؤلًٌف   َواَل يَ ْلَزُم َاْاَِياُر ِإالَّ َأْن َيَشاَا ,  َواَل جُيِْزُئ ِمْن َاأْلَْدَوِن  ,َوجيَُِب َاإْلِ

[.  رَبُّوُ 
 ,   [267:البقرة]{ َوالَ تَ َيمَُّموْا اْاَِبيَث ِمْنُو تُنِفُقونَ }- :تعاىل-    كىذا تقدَّـ بيانو   زكاة هبيمة األنعاـ ؛ لعمـو قوؿ هللا 

فإنو أيضان ال يلـز أف ىبرج األجود كاألٍ َتى كىذا , ككما أنو ال ىبيٍرًج الدكف من مالو , فالعبد ال يدفع اػببيث بل يدفع الطيب 
حُت بعثو - رضي هللا عنو - ؼبعاذ بن جبل  -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  كلذا قاؿ النَّيبُّ , من ظباحة الشريعة ؛ ألف ىذا فبا تتعلَّق النفوس بو 

. أنفس أمواؽبم : أم  " ِإيَّاَك وََكَرائُِم َأْمَواَلِِم:" كقاؿ لو , كأمره أف يأ ذ منهم الزَّكاة , لليمن 
َلن تَ َناُلوْا اْلَِبَّ }- : تعاىل- بل ىذا أعظم أجرا ؛ لعمـو قوؿ هللا ,    كلكن لو شاء صاحب اؼباؿ أف ىبيٍرًج األفضل فلو ذلك 

 . [92:آؿ عمراف] {َح َّ تُنِفُقوْا ِمَّا  ُِبُّوَن َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍا فَِإنَّ اّاَ بِِو َعِليٌم 
 

  زكاة الرَِّكاز :مسألة  . 
.  ما كيًجدى من مدفوف اعباىلية :الرِّكاز ىو 

, - مدفوهنم : أم, بكسر الداؿ - بل البد من أف يكوف من ًدفن ,    كعليو فليس كل مدفوف ييسمَّى ركازان 
ا قبل اإلسالـ كتاريخ , , كأف تكوف عليو عالمات اعباىلية - ما قبل اإلسالـ : أم- اعباىلية  , كالنَّقود اليت عليها عالمة أهنَّ

. ككبو ذلك , كصور أصنامهم , كصلباهنم , كصورىم , أك أظباء ملوكهم 
ا ىبيٍرًج اػبيمس أكؿ ما وبصل  , وال يشرتط لو مضي احلول, وال ُيشتَ َرط للرِّكاز ِنَصاب يبلغو بل يُزكَّى قليلو وكثريه -  كإمبَّ

. ؛ لعدـ الكيٍلفىة   اغبصوؿ عليو   (%20ما يعادؿ : أم  )عليو 
  -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أفَّ النَّيبَّ -رضي هللا عنو  - حديث أيب ىريرة:  كىو-رضبو هللا -  ما استدٌؿ بو اؼبؤلًٌف :ويدّل على ذلك 

 . ()" َويف الرَِّكاِز اْاُُمسُ :" قاؿ 

                                                 
 ( . 1/61ج ) (2)ؾبلة اجملمع العدد : انظر  (1)
( . 1710)ركاه مسلم برقم ,  (1499)ركاه البخارم برقم  (1)
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ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  -فَ َرَض َرُسوُل َااَِّ " :  قَالَ -رضي هللا عنو-َعْن ِاْبِن ُعَمرَ  ] : -رمحو هللا -  قال املصنِّف :   زََكاَة اَْلِفْطرِ - َصلَّى ااَّ
 َوأُِمَر هِبَا َأْن تُ َ دَّى ,َوالصَِّغرِي َواْلَكِبرِي ِمْن اَْلُمْسِلِمنيَ , َوالذََّكِر َواأْلُنْ َثى, َعَلى اَْلَعْبِد َواحْلُرِّ , َأْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ , َصاًعا ِمْن مَتْرٍ 

 . ُمت ََّفٌ  َعَلْيِو  " قَ ْبَل ُخُروِج اَلنَّاِس ِإىَل اَلصَّاَلِة 
َلِتو ,َوِلَمْن تَ ْلَزُمُو ُمْ نَ ُتوُ ,  لِنَ ْفِسوِ :  َو َِبُ     , َأْو َأِقطٍ ,َأْو َشِعريٍ ,  َصاٌا ِمْن مَتٍْر , ِ   ِإَذا َكاَن َذِلَك فَاِضاًل َعْن ُقوِت يَ ْوِمِو َولَي ْ

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َوَقْد فَ َرَضَها َرُسوُل ااَِّ ,َواَل حيَِلُّ تَْأِخريَُىا َعْن يَ ْوِم اْلِعيدِ ,َاأْلَنْ َفعُ : َواأْلَْفَضُل ِفيَها.  َأْو بُ رٍّ  , َأْو زَبِيبٍ   " :- َصلَّى ااَّ
َوَمْن َأدَّاَىا بَ ْعَد الصَّاَلِة , َفَمْن َأدَّاَىا قَ ْبَل الصَّاَلِة َفِهَي زََكاٌة َمْقُبوَلةٌ ,, َوطُْعَمًة لِْلَمَساِكنيِ  طُْهَرًة لِلصَّائِِم ِمْن اللَّْغِو َوالرََّفثِ 

.  َرَواُه َأبُو َداُوَد َواْبُن َماَجْو  " .َفِهَي َصَدَقٌة ِمْن الصََّدقَاِت 
ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ - َوقَاَل  ُ يف ِظلِّوِ : "  - َصلَّى ااَّ َعٌة يُِ لُُّهْم َااَّ , َوَشابّّ َنَشأَ يف طَاَعِة َااَِّ , ِإَماٌم َعاِدلٌ : يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّوُ , َسب ْ

, َورَُجٌل َدَعْتُو ِاْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َومَجَالٍ ,  ِاْجَتَمَعا َعَلْيِو َوتَ َفرَّقَا َعَلْيوِ ,  َورَُجاَلِن َ َابَّا يف َااَِّ ,  َورَُجٌل قَ ْلُبُو ُمَعلٌَّ  بِاْلَمَساِجدِ 
َ َخالًِيا فَ َفاَضْت ,  َورَُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَىا َح َّ اَل تَ ْعَلَم ِ َالُُو َما تُ ْنِفُ  دَيِيُنوُ ,  ِإِّنِ َأَخاُف َااََّ : فَ َقالَ  َورَُجٌل ذََكَر ااَّ
َناُه   [.  ُمت ََّفٌ  َعَلْيوِ "َعي ْ

 
 

 الشـــزح
 

  كىي صاع من,   هناية شهر رمضاف , أك عن غَته , ىي الصَّدقة اليت ىبيٍرًجها اؼبسلم عن نفسو : زكاة الفطر

. قوت أىل البلد هبب دفعو لطائفة ـبصوصة
. كقيل غَت ذلك , كىو الفطر من رمضاف, من باب إضافتها إىل سببها  :قيل (زكاة فطر )   ومسَّيت 

 

 واحِلكمة منها, ُحُكم زكاة الفطر:   
. (  )   كتاب اإلصباع-رضبو هللا  -  , كنقل اإلصباع ابن اؼبنذر- رضبهم هللا-    زكاة الفطر كاجبة بإصباع العلماء  

 فػىرىضى رىسيوؿي اَّللًَّ :"  قاؿ -رضي هللا عنهما -  كىو حديث ابن عمر -رضبو هللا  -  ما استدٌؿ بو اؼبؤلًٌف:   ويدّل على وجوهبا 

ٍر  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -   . (2)" ... ٍ زىكىاةى اٍلًفٍطًر صىاعنا ًمٍن سبى
 

- :" رضي هللا عنهما- الذم ذكره اؼبؤلًٌف قاؿ ابن عباس-رضي هللا عنو -  جاءت   حديث ابن عباس:   واحِلكمة من زكاة الفطر 
. (3) " كىطيٍعمىةن لًٍلمىسىاًكُتً , زىكىاةى اٍلًفٍطًر طيٍهرىةن لًلصَّائًًم ًمنى اللٍَّغًو كىالرَّفىًث   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - فػىرىضى رىسيوؿي اَّللًَّ 

                                                 
( . 49ص)اإلصباع : انظر  (1)
( . 984)ركاه مسلم برقم ,  (1503)ركاه البخارم برقم  (2)
 . (6/126  اجملموع ) كحسَّنو النوكم ,  (1827)ركاه ابن ماجو برقم ,  (1609)ركاه أبو داكد برقم ( 3)
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:  ويف احلديث حكمتان ع يمتان   
كتقصَت أثناء صيامو كتقدَّـ , كما حصل منو من  لىلو , كالرَّفث , فتطٌهره من اللغو  (الصائم ):  تتعلَّق بالفرد كىو :   األوىل 

. أفَّ زكاة الفطر ىي زكاة للبدف 
. كؿببَّة بُت اؼبسلمُت , كال شٌك أفَّ   ىذا تعاطفان , إطعاـ للمساكُت : , كىي (باجملتمع) تتعلَّق :   الثانية 

 

  ؟على َمن  ب زكاة الفطر 
 

َلِتوِ  ,َوِلَمْن تَ ْلَزُمُو ُمْ نَ ُتوُ ,  لِنَ ْفِسوِ :  َو َِبُ  :] -رضبو هللا -    قاؿ اؼبؤلًٌف   [ .  ِإَذا َكاَن َذِلَك فَاِضاًل َعْن ُقوِت يَ ْوِمِو َولَي ْ
  :إّن زكاة الفطر  ب بشرطني : وبناًا عليو نقول 

 . اإلسالم: األول 
. كغَتىم , كالوثٍت , كالنصراِن , كاليهودم ,   فنيٍخرًج من مل يكن مسلمان 

 :ويدّل عليو 
ٍرو   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -فػىرىضى رىسيوؿي اَّللًَّ  :" -رضي هللا عنهما -  حديث ابن عمر. أ أىٍك صىاعنا ًمٍن شىًعَتو , زىكىاةى اٍلًفٍطًر صىاعنا ًمٍن سبى

ًبًَت ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى , كىالصًَّغًَت ,  كىاأٍلينٍػثىى  ,كىالذَّكىرً , كىاغبٍيرًٌ , عىلىى اٍلعىٍبًد   . ()"كىاٍلكى
رًهي : تقدَّـ أف من ًحكىًم زكاة الفطر . ب أفَّ فيها تطهَتان للعبد من النَّقص كاػبلل , كالكافر ليس أىالن للتطهَت حىت ييٍسًلمى فييطىهًٌ

.اإلسالـ 
. وقوت عيالو , أن ديلك ليلة العيد صاعاً زائداً على قوتو : الثاِن 

, كقوت من يبوف من عيالو , كليلتو , أف يكوف عنده صاع زائد عن قوتو   يومو : كضابط الغٌت ,    كاؼبقصود أف يكوف غنيان 
. كيقـو بو من الطعاـ , ما يكفي البدف : نفقتو , كالقوت ىو: أم , كىم الذين تلزمو مؤنتو 

لو كلعيالو , كزاد ,  ألنَّو بذلك يكوف غنيان فيواسي غَته , فلو كاف عنده ما يأكلو من القوت ليلة العيد كيومو :   والتعليل 
رًج بو زكاة الفطر , عنده ماؿ  .  كجب عليو أف ىبي

 

  وعمَّن تلزمو م نتو ,  خُيرج املسلم زكاة الفطر عن نفسو :مسألة . 
َلِتوِ  ,َوِلَمْن تَ ْلَزُمُو ُمْ نَ ُتوُ ,  لِنَ ْفِسوِ :  َو َِبُ  : ]-رضبو هللا - قاؿ اؼبؤلًٌف فيد ل   , [  ِإَذا َكاَن َذِلَك فَاِضاًل َعْن ُقوِت يَ ْوِمِو َولَي ْ
, فإهنا تلزمو نفقتهم , أك بعض أصدقائو , فلو قيدًٌر أنو ينفق على جَتانو مثالن , ككل من ينفق عليهم , كأزكاجو , ذلك أكالده 

 . ىذا ظاىر الكالـ كىو قوؿ مذىب اغبنابلة 
كأف ينزؿ بو ضيف من أكؿ شهر رمضاف حىت آ ره كجبت عليو زكاة , حىت لو توىلَّ نفقة شخص   شهر رمضاف :   قالوا 

. الفطر عنو , إذف كل من يبوف أحدان كجبت عليو زكاة فطره 
 

أفَّ كل مسلم هبب عليو إ راج زكاة فطره بنفسو ماداـ قادران , فالرجل ذبب عليو بنفسو , كعلى الزكجة  : والقول الثاِن 
 .   بنفسها , كعلى األبناء القادرين بأنفسهم , كعلى كل شخص بنفسو

                                                 
( . 984)ركاه مسلم برقم ,  (1503)ركاه البخارم برقم  (1)
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زىكىاةى اٍلًفٍطًر صىاعنا ًمٍن   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  - فػىرىضى رىسيوؿي اَّللًَّ  :"-رضي هللا عنهما -  عمـو حديث ابن عمر :   ويدّل على ذلك 
ًبًَت ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى  ًر كىاأٍلينٍػثىى كىالصًَّغًَت كىاٍلكى ٍرو أىٍك صىاعنا ًمٍن شىًعَتو عىلىى اٍلعىٍبًد كىاغبٍيرًٌ كىالذَّكى " .                                                 سبى

, أمَّا لو تربَّع رٌب البيت أف ىبيٍرًجها عن اعبميع فإف ىذا جائز, من حيث الوجوب -  وهللا أعلم -الراجح كىذا القوؿ ىو 
. كلكن ال هبب عليو كما تقدَّـ 

  :وُيستثىن من ذلك اثنان    
.                                                                                   , فإف زكاة ًفطره ذبب على سيدهالرَّقي : األول 

لَْيَس يف اْلَعْبِد َصَدَقٌة ِإالَّ  " : قاؿ-صلَّى هللا عليو ك سلَّم -  أفَّ رسوؿ هللا-رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة :ويدّل على ذلك 
.   ()  "َصَدَقُة اْلِفْطرِ 

غار :الثاِن      :خيلو حاَلم من حالني ال وى الا,  األوالد الصِّ
 .                                                   فتجب زكاة الفطر   أمواؽبم,  أف يكوف ؽبم أمواؿ :احلال األوىل
-  لوركد ذلك عن الصحابة كابن عمر ؛فييٍخرجها عنهم,  فتجب على كليهم زكاة فطرىم  , أاٌل يكوف ؽبم أمواؿ:احلال الثانية

ًبًَت "  : قاؿ -رضي هللا عنهم - فعٍن نافع موىل ابن عمر , -رضي هللا عنهم  حىىتَّ ًإٍف كىافى لًيػيٍعًطي , اٍبني عيمىرى يػيٍعًطي عىٍن الصًَّغًَت كىاٍلكى
ٍليوؾو لىوي ً  أىٍرًضًو مكىافى عىٍبدي اَّللًَّ يػيؤىدًٌ "  : , كركاه البيهقي بلفظ (2) "عىٍن بىًٍتَّ  كىغىٍَتً أىٍرًضًو كىعىٍن كيلًٌ ,  زىكىاةى اٍلًفٍطًر عىٍن كيلًٌ فبى

ًبَتو ,ًإٍنسىافو كىافى يػىعيوليوي صىًغَتو   .(3) "أىٍك كى
قىةى اٍلًفٍطًر عىمٍَّن سبىيونيوفى " كأمَّا حديث   .(4 )"إسناده غَت قوم" : قاؿ عنو البيهقي,  فحديث ضعيف ,"أىدُّكا صىدى

                                                                                                   

  اغبمل   بطن أمو:  استحٌب بعض العلماء إ راج زكاة الفطر عن اعبنُت , كاعبنُت ىو :فائدة.   
 : واستدلَّوا 

قىةى اٍلًفٍطًر عىٍن اعبٍىًنًُت "  : -رضي هللا عنو - بأفَّ عثماف بن عفاف    ألنو من ركاية  ؛كىذا األثر ضعيف , (5)"كىافى يػيٍعًطي صىدى
كلو قيل بالسًُّنيَّة لكانت   حق من  , (6)- رضبو هللا -  مل ييًدرؾ عثماف , كضعَّفو األلباِن , كضباد(ضباد الطويل عن عثماف ) 

.  ألنو حينئذ وبيٍكىم بأنو إنساف  ؛نيًفخىت فيو الركح دكف غَته
 

  ملن أراد إخراج زكاة الفطر ثالثة أوقات :مسألة . 
 . قبل العيد بيـو أك يومُت : كقت جواز , كىو:الوقت األول 

 كىكىانيوا يػيٍعطيوفى ,يػيٍعًطيهىا الًَّذينى يػىٍقبػىليونػىهىا  -رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا- كىكىافى اٍبني عيمىرى "  :كفيو   -مارضي هللا عنو-  حديث ابن عمر :ودليلو    
.  (7)" قػىٍبلى اٍلًفٍطًر بًيػىٍوـو أىٍك يػىٍومىٍُتً 

.  قبل اػبركج لصىالًة العيد : كىو, كقت استحباب :الوقت الثاِن    

                                                 
( . 3/212)ركاه ابن أيب شيبة  (5( .                               )982)ركاه مسلم برقم  (1)
( . 3/331)اإلركاء : انظر  (6( .                          )1511)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 1511)ركاه البخارم برقم  (7( .                                )4/161)ركاه البيهقي  (3)
( . 4/161)سنن البيهقي : انظر  (4)
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اًة اٍلًفٍطًر قػىٍبلى  يريكًج النَّاًس ًإىلى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ النَّيبَّ  :" -رضي هللا عنو -  حديث ابن عمر :ودليلو   أىمىرى ًبزىكى
ةً  .  ( )" الصَّالى

  . بعد صىالة العيد:كىو كقت هني :والوقت الثالث 
 - فإ راجها بعد صىالة العيد ؿبرَـّ , كىذا القوؿ ىو الراجح, " كال وبل تأ َتىا عن يـو العيد  : " -رضبو هللا- كما قاؿ اؼبؤلًٌف 

 .  -كهللا أعلم
: كيدٌؿ على ذلك 

َمْن َأدَّاَىا قَ ْبَل الصَّاَلِة : "  -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  قاؿ النَّيبُّ :كفيو,  الذم استدٌؿ بو اؼبؤلًٌف  -مارضي هللا عنو- حديث ابن عباس .أ
.  (2) " َصَدَقٌة ِمَن الصََّدقَاتِ يَ َوَمْن َأدَّاَىا بَ ْعَد الصَّاَلِة َفوِ ,  زََكاٌة َمْقُبوَلٌة يَ َفوِ 

فال , نصٌّ على أهنا ليست زكاة فطر مقبولة , كإمبا ىي صدقة من عامَّة الصَّدقات  "  َصَدَقٌة ِمَن الصََّدقَاتِ يَ َفوِ  :" كقولو 
. تػيٍقبىل زكاة فطر 

ةً   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - أىفَّ النَّيبَّ "  - مارضي هللا عنو- حديث ابن عمر. ب اًة اٍلًفٍطًر قػىٍبلى  يريكًج النَّاًس ًإىلى الصَّالى .  " أىمىرى ًبزىكى
 كـبالفتو تقتضي  , كاألمر يقتضي الوجوب-صٌلى هللا عليو كسٌلم - أنو إذا أدَّاىا بعد الصَّالة فقد  الف أمر النَّيٌب  : ككجو الداللة 

.  التحرمي
.  أفَّ   أدائها بعد الصَّالة تأ َتان للعبادة عن كقتها .ج

 

 : ومن أخَّر زكاة الفطر عن وقتها ال خيلو من حالني- 
كال تكوف زكاة فطر حينئذو , بل ىي صدقة من الصدقات , ,  أف يؤ رىا من غَت عذر , فال شٌك أنو يأٍب :احلال األوىل    

 , فال يأ ذ ثواب زكاة الفطر بل -كهللا أعلم-  وىو األظهر,  -رضبهما هللا - كتلميذه ابن القيَّم , كىو ا تيار شيخ اإلسالـ 
. ثواب الصَّدقة 

  .(3)"كينصره , ككاف شيخنا يقوًٌم ذلك , كىذا ىو الصَّواب "  : -رضبو هللا - قاؿ ابن القيَّم    
َوَمْن َأدَّاَىا "  :كفيو , اؼبتقدًٌـ   -مارضي هللا عنو-  حديث ابن عباس :كىو  -رضبو هللا -  ما استدؿ بو اؼبؤلًٌف :ويدّل على ذلك 
 "   َصَدَقٌة ِمَن الصََّدقَاتِ يَ بَ ْعَد الصَّاَلِة َفوِ 

 

 كأف ال هبد أحدان يعطيو زكاة الفطر حىت  رج كقتها , أك كأف يضيع مالو كال  , أف يكوف تأ َته ؽبا بعذر:احلال الثانية    
ٍب يتبُتَّ لو أف ككيلو مل ىبيٍرجها كىذا من أكثر األعذار , هبده إال بعد الوقت , أك كأف يوكًٌل شخصان   إ راج زكاة الفطر 

حدكثان, أك كأف ينسى ىو إ راجها, أك ينسى ككيلو إ راجها, ككبو ذلك من األعذار فهذا ال شٌك أنو ىبيٍرجها كلو بعد كقتها 
 .ألنو معذكر بتأ َته ؛ كال إٍب عليو, كىي زكاة فطر 

 
                                                 

( . 986)ركاه مسلم برقم ,  (1509)ركاه البخارم برقم  (1)
 .  كصححو اغباكم( ,1827) برقم ابن ماجوركاه ,  (1609)برقم ركاه أبو داكد ( 2)
( . 2/22)زاد اؼبعاد : انظر  (3)
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  ما القدر الواجب إخراجو يف زكاة الفطر ؟ :مسألة 
  .()كما نقل ذلك ابن ىبَتة   اإلفصاح -رضبهم هللا - هبب إ راج صاع كاحد عن كل شخص , كىذا باتفاؽ أىل العلم    

ٍرو أىٍك   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -فػىرىضى رىسيوؿي اَّللًَّ :"   -مارضي هللا عنو- حديث ابن عمر :ويدّل على ذلك  زىكىاةى اٍلًفٍطًر صىاعنا ًمٍن سبى
ًبًَت ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى  ًر كىاأٍلينٍػثىى كىالصًَّغًَت كىاٍلكى .                                                               كىو الذم استدٌؿ بو اؼبؤلًٌف , (2)" صىاعنا ًمٍن شىًعَتو عىلىى اٍلعىٍبًد كىاغبٍيرًٌ كىالذَّكى

 . اكأربعُت غراـ, كتقدَّـ أٌف الصاع يساكم كيلوين 
 

؟  ما ىي األصناف اليت جيوز إخراج زكاة الفطر منها: فإن قيل    
 :وىي , جاء   السُّنَّة بياف األصناؼ اليت زبرىج   زكاة الفطر 

كىو ما يسمى عند الناس , من طعاـ أىل البادية كىو لنب ؾبفف يابس : كاألقط )  , (الزبيب) ك( ,التمر)ك,  (الشعري) 
.   ( البقل )اليـو بػ 

 

كينَّا لبيٍرًجي ًإٍذ كىافى ًفينىا :" حيث قاؿ ,  اؼبتفق عليو -رضي هللا عنو  - حديث أيب سعيد:  دلَّ على ىذه األصناف األربعة   
ٍليوؾو صىاعنا ًمٍن طىعىاـو أىٍك صىاعنا ًمٍن أىًقطو أىٍك صىاعنا ًمٍن   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -رىسيوؿي اَّللًَّ  زىكىاةى اٍلًفٍطًر عىٍن كيلًٌ صىًغَتو كىكىًبَتو حيرٌو أىٍك فبى

ٍرو أىٍك صىاعنا ًمٍن زىبًيبو    . (3)"شىًعَتو أىٍك صىاعنا ًمٍن سبى
 ًإٌِنً :قىاؿى ؼى  ,أفَّ معاكية  طب الناس: " كفيو , أيضان  -رضي هللا عنو -كما   حديث أيب سعيد , ( الَبُّ ) : كييضاؼ إليها     

ٍرو  ٍيًن ًمٍن ظبىٍرىاًء الشَّاـً تػىٍعًدؿي صىاعنا ًمٍن سبى . برُّىا : كاؼبقصود بسمراء الشاـ ,  (4 )" فىأى ىذى النَّاسي ًبذىًلكى ,أيرىل أىفَّ ميدَّ
.  فهذه األصناؼ اػبمسة جاءت هبا السُّنَّة  

 

ىل جيوز إخراج زكاة الفطر من  ري ىذه األصناف اامسة اليت يف حديث أيب سعيد  -رمحهم هللا - واختلف أىل العلم  - 
؟  -رضي هللا عنو - 

زئ كل طعاـ يعترب قوتان عند الناس  :- وهللا أعلم -واألظهر  . حىت مع كجود األصناؼ اػبمسة ,  أنو هبي
  .-رضبهم هللا - ء كغَتىا فبا يصلح قوتان عند الناس , كىذا قوؿ أكثر العلما, كاألرز , كالعدس , الفوؿ  : فيجزئ مثالً   

 

كما   حديث ابن  ,(طيعمة للمساكُت  ):  فهي ,  ألف زكاة الفطر شيرًعت مواساة للفقراء كسائر الصدقات:والتعليل   
. ألهنا كانت قوت أىل اؼبدينة ؛  ىذه األصناؼ اليت   اغبديث -صلَّى هللا عليو كسلَّم - , كإمبا فرض النَّيبُّ  -رضي هللا عنهما - عباس 
كىو قوؿ أكثر العلماء كالشافعي , ىبيٍرج ما يقتاتو , كإف مل يكن من ىذه األصناؼ "  : -رضبو هللا - قاؿ شيخ اإلسالـ    

ِمْن َأْوَسِط َما  }: -تعاىل- كما قاؿ,فإفَّ األصل   الصدقات أهنا ذبب على كجو اؼبواساة للفقراء, كغَته , كىو أصٌح األقواؿ
  ألف ؛ أك صاعان من شعَت , فرض زكاة الفطر صاعان من سبر-صلَّى هللا عليو كسلَّم -  , كالنَّيبَّ [89:اؼبائدة] { ُتْطِعُموَن َأْىِليُكمْ 

رجوا فبا, ىذا كاف قوت أىل اؼبدينة , كلو كاف ىذا ليس قوهتم بل يقتاتوف غَته      .()"ال يقتاتونو  مل يكلفهم أف ىبي
                                                 

( . 985)ركاه مسلم برقم ,  (1508)ركاه البخارم برقم  (3( .                                     )1/221)اإلفصاح : انظر  (1)
( . 985)ركاه مسلم برقم ,  (1508)ركاه البخارم برقم  (4( .      )984)ركاه مسلم برقم ,  (1503)ركاه البخارم برقم  (2)
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  أفَّ معاكية  طب الناس : كفيو  -رضي هللا عنو -  حبديث أيب سعيد -رضبهم هللا -   استدٌؿ بعض العلماء:فائدة 
ٍرو  " فقاؿ  ٍيًن ًمٍن ظبىٍرىاًء الشَّاـً تػىٍعًدؿي صىاعنا ًمٍن سبى على أفَّ ًنصف الصَّاع من البػيرًٌ ,  (2)"  فىأى ىذى النَّاسي ًبذىًلكى ,ًإٌِنً أيرىل أىفَّ ميدَّ
. كًنصفىو ميدَّاف ,  ألف الصَّاع النبوٌم أربعة أمداد ؛هبزئ 

-  فالبد من صاع , كهبذا قاؿ صبهور العلماء, مثل سائر األطعمة ,  أنَّو ال هبزئ   الربُّ إاٌل صاع  :- وهللا أعلم -واألظهر 
  .-رضبهم هللا  - (4)كابن عثيمُت, ( 3) , كىو ا تيار الشيخُت ابن باز-رضبهم هللا 

صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كينَّا لبيٍرًجي ًإٍذ كىافى ًفينىا رىسيوؿي اَّللًَّ "  : السَّابق حيث قاؿ -رضي هللا عنو -  حديث أيب سعيد :ويدّل على ذلك 

ًبَتو -  ٍليوؾو صىاعنا ًمٍن طىعىاـو , حيرٌو , زىكىاةى اٍلًفٍطًر عىٍن كيلًٌ صىًغَتو كىكى أىٍك صىاعنا ًمٍن , أىٍك صىاعنا ًمٍن شىًعَتو , أىٍك صىاعنا ًمٍن أىًقطو , أىٍك فبى
ٍرو  ـى ميعىاًكيىةي ًبٍن أىيب سيٍفيىاف ,  أىٍك صىاعنا ًمٍن زىبًيبو ,سبى .  (5)...."حىىتَّ قىًد
 : " فقاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - ذكر اؼبقدار الذم كانوا ىبرجونو على عهد النَّيبًٌ  - رضي هللا عنو - أفَّ أبا سعيد : ككجو الداللة   

كالربُّ , فذكر الصَّاع ؾبمالن   أمًٌ طعاـ , ٍب ذكر الصَّاع مفصالن   األصناؼ األربعة اؼبذكورة   اغبديث ,  "صاعان من طعاـ 
. يد ل   عمـو الطعاـ 

  ؟  ىل جيوز إخراج زكاة الفطر نقوداً :مسألة 
أنو البد من إ راجها طعامان , كىذا ىو قوؿ صبهور : أصحهما ,   ىذه اؼبسألة على قولُت  -رضبهم هللا - ا تلف أىل العلم 

 :ويدّل على ذلك  .العلماء 
صٌلى -  أفَّ النَّيبَّ : كفيهما- كقد تقدَّما -   زكاة الفطر -رضي هللا عنهما-كحديث ابن عمر,  - رضي هللا عنو - حديث أيب سعيد .أ

 . -صلَّى هللا عليو كسلَّم  -, كإ راجها نقودان ـبالفة ألمر النَّيبًٌ  فرض زكاة الفطر صاعان من طعاـ فعيَّنها بذلك -هللا عليو كسٌلم 
 

 . حيث كانوا ىبيٍرًجوهنا صاعان من طعاـ ,أفَّ إ راجها قيمة ـبالىفة لعمل الصحابة . ب
 

 . أفَّ   إ راج زكاة الفطر قيمة إبداؿ غباؽبا من كوهنا شعَتة من شعائر اإلسالـ الظاىرة إىل كوهنا شعَتة  فيَّة . ج
 

 كمع ذلك أمر بإ راج الطعاـ , فلو كاف دفع النقود جائزان , -صلَّى هللا عليو كسلَّم - أفَّ النقود كانت موجودة على عهد النَّيبًٌ . د
كإف شاء اشًتل بو شيئان آ ر , ألفَّ فيو ًسعة اال تيار للمسكُت إف شاء اشًتل بو طعامان ؛ - صلَّى هللا عليو كسلَّم - ألمر بو النَّيبُّ 

صٌلى هللا - , كحبُّ اإلنساف للماؿ أمر قد فيًطر عليو كأمر معلـو منذ عهد النيب - صلَّى هللا عليو كسلَّم  - النَّيبُّ  بو, كمع ذلك مل يأمر

بدفع اؼباؿ - صٌلى هللا عليو كسٌلم - كزمن التشريع إىل كقتنا اليـو , كالنصوص دالة على ذلك , كمع ذلك مل يأمر النيب - عليو كسٌلم 
 .عوضان عن الطعاـ   زكاة الفطر 

 
 

(7)كا تار ىذا القوؿ الشيخ ابن باز    
 .- رضبهم هللا -  (8)كشيخنا ابن عثيمُت  , 

  هبوز أف يعطي اعبماعة من الناس زكاة فطرىم لواحد فبن يستحق زكاة الفطر ككذلك هبوز ؼبن أراد أف :فائدة   
. ىبرج زكاة الفطر عن نفسو صاعان أف يفرقو بُت اثنُت أك ثالثة فبن يستحقوف زكاة الفطر 

                                                                                                                                                                         
( . 18/265)   فتاكاه : انظر  (8( .                             )2/219)معامل السنن للخطايب : انظر  (6 .   )(12)السؤاؿ  (29)  فتاكل نور على الدرب حلقة : انظر  (3)
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. عدـ الدليل على اؼبنع : والدليل 
 

  التنبيووخنتم ىذا الباب هبذه : 
 
 

 هبوز دفع زكاة الفطر عبمعيات الرب اؼبصرح هبا من الدكلة , كتعترب ىذه اعبمعيات نائبة عن الدكلة كالدكلة نائبة عن الفقراء , -
أجزأت كبرئت الذمة كلو مل تصرفها اعبمعية للفقراء إال بعد العيد , كعليو فإذا كصلت زكاة الفطر إىل صبعية الرب   كقتها 

 . ()ؼبصلحة يركهنا   التأ َت 
 

َعٌة ": , قىاؿى   -صٌلى هللا عليو كسٌلم- , عىًن النيبًٌ - رضي هللا عنو -  أحكاـ زكاة الفطر حبديث أىيب ىيرىيٍػرىةى  -رضبو هللا -    تم اؼبؤلف- َسب ْ
ُ يف ِظلِِّو يَ ْوَم الَ ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّوُ  , َورَُجٌل قَ ْلُبُو ُمَعلٌَّ  يف املََساِجِد, َورَُجاَلِن : يُِ لُُّهُم ااَّ اإِلَماُم الَعاِدُل, َوَشابّّ َنَشأَ بِِعَباَدِة ااَِّ

, اْجَتَمَعا َعَلْيِو َوتَ َفرَّقَا َعَلْيِو, َورَُجٌل َدَعْتُو اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َومَجَاٍل, فَ َقالَ  ِإِّنِ َأَخاُف ااََّ, َورَُجٌل َتَصدََّق : َ َابَّا يف ااَِّ
َناهُ  َ َخالًِيا, فَ َفاَضْت َعي ْ    .(2)"ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَىا َح َّ الَ تَ ْعَلَم دَيِيُنُو َما تُ ْنِفُ  ِ َالُُو, َورَُجٌل ذََكَر ااَّ

. "ح  ال تَعلَم ِ الُُو ما تُنِفُ  دييُنوُ " :  ك  ركاية البخارم
 

, كالتنكَت يفيد  صدقة نكرة:  " تصدق بصدقةٍ " :   -صٌلى هللا عليو كسٌلم- أف يبُتًٌ فضل الزَّكاة فقولو   -رضبو هللا- كأراد اؼبؤلف    
. من صدقة مفركضة أك مستحبة , , فيشمل كلَّ ما يتصدؽ بو من قليل أك كثَت  العمـو

 

ىو اؼببالغة   اإل فاء كاالستتار بالصدقة عند بذؽبا, :  اؼبقصود من ذلك.  "ح  ال تَعلَم ِ الُُو ما تُنِفُ  دييُنوُ ": كقولو    
 لبياف اؼببالغة   اإل فاء كطلب  ؛, فضرب اؼبثاؿ ىنا حبيث ال تعلم الشماؿ دبا تصدَّقت اليمُتي مع قرهبا كمالزمتها لو

.  كهللا تعاىل أعلم- اإل الص, كليس اؼبراد ظاىر اؼبثاؿ بأف ىبفي مشالو عند بذؿ يبينو للصدقة 
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( . 1031)ركاه مسلم برقم ,  (1423)ركاه البخارم برقم  (2)
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ُ بَِقْوِلوِ :] - رمحو هللا -  قال املصنف   َا اَلصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِا } : اَل تُْدَفُع اَلزََّكاُة ِإالَّ ِلْ َْصَناِف اَلثََّمانَِيِة اَلَِّذيَن ذََكَرُىْم َااَّ ِإمنَّ

ُ َعِليٌم  َها َواْلُمَ لََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف اَلّرِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل َااَِّ َوِاْبِن اَلسَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن َااَِّ َوَااَّ َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ
 [ . 60: اَلت َّْوبَةِ ]{َحِكيٌم  

ُهمْ     : َ ِإْن ُىْم َأطَاُعوَك ِلَذِلَك فََأْعِلْمُهمْ  -رضي هللا عنو -  ِلُمَعاٍذ  -صّلى هللا عليو وسّلم- ِلَقْوِلِو   َوجَيُوُز َااِلْقِتَصاُر َعَلى َواِحٍد ِمن ْ
َ ِافْ تَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُ ْ َخُذ ِمْن َأْ ِنَيائِِهْم فَ تُ َردَّ َعَلى فُ َقَرائِِهْم  .  ُمت ََّفٌ  َعَلْيِو  " َأنَّ َااَّ

 َواَل ِلَمْن  َُِب َعَلْيِو نَ َفَقُتُو َحالَ . َوُىْم بَ ُنو َىاِشٍم َوَمَوالِيِهمْ , َواَل ِلَقِويٍّ ُمْكَتِسٍب َواَل آِلِل ُُمَمَّدٍ .ِلَغِّنٍّ : َواَل  َِلُّ اَلزََّكاةُ    
َوَلِكْن ُكلََّما َكاَنْت َأنْ َفَع نَ ْفًعا َعامِّا َأْو َخاصِّا . فََأمَّا َصَدَقُة اَلتََّطوُِّا فَ َيُجوُز َدفْ ُعَها ِإىَل َىُ اَلِا َوَ رْيِِىمْ . َواَل ِلَكاِفرٍ . َجَريَاهِنَا

 . َفِهَي َأْكَملُ 
َا َيْسَأُل مَجًْرا  -صّلى هللا عليو وسّلم-  َوقَاَل اَلنَِّ ُّ  َرَواُه ُمْسِلٌم   "فَ ْلَيْسَتِقلَّ َأْو لَِيْسَتْكِثْر , َمْن َسَأَل اَلنَّاَس َأْمَواََلُْم َتَكث ًُّرا فَِإمنَّ

ُر ُمْشِرٍف َواَل َساِئٍل َفُخْذهُ  - رضي هللا عنو - َوقَاَل ِلُعَمَر      " َوَما اَل َفاَل تُ ْتِبْعُو نَ ْفَسكَ , َما َجاَاَك ِمْن َىَذا اَْلَماِل َوَأْنَت َ ي ْ
 [ َرَواُه ُمْسِلٌم 

 
الشـــزح  

 .فبدأ بذكر أىل الزَّكاة الثمانية , باب أىل الزَّكاة كمن ال تدفع لو ىو آ ر باب ذكره اؼبؤلف   كتاب الزَّكاة 
  أىل الزَّكاة  انية :

َها َواْلُمَ لََّفِة }:   ككما ذكر اؼبؤلف جاء ذكر ىؤالء الثمانية   قولو تعاىل  َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراا َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ ِإمنَّ
 . [60:التوبة] {قُ ُلوبُ ُهْم َويف الّرِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل ااِّ َواْبِن السَِّبيِل 

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراا }كقولو تعاىل  إثبات اغبكم فيمن ذكر :  اآلية , أسلوب حصر , كمعٌت اغبصر عند األصوليُت { ..ِإمنَّ
. كنفيو عما عداه , كعليو فال هبوز صرؼ الزَّكاة   غَت األصناؼ الثمانية 

 األصناف الثمانية ىم : 
. الفقراا : الصنف األول 
 .املساكني : الصنف الثاِن 

بالفقَت قبل - عزَّ كجل - كلذلك ابتدأ هللا ,    كالفقَت كاؼبسكُت صنفاف   باب الزَّكاة , كالفقَت أشد حاجة من اؼبسكُت 
. ىو من ال هبد شيئان , أك هبد بعض كفايتو أقل من نصفها  : فالفقرياؼبسكُت كىذا ألنبيتو على اؼبسكُت 
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. أك نصًفها,  ىو من هبد أكثر كفايتو :واملسكني    
.  ىو من كجد كفايتو كاملة , فهذا قد استغٌت عمَّا   أيدم الناس :والغّن 

كليس عنده شيء , لاير , فإف د لو السنوم يكوف ستة آالؼ لاير  (500)لو أفَّ رجالن موظفان يتقاضى كل شهر : مثال ذلك 
. أك مصدر آ ر للرزؽ , آ ر 
 ألنو هبد أقٌل من نصفً ؛  فقَتان :ل فهذا ييسىمَّ , عشرين ألفان : كأىلو , فإف كاف مقدار ما ينفقو   السَّنىة على نفسو - 

. كفايتو
 .كفايتو  ألنو هبد أكثر من نصفً ؛ مسكينان :  فهذا ييسمَّى  ,عشرة آالؼ: كإف كاف مقدار ما ينفقو   السَّنىة - 
 . ألنو هبد نصفى كفايتو؛ مسكينان : فهذا ييسمَّى , اثٍت عشر ألفان : كإف كاف مقدار ما ينفقو   السَّنىة - 
 .ألنو ال هبد إال أقل من نصًف كفايتو ؛  فقَتان :فهذا ييسمَّى, ثالثة عشر ألفان : كإف كاف مقدار ما ينفقو   السَّنىة - 
: فهذا ييسمَّى, كليس لديو التزامات أ رل , كأف ال ينفق إال على نفسو , ًستَّة آالؼ : كإف كاف مقدار ما ينفقو   السَّنىة - 

 .غنيان 
 كال شٌك أفَّ الكفاية ترتفع تبعان ؽبا ,  ,كتقدير الكفاية ييرجع فيو إىل العيرؼ , فقد يكوف اإلنساف   زمن ترتفع فيو األسعار   

. فييقدًٌر ما عليو كفايتو اآلف 
 

 . العاملون عليها: الثالث الصنف 
 كيد ل معهم مىٍن ال يتٌم العملي إال هبم, أك لقسمتها ,  أك غبفظها  ,اٌلذين يبعثهم كيل األمر للزكاة عببايتها: ىم ك    

 . ( العاملني)   :لد وؽبم   مسمَّى؛ ككل من ايحتيج إليو , كالكيَّالُت , كالوزَّانُت , كاغباسبُت , كالكتبة 
. ىم الذين يقوموف حبفًظها بعد جبايتها  : وحفَّاظُهاىم السُّعاة الذين يأ ذكف الزَّكاة من أىلها , : فُجباهتا 
. من يقسمها   أىلها :  ىم ,وقَامِسُوىا 

فإف كانت أجرتو ألفُت أعطي ,  يعطى األقل من أجرتو  : الفان ؼبن قاؿ,  يُعطى العامل من الزَّكاة على قدر أجرتو كاملة  -
. كىكذا , من الزَّكاة ألفُت 

 أمَّا غَته فال  ,(أك من يقـو مقامو من الدكائر اغبكومية  ) ,العامل على الزَّكاة البد أن يكون مبعوثاً من ويل األمر  -
ألنو ال ؛  فال ييعطى ىذا الرجل من الزَّكاة ,ليوزعها   مصارفها؛ ييسمَّى عامالن عليها , فلو جاء تاجر كأعطى رجالن زكاتو 

- كما كاف النَّيٌب ؛؛ ألف العامل على الزَّكاة البد أف يبعثو كيل األمر  بل يعطيو أجرتو من غَت الزَّكاة , ييسمَّى من العاملُت عليها

. كال ييعتد بغَتىم ,  يبعث السُّعاة عبمع الزَّكاة -صلَّى هللا عليو كسلَّم 
 ألهنم أيعطيوا من الزَّكاة بنٌص ؛ فال ييشًتط أف يكونوا ؿبتاجُت  ,كلو كانوا أغنياء,  العاملون على الزّكاة يأخذون الزّكاة  -

. القرآف كوهنم عاملُت على الزَّكاة ال لفقرىم كحاجتهم 
 

  .امل لَّفة قلوهبم: الرابع الصنف 
. ألجل اإلسالـ ؛ صبع مؤلَّف , كىم الذين ييطلب تأليف قلوهبم  : امل لَّفة قلوهبم



  
 

 

دفع له
ُ
كاج و هي ت

َّز
 أهل الش

 كتاب الزَّكاة- بداية املتفقِّهني 

44 

 :وىم على قسمني   
  . مؤلَّفة قلوهبم من اؼبسلمُت:القسم األول 
. مؤلَّفة قلوهبم من الكفار  : القسم الثاِن

 :امل لَّفة قلوهبم من الكفار على قسمني - 
 .(كالبد من قرائن تدٌؿ على رجاء إسالمو  ).  من ييعطى لرجاء إسالمو .1
. كلو مل ييرجى إسالمو ,  من ييعطى لكٌف شره .2
 :منها ,  كان فيو منفعة لإلسالم وأىلو , وىم على صور  منوامل لَّفة قلوهبم من املسلمني يدخل فيهم- 
.  من ييعطى رجاء قوَّة إيبانو .1
فييعطى ؛ اإليباف  لكنو ضعيف, ليقول إيبانو , أك كأف يكوف مسلمان من قبل ؛فيعطى,كذلك كأف يكوف حديث عهد بكفر   
 .
. أمثالو :  أم  , لييٍسًلمى نظرائو ؛مىٍن ييعطى من اؼبسلمُت. 2
 كالذم , ؛ كذلك ليتألَّف من ىو على شاكلتو   بعدما أسلم كحسن إسالمو-رضي هللا عنو -  كما أيعطي عىًدٌم بن حاًب   
 - .رضي هللا عنو - أعطاه ىو أبو بكر الصديق    
 ا ييرجى من دفاعهم عمن كراءىم من اؼبسلمُت إذا ـ كيعطوف ؿً  ,ألهنم   حدكد بالد األعداء؛  مىٍن ييعطى من اؼبسلمُت .3

. ىاصبهم العدك     
 فييستعاف دبن ؽبم نفوذ ,كيأ ذىا فبن يبنعها, يستطيع معها أف هبمع الزَّكاة , ألفَّ لو نفوذان كتأثَتان ؛  مىٍن ييعطى من اؼبسلمُت .4

. تأليفان لقلوهبم  ؛؛ ألنو بو يرتكب أ ٌف الضررين فييعطى ىؤالء الذين هبمعوف الزَّكاة بدالن عن القتاؿ
: ومن األدلة على إعطاا امل لَّفة قلوهبم من الزَّكاة    
أعطى أناسان من قريش ألهنم حديثوا عهد بالكفر فأراد النيب - صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أف النيب:كفيو , -رضي هللا عنو - حديث أنس . أ

 يػيٍعًطي - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - يػىٍغًفري اَّللَّي ًلرىسيوًؿ اَّللًَّ :" تأليف قلوهبم كتقوية إيباهنم فأعطاىم فقاؿ األنصار - صٌلى هللا عليو كسٌلم - 
فَِإِّنِ ُأْعِطي رَِجااًل َحِديِثي َعْهٍد ِبُكْفٍر :" - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  فقاؿ رسوؿ هللا "قػيرىٍيشنا كىيػىتػٍريكينىا كىسيييوفػينىا تػىٍقطيري ًمٍن ًدمىائًًهمٍ 

  () "َأتَأَلَُّفُهمْ 
  -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أىٍعطىاِن رىسيوؿي اَّللًَّ :  قاؿ -رضي هللا عنو -  عن صفواف بن أمية -رضي هللا عنو - حديث سعيد بن اؼبسيب . ب

ىبٍػغىضي النَّاًس ًإيلىَّ فىمىا زىاؿى يػيٍعًطيًٍت حىىتَّ صىارى كىًإنَّوي أىحىبُّ النَّاًس ًإيلىَّ  يػىٍوـى حينػىٍُتو   .(2) "كىًإنَّوي ألى
. تأليفان لقلبو رجاء إسالمو ؛  -صلَّى هللا عليو كسلَّم - فأعطاه النَّيبُّ ,  مشركان (حينُت) يـو -رضي هللا عنو - ككاف صفواف بن أمية  
ـً ًإالَّ أىٍعطىاهي قىاؿى فىأىتىاهي رىجيله فىسىأىلىوي فىأىمىرى لىوي ًبشىاءو " : كفيو  , -رضي هللا عنو -  حديث أنس .ج ٍسالى ٍيئنا عىلىى اإٍلً  ملىٍ يىكيٍن ييٍسأىؿي شى

قىًة  بػىلىٍُتً ًمٍن شىاًء الصَّدى ًثَتو بػىٍُتى جى ا :قىاؿى , كى  يػيٍعًطي عىطىاءن   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  فػىرىجىعى ًإىلى قػىٍوًمًو فػىقىاؿى يىا قػىٍوـً أىٍسًلميوا فىًإفَّ ؿبيىمَّدن

                                                 
( . 1059)ركاه مسلم برقم ,  (4331)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 2313)ركاه مسلم برقم  (2)
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.  من يرجو إسالمو -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  , ك  ىذا اغبديث دليل أيضان على إعطاء النَّيٌب ( )"ىبىٍشىى اٍلفىاقىةى  مىا   
 أيٌبى دبىاؿو أىٍك سىيٍبو فػىقىسىمىوي فىأىٍعطىى رًجىاالن كىتػىرىؾى - صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ -رضي هللا عنو -  حديث عمرك بن تغلب. د

ااَِّ ِإِّنِ أَلُْعِطي الرَُّجَل َوَأدَُا الرَُّجَل  َأمَّا بَ ْعُد فَ وَ : " ٍبيَّ أىثٍػٌتى عىلىٍيًو ٍبيَّ قىاؿى , فىحىًمدى اَّللَّى , فػىبػىلىغىوي أىفَّ الًَّذينى تػىرىؾى عىتىبيوا , رًجىاالن 
 . (2) "َوالَِّذي َأدَُا َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن الَِّذي ُأْعِطي َوَلِكْن ُأْعِطي َأقْ َواًما ِلَما َأَرى يف قُ ُلوهِبِْم ِمْن اْْلََزِا َواَْلََلعِ 

ٍيبىةو ً  تػيٍربىًتهىا- صٌلى هللا عليو كسٌلم -  أف عليان بعث إىل النَّيبًٌ - رضي هللا عنو -  حديث أيب سعيد.ى من اليمن , فػىقىسىمىهىا بػىٍُتى  ًبذيىى
نىةى ٍبًن بىٍدرو  األىقٍػرىًع ٍبًن حىاًبسو : أىٍربػىعىة نػىفىرو  ثىةى  ٍبنً  عىٍلقىمىةى ك,  , عييػىيػٍ   .(3) "تَأَلَُّفُهمْ ألَ ": ك  اغبديث قاؿ ,", كزىٍيًد اػبٍىٍيلً  عيالى

. تقدَّـ  ك  السُّنَّة أحاديث كثَتة غَت ما   
 

  .قابرِّ ويف ال : ااامسالصنف 
.  أك األسر  ,فٌك اإلنساف من الرؽًٌ : العينيق , كاؼبراد ىنا : كىي , صبع رقبة  : والّرِقاب

عطى سيده , فيعطى عشرة آالؼ تي أك , رقبتو  عبده ال يعتقو سيده إال بعشرة آالؼ, فييعطى من الزَّكاة ما يىعتق هبا : مثال ذلك
. السيما إذا كاف عند سٌيد يؤذيو 

: وذلك لسببني  ؛  - وهللا أعلم- وىو األظهر  فكاؾ األسَت , : {ويف الرقاب}كيد ل   عمـو 
   ,ألٌف   ذلك فٌك رقبة من األسر , كإذا جاز فٌك العبد من رؽًٌ العبودية , ففك بدف األسَت أكىل , ألنو أشٌد منو ؿبنة. 1
. كردبا يتعرَّض للقتل , كابتالء    
 .كىذا ييشابو دفع حاجة الفقَت , أٌف   فكاؾ أسره دفعان غباجتو . 2

   .الغارمون : السادسالصنف 
  . (كىو من عليو دين  )كشبهو , اإللزاـ باؼباؿ :  كىو ( ,الغـر) من غبقو :والغارم 

: والغارم ينقسم إىل قسمني 
. كلو كاف غنيَّان , غاـر إلصالح ذات البُت , فهذا ييعطى من الزَّكاة مقدار غرمو . 1
 .غاـر لنفسو , فهذا ييعطى من الزَّكاة مقدار غرمو إذا مل يستطع الوفاء . 2

   .الغارم إلصالح ذات البني: األول القسم 
كيلتـز , كأف يقع بُت صباعة تشاجر   دماء كأمواؿ , كوبتاج اإلصالح بينهم إىل ربمُّل ماؿ , فيتوسَّط رجل بالصَّلح بينهم    

.  , فهذا ييعطى من الزَّكاة مقدار ما غرمو (لبُتاغارمان إلصالح ذات : )لييطفئ نار العداكة , فهذا ييسٌمى ؛   ذمَّتو ماالن 
 .الغارم لنفسو : الثاِن القسم 

   ,أك زكاج , أك عالج , أك بناء مسكن , أك شراء ما وبتاج إليو كعائلتو من آالت, كمن اقًتض ماالن ألجل نفقة    
 . ككبو ذلك, كفرش ككبوىا , أك أتلف شيئان لغَته  طأ , أك نزلت بو جائحة اجتاحت مالو فلحقو ديوف , كأكافو 
: ين  رط بشفهذا ييعطى من الزَّكاة ما يسٌد بو غرمو    

                                                 
( . 12015)ركاه أضبد برقم  (1)
( . 1064)ركاه مسلم برقم ,  (7432)ركاه البخارم برقم  (3( .       )923)ركاه البخارم برقم  (2)
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أك عركض ذبارة ,  أك مرتَّب  , ليس قادران على سداده بنقود عنده:أم,  أف يكوف حباجة إىل أف يقضي دينو :الشرط األول 
.  فهذا ىو الذم ييعطى من الزَّكاة  ,حبيث يعجز عن الوفاء,  كسداد دينو  ,, أك عقار زائد , أك أشياء زائدة يستطيع بيعها

فال ييعطى من , أمَّا من استداف   ؿبرَـّ مل يتب منو ,  أك   ؿبرَـّ تاب منو ,  أف يكوف دينو   أمر مباح :الشرط الثاِن 
أك   أمر أسرؼ فيو كمل ,  أك ربا , أك آالت ؽبو,أك طبر, كمن يستدين   قمار , ألف   ذلك إعانة على معصية ؛ الزَّكاة 

 . فهو الذم يعطى من الزَّكاة  ,فمن حقَّق ىذين الشرطُت,  ألف اإلسراؼ ؿبَّـر  ؛يتب منو
 

  .ويف سبيل هللا: السابع الصنف 
  .-رضبهم هللا -   منهم األئمة األربعة ,كىذا قوؿ صباىَت العلماء,  اعبهاد   سبيل هللا :واملراد بو   

كما يتعلَّق بو من ,   هللاأهنا تيٍصرىؼ   اعبهاد   سبيل:  ؟ والصَّواب {َويف َسِبيِل ااِّ }: كاٍ تيًلف فيمن ييصرؼ سهم 
 .  هللا, ككل ما ييعُت على اعبهاد   سبيل كاآلالت اليت تيستعمل   اغبرب, ركاتب اعبند, كشراء األسلحة 

ككل من كضع اؼباؿ   اعبهاد   سبيل هللا د ل   عمـو  , {َويف َسِبيِل ااِّ } - :تعاىل –عمـو قوؿ هللا : على ذلك  كيدؿٌ 
تدٌؿ  ( ) ك ,{َويف َسِبيِل ااِّ }: ألنو قاؿ ؛ ككبوىا , أك آالت , أك سالح ,  سواء صيرًفت   ركاتب للمجاىدين  ,اآلية

كاجملاىدكف , , بل كل ما وبتاجونو أيضان   مصلحة اعبهاد  أهنا للمجاىدين فقط: حىت نقوؿ , على الظرفٌية ال على التمليك 
 ألف اجملاىد إمبا يأ ذ الزَّكاة ؼبصلحة ؛ -رضبهم هللا -  , كىو قوؿ صبهور العلماء   سبيل هللا ييعطوف من الزَّكاة كلو كانوا أغنياء

جاز لو أن يأخذ الزَّكاة , أنَّ كل من أخذ ملصلحة املسلمني من أصناف الزَّكاة   ]:والقاعدة اؼبسلمُت ال ؼبصلحة نفسو , 
 .كالغاـر إلصالح ذات البُت   العامل على الصدقة , :مثل,  [ولو كان  نياً 

 

  .ابن السبيل: الصنف الثامن 
ي بذلك :ىو وابن السبيل    فكأنو ابنان ؽبا , كاؼبسافر الذم انقطع بو السَّفر ييعطى من الزَّكاة , ؼبالزمتو الطريق ؛  اؼبسافر , كظبًي

 فهو منقطع عن ذلك , فوجوده كعدمو ,ألفَّ اؼباؿ الذم   بلده ال قدرة لو عليو؛ ما يوصلو إىل بلده , كلو كاف غنيان   بلده
. كيقضي مقصوده كيرجع ألىلو, فييعطى من الزَّكاة ما ييكمل بو سفره , اؼباؿ 
فإنو ييعطى ,  كليس معو ماؿ  ,كأثناء طريقو انقطع, غباجة لو   الرياض ؛  رجل  رج من ًجدَّة إىل الرياض :مثال ذلك    

.  كيعود إىل ًجدَّة  ,كيقضي مقصوده, من الزَّكاة ما يوصلو إىل الرياض 
 

كعليو فال , فال ييسمَّى منقطعان , كالبد من التنبيو إىل أفَّ ابن السبيل إذا كاف لديو ما يتمكَّن معو على اغبصوؿ على اؼباؿ    
ككبوىا فبا ,  كلكن معو كبطاقات الصرَّاؼ  ,أك تسرؽ أموالو كىو   بلدة أ رل, هبوز أف يأ ذ من الزَّكاة , كأف تضيع 

 .ألنو ال ييعٌد منقطعان ؛ فهذا ال يد ل   ميسمَّى ابن السبيل , يستطيع معها اغبصوؿ على اؼباؿ 
 
 

  جيوز صرف الزَّكاة لصنف واحد من األصناف الثمانية:مسألة .  
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 -رضبهم هللا -كبو قاؿ صبهور العلماء ,  " كهبوز االقتصار على كاحد منهم: " حُت قاؿ - رضبو هللا - كىو الذم ا تاره اؼبؤلًٌف 
فال يلـز أف يوزًٌع , كىكذا , أك الغاـر , أك اجملاىدين , كعليو فإنو يكفي أف يعطي الفقراء فقط ,  - وهللا أعلم- وىو األظهر

. زكاتو على صبيع أىل األصناؼ الثمانية 
: ويدّل على ذلك 

ٌر لُُّكْم  }- تعاىل- قوؿ هللا. أ . [271البقرة]{َوِإن خُتُْفوَىا َوتُ ْ تُوَىا اْلُفَقَراا فَ ُهَو َخي ْ
َ َقْد فَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُ ْ َخُذ ِمْن "  -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيبُّ :  كفيو -رضي هللا عنو - حديث معاذ . ب فََأْخَِبُْىْم َأنَّ ااَّ

  .-رضبو هللا - كهبذا استدؿ اؼبؤلًٌف  , ( )"َأْ ِنَيائِِهْم فَ تُ َردُّ َعَلى فُ َقَرائِِهْم 

. فدؿَّ على جواز صرفها لصنف كاحد , الفقراء : ىو , ًصنف ه كاحده  أنو مل ييذكر   الدليلُت السَّابقُت إال :ككجو الداللة 
نف   .كال يلـز ؾبموعة فقراء , فيعطي زكاتو فقَتان كاحدان , كيكفي أف يعطي رجالن كاحدان من الصًٌ

 

  جيب إخراج الزَّكاة على الفور إذا متكن من ذلك :مسألة . 
كاألصل   األمر الفورية  , { وأقيموا الصالة وآتوا الزَّكاة }لقولو تعاىل ,  كىذا ىو القوؿ الصحيح من قويل أىل العلم   

. كحاجة الفقَت   الغالب فورية غباجتو للماؿ , ؛ كألف الزَّكاة تتعلق هبا حاجة الفقَت 
:     ولكن ال بأس بتأخري الزَّكاة يف أحوال 

.  عدم التمكن من املال :احلال األوىل 
أك كأف يكوف مالو الذم ,    كأف وبل كقت إ راج الزَّكاة لكنو مل يتمكن من إ راجها ؛ ألف مالو   بلده كىو   بلدة أ رل 

. سيخرج منو الزَّكاة ديٍنان عند فالف كمل يستلمو حىت اآلف 
. وجود الضرر: احلال الثانية 

أك مالو لو أ رج , أك أىلو , كأف ىبشى على نفسو ,    فإذا  شي بإ رجو للزكاة ضرران جاز لو التأ َت حىت يزكؿ الضرر 
. فال بأس أف يؤ ر زكاتو حىت يزكؿ الضرر , أك بأىلو بالقتل ككبوه أك يسرقوا مالو , الزَّكاة من لصوص   أف ييلحقوا بو ضرران 

 .وجود املصلحة أو احلاجة يف التأخري : احلال الثالثة 
لَّ زكاتو   رمضاف كىبرجها بعد شهرين ؛ ؼبصلحة توجد   ذلك الوقت  , كأف يدَّ رىا  لفقَت أشد فقران فبن عنده ,    كأف ربًى

تاء بعد شهرين كالنفقات  أك هبعلها لقريب لو يستحق الزَّكاة كىذا القريب يأٌب من سفره بعد شهرين , أك كأف يد ل فصل الشًٌ
تاء فيد رىا ؽبذا الوقت كونو أحوج للناس , أك غَت ذلك من اؼبصاحل , كلكن بشرط أف يقيًٌد ىذه الزَّكاة إذا أ َّرىىا  قليلة   الشًٌ

. كأهنا زكاة كحلَّت   شهر رمضاف ؛ ألف اإلنساف ال يدرم ما يعرض لو , لتربأ ذمتو فيعزؿ زكاتو كيكتب معها كرقة تػيعىرًٌؼ هبا 
  وىل جيوز تعجيل الزَّكاة ؟

 

 من قويل أىل العلم أنو هبوز تعجيلها عن كقتها بشرط أف يكوف النصاب مكتمل عنده ؛ ألف كماؿ النصاب ىو الصحيح   
. سبب الزَّكاة 

                                                 
( . 19)ركاه مسلم برقم ,  (1496)ركاه البخارم برقم  (1)
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, بقي على زكاٌب شهراف : فلو قاؿ لنا , كأف فيها شاة كاحدة  ( شاة 40 ) عرفنا أف نصاب الغنم يبدأ من :مثال ذلك 
ل كأ رج الزَّكاة قلنا لو ال يصح ذلك ألف النصاب عندؾ غَت مكتمل  ( شاة39 )كعندم اآلف . كأريد أف أعجًٌ

ً  تػىٍعًجيًل -  صٌلى هللا عليو كسٌلم -أىفَّ اٍلعىبَّاسى سىأىؿى النَّيبَّ " - رضي هللا عنو -  حديث علي :ويدل على جواز تعجيل الزَّكاة    
لَّ فػىرى َّصى لىوي ً  ذىًلكى  قىًتًو قػىٍبلى أىٍف ربًى . ()" صىدى

 

  ُيسّن أن يدفع الزَّكاة إىل أقاربو الذين ال تلزمو نفقتهم: مسألة.  
 

. كاػبالة مستحقان للزكاة ؛ فإف السُّنَّة أف تدفع إليو الزَّكاة ال إىل غَته , كالعىمَّة , كاػباؿ , فإذا كاف القريب كالعنٌم 
 

الصََّدَقَة َعَلى اْلِمْسِكنِي " : قاؿ  - صٌلى هللا عليو كسٌلم - عن النَّيبًٌ -  رضي هللا عنو-  حديث سلماف بن عامر:ويدّل على ذلك    
  ."حسن:"  , كقاؿ الًتمذم(2) "َصَدَقٌة َوَعَلى ِذي الرَِّحِم اثْ َنَتاِن َصَدَقٌة َوِصَلةٌ 

 

زئ دفع ,كاالبن , أالَّ يكوف ىذا القريب فبن تلزمك نفقتو , فإف كاف فبن يلزمك اإلنفاؽ عليهم كالزكجة :  وُيشرتط    مل ذبي
. الزَّكاة إليهم    

كهبذه اغباؿ قاـ , كالنفقة كاجبة , فسقطٍت عنهم النفقة , فالزكاة كاجبة ,  ألنو إذا دفع إليهم الزَّكاة اغتنوا هبا :والتعليل   
 أنَّو ال جيوز لإلنسان أن يسقط بزكاتو واجباً عليو]  : والقاعدة يف ىذا, كىذا ال هبزئ , الواجب األكؿ مقاـ الواجب الثاِن 

. كىذه قاعدة مفيدة  , [
 

. فيجوز أف يعطيو من الزَّكاة , ما لو كاف صاحب الزَّكاة عاجزان عن النفقة على من تلزمو نفقتهم  :وُيستثىن من ذلك    
فحينئذو هبوز لالبن أف , فهو عاجز عن ذلك , كابنو ال يستطيع النفقة على أبيو ,  أب فقَت مستحق للزكاة :مثال ذلك 

.  يعطي زكاتو ألبيو 
فبدالن من أف تذىب ىذه الزَّكاة للبعيد ,  ألنو بإعطائو الزَّكاة مل يسقط كاجبان عليو , فهو عاجز عن النفقة أصالن :والتعليل    

كىو هبذا مل ييسًقط بزكاتو كاجبان , كيدفع حاجة أبيو , يعطيها أباه  , كيبقى األب ؿبتاجان 
(3) . 

 

  الذين ال جيوز دفع الزَّكاة َلم: مسألة.   
 مكتسب, وال آلل ُممد, وىم يوال لقو,وال  ل الزَّكاة لغّن  ]:   الذين ال ذبوز دفع الزَّكاة ؽبم   -رضبو هللا- قاؿ اؼبؤلًٌف 

[.  بنو ىاشم ومواليهم, وال ملن  ب عليو نفقتو وقت جرياهنا, وال لكافر
 

  ُالغّنُّ والقويُّ املكتسب: أوال. 

                                                 
 . "ىو حديث جيد ال بأس بإسناده :" - رضبة هللا - كقاؿ عنو الشيخ ابن باز ,  (3/346  اإلركاء ) كاأللباِن ,  (1577  شرح السنة ) كحسنو البغوم ,  (678)ركاه الًتمذم برقم ( 1)
( . 1844) برقم ابن ماجوركاه  , (2583) برقم النَّسائيركاه , ( 658) برقم الًتمذمركاه , ( 17871)برقم ركاه أضبد ( 2)
( . 6/250)اؼبمتع : انظر  (3)
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 كأمَّا  , ليواسي إ وانو من مستحقي الزَّكاة ؛فهو ليس من أىلها بل ىو فبن تؤ ذ منو الزَّكاة؛ الغٍت ال ذبوز دفع الزَّكاة لو    
فهو حينئذ مل يؤدًٌ العبادة على , ألنو مل يصرفها   حقها ؛ فمن دفع زكاتو لغٍت فإهنا ال ذبزئو , ىو فال وبتاج إىل مواساة 

.  بو -تعاىل–كجهها اؼبطلوب الذم أمره هللا 
كالبد أف يكوف , فهذا ال هبوز دفع الزَّكاة لو ,  قادر على ربصيل اؼباؿ قألفَّ ؛ فإنو ييسمَّى غنيان , كمثل الغٌٍت القوٌم اؼبكتسب 

فال وبيًٍسن االحًتاؼ , كال يستطيع , كلكنو ال يعرؼ كجوه االكتساب , أمَّا لو كاف قويان   بدنو , ىذا القوٌم مكتسب 
. فإف يكوف فقَتان تيدفع لو الزَّكاة , كاالشتغاؿ 

صلى هللا عليو - أىٍ بػىرىِن رىجيالىًف أىنػَّهيمىا أىتػىيىا النَّيبَّ " :قاؿ - رضي هللا عنو - هللا بًن عىًدمًٌ بًن اػٍبًيىارً   حديث عيبػىٍيدً :ويدّل على ذلك    

قىةى   -كسٌلم ٍينً , فىسىأىالىهي ًمنػٍهىا فػىرىفىعى ًفينىا اٍلبىصىرى كى ىفىضىوي ,   حىجًَّة اٍلوىدىاًع كىىيوى يػيقىسًٌمي الصَّدى ٍلدى ِإْن ِشْئُتَما " : , فػىقىاؿى  فػىرىآنىا جى
 . ()"َأْعطَْيُتُكَما َوالَ َحظَّ ِفيَها ِلَغِّنٍّ َوالَ ِلَقِويٍّ ُمْكَتِسبٍ 

 

  ُث تبنيَّ لو أنو ليس أىالً َلا ؟ ,ما احلُكم لو أعطاىا من ي نُّو أىالً للزكاة -
بسبب سرقة ؛  انقطعٍت   سفرم  : رجل أعطى زكاتو رجالن آ ر ادَّعى أنو ابن سبيل , كأف يأتيو فيقوؿ:مثال ذلك    

 فهل ُ زئو زكاتو ؟, فأعطاه زكاتو , ٍب تبُتَّ لو بعد ذلك أنو ليس ابن سبيل , ككبو ذلك , نقودم 
زئو إف كاف ذلك بعد االجتهاد كالتحٌرًم :الصواب       .(2) -رضبو هللا -  كىو ا تيار شيخنا ابن عثيمُت,  أهنا ذبي

 : ذلكلأمثلو 
زًئو , ككاف ذلك بعد التحٌرًم, فباف أنو غَت غاـر ,  يىظينُّو غارمان  ,رجله أعطى رجالن -  . فإهنا ذبي
زئو بعد التحٌرًم , فباف أنو غَت ابن سبيل ,  يىظينُّو ابن سبيل  ,رجله أعطى رجالن -   .فإهنا ذبي
زئو بعد التحٌرًم , فباف أنو غٍت , يىظينُّو فقَتان , رجله أعطى رجالن -   .فإهنا ذبي
زئو بعد التحٌرًم , فباف أنو عبد ,  حيران مستحقان ظينُّومى , رجله أعطى رجالن -   .فإهنا ذبي
زئو بعد التحٌرًم, فباف كافران ,  يىظينُّو مسلمان  ,أعطى رجالن ؿه رج-  . فإهنا ذبي

زئو إذا كاف ذلك بعد التحٌرًم , كغَت ذلك من الصور  . فإهنا ذبي
:  ويدّل على ذلك 

َ َما اْسَتطَْعُتمْ } - :تعاىل- عمـو قوؿ هللا . أ   -تعاىل - كاجتهاده اتقى هللا, كىو بتحرًٌيو ,  [16:التغابن] { فَات َُّقوا ااَّ
.   ما استطاع   
َفَخَرَج , قَاَل رَُجٌل أَلََتَصدََّقنَّ ِبَصَدَقٍة  :" -صلَّى هللا عليو كسلَّم - قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ  -رضي هللا عنو - حديث أيب ىريرة . ب

ثُوَن ُتُصدَِّق َعَلى َساِرٍق , ِبَصَدقَِتِو فَ َوَضَعَها يف يَِد َساِرٍق     أَلََتَصدََّقنَّ ِبَصَدَقٍة ,  اللَُّهمَّ َلَك احْلَْمُد :فَ َقالَ , فََأْصَبُحوا يَ َتَحدَّ
َلَة َعَلى زَانَِيةٍ , َفَخَرَج ِبَصَدقَِتِو فَ َوَضَعَها يف يََدْي زَانَِيٍة  ثُوَن ُتُصدَِّق اللَّي ْ  اللَُّهمَّ َلَك احْلَْمُد َعَلى : فَ َقالَ  ,فََأْصَبُحوا يَ َتَحدَّ

                                                 
 .( 876ص ) األركاء   كصححو األلباِن ( ,2599) برقم النَّسائيركاه ,  (1633)برقم داكد  أبوركاه ,  (17972)برقم ركاه أضبد ( 1)
( . 6/265)اؼبمتع : انظر  (2)



  
 

 

دفع له
ُ
كاج و هي ت

َّز
 أهل الش

 كتاب الزَّكاة- بداية املتفقِّهني 

50 

ثُوَن ُتُصدَِّق َعَلى َ ِّنٍّ , َفَخَرَج ِبَصَدقَِتِو فَ َوَضَعَها يف يََدْي َ ِّنٍّ ,  أَلََتَصدََّقنَّ ِبَصَدَقٍة ,زَانَِيةٍ  اللَُّهمَّ : فَ َقالَ , فََأْصَبُحوا يَ َتَحدَّ
,  َأمَّا َصَدقَ ُتَك َعَلى َساِرٍق فَ َلَعلَُّو َأْن َيْسَتِعفَّ َعْن َسرِقَِتِو :فَُأيتَ َفِقيَل َلوُ , َلَك احْلَْمُد َعَلى َساِرٍق َوَعَلى زَانَِيٍة َوَعَلى َ ِّنٍّ 

ُ , َوَأمَّا الزَّانَِيُة فَ َلَعلََّها َأْن َتْسَتِعفَّ َعْن زِنَاَىا  .  () "َوَأمَّا اْلَغِّنُّ فَ َلَعلَُّو يَ ْعَتَِبُ فَ يُ ْنِفُ  ِمَّا َأْعطَاُه ااَّ
 . -تعاىل– قيبلت عند هللا -كىو حُت أعطاه يظنو فقَتان -أٌف صدقتو على الغٍتًٌ : ككجو الداللة 

 

  ًاَلا ي: ثانيا.  
:  فهؤالء يقاؿ ؽبم -صٌلى هللا عليو كسٌلم - اؼبطلب, كىو اعبد الثاِن للنَّيبًٌ  من كاف من نسل ىاشم بن عبد:  واملراد بو
 . ربرـٌ الزَّكاة عليهم  ,آل ُممد

: ويدل على ذلك  
َا هِ , آلِل ُُمَمَّدٍ يِإنَّ الصََّدَقَة الَ تَ ْنَبغِ   "-صلَّى هللا عليو كسلَّم - قاؿ النَّيبُّ : قاؿ -رضي هللا عنو -   حديث اؼبطلب بن ربيعة.أ  يَ  ِإمنَّ

َا هِ  :قىاؿى  :" ك  ركاية" َأْوَساُخ النَّاسِ  .  (2)" َأْوَساُخ النَّاِس َوِإن ََّها الَ  َِلُّ ِلُمَحمٍَّد َوالَ آلِل ُُمَمَّدٍ يَ ِإنَّ َىِذِه الصََّدقَاِت ِإمنَّ
قىًة فىجىعىلىهىا ً  ًفيًو فػىقىاؿى - رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا - أى ىذى اغبٍىسىني ٍبني عىًليٌو " :قاؿ  -رضي هللا عنو-   حديث أيب ىريرة.ب ًٍر الصَّدى ٍرىةن ًمٍن سبى سبى

 . (3 )" لَِيْطَرَحَها ُثَّ قَاَل َأَما َشَعْرَت َأنَّا اَل نَْأُكُل الصََّدَقةَ ,  ِكخْ ,ِكْخ "   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - النَّيبُّ 
 

كآؿ  آؿ العباس , :كىم طبسة بطوف , كاتفقوا على أٌف الصدقة اؼبفركضة حراـ على بٍت ىاشم "  : -رضبو هللا -  قاؿ ابن ىبَتة   
                                                                                                          .(4)"ككلد اغبارث بن عبد اؼبطلب  , كآؿ عقيل , كآؿ جعفر , علي

 

 

  َا هِ ":  معٌت قولو:فائدة  , كالطهور يتسخ دبا يطهره, ا أٌف الزَّكاة تطهَت ألصحابو: أم , "  َأْوَساُخ النَّاِس يَ  ِإمنَّ
[. 103:التوبة] { ذ من أمواؽبم صدقة تطهرىم} :  يقوؿ-عز كجل-كهللا 

 

سواء كاف ىذا , كما تقدَّـ -رضبهم هللا–كىذا باتفاؽ العلماء , تبُتَّ فبا سبق أف اؽبامشي ال هبوز لو أف يأ ذ من الزَّكاة - 
 .                                                                                                                                          أك غارمان  أك مسكينان , أك مؤلَّفان , أك ؾباىدان , اؽبامشي فقَتان ,

 

س كما ىو اغباؿ   زماننا-رضبهم هللا -  استثٌت أىل العلم-   فإنو ييعطى  , فيما لو ميًنع اؽبامشي من اػبيمس , أك مل يوجد طبي
كىذا القوؿ , (5) -رضبو هللا- كىو ا تيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية, دفعان للضركرة اليت ىو فيها ؛ اؽبامشي إذا كاف فقَتان من الزَّكاة 

 .                                                             -وهللا أعلم-  األظهر :ىو
.  اػبيمس : كالسَّهم اػبامس ىو  أربعة أسهم للغامبُت , تقسَّم طبسة أسهم ,, الغنائم  :املراد بو (  ااُمس) و   

 : يُ َقسَّم َخسة أسهم
  أك  (الفيا ): ػ ييعرؼ ب كىو ما,  يكوف   مصاحل اؼبسلمُت -صلَّى هللا عليو كسلَّم -  كرسولو- تعاىل-  هلل :األول 
( .  بيت املال) 
. كبنو اؼبطلب , بنو ىاشم :  كىم -صٌلى هللا عليو كسٌلم - كىم قرابة النَّيٌب ,  لذم القيرىب :والثاِن 

                                                 
( . 104ص)اال تيارات : انظر  (5( .         )1069)ركاه مسلم برقم ,  (1491)ركاه البخارم برقم  (3( .         )1022)ركاه مسلم برقم ,  (1421)ركاه البخارم برقم  (1)
 .           (1/230)  اإلفصاح : انظر  (4( .                                           )1072)ركاه مسلم برقم  (2)
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 .                                                                                                                             البن السَّبيل:وااامس.   للمساكُت : والرابع.  لليتامى :والثالث
 

 رضبو هللا - كىو ا تيار شيخنا ابن عثيمُت ,  صبهور العلماء على جواز أ ذ اؽبامشي من صدقة التطوع:فائدة-(). 
يأكل   فهو ال ؛ربل لو فإهنا ال -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  كليست أكساخ الناس , إال النَّيبَّ  , ألفَّ صدقة التطوع كماؿ:والتعليل

.                                                                                                       أك تطوعان  ,الصدقة كاجبة كانت
حلُُكم يف مواليهم ؟ اما  -
.   -رضبو هللا- كما ذكر اؼبؤلًٌف ,كىم فبن يبنعوف من الزَّكاة , العبيد الذين أعتقتهم بنو ىاشم :  موايل بّن ىاشم ىم   

أراد أف ىبرج مع عامل الصدقة   -صٌلى هللا عليو كسٌلم-  كىو موىل رسوؿ هللا -رضي هللا عنو -   حديث أيب رافع:ويدّل على ذلك 
 .  (2) "ُىمإنَّ َمْوىَل اْلَقْوِم ِمنْ "  : كقاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم - فنهاه النَّيبُّ , ليأ ذ منها 

 

  ًمن  ب عليو نفقتو: ثالثا. 
زئ دفع الزَّكاة لو :فمن تلزمو نفقتو كقت كجوهبا    ] : كالقاعدة   ذلك كما تقدَّـ , كتقدَّـ بياف شيء من ىذا ,  فإنو ال هبي

 فيسأؿ اإلنساف عن حيكيم دفع الزَّكاة  ,ككثَتان ما ترًد ىذه اؼبسألة , [أنو ال جيوز لإلنسان أن ُيسِقط بزكاتو واجباً عليو 
. كالبنات كإف نزلوا , األبناء : ىم , كاألمهات كإف علو , كالفركع , اآلباء : ىم , كاألصوؿ ,  أك فركعو  ,كأصولو, لزكجتو 

 :والفروا ينقسمون إىل قسمني , إنَّ األصول : ولبيان ىذه املسألة يُقال    
 :َمْن تلزمو نفقتهم , وىم على حالني :  القسم األول
 . (3) -رضبهم هللا- بإصباع العلماء,  أف يكوف قادران على النفقة عليهم , فهؤالء ال هبوز دفع الزَّكاة إليهم : احلال األوىل
. النفقة عليهم : ك كه , ألنو بدفعو الزَّكاة ؽبم ييسًقط كاجبان عليو:والتعليل 

 

. جواز دفع الزَّكاة ؽبم :   -وهللا أعلم-  فاألظهر أف يكوف عاجزان عن النفقة عليهم , :احلال الثانية 
.   كألنو ال دليل على عدـ جواز دفع الزَّكاة إليهم؛كالنفقة , ألنو بدفع الزَّكاة ؽبم مل ييسًقط كاجبان عليو :والتعليل 

 كال يستطيع النفقة على أبيو , فهو إف, كألكالده , ال يكفي إال لو ,  لايرو  رجل يستلم راتبان قدره ثالثة آالؼ:مثال ذلك 
ألنو مل ييسقط حقان ؛ كال زكاة , فلو أف يعطي أباه الزَّكاة , كيبقى معدكمان ال نفقة  مل يستفد أبوه شيئان ,,أ رج زكاة مالو للبعيد 

  .    -رضبهم هللا -  فال هبوز لو أف يدفع الزَّكاة ألبيو بإصباع العلماء, كاجبان بدفعو الزَّكاة إليو , أمَّا إف كاف قادران على النفقة على أبيو 
 إذا كانوا, كهبوز صرؼ الزَّكاة إىل الوالدين كإف علو , كإىل الولد كإف سفل " :  -رضبو هللا -  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

  .( )"لوجود اؼبقتضى السَّامل عن اؼبعارض اؼبقاـك , كىو أحد القولُت   مذىب أضبد؛ كىو عاجز عن نفقتهم , فقراء     
 

                                                 
( . 6/254)انظر اؼبمتع  (1)
 .( 2613)برقم النَّسائي ركاه  ( ,657) برقم الًتمذمركاه  ( ,1650) برقم  كأبو داكد( ,18992) برقم ركاه أضبد( 2)
( . 4/9)اؼبغٍت : انظر  (3)
 . (4/106 ) اؼبغٍت: انظر  (3( .                                         )104ص)اال تيارات : انظر  (1)
( . 1844) برقم ابن ماجوركاه  , (2583) برقم النَّسائيركاه , ( 658) برقم الًتمذمركاه , ( 17871)برقم ركاه أضبد ( 2)
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  لكن لو عجز عن النفقة عليها فإف إعطائها الزَّكاة أكىل من دفعها لبعيد ,فهي نفقة كاجبة,  ومثلو النفقة على الزوجة
. فنقوؿ فيها كما نقوؿ   النفقة على األكالد حاؿ العجز , كحرماف الزكجة من ذلك 

. َمْن ال تلزمو نفقتهم : والقسم الثاِن 
. أك ألف مالو ال يتسع لنفقتو , كذلك كأف يكوف غَت كارث لو كابن البنت    

. جواز دفع الزَّكاة ؽبم  :  -وهللا أعلم-  فاألظهر
ألنو بذلك مل ييسًقط كاجبان عليو كالنفقة , كال دليل على عدـ جواز دفع الزَّكاة إليو , بل دفع الزَّكاة ؛  كما تقدَّـ :والتعليل   

قىةه كىعىلىى "  : قاؿ -صٌلى هللا عليو كسٌلم - عن النَّيبًٌ  -رضي هللا عنو - إليهم أفضل غبديث سلماف بن عامر قىةى عىلىى اٍلًمٍسًكًُت صىدى الصَّدى
قىةه كىًصلىةه   ."حسن ": كقاؿ الًتمذم(2 )"ًذم الرًَّحًم اثٍػنىتىاًف صىدى

 

  ًالكافر: رابعا. 
 . -رضبو هللا - كىذا بإصباع أىل العلم, الكافر ال هبوز إعطاءه من الزَّكاة 

أىصٍبىعى كيلُّ : قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر . ال نػىٍعلىمي بػىٍُتى أىٍىًل اٍلًعٍلًم ً الفنا ً  أىفَّ زىكىاةى األىٍموىاًؿ ال تػيٍعطىى ًلكىاًفرو  : " -رضبو هللا - قاؿ ابن قدامة 
ٍيئنا  أىٍعًلٍمهيٍم : كىألىفَّ النَّيبَّ صلى هللا عليو كسلم قىاؿى ًلميعىاذو . مىٍن كبىٍفىظي عىٍنوي ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم أىفَّ الذًٌمًٌيَّ ال يػيٍعطىى ًمٍن زىكىاًة األىٍموىاًؿ شى

قىةن تػيٍؤ ىذي ًمٍن أىٍغًنيىائًًهٍم  كىمىا  , -فقراء اؼبسلمُت: يعٍت - فىخىصَّهيٍم ًبصىٍرًفهىا إىلى فػيقىرىائًًهٍم . كىتػيرىدُّ ً  فػيقىرىائًًهٍم , أىفَّ عىلىٍيًهٍم صىدى
.  ىػ.ا (3) " ىصَّهيٍم ًبويجيوهًبىا عىلىى أىٍغًنيىائًًهٍم 

كإال فاألصل أف , ألنو يد ل ضمن اؼبؤلَّفة قلوهبم ؛  فيجوز إعطاءه من الزَّكاة  ,كأمَّا إذا كاف الكافر فبن ييرجى إسالمو   
 .  -كما تقدَّـ- كىذا باإلصباع ,الزَّكاة ال تيدفع للكافر

كإىل الفقَت كلو , كمن تلزمو نفقتهم , كمواليهم , أمَّا صدقة التطوع فيجوز دفعها إىل بٍت ىاشم , كما تقدَّـ إمبا ىو   الزَّكاة   
كلكن مع ىذا فإنو كما قاؿ اؼبؤلًٌف , كالتطوٌع أكسع بابان من الزَّكاة ,  ألهنا تطوع ؛ كإىل الكافر ,كإىل الغٍت, كاف قويَّا مكتسبا 

أو خاصاً , ولكن كلَّما كان أنفع نفعاً عاماً , فيجوز دفعها إىل ى الا و ريىم :  فأّما صدقة التطوا ] : -رضبو هللا تعاىل- 
 ألف بو ؛فهو أفضل , أف كوف اؼبتصدًٌؽ يتلمس من ىو أحوج ؽبا بدالن من إعطائها من سبق ذكرىم :  دبعٌت [ فهي أكمل

ان غباجتهم   .كالسيما إف أيعطيٍت من يظهر نفعها عليو , سدَّ
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  .ككقتها الفاضل, كفضلها , حيكمها :  أف نذكر شيئان فبا يتعلَّق بصدقة التَّطوع  -إسبامان ؽبذا اؼبوضوع- كمن اؼبناسب    

 صدقة التَّطوا مستحبة.   
 : منها, ويف بيان فضلها كثرية , والسُّنة على ذلك ,  الكتاب  :واألدلة ِمن

ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْ ِمِننَي َواْلُمْ ِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنَي } : -تعاىل-  قولو : من الكتاب .أ
قَاِت َوالصَّائِِمنَي َوالصَّائَِماِت َواحْلَاِفِ نَي  ِقنَي َواْلُمَتَصدِّ َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْاَاِشِعنَي َواْاَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ

ُ ََلُم مَّْغِفَرًة َوَأْجراً َعِ يماً  اِكَراِت َأَعدَّ ااَّ َ َكِثرياً َوالذَّ   .[35:األحزاب] { فُ ُروَجُهْم َواحْلَاِف َاِت َوالذَّاِكرِيَن ااَّ
َئُة َحبٍَّة َواّاُ }: -تعاىل –قولو  مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواََلُْم يف َسِبيِل ااِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسنبُ َلٍة مِّ

 [.261:البقرة] { ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُا َواّاُ َواِسٌع َعِليمٌ 
َ قَ ْرضاً َحَسناً ُيَضاَعُف ََلُْم َوََلُْم َأْجٌر َكِر ٌ }:كقولو تعاىل    قَاِت َوَأقْ َرُضوا ااَّ ِقنَي َواْلُمصَّدِّ كاآليات  [18:اغبديد]{ ِإنَّ اْلُمصَّدِّ

. كثَتة 
 - طَيِّبٍ  ِمنْ  ِبَصَدَقةٍ  َأَحدٌ  َتَصدَّقَ  َما :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  قاؿ النَّيبُّ : -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة-  :من السُّنَّة  .ب
 اْْلََبلِ  ِمنَ  َأْعَ مَ  َتُكونَ  َح َّ  الرَّمْحَنِ  َكفِّ  يف  فَ تَ ْربُو مَتَْرةً  َكاَنتْ  َوِإنْ  بَِيِميِنوِ  الرَّمْحَنُ  َأَخَذَىا ِإالَّ  - الطَّيِّبَ  ِإالَّ  ااَُّ  يَ ْقَبلُ  َوالَ 
هُ  َأَحدُُكمْ  يُ َريبِّ  َكَما .  () " َفِصيَلوُ  َأوْ  فَ ُلوَّ
الصدقة نتاج العمل , كأحوج ما يكوف النتاج إىل الًتبية إذا كاف فطيمان , فإذا أحسن العناية بو :"  -رضبو هللا -  قاؿ ابن حجر   

ال يزاؿ نظر هللا ,  فإفَّ العبد إذا تصدَّؽ من كسب طيَّب - السيما الصدقة -انتهى إىل حد الكماؿ , ككذلك عمل ابن آدـ 
 (2) "حىت تنتهي بالتضعيف إىل ًنصىاب تقع اؼبناسبة بينو كبُت ما قدـ نسبة ما بُت التمرة كاعببل, إليها يكسبها نعت الكماؿ 

. 
 " َأْنِفْ  يَا اْبَن آَدَم أُْنِفْ  َعَلْيكَ  -عزَّ وجل-  قَاَل ااَُّ  " : -صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيبُّ   -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة- 
(3).  

 .(4) "َما نَ َقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َمالٍ  :" -صٌلى هللا عليو كسٌلم -  قاؿ النَّيبُّ -رضي هللا عنو -  حديث أيب ىريرة- 
.  كاغبٌث عليها كثَتة ليس ىذا موطن بسطها ,كاألحاديث   فضلها

  صدقة التطوا َلا وقتان :
كاغبٌث عليها ميطلىقة , كاألحواؿ , كاألحاديث   فضل الصدقة , كاألمكنة ,   صبيع األزمنة ,  كقت ميطلىق :الوقت األول 
. كىي كثَتة 

                                                 
( . 993)ركاه مسلم برقم ,  (5352)ركاه البخارم برقم  (3( .             )1014)ركاه مسلم برقم ,  (1410)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 2588)ركاه مسلم برقم  (4( .                                                 )3/328)الفتح : انظر  (2)
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 :وتتأكد يف ,  كقت مقيَّد :الوقت الثاِن 
. كاؼبدينة ,  كمكة :املكان الفاضل  /1
.  كىو اغبـر  , لشرؼ اؼبكاف:والتعليل    
    . كرمضاف , كعشر ذم اغبجة:الزمان الفاضل / 2
أىٍجوىدى النَّاًس كىكىافى   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ :"  قاؿ  -مارضي هللا عنو-   حديث ابن عباس:ويدّل على ذلك     

.  () ..."أىٍجوىدي مىا يىكيوفي ً  رىمىضىافى ًحُتى يػىٍلقىاهي ًجرٍبًيلي 
َما ِمْن َأيَّاٍم اْلَعَمُل الصَّاِلُح ِفيِهنَّ َأَحبُّ ِإىَل ااَِّ ِمْن - :" صٌلى هللا عليو كسٌلم - قاؿ النَّيبُّ : -  مارضي هللا عنو- كحديث ابن عباس
ًبيًل اَّللًَّ : فػىقىاليوا"َىِذِه اأْلَيَّاِم اْلَعْشرِ  َواَل اْلَِْهاُد يف َسِبيِل   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -  رىسيوؿي اَّللًَّ :فػىقىاؿى ؟  يىا رىسيوؿى اَّللًَّ كىالى اعبًٍهىادي ً  سى

.  (2)  "ااَِّ ِإالَّ رَُجٌل َخَرَج بِنَ ْفِسِو َوَماِلِو فَ َلْم يَ ْرِجْع ِمْن َذِلَك ِبَشْياٍ 
  .(اجملاعات )كأياـ اعبوع , كأياـ الربد , كشدَّة اغباجة :األحوال الفاضلة / 3
 . [14:البلد] { َأْو ِإْطَعاِم يفْ يَ ْوِم ِذْي َمْسغََبة }- :تعاىل-  قولو   :ويدّل على ذلك   

 . (3) "ؾباعة شديدة , بأف يطًعم كقت اغباجة , أشد الناس حاجة : أم  :" -رضبو هللا -  قاؿ الشيخ السعدم
 

كإمبا ىناؾ أزماف تتأكَّد فيها , ففي ىذه اؼبواضع الثالثة تتأكد الصدقة , كما تقدَّـ من أمثلة اؼبواضع ليس ىذا حصرىا    
ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيَ َتاِن "  :مرفوعان  -رضي هللا عنها - غبديث عائشة ؛ ك سوؼ القمر , كوقت كسوؼ الشمس : الصدقة 

ُوا, َواَل حِلََياتِِو فَِإَذا رََأيْ ُتْم َذِلَك فَاْدُعوا ااََّ , اَل خَيِْسَفاِن ِلَمْوِت َأَحدٍ ,ِمْن آيَاِت ااَِّ   .(4) " َوَتَصدَُّقوا, َوَصلُّوا, وََكَبِّ
 

َفضََّل هللاُ اْلُمَجاِىِديَن بَِأْمَواَلِِْم َوَأنُفِسِهْم }-:تعاىل-  قاؿ  ,كحاؿ الغزك,اجة احلغَت ًشدَّة , كىناؾ أحواؿ تتأكَّد فيها    
 , ككحاؿ [95:النساء]{َعَلى اْلَقاِعِديَن َدرََجًة وَُك الِّ َوَعَد اّاُ احْلُْسىَن َوَفضََّل اّاُ اْلُمَجاِىِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجراً َعِ يماً 

ٌحة  . كاالضطرار يتصدَّؽ , كاؼبرض , ألف اإلنساف حاؿ الضيق ؛ كالسَّعة , الصًٌ
عة   ٌحة فدكاعي الصدقة أقلٌ ,  كأمَّا حاؿ السًٌ  ًإىلى أتىى:"  -رضي هللا عنو -   كحيبُّ اؼباؿ يطغى , جاء   حديث أيب ىريرة ,كالصًٌ

قىًة أىٍعظىمي أىٍجرنا : فػىقىاؿى  رىجيله   -صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - الرَّسيوؿً  َأْن َتَصدََّق َوَأْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح   :قىاؿى ؟ يىا رىسيوؿى اَّللًَّ أىمُّ الصَّدى
. (5) "خَتَْشى اْلَفْقَر َوتَْأُمُل اْلِغىَن 

 .كليس ىذا موضع بسطها , كاألمثلة كثَتة 
 

 وشرف األحوال , , إذا تعارض شرف املكان : مسألة "  :- رضبو هللا -  قاؿ شيخنا ابن عثيمُت : ةيسفائدة نف
 فأيهما يُقدَّم ؟

 ألف الصدقة إمبا شيرًعت لدفع اغباجة , فالفضل فيها باعتبار اغباجات يتعلَّق بنفس ؛  يقدَّـ شرؼ األحواؿ :اْلواب 

                                                 
( . 1044)ركاه البخارم برقم  (4( .        )2308)ركاه مسلم برقم ,  (6)ركاه البخارم برقم  (1)
( . 1032)ركاه مسلم برقم ,  (1419)ركاه البخارم برقم  (5( .                                   )669)ركاه البخارم برقم  (2)
( . 1/924)تفسَت السعدم : انظر  (3)
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كانت مراعاتو أوىل ,أن الفضل إذا كان يتعلَّ  بذات العبادة   ]:, كقد سبق قاعدة مفيدة   ىذا الباب , كىي  العبادة   
ىػ  .ا ()"[  أو مكاهنا, من الفضل الذي يتعلَّ  بزماهنا 

 

 
َمْن َسَأَل اَلنَّاَس َأْمَواََلُْم َتَكث ًُّرا   -صّلى هللا عليو وسّلم- َوقَاَل اَلنَِّ ُّ  ]: فقاؿ , كتاب الزَّكاة حبديثُت   -رضبو هللا-  تم اؼبؤلًٌف    

َا َيْسَأُل مَجًْرا  . " فَ ْلَيْسَتِقلَّ َأْو لَِيْسَتْكِثْر , فَِإمنَّ
ُر ُمْشِرٍف َواَل َساِئٍل َفُخْذهُ  -رضي هللا عنو - َوقَاَل ِلُعَمَر  .  " [َوَما اَل َفاَل تُ ْتِبْعُو نَ ْفَسكَ , َما َجاَاَك ِمْن َىَذا اَْلَماِل َوَأْنَت َ ي ْ

 

:  هبذين احلديثني أن ينبِّو على مسألتني  هللاوأراد رمحو
  مسألة التسّول: األوىل.  
فهو يأ ذ , كىو ال يستحقو , ىي أ ذ اؼباؿ كطلبو من الناس : ك التسٌوؿ , كتكثر   زماننا أيضان , كىي مسألة ميًهمَّة    

 كىو ما جاء   -تعاىل- كعرَّض نفسو لعذاب هللا , فهذا قد كقع   كعيد شديد , كإمبا ليكثًٌر مالو , اؼباؿ من غَت حاجة 
"  : -صلى هللا عليو كسلم-قىاؿى رىسيوؿي اَّللًٌ : قاؿ- رضي هللا عنو - يرة رأىيب ق كىو حديث -رضبو هللا - اغبديث الذم استدٌؿ بو اؼبؤلًٌف 

َا َيْسَأُل مَجْراً  . (2)"  فَ ْلَيْسَتِقلَّ َأْو لَِيْسَتْكِثرْ . َمْن َسَأَل النَّاَس َأْمَواََلُْم َتَكثُّراً, فَِإمنَّ
أك ليستكثر ,  فليستقل من تلك اؼبسألة اليت تكوف صبران عليو يـو القيامة  :أم : " َأْو لَِيْسَتْكِثرْ , فَ ْلَيْسَتِقلَّ  " :وقولو 
 بأف إكثاره من ذلك ىو ,كىو أمر على كجو التهديد, كيصٌح أف يكوف على كجو اإل بار,  كالكثَت ,على القليلل فسيجاز

. إكثار من اعبمر 
َا َيْسَأُل مَجْراً  " :وقولو    . جزاء مسألة اؼبتكثر هبا ,  معناه أنو يعاقب بالنار :قيل   " فَِإمنَّ

 .كأفَّ الذم يأ ذه يكوف صبران ييكول بو , كما ثبت   مانع الزَّكاة,  ىو على ظاىره :وقيل    
.  (3) -رضبو هللا - ككال القولُت حكانبا القاضي عياض 

, ييظهر أنو فقَت ,  من يأ ذ من الناس أمواالن :كىو,  ؼبن كانت مهنتو أيضا التسٌوؿ  ,كجاء   الصحيحُت كعيد آ ر   
َما يَ َزاُل الرَُّجُل َيْسَأُل " :  قاؿ -صلَّى هللا عليو كسلَّم -   أفَّ رسوؿ اَّللٌ ,- رضي هللا عنهما -  ابن عمرففع, كؿبتاج كىو ليس كذلك 

فمن , كىذا اغبديث يدٌؿ على أٌف اعبزاء من جنس العمل  , (4 )"النَّاَس, َح َّ  يَْأيتَ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َولَْيَس يف َوْجِهِو ُمْزَعُة حلَْمٍ 
ألنو أراؽ ماء حياء كجهو بسؤاؿ ؛ كليس   كجهو قطعة غبم , نو يأٌب يـو القيامة إ ؼ,ة كال حاج, سأؿ الناس من غَت ضركرة 

 , كاعبزاء من جنس العمل , الناس 
.  قطعة غبم:أم, كإسكاف الزام , بٌضًم اؼبيم  : " ُمْزَعُة حلَْمٍ  ": كقولو  

. -تعاىل - ال كجو لو عند هللا, ساقط , كىو ذليل ,  يأٌب يـو القيامة :قيل    

                                                 
 . (1041) شرح مسلم للنوكم حديث  :انظر( 3.          ) (6/269  )   اؼبمتع: انظر ( 1)
( . 1040)ركاه مسلم برقم ,  (1474)ركاه البخارم برقم  (4( .             )1041)ركاه مسلم برقم  (2)
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 كسأؿ, ذنبو حُت طلب ؿكعالمة , ككجهو عظم ال غبم فيو , عقوبة لو , فييحشر يـو القيامة ,  ىو على ظاىره :وقيل    
 . () -رضبهما هللا -   بوجهو , كالقوالف حكانبا القاضي عياض كاػبطايب

  وال مسألة أخذ من اشتغل بشيا من أمر املسلمني فأخذ أجرة من اإلمام الذي أعطاه من  ري تطلع :والثانية 
 .س ال 

فيجوز أ ذ , حُت استعملو   -رضي هللا عنو- عمر   -صلَّى هللا عليو كسلَّم- كما أعطى النَّيبُّ , هبوز أف يأ ذ , فهذا ال كراىة فيو    
ْعُت ُعَمَر ْبَن اْاَطَّاِب  :  قىاؿى -رضي هللا عنهما- عن عبد اَّلٌل بن عمرؼ,  كلو كاف اآل ذ ليس فقَتان ؿبتاجان للماؿ  ,ىذا اؼباؿ - مسَِ

َأْعِطِو : فَ ُقْلتُ . َح َّ  َأْعطَاِن َمرًَّة َماالً . َأْعِطِو َأفْ َقَر ِإلَْيِو ِمّنِّ : فََأُقولُ . َقْد َكاَن َرُسوُل ااِّ يُ ْعِطيِّن اْلَعطَااَ : يَ ُقولُ   - َرِضَي اّاُ َعْنوُ 
ُر ُمْشِرٍف َوالَ َساِئٍل, َفُخْذهُ . ُخْذهُ " : فَ َقاَل َرُسوُل ااِّ . َأفْ َقَر ِإلَْيِو ِمّنِّ  َذا اْلَماِل َوَأْنَت َ ي ْ َوَما اَل, َفالَ . َوَما َجاَاَك ِمْن ى 
.  (2)"تُ ْتِبْعُو نَ ْفَسكَ 

ُر ُمْشِرٍف َوالَ َساِئل ": كقولو   . كحرصها على اؼباؿ,  كتشٌوفها , تطٌلعها :  إشراؼ النفس" َوَأْنَت َ ي ْ
كال , سؤاؿ  كال,  فاغبديث دليل على جواز أ ذ من اشتغل بشيء من أمر األجرة من اإلماـ الذم أعطاه من غَت تطٌلع   

ككذلك , كاإلماـ , كاألذاف ,بفتح الراء , يأ ذه من كىيلى شيئان من أمر اؼبسلمُت  ( َرْزق) : كراىة   ذلك , كىذا ييسمَّى 
. من األمور الشرعية اليت األصل فيها االحتساب , ككبوه , القضاء 

 

  ,من أعماؿ اؼبسلمُت الدليل الواضح على أف ؼبن شغل بشيء– رضي هللا عنو -   حديث عمر "  : -رضبو هللا - قاؿ الطربم    
 -صٌلى هللا عليو كسٌلم -   كعماؿ الصدقة كشبههم , إلعطاء رسوؿ هللا ء كجباة اؿةأ ذ الرزؽ على عملو ذلك كالوالة كالقضا

.(3)" العمالة على عملو- رضي هللا عنو -  عمرى   

 

 
 
 

كاج 
َّز
وتهذا ًكىى قد اًتهيٌا هي كتاب الش

يام 
ِّ
ويليه كتاب الص

واحلود هلل الذي تٌعوته تتن الصاحلاخ 

                                                 
 . (1474) , كانظر الفتح حديث  (1040 )شرح النوكم ؼبسلم حديث : انظر ( 1)
( . 1045)ركاه مسلم برقم ,  (7163)ركاه البخارم برقم  (2)
.   (  7164,  7163 ) الفتح حديث  :انظر( 3)
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