




ممقه
•محمد نيينا وا1رطتي، الأنيياء أشرف على والمعلأم والمعلاة اليالثن، رب لله الحمد 

بعيثأما أجمعين، وصحيه اله وعلى 

بنعيدالله الوالد الشيخ سماحة وفاة بعد ال٠يرية جبرين ابن مؤ؛عسمة إن فحيث 
علىورثته من وحميلت العلمي، تراثه ئشر مهمة حملت الله رحمه الجبرين عيدالرحمن 

*وعيرها كتب من تراثه لنشر الحميري الحق 

علىعملت حيث الله؛ رحمه الشيخ وفاة مند ذلك مهن حطوات بعدة الؤسسدة قامعت وقل 
الشيخكتبه ما وجمع وتفريغها، وترتيبها وفهرسها وتصفيتها والريبة الميوشة المواد جمع 

الورقيةالمنتجات من عدد -قت لإحراجها وذلك وفتاوى؛ ورسائل كتب من أملاه أو يده بخهل 
٠وعيرها والميوتية والإلكتروJية 

منعدد على ااؤس،سة احتيار وم الله رحمه الشيخ كتب سنن بتشر لكجيل حطوة هت -و
اختياروكان وعيرهم، الله رحمه الشيخ تلاميد من العلم طلاب بعص عليها عمل التي الكتب 
الجملة*ه متقنا فيه العمل وكؤن الكتاب، أهمية وهما؛ لمبييزث الكتب هذه 

الشيخسابما وطبعه به اعتنى والدي ١^٥٥؛، )فتاوى كتاب الكتب هده من وكان 
جهد.من بذل ما على حيرا ؤيجزيه يثيبه أن فندعوالله ؛ لوز( أبو حسثن بن لي عر 

رحمهالشيخ لرسالة ؤاكمالأ القارئ! نقع .هت رعية طباعته إعادة  'يسعى إذ والمؤسعة 
فيه،سعى ومن ومحققه لمؤلفه العلم هذا أجر ستمر أن مهن وأملا الشرعي، العلم نشر الله-قت 

الجزاءحير يجري وأن الكريم، لؤجهه حالصا العمل هذا يجهل أن ضالى الله سأل 
مجيب.سمجيع إنه جناته• فسيح سكنهم وأن الله، رحمهم ومجثايخه ااؤلف الشيخ سماحة 

^<يثؤشةليىخمىلإة





م١^٥٠ فتاوى 
 Vم.

اسد*ة

أمناشرور من بالله ونعوذ ، ونستغفره ونتعيته نحمده لله الحمد إن 
ولياله تحد فلن يضلل وهمن له همضل فلا الله يهدم من ، أعمالنا مسا'ت ومن 

محمدآعيدهأن وأشهد له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، مرشدآ 
يومإل وصمه آله وعلى وملم عليه الله صلى أجمعتن حلقه حير ورموله 
الدين•

بمد..أما 

بزعيدالرحمنعبدالله الشيح العلامة شيخنا لفضيلة الركام فتاوى كتاب فهدا 
منتصدر الني الشيح فتاوى همن حمعته والدي ، ورعاه الله حفنله الجرين 
كما، الأشرؤلة على المجلة الشيح دروس ومن ، الإفتاء دار في مكتبه 

فضيلتهعلمها أجاب التي والأستفمارات الأسئلة مجن محجموعة أضفت 
وعروالأياتوالتصحيح الراجعة محن الانتهاء بعد ثم ، الوصؤع لإكمال 

الكتابممراجعة الشيح نضيلة نام ، ت3لاع قدرالمالأحاديث وتخريج 
بالطاعةعمره في ممد وأن شيخنا عليتا يحنظ أن الله أل ن، له والتقديم 
ؤالدعام مجيب سمح إنه ا وايالمين الإسلام وحا.مة 

الوأن ، الكرم لوجهه حالما العمل هذا يجعل أن تعالى نسأله كما 
اليوم ، نلقاه يوم حناننا هموانين في يكبه وأن ، سمعة ولا لياء فيه يكون 

وأن، حير كل إلى يوفق أن تعالى أماله كما ، بنون ولا مال ينفع 
إنهعدوهم على يتمحرهم وأن ، الحق إلى الله محياه من ؤيشت صالهم يهدى 



آلهوعلى محمد نبينا على الله وصلى أعلم والله ، عليه والقادر ذللي ولى 
كرالها توملم العلاهرءن وأصح^ءه 

كبه

ابرلوزسم، ين علي 
شهرمن الرابع الست يوم يجر 

مثروأربعائةسعة لعام رجب 
اصامهعالي البرية للهجرة وألف 

التسليموأزكى الصلاة أيصل 



الزكاةهتاوى 

اليلامتا|شيخ فضم تقديم 
اهصرينعUJاررح٠ان بن عٍداس 

ورء،هاس حغظه 

ولم، ينمعا ما وعالمنا ، وونقا وهدانا ، ورنتنا حلقنا الذي لله الحمد 
ترصهما وأوصح ، الكتب وأنزل ، الرمل إلينا أرمل بل ، هملا يتركنا 

بحانهأحميم  ٢١٩الرمل بمد حجا الله على للناس يكون لئلا ؤ : عينا 
فيله شرك لا وحدْ الله إلا لاإله أن وأشهد وامتنانه، فضله حزيل على 

ورسولهعبده محمدا أن وأشهد ملكه، في له لأمريك أنه كما إلهيته، 
بهديه،واهتدى نهجه على مار ومن وصحبه، آله وعلى عليه الله صلى 
كمراتسليما وملم 

:بمد أ»اا 

مافيهاوشرحوا لمون، المبها اهتم الش العلوم س الزكاة موصؤع فإن 
ذلكوأودعوا والأدلة، بالأمثلة وأحكامها مسائلها ووصعحوا المجملات من 

مواءالزكاة، أحكام فيهاإلى يحتاج الش والولفات والرماتل الكتب صمن 
يتجدديزل فلم ذلك و«ع ، أونحوهاأوالتفسير أوالفقه الحديث في كانت 
ممابشيء يظهرإلحافها أولا حكمها يخفى فد التي والسائل الوقائع بعض 

،فيهاالقول بيان ؤيحتاجإلى ، عنهاالموال فتكثر الأولون، العلماء ذكر 
هدهأكثر كان جرم فلا واقعية وكونها ، فيهاالت إلى الاّة للحاجة وذلك 

. ١٦٥ت الأية ، النساء صورة )١( 



فنائيأ، 

وهي، وأحكامها بالزكاة تتعلق الش الرمالة هذه في حمعت الش ائل الم
كتابةإلى متا واحتج ، الوظيفي العمل وقت عليتا عرصت أسلة عن عبارة 

أحدحمعها يم ، بصورة منها واحتففل السائل فحملها ، للاستفادة الحواب 
بعضفي ألقيناها التي والشروح الحكم بعض إليها وأصاف ، العالم طلبة 

سبهالذي التكرار من شيء فهتا يوجد أنه ولاشك ، الفائدة لتتم ، الدروس 
.بعدم وما الأول بالحواب العهد أوبحد ، الموال في يمر احتلاف وقؤع 

أو، النصوص مراححة دون ، وبرعة ارنحالأ أكثرها كتبت أتي وليعلم 
ماوعلى الساعة، تلك في لي ظهر ما بحب أكتب ؤإمما الكتب، من النقل 

وسرتصور وند ا داكرتي فى ترتم التي الميممة المعلومجادتا من اصتتحفره 
عندهترجح فمن الأمر، نفس في مرجوح أونول اجتهاد من فيها ما على 

متتوفرةالمراجع أن مع ، ءندْ ترمح ما احتيار فله الفتاوى هده في ما حلاف 
أنأراد من عليها فحيل ، الأيدي متناول وفي ميسرة العلماء وكتب ، بكثرة 

.أوغيرها الرمالة هده في التي الفتاوى بعفن صحة من يتحقق 
ونأمحر، جوابها يهللب التي الأسئلة بعضن عن نعتنيركثيرا كنا وند 

أنهمإلا بعدهم، ومن التقدمن، العلماء كتب مجن ينقلها أن ائل المس
العلماءتعبير وأن ، عليهم يصعب البحث على العثور بأن يعتذرون 
،بنصها توجد لا العللوبة المألة أن أو ، للمبأتدىء لأيفهم ند الأقدمان 

نوصيهذا وعلى الشباب، من كثير بها يتعلل التي الأعذار محن ونحوذلك 
منيكثر وأن ، الفقهيه الكتب محهلالحة على ه نفيعود أن علم طالب كل 

،منها الاستفادة وطرق ، وترتيبها محتوياتها يحرف حتى ، فيها القراءة 
المألةعلى يعثر بل ، العلماء لأفراد أمئلة رح إلى الوقائع تعوزه لا حتى 



حء؛فتاوى؛^٥٠ 
ها • —— 

وتمدد، الخلاغات بكثرة أحدهم اعتدر ؤإذا ، جوابها تخرج ؤي، بنمه 
؛إن، تعار الله رحمة من ذلك فإن ، العالماء واختلاف ّألة المفي الأقوال 
،معة الأمر في يكون حيث ، والضيق الحرج لعدم سب الخلاف وجود 

ونتعالراجح عن وعدول ، القس لهوى أوإيثار تحيز دون يتاميه ليختارما 
شددأهلفقد ، العلماء بعص به فال قد فول مدا أن على اعتمادا للرخص، 

فيهفيجتمع ، الرجوحة الأنوال ؤيعبمع ، العثرات يختار من عر العلم 
المسألة،في التعدية الأنوال من يناسبه مما يعمل أن عليه إمما بل الثركله، 

والعملا الأ-محيامحل فالأفضل عليه أثكل فإن ووجامته، رجحاته له ؤيئلهر 
عرالله وصر ، أعلم والله ، الاتفاق علمته ؤيع الخلاف من يخؤج مما 

.وسلم وصحبه وآله محمد 

تجميومداس م ءبعامد0في م ءبم|وأ0 

عضوالإياء





مِِرذآر)فأا
ارِذو)ز'قأهب'ُأمرهم،-ا>زصنمسمنأؤكاكمرديىاسئؤبميجرربا 

متتان/وإُتتحرئرهرثمإمإرأتمُُ'رأريووهمدريملٌ/يىرإؤصو^ ارئ\ 
رز>،ررههكا1ممجم 

'مءا؛ر؛اصِوامتممملهُمح/وّلمدنيعاتمر٦ رٌممثرء-ءهما 

رخ■رز>عو\>'ي ُد؛ م'زؤ  v^_^Vبصرأض\لإوا'دىباص 
بمهتِا/ىمحئرخمأمح

ني,ماتناسمم
أكرهم0؛/'/كامت لأ'تجرم٧ ح-كمَا، الِرارلبتدإ م' ردملمحا يئا 

طء^ام(اجمِاَة 
بممجصهبمدع>دابلإ.
ئبمِاصصانمس

ارممر'ردصُِمنح2َ' ّلمح'يزبجِجُرِ(اجق ُلإ 'رئرْ ■محدسمد>ال>رحصم 
رص0ِ'محراباُأ/ل/ما ءآ محا 

^^؛2؟
٢.جمتياِ؛م'تممحَم'،م( ١رنbحJ^ب١ رِنىرعضم^نىمحنء 'ر، 

'؛'خداسهما'اُ
محرمذُنز بل/محمازضكا 



كيٍِِأسمتيمئ
ئيمحاحيَث1م؛ماحل

بِمزملز'-بمسم7 مرسمهميران ء رُءر، لأنز) رىنج/َثلمّ )ي تمزه 
دُ^متر>زر'ممالز'لآ ءةر(ممرِآاكياخاِتُدسُ اءتمرُ 'و/ءم مُرأ/إ 

لُةإرمر'رئسضاوو(بصامحءختكَا نُعلَءرحمترم ءئ،مص وا 
.غرشموو!بنونمهملآلصالم' ِدرثمإواب( مء تيرُء'دامم-عتبيرط 

اُمراأمترذنم>آءراتحتمرياوبءلهمهن د'مأات،ص' 'وءعل*/طاب 
ت،اءايمرئ'ئيم>.محا'ءَمِ.VL رمهمَ /امحرحهءُسمرا •بجتا >، 

ضمحَمري.محللجام رر؛مبرهماذَ امحدىذء0ٍ ٠ مءاى 
محنامممار«رممرممءلأبو/)ِ^رمبصرض،فجملجام 'رءحتاإدد/رحمل 

بسمسمصمئ،محإلمابي
•ءمحتح:أ؟رمّاعأ^؛سؤاسؤ 



الإسلام.فى مكا،يها وبيان ااركاة تعريف أو 

.الزكاة وجوب على لأدلة اه 

.الزكاة وجوب روط ش٠ 

اوبخلا منعها وحكم الزكاة إنكارفريضة كم حه 

•تهاونأ 

.الزكاة تشريع حكمة ءي 





الزكاةغتاوى 

مكامهاوسان الزكاة مريق 

:ا!رضاة مريق 

.وانيادةالماء :لخن الركاة 

مخمومة،لطاتفة حاص، مال قي واجب حق يدغ لله اشد : وثرعأ 
مخصوص.ونت فى 

: ٠٥١٢الأ,فم مخاتة 

وصارشاكاكسأرىانالإيم،\فك\0'صفر\إض\م، 
المال.حق وهي 

سلأ،منعها وأكثرهم الزكاة، العرب كثترمن مغ الّثي. مات ُُدلا 
أبوبكرنمزم جحودأ، متعها وبعضهم ، بالض. حاصة أنها وادعوا 

،عن؛تالهم توقفوا الصحابة بعض وكأن ، القتال على — عنه الله صي ر- 
—عنه الله رصي — الخهلاب عمربن قال وند ، الشهادت؛ن يشهدون لكونهم 

:ه الله رسول تال وتد الناس، تقاتل كتف بمالهم؛  ٢٠٠عندما بكر لأيي 
الك،إلا قالوالأبم الكءفإذا أأمرتانأهماكسِسمترالأإمحإلأ 

:محه الله رصي أبوكر قال . ، ١١٠يحمها إلا وأمواله•( ^٢ ٠١٠٥م عمموا 
فكأنهالمال. حق الزكاة فإن والزكاة، الصلاة فرق؛؛ن من لأناتلن والله 

ومنالله، إلا إله لا بحق إلا أي ٠ يحمها إلا ٠ '' بقوله عنه الله رصي امتدل 

و.أمرتم)>أ(محأبالإئنالزكاة، المتاديدقم)بمه*آا(كتاب )ا(دوا. 



١^٥٠ص ة

شعائرمن شعيرة فإنها ، الزكاة ومنها ، ومكملاتها ممستلرماتها الإتيان حقها 
الخطاببن عمر ينول • ٠ الآل حق ٠ ؛ أبوبكر نال كما وهي ، الإسلام 

،للقتال بكر أبي صدر شؤح الله رأيت أن إلا ماص فوالله  ١٠عنه الله رصي 
.٠ الحق أنه قعرت 

الكتابمن استدلوا؛١^ وند ، الزكاة مانعي قتال على المحابان فاتفق 
والسنة

:الكتاب فمن 

الزكاةفخالواسالهمه)ا(.اكلأْوآتواؤئنتاماوأفا٠و١ملالإهتعالى: 

ؤيزتواالصلاة، ؤيقيموا الشرك، من أي ، يتوبواحص بقتالهم الله فأمر 
.الزكاة

الزكاةوآتوا الصلاة وأفاهوا تابوا ون ؤ : تعالى فوله السورة نفس ومثلهافي 
.ه)٢<الدين في لماخوانكم 

الزكاة،ؤإيتاء الصلاة، ؤإقام التوبة، بشرط ولكن لهم إخوة فجعلهم 
قتالهم.على اتفقوا لذلك 

:السة ومن 

أناأهوت : قال الله. رسول أن عنهما— الله عمر—رصي ابن عن 
الصلاة،ؤشموا الله، لمول وألي الله، إلا لاإله أن يشهدوا حى الناس  ٠٣٠١

الآةْ.)ا(ّورةاكوة،



١٧ ٠٧٠ ٠٥٧!فتا،ء، 
—ب™

إلخ«لا،. . . وأموالهم دماءمم محي عمموا ذلك صلوا فإذا ، الزكاة ويوتوا 
يأتواحتى يقاتلهم أى ، للقتال والزكاة الصلاة . اشترمحل الرواية هدْ فمحي 

.اكهادين «ع والزكاة بالصلاة 

فيفال ، الزكاة فريضة ثم ، الصلاة فريضة ذكر لما . أنه ثبت وقد 
وضهزآخذوعا، فإظ سها ومحن أجرعا، فله لمه بها ءلٍة أداعا محن ٠ الزكاة: 

وكأنه. ، ٢١٠شيء محها مححمد وآل نحمد يحل لا ، رياعزمحات س عزمه ماله، 
الني.سمد أحد؛ي فلومنعها ، ممنمهامن يوحد لم لأنه يفعل؛ لم 

.تتكيلأ ماله ثعلر وأحد منه، لأحدها 

،ر.دمرلم)أآآ(كظبالإئن.)ا(ررا. 
همى؛،واسني)ْ/ْا_آا(ىاباازلكثلدآ

(.٤٢٦٥)رقم الخامع صحيح م كما الأل-اتي وحسنه 



١٨٠٠٠٠
•ص•

الزكاةهتارى 

الآدرغعااىوجوبامحىة

أدلةوتدتظاعرت الإملأم، أرلكن من الثالث الركن محي الزكاة أن ذكرنا 
وجوبهاعلى الأمة ؤاجهغأ والمنة الكناب 

الآدوةساكرآنمبم:أولآ:
معواركعوا الزكاة وآتوا الملأة وأفموا ؤ : الى تعالله فول -١ 

الراكسه)ا(.

خرس لأمكم رمالقاووا الزكاة وآتوا الملأة وأنموا ؤ ; تعالى محوله - ٢ 
رآ،.ه بصم *عملون مما الله إن الله عد ءهدوْ 

وثماماكجم فات هن أنقموا الذينآمترا ؤ : الى تعقوله  ٠٣
•رم ه الأرض س لكم أخرجتا 

دأ؛ ه بها وتركنهم تطهرمم صده أهوالهم هن خذ ؤ تعالى محوله - ٤ 
لعلكمالرسول وأطعوا الزكاة وآتوا ، الصلاة وأقمرا ؤ ت تعالى نوله -٥ 

)٥(ه ترجمون 

•، ٦١ه واغروم للمائل طدم حق أهوالهم ذ والذين ؤ ت تعالى توله - ٦ 
.١^٣٤ )ا(.رر؛اوتر؛، 
.الآة'اا)آ(سور؛اوئر؛،

الآةي1أ.الغرة،)'T(_؛ 
٠الأية ، التوبة ّورة ( ر٤  ١٠٣

. ٥٦الآة )٥(-ور؛الرر،
.٢٥، ٢٤الآة )آ(.ّور؛اإلمارج،



١٩م  ٠٥٧١_،، 

وشمواحماء الدين i* اللهمخسن نمدوا إلا و*اأ*موا ؤ تعار ٧-نولر 
.ه)١< الممة دين وذلك الزكاة وزنوا الملأة 

.كفايةذكر وفما كثيرة، الزكاة وجوب قي والآيات 
اسمساساب:س:

الله.رمول 'معت ٠ I نال عنهما الله رصي عمر ابن عن — ١ 
هحمدأرمحولران إلاالله لاإله أن خهادة ت حمس على الإسلام اض I يقول 

البخاريرواه ا رمان وصرم المن ومج الزكاة يإبماء الملأة ؤإهام الله 
علىالصيام بتقدم ، ٣١٠والخج رمان وصام ٠ لسالم لمقل وقي . لمر٢، وم

لأنللترتيب أنب الرواية وهدم البي. *ن سمعته هكذا ونال؛ الح^ 
•الحج فرض عر متقدم الصوم رض 

رصيمعادا بعث الني. أن محهما- الله رمحي هماس- ابن وعن - ٢ 
رسولوأثي الله إلا لاإله أن شهادة إلى ادعهم » : هال إراليمن عنه الله 

صلواتخص علٍهم افترض قد الله أن لأعلمهم لذلك، أءااعوا *م فان الله، 
عليهماكرض الله أن يأعلمهم لذلك، ^٠١ ١١٠١شكليرمواولة،فإنمم 

البخاريرواْ I كراتهم على وترد اغتالهم م وخذ أموالهم، في صده 
سزكاة عيهم يرض الله أن فأتحرمم ٠ ت للخاري رواية لمر؛اوني وم

أ>ْ<.أهوالهم 
.الأيت٥ )١(سور؛الية، 

المرنم)ا-ا(]اأ[ىبالإممان.وم)آ(أ-مجاسمريددا)ه(ىبالإيان. 
)مبييمرنم)أا(]اا[ىبالإئن.

الإيمان.لمرقم)ها(]آتآ[مماب وم. الزكاةأبمأا(مماب ، )؛(اخر-بماوخاريرقم)ههما
الزكاة.كتاب ( ١٤٥٨رأم)المخاري < >ه 



اوزء1ةفنائي ج
ت-

الإجماع:ثاكأ: 
الإملأمأركان أحد وأنها الزكاة وحرب على المسلمون أجمع نمد 

عهدم الزكاة مانعي عنهم الله رصي الصحابة قاتل وند العظام، ومبانيه 
•ٌُنهم إجماعا هدا وكان بكر أبي 



الزكاةفتاوى 
•م'

٢١

الزياةمروءدوجوب 

وذلكاممار، على نحب نلأ مانما: يكون أن : الأول القرط 
حاصةفالزكاة لهم، الله ينميها ولا الزكاة، رهذْ يطهرون لا الكمار لأن 

عبادةلأنها لملمين، يا 

لأنوذلك العبد، على الزكاة نجب فلا • مرأ يكون أن • اكالي الشرط 
لسيده.يده قي هووما بل لامملك، العبد 

سانماب:ضكانئلهأممنانمابفلأزكاة
دونملكه والدي ، الأغياء على فرصها تعالى الله لأن إلا وماذاك عليه، 

بعثهئا معاذ حديث كما،ى يعهلى، لأن فهوأهل غنيا، مي يلا النصاب 
موخد صدفة عيهم افترض الاه أن أخمرهم » فقال: اليمن إلى الني. 

^^^^م،راا،كلزىمملكأضمناسابلأسى
غنيا•

عليهيحول حتى مال فى فلازكاة ت الجول مي •' الرابع الشرط 
الحول؛من وامقتى الحول، 

أحرجحمد إذا بل حول، له يشترط فلا ت الأرض س الحايج ت اولأ 
فيتبقى فالزرؤع ،  ٢٢١ه حماله يوم حقه وآتوا ؤ تعالى الله لقول زكاته؛ 

تخرجفإنه وصفي، حمد فإذا تحمد، ثم أشهر أوحمة أربعة الأرض 
تخريجي.تمدم )١( 
.١٤١الأية الأنعام، عور؛ )٢( 



فت،.ىاونلكْم  ٢٢
.ex -ت

.الحول نصف ولا الحول مضي عليه يلزم ولا زلكته، 
حولهمافإن التجارة، ورح المحاب كماء للأصل؛ تابمأ •اكان تايأ؛ 

فييكون المحاب فتماء الحول، له يثّترءل لا أيضا ومحيا أصلهما، حول 
ظرلكنالمحاب، فال٠اءلأثترطله نصابا، الأصل لكن إذا ضثلأ الماشية، 

ولدتالحجة ذي شهر جاء ولما محرم، شهر ش ائمة ّالإبل س حسا بملك 
أنالمحح ؟ نصابان أم نصاب عليه فهل عشرأ، فأصبحتا حما الخمس 

شهرأوإلا لها ليس الأولاد ولوأن ، عشر عتادْ أصح لأنه ؛ نصا؛؛١^، عليه 
الأصل.تابع النماء لأن شهر، من أقل 

شاتان،نفيها الغنم من وعشرون مائة عتدْ فلوكان الغنم، ومثله 
ثلاط،فيها وعشرون مائتان له فأصح محاتة، ولدت بشهر الحول تمام ونل 
هوالذي فالماء أوشهر، شهر نصفح إلا لها يتم لم أولادها ولوأن ، شياْ 

الأصل.الأولاديتح 
فتعانأ إنلوأن ذللث، وصورة أصله، أيفآ يتح الجارة ر؛ح وكذللثؤ 

محرمشهر في رح إنه ثم ألاقه، ة حمماله ورأس محرم شهر في دكانا 
انتهت،ولما حمسة، شهرريح وفي، حمسة، صفر شهر وفي آلاف، ة حم

ذيشهر في يه اكثبعصسها ألفا حصون معه فإذا الحجة، ذي بانتهاء النة 
فيوبعضها شوال، شهر في وبعضها المعدة، ذي شهر في وبعضها الحجة، 

ولاالخمجن، عن فهويزكي ثعبان، شهر ني وبعضها شهررمضان، 
إننقول؛ ا أ الشهر هذا أوفي أوأمس، أريحهاإلااليوم لم هذْ يقول؛ 

أصلهاإن حسثه لأصلها، ناح الجارة وربح واحدة، نحارة الجارة هذْ 
.نمامحا 



٢٣أئ ص

اللكيكون أن فلابد النصاب فإذا ت اللك امتمحرار ؛ الخامس الشرط 
الاستقرارصورة عن أما فيه. زكاة فلا مستقر غير الملك كان فإذا قرأ، ت م

بماين:تضح فهي 

أنممكن لأته متقر؛ غير بها الدخول نبل المرأة صداق : الأول المثال 
استقر،الزؤج بها لحل فإذا بالطلاق، نصفه يشل أن وممكن ، يضل؛١^>^ 
وملكc،كله.

منه نفيشتري الذي العبد والمكاتب الكاتب، ثمن : الثاني المثال 
أشتريأنا العيد: قال إذا فمثلا يععليه، حش فيتكب الذمة، في ممال سيدْ 
أنفيمكن مستقرة، غير لأنها تركى لا العشرون فهذه ألفا، بعشرين نفي 
*رقتما بوئ العبد يعجز 



الزكاةضاري .أث•٢٤

اثزكاةحكمإمارمس 

•نمهاملأأوجموداوحكم 

ويتااسمضونمبهاسامابواجبة، الزكاة ماش1أن 
للعقوبةصاحيهإ يعرض معها وأن الإسلام، أركان أهم من وأنها ، والمة 

القيامةيوم ماله بمنح الزكاة مانع أن الحديث في ورد فقال ، الشديدة 
معمن في وهدا الحديث . . . جهنم نار في عليها يحمى حديد من بممائح 

ثهايؤتى فإنها والإبل، والمر الخم زكاة منع من أما • والقفة الدب زكاة 
•، ١^^١١ش تحاوري بقرونها لحه سئ 
ثلاثحالات له الزكاة وماغ 

كافرأنه يلاشلث فهدا ، لوجوبها ؤإنكارا جحودا منعها من • الأور الحالة 
الثالثالركن وأنها بالضرورة الدين من معلوما شيئا أنكر لأنه ؛ بالإجماع 

وإجم-اعولرسوله لله مكذب ولأنه العفنام انبه ومحبالإسلام أركان من 
•منكرلوجوبها أنه مادام ذلك لاينفعه فإنه لوأحرجها حتى السالمين 
لمعهدبالإسلام حديث امالأنه ؛ متعهاجهلابحكمها من ؛ الخالة الحالة 

علمفإذا ، بجهله معذور فهدا نائية ببادية نشأ أولأنه ، بعد الأحكام يحرف 
.إحراجها عليه وجب حكمها 

،يكفر لا فهذا بوجوبها اعترافه •ع أوتهاونا بخلا متعها من • الخاصة الحالة 

.الأنعام زكا؛ على الكلام عناد تخريجه محاني ( ١ ) 



جالاء1ة فتاءي 
%<' ت

،أجرعافك هه بها ية أداما س تهرألقوله الزكاة تزحدمه ولكن 
ذلكأدى ولو د ١ ١  ١٠ريا عزعات س عزمة ماله وفعلر أخد«وما فإنا معها ومن 
مانعيقاتلوا فقد والصحابة، محه الله رصي أبوبكر فعل كما تتاله، إلى 

إلاإله لا أن يشهدوا م الناس أ؛اتل أن »أمت بقوله متدلن الزكاة 
ذلكسوا فإذا الزكاة، وأؤما الملأة وشبموا الله، ومول سدا وأن الله 

.Iالله ض وحسابهم الإسلام إلابحق وأ،والهم دماءمم مم عصوا 

.تخريجه نندم )١( 
.تخريجه تقدم )٢( 



٢٦

٥
الزكاةفتاوى 

تشريعحسغ 

ومواساةله وتنمية للمال تعلهٍرآ الزكاة هذه تعالى الله شؤع لقد 
.الأموال هذه قي حقا تعالى الله جعلها كله ذللئا ولأجل للمستمعفين، 

والذينؤ تعالى وقال ، ، 4١١ داغروم كائل حق أموالهم وم ؤ تحار فقال 
و1نهوالزكاة، الحق وهذا ، ه)آ( واغروم لياتل ملوم حق أهوالهم في 

حقالأموال فى كان فإذا ونحوهم، للفقراء أي والمحروم، اتل فهوللمأهله 
تحقمله المانع فإن ؤإلأ تحفه، مإلى الحق هذا بأداء إلا الذمة تبرأ فلا 

للعقاب.

كلهمالخلق فلتس حاجة، هوقي من الخلق فى أن الله علم كذللئ، 
وفيهمالعجزة، وفيهم الفقراء، وفيهم المضعفون، فميهم ، أغنياء 

حقاالأغنياء أموال في فجعل المدينون، وفيهم المساكن، وفيهم الكسار، 
وحجزوهاالأثرياء ا بهانفرد الأموال فلوأن . اةالموامباب، من لهؤلاء 

•أولثلئ، لتضرر شيثا، منها يخرجوا ولم وأمسكوها، 
له،وهيأها باب الأمحله ير من فمنهم حلقه، ُين فرق تعار والله 

وفىفىثروته سببا يكون ما الأموال من فأعهلا٥ الاكتساب، عر وأعانه 
وعلىاب الأكتعلى والقدرة والقطه الذكاء من كذللث، وأعطاْ غناه، 

فيمثله هم من وهناك الأموال، هذْ به ينمي أن مايستهبي الأموال تحصيل 
. ١٩الأية الدرايات، )١(سورة 

.٢ ٥ ء ٢ ٤ الآو4 ، العايج صورة ( ٢ ) 



٢٧ ٠٠٠فت1يىاوزتاة 
ي■'•نؤ 

الأماكىهمالأممب.ولكنلهضلمساوالقطه الدلكء 
ولاالعقل ولا الذكاء هوبطريقة ليس وحمعها الأموال فكب إذا 

Iالشاعر يقول ولذلك التوفتق، مع يالأمباب ولكن الاحتيال، 
ملماء مأييارالبمغوم لوجدض المنى اخ—يل بلوك—ان 

قرلإأي مسرفان ضدان الخا حرم اخجا يذق س لكن 
الأسسمش وطب الويهق زس وكوثه المضاء على  JJaومحن؛)

عليه،وتكثر علثه وتتراكم الدنيا تأتيه مغفل، هوأحمق مجن هناك أي 
يكونونبل الدنيا، تأتيهم لا وعقلأء وأصحاء وأقوياء أذكياء أناس وهناك 

.فقراء 

يحمالله إن ا ت الأحاديث بعفن ففي الله، من يعناية ذلك يكون وفد 
اللهأن أي . >ار١، والغراب الطام عن *ريضه أحدكم بمسي كما الدنا عدم 
حاله.صالحت لما الدنيا هذه من لوأعهلي أنه علم 

Iفيه الله يقول قدسيا حديثا النوؤية الأر؛ع؛ن شممح في رحب ابن وذكر 
سؤإن ذلك، ده لأفولوأغساه الممر، إلا لا؛بميمه من مائي من ن إا 

أ)ى.ذلك لأمده ولوأهرته اكى، عأاديسلأدمإلأ 

احدكمبملل الدياى محياجما• الك أإذااحب بالفظ; الق في ٢(  ٠٣٦رنم)الترمذي ردا، )١( 
مارواهوساء ( ١٦٥٩)رقم الترمذي سس صحيح قي الألباني وصححه الأء1 صلميمه بمس 

منالدنيا من للموهن حمية أشد الله إن ٠ I مرنوعأ حذبمة عن والضياء نعيم وابر اتجراني 
وضعمهالرالدلولدءبالخيرا من باليلأء أشدتمامحدأإالمؤُن والله الهلعام، من أهاله الريخى 

رنم)؟هها(,انمغير اباهع ضعف الأياتيء 
٠( )٥٧رنم الخامع صمف وحو؛ي ٨( ٠  ٩٨)رنم الفردوس مند م الديلس أخرجه )٢( 



ادنء،ة_،،  ٠٠٠ ٢٨
ت•م• 

وقامشكر الله أمحاه إذا من فمنهم ، لعبادْ يختار هوالذي تعار ؛الله 
بملرالله أغناه إذا من وعنهم فيها، عليه مايجب وأعش ، الأموال هذه بمحق 

بهر إر لجأ الله أمحاه إذا مجن منهم وكذلك يشكرها، ولم الله وكفربنعمة 
قدره،وصب وحظه القدر ب افتقر إذا من ومنهم واستكان، وحثع ودعاه 
ونحوشرك في فقره ورمماأوقعه وعرالقضاء، ربه على يعترض وأخذ 
ذلك.

فإنبمحقها القيام يرزقه ثم الناس لعقي الله سهلها الم؛، الأموال وهذْ 
نعمةشكر بل عاقبته، نحمد مالأ إر غناه يدفعه فلم حظه، حن من ذلك 

.حقوقهاوأدى الله 

حقه،ينئي ولا به ؤييخل فيمسكه الكثير، المال الله يرزقه من ومنهم 
يقول٠ اللكن أن I المشهور الحديث ففي نلنه، في يبأ مذلك يكون وقد 

()١(محكأنكأ أعط اللهم : الأخر ويقول خالفا، طهأ أعط اللهم أحدصا: 
حقوقهومن حقوقه، تولى هوالذي يحمدصاحبه الد.ي الحقيقة في فالغنى 
بالمال.الفقراء ومجواساه الزكاة إحراج 

ييجلونهمالأموال أصحاب يحترمون الناص وعوام الفقراء أن ومعلوم 
إرمميلون عامة والاس المخلوقات، في ءل؛يعة وهذه قدرهم، لهم ؤيرون 
قالبعفههمIذلك، 

ال،ميسئم من إلى الوا مد لالناس رأيت 

•اسيرم،محاسدبإلأمنملأن: )ا(روا.اسريرقا)آ؛؛ا(كابهمىثومم 
رنمملم وروا. . ٠ تأما اعد اممهم : الأخر ييهولء خلأ، ضئأ اعد اللهم اءاوع،ا: معول 

الزكاة.)•ا«ا(مماب 



مالزناة ياوى 
'زه•

صظوء ع ن مى إلدذموا رأهتاواسف

الحقعدا الأموال عدم في جعل الناس، ب؛ن تعالى الله نرق فلما 
وصرفهأمحله من وأمراحدْ تحفه، مإلى وأعهنائه يإخراجه وأمر العلوم، 

هلهرعمصدفة أموالهم م خذ ؤ : لمه. تعالى فال فمد وجوهه، في 
;فائدتان فيها الزكاة أن أحدوا الأية هده وس ا، ١١ه بها وتزكؤهم 

.ضير الآور:أنها الهائية 
أنها-زكة.

سشئ به فديختلط المال فإن الرديثة، الكاسس، من المال تطهير فالزكاة 
ورممايائعأ، يخيع ورمما ملحة، في يغش فرمما شبه، فيه الذي الكسب 
الريشةالكامب نهذه ونحوذك، عيبا، ورممايخفى شيئا، يختلس 
ماله.في وقعتا الخي الثجهة درن من وتقيها الزكاة، هذْ تهلهرها 

إذاأديت،فالمال تنميته، هي المال وتزكية ، كدللث، للمال تزكية والزكاة 
الحديث،في النبي. قال فمد ا تعالى الله ندرأمن وكثر مما زكاته 

فإنتصدق فإذا ، ٢٢١عزأ!بمموإلا عدأ الله ومازال صده، من مال ماهص و٠ 
فهوفئ من وءااممم ؤ : تعالى ذللثانوله ودليل يخلفاعليه تعالى الله 

فيماأنمقت، يخلفج أنه الله من وعد فهدا ،  ٢٣١ه الرازص خير وم يخلفه 
يزيدبأن دنيويا حلما ؤإمحا الأجر، كمماعفة دينيا حلفا إما الخير، وجوم 
ؤينمو.مالك، 

.١ ٠ ٣ ت الأية التوبة، صورة )١( 
والملأ.الم )مآ(روا.ساوأرتم)هههآ(ئاب 

.الآيت:ه*ا)'آ(.-ورةسأ،



١^٥٥فنائي ه
—■ص•— 

علباوتمدق ؤ : ثوله قي الصلدية أهل يجازي انه تعار الله أجمر وتد 
.اللهبإذن يتحقق أن لأبد الحناء وهذا ، ،  ١١ه الةمدقتي يجزى الله إن 

واشتعالى الاه شرعها الثعائرالص أضل من حال كل على 
مذكورةكثيرة أحكام ولها التطؤع، أوصدقة المريضة صدتة سواء بها، أمجر 
.المطولةالكتب نى 

٨٨، يوصف ررة سا 



اضسسايقاةازْوال 

:ام الأنعساسة زكاة : أولا 

١-الإبل.

٢-البقر.

.٣-الغنم 

عليهاومايقاس ( والفضة الذهب ) الأثمان زكاة : ثانبأ 
العصرية.النقود من 

اادحارة.عروض زكاة : ثالثأ 

.(< والثمار الزروع » الأرض من الخارج زكاة ؛ رابعأ

والزكاز.المعادن زكاة ت خامسا 





٠١٠٠١الزكاةهت،ييى 
م•

٣٣

الأموالامسٌاامحىه

:الأمام بهيمة س اJال٠ة :أرلأ 
كانتإذا أي هوالرعي، والسوم فيها، زكاه لا فإنه المعلوفة وتخرج 

منهلكم ؤ ت تعالى محال سائمة، فإنها الستة أكثر بأفواهها الأرض س ترعى 
ترعونأي ه تسيءون مه ؤ فوله نفي ، ^١١٢تسئمون فيه شجر وصه ب شرا 

أي^^٢،، السومة والخل ؤ : نوله أيضا ومه هوالرعي، فالتوم بهائمكم، 
•الممامثر( بعض فول ترعى)على التي الرهمة 

كانتفإذا أسهر، ستة من أكثر ترعى السائمة تكون أن استرحلوا وفد 
الزكاة،نفيها أسهرونصفا حمسة ؤيعلفها أسهرونصفا، ستة - -ترعى 

كانتؤفإذا فيها، زكاة لا فإنها أسهر ستة وترعى أسهر ستة يعلفها كان إذا أما 
إلاتآكل لا البستان هازا أوفي السور هازا في — مثلا — محجورة السنة نصف 
،مئات ولوأصبحت ولوكثرت فيها زكاة لا فهاز0 يقونها، الذي العلف 
ممابأفواهها ترعى كانم، إذا ئنمةلأتتمإلأ السة، تامة غير لأنها ودك 

.الأعشاب من تعالى الله يتبت، 

ا-محانجسالأدض:ثادا:
.ونحوهاالخبوب ومن الثمار، من تعالى الله ماينثته أي 

'االآة:)ا(ّرر؛اكءل،
تالأية عمران، أل صررة ( ر٢ 



فت،وىالزكأة ٣٤

:والفئة( الذمب وم ) اهان : ثالقأ
مننصع نقود فالدراهم والدنانير، كالدراهم السالح قيم هي والأثمان 

أثمانهي لأنها أثمانا، ونمى الذهب، من تصغ نقود والدنانير القفة، 
ةحمالكتاب هذا ثمن •' مثلا— — فيقال Jالتقود، تقدر سلعة فكل السالح، 
الفكانوا انا، أثمميت مفلذلك ان، درهمالكأس هذا وثمن دراهم، 

جعليجوز كان ؤإن والدنانير، بالدراهم إلا الأثمان يقدرون ولا يتعاملون 
بعشرينالناقة هذه امترست، I —مثالآ—أنتقول فيجوز غيرها، من الأثمان 

الأثمانأن الأصل ولكن ريال، بمائة اشتريتها ت تقول كما الأرز، من صاعا 
الممدين.من 

الجارة:عروض : رابما

فإذااللع هذه فالتاحريعرض تزول، ثم تعرض لأنها ؛ذللث، وسميت، 
ثميبيعها جديدة سلعة يمرض يوم فكل وعرصها، غيرها اشترى باعها 

أيالأرباح، هي والتجارة عروضا، نميتها هومس—، وهذا يتثدلها، 
الالمالع فيشتري الربح لأجل يتجر هوالذي والتاجر الربح، فيه مايهللسؤ 

لأجلأي الاستفادة، لأجل ولكن لأجلالأّتهلأك، ولا ، لأجرالاشاء 
أزمحعهاصءب•



٣٥"V" ١^٥٠ فتاوى 
xx.تت 

الأمامسايْغ زكاة 

،عياله على تعالى الله نعمة من وهي والخم، والبقر الإبل : م الأنعام 
فهاولكم تأكلون. رمحها ومحافع دفء فها لكم حلمها والأمام ؤ : تعالى تال 

إلابالغيه تكونوا لم بلد أثمالكمإلى ونحمل وحئتسرحون. تريحون حنن جمال 
،.^١١رحيم لرووف ربكم إن الأنفس بمئق 

:ااأنء1م بيمهة س1ت6ة فم \لذغ\ف' وجوب دلمل 

ولاI ؛ الله. ومول نال I ال نعته الله رصي أبوهريرة ارواْ م
هرملكن إلاإذا وردعا، يوم "يها حضا وس حسما، محها لامحولي إيل صاحب 
تهلوهواحدا فميلأ محها بمشي لا قرقرأوفرماكالت، بماع لها بملح المامة 

لكنيوم في أحراها، عليه رد أولاها عيه مر كلما يافواهها، ونمه ياخمافها، 
ابةإلى إما سيله فيرى الماد، بئ يمضي ح؛ى مئة، ألف جم،؛ن مداره 

بمرولأصاحب ولا : قال ارسولاللهظJقروالخم، : وإ،اإليىاداراذل 
منهالاممد قرقر قاع لها بملح الميامة يوم حقهاإلاكان محها لايودي صم 

رJءلؤ٠،يمرونها تتيصه ، عيباء ولا جالخاء ولا ء عقما فها يس شئتما، 
حممين•قداره كان يوم في أحراها، عليه رد أولاها مرعليه كلما ياقللافها، 

••٠ايار إلى )\ط ابة إلى إما محنك محوي الماد، ب؛ن يمضي حش مغة، ألف 
الخدث>ى.

• U-o:الأتان )ا(ّورتاكءل، 
كتاب١( ٤ ■ رنم)٢ يعضه البخاري واخرج الزكا؛ كتاب ( ٩٨٧رنم)بتمامه الم مأحرجه )٢( 

الزكاة.



اثنىْهتا،ء،٠  ٣٦
—o—

:ااأنء1م بسمهقأ تطن Liiلذغ\ف' _، 1I^JIوقءوط 

شاة،أربعون الخم و؛ي حمى، الإبل في والنصاب النصاب؛ سغ أن - ١ 
.ب زلكة فلا ذلك ومادون بقرة، ثلاثون البقر وفي 

.الخولس،اصا أ_أنيحول>ها

.السوم معنى بيان مق وقد سائمة تكون أن — ٣ 
اليعوحمل الحرث في مستخدمة كانت فإن مستخدمة، غير أنتكون _٤ 

فيها.زلكة فلا ذلك ونحو 

:بيمطت سانهة زكاة صغية 

الإبل:ماتحة اولأ:ممزكاة 

وأنمها،الوثت ذك في العرب عند الأموال أغلب هي الإبل كانت 
وكانواؤيألكون، ؤيحلون ؤيركبون تعمالون مايوأكثر مايقتنون وأكثر 

ومحهاركوبهم فغها لهم وذلياعا ؤ ت تعار نال كثيرة، منافع بها ينتفعون 
وغالمها، ؤيأكلون عليها يركون أنهم أي المنافع، من فهدم ، ^٠^١، 

ويوممحكم يوم سخموتها محرثأ الأمام جلود هن لكم وجعل ؤ : تعار 
تقيكمالش والخيام البيوت تصنعون جلودها من أن ذأحير ،  ٧٩إهءتكم 

اصوافهاوأويارهاوأئمارهااثاثأومتاعاإلىومن ؤ : ال ونوالبرد، الحت 
ايافر،هده مافيه ووبرها وصوفها جزتها من بأن أيضا نأحبر ، ه)م( ح؛ن 

٧٠ ٢ الأية يس، صورة ( ١ ) 
٠٨٠^ ١١١النحل، سورة ، ر٢ 

٠٨٠ت ^ ١١١اكحل، صررة )٣( 



٣٧عإ اوزس ص

جمعوجربآ— وأوعية ومزادات وهربا ودلاء أحذية جلودها يحرزون فكانوا 
والوبرالشعر وحبالأمن أكماما حلولها من أيضا ينسجون وكان - حراب 
اللحوم،أكل على ونيادة اللتن، ثرب على نبالة مناير ففيها ، ونحوم 
وأنفهاواغلها•أكثرأموالهم فهي والتتقل، الركوب عل وزيادة 

كلوش ، الخم 4ن فزكاتها دونها فما وعشرين أدبمأ الإبل لكنت ،إذا 
علىالشاة كلمة وممللق الخم، مجن لواحدة امم الشاة ، شاة الإبل مجن خمس 
،كبشأ مى ؤيالضأن محن والذكر ، نعجة مى ون، الضأن من الأنثى 

تصدقوالشاة تيما مي وياكر من والذكر ، عٌرا ونمى اضر من والأنثى 
خصوش ، انملهرشاتان وش ، شاة الإبل من الخمس ففي ، الحمح على 

مييالذرصان ؛؛ن والذي ، تياه أرعر اتحشرين وش ، شجاه ثلاث عشرة 
فيهاليس والتسع والثمان والسع والت شاة، فيها الخمس أن أي ، وفصا 

.شاتان ففيها ^؛١ تمت فإذا ، شاة إلا 

ومامحن، مخاض بتت ففيها وثلأين خص إلى وعشرين خمسا بلعت ،إذا 
شيءلا نالونص ، ونما مي يوالثلأفن الخمس إل والعشرين الخمس 

عندهكان ومن مخاض، بنت فعليه وعشرون حمس عنده كان فمن ، فيه 
•أنثى مخاض بنت فعليه وثلاثون حمس 

هووالمخاض ، حملت فد غاليا أمجها لأن مخاض بتت وممميت 
ؤيقدرون، ماحقا صارت قد أمجها أن أي الحامل، هي والماحض الحمل، 
٠سة لها مام لهي ستة عمرها 

ابنيدفعر أن يصح أي ذكر، لبون فابن مخاض بنت ءندْ يكن لم فإن 
أقلأكيروممه اللبرن ابن لأن وذلك الذكور، فيه يزخذ مما وهذا لبون، 



الزكاةفتاوى  ٠٠٠٠ ٣٨
ْءاثم.

لهمام اللبون وست اللبون وابن الإناث، في يغالون لأنهم ، ذكر لأنه ثمنا 
أنشرطا وليس لنز، ذات وصارت ولدت ند أمه أن الغاب لأن سنتان؛ 

بأغابعرف ؤإنما لن، ذات أمه تكون أن شرطا وليس موجودة أمه تكون 
أوصافه.

المستروماب؛ن لبون، بنت ففيها وأريمن خمس إلى وثلأين متأ يلغت فإذا 
فميهاوأربعتن ا حمتمت وفإذا وقص، هذا والأربعتن والخمس والثلأين 

.سنتان لها م التي هي اللبون وبنت أش، ليون بنت 
تن،ثلاث لها مام والخقة حقة، ففيها ممن إلى وأربمن  ١٠٠٠٠بلغت فإذا 

أنمن قربت لأنها ، يهلرئها الفحل أن العادة لأن الفحل، طروقان مى ون
طرقاستحمت فإذا لصغرها، الفحل يطرقها فلا صغيرة مادامت أما نحبل، 

حقة.نمى فانها ؛ وتركب، عليها يحمل أن أواستحمت، ، الفحل 
نمتإالمي وهي حدعة، ففيها وممن خس إلى وممن واحدة بلهت فإذا 

وهيهوالهات، الدي الحلع من بدلك وسميت، بعضها، وسمهلتخ ثناياها 
خمسفي واحدة مجرة إلا تدع لا المخاض فثنتؤ تن، أرع ا لهم ما 

إحدىفي واحدة مرة إلا تدفع لا والخدعة وثلاثئن، حمى إلى وعشرين 
,وسعتن حمس إلى وستئن 

ففيهابتالمون.سمن إلى متأوممن فإذابلغت 
الفحل.طروقتا حقتان ففيها وهاه عشرين إلى وسمن إحدى بلهت فإذا 

كلوفي لون، بنت أربمن كل ففي ومائة عشرين على زادت فإذا 
حمسازحقة.



م!لزكاة هتاوى 

ماهصارت فإذا عشرأ، صارالوثمى وعشرين مائة على زادت فإذا 
صارتفإذا وحمون، وأربعون أربعون لأنها وحنة؛ لون بتتا وثلامحاففيها 

وأربعون،وخمسون حمسون لأنها لون؛ وبتت حقتان ففيها وأدبمها .اثة 
وحمونحمسون لأنها ، حقاق ثلاث شها ومحسن مائة كانت فإذا 

أربعونلأنها لبون بنات أرح ففيها وّمث مائة صارت فإذا وحمسون، 
.وهكدا أربعون أربعون أربعون 

،حماق أرح أجرج شاء فإن الفريضة امتمرن .امن إش وصلت فإذا 
وأرح، أربعينات خص اiاتتين لأن لبون، بنات خص أحرج شاء ؤإن 

ويدههذمة ضده ولبس أءحقة هنئه بكت من : صس1وة 
.الختة منه شل فانيا حقت 

كانفإذا سين، تلاث لها مام I والحمة تين، أرع»،ولها مام ٠ الخدعة 
والفرقالفرق، معها ودير الحقة دع الخدعة، يجد ولم الخدعة صدتة عنده 

.درهما أوعشرين شاتين قدر الومث، ذللت، قي 
أوالحمة ناوي الشاتان تكون ممد ، تختلف، فد الأزمة هده في ولكن 

هدمدرهما؛ي العشرون وكيلك، القيمة، قي نظر نالدللاج منها، تقربر 
هدامن العالماء أحد وتد القيمة، إلى يتفلر ولكن بخلة، تأم، لا فد الأزمنة 
الخامحىبشتا يفدرون الزكاة عمالة أن الأن عليه والعمل القيمة دفع جواز 

يذهبونلأنهم بكذا، والشاة بكيا، والحقة ، بكيااللبون وبنتا ، بكيا
أوالإبليأحدوتها التي الأغنام هدْ معهم يحملرا أن عليهم ؤيشق بسيارات 
.ونحوها 



٠٥٧١فتا.ء، ٠ •٤ 

وضدهولمس؛مده 1ابمعة صدقة هنئه بكت من : سماك 

.__ JIصنه تتبل فإنها البذهت، 

وعهالحنة صدمة عده فنيالخت السامة، المسألة عكس المسألة هيدْ 
وجعلبٍنهما، المرق العامل ؤيعيه الحدعة يدي فإنه الحقة، لامملك 
بتتيجد لم من •' فمالوا كلها، الأسنان ب؛ن فارقا ذلك على نياما العلماء 

لمومجن المرق، المدق ؤيعيه •نه مبل فإنها لون، بنت ود؛ع مخاض 
•وعكذا الفرق معها ؤيدير منه تقل مخاض؛إنها بنت ولغ لون بتت يجد 
liU  : انمم ماتحة زكاة ممة:

إلىكذلااث« ولاتزال شاة، ففيها المحاب، ممت فمد أريمن انمم تمت إذا 
شاة،فعليه ثمانون ءندْ ومن شاة، فعليه أربعون عند0 فمن ٠ وعشرين ماتة 

شاة.فعليه وعشرون مائة عنده ومحن 

مجاتةعدم كان من أي شاتان، فعليه وعشرين على»ادة زادت فإذا 
ماتتين.إلى وهكذا شاتان فعليه وعشرون ؤإحدى 

مامحانعنده كان من أي ثياه، ثلاث ففيها مامحن على زادت فإذا 
.ثلاثمائة إلى وهكذا شياه ثلاث فعليه وواحدة 

ثلاثمائةءممْ كان من أي شاة، مائة كل ففي ثلأنما*ة على زادت فإذا 
فإذاشياه، أرع ففيها أربعمائة ممت فإذا ، شياه ثلاث ففيها وتسعون وتع 

.وهكذا شياه محت ففيها مسمائة ممت فإذا شياه، حمس ففيها حمسمائة تمت 

تكمللم لأنها زكاة فيها فليي أربعتن مجن أتل الغنم كانت فإذا 
التمام*.



خء؛اثرتاة فتاوى 
'م'-— 

ٌ[ص'\بقو:ئكأ:ممةبمْ 

أنآمره كشذا٠ فيها المقر وكان - الممن، إلى معادا الني. يعث لما 
.٢١١مة أريمن كل ومجن تيعة أو نتعا، بمرة ثلاثتن كل س يأحذ 

تييعايدغ أن صاحبها ويخئ ثلانتن، نصابها يتم حص البقر في زكاة فلا 
ة،ميدي فإنه بقرة، أربعين وصلت فإذا منة، له مام والمثيع أوتبيعة. 

.شيء فيه لمس وفص والأربمن الثلاث؛ن يئن وما سنتان، لها مام والمنة 
تمتفإذا ستن، إلى الزكاة تزيد ولا نة، المتزيد فلا جمبن كن إذا ثم 

•وثلاثون ثلاثون التين فإن أوتبيعنان، تبيعان ففيها متثن 

.وأربعون ثلاثون المعين لأن وتبيع تة م ففيها  ٥٠٢٠٠تحت فإذا 
وأربعون.أربعون الثمانين لأن نتان مففيها ثمانين تمت فإذا 

ثلاثون.ثلاثون ثلاثون التسعين لأن أتبعة، ثلاثة ففيها لمن تمت فإذا 

٠وأربعون. وثلاثون ثلاثون ااائة لأن نة ومتبيعان ففيها هالة تمت فإذا 
.وهكاوا

.سازلكة،واينبرقا)م*م\(كابازى؛
الزىةسحاويثر»م)أ'ها(كاب ماجه وابن الترمذيرم)آ؟أ(ىبهملكة. داخرجه 
ى.الله رصي سعود بن مدالله 
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الزكاةفتاوى 

الأمامسااتْااد بزكأْ صلق وفتاوى ماش 

:مفاو j_' : الأولل 1ابمم1وت 

:فثلأ ؟ الك؛اركل عالي م أم واشز، الختم صغار تشمل الزكاة عل : موال 
الزكاةعل فتهاأربممالأت، السة تاليفي مجان خمماه عدي 

^٠؟عذءالمغار١٣

تللعامل قال أنه عنه الله رصي الخطاب بن عمر عن روى • ابواب 
الصغارعليهم عد وئالءليت • ، ١١ض؛ اطها ولا ^^مبالآخلة 

لو_vSالنصاب، كمال يعد حولها ندم المار كانت إذا وهذا والمجار• 
إحدىواحد يوم الحول مل منهن نولد المجار من بون عندْ كان 

فالخالشاتان، فمها وعشرين ؤإحدى ماتة الخمح فأصح وحمسون، 
فيفلازكاة السااين زكاة بعدإحراج إلا يلدن لم فإن نماين أكملت 
الثاني.العام في إلا الخال 
;بيبمق فم : ااثا؛د،ة اابمس1وق 

لوكانبمي الحول، حميع احتلطا إذا الأنعام بهيمة في الخلهلة تكون 
واحد،والرعي ، واحد والراعي ، محتفلة غنم لهما شخصان هناك 

تكونهؤلاء فمثل واحد، مكان في ونحلب ا واحد والسقي واحد، واليت 
,أشخاص ثلاثة لوكانوا وهكذا ، واحدة زكاتهم 

،واينابيبم/أم\وسارزاقمآ/م\
وأبو١ •  ٤٤وايوءساوفياهمال ٤ واينحزمفياسيىْ/ه•  ١٠أ/• راديهتي  ٦٨٠٨
الثتني.مدالاه بن محنان ص ٤ ٢ ْ ي يومحف 
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،شاة أربعون متهم واحد كل لدى أشخاص ثلاثة هناك كان إذا فتلا 
نما، السنان جمح مختلطة ولكنها ، شاة وعشرون مائة لديهم فالحمح 

؟الشاة هده يخرحون كيف ولكن . واحدة شاة إلا عليهم 
غنممجن الشاة هده أخرجت ماذا ، بالسوية بينهم يتراجعون الخواب 

نيدايعطون ثم ، الثلث متهم واحد كل وحمل تقدر ا فإنه، مثلا زيد 
الثاضن.

إلىصل ند ■؛لمعا*ا نإذا المحم، محن عدد لديا مجموعان لحن : سؤال 
ووصيتاجمعاها إذا زكاة علما فهل الزكاة، فه الواما الماب 
؟الصارس« إلى واحد كل يلغ أن لأبد أيه أم ، راإماءا؟، 

كانتفإذا الواحد، صرُالماونكالمال : ا-محراب 
الرعيوتحتمع؛ي واحد، شخص يرعاها العام طوال مختلطة الأغنام هده 
تزكىفإنها واحد، مكان ني وتحلب الليل، طوال ب تبقى الش الييتا وفى 

أكنرالأعشاب من ترعى أي اتمة كانت،إذا نصابا، مجأ>_موءها باغ إذا 
كلصاحب كان فإن المحاب، دون فيما زكاة فلا تفرنت إذا أما السنة، 

أويعلفهاواحد أوتختصبرنع وحده أويسقنها منزله قى وتين يعزلها فرتة 
.المحاب تبع حش فيها زكاة فلا الحول أكثر 

وماحشاالزكاة، انحصع ب؛ن أوالغرق المحرق لإن يجوزالخمع هل : موال 
ذلك؟محال 

واحدكل عند أشخاص، ثلاثة هناك لوأن : ذلك مثال : الحراب 
تفلوقالوا شاة، واحد كل من ليأحد المصدق فجاءهم ثل، شاة أربعون 
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فلا، واحدة شاة إلا مها ليس وعشرين مائة الغنم فتصير ، نحتمع أن نريد 
أنفبدلأمن ، حيلة لأنه يجوز لا العمل فهدا . واحدة شاة إلا منا يأحد 
يأحدالحيلة هدْ ففي ، شياه ثلاث فتكون شاة واحد كل من المصدق يأحد 

.الحميع مجن واحدة فمط 

منسبعون لديهم شخص؛ن أن لو ت ذلك فمثال المجتمع التفريق أما 
ليأحدالصدق جاء ولما ، واحد مرعى من وتأكل واحد ولع لها مختللة الغنم 

منوثلاثتن حمما واحد كل فيأحذ لتفرق نمتم أن نريد ت قالوا الزكاة 
أنهذلك ، يجوز لا أيما فهدا شيئا منا ياحد لن الصدق حاء فإذا ، الغنم 

.الزكاةمن فرار 

:مخل إلس مضيا الأنواع ضر : اابمسأاة 

الماب،وثاضماوةرإرلإكمال الهاز اضزمح ->ال:،ليجوزضا
بخامالإل؟وصصاتركاةسالم؟

والضأنفالمعن بعض، إلى بعضها الأنولع صم يجوز نعم ت الجواب 
وهكذايضمان والحاموسنوعان بعص،والبقر إلى بعضهما يضمان نوعان 

إلىمضهما يضمان نومن فكل يضمان، الإبل لخترا،والخرابلىمن 
العزمن تلاثون عنده فلوكان الوعين، أكثر من الزكاة وتخرج بعص، 
بقيةفى وهكذا الأكثر، لأنها العز من الزكاة فتخرج الضأن من وعشر 

الأنوغ.

)ا(اوخت:صالإبلا>س
>^المابتِ،ممالإل■



سلزىلؤه

:فيه نهاة لا الرقم : ااهس1لة 

•فيه زلكة فلا الفريفتقن بين الذي هوالعدد الرقص 

^ىالأتحام،أطاهمالالأمىتخوص
•فيها 

شاةفزكاتها شاة أربعين عنالْ الغنم بالغت من الخم؛ الوآض؛ي مغال 
واحدةشاة الزلكة تبقى بمي فتها، زكاة فلا أريعئن عن زادت فإذا واحدة، 

بينالعدد فمحار ثاتان، ففيها وعشرين ؤإحدى مائة جح حتى فقط 
.فيه زلكة لا وتمتا وعشرين الماتة إلى الأربعين 

فإذاواحدة، شاة زكاتها فإن حسنا الإبل س إذا : الإيل م وماك 
زكاتهافإن عشرا بلغت فإذا أيمحأ، واحدة شاة زكاتها فإن تسعا بالغت 

فيه.زلكة فلا وقمحا بممر والحشر الخص بين والعدد شاتان، 

فتبقىزادت فإذا واحدة، ففيها ثلاثين البقر بلغت إذا ' ايمر م رئاله 
والعائدمتة، ففيها أربعين بلغت فإذا أربعين، تباير حتى واحدة زكاتها 

الالفريضتين بين مجا وهكذا . . يزكى. لا وقص والأربعين الثلاثين بين الذي 
٠-?ش 

:اهتءأنرل 1ابمءلرفة زكاة : اا4،،ااة 

ويمضمحاك، رأس هكاثرعدءوم الخم س كمحرة دؤوٌأ بمك دجل : موال 
سيأتهاتأكل علخأ رأمحتاأورأسن، أسؤع كل محيام يمع الأحان 

١^؛؟محا اسرآك؛راخمل،مل 
داخلمحجوزة كاك إذا الحول، أكثر انملوفة ز زكاة لا : الحواب 
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أوولوماعة يوم كل يمج كانت فإن ولاترعى، لاتخرج السورأوالياك 
ولوشتنأأوالشجر اليابس العشب من الأرض في مما وتأكل يؤمن، كل 

ماالبات من يرعاها أي يسيمها أنه عليه يمحيق حيث تزكى فإنها ، قليلا 
.السائمة زكاة ففيها الوئت، ولويعفى به تقتات 

الزرعة،س ومرثرعى وأغنام الراعي، ح ترعى أغنام ولدي مزايع أنا ت موال 
أركنها؟وكتف ؟ زكاة الزدعة في الرامة في فهل 

ممرجسازرءةغابّوإئ"أكلسلاتي
،زكرية غير فهي ، العام أكثر شأنها هدا وكان ، مائها من تشونه الذي 
الأرمحىنيات من راعية أي سائمة تكون أن الزكاة وجوب شرحي من إن حيث 
يلاقيهلما فيها زكاة فلا أغلبه المعلوفة فأما الحول، المهلرأكثر محن يتبن الذي 
يبحبحيث للتجارة كانت فإذا ، ونحوذلك والهلعام العلف كلفة مجن أهلها 
ففيهاللح، ثميعرصها ؤع، ما بدل ؤيشتري ، عليها الموم ؤبملهر منها، 
.أعلم والله التجارة كسائر الزكاة 
علفدون ولوتركت، زكاة وصلف الر في ترعى التي الخم على عل ت موال 

ويماعلف ئلاثأأقهرمحلادون ترعى التي الخم على وعل ؟ علكن 
؟عالهازكاة هل صلف الستة 

فإنهاالبراري في الأعشاب من بأفواهها ترعى كانت إذا ت ابواب 
أكلهاعمدة ولوكان ، بيتها إلى رجعت إذا ذلك مع يحلفها ولوكان تزكى، 

الالتي أما • نة الأكثر راعية يعني سائمة مى نإنها حيث ، العلف هو 
وراءومن البيت في تكون السنة بقية أشهرثم ثلاثة إلا للمرعى تخرج 

يبحام وهي للتجارة، كائن إلاإذا فيها زكاة لا فإنها الأسوارتعلف، 
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كزلكةؤإحراحها ، قيمتها بتقدير فركاتها ، بيع ما بدل ويشترى حئن كل منها 
•اعلم والله التجارة عروض 

أربعينالغنم من بلغت إذا إلا البهائم في زكاة لا ينولون ت الجواب 
وليتبأفواهها ترعى كانت فإذا ، بأفواهها ترعى يعني ، سائمة وكانت 
مواء، الزكاة ففيها الأرض ني نحده مما أكلها أغلب كان إذا بمي ، معلوفة 
أو، أشبهه أوما الطعام فتات مجن أو الشجر من تاكل الأسواق في كانت 
ؤإن، الزكاة فيها فإن ، ذلك ونحو الشجر أو العشب من البرية في ترعى 
.المحاب الزكاةإلأإذاتم نحب ولا فيها زكاة فلا معلوفة كانت 

iill_4|l  دأذذْ مل : السادسةcL،JI _ ااأ؛عام زضاة فم:

أوإجحاف؛الخم درن الأمام زكاة من أخذه للماعي يحق الذي ما : موال 
بالقمر؟ضرر 

»إياكوكرانم: لما؛عثالمي.مماذأإلىسوالل : الجواب 
ولابمدها فإنه الخال يتجب أن الساعي فعلى . خارهاأي ، ١١٠أهوالهم 

العدةالأكولة الميتة أيضا ياحد ولا الكار، من يأحذ ؤإنما ، منهايأحد 
دلأسادز، أي الخاص ونمى_ولأ رم رارم،-أى للأم 

صاحجهاعلى عزيزة دس الأموال، كراتم من الأنولع هذه فكل المحل، 
.بهإجحاف أحدها وفى 

أوالمحسة أو الريضة يآحد فلا الفمراء لايضر أن أيما الماعي وعلى 
.الإيمان اومرقا)ه\(لبمآ[مماب ومالزكاة. (محاب  ١٤٩٦)ا(ا:م-بماوخاريرتم)هه*اا، 





٤٩ح'.الزلكةفتاوى 

اممضة٠ ااذهأمخ 

ييوالفضة دنانير صررة ني بالذهب يتعاملون الماصي في الناس كان 
الأن،الناس يستعملها الكب النقدية، الأوراق تعرف ولم دراهم، صورة 
.السيرأثمان هي لألها بالأثمان والفضة الذهب وسمي 
:واسم ااذ،س زهاة وجوب دلل 

والذينؤ ؛ تعار توله منها كثيرة، والفضة الذهب وجوب عر الأدلة 
يومالم. مذاب يشرمم الله سل والممحاولابمفولهاض الذمب يكنزون 
ماهذا وؤلهورعم وجريهم ■ماعهم بها فتكوى نارجهم في علمها نمى 

. ٢١١ه تكرون محاكممم مو؛وا لأمكم كترم 
محهايودي لا محة ولا ذمب صاحب م ها توله أيضا الأدلة وس 

نارعليها،ي فاحم نار، س محماتح له صشصت الهياط يوم حقهاإلاإذاكان 
كانيرم م له أعيدت كليابردت ، وءاهرْ وجبه بهاجسته فيكوى جهم، 
وإ*اابة إلى إها سله نجرى العباد يئ مضى حتى مئات، ألف حمعن *مداره 

النارإلى 

:\لذغ\ف من صيط الواجب عهاJ d٠واسق نعاب 

مرصودينولوكانا والفضة الذهب يزكى أن يجب أنه مضى فيما ذكرنا 
(.٣٠، :)٤٣ ص )ا(-ررةاكوة، 

.الزلكة)'ا(أ-م-بمطمرفيا)سآ(ئاب 
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زكاتهاكلأدفع كٍف : قالل قال فإذا ، سهاممض أنه وذلك أومخزوس، 
أدفعكنت فإذا ؟ مخزونة وهي نيادة فتها يحصل ولا فيها ربح لا وهي ستة 
يقضيان.فإنهما زكاتهما سنة كل 

أماآنلكقابلازلضة؟ وهما ضل:لاذاممكهما؟ولأذاتخزهط 
منبجزء فيهما يتجر لن تعطيهما أو ، فيهماتتجر بأن بنمك تنميهما أن 

.فيهمالانحرت فلوشئت والهمل القرط فأنت الربح 
النصاب.بالغت إذا الزكاة ففيها عندك موجودة مادامت أنها والحاصل 
فيورد دينارأكما أوعشرون مثقالأ عشرون I الذمب وثصاب 

بخمسةالنصاب ؤيقدر ، بهايتعامل الذهب من قطعة والدينار ، ١١الحديث، 
نصابهفإن مضروبا كان إذا أما مضروب. غير كان إذا هدا غراما وثمانن 

السعودى.الحتيه أونصف الحنيه أ'اساع وثلاثة حتيهآ عشر أحد 
الم3يالشرأو هو بغيرالضروب والراد ، التقول من أي مضروبا ؛ وقويا
هذابلغ فإذا ، الزكاة فميه ذهبا يمي ذللت، فكل ، الحلي أو أوالمؤخ 

.العشر رع وهي الزكاة ففيه النصاب الذهب، 
Iوالدرهم ، الزكاة ففيها درهم مأتي بلفتؤ فإذا ؛ المضة لماب أما 
درهممائتا الفضة من عنده كان فإذا . بها يتعاملون كانوا الفضة من قْلعة 

وحم<سيند)متة الحلماء وقدرها , الحول عاليها حال إذا فيها الزكاة عليه فإن 

.ؤثالأفرنسيا وعشرين ؛اثن؛ن وندروها ، السعودي العربي بالريال ريالأ، 
.الحشر وهورع الزكاة ففيها النصاب هذا الفضة ؛لغت، فإذا 

.ر١(روا،uسفيانيطأرتمر•٢(ممابهملكة
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؟الزكاة j* نحب الذي مءارالذمب ما : موال 

الخنيه،أم«اع أربعة والدينار ديتارأ، عشرون الذهب نماب ابواب؛ 
وندر0، الوزن قى اؤيها يأوما ونمثا جنيها عشر بأحد الأن نيقدر 

حرامأوتمن بانمن : وقيل ، حراماوثمانثن بخص بالحرام بعضهم 
الذهبمن بوزنه فالاعتجار ومتوفر مجوجرد السعودى الحتيه إن وحيث 

الخالص.

liaJI *الروقيق باوءّاإس ،؛:

أوأنهاأسال هي هل الاس، التداولة؛خن الأوراق هدْ في احتلم، 
نقود؟

:قالوا نقودا جهلوها والذين عروض. إنها : قالوا اصتادأ جا،الوعا فالذين 
إنهانم•

كاننمن بارلأعه، هي ما مزلة ئرلها : قالوااصئادأ جملوعا فالذين 
أنواعتبر غنيا الحول-اعتبر عليها وحال الورق ريالأمن وحمون ستة عنده 
.القول هازا على الزكاة عليه 

قيمتهاوالأن . قيمتهاتقدر : فمالوااصيها نقودأ •بمالوعا الذين وأما 
ليالعلى نحصل أن لوأردمت، فمثلا الفضة. قيمة من المراف؛ن عند أن،نمرر 
لأنهالنقدية الأوراق مم^ عسر أوحمة إلا ه ^لحصلت نضم^ 

محرف،أن فيجوز ا،لفاصالة، •ع بيتهما المائلة يجوزون فلذللثج فيه، يتنافس 
ؤيالأعربيا،مي يهذا ولوكان الأوراق، عشريثالأمن بخمسة فضة نيال 
أنممكن هذا نعلى تختلف، القيمة ولكن معودي، ريال اسمه وهد>ا 
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الأوراقنصاب يكون ، الأوراق من ريالأت بعثرة الفضي الريال إن ت نقول 
مملكهالدى كان فإدا • عره فى نفربئ وحمون صه اى وماز حمماله 

فعليهغنيا يعتبر فإنه ، الخول عليه وحال الأوراق من ريالأ ومتن مائة حم
بكثرةإلا الغني يعتبرون ما الأزمنة هذه في الناس كان ؤإن . فيها الزكاة 
مرةطعاما بها يشترى أن ممكن نيالأ وستون مائة حم• فيقولون المال، 

محلوالإليها يحتج لم أنه دام ما ؛ نقول ا ؟ غنيا يكون فكيفإ ونحوم واحدة 
.غنيا فيعتبر يكفيه ما غترها عنده أن دليل فإنه العام، 

;اكمووية بااريارإدأ اكصاب 

مقوموهو السعودي الريال هي البلاد هذه في يها المعمول العملة 
درهمماش ملك فمن ( درهم مائض ر الفضة نصاب أن عرفنا وفد بالفضة، 

.زكاة فليس-فيه دونه كان وما الزكاة عليه ووجّبا النصاب بئر فقد 

المثقالوزنة ، الثقال أعشار سبعة يساوي الإملامجي الدرهم أن وحيث 
•الحرام ورع جرامات أربعة 

مثقال ١٤٠)وتساوي ( مجثقال  ١٤٠)اوي ن( درهم المائتي ) فإن 
هأ,؛غم=ه؟هغم(,

تحويلهاأراد وس المصاب ملكر فقد الفضة س ( غم ٥ ٩ ٥ ) ملك فمن 
ثماليوم ذللث، ش الفضة ممر يعرف أن إلا عليه فما السعودي الريال إلى 

ومثالالمودية الريالات من المحاب هو والماغ ( غم  ٥٩٥)في يقربه 
:ذلك 

فيالفضة صعر وكان المحاب محلك يحني فضة غم(  ٥٩٥ملك)رحل 



٥٣ج فتا,ىاداكاة 
ت

•١^^,، فتصل ريالأت، ٧ ر ب الزكاة إحراج يريد الذي النوم 
ندر0المال من بلمعا مملك من نريال  ٤١٦٥=ريال ٧ ع غم  ٥٩٥

يخرجأن معليه الصاب ملك فقد اليوم ذلك في سعودى( ريال ٤ ١ ٦ ر٥ 
•ً؛ه'آاو؛'اريال  y.Tه,X ٤ ١ ٦ ٥ العشرؤيساوي زكاتهاوهوريع 

المحاب.ممالك لم فإنه اليوم ذلك في ( ٤١٦٥من)أمل ملك، ومن 
أنفعليه البلاد من بلد أي في ماله زكاة يخرج أن أراد من أيضا وهكذا 

أعلم.والله . والماغهوالمحاب،غم ٥٩٥في يضربها ثم الفضة معر يعرف 



الزكاةفتاوى 

واسهةالذهب |؛زداة أتعلق وفتاوى ماش 

:اكصاب تقهيل فم اكص إلل الذيب صم : ااأواأل اأ4سااة 

؟انماب تكميل في المهلة إلى الذب ضم صورة ئ : موال 

،النصاب تكميل قي الفضة إلى الذهب يقم ! الفقهاء يقول ت ابواب 
عشرةعنده كان إذا ت مثلأ فيقولون ، منهما كل إلى انمروصى قيمة وتضم 
مننماب نصفا درهم ائة موعنده ، الدهيا من نماب نصفا دنانير 
.نصابا الجمؤع يصح القمة، 

يساويكم الدهيط نقدر نقول ، القيمة في الزكاة إن ! فلنا فإذا 
أن؛ هوالأر-بح وهدا . الزكاة فعليه الفضة نمحاب قيمة بنمر فإذا ، بالفضة 

نعليهبالفضة النصاب بالغت فإذا ، الدراهم من اوي نكم الحلي ينمن 
.الزكاة 

:اأبملي ؛ الثانية اابمسااق 

بهتتحلى ما أي ، الفضة أومن الذهبح حلى من يلبى ما بها يراد الحلي 
لأنهالحلي يلمون فلا الرحال أما ، بالساء خاص التحلي لأن ، اء الم

بقبيحةله يرخص أو قمة من حاتما يلمى أن للرحل وممكن ، علمهم محرم 
لمتجملالحلي تلمى أن بحاجة فإنها الرأة أما ، الأدوات من ونحوها اليف 

حرتما لها فأبح بالذهب، فتتجمل الخهثاب عند وكذلك ، زوجها عند به 
ممابه يتومحون وند ، نلائد مي ويبالرقية يلمى مجا فمنه ، بلمسه الخالة 



٥٥ج ١^٥ فتاوى 
1.ا . —

نيأيفأ ويلبس الثدي، أونحت الثدي إلى تمل حتى )بالرشارش( مي ي
بالأسورة،ؤيمى الدولع وفي بالخواتم، ويمي الأصابع فى الأيدي، 
الحلي،من كلها وهده بتاجر، بعضهم ويميها غوايس، أيما ونمى 
،حرص بعضهم ويميها ، فرط واحدها الأقراط أيما الأذن فى ويلبس 

فيوكانوا ، بالحزام يمي ما البطن ومط على ون فيلبالأن ويتوصمون 
ذكرهاوند الخفية الزينة وهي بالخلاحل مي يما الأرجل في ون يلبالقديم 

ر١ ١ ه ذبمهن س يخمن ما لطم ارجلهن يضربن ولا ؤ : بقوله تعالى الله 
سخم؛زكأملأ؟فهذا 

معدأنه إلا ذاك وط يزكى لا إنه : نالوا الفقهاء من كثير : اخواب 
فهوملحقيه، لتتجمل تقتنيه المرأة ولأن يتنامى، لا ولأنه للامتعمال؛ 

ومحاوللرب، للهليخ تستعمل الي أيضا؛الأواني وملحق وبأكّيتها، بثيابها 
انيالرمومن الفرش من يستعمل بما وملحق ثمينة، ولوكانت ذلك أشبه 
زكاةفيه فليس كذلك كان ؤإذا ، قالواهكذا فهومستممل ، أشبههاوما 

يتنامى.وهولا لاسيما المستعملات كساتر 

الحلي،يزكون لا أنهم عنهم نقل الصحابة من ة حمبأن أيضا واستدلوا 
ولابكر أبي بن محمد أحيها بنات نحلي كانت عنها الله رصي عائشة منهم 
ولبنانهاه حلي عندها كانت ، عنهاالله رضي أسماء أحتها ومنهم . تزكيه

Iقال أنه عنه روي فقد عنه الله رصي الله عد بن جابر ومنهم تزكية. ولا 
•لسفىالحليزكاةرآ،

.٣١٠١١!الدر، )ا(مرة 
وس١٢٣٤ْيرقا٤٩٦/٢لآىرفيسفيهمحمص



الزكاةفتاوى  ٥٦

ولكنهمرفوعا يعضهم ورواه • ، أ١ وهوصحيح موقوفا عنه روي هكذا 
لها' ماممها زكاة لا الخلي أن إلى ذهوا الصحابة س فجماعة . حءلأ>أ،

فيهكتب وقد ، العلماء من كثير القول هذا أيد وقد ، المستعملات مائر على 
ايراهيمالدكتور أيضا فيه وكتب ، يزكي لا أنه واحتار المتع عبداللمه الشيح 

فريحت مثل الأخوة بعض فيه وكتب ، يزكى لا أته أيضا واختار الصيحي 
.متوقف فيه وكلامه العليار، الله ومد ، الهلال 

تللونوي، يزكى أنه عثيم؛ن وابن باز ابن الشيح شيخنا ويختار 
ابنتهايد وفى الض. على لحك امرأة عمروأن بن الله عبد بحديث 
أيسرك٠ ت قال لا. I قالت  ١١هذا زكاة أثودين ٠ ; فقال ذهب، من مسكتان 

ورمولهأ'آا.لله هما وقالت: فألقتهما ، لار« س موارين بهما الله يسورك أن 

حده،عن أيه عن شعيب عمروبن عن ؤئرق من الحديث هدا روى ومحي 
لمحتهبه العمل ترك فى لنا عير فلا مقبولأ الحديث هذا كان فلما 

•وصراحته 

حميدبن الله تمد الشخ شيخنا متهم — يزكى لا قالواإنه الذين وأجاب 
عمروينفى الذي بالقال أجابوا — تزكى لا أنها يختار فإنه الله، رحمه 

أنتميم مما نتبثن ت جابر على الونوف رص*حح المرفوعة الروايات صعق يعدأن الألباني نال )١( 
أم.حائر.عر وثنه الموات وأن حطأ رفعه الحديث 

انظرالإرواءباطل. : -٢(وق١لالأUني ١/١٩٦/١ظ'اينالحوزىفياسق)
. ١٢٣0^^^رصمضفيشرحازرممييرقإ

والنماثي. واكرمذىرتم)^آ(ىاتازتاةء )مأ(أمحهأبوداودرم^آها(نماتايكاة 
•هموقال:*ذاحديثصمحونوا٠والحاكمثياسرك)ا/ ء رةم)ا<يأآ(ىاسالزكاة 

٦٠( ٤ رقم)• المرام بلمؤخ في حجر ابن 



٠٠٠ا1زءاة فتاوى 

ممكن، ماهي يدرى فلا ، مجملة الزكاة هدم بأن بعضهم وأجاب ، شعيب 
استعمالهزكاته أن وممكن غيره، إلى صمه زكاته أن ويمكن عاريته، زكاته أن 

إنهت نالوا لكن تخمينات كلها وهده ذلك، وماأثسه لأجله اشترى فيما 
يكونفد طفلة على ماكان محوي ، لا أم المحاب باغ هل ندرى ولا مجمل، 
فيالزكاة لفظة بأن هدا فأفاد ، لا أم المحاب تثير فهل تن، حمس عمرها 

.مجملة الحديث هدا 

عنهاالله رصي عائشة حديث الزكاة وجوب على أيضا به استدلوا ومما 
وفىالض. علي دخل • قالت السند، وفى المن في مروى ومحوصحيح 

•لها فال ، الخواتتم وهي فتخة واحدها والفتحات قفة، من فتخات يدي 
؟زكاص أتزدين ٠ محال: ؟ به لك أتحمل أن أردت : محاك ؟« ياعاممة ا س» 

»عرحظكسادار«أوكماهال#رادطال: لا. «نالت: 

ولكنه. فسهمعلعن ولا وثابت وهوصرح به، استدلوا مما أيضا وهدا 
أونحوعاريته زكاته فلعل الزكاة، نصاب يع؛ن لم إنه حث من أيضا مشكل 
ذلك.

فلأجللانأحدبالتأؤيلأتونرداللفغلالمرح، : ولكنالثاحنالوا
النصاب.بع إذا يزكى أنه ؤيرجحرن يختارون ذلك 

يكنزونوالذين ؤ التوبة؛ محورة في الكريمة الأية ■ أيضا به استدلوا ومما 
قال. ، ٢١ه ألم بمذاب يشرعم الله سل في ينسونها ولا والمهلة الذهب 

الصمحح.شرط عر ؤإمحناده ت حجر ابن نال ٠ الزكاة كتاب ( ١٥٦٥رثمم)داود أبو أحرجه ، ١ ر 
ا:فلراكلخصادر)^بمخا<.

(i_(y ،٣٤الأة النوة .



الزكاةغتارى م
.م■

أموكاس بكنز. ليس فإنه زكاته أديت مال كل ت عنه الله رصي عباس ابن 
Iثال ؟ هو أكنز أ الله يارسول فقالت . ذهب من أوصاحا تلبس ملمة 

.٢١١الحاكم وصححه أبوداود أحرجه . ٠ بكنز هلس زكاته أديت ذا إ* 
كانؤإن والفضة، الذهب يكتزون الذين الأية هذه في عمم تعار فالله 

،أشبهها أوما الصناديق في يونحح الذي الكنوز على حملوه القرين أكثر 
.الزمان أكثر الصناديق في نقى الحلي هذه من كمحرأ أن الغالب ولكن 

الرأةفصارت ، منها وأكثرن بها تباهن الأزمنة هذه في النساء إن وحيث 
فيإلا ه تلبولا ، أقل أو أكثر أو ألف مائتا أو ألف مائة قيمته ما تشتري 

الأعادفى )رة مرارا أو ، مرلن أو مرة السنة فى ه آلتممد ، التاميامت 
فلأجل، الإصراف س شيء هذا في فأصبح • عليه تغلق ثم ، والحملات 

بأنهوعملا مشايخنا يها استدل الش الأدلة بهذه عملا يزكى أنه يتربح ذلك 
.الأية هذه تضمنته ما في داحل أي الكنز جمالة من 

؟ذلك م فضنككم هول ها ؟ زكاة الرأة تلمه الذي الحلي في هل : سؤال 
تمج؟وص 

زكاة،فيه أن يرى من فمنهم ، مشايخناذلك في احتلف قد : الحراب 
اللأنه فيه زكاة لا أنه الفقهاء عند والشهور فيه. زكاة لا أن يرى من ومنهم 

عبداللهوالشخ — الله رحمه _ إبراهيم بن محمد شيخنا احتيار وهذا يتنامى، 
.يفتيان كانا وعليه — الله رحمه — حميد ابن 

.١٣٩٠; والحاكم) ، آ/ه'ا( والدارتطي) . الزكاة(كتاب  ١٥٦٤اأحرحا<أبوداودرقم> 
•ااذمي ووايقه يخرجاْ ولم البخاري شرط على صحح * وتال 



٥٩الزكاة فتاوى 

ئاراثن العزيز مد الشخ شيخنا ؤيختارْ تنش أنها ت الثاني والقول 
،نصابا بالخر إذا حليها تزكي المرأة أن يختاران ، عشمن ابن محمد والشخ 

بهذاعندما الذهب كان إذا ، حنيه ونصف حتيها عشر بأحد النصاب ويقدر 
فإن، الأدلة لقوة وذلك به شي الذي وهذا قيمته، وتزكي تقومه فإنها القدر 
امرأةأن العاصي عمروبن بن عبدالله كحديث مرفوعة، أحاديث هناك 

أتخر-جإن» فقال: ذهب. من كنان مابنتها يد وفي السي. على لحالت 
هنموالين بهما الله يسورك أن أيسرك » : قال لا. : فناك « ؟ هذا زكاة 

المراد؛ههمكاةاكرعيةكماسزكاةسا؟ا(فقوله: . نار؟«فألقتهما>ا، 
هوالظاهر.

:فقال قصة من فتخات عليها رأى البي. أن عائشة حديث وكذلك 
ملفال:٠ . الله يارمحول لك أتزين وصعتهن فقالت: ؟ ياءائش-ة ماهذا 

قال.أوكما النار«رى. س مح.1ك » قال: لا. قالت: « وديززكاتهن؟ 
٠زكاننهما فاحرحت 

اشالمالية الزكاة عر تطلق إu الزكاة أن والأصل ثابتان حديثان فهذان 
وقداجتهاده، وله نفلره له المشايخ من فكل حال كل وعلى العشر، ربع هي 

•محلإلته الذي يختار منهم وكل رسائل المشايخ س كشر أيضا فيها كتب 
فالمرأةالأن، اؤيه تالذي بقيمتها تقدر فإنها الزكاة إحراج كيفية أما 

٥٠مايبالح الذهب من عندها كان إذا مثلا  الن>هبيبح من سألت ، جرام ٠ 
قيمةقال: فإذا ؟ التها ا>استعم>وقد عندي الي الخممائة هذه تشتري بكم 

.تخريجه تقدم ( ١ ) 
.تخريجه تقدم ( ٢ ر 



١^٠فتاوى م

،قيمتهاوعرقت الخرامات، من عندها ما فدرت وكذا كذا الحرام 
.القيمة زكاة وأحرجت 

سيفمأملأ؟،عذ/اسم.->ال:ضخليالرأة 
عاتشةعن فروي المالوس، الحلي زلكة في العلماء اخلف ئد ت ابواب 

:قالت زلكتها؟« » فقال: قفة من عاليهافتخات رأي الشي. أن 
زكاتهأن على وحمل . ا١١وهوصحح . اياراس حسك م ٠ I محال لا. 

وفيهق النبي لحلنا'على امرأة عمروأن بن الله عبد وعن " لبه أو إعارته 
محال؛لا. I محاك ئ ٠ هذا زلكة أودين رر فقال ذهب، من مسكتان ابنتها يد 

وهوصح؛حرىفألقتهما ، ٠ نار س محوارين يهما الله بمورك أن يسرك أ٠ 
زكاةإحراج فالأ-حومحل هذا وعلى ، غيرْ مع أوصمه عاريته زكاته ولعل 
لوجودبأس فلا أولبسه بعاريته واكتفى يخرجها لم الملموس، الحلي 

ولأنهزكاة، عنه تخرج ولا أحيها بنات نحلى عائثة كاك فقد الخلاف، 
كالياس.فهو مستعمل مال 

؟سمانهلفيسامميسطهالرأْزلكةأملأ موال: 

أنهعلى وأكثرهم العلماء ب؛ن حلاف فيه اللبوس النساء حلي * ابواب 
كانتئئثة ولأن تتصل، التي والأمتعة والأواني كالأكية فيه زلكة لا 

يزيدالذي النامي المال في شرعت الزكاة ولأن ، تزكيهاولا أحيها بنات نحلي 
الأنعام،وبهيمة الأرض س والخارج كالقول للتجارة أوبملح فيه بالتجارة 

محالمن أما قليلا، كان إذا سئما تتلفه وف تنقصه يتموفالزكاة فلا الملموس أما 
٠تخريجه تقدم ( ١ ز 

.تخريجه تقدم )٢( 



 ،،_٦١ ٠٠٠ ٠٥٧١

الزكاةظفظ مجملان ولكنهما ص|>يحينلا، بحدثن نامتدل زكاته بإحراج 
كانإذا زكاته إحراج والأحوط ، أوغيرها الإعارة على تحمل ند فيهما 

.غيرهم من أحق فهم فقراء أهله لكن فإن وغنى، ثروة هناك 
؟زكاة له فهل نمدبماثي وأصره للزينة كبرأمصمله ذهب عدي : موال 

عليهالذي والرأي الحلي، زكاة المشايخ؛ى بئن حلاف ونع ند • ابواب 
زكاةوتخرج فيقدرثمنه يعار، ولوكان يلبس ولوكان يزكى أنه الفتوى 

الخانمى،الذهب من حراما وثمانون ة هوحمالذي النصاب بغ إذا الثمن 
الذهبيكنزون والذين ؤ تعار فوله نمير في وغيره عباس ابن عن ورد فقد 

مجالكل : فال  ٢٢١هألم بمذاب فشرهم الله سل م ينسونها ولا والمضة 
عمروبن عدالله عن الحديث في ورد فد ولأنه بكنز، فليس زلكته أحرجت 

ذهبمن مكنان ابنها يد وفي النبي. عر لحالت امرأة قصة العاص ابن 
اللهبمورك أن أيمرك ;» فال لا. : فالت « ؟ هذا زكاة ض » : فقال 
وتعليلاتأدلة الحنلي في الزكاة مع ولمن إلح  ٠٢٣١ ناد س ّوادين يهما 

.أعلم والله وغيرها الفقه كتب في مذكورة 
إخراجحول ا الحزاء حمر الله اجزاهم الأليمة الأئمة آراء يْياربمت، : موال 

وهنهمبغروط، لجب قال؛ هن فمنهم ، التساء لنية الهد الحلي زكاة 
الرأيفما شروط، دون لجب : فال س وهنهم لجب، لا : فال هن 

ا؟ خيرا الله جزاكم هنامبأ ترونه الذي 

.تخريجهماوندتقدم ءاتثة وحدث العاص بن ءمرُ ين الله مد حدتثأ مما ، ١١

■تخريجه نندم ، ٣١



_utسى  ٠٠٠ ٦٢
ت■\م. 

عانمأ— الخالي المرق بمم عل تمج فكيف الزكاة لها نحب ؤإذاكانمت، 
بالمرأم — به اشتريت فئ الذي الفمن نحاد لا محرف اييع هي لووهمت بالك 

االأمعار؟ يات عدم افتراض *ع المد|،أللغراء 
محاكلاشكأن : الخواب 
ولوكانعام كل زكاته إحراج هولزوم أمحاره الذي القول ولكن المتعمل، 

فإنهاهذا وعلى النول، تؤيدهذا الش والتعليلأت الأدلة لقوة ، املبوم
ممةفتزكى به، اشتريت الذي مالها رأس يطرإلى ولا الحالية فتها تقدر 

ثماصت؛هأوأقل، كانأكثرمما مواء الحليمدقومبهافيالحال، 
أعلم.والله العشر برع القيمة تلك تزكى 

تريدالأن وم ' مئرات محص هتي حليها تزك لم إلها تمول؛ امرأة موال؛ 
فماذاضل؟أنتزكي، 

زكاة،فيها أن يرى س نهاك ، حلافاالمألة فى أن ذكرنا : الخراب 
:نقول الخلاف هذا فيها كان فلما فيها، 1نهلأزكاة كتبا ومسألف 

أنيلزمها ولا التقبل، فى الزكاة تخرج أن وعليها ، سالم، عما الله عمى 
زكاةتخرج أن ألزمحناها إذا يضربها ند لأنه المسايقة، المنوامتج عن تزكى 
واحدةمنة تخرج أن فعليها الكثير، يكلفها فقد منة، أوعشرين منن عشر 
•سنة كل الممل فى تخرج ثم المنوات، من مضى عما 

1 اابمس،ااق  ،iL^j : ،guJl^JI ابمجوصات:

؟تمج وكف ؟ ومامقدارعا ؟ زكاة والأااس اللؤلؤ على مل ت موال 
الذهبس النماء تتخذه الذي الحلي زكاة في العلماء اختلف ت ابواب 



٦٣ج اد؛لكة فتا.ء،
.ص.ت

التاءتتخذه مما وتحوذلك والبلاتثن لكللولووالألماس غيرها أو أوالغضة 
.أوالآذان أوالأصاح العضد أو أوالذرغ الرمة في مواء ، للزينة 

فإخراجيزيد، ولا نمي لا لأنه يزكى، لا أنه الخمهورإلى فذهب 
كلونياده نماء له الذي المال بخلاف ، تلاشيه ثم نقمه بب يعام كل زكاته 
أنيصالح التي والقول والكسب والحرث والماشية التجارة كأموال ، عام 

،ونحوه بالانحار لزيادتها تقصها ولا الزكاة منها تخرج فلذلك ، بها يتجر 
كانتوقد ، ٢١١زكاةالحلي في ليس : وموقوفا صفوءا جابر عن روى ومد 

زكاة.منه تخرج ولا عبدالرحمن أحيها بنات نحلي عائشة 
ارانس.مضإذاىنهمأدلأ.ضإلأمأ،

نحتاجولا الزكاة من عريآ ساء النوتدنتخذه ، وتيديراإسرائا اتخاذه ني لأن 
الحتى زكاته فتخرج ونحوذلك، النادرة الحفلات في إلا به التجمل إلى 

فيه.الفقراء حق اسقامحل إلى ذريعة يننخذ 

أواليوس مواء كله يزكى أنه إلى مشايخنا بعض ومنهم آخرون وذهب 
عنذلك في الأحاديث لورود وذلك نصابا، المرأة حلي بلغ إذا اللبوس غير 
مالولأنه محهما، الله ءائشةر'اارصي وعن العاصر٢ا عمروبن بن الله همد 

الضرورياتس ليس التحلي ولأن نحارة، في ويستعمل ينمى أن يملح 
وهذاالفروصة، الزكاة س بسببه والهرب فيه الإسراف س وخوفا للحياة، 
المجوهراتوسائر واللؤلؤوالمرجان والألماس الذم، يبن فرق ولا أحوط 

أعلم.والله 
•مرفوعا باطل •رفونا صحح وهر تخريجه نندم ( ١ ) 

.تحريجه نندم )٢( 
.وحريج4 مدم )٣( 



٠٥٧١_،، م  ٦٤
ت.ام. 

عانمأواللزلؤ الآلاس ئل الذمب خلاف انحورات م الزكاة نحب عل : مزال 
؟سارة ريس ال؛امبات في امصطه يأتم 

وشجملللزينة يلبس الذي الخالي من تكون الجوهران هدم : الخراب 
الرأة،لكلماتتحلىبه اسم الحلي فإن الحفلات، وفي زوجها عند الرأة به 

أوالثمينة والعادن الخواهر كل يعم بل والقمة، بالذهب خاصا وليس 
أوللاستعمال المعد الحلي زكاة في والمثاخ العلماء اختلف وند غيرها، 

الحمةينالعلماء من وكثير غيه، زكاة لا أته على الفقهاء وأكثر العارية، 
الأحوهلهو وهذا ويستعمل، يلبس مما ولوكان فيه الزكاة وجوب إلى ذهبوا 

والعميانوالزبرجد واللؤلؤ الألماس ذلك في محندحل الخلاف، س حروجا 
بأننة ّكل تزكى فتختارأنها ، بهايتحلى التي المجوهرات وسائر والبليتخن 

ولوكانتللمستحفن، وتصرف القيمة، زكاة وتخرج نيمتها، تقدر 
.أعلم والله يلثس ومالا يلبس فيما عامة الأحاديث فإن دائما تلثس 

مؤال:ملفيامحسزكاة؟
لزلوأوألاسأد أوفضة ذهب من به ماينحلى جمح يفلهرأن • ابراب 

الزكاة،غيها فيكون بالحلي، ملحقة فكلها أونحوذلك، نفية أوجواهر 
.مشايخناءااختارْ على زكاة والفضة الذهب من الحلي في أنه كما 



٦٥فتاوىالزء،ة 
*=،V•

التعارةعروض اة زي

أوير من لاجتع ما؛عرض كل هي التجارة عروض أن مضى مما ذكرنا 
فإنه، الربح لأجل والثراء للبيع أعد ما فكل ، أومنقول عمار من ، صغير 

،العقار ذلك ني ويدخل ، العشر رع فيه ويجب ، الحول حال إذا يقوم 
أوشهريوم؛ن بعد يربح سعها ثم الأرض يشترى العمار، في يعمل فالذي 

هذاض الربح، لأجل وذلك والملل الحماران أويشتري أوأتل، أوأكثر 
.زكاة

ثمجارات اليشترون الذين ارض العأصحاب ذلك في ويدخل 
وأصحاب، المضخات وأصحاب ، الماكينات أصحاب وكذلك يسعرنها، 
،فجها الربح لأجل السلع يشترون هؤلاء كل ، أشبهها وما 4 الثلاجات 

.ثمنها يزكى ثم ستة كل اللع هذ0 فتقوم 
لهمالأحفل كان فإذا 4 والمقراء للمماكن بالأحفل تقديرها ويكون 

بالدنانيرمديرها الأحفل كان ؤإذا 4 بالدراهم قدرناها 4 بالدراهم مديرها 
مابالدراهم قدرناها إذا •L؛LS فلوكاث 4 ؛الذه_4 قدرناها الذهب( )أي 

بالذهبندرناها ؤإذا 4 اب التممن أنل وهذا وسمن مائة إلا ماوت 
يكونحتى ، بالذهب تقديرها للفقراء فالأحغل 4 حنيها عشر اثني ساوت 

.زكاة فيها 

عشرةبالحنيه فكانت4 السايا هذه ثمنا مثلا فلو 4 العكس وكذلك 
للممقراءالأحفل فيكون 4 درهم ألفي ساوت بالدراهم ثمناها ؤإذا 4 جنيهات 



|وزئةفناري "، ٠٠ ٦٦
ت

.للمضة واحلب للفقراع وأحفل أكثر لأنها ، بالدراهم تثمينها 
،اسءاود1 فم  jaiiJIjلازيادة تنعوض الملع ان م مطي : مسالة 

فضغ، يزيح وقع ، الشراء وقت من سمريا ينغص فغد 

؟اا\ااق يذم فم نتلو 

متردعهفي وميت ، ريال عانة سلعة اشترى رحل ! ممثال ذلك، نرصح 
الأننيمتها كانت فإن ، الأن نيمتها كم نظرنا ، الحول وحال أشهر مؤتة 

ناويهالش بقيمتها تزكى فإنها أوحمسين ثلاثئن إلا اوي نما رحيمة 
ممايزكيها فإنه وحمسان مائة اوي نفأصبحت ممرها لوزاد وهكذا الأن. 

.به اشتراها الذي بالثمن يزكيها ولا ، الأن اويه ن
يقدرهافإله اكرق وثمن الخملة، تحن بسن، باع الملة كانت ؤإذا 

.حملة ثمناها لأنا وذلك الحملة سع 
:فانية 

تكونالتي وهي اكس، أموال الآن٠يأئب النجاران لأشكأن 
من: فمنهم : العروض هي نحاراتهم التجار فأكثر الزكواتكثيرآ، فيها 

الماراتفي مثلا نجارته من ت ومنهم ، ويزكيهافقدرها العقار في تجارته 
للسياراتالغيار فهلمر في تجارته من ت ومنهم ، فيقدرهاانمارصى كأصحاب 

الكهرباية،الأدوات قي تجارته مجن ت ومنهم الحول، في فقدرها ونحوها 
فيتجارته من ومنهم؛ ، ونحوهاوالألمة الأكية في تجارته من ت ومنهم 

وماوالمواع؛ن الأواني ض تجارته مجن ت ومنهم الغذائية، والمواد الأطعمة 
منومنهم؛ أسهها، وما واللحف ااهمش في تجارته من ومحنهم؛ ، أسهها

هومعروف.كما ذلك غير إلى والرسانل الكتب في تجارته 



٦٧م الزكاة فتاوى 
 V. م.

الشالزكاة ومحك ، الزكاةعنهؤلأءساسنأسقيا ولوأنا 
أو، الواشي أوزكاة محاليله، مدية زكاة إلا يأتيهم ولم ، اكن للمتمرق 

•الأرض من الخارج زكاة 
:اكجارة عووض فم 1وزضاة وجوب أدلة 

محيحالف ومحي . زكاة فيها التجارة عروض أن الأمة علماء أجمع لقد 
محإنه، محبله ذلك محي حالف أحدا أعالم ولا ، محه الله عفا الألباني الشح ذلك، 
،واجمة زكاة فيها وليس ، تحسا لا العروض زكاة أن تعاليقه بعض في نثر 

ذلكوسسا ، الاجملع بدلك فخالف! ، تبرعا يتمدمحوا أن إلا عليهم وليس 
الزكاةس كنا ٠ I سمرة عن الحسن رواه الدى محمرة حدث على تكلم أنه 
محالشرؤله على صحيحا الخث كن لم فلما ، «ر١ للمع مده فيء ل كس 

فيهآحر حديث على ي3لالح لم وكأنه التجارة عروض في الزكاة وجوب بعدم 
فييثب!! لم فإنه الحديث، هدا يثبت، لم إذا ! نقال العروض زكاة على دليل 

ؤإلأتهلوعا يمدق أن أراد ومن ، فيها زكاة لا فإنه ولهذا حديث، العروض 
تعالىمحوله محي المريحة الآيا٠تإ حالم، ثم . الإجم_اع ؛دللئ، وحالف، فلا؛ 

التجارةعروض اليته  4٢٢١ بها وتزكيهم مملهرعم صده أموالهم من ذ خؤ 
فالله. وحديثاندممأ الماص أموال أغالب أنها شالئ، لا ؟؟ الأمرال أغاو_إ هي 
للمائلسلوم حذ أموالهم م والذين تعارؤ فوله وكدللث، بالأحذ أمر فد 

٩واغدوم لياثل طوم حق اموالهم لفص ؤ أخرى؛ آية وفى رص وانحرومه 
إساد.: وتال . (ىبارى؛ ١0٦٢)١(احرج٠رداودرب)

.١^٩١ الداران، محورة )٣( . ١ الآة*ا• )آ(1ور؛اكرة، 
.٢ ٥ الأيت ، العارج مررة ( ٤ ر 



النىةفتا،ء، ٠٠٠ ٦٨
تم• 

؟التجارة عروض هي الش الأموال هذه فيها تدخل هدْ أموالهم أليست 
.ا ؟ بقي فماذا الزكاة منها أثلنا فإذا الأولى، بطريق تدخل أنها لاشك 

ذلأسابالأموالمنمالزكاة
الزكاةعلى عمر بعث ه النبي أن عته الله رمحي أبوهريرة روى ئد متهم 

الوليدبن وخالد جميل ابن منع ؛ الحديث في فجاء - الدينة أهل زكاة ي أ~ 
•التي. ظال حروث، أصحاب ليسوا وهزلأء المطلب، مد بن والهاس 

فميرآكان مجن أن والغالب . الله«فأغناه فمرأ كان إله إلا جميل اين يمم ا م٠ 
فإلكمخالد وأمجا # I نال ثم ، التجارة بسب استغنى أنه فالغالب واستغنى 

فعمانماس وأما الله. سل في وأعتده أدراعه احبس فئ إنه خالدأ، تفللمون 
إلامحدهم ا جمهؤلاء كل  ٢١١« معهاومئلها علي فهي ، الله. ول لم

وقفاجعلها قل وحناجر ورمجاح ودرؤع سيوف عنده حالدأ لكن ، التجارة 
إثما، للسع يعرضه لم عنده ومجا ا يزكيه صيء عنده وليس ، المشركين لقتال 

يجعلهالم الله سبيل في ونحوها وخيله وأعتاده أدراعه واحتبس أونمها 
٠عته ناعتدر نحارة 

يكنلم المدية إلى هاجر وئا التجارة يتمامحلى أيضا فكان الهاس وأما 
إلاماعنده بستان صاحب ولا مجاشية صاحب يكن لم ، التجارة إلا عنده 

.التجارة 

بماُّضأناض.ىن.رلسضسبرسين
فاتولكنه دليالآ ذلك أليس . زكواتهم متهم يقبض التجارات أصحاب هم 

عروضفي الزكاة وجوب بعدم عنه-تجزم الله -عفا الألباني الشيخ على 
.الزلكةو.ساومروم)'احا،(مماب . الزكاةصآإا(ىاب رقم الحائي )ا(أ-مجه 



الزهاةفتاوى 

الةيقه كتاب لأحاديث تخريجه عند الحديث هذا على تعليقه في التجارة 
زلكةالروض في يس نال صر ابن عن اييهقي وروى ■ سابق سند للشخ 

.للتجارةكان ما إلا 

التجارةعروض أن على ثابت مذهب كل من الأمة إح٠اع أن فالحاصل 
،سمرة حديث يصح لم ؤإن . والشراء لليع أعد ما كل وأنها ، زكاة فيها 

اللهعمررصي ذكرواأن حتى عليها العمل وصح الصحابة فعل فيه صح فقد 
أديتهل : ونال فأوفمه حلودأ يحمل الوالي أحد عليه مر حلاقته في عنه 

بهادهس« جلود نهالْ نصابا تيلغ ولم ءذْ إلا عندي ما ' فقال ؟ زكاتها 
يأخذونكانوا أنهم على دليل وهذا • زلكتها لأحذ نصابا فلوبلغت نييعها 

•ياع شيء كل على الزلكة 
:اكجارة مرض فم وجوب فءوط 

.التجارة لعروض التام الملك ~ ١ 

.النقيين بأحد تقويمها بعد وذلك النصاب بلؤغ — ٢ 
.الحول عليها يحول أن ~ ٣ 

:قيظ الواجب ٠هانماJ اكدأوة تهاب،ووض 

فإنهاالممدين أحد نصاب فإذا؛الغت، التجارة، عروض تقوم أن يجب 
ظوملك، هو)هرمأ/•( الزكاة ومقدار . لمتالغفلأزكاةفيها وإذا*زكى، 

)حمسةفيها عليه وحسا ليال( ألف )ماتتا قيمتها نجارة عروض شخص 
.ريال(ألافح 



٧•
ما 

١^٥٠هتاوى 

الخعارةعروض بزكاة ءسق وهتاوى •؛■اهل 

ام؟ السيارات أنام على أزكي فهل تأجم ساران فركة أناصاحب : موال 
؟ذلك أحب وء؛؛ى ؟ السيارات دخل على الزكاة 

أوللاستعمال هي ؤإثما لليع تمرض لم المارات إن حيث ت ابواب 
إذاتمالحولضقيأجرتها الزكاة ،واى سهاني للازكاة التأجير 
علىالحول يتم ولولم نة - آحركل الأجرة تزم أن والأفضل الأجرة، 

ماجميع السيارات ومثل • النصاب وبلغ بعضها على الحول م إذا ، بعضها
نإنوالمعدان، والأدوات والدواب والعمارات كالدور للإيجار، يعد 

أضوالله أجرتها في الزكاة 
سيارةعن عبارة المرمة مال رأس مقاولات، *رمة صاحسا أنا : موال 

منمجموعان ولدي بالإيجار، ومكتب أخشاب و٠جموئن وانمت، 
دوابيونع الومة ودخل الأفراد، لعض ديون وعلي الممالة، 

يمضبه أمدد ذلك عن زاني ملخ وأي ؤإيجارالمكتب، الممال على 
الحالة؟^^يرن،ولألآورنميأيةمالج،ملءلي'ؤكاةشس 

ولاعممك، المال توفر لعدم وذلك عليك، زكاة لا أنه أرى : الحواب 
العمارة،ني تحمل تالش الأخشاب ولافي المتعملة، السيارة في زكاة 

يتوفرحتى الدين، لوناء أوتدفعه للرواتب تدفعه الذي الدخل ولا؛ي 
النصاب.وسلح الرواتب وعن الدين عن زاني مال لديك 



٧١ء'ابم النة1ة فتا.ء،
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اكهريرمحسي صارساران يلع محل م خركاء اخوة لحنثلالة : مرال 
أمواليقهريأمع اللغ اإلال بجمع  ٣٨ريال، تلاهآلاف اخل من 

سمحجم على الزكاة تكون فهل مثومحأ، صها وأزكي الأخرى 
؟اغل في الم الخائ جمع عد كدأم الدخل 

يسملستإلأثلأممآلأفزلأسالأزكاة
،حميعانعلكم الحل في الذي المال رأس أما هوالربح، الذي الماغ هدا 
تقديرهابعد الحل في الي ^ ٠٥١أوالمال رأس زكاة إخراج تشتركون؛ي أي 
أعالم.والله اييه نمما 

أتاجربهامترددهل وأنا الوقت ذلك ومن ممن، مد سارة افتريتؤ : موال 
؟يهازكاة فهل أمصملمها، أم 

أوتستعملها إذاكنت أما للبيع، تعرصها حتى زكاة فيها ليس اخواب؛ 
•التجارة عروض س فلجت يعها على تعزم ولم ليع تعرصها لم 

عالٍهاممر المانع هده وبمض الكير المانع من فيه نحاري م*ءل عدي ت موال 
؟ذلك يكون وص زكاة محها مل • محها لاياع كامل حول 

أنوذلك المحل، هذا في لييع معروض أنه دام ما زكاة فيه ت ابواب 
اشترتأنها وعرف ونظرإليها السلعة هذه عليه عرضت أتاك س كل 

.الزكاةوتخرج عنيك ما تثمن سنة كل فمي • للتجارة 
السواتفي وهكذا وزميلي أنا الأولى المنة في الزكاة أنم ص : موال 
القائمة؟

مننمه زكاة نملك محنخرج الربح، من نمك زكاة تخرج ابواب؛ 



ا>زكاةمتارى  ٧٢
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هومعروضمما التجارة أوتقدر الأرباح م نبعد منة كل وكدا؛ي ، الربح 
الأرباح.أومن الال رأس س ٌراء للبيع 
؟نمابآ بلغ إذا القسمة نل الضارب حمة في الزكاة نحب هل : موال 

مثلاأعهليته فإذا به، يتجر مالك إنسانا تععلي كوناك الضاربة ت ابواب 
رأسعلك ؤيرد الربح، نمبمف له أن على بقاتع بها واشترى ألثا عشرين 
ةحمالعامل حمة بأرباحها، ثلاث؛ن العشرون أصبحت سنة نعد مالك، 
عشرون.المال ورأس ألاف، حمة المال صاحب وحصة آلاف، 

عنالزكاة وتكون ، ألماالثلاثون الحمح؛ يزكى ؟ يزكى الذي فما 
الزكاةوصورة الضارية صورة محد0 . المال رأس وعن ، الربح عن ؛ الجميع 

•فها 

؟زكاة فيها عل بقتا، الم السابلة الأرباح س إخواني لميب ت موال 
بممباله عايا السهري، الراتب هفل سر أم ؟ القائمة الأرباح وكيلك 

•اخول مرور بمد الأرباح مز؛ء 
إذانصيبه زكاة يخرج واحد يكل الأرباح ووزعت الحول إذام • ابواب 

ريحفإن كالراب وليت، ، دين عليه كان إذا الدين وفاء بعد ، المحاب باغ 
.الحول له يشترمحل لا التجارة 

عالهالحول كال نل المكسب س إخواني أوأعيه آحاده  ١٠هل ت موال 
زكاة؟

قبلأوأهلكم أنفسكم على الأرباح من تفقونه فيما زكاة لا ابواب؛ 
.الحول وتمام التصفتة 



٠'.'-الزناةفتاوى 
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واممهارالزدوع من الأرض من امحارج زكاة 

وتنمربالسقي ست التي والحبوب الثمار الأرض؛ س بالخارج يراد 
يأكلهما تتبت رخاء الأرض جعل تعالى فالله • تعالى الله رزق س وهي 

أودابة عليها عاش  11أوفضة ذهبا كلها الأرض فلوكانتر ، والأنعام الناس 
قيوأمكه الماء عليها فأنزل للإنبات، هابلة جعلها الله ولكن ان، إن

فتبتلعهاكثرت إذا المياه فيها تخزن مودعات الأرض في وجعل الأرض، 
ولقيلشربهم ، إليها الحاجة عند الناس يستخرجها حتى وتمسكها الأرض 

•وحياتهم معاشهم فيها التي وأشجارهم حروثهم ولقي دوابهم، 
لكفة( Jbمرونة ؤإلى سقي إلى بحتاج تارة الأرض من الخارج وهذا 

هبنفبنت بل سقي، إلى يحتاج لا وتارة أمل، زكاته فتكون السقي في 
أتل.فيه المنونة لأن أكثر زكاته فتكون أونحوذلك، بعروقه ويتقي 

تكالالتي والثمار، بالخيوب تختص الخارج زكاة أن على الفقهاء وأكثر 
فلاتدحر لا كانت إذا لأنها وذلك ذلك، سوى فيما زكاة لا وأنه وتدخر، 

بخلافالمال. وفي الحال، في بها يتتضر تدخرفإنه التي أما النعمة، بها تتم 
بهايتتفع لا هده تدخر، ولا رطة توكل التي الفواكه فمثلا تدخر. لا التم، 

•والشهور الراجح •والقول هذا الحال، في إلا 
الأرض،من يتبن شيء كل أن • لكلحفية العلماء س يقرل من وهناك 

افاI بقوله. تدلون ؤييزكى فإنه غذاء، وفيه منفحة، وفيه 
والدلاءصفبالمح مشي ا وممانمشر، عفريأ الماءأوكان مقت 



فت1.ىا1اكاةم  ٧٤
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الفواكهفيهأ يدخل عامة ٠ السماء ممن فيما ٠ I حملة نمالوا . ٢١١١٠الخشر 
•زكاة فيها فتكون 

رالزبمونأكله مخلفا والزرع والنخل ؤ ت تعالى بقوله أبما واستدلوا 
حمادْهرآ،يوم حقه وآتوا أثمر إذا ثمرْ س كلوا *مشابه وغير *مشابها والرمان 

،مذكور أترب إلى يعود الأمر إن فقالوا . هوالزكاة حقه بأن نول على 
،ويدحر يكال ثمرهما لأن ، زكويان وهما والزؤع الخل فتها ذكر والأية 

إذاد يففالرمان ، يدحران لا أنهما والغالب والرمان الزيتون فيها ذكر تم 
الزيتوننيت منه ؤيعتمر يصبر أن يمكن والزيتون ، يدخر فلا زمانه محنال 

والرمانوالزبمون ؤ عمهما فالأية ذلك ومع ،  ١١٠٥١يدخر لا ه نفولكن 
Iفقوله ه حماله يوم حقه أثمروآتوا إذا ثمره من كلوا *مشابه وغم *مشابها 

أنعلى دلل نهذا مذكور، أترب إلى تحول ه حقه ؤ : ونوله i مْ ثؤ 
.زكاةفيهما والزيتون الرمحان 

مقتما كل أي الأرض، من حارج كل زكاة ثخرج القول محيا وعلى 
أصمحابفيلزمون ونحو0 بالنفح سقي ما كل وكذلك عثريا كان أو السماء 

،والفجل ، الخس ت مخل المغول . تمرها من أو منها بالزكاة المقول 
•القول من وأش؛امحها والرجلة، 

والرتئنال،والموز، والفاح، البهلخ، زكاة يخرحون أيضا وكذلك 

اللهعبد بن جابر حدث من نحوه سلم موأحرج . الزلكةكتاب ( ١٤رنم)٣٨ اليخاري أحرجه ا ر١ 
•سغي إلى دلايحتاج بمردنه بمّب الذي *و• ء-رنا • لنيله • الزكاة كتاب ( ٩٨١رقم)
٠يالرثاء قي الأي ت بالنصح ت ونوله 

. ١٤١الآة )آ(ّررةاص،



٧٥; الزلكة فنائي 

قولهذا ، يقي ما حمالة من أنها وذلك أشبهها وما ، والخوخ ، والمشمش 
.ونحوهم الحنفية 

أهوالهموفي ؤ : نوله في فتدخل الأموال حملة من ونالواأيماأنها 
ؤخذسامالهمصدهه>أ<.: قول في وتدخل •ءقالاثلوانحررمهل١د 

فإنهماتهم«)م. ض  ٥٨أص م : فوك. قي تدخل وأما 
مثلافيبيعون طاتلة، يكميات محتها يبيعون البقول هذه يزرعون الذين أكثر 

كالرمانالفواكه مجن أيضا ؤيبيعرن بأنواعم، الألوف بعشرات البعالخ من 
فمدالزكاة منها أمشلنا فإذا كثيرة، بكميات وغيرذلك، والمشمش والخؤخ 
طومحق أُوالهم في والذين ؤ ت الأية هذه في مذكورا للفقراء حقا أمشلنا 
الأرض،من خارج كل في الزكاة أوجه من وجه وهذا • واخرومهأ؛ا للمائل 
التيالخضروات قيمتها، أومن منها إما الخضار في أيضا أوحبوها حش 

الخيارمثل طخ بدون أوتزكل والبطاطا، الباذنحان، مثل وتوكل تملخ 
•ضدىزكاثما الأرض مجن الخارج ذ من ما ؛ نالوا• والحزر 

'•يكال وهولنا يدخر، ومما يكال مما إلا تخرج لا الزكاة أن • اا؛ازي القول 
يب.هوالوالادخار والوزن الكيل فجعلوا أوبالكيال، بالوزن يمر يعني 

وفيالحال في بها ينتفع بحيث المآل في بها الاحتفافل I معناه والادخار 
الال.

.الآةا،\)ا(ّررةاست،
.)مآ(مور؛التوةمالآة'ا«ا

.، اومروم)ا<ا و،الزكاة. ا-ا<إا(ممب ، اوخارىرقم)0بمما )٣(أخرجه 
.٢ ٥ الأية العارج، محورة )٤( 
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ممرأنمير أن ويمكن رطأ الحال في نتوكل وتدخر، اقويتكال فمئلأ 
•نكوى مال ذلك على فهي ، بم، ويتتفع محنخزن ويكنز ويجفف 

حضشجرْ قي ؤيترك رطبا، عبا فيوكل العب وهو الزمحب، ومكذا 
•نكوى مال فهو به، ؤينتفع محنوكل ؤيدحر يجفف ذلك بعد ثم زسا، يصير 

،والدخن،والأرز ، كالر نوتا كانت سواء ، يالواعها الحوب كذلك 
،السوداء كالحبة وتدخر تكال ولكنها فوتا تكن أولم ، والذرة ، والثعير 
،والهيل ، القهوة مثل الأخرى الحبوب وكذلك ، والحلبة ، والرماد 

وفيالحال في بها ؤيتتفع تدخر كلها هذه . وأشباهها والزنمل، والقرنفل، 
الزكاةمنه تخرج فلا ونحوم كالبمل خزتت إذا د تفكانت إذا أما . الآل 
.القول هذا على 

راكاربالحرب خاصة ألها الممهاء أك؛ر اختاره الذي المرل أن راخاصل 
والأرزوالشعير كالبر ، يوكل نوتا ماكان تعم الحبوب وأن ، اكحح عر 

نوتالست فهذْ ، ونحوذلك والرماد السوداء كالحة ، بقوت ماليس وتعم 
.الزكاة ففيها وتدخر تكال حبوب كلها فهذ0 ، ونحوم دواء ولكنها 

:والثمار فم الواجب اوص1ب 

هوالمولوهذا ، نمايا تكر والثمارحتى الحبوب في الزكاة لاتحب 
تدلونؤيالحفية عند وهوتول انمتاب، يشترط لا من: وهناك الراجح، 

ا. ١١١العطر عقريأ أوكان ماء المحقت فما I ذكرنا الذي الحديث يحموم 
نحو،ملم وأخرج ٠ عمر بن الله عد من الزكاة كتاب ( ١٤)٣٨ رنم البخاري أحرجه ( ١ ) 

.الزكاة كتاب (  ١٩٨ ) رنم جابر حدث من 



٧٧ج هتادىاورىْ 
•نؤ،،.—

ولوعشرةوحميم يسقى ما عثريآأوزؤع ولع إذا والكثير القليل يعم ■ نالوا 
الماءأوكانمشى فيما ٠ : نوله. في صاعافمدلحل أوعشرين آصع 
.I اسر عريأ 

ثرعتالزكاة أن وذلك انماب، س لأي أنه انمحيح التمول ولكن 
أوصاعا عشرين محصوله كان فإذا فيه، مواساة لا والقليل المواساة لأحل 

بقدرلأنها زكاة فيها يكون فلا غيره محمول إلى ية بالنفليلة فهي صخ مائة 
.عياله وقوت نوته 

المحح،فى الذي معيد أبى حديث الماب اشتراط على والدليل 
فىالتمر ذكر ا.  ١١٠صدقة اكر من أومق ة خمدون فا لس ا : قوله. 
أوسقة وحمالبر مجن أومق حمة فيكون ، غيرْ به ويلحق كمثال الحديث 

سالدحنونحوذلك•

ظهرفوق يجعل *وكيس والوسق * الأصل يدا صاعا متون والوسق؛ 
صخ؛ماعثلاثمائة والثمار للحبوب النصاب فيكون هذا وعلى البعير، 
•الض. 

لأنعلاوة، له يجعل لا أنه إلا الأن، صاعنا هومثل النبوي والصاع 
بمحونهفكانوا الونت، ذلك في وأما فوفه، علاوة له يجعل الأن صاعنا 
وحمىبالخمس صاعنا من أقل بأنه فقدروه علاوة، له يجعلون ولا محا، 
يساويالنوي الملع إن فيه ماقيل فأقل بالكيلو، يمضهم قدره ثم • الخمس 

صاعنالأن الماع، ثلثى من أكثر يعني ؛رلإكغ( غراما)٠ كيلووأربعير!، اثن؛ن 
.الزكاةوسامرئم)ا<^(محاب . )ا(ا:مجهاباريرتم)ههإا(محابايكاة 



الزناةفتارى  ٧٨

بهياوحدوْ النوى الص1ع قدروا U ولكن كيلوبالكيلوالواني، ثلاثة 
غيرهاوقي البلاد هذْ في محدنا ذكان بالوزن، الصاع يعبرون وكانوا القدر، 
زنتهعندهم ارمعروف معيوالوزنة بالرزنة، والوزن بالص-اع، الكيل 

هدمولكن فرسي، ريال هومائة ؤإذا  ٤١٠٠۵١١فقدرنا ريالأفرنسيا، حمسون 
انمروفالكيلو هدا منها بدلأ وصار بها التعامل وترك اصمحلت، الوزنة 
٤١معرفة إلى احتج ولدا الأن،  الأن.ايروفة ؛ا،لكايل  ٠۵١١

،الزكاة فعليه والثمار الحبوب من النهاب هدا عنده و\غ من هدا وعالي 
.عاليه زكاة فلا مخه نقص ومن 



ماوزتاْ فناري 
■ص-

الأرضمن امحارج بزكاة صلق وقتالي ماش 

:واوث.او 1^£ فم الخول اصباو صدم ا1أواس؛ ك الخط 
،ها نمقي نماء أنها وذلك ، الحول والثمار الزرؤع زكاة يشترمحل؛ي لا 

يرمحغه وآتوا ؤ ت تعالى قال كما ، عندكماله الزكاة منه ف؛_خ_رج 
.ءصادءه)ا(

ستموما مويآ هان  ٠١والصون السماء :ماسقت اابم،،،ااق 
:باكضج 

إذاأنه وذلك بد، ؤيسمى الهلر، مامقاْ أى اشلر، ؛ بالماء ا،لراد 
الأرضؤيحرثون الأماكن يعص إلى الماس بعض يذهب الطر نزول نرب 

ولاتحصد، أن وتنموإلى فتشت ؤيشها الْلر فتأتي ايدور، فتها ييتذرون 
سأي العشر ففيها كلغة، فيها ليس فهدم والحصاد، بالدر إلا فتها يشتغلون 

آصع.عشرة  ٤١١٥مائه كل 
منأوتشرب ، ماء المن تشرب المى المخيل اللأي بعض في ؤيوحد 

هوفالعثرى ، عثريا ونس الأشجار س كشر وكيلك عروتها، الأرض 
الأردنترب المملكة نواحي بعض في هدا س ويوجد بعروته، يشرب الذي 

إنهاثم مثلا، كالنخلة الشجرة فيغرمون العراق، وفي السرحان وادي في 
•٠ عثريا ٠ فتسمى وتميس الماء بعروقهاإلى تمل 

البلادس وكثير ، أيضا عليهم فيه كلفة لا بالعيون يسقى الدي وكيلك 
.١٤١الآة: )ا(-ورةالأثم،



الزناةمتادى خءب 

سقيعلى يعتمدون ، والعراق وممر والممن كالثام عيون عندهم الش 
شيئايكلفهم لا وهدا ، وغير0 ممر قي الذي لكلتيل انمون هذه من وروعهم 
•مرونة يلأ ممون 

فكانوا؛ي، القدممة يالدلأم السقي ث يالنضح فالمراد بالتفح مقي ما أما 
والحميروالختل والمر الإبل من الدواب وهي الواضح على قون يالسابق 

مصبفي ؤيتصب يخرج حتى نجرم ثم ظهرها، في الرشا يعلقون ونحوها، 
الكييريميوالدلو يالضح، القى حنرقة هي هده ، مصبا يمي له مهما 

•اكلأء طْ نجر أوايقراش الإل ص والواصح ، غروب وجمعها غربا 
بقرإلى تحتاج ولكنها ~ الواني ~ بالدولاب مايمي ذلك بعد حاء ثم 
الأسءلال،هيثة على دلاء فيها متعلق ناعورة عن مارة وهى تديرها، أوإل 
.وكلفة منونة تعتثر وهده المصبان، في وتنصب وتخرج تستدير نم ممتلٍا 

مجوونة،إلى تحتاج وهذه والماكيتات بالمضخات مايمي ذلك بعد حاء ثم 
زكاتها*إن ولذلك ذلك، ونحو صيانة إلى وتحتاج ووقود، نين إلى فتحتاج 

.نتج فيما العشر نصف 

الماءامعخراج بوامطان يسقى إذاكان الأرض من اخايج زكاة ماهي مزال؛ 
سالأرضكا،والآنممزارمحامب؟

سقىفيما العشر ونصف مرونة بلا محمى فيما العشر يجب • ابراب 
لأنهممونة هومحقي الكهربائية والأبار القي؛الماكيتات أن شك ولا مموونة، 

واكركيبالحفر في والعب والمال، والزيت الونود *ى كثيرأ بمرق 
المعلرمن محقي إذا أمجا العشر، نصف إلا فيه ليس هذا فمثل والإصلاح، 



٨١ج ال-كاة فتا.ء, 
م ت

بليس فهذا الخارية، العيون أومن كالعثري الأرض نح أومن لكلعل 
.العشركالأ منه نيخرج مرونة 

الخضارفأما ، وتدخر تكال التي والثمار الحبوب من تخرج إنما الزكاة ثم 
ربحإذا لكن فيها زكاة فلا ءلويالآ مكثت إذا تمد بل تدحر لا التي والفواكه 

.أعلم والله ، أوالحار كتجارة ماله يزكي فإنه ، مها 
؟٠ عقريأ ) يس عل القاة المجي المرق ءءاْ مامقي : سؤال 

بلامس أوستبر عثريا يعبر فإنه مرونة بلا يسقى أنه مادام ت ابواب 
•ب

اوثلثمرا تع ! ٠١فإل ، الثلث فدموا ذيْدم إذا :  ii^lL^JIاابمسأاق 

:الربء فدموا 

علىيخرصها من يرسل أوالحبوب الثمار نضجت إذا الني. كان 
اممثتدعوا لم فإن اسث، ودعرا فخلوا خرصم إذا I : مول فكان ، أهالها
يدهبمنه كثيرا أن العادة لأن بالخل، حاص هدا ولكن . اار١ الريع فدعوا 
لأهلهءلعا٠ا الثلث منه يتركوا بأن نأمرهم وأكلا، ومجنحأ وعaلايا هدايا 

ذلكيكون أن وممكن الرح، على فليقتمحروا كثيرا الثلث كان فإن ، وهدايا 
إذا؛ أيضا فيه ال فيق، يزبب لأنه ؛ يخرص العتب لأن ، العتب فى 

العنبأن وذللث، الرح. فدعوا كشمر( الثلث كان فإن الثالث فدعوا حرصتم 
.ونحوذللث، وأكلا وعهiايا الكثيرهدايا منه يدهب 

سهمىقوهمطيرنم)مآإ1(ىبهمىة.
ياك)مخ؛؛(رمسهسم)ا/أ*أ(دراس

■الذمي 



٠٥٧١ص،، ج  ٨٢
ت•م' 

اكاممهرة ومءأ بءغ؛و زلل مض ضر : ؛ LfijIjJIاابمس1وت 

I^JI _ مض ]ض مضه:

يقمف٠ثالآ التهاب يكمل حتى بمص إلى بمضها التمر أولع مم أي 
تكملحتى كلها سها وهكذا الكري إلى ليضم الهبى إلى الرحى 
■زكاتها يخرج ثم الماب 

يضملا فمثلا تقم فلا متماثلة الغير أما ايماتلة الأنويع في يكون وهدا 
إلىبعضه يضم لا والخنس أحناس لأنها الشعير إلى أوالقمح الر إلى التمر 
.انماب لتكميل الغنم القرإلى تضم لا كما بمص 

فماانماب لتكميل بمص الواحدبعضهاإلى العام ثمرة نحم كمايصح 
.الزكاة يخرج ثم العام بمص في أنتجه ما إلى يضمه فإنه العام أول في أنتجه 

فيأخرحه ما إلى يضم لا العام هدا أحرجه فما تضم فلا عامين ثمرة أمجا 
العام

:لهه هن 1وزهاة اابمأ،اوة 

؟ياعها إذا اكره بجع تحن م ذكاص بممج أن لخل عده يجوزلن عل ر-ؤالت 
،باعيا إذا حائز أنه والصحح القيمة، إحراج في احتلف فد ت الجواب 

أهلوكذلك رطا، يبيعونه الزمان هدا في الخيل أهل س كثير'ا لأن 
إلامنه الزكاة نخرج شيء عندنا مابقي ت يهولون يبيعونه وعندما العتب، 

فيجوز، وكدا كدا بقيمة فقد؛عنا0 الباقي أما • لأولادنا ادحرناْ الذي فوتتا 
.بها الثمر باعوا الش القيمة س الزكاة يخرحوا أن 



٨٣ ٠٠٠٠٠هتا.ىالتئة 
.مت

:السل ، il^j : ،LiiaLttilاابم،،أااة 

مقداروئ ؟ يمابه  Uiذكاة مه كان ؤإذا ؟ زكاة انمل م ض : -وال 
؟له الزكاة 

بيجب هل ل العزكاة ني الله رحمهم العلمام اختلف •' ابواب 
ذلك،في الواردة الأيار ببعض تمكرا ثد بوجوبها نالوا فالذين لا، أم شيء 
يعتبرالمسألة في دليل لا أنه فحجتهم الوجوب بعدم نالوا الذين أما 

صحيحا.

لموس الذمة، برأ وحش احتياطا الزكاة إحراج سغي أنه والحاصل 
ذلك.ونحو آثم أنه أو للزكاة تارك بأنه نحكم فلا زكاته يخرج 



٨٤

•o•
٠٧١فتارى 

زىهاسدنوالىز

:1ابمء-هو مريق 

أيلعيونه ذلك >امي ، الإقامة وهر العين من مأخوذ لخة المدن 
به.أقام إذا باللكز عدن : يقال إتاعته. 

ممة،له مما غيرها من فيها يخلق مما الأرض من ماحرج كل أ: وفرع
•وءترْ والرصاص والنحاس كالحييي 

؛تصياف 

اارممحل:سارمسنىالإىص

ذمأاباهلتت دفاتن من أويروجهها الأرض ض مايوجد دثري—أ: 
.غيرها أو فضة أو كان 

:و1ووفقان , jaLciqllفم الزهاة وجوب ١دJق 

فيأحازْالكلفة لعدم الخصأرا<وذلك أوشاركاز : ةرلاJنى. 
•الفيء مصارف ني الخمس فيصرف الكفار من تغنم الش بالخائم فيلحق 

السي.أن الحارث بن بلال حديث الزكاة وجوب على الأدلة ومن 
مالكرواه الزكاة إلا مها يوحد لا المعادن فتلك . القبلة. معادن أتهلعه 

رواهانمغر« ربع الوه أوفي : حديث عموم ة الأدلومن >آ؛، داود وأبر 
اليخارى>م.

الخدود.(محاب  ١٧•• . - ٠٧(محاب )ا(ا:م-بماوخ1ريرغم)ا'ا،إا 
•٣(مماباداج.(ئابي؛،٨داودضقا)٢٤٨١٦/)مآ(أ-؛مج>« 
.(كابالزى؛ اوخارىيرلا)خإإا )•ا(أخرحا«







اسرواار1م زقأ0 ه

ااْمقووم لأزواج اا0س المال قاه نج 





v,،-الزتاةفتاوى 

■م

الشمريالرائب زياة 

بحر،ملغ إلا الخاف فهر،ي كل محه محقي ولا رال ٨( ٠ ٠ راتم)٠ ت موال 
الزكاة؟علي نحب مل 

؟الكمحرين ض مشكلة م الرواتب زكاة إخراج صة ترجومحان 
ق\و\ب\د'\ىالحول، علمه حول حض \لأد في زكاة لا : اخواب 

مماالزكاة المحاب ندر منه تدحر كتت فإن عاليك، زكاة فلا تنفقه 
ال1لمن حزء على الحول حال وكلما الدحرات، من الحول عليه يحول 

فإنك- ٠١٤١٥عام محرم شهر في ألمتن وفرت فثلأإذا زكاته، أحرحت 
بعدصفر في ءاادحرته تزكي ثم التالية، السنة مجن ه ١ ٤ ١ ٦ محرم ش تزكيها 
مثلهني شهر كل مدحرات تزكي أنك أي منة، بعد الأول ربيع وفي منة، 

منأوأممت شيئا، فيه تدحر لم شهر بك مر ؤإن التالية، السنة من 
مشقةذلك صط في كان ؤإن الشهر، ذللا، في عليك، زكاة فلا الدحرات 

السنةحمح في ماوفرته فيه نحصي شهرا لك، نحعل بأن التعجيل يجوز فانه 
أحرحت،زكاتكر شهر رمضان جعلمتإ فلو الحمح، زكاة وتخرج ومانبلها 

،وهكداجمادى وفي رحب وفي حلوله، فبل شعبان في ماادحرته زكاة 
أعلم.والله والمنامة للحاجة جائز الزكاة تعجيل فان 

وكلاللث، في فأدخرْ الحاجة، عن بمضم يزيد شهري راتب لدى : موال 
شهربمدكل زكاة أخؤج فهل ينقص وفد الادخار مدا يزيد شهرفد 

السةس شهرأأسا أجعل أم ؟ مشمة من مدا مافي مع اخول تمام 



الزكاةفناري 

ألتظرحولأثم الزكاة، آخؤج الغهرثم عد*ذا ائال أحمررأس 
؟رعكذا القائم الخام القهرس *ذا عد آخر 

وأحرهلمونة وآخف عاوالث،ا أيسر وص الثاني الأمر لك نختار • ابواب 
شهرأمعينالك فتجعل ، التقاليم على الله شاء إن أجر زيادة وب ، للعبادة 

الدحرالمال من فيه لديك مايوجد أحصيت لحل كلما ، مثلأ كرمضان 
•شهرين أو شهر سرى علته ثص لم بعضه أن ولو لله، وزيته 
٤٠)وقدرْ شهرمحأ رابا وأتماضى أ*لءة، ثركة في موظف أنا ت مرال  ٠٠)

ليال( ١٠٠٠)ونديم مكن إيجار بدل ءسه معودي ريال 
؟الزكاة ب ملغ وكم ؟ *يا رض س زكاة علي نهل معودي، 

؟مم ألمق محوريثان لي لمي باله علما 

ففيهالفقان عن فاصل الشهري رابك من توفير لديك كان متى ابواب؛ 
صعوديريال أربعمائة من يقرب مما نمايا التوفير يتم بعدما وذلك ، الزكاة 

دحركنت! فإذا ، المحاب على الحول تمام مجن ولابد ، الفدية الأوراق من 
عامكل مجمنا شهرأ نححل أن والأرفق فالأحوحل ، مربك من بعضا شهر كل 

العشررع الواجب، الحزء وندر ، ومانله العام هذا ماتدحر زكاة فيه تخرج 
.أعلم والله الماتة فى ونصم، اثنان أي 

محنطويلا لدة ييها لم إذا زكاة بانحل اثمامحل رومب على *ل ت موال 
لمه؟

عندكمكالأمانة واعترها مضى عما زكاها استلمها إذا ، نعم ؛ ابواب 
•دين عليه يكن ولم نصابا بلغ إن ءله ماتحمل سنة كل عن مزكي، 



٠٠٧٠الزكاةكاوي 

م■

زكاةسمالسمواجوسص

؟الزكاة فه نحب أوللزواج *تزل لثناء اس ائال عل ت موال 
أوبه نبي لأن نحمعه ولوكنت ، للنماء صالح لأنه زكاة فيه ؛ ابواب 

كالماتزكيه أن فعليك نحهع وأنت سنوات حس ومكث و4 تتزوج لأن نحمعه 
.للاستعمال مالح مالأ لكونه ، الحول حال 

الزكاةلإخراج منة كل س فهررجب وخممت عقاري مكب لدى : موال 
ضبدأت انمام عدا من رجب شهر حلول يل ولكن الي، ممن 

عتهبمتحرج التامحس حالة في لها انحمص ائال فهل فسلا، تامٍس 
؟تاجؤرعا يعهاأو الانتهاءمن بمد أم الأن ارزك١ة 

إذاالزكاة فيه نحب الميلأ يس لتأسخصصته الذي المال هذا : الخواب 
شهرمل الماء ش شيئا منه صرفت فإن وهومرحود، رحب شهر لحل 

•أعلم والله الباقي ؤيزكى صرف فيما زكاة فلا رحب 





أااحار0ااهسة واyرذل سنا' أوهسة أؤرم زقاة -ثإآ 

دأوإقميطاوهواءأ؛ واسارات أؤلإدث زقا0 عو 

أاهومر0وأاعقأصو اس0ارك قاء نه 

1ا0سلوأوماهداوش ت وأنماها اخم0 سيارك قا'ا؛ ز٠ 
و|اْلإثر|و؛ر|وسس وقذا واكضانع قاب jllلأقل 

وغيرمااس وضخ سرانا؛ الهسلم0اااا ^ jyyiزقا؛؛ ءإت• 

وأوهقارأوشالأثرقات أسم ل أؤسم نقاه' ءإب 





^٠٠٠٠الزكاةكاوي 
م

سارةاسدة ساء٠ اسدة الأرض زكاة 

تانة،* iioiAفي والأخرى الرياض ضعلمة احداصام أرض يلخا لدي ت موال 
وشراءسعها في وأرغب المماري المك على إحدامما ندت رم 

شاءمملاإن إحدا1،ما بماء أقوم ورعا ، أخرى مح3لقان في غٍرما 
؟وأيهما ، فمط إحدامما أم اكلمن كلأ أزكي فهل الله، 
،النك عناد رهنتها قد وأنك ، الح على تعزم لم أنك مادام * ابواب 

،البيع عن بالإعلأن وبدأت اليع على عزمت فإذا فيها، زكاة لا أنه فنرى 
فإذام، البيع على ؤإعلانك عزمك مد الحول ويبدأ ، الزكاة فيها أن فزى 

علىأوعازم متردد أوأنت للبيع تعد لم التي أما ؛ زكاتها تخرج فإنك الحول 
.فيها زكاة لا فإنه عمارتها 

<١١أموم ولم أعرضها لم إلاأنتي ، أمهاأراض عدة لدى : موال 
تارةإض حث ؟ زكاة مهل فهل • فيها ممة نة لي ولمس ، علتها
إذاإلا أمها لن : أمل وتارة لها، احتجت إذا إلا أبمعها لن ت أفول 
.معرها١^؛^ 

البحعلى عزمت فإذا بيعها، في مترددا مادت فيها زكاة لا : اخواب 
الحوليبدأ فهناك الكاتب أهل عليها وأوصيت ، عليهاوم الوأنلهرت 

•الحول بعد وتزكي 

•ذلك ص سرعادأيلن رامرض امرمهاللح أي : أ(امرمءلها 



ال-ءاةسء، جثمِ 
تم

موّص ' صري جبه ( ٠٨٠ )٠ يمما يلغ أرض سة ايتريت : موال 
لماء*خممة ممري جنيه ( ١٧٥٠٠)ملغ بممر الإسلام المك 
؟زكاة عده الأرض انطعة على فهل فه، أسكن كن الساحة عذْ 
تكون؟فكم كان يإن 

يكون؟فكم كان يإن ؟ زكاة الأرض سْ بماء الخاص ايلغ ض وعل 
أوالتأجير،للض مراء ، للماء العدة الأرض قي زكاة لا : الخواب 

أوالكنللاستعمال ماأعال بخلاف والبيع للتجارة أعد فسما الزكاة فإن 
الأرض.كهذْ 

ولوأعدتنقودأ، مادامت تزكى فإنها البنك في المودعة النقود فأما 
الزكاةومقدار خاصة. حوائج أوثراء أوزواج مكن كبناء خاص لمرض 

فقط.وعشرون خمسة الألف في أي ونصف اثنان الماتة في 
نيةفي متردد وأنا ّمات، أرع حوالي لها ٠ منحة ٠ أرض للط عندي ت موال 

؟زكاما أحمج وكتف ؟ زكاة عيها عل ، محبمها
منةزكاة إحراج فالأفضل يعت فإذا بيع، حش فيها زكاة لا • ابواب 

عندهبقي فإن حولأكاملا، ثمنها يستقبل أن فعليه يخرج لم فإن واحدة، 
فيزكاة ولا زكاته، سقطت ذلك نبل أنفقه فإذا الثمن زكى سنة تتم حتى 

للاستغلال.كان العقارإذا 

فيلها شرالي وكان القاري، الملث على أفدم لكي أرضا اشتريت : موال 
أيمهاأن امحل فمن زادت فإذا زيادما، الهوفع وص الرياض شماو 

عليفهل • البك على القد؟ا أجل ص كان لها حرالي أصل أن عيا 
ذكاةفٍها؟



مالزكاة هتاوى 
'م

بعدللسكن إلا الشراء ونت ماأردتها إك حنث مها زكاة لا ت ابواب 
الشراءفأصل عارصن بيعها احتمال ولأن ، العقارى التنمية بنك من عمارتها 

بثمنهافامتئبل بعتها ؤإذا ، المناسة عند ببيعها باس فلا ، للعماره أنها على 
حولأكا.لأ'ثمزى؛عدذلك.

يمضوياء مريرما فمت، وك كجارة، أعددتها أرض فية لدي : موال 
عرباله عانمأ ،  ١٣للأسضادة بمأجٍرعا فمت ر؛د ، بهاالساكن 

؟تكون وكيف ؟ زكاة علمها فهل فينا، إيجارما س ولاأمضيي ديون 

السنةوم الإيجار عندك توفر فإن الإيجار، على الزكاة ت الجواب 
عليك،زكاة فلا دينك لقضاء ونته في المال صرفت ؤإن الزكاة، أخرجت 

العشرونعندك وبقيت العشرين وامتل٠تا ، ألفا بعشرين  S\JL•أجرتها فإذا 
دنتهافي المثرين صرفت إذا وأما ، زكاتها فأحرج ، السنة تمام إلى 

فلا، منك الغرماء وأحد ، كدا الأحر وأعهليت ، كدا الغركر هدا وأعهليت 
طوالمجال عنده يتوفر هوالذي الغني ، بغني لت لأنك ، عليك زكاة 

الستة.

يحولان ولبل أدضأوبمرضهاال؛ع، يفتري الناس س ايض عاك : موال 
يزكي؟فك؛ف وهكذا، أحرى. أرضا ويشتري يٍيعها اخول عليها 

؟الزكاة تخالمأس العمل هدا بممل بأنه بمترف أنه •ع 
منفرارآ العمل هدا كان؛عمل فإذا الزكاة، من الفرار يجوز لا اُبراب؛ 

حزميآنهإذا إلا اثترائ، التي الثانية الأرض قيمة يزكي فإنه الزكاة، 
.الزكاةتسقعل فعتدئد صيعمرها، 



y„v

ن
<مكاةداوى 

ثم، سنة نمق بنت ثم ، تٍمتها قي الربح لأحل أرصا اشترى إذا أما 
فإنهالحول حال فإذا ، فيها الربح لأجل أحرى أرصا بثمنها واشترى ؛اعها 
•تع ولولم الأحرى الأرض تيمة يزكي 

فيلي حاجة لا وفال وتركها، اشتراها بل ، للبيع يمرصها لم أماإذا 
إلىأواحتاج تعميرها إلى أحتاج أن إلى وأتركها ، باتعألها ولت تمنها 
.فيها زكاة فلا ذلك نحو أو تمنها 

مامميطاتجاعت واسرات زكاة 

كلبميم لم أته رغم الزكاة دفع عل راكمي9ل. الساران يئ رجل : موال 
؟ضد الأقساط س مجت«ع،ن الأموال زكاة بممج أم ايبغ، 

فإنالوجلة وأما • الأناط من المجتمعة الأموال زكاة يخرج • ابواب 
فإنهحينها في منهم يأخذها أن يتتليع وثروة يسار ذوى أناس على كانتا 
إذاإلا فيها زكاة فلا وعر وقلة فقر ذوى أناس أيدي في كانت ؤإن ، يزكيها

إذاإلا فيه زكاة لا الموجل الدين إن ونيل • الدين زكاة حكم هذا . قبضها 
عندهفيما زكاة فلا ر معالدين ذللث، هل ينفلر أجله حل فإذا أحله، حل 

كانؤإن قمته، إذا واحدة ستة زكاة ففيه سن خص ولوبقي يسلمه حتى 
إنهحيث تزكيه فإنك عنده، وتركته المال إلى بحاحة لستا وأنت، ثريا مجوسرآ 

الوديعة.ممنزلة 



•آث•٠^٥٠فتاوى 

ذلإذا الميارة لها يزكي ءكٍف ، ياكمسط ساران يمع رجل ٠ موال 
؟اخول علًها 

ؤيزكيالخال الدين نيزكي ، الديون أصحاب من هذا يعتبر ؛ الخراب 
إليه.نالأماط.ماوصل 

حشيزكيه فلا حلوله نيل يأحده أن يستعليع ولا يحل لم الدى الدين أما 

زكاة

أم؟ الصارة نمة أي العمارة أصل أزكي فهل ّوجرة، عمارة عندي ت موال 
دخلها)الإمحجاد(؟اذكي 
أممهفآن مالكه، بعد الحول عليه حال إذا فقط للإيجار الزكاة الخواب؛ 

تعرضلأنهالم ، فيهافلازكاة العمارة أماقيمة زكاته، صتعلت الحول تبل 
ؤإنماقيمته، ش زكاة لا أوالإيجار للاستعمال مايعد كل وهكدا للبيع، 

أعلم.والله غلته في تكون الزكاة 
عددخلهاعل في تدأالزكاة فمش للإيجار، وققق دكاك؛ن عندي : موال 

؟الخول مايدورعيها أوبمد فبلها 

بقيإذا الحول بعد وتزكيه حوله، يبدأ فإنه الإيجار قبضت إذا اُبواب؛ 
واللهزكاته مقطت الحول فبل أنفقته فإن القثفس، بعد كاملة سنة ملكك في 

*أعيا 





مفءوى 
■م

وغيرهاسءراهوضخاس نكاةالآلآتاسس 

أوعشزكاة الألأت عدْ م عل رطاحون، وحرمة هاء ممخة لديا ت موال 
أاصبم4؟

الكما محلْالآلأتانمملأفيب، لأزكاةفيممة : ابواب 
ؤإمماتعمال، الاموأدوات والأجرة التقل ومسارات التواصح زكاة؛ي 

نوتا،تكن ولولم كالحبوب يدحر، ما كان إذا الحرث من التاغ م، الزكاة 
.نصابابلغت إذا والثماركالتمروالزبيب 

وادماراتزكاةسم)ّامرس 

فكٍفأحرى، فركات في وأسهم صا؛ولأ ئركة هي أمهم عدي موال؛ 
فيليم الأمهم لهذه الأرباح توزيع أن علمأ القيح، يامحيلة أزكيها 

واحد؟وقت 

أوالصانيالأرباح يزكون هم هل كتأكد تتصل؛الشركة لعلك ابواب؛ 
كلماالأرباح تزكي أن فعليك شيئا يزكون لا كانوا فإن لا، أم المال أس رس 

المال،رأس ححلت فد صناعية الشركة كانت فإن ت المال رأس فأما ، اصتلمتها
الشركةكانت، ؤإن الأرباح، في إلا زكاة فلا صناعية وأدوات مكانن في 

الشركةكانت، ؤإن والمار، الحبوب س كان الاغإذا في ئلزكاة زراعية 
وعلىالجميع في فالزكاة ، بدلهاوتشترى وتبيعها ملعأ تتورد يأدقة 



ايزلكةهتارى  ١٠٠٠٠ • ٢
^٠■

ممةالارطوسإفسالأهالي أوإحبار الخمح إخراجزكاْ الشركة 
.أعلم والله وربحه المال رأس أومقدار الهام 

ادقالأضازىة؟ينأهاكيمم1عشسٌات الأموال ء>ال:مل 
•الأرض بجع بمد إلا لاصرف الأدياح 

ولكنالربح، لهللب تشترى المنارات منه أن معلوم ت اخواب 
لوصولانتذلارأ طويلة لدة بيعها توحل فيها الماصة ممللب الش الشركات 

للبيععرصت فمتى ا فيها زكاة لا المدة هده ففي القيمة، وارتفاع الرغبة 
فإذاالشركة، هررئيس فيها والمخاطب الزكاة، ايتدأحول أومقرنة حملة 
مماالسايين على الثمن بقية تقيم ثم القيمة، س الزكاة إحراج فعليه باعها 

.أعلم والله والأرباح المال رأس ذلك في 
وكفا؟ المملات وكذلك وبجعها الشركات أمهم شراء هاحكم ت موال 

؟الشركات إحدى في بها مامم الي الأسهم زكاة يمج 
وهناكأراصي، في أمهم فهناك تختلف، الشركات أمهم : اخواب 

تلميلأفيها التي الأسهم بح يجرز فهدم وتصديرها، المانع نولني في أمهم 
ونحوئ،بالقويكالصرافة العمل صدتها التي الشركات \ط كازأوكثترآ. 

وبح• بدراهم دراهم بح يكون لأنه وذلك يجوز، لا ا بيعهأن فأرى 
وامتلمتالريالات مثلا صالصتا فإذا بيد، يدا كان إذا يجوز فد العملات 

إذاأما • جاتز فهدم أونحوه كشيك فض سند بها استلمت أو الدولارات، 
التسليم،على يقدرون أولا ، مواعيد هي إمما واستلأم ليم تهناك يكن لم 

التفرقتبل الممابفس س فيه لابد بالشد النقد بح لأن يجوز، لا هدا فمثل 
فيكانت إن الأسهم بيع أن فالحاصل ، الربافيه يجرى واحدا، حنا لكونه 



'ا>اج  ٠٥٢١فتا.ى 
Y^.. ت

ؤإنالأسهم. شراء يجوز فلا العملات، وبح الصرافة عملها إنما برك 
والخالةيجوز فإنه أوبضاغ سيارات أومعارصن كأراصي شركات ني كانت 

.هالْ 

زكاةإحراج الشركة عر فإن التجارة الشركات في الأسهم زكاة أما 
أسهموأما الأرباح من مقوم ما زكاة إحراج المس-اهمين وعر المال، رأس 

أوبدونه.الربح *ع المال رأس ونبض العقار بح بعد فتخرج العقار 
الدولةأن علمي حد وفي للأسمت، المميم شوكة في أمهم لي •' موال 

زكاةعلي ص فهل سة، كل الشركات م الأرباح زكاة تأحد 
؟لا أم فيها به ماست الذي المال لرأس بالتسة 

يقدرالتجار س المال رأس زكاة تأحد الدولة أن يفلهر فيما • ابواب 
وتعتبرربحآفإنأ،راوهايزكونها الأرباح فأما التجارة، وزارة عند ماسجلوْ 

ستقبضه ما كل زكاة تخؤج أن فعليك زكاته، تمهل فلا حديدأ حاصا 
وأدواتت ومعدا مكائن في جعل ند فإنه المال رأس ا أمالأرباح، 
أعلم.والله فتها زكاة لا الأشياء هالْ ومثل عاملة، وسيارات 

وكف؟ زكاة فها فهل عقارية، مساصة في أموالي وضمت لمد : موال 
اص؟

؟بالبح وابتدأوا البيع عن أعلمن هل المساهمة، هد0 ر يفلر : الخواب 
أوالرغبة إليها تمل حش نييعها لا I ونالوا جمدوها اشتروها الذين أن أم 

الحالهذه مثل فمي أوسن، سنة بعد إلا بيعها يريدون لا أي ؟ نحوذلك 
•بمنع تعرض حش فيها زكاة لا أنه نرى 
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١٠٧اثزثاةهتارى 

الديناة زك

يقدربحيث *،رء على دين * الأول ' فخن إلى الدين العلماء تمم 
هداعد بركه إليه بحاحة ليس ولكه ، أراد مض أحده على صاحبه 
أوأنفقه أوقد ، يتجربه هوعدْ الذي مواءكان كأمانة ؤيعتيره الرجل، 

لأنهعام، كل يزكيه أن يجب وهذا • فتركه بحاحته نهولبس ، نحوذلك 
والأمانات،الودائع تركى كما نيزكيه وديعة كأنه واعتمر أحذْ على نادر 
.المارق وفى البنوك قى التي الحسابات تزكى وكما 

يبقىقد لأنه يزكيه، لا هذا فمثل ممر أوعلى مما»لل على دين ت القاني 
مثلافلوكان . الزكاة لأفنته بزكاته ولوألزمناه ، منة أوعشرين ّت؛ن عشر 

زكاتهايخرج ستة كل ، سنة عشرين وبقيت ؤنال ألاف ة حمله ذمته في 
زكاةلا ذلك فلأجل فشيئا، ثيثا تفنى فإنها وعشرين، ة حمألف كل من 

وردفقد نوفي لا ءالtلكه ءند0 الذي هو والماطل . ثمامحلل على كان فيما 
يعنيمعلله  ٢١١٠ؤللم انمي •هلل ٠ واللام الصلاة عليه عنه الحديث في 

.فللم للوفاء احيرْ 
وإنذلار0بإمهاله الله أمر وقد شيء هد0 ليس الذي الفقير فهو العسر أمحا 

ليسكان فإذا  ٢٢١ه سرة إلى يفلوة ذوعمرة كان ؤإن ؤ تعالى نوله فى 
,فيه زكاة فلا وفاء عده 

اياقا؛(محاب  ١٥٦٤^باسماض.صرنم) 
الآة«بم^)أ(ّررةاو،ر؛،



فتاوىج  ١٠٨
—.ي—

أنهوهوالأثرب الأحر والخول ، حولأ به يستمل إنه مقيل أوفاْ إذا أما 
فيخؤج، ونبقه الحول عاليه حال مال كأنه ويعتبر ، واحدة سنة عن يزكيه 
.متين عثر ولوبقي واحدة سنة عن زكاته 
اأووم^|،

أما٠ سنة دلأرذن أو ستة عشرين لروحها صداقها تترل قد التاء بعفن 
ينفقوالزوج إليه بحاجة ليت لأنها تتركه فإنها منحرا مي يالدي الصداق 

فإذابحاحة ليست ولكنها الوفاء على قادرأ يكون ند ذمته، في ويكسه منه 
ءلاو_تهفإذا ، المال رأس لها ؤيكتب ماله كزكاة يزكيه فإنه ماله في أيحله 

الوهي وهوعنده تزكيه أن ا يلزمهولا ، نقص بدون المال رأس أءهلا٠ا 
.ماله حملة ْع وزكاْ ماله مع أيحله لأنه ، به تنتفع 
أدفعفهل يسدد ولم الحول عله وحال المال من ملغا فخما أقرضت : موال 

؟االمض عند منة ص أخلج بمددثم أمحفلرحتى أم الزكاة 
علىتقدر موسر، غني شخص عند أوالقرض الدين كان متى ت ابواب 

وسراءالأمانة، ممنزلة لأنه عام، كل الزكاة فيه فإن أردت، مض منه أحذْ 
أوالقرصىالدين كان إن أما إليه، حاحتاك أولعدم عليه للتوسعة عنده تركته 

زكاةلا أنه والراجح المختار فإن ، الوفاء عن أوعاجز أومماطل ر مععند 
عندبقي ولو واحدة، سنة عن زكاته فأحرج قبضته فإذا تقتضه، حتى فيه 

أعلم.والله سنوات عدة الغريم 
مددهايقوموا ولم مئوات عدة •غذ الأخخاص بمص على ديون لي موال؛ 

زكاة؟الديون عدْ على فهل لي، 

ولوبقيتواحدة سنة عن فتزكيها تأتي حتى زكاة عليها ليس ابواب؛ 



١٠٩حآم الزناة ص

قادرغير لأنك وذلك ، واحدة لمسة إلا عاليك زكاة فلا ، تن عشر عندهم 
.هتها الاستفادة على 

ملالخول تمام عد أمضها لم اياس عند ديون اغل ض كان إذا : موال 
علهازكاة؟

كانتفإن تقبض، حتى فيها زكاة فلا ر مععلى كانت إذا ؛■بواب؛ 
الزكاة.ففيها شئت مش استلامها على تقدر موسر على 

أرالدين عدا يعْلي اغل ربح وكان اغل يخص لا دين عش كان إذا : مزال 
عل٠زكاة؟سله، 

ذمتكفي الذي الدين فأسضل الربح، من نصيبك، قبضت إذا ت ابواب 
بقي.ما زكاة وأحرج 

أعطغاْمئة ريل ٠ مقويا مايا زكاة من وسله ضرومحتاج ياقريب ت مزال 
منبممكن لم الأن حى ولكنه الزكاة. وقت غير في المال من ملغا 

يجوزعل عو: ومزايا ذلك، على متوات مرورعدة رغم إلنا إعادته 
المالزكاة من احتسابه أماس على ايلغ ذلك دفع من إءفاؤ٠ يا 

تهالي.الله قاع إن • الهام عدا ندفهها موف 

محيالغرم ذمة في الذي الدين إسقاط يجوز لا الصححأنه ت ابواب 
إلىيدغ مال الزكاة لأن الزكاة، مجن احتسابه ني؛، هع . تأحرْ أر منه اليأس 
وفاءأهلها على فردها الزكاة س لوأعهلي لكن وحاجاتهم، لفقرهم الفقراء 

٠محاباة أو فصد هناك يكن لم إن ذلك، جاز ذمته في لما 





اووقأ0.ويأفير تمدبم .
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١١٣م  ٠٥٢١_،، 
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سو"اضامحى

ذلكإلى للحاجة مولها بميمهانل وأرادأن مال زكاة عدْ كان س : موال 
؟الخاجة ومامعي ؟ ذلك فماحكم 

ولوقدمهايجوز إنه وقالوا العلماء عليه نمى كما ذلك يجوز ابواب؛ 
إنا» : قال الني. أن واستدلوامماروى لايتحب، ذلك كان ؤإن كن 

صدقةنحمل ك أنه ذكروا لما ، •ر١ ممن صده الماس فأهرضتا احجتا، كنا 
يجوزهدا فعلى ، صدقةثدم لأنه ذلك قال معها ومثالها العساس 

للحاجة.

سيعوزْفانه تعهله لم فإذا المال، فقيرأمضهلرأإلى رأيت إذا أي والحاجة 
ؤيتضرريجن أن إلى ؤإما عليه، الدين وتضاعف الأستدانة إلى إما ذلك 

نمقاأو ولوسنة تقدمها أن لك الحال هده ففي وأولاده، وامحلفاله ورثته 
الوحتى أهله، يتضرر لا حتى ، فيهاوقع التي النده بها وتزيل سنة، 

فيه،الساهمة تحب حيريا مشروعا رأيت إذا وكيلك دينه، يتضاعف 
فيهانمح التي اهمات المأي فيه، يالماهمة يبادروا لم الناس ورأيت 
هذهفي كما الجاهدين، أزمات من أوأزمة مثلا، غزاة كتجهيز الزكاة 

تقدمأن فارين ، وغيرهاوالهرسلث، الثوسنة في للمجاهدين بالشبة الأزمنة 
.الزكاةتقيء تبرر الحاجة فهده الماسة للحاجة الزكاة 

اللهرصي ويلي الختري أبي ض إرسال *ذا ور ت وقال ١( ١ ١ أ/ سننه) م اليهقي احرجه )١( 
لعلرثهحن والحديث أ،ر. محه. ئابت وجه من *رير؛ ابي حديث م الض *ذا ورد وتد عته. 

.( ٨٥١انظرالإرواءرقم)^وشوامد، 



•م•
الزناةفتاوى 

فهوعام، كل محن قهررب في الزكاة سمادألإخراج حددت ص : مرال 
؟رممحان فهر م  ١۴١٨تأب يجوز 
(Jlilقدر معرفة من لأيد لكن لامميحة، بالتآحير بأس لا : ابواب 

الواحبةالزكاة وتعرف الآل تعد أي شهررحب، في الزكاة فيه تحب الذي 
•أعلم والله • رمضالتا في تخرجها ثم وتقدرها 
تارخفي إنه حيث أوتاخيره، عمدكه اخول دائن كديل ككن عل سؤال؛ 

؟أولممها المنة داية في يكون أن وأريد *حلا، امظنمت  ١٣/١

أورمضان، أوفي السنة، نمق في الحول تمام جعل يجوز • اُبواب 
السنة.أساء في البضاعة مللكك ولوكان السنة، نهاية في 

كونماذا الأحكام. يمض •مرفة نمدم الزكاة إحراج في إذاتأخرت : موال 
عليّفيذلك؟

أوالآل رأس من مضي ما زكاة وتخرج تتلافى أن عليك : اخواب 
•الأدباح 

^لادزكاةصسإشماخر

أي؟ بلدأحر في متحمن لاس إلى ؤإرمالها الزكاة يجوزإحراج عل : موال 
.الخرباالأوديا؛الملكت في *مرب لألم بلدي في 

نملحةالصحيح على المال بلد غير إلى الزكاة نقل يجوز ت ابواب 
ولاونحوذلك، حاجة ذوي مسالمين وقرابة وفانة نقر كثية راجحة، 



١١٥ ٠٠٠٠٠ sisplفتاوى 

ثمامتحقاف وممرفة هومستحقها من وحري مع المحاباة وجه على يجوز 
حاجةمن التحقق مع استحقاقهم في مشكوكا البلد أهل كان فإن ، حرمجانه 

أولفهم إلهم ترسل لما وترفهم ونقمتهم الب اللي ل الأنارب 
.وصلة صدقة عليهم والصدقة 

ائسدل عينا الرياة مرق 

أنأنوي ولكنني الزكاة، الأسرباهوال أماعدبمض أودأن التي حث : موال 
أوأيصمرة التاج أوماكينة سيارة متمة على همبٍة لهم أقدمها 

؟ماذا أم ؟ شرعا يجوز هدا فهل ذلك. ثابه أوما مقولات 
متهالكة،نقدأأوعبنا لمستحقيها تمرق الزكاة أن يْلهر الذي : ابواب 

الحاجةدائمة الأسرة كانت إن لكن الفقير، حاجة يد ولاس كهلعام 
مجنممكنهم مجا يعطوا أن ؤيحبون الدائم، والتكفف الطلب ا هؤيكلمف

أجرةكسيارة ذلك، على يعيتهم محا جازإعطازهم الدائم، الاكتساب 
عليهايسقون ماء وماكينة ، عليهايعملون خياطة ومجاكينة ، منهايتكسبون 
ومكيفكغسالة ضرورية أصبحت الى الأدوات من أوبعض حرثهم، 

المحاباةعدم يلاحظ كما ، إليهاالحاجة تمم اش الألأت مجن ونحوذلك 
فإنكفاقة، أوأشد الأجة في مثلهم الأمر هدْ غير عرفت فإذا بالزكاة، 
اللهفاتق والمحروم، للسائل معلوم حق الزكاة فإن عليه، تقدر ما نملميهم 
وألهمحمد على الله وصلى الحميع من الله تقبل تحقها، لوأععلمها 
•لمم وّوصحبه 



ادىْفت1،ى م  ١١٦

مئلانال، س دلأ أخرى صورة في الآل زكاة يجوزإخراج عل : سؤال 
ومل؟ الزكاة لأرباب وهدم تسرى أوأثياءأخرى، وا،للابمى الشام 

؟المحرابة درجة م ومحا ؟ للاقارب محها جزء يجوزإخراج 
فتقومالتجارة، إلاأموال جنه من المال زكاة إخراج يحس • ابواب 

حاجةبها يشتري أن ازكي رأى إن لكن نقردأ. قيمتها زكاة وتخرج 
إنثم . جوازم فالأقرب إليه هومحتاج ومظع ونمقة ككسوة للفقير ضرورية 

يفضلبل القرابة. من ولوكانوا الله سماهم الذين أهلها إلى تدغ الزكاة 
مندون له وتخصيصا محاباة تكن لم ما أشد حاجته كانت إذا القريب إعهناء 

إلىولا المزش، يرثه من إل دفئها يجوز ولا • الأباعد ْن منه هوأحق 
.نزلوا ؤإن والأولاد والأجداد كالأباء وفروعه، أصوله 



اوزقا0هد1رف *

وغيرممو1ااس قارفواو -  HjliBالذص!؛رف ه* 

الزواجيريد وْن 1اوقاه رف ه* 

ارمرهيةوارشرطأ القنب لطباعق الرقاة رف ه٠ 

الأانممي0اتجوانز ، ١٣م امهة رف ه٠ 

ااما0قالخيرية الْفاولإ  ٣١٥١اارقا0 هرف محب 

ا|غنيا،الرقاة رف ه٠ 

ماشمبنو وهم 0دْد لإل الرقاة هرف -* 





٠٠٠٠٠الزكاةفتارى 
■ص•

*مارق

واسيوس ممفمداء اكدقات نمار نال 
ضسلاسوضالهلبساسواس

•عدمخم(هأا،
Iوهم الذ'ئررين لكماب إلا تلغ لا الزكاة أن الأيت هده من يتب؛ن 

الرقاب،وقي قلوبهم، والؤلقة ، علهاوالعاملون والمساكن، ، الفقراء 
•الجل وابن الله، سل ور والغارمتن، 

لمالله ءإن : فنال الزكاة من المي. يسأل رحلا'حاء أن فقدروى 
الذينأعلها من كت ،إن 4 ثورقممها حى أحد مم ولا شم قها يرض 

قسمتور الذي هو نمار الله أن بدلك بت وقد 4 اعداك«رآ، الله سماعم 
.الأصناف هذه عر فقتصر 4 الفرائص فرض الذي هو أثه كما 4 الزكاة 

إلاملح لا أي 4 الخمر تفد الذكورة الأيأن في i إثما ؤ وكلمت 
.الذكورةللأصنافالنماي؛ن 

■نم بكل التعلمة الأحكام بيان عر نأر يلي وقتما 
الممراءواس::أولآوتادا
4والأكتر الأغلب لأنهم وذك 4 والمساكن بالفقراء تمار الل بدأ وقد 

.٦٠ت الأيت التوبة، صور؛ )0 
•إناسلممضذمضرلأض،ضاسهتص: )آ(روا.امداودرنم).مأأا(وشف 

م\لأو\تي وصعق I الأجزاءاييك هك من كت يإن مايأاجزاء، يبمرس خمرعرب 
الإرواءرقملأ0ه(.



■٠  ١٢،،_
ت-م 

هونقارالفنارالذي من مشتق الفقر لأن وذلك ، أشد-محاجة والفمراء 
الفلهر،مكسور حاجته شده مجن الفقير وكأن فقارآ، يس والفلهر الظهر، 
منمشتق فإنه السكين وأما ، ملبأ يستطيع ولا تكبا تهليع يلا بحيث 

.تكسبا ولا تقليا يسممليع لا الحركة ماكن كأنه لحاجته فهر النكرن؛ 
إنهت بعضهم وقال فالفقيرأشدحاجة، معا، والسكين الفقير ذكر فإذا 

منمثلاأويحله راتبه فإذاكان شهر، نصف من أقل يكفيه به كالذي 
عشرأواثنا ، يوما عشر أوثلاثة ، عشريوما أربعة يكفيه أوتحوها صنعة 
الهربقية لأنه ، فقيرأ ميه شهريننصف من أفل الدة وهذْ ، يوما 

•الشهر آثم إلى عليه أويتصدق يقترمحى، 

منأقل أونحوذلك عشر أوثمانية يوما عشرين يكفيه يحله كان ؤإذا 
وهذا، مكينا مميتا٠ عليه يتصدق أو يقتترصن الشهر وبقية ، الشهر نصفج 

.والسكين الفقير بلن تمريقهم 

ؤيصفهم، عليهم الصدقة على ؤيحث الفقراء تعالى الله يذكر ما وكثترأ 
ساالمديات ثدوا إن ؤ ت تعالى تال ، الميتة بها يستحقون بأوصاف 

علىالله اقتصر فقد ،  ٢١^^لكم فهوخير السراء ^٠١ تخموما إن ؤم 
يسفرنلا الله سل م أحمروا الذين للسراء ؤ : تعالى وقال ، الفقراء 

وفيآية، الفقراء على اقتصرأيما رآخرالأية؛ إ، 
محي؛ ^١٣٢ دمحارعم أخرجواس الذين للممراءالهاجرين ؤ ت تعالى تال أحرى 

. ٢٧١الآة: )ا(.رر،النر؛،
.١^٣٧٢ )أ(-رر؛اوتر؛، 

٨٠ أية ، الحشر صررة )٣( 



١٢١ج  ٤٥٧١فتا،ى 
■مت

.هالْ نى الفقراء على الله اقصر 

ينامعلى ولاتحاضرن ؤ ت تعار كقوله أحياناعرالماين ومحيانصر 
ذامكيا أر ؤ ،، ٢١٠؟الك؛ن طعام على يحض ولا ؤ ، ، ١ كحنالم

يستطع،إشاملم فهن ؤ ، ^٤٢ ماكمن عسرة إشام فكماوص ؤ ، هر*آامحربة 
أنهولاشالث، الساكان، عر تعار الله انتصر وهنا ،  ٢٥١٠^مسكيتا ممن 

ولكزظرآبالصدقة، وأور بالإطعام أولى فإنهم ، الفقراء س! ثدحل 
اقصرأيضاؤإذا ، الفقراء فيهم يحل اقهر إذا فإنه للأغلب 

اين.المبالتب محيهم لحل الفقراء عر 
:عليها الخايون ':١٥٥

الزكاةيجبون فهم ، يجمعونهاالذين الجاة فهم عليها العاملون أما 
والعاملن.العمال، ؤيمون أهلها، من ؤيجمعونها 

منوبالأخص أهلها من المدقات يجكب محن سعث الني. كان 
^مال،الاسفىسممانكانمبة؛وذللف الوادي 
يدهبونالدين سر ، لجمعهاإليهم يذهب محن إر يحتاج محكان الأنعام، 

الأمانة،عر يحثهم ولكه عملهم، ومقال نمهم مقابل أوحقاّ أجرتهم، 
للزكاةمستحقا يرونه مجن يععلوا وأن الصادقة من شيثا يخفوا ألا علم، ؤيحثهم 

زلكةعنده غنيا هدا نوجدم I لوادي ا إل أتيتم فإذا ، والساين الفقراء من 
٠ ١٨!^الغجر،صورة )١( 

.)مأ(صورةالاءون،وةمأ
.)مآ(صور؛اوانم،آة1>

٠٨٩آية ، صورة ( ٤ر 
.٤ آية الجائلة، صورة )٥( 



فتا,ى ١٢٢

الغنيهذا من تأخذوا أن فلكم ، شيء عنده ليس نقير وهذا ؤإبل، غنم 
توزيعهلتولى إلينا به تأتون فإنكم عندكم ومابقي الفقير، هذا وسلوا 

.ذلك على يحثهم الرسول. فكان وأجرتكم. تعكم حق ونملتكم 
،٠٢١١ غلول ال الممسايا » قال: المي. أن حديث في ورد وفد 

صيافانيقبل لا وكذلك، الزكاة، عن أحد من هدة بميل لا العامل أن ومعناه 
لهيهد لم ؤإذا صاحبها، عن يتغاصى هدة نيل أو صيافة قبل إذا أنه مخافة 
يكونبل يستحق، مالأ منه وأخذ عليه وزاد ظلمه يقيمه ولم يكرمه أولم 

فإذاهدية، أحد من أحدآأويمل تضيف يأن بعيدأعن ؤكون عقيما 
الهدايا.يقبل فلا إليه أهدي 

الرسول.مثهمزكيالأفاموالإ؛لفجاءوفيفصةا؛ناللتبيةأن 
!وقال خطيبا ونام الشي. فغضب، إلي، أهدى وهذا لكم هذا وفال 

ار^ يت إلي؟اأهلافدفي وهذاأهدى لكم هذافغرل: س عامل ايال م٠ 
الغلولعلى يوبخهم أخذ تم ، الأ؟ا أم إله أيهدى يْلر م أمه محت في 

بهجاء إلا شيقأ محها مغكم أحد بمال لا بندم *حمد لمس والدي ١ ت فقال 
شاةأر حوار، لها بمرة أر ، رغاء له بمير عمه، على بممحماله المامة يوم 

يعتبرالفعل هذا بأن يمرض فكأنه المال، أصناف من وأخذيعدد . ٢٢١٠آ؛بمر 
غلولأ.

يرمغل بما يا'ت بملل وس يهل أن لتم اكان ومؤ يقول: تعالى والله 

(.٢٦٢٢(،وصسالأuنىفيالإررلرلا)٤٢٥/٥فيس)
وطمرغم)أمآها(ممابالإ>؛.المظريبحو.رقا)أباي(ىباسمم، )أ(ددا، 



١٢٣ ة

اكخلعسيتمتى حتى به ويأتي ، ماغله يحمل أنه له عقوبة أي ، ١ برأ ال٠؛اءة 
منه.

فإذا•نهم، تغاصى إليه أهدي إذا لأته غالولأ، واعتره هدية هدا فاعسر 
التومعلة،الإبل من وحص الخم من عشر مثلا- - وزكاتهم أناس إلى حاء 

الغنممحن مأحد منهم، تحي يفإنه ، وأكرموْ أوصفره ثاة إليه فأهدوا 
لأنهمعليهم، مايجب دون متهم فيأخد ، ردينهاالإبل ومن ردشها، 

مائتانمحاقيمتها يأحن. قيمتهاأربعماتة التي الشاة يأحد أن فثدلأمن ، أكرمجوه 
.وهكذا

فإنههديتهم يقبل لم إذا فإذا غلولأ، اعتر وهدا للفقراء، فللم فهذا 
ولاوالأدون الأردي يأخذ فلا الأومعل، يأخذ أنه تقدم وقد الواجب، يأخذ 
.والنفيس الخيار يأخذ 

ااوظف^ن،كسائر نهرية رواتب للعمال الحكومة تقرصن هذا زماننا وفى 
بلالنكرات، هذْ محن شيثأ يخفوا أن لهم يحق لا فإنه ، كن>لك كان فإذا 

شئمنها لهم يحل ولا المال، يت في ؤيدخلونها يجمعونها كوكلأء يعترون 
يكنلم إىهوإذا لهم، الاه فرصه الذي الحق لأن وذلك لأقليلولأكثير، 

خذواوزكن شيئا، نملتكم لا لهم: قيل فإذا الدولة، من مسمى شيء لهم 
العاملعلى خللم فلا حقهم، بقدر فيأخذون لإعاشتكم، تحقونه تما قدر 
•يتجاوزوْ أن لهم فلمثس لهم فرض إذا أما الموكل، على ثللم ولا 

ا١ آية ، عمران آل صورة ( ١ ، 



ادك،ة_،،  ٠٠٠ ١٢٤

:قلوبهم الولمة رابمأ: 

إسلامه،يرجى محاتدأ إما لهم، تأليفا نلوبهم ا،لولفة يعطي الض. لكن 
أو، أويرصطتهمةإمماسة ، شره كف يرجى أو ظير0، إملأم يرجى أو 

يلالزلكة يجى لا فانه بمط لم فإذا نومه، من الزكاة جباية يتور أنه يرجى 
؛اليمألهم بمهلون مطاعون نومهم في سادة فهؤلاء ، بمنعها أو يجحدها 

ناصحتنيكونوا وحتى إيمانهم، يقوى وحتى نرهم، يرس حش 
إعطائهم.هوسب فهدا الأمر، لولي ومخلصثن 

وصار، وتمكن الإصلأم وثوي عنه الله رصي عمر عهد في كان فلما 
الماسكاحاد شرهم س يخاف الإسلام أول في كانوا الدين والسادة القادة 

فاوؤسشاء فمن الإسلام، نصر ند الله إن : وقال الزكاة، من لأهلهم لم 
فليكفر.شاء ومحن 

حلمساءس نس بن الحر أحيه ابن وكان المدينة إلى حمن بن عينة وفد 
فقالأوشيبا، كانوا شبابا القراء هم عمر جلماء وكان عنه، الله رصي عمر 

وكانعليه، ألحل حتى لي اثي الأمير هذا عند يد لك • أحيه لأبن عيينة 
وقالعلميه فيحل ، الكا. بمليهم كان ُّا يعطهم لم عمر أن اشتكى قد 

فيناتحكم ولا ، الحزل تععلمنا ما فوالله ، الخaلاب ابن ®يا ■' جهوري بصوت 
وكادعمر وغضب ، العرب أحلاف أحد س جافية نابية كلمة لهدم بالعدل* 

:تعالى الله نول عليه وقرأ العفو، على حثه أحيه ابن ولكن به، يطش أن 
وكانجاوزها محا فواللمه ا-داهل؛نهراا، عن وأعرض بالخرق وأمر اسو ذ خؤ 

.اّررةالأءراف،أةا\<ا



٠٠٠الزناة هتاوى 
-،:v•

الله.كتاب -محي وقافا

حاس،ين والأهمع م ؛لوبهم، منهذا حصحم، ين عتبة ولكن 
منغنائمهم، م ون*وازن عر انتصر لما أنه. ا •سلمأ١ حيح صض 

حابسين الأتنع وأعض الإيل، من مائة حمن ين عيينة *أعطى الإيل، 
مرداسين لهوالماس ليم ّيني شعزاء من ثاعرأ وأعش ُائةءنالإ؛ل، 

تيقول فأنشأ الاتة، من أنل 

رعةَوالأنبينمحئأثبم-لسوبابي 
مونانمرداسفيالأعحاص ولا يدر كان ا وم

دسمبسايوملأضممنهما دونَاءرىء كنت وما 
،الني. يتألمهم كان ممن أنهما عر فدل وعيينة، يالأنرع بمرض 

حقهم.وأسقط التألم، هذا عمرةْي عهد ر لكن فلما 
ممنانخيع وممه المة، أهل من الخهلة أحد الحرين من مرة يي اتصل 

كتابفي حقا أسقط عمر • فقالوا عمر، ر ًلعنوا الدين الرافضة محن محدْ 
طما،ذلك، فجعلوا القرآن، وهوفي تلويهم، حق أسقط الله، 

الحاجةعناد ستعمل التأليف إن ت له فقالت، صدقهم، الذي لهذا فعجبت، 
الأيةبل الآية، في الذي حقهم ثل ولم الأية يشل فهولم إليه، 

يحتجإرلم فإذا ، ونت، وله مناسبة له التآليمؤ أن رأى ولكنه موجودة، 
محننحمع الصدقات، هذْ لأن إعطائهم؛ إر حاجة فلا الإسلام لقوة التألم، 
دامما اليفهم إر حاجة فلا وأمحياء أثرياء وهزلأم ، يستحقهالن الماس 
المدقم)'ا-*ا(ممابالزلك؛.)ا(م



او؛ئةهتا.ء، ء'»له  ١٢٦
—.ب—

•تويأ الإسلام 
;الرقاب في : خاما 

يخلىثم موجل، بثمن ه نفيشتري الذي فالعبد المكاتبون، بهم ؤيراد 
الفقد أعطاه، نحم حل وكالما ؤيتكب، ويبدأيحترف الخرقة وب؛ن يبنه 

أولقلةلعجز السنة تلك في المط أوذلك النجم ذلك تحصل على يقدر 
ؤيفك*ه نفيخلص حش ؛ الزكاة من ؤيعهلى عليه، فيتصدق مصالح، 

•رقه 

منهذا لأن ؤيعتمه؛ رفيقا يشتري أن كثيرة زكاة عنده كان لن ويجوز 
•الرقاب 
;الغارمون ; مادسأ 

أولمه وغارم الب؛ن ذات لإصلاح غارم I نسمين إلى الغارم نم وفد 
ومنهذا مجن ديتا وتحمل استدان الذي الدين هر لحاجته والغارم لحاجته، 

مظهرمفلهره ولوكان ماله، بها يف فلم عليه، الي الديون وكثرت ، هذا
ناحرليركب الثياب ناحر ويلس ويطعم ليكرم ينفق ولوكان ، الأغنياء 

وفاءها،يست3ي فلم ا الديون عليه تراكمت ولكن ذلك، أشبه وما السيارات 
فهومزالغارمن.

وان، مدين أنه دام ما الإسراف هذا له يحل لا أنه إلى يرشد ذلك وّع 
يبقىلا حتى عليه؛ الذي الدين ونiاء ذمته إبراء على يحرص أن عليه 

يريدالناس أموال أخذ س ٠ I الني. نال وقد الناس، بحقوق مهنالبا 
التيكان وفد ، ، ١١٠الله ص إتلاقها يريد أخذها وس صه، الله أدى أداءها 

اسريرقا)يه'اآ(مماباسماض.)ا(روا، 



١٢٧|ونئث _،، 

اللكن إنه حتى للضرورة، إلا الإنسان يستدين أن أي الدين، عن ينهى .
أحدنحمله إذا إلا ، وناء عنه يخلفس لم دين عليه كان إذا الميت على يصلى 

منويونيها الأمران عن الديون يتحمل كان الأمر آخر قي إلا أصأحااه، 
فلورص،محالأ ترك من ألمهم، من أولى،المسلمين أنا ٠ ت ؤيقول المال، بيت 

.وستركديآءإليوض«را،
تدينيوهوالذي لشمه الغارم نمان أنه ذكرنا الغارم أن والحاصل 

ذلكوصورة المن، ذات لإصلاح الغارم ت واكالي ، الوفاء على يقدر ولا 
أنالهم ونلت بينهم، وأصلحت إليهم، جثت قتال ٠لاتفت^ن ؛خن ويرإذا 

بآلفتن،الأحرى اب عمأيها وأتحمل بأف، لكموهاب أتحمل 
تدنمهاأن نكلفك لا تحملتها التي الألأف فهده حقوقكم، تمهلوا أن على 

منشيء وفيها كبيرأ تكليما فيها لأن ؛ وغنياثريا كنت ولو مالك من 
الزكوات.محن تأخذها أن تستحق فلذلك ؛ الحاْ ذوي أموال في الإجحاف 

محنأمأله الني. فأتيت حمالة تحملت قال قبيمة حديث ففي 
لكقام - أواكدقات الزكاة. نأيا حتى مدنا »اجلس : فقال الزكاة، 

,المن ذات لإصلاح حمالة تحمل لأنه ؛ ، ٢١٠٠بها 
:الله سل لي : مابما 

الله،سيل في بمرق أنه أي الخهاد، به يراد إنه العلماء أكثر قال 
العتاد،في يدفجر أبما وكذلك مثلا، راتب له الذي الغازي به فيجهز 

ذلك،أشجه وما للقتال وأدوات ودرؤع لاح ك عتاد بالزكاة فيشترى 
JU(كابالنراتض.١٦١٩وسيريقر)(ممابسمت، 0٣٧١رىرتم)ر١(روا.ا

.الزلكةمحاب ١( ٠ ٤ ملررقر)٤ روا، )٢( 



الأناةهتا.ء،  ٠٠٠٠٠ ١٢٨
تم . —

سجيلني داخل ذلك فكل يكفيهم، ما لهم يكن لم إذا للمقاكن ونفقات 
الذيننحبن ولا ؤ تمار توله ر للجهادكما الكلمة هده ترد ما وأكثر الله، 

ا<،ؤوةاطوافيسلاسالذينصه)أ(وسم
ذلك.

محالكاوةس،وأنصلسفىالأصلم
الله،سيل من فإنه ؤيرصاه الله بمصه شيء كل ، رصاه إر أمريوصل كل 

:ونالواالماحي ياء فيه فأدخلوا الخيرة الأعمال كثترأمن ذلك في فأدخلوا 
الطرقؤإصلاح القناطر وعمل الدارس بناء فيه وأدخلوا الله، سيل من هي 
الدعاةأيضا وكذلك ، تكفيهاماليان هناك وليس لمون المإليها يحتاج الش 

الحاجةعند المعلمون وكيلك بالدعوة، التكفل عر قدرة لهم لثس الذين 
طع. *LUS - فيه يدخل الذي العلم نشر أيضا وهكذا ، القرآن ومعلم إليهم، 
داخةهذْكلها : فقالوا ذلك، \أشيه ajالإسلامجيه الأشرطة وطح الكتب 

•الزكاة من عليها ينمق فإنه بها ص من يوجد لم فإذا ا الله ميل في 
خاصالله يل ومثلأتدفعسالزكاة، : ٧^١ ولكزالأكترين 
بالجامحديزوبالخهاد•

وتمعللا الدعوة فتع3لالت ، الأشياء هذه تعطلت إذا حال كل وعلى 
يتفقمجن يوجد ولم ، القرآن تحبط وتععلل ، العلم نشر ونملل ، الدعاة 

بمناءسلع من وجد إذا ولكن ، يجوز ذلك فعند الزكاة من إلا ذلك على 
أشبهومجا العلم كتب بطح ثوآ-ؤيتبئ - الدعاق بإعاشة ويتبؤع الماجد 

.الزكاة فإن٠الأضرف٠ن ذلك؛ 

٠ ١٦٩أين ، عمران آل صورة ( ١ ) 
.١ ٩ ٠ أية ، اليقر؛ صرر؛ )٢( 



١٢٩ ١٠٠٠^٥٠ صء، 
■ex■ —

ابنالممل:

بلادإلى ووصل ، يلادْ من انر مالذي التقطع المانر بأنه وعرنوْ 
،إليهم الرجؤع تطع يولم ، أهله إلى الوصول عن انقطع ولكه ، أحرى 

.ماله مجن شيء إليه يصل أن يستطح لا ولكن ، بلدْ ،ى غنتا كان ولو 
أن، القاوبمأمافىهذْامت الأزمة قي هذا يئتمور 

أوبواسطةالبنوك بواسهلة مالأ له يرملوا بأن ؤيآمرهم مثلا. . بأولاده يتمل 
بلدهفي مال له مواء مشي وحد إذا ولكن ، يكفيه *ا إليه فيصل ، الصارف 

•المميل ابن مس ش يدحل فإنه مال، له أوليس عليه يقدر ولا 



فنا.،،م  ١٣•
ت■٥■ 

اصانيةصالق،الأصناف وكاوى هل ، ٠٠٠٠

إعطالهمحكم و«ا اثزكاة يستحق محن *وي محن يوجد يائية عوممة : موال 
؟الزكويت الؤسسة محوال أس 

ديرمن ماغ فلا ، وفقراء مسلمين الوظفون ٢لأء كان إذا ت ابواب 
أولهم كراتب يجعلوها ولايجوزأن بمدرامتحقامم، لكن إليهم، الزكاة 
فيوبمالهم إحلاصهم امتجلأب بها يقصدوا أن ولا العمل، على أجرة 

ثالث،طرف أوبواسهلة بخفة إلى ينمها والأفضل العمل، 
أعلم.والله الشبهة عن لإبعادهم ة الوممن أنها يشعر لا بحيث 
؟زأدة أوبمدقرة ماشرة أملم لن الزكاة يجوزصرف هل : موال 

فقر0عرف إذا زمنية فترة بعد أو مياشرة أملم لن الزكاة تصرف ت ابواب 
حمالهمفإكا ، للتكب قدموا الذين العمالة على وهوالغالب ، وحاجته 

الغربة•ع ، ضئيل بأجر بالعمل والرضا الأهل مقارنة على والفاقة المقر 
الأوطة،فتحللهمالزكاق

وأسلمالسراءوالماكتن، عالي المدقات بموزيع ألوم هومحا أنا ت موال 
أحدأيء لها أمرض قد انحاراض مقابل و.كاهأة ذلك ض رابا 
عمالملكة محاملق لإن والطل ، السراء عالي وتوزبمي البك س ابلغ 

اعبرسهل هو: الضخ ياسيلة وموالي وابوية، ابرية الطرق 
الأهوال_، رمواءكايت، عالٍها ايامحالن رعوصنف اكمانية الأصئاف 
؟زكوات أر صدقات 



١٣١*'•ء ادك1ة _،، 

أويعطوك، منها نفقتك المحدثات أهل عر تشترحل أن أرى • ابواب 
إرمحتاجا أوكنت يفعلوا لم نإن ، غيرها من والأجرة والنفقة التكلفة 
كانؤإن ، عليها العامالن من وتعتبر ، عمالك مقابل الأحد لك جاز التكلفة 
وأهلالبوادي من المحدقان لحمع الملوك يبعثهم الدين هم العمال أن الأصل 

.أعلم والله عملهم بقدر الأحد لهم فيحق راتب لهم يفرض ولا الحروث 
أخدركت ممن ط إراار؛اض للعمل حمرت ممري أناثاب موال؛ 

٠١ ٠ ٠ ) الله فضل اصبح والأن ( ريال  ١٠٠٠)هدره شهريا رامحا 
كدالتجهيزللزواج بمب ولكن زؤام م الفترة هذه وخلال ريال( 

أهليمض د)...همآ(ولاعلم هدر واتي الديون عر راكت 
لألمأهوالهم؛ زكاة هن الديون مداد علي عرضوا عذْ بملروفي الحم 
كولودرزقت وفد •تزوج إلم وكمافلت؛ أمددها مش لاادري الأن 

؟ديوني لسداد •تهم الزكاة أخد لي يجوز فهل الديون، علي وك؛رت 
والابنالزوجة وحاجة ، الراتب لقلة الزكاة أحد مجن ماغ لا ت الحواب 

واللهالغارمين من فأنت ، الدحل إر بالشبة الدين وكثرة ، النفقة إر 
أعلم.
زكاةمحن يجوزماعدته فهل ، ديون عليه عندي اياهالن أحد أن يليني ت موال 

هالي؟

وأن، الدين وفاء عن عاحزأ يكون أن يشرحل مالك زكاة له نحل ؛ ابواب 
الوأن الحال، في الدين يدل ما عياله نفقة بعد منه يقفل لا لحله يكون 
مجنتنقص لا وأن ، لديك فيه أوالإخلاص العمل في ترغب نمدك يكون 
.أعلم والله ترى ماذا فانظر، حاجته من أكثر تعطه لا وأن عندك، راتبه 



سى٠  ١٣٢
ت٠• 

إنأض اتحلم ُء يل ش وبس بالرياض الغريمة كلة م طالب أنا : موال 
لوليأكون،خالفأ رايالي ايلاد عذْ في للاضة ذ أعد صالت 
٨٥٠)رفدرْ ملغ وهر الكلة س أخدم U إلا دخل لي ويس الأم، 
غملألم التزلج مكافاة ض اخمول م اخق لي ويس فمط ليال( 

بهذامولأ نمي ولقي أمتدين أن إما محاامحرين؛ وأنا معودي، 
لتلأني ^^٠ انحضن، س الزكاة مال من آخذ أن ؤإما الدين، 

ويمرقالشهري بالراتب يممل ووالدي بالزواج، لمي بإعغاف 
منالزكأْ مال من آخذ أن لي فهل هريا، ثخمأ عشر ئتي اض 

افن؟

إذاثم عليك، تراكم الذي الدين بقدر الزكاة أحذ من ماغ لا • ابواب 
للث،تمرق الش الكافأة كانت إذا إلا الزكاة، أحذ عن تكف، وفاء له أصست، 

أعلموالله الحاجة مدر الزكاة حازأحذ تكفي لا المصارف لكثرة الكلية من 
وملم.وصحه وآله محمد على الله وصلى 
بلدفي وأنا جل البي وانمْلعت مالي فمدت رفد الزكاة لي نحل مل : موال 

؟ءلرو؛ي أردعاعندماصصن ؤإذاأخدماعل ؟ غريب 
لفقدالحال يك، وصانت، بل البك، انهعلعت، إذا الزكاة للن، نحل ت ابواب 

ولاالزكاة، عن نتعفق، حاللث، وحسنت، ارامتغيت١ متى ولكن ، تمللث، ما 
.أعلم والله أهله من وأنت، أخذته إنلث، حيث أحذلت، ما رد يلزملث، 



ص ilSJJI ١٣٣ ة

كانس بمض رقادتوفي سارة، انقلاب حادث أحيتا على ممل ص ; موال 
اكرع؛4الويات بمدد علتا حكم وند الض، رمح بالسادة  ٥١٠٠
وفدوسرون، ضراء لأس ولحن ابرحي، ؤإرش متوش ل كم 

يردونانحمن رأغالب ، علنايه انحكوم ايلغ يي لعن عجرلأ 
؟لظروفا لظرأ أعلها ص نحن وعل ؟ يا جاتزة الزكاة عل معرفة 

أثاربهم الذين العاغلة ثتلخلأنمحملها عن الديات هالْ : ابواب 
كاننإن هذا بغير الحكم يجوز ولا سنن، ثلاث عليهم وترجل القاتل، 
لهمحلت التأجيل، ولو•ع الدغ على يقدرون لا فقراء العاقلة جمح 

حلت، نقر، وتب؛ن الحاني، وحملها عاتلة هناك يكن لم إن وكذا الزكاة، 
الشرعيانماك إلى فيه فيرجع الزكاة واهية العجز إثبات أما الزكاة، له 

عنالعاقلة عجز أوغيره القاصي إثبات إلى ثم القضية، في الخائر 
.للزكاةاستحقاقه يثبت فهنالك الدح، عن الحاني عجز ثم التحمل، 

افانةالأصناف من واحدأ أعهليها أن يكفي عل المال زكاة دفع عد ; موال 
؟جميعا عليهم وزبمها يجما أم القرآن، م ايدكورة 

زكاةعندك لوكان أي منهم، واحد على الائتمار يجرز ت ابواب 
أوأجزأ، الغارمتن على أوصرفتها أجزأ، الفقراء إلى كلها فمركها 

••وسما ونمتا لألها ذلك، أحزأ كلها أوالجاهدين السيل، لأبناء صرفتها 
،زكاة عنده كان من فكل ، ثمانية تقم ألها إلى الحلماء بعص وذهب 

ليسذلك أن والصحيح t الثمانية يعم حش أسهم، يقمهاثمانية فإنه 
•بلازم 



فتا،ى.'- ٠٠ ١٣٤

إك* : له غال اليمن معاذأإلى بعث الرسول. أن ذلك على والدليل 
اذس؛أءدءمأءلاعرك عم ؛إن ٠ غوله: إلى . ..الكاب« ض واس هض 

مضصض،وطسصمدضمصأ>اا،أن 
ذمته.بردت ٠قد للفقراء أداما من أن على يدل ، الفقراء على محا ؛انتصر 

وسامرغموا()هما(ممابالإيانأهإ\(ىابايى،. )ا(بياسريرقا)0هما، 



٠٠٠٠-الزكاةفناري 

مرفاJزىةJلأقارب

وااواكوغ؛ره|ىلإخوانوالآس 

وعل*حتاجأ؟ كان إذا الزكاة س ولده بمض أن ^١^٠ علبمح : سرال 
؟الزكاة س الإخوة بمض وعل الزكاة؟ امحاجأفن الأين زوجة صطى 

وأنذكورأؤإناثا أولاده أوأولاد لأولاده الرجل زكاه نحل لا ت ابواب 
لأزستهاالابن زوجة وكذا ، احاحوالأنه.اوزمباسضإذا، نزلوا
كانإذا الزكاة لهم كحل الإخوة أها • والده على زوجها ونفقة زوجها على 

•لهم لوجودأولاد ولايرثونه لايرمحم 
؟والأخوات كالإخوان، للاقأوب الزكاة يجوزدفع عل : موال 

مرنتهم،تلزمك الذين الورثة من يكونوا ولم ، كانوا؛قراء إذا ت ابراب 
.الشرطن بهذين لهم الزكاة جازدفع 

محنديوله أسدد يجوزأن فهل ديون، علمه وزوجي مزوجة امرأة أنا : موال 
؟أصل فاذا أعدت4 ؤإذا ؟ ذمي زكاة 
فلاالّعض، بعضهم من تمح لا الزوجتن زكاة أن الصحح ت اخواب 

الزكاةمح، ومحيا زكاتها من لزوجها تينع ولا زكاته، من لزوجته يدفع 
.المروضة 

وولدكزوجك ٠ : المي. لها فاو لما الل عد امرأة وثب حديث أما 
•المقروصة الزكاة ت وليالتهلؤع صدقة فهي ، ، ١١٠علههم تمدهن س أحق 
•معد ايي حديث كتاب\إنك\»من ( ١٤٦٢وفم)الخاري احرجه )١( 



ادأك1ةفتاْء، ٠  ١٣٦
ت•ص• 

لأنهاأحرى تزكي.رة غإنها ذمها زكاة لزوجها دنت ند كانت إذا أما 
.يتحقها لا لن الزكاة أعطت 

تضمل أخرى، امرأة لديه رجل س محزوجه أخت ابمة لديه شخص : موال 
؟الزكاة س اس عدْ 

؛عيهاينمق لا وزوجها نميرة كانت إذا حالها بمليها نعم ابواب؛ 
•التوارث لعدم أوبخل، لفقر 

ومل؟ بملي لا إله علما أموالي زكاة من جزءأ أخي يجوزاصناء مل : موال 
؟قلوبهم الولمة من أعمرْ يجوزأن 

فيهاالإثم له وسن الصلاة، ترك من وتحذره تتصحه أن عليك ت ابواب 
وتقهنيبه، صلتك تنخ أنك نأ-محيره الصلاة، أداء عن وامتغ أصر فإذا 
اهتدىفان الحال. هدْ على دام ما الزكاة من حش تعطيه ولا صدثتك، ءث< 

غيرهامن ولا الزكاة من لا تععله فلا وعاند أصر ؤإن وأعطه، ثعدإليه ورمع 
.يتوب أن لعاله 



١٣٧م هتاْى 
م ت

اJزواجيريد نمن الزكاة صرف 

سبه ؛تزؤج ماعلك ولا الزواج، يرد لإنمان الزكاة تمرق مل : مزال 
JU؟

منالزواج إن •' الوا نشمشايخنا، بذللش تى أفنعم. ت ابواب 
وهوملحق،الحاجاتا الحماة هده قى صرورة أته وكما الضرورات، 

حاجتهفكذلك . . والكن والشراب الطعام إلى ان الإنكحاجة الضرورية 
علىكثيرة مقاصد ولحمك صرر، عليه لحمل يفعل ولولم الزواج، إلى 

ماالزكاة من يأخذ أن له يباح أنه ذكروا ذلك فلأجل والشابات، الثماب 
لذلك.هوتابع وما ووليمته زواجه، مهر في به يتمن 

ؤإكيبالرياض، الإسلاميان معود بن محمد الإمام بجامة  ٠٣١١١٠أنا : موال 
مكافاةأن فدٍاككم وكمابملم مالي، الله بإذن الزواج على مغيم 

الزواجلإ؛ْلدات إن وحٍث ضل، ريالأ وخمرن يماممائة م ١كلالب 
اللهسوى الزواج إكام على ياعدني ممدومحالي لدي ولمس كيرة 
براتب،مؤذنا بممل والدي إن وحيث الختر، أعل مساعدة ثم تعالى 

لييحق عل ذللث فلأجل اعدتي، مولابمتطح ليال(  ١٠٠٠)
الزواج؟لإتمام الزكاة من الأخذ 

منلأنه الزواج عر انة للإعاة الزكأحذ من انع ملا : الحواب 
والغاربنالفقراء وحاجات لضروريات ممرنها والزكاة الضروريات، 

واللهوالتكاليف للمهر الكفاية مدر الزكاة مجن تأخذ أن فلك ونحوهم، 
أعلم.
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ثلاثاتس أش قهر، راث وأستلم والة، الد ولله متدين قاب أيا : موال 
فتهما-در، أمل ساعدني الزواج على عزت وعئد،ا ريال، آلاف 

إلاسا، ارأة تزوجت ذلك ويمد لي، أعدى س ومحهم قرضتي، أس 
الولادة،وشك وعلى حش الزوجة عدْ والأن ما، فها وجدت أثني 
ائالأجمع الأن وأنا . ولادتها بمد الله ئاء إن الْللاق على عازم وأنا 

بدفعلمانوم الديون بمض ض أن وحيث أخرى، مرة أتزؤج لكي 
محنعلي  ١٠شهريا أمدد أنم إلى إضافة المادم للمولود شهري ملغ 
أخذلي يجوز مل هيرجدأ' ملغ إلا الراتب س سمي ولايض ديون 

الزكاة؟

بعضذمتلث، ؤيبمى؛ي النكاح تعقد حتى الزكاة لك نحل لا ت ابواب 
ولدكأم زوحتلث، تمالث، أن أنصحك، وأنا ، منفتكون وتوايعه الهر 

أنهاسوى عيب بها يكن لم إذا غيرها من أحن تكون نقد ، ثيباولوكاستا 
أَ.والله __، 



١٣٩ج ال-كاة هتا»ء، 
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صرفالزىةسض

فيالله إلى الوعرة في مهم والشربمل الإسلام الكتاب تغر إن فصث، : سؤال 
واخثالشرعة المادات رمءدءح الشدة صحيح في الزمان، عدا 

يب،راضإضفرصصادكر،ضل
رفدالإسلام، رالقربمل الياب وطاعان لشر في الزكاة صرف يجوز 
القرارعته صدر رفد  ٠٠١٧١عدْ الممهي اقمع مجالس نافش أن سق 
م:

وصمهآله وعلى محماد نستا على والسلام والصلاة الخاين رب لله اشد 
أجممزومد:

ا،لكرمةككن والعمدة القامة بدورته الإسلام الممهي ابيع مجلس فإن 
معيعله يدل ما درامة ويمد -— ٠١٤٠م/ه/ه ، اأو ٤ ٠ يعن فيما 
نلهرأنفه الرأي وتداول ومنافقا ١لكربم، الأية في ه الله سل في وؤ 

ساءفيااوا،مني:
الخزاةعلى الكرممة الأيت في ه الله سيل وفي ؤ : فمرمهمر: أحدهما

فمريريادون القول سا وأصحاب ، الياء جمهور رأي وعذ>ا الله، سيل في 
ِلالأهفي انحاصامحزاة على صهسازكاة 

صالي.

الخامةوارافق الحر، أ>اف لكل عام خامل الاه ممل أن : الخالي القول 
مماالخلرق، ودح والربمل الدارس وبماء وصيانتها، الساجاو ياء س للمسانمعن، 



<u_فت،«ء، ج
ت٠' 

واخارهارصاْ وقئ القدمن، س هة نول ومذا اسين، ريني الوين يي 
اغلسترر المرشن أدلة ومحتادسة الرأي تداول وبمد ، التاخرين س 'يقم 

بالآك؛راةماضت
لهوأن اسين، عانماء محن ءلاممة به هال م القاني القول أن تفلرأإلى ~ ١ 

بمقرنالذين ؤ : محار نوله مثل الكوكة الآيات يمض اكفلر؛ي س حفلآ 
الأحاديثومحن ، ، ه)١ محاأنفقوامحاولاأذى لابميمون ثم الله سل م أيوالهم 

فأرادتالله، سل في ناقة جعل رجلا أن : داود أيي في جاء محا محثل الشريفة 
.)٢( ٠ الله سل في م فإن اريا ٠ اييامحرأته 
سار،عوإعلاءكنمة الجهاديالسلاح الممدس أن وطرأإلى ~ ٢ 
كلأمحكون مهمتهم أداء على وماعدتهم ودعمهم الدعاة، يإعداد دبمه ونغر 

.جهاداالأمرين 
صه.الله رضي - أض عن اخاكم وصححه والمحاني أحمد الإمام روى نا 

وألسكماالم.وأنفسكم بأمحوالكم الشرك؛ن ءجامدوا : فال الم. أن 
اللاحدةمحن والعمدي بالهروالفكري مححارب الإسلام أن إلى وظرأ ~ ٣ 

المائيالدعم يدعمهم من لهؤلاء وأن الدين، ومائرأعداء والتماري والهول 
يهيغزون الذي الملاح بمل يقايلومم أن اسن على بممن يإنه وانموي، 

. ٢٦٢الآة: )ا(-ورءاوترة،
رالمهتيوصححه. ( ١١٨٤،  ٨٣/ والحاكم)١ . التامالئ،كتاب ١( ٩ ٩ رقم)٠ ابوداود أخرجه )٢( 

١(. ٠٨١الإرواءرنم)^م الأياتي صححه والحديث ١(.  ٦٤منه)آ/ ؛ي 
وابنح؛انواىنيرنم)أا،'م(محابالحهاد. >م(اءرجهابرداودرنم)أ'هأ(محابالحياد. 

إمادءصمح.ت ( ٣٨٢رنم)١ الشكاة أحاديث تخرج م الأJاتي وتال -مراري( ١ ٦  ١٨رقم)



ما1زئت فتا5ى 
'٠

.محته موأتكى ومما الإسلام 

خاصةوزارات لها أصيح الإملأمة اللأي ؛ي الخروب أن ولفلرأإلى " "٤ 
لايرجئ،إئ4 ، الخهاديالدعوْ بممحلأف دولة كل مزامة م ولهابمودعالة ؛ها، 

.ولاعون ساعية الدول غاف مزانًات م له 

اللهصةرر_يامحريماسة_دخولاكعوةإنى فإن كله لدلك 
الأيةم ه الله سل وش ؤ : ص ض أصالها ودعم عيها، يمن وما صالي 

أجممن.وسلم وٌعه وآله مجمد نمتا على الله وصلى عدا الكرممة 
أنبمح أمرعام ما  ١٠:)فقال الغخ آل إيراهمم بن مجمد الخيخ أما 
امهوص الله، إلى للدعوة  ajuعوإعداد،وة الزكاة، س له بمرق 

الله(.ممل أعفلم م وذا الخهاد، ض دخل وذا الدين عن 
؟الهمة ايالة طْ ش اكممل هييككم ترجومن 
صححنول الثهورون العلماء هؤلاء ماذكره إن أنول فإني ' ابراب 

،والرشدين للدعاة وتأيد ، السلين على توسعة ونجه ، محييي ورأى 
٠السرين رقع انمين لسر تري وسيمب 

،بل حموجمعه ، إليه الوصل هوالطريق تعالى الله محبيل أنه ولاشك 
يهدىأي ، ه١١الملام سل رضوانه انح من الله به يهدي ؤ ت تحال تال كما 
إليهيقرب صالح عمل فكل الملام، إر سلكها من تودي التي المثل إر 

أنيحب تعالى الله لأن الله؛ سبيل فهومن وجنته رضاه إل ؤيوصل تمار 
آيةفي ذكر تحار فالله ، وكرامته نوابه علمه ؤيترتب ، إلمه به يتقرب 

٠ ١٦ت الآأة ، ، xlilصورة )١( 



الزكاةفناري م
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والغارملكلمقير بهم، الخاصة لحاجاتهم يستحقونها أشخاصا المدقات 
،الحاصرة وحاجته يأحذها،لصلحته ممن ، ونحوهم السل وابن والمؤلف 

الهجرةالله جعل وقد 4 الله سل وم ؤ : بقوله الأحرى الخهات أجمل ثم 
مراغثالأرض م يجد الك سل م يهاجر وس ؤ ت تعار بقوله سله من 

.كيرارسةهأاا

والردالدين، محاسن وبيان الله، دين الدعوةإر مصالحة أن ولاشك 
ونحوذلك،والناذق^ن الكفار شبهات وتفنيد واللحدين، دين الممعلى 

فإذاالبشر، عر وفرصه وأحيه ارتضاه الذي دينه ونشر الله نمر هومن 
ويتجرعالأمام، إر به ؤيدبع عيه، ينمق من يوجد ولم الهاب هذا تعطل 

فيهيمرق أن وجب عمالهم، في استمرارهم يكفل مما والمملحن للدعاق 
منأعم تكون ك فه •الممة اكس، لاقتضاء المقروصة، الزكوات من 

فدعولأء فإن السل، وابن والمؤلف كالكأب المذكورين، لعض دفعها 
المفسدينض الرد ممرورة اكرورة س فيهم ولايكون المر، بمحملون 

أفرملةوتسجل الدين، وكتب المماحف ومع اللم ونشر المتاهن، ولع 
الشالشبهات ومتاقشة وأهدافه، الإملأم حقيقة بيان تتضمن إملأمة، 

منالصالح هده على الإنفاق توقف فمش البصائر، صعقاء على تردج 
شرعتالش الزكاة، مجن أشبهها وما ، جميعهاعر المرق حاز التبرعات 

وآلهمحمد على الله وصر أعلم، والله حلتهم، يد وما الإسلام لصالح 
•وملم وصمه 

.١ • • : الأة ،  ٠٧١)ا(ّررة 
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مجمةاتجواهز هراء م صرف 

اغاضراتأياء في جواتزوفدجٍا،ٍ،ت ثكل على الزكاة صرف يجوز ،ل : سؤال 
؟اد٠لمsإن رغم لأنمسسن 

أما، كجوائز ولوجعلت الفقراء للمسلمين الزكاة تمرق ت ابواب 
■غترمحا من ويجارون 'ء٠اد٠م عرف إذا لهم تمرق فلا الكفار 

العامةالخيرة اسار؛ع لصالح الزكاة محرف 

والهرسك،الوستة في الخرية اكارع لمالح الزكاة دفع يجوز عل ت سؤال 
،بم|محذونها التي اراكز لإبمبمار وساود ، اووعاْ لرواب فع دس 

المالفاوغيرعاالشدة وطعكما امحاج؛ن، الهللاصا على واسة 
فكماليه بارك مأجورين أفتونا اطنمرية، الدعوية الأعمال من 

وبملمكم؟

لأنها، الله بيل ني اؤع المثسهذه أن — أعلم والله ~ أرى • ابواب 
الدعاةفإن ، ومعنويا يا حالمجاهدين وتقوية الكفسار جهاد على تمن 

ؤإذلألتعالى الله لكلمة إظهار هي التي والمائة العقيدة المسلمان يعلمون 
نحويندنعون وبها ، السلفية العقيدة على للمسلم؛ن وحض ، وأهله للكفر 

السلفيةالكتب طريق عن الدعوة كانت وسواء ، الكفار ؤيقاتلون أعيانهم 



ادزك1ةمتاوى ه
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.أعلم والله العامة أوالدعرة والدروس الحاصرات ؤلريق أوعن 
ارا|لر|مءلهم ، اللمعان ال٠واءل ماعدة مغررٍع ايجد في لدينا ت موال 

العداياتالواد بمص _LJ^ فغرم ، أوفقراء أوأبمام عالل، درن 
بمضإلى إضافت عريي، شهر كل بداية في وذلك الأمامية، 

يعضأوهدكرالأعاتات . وغيرعا الأع؛اد في المطوعة الإعانات 
ضْكل بمبموزدلجمكا٠ ظيىمواج.فهل الشباب 
الخالات؟

أراملبمقتهم عولأء لثل الزكاة صرف س مانع لا أنه أرى ؛ ابواب 
أمحلمن وكلهم ، ممونين ونقراء ، حاجة ذوي وأثتاما ، عائل بدون 

وصلىحيرأ الله ئجزاكم ، الخير على يساعد ممن وأنتم ، للزكاة الاستحقاق 
.وملم وصحبه وآله محمد علي الله 

يافيإخوان بماعدة وكيلك فردية، بمجهودات لم الله س بموفٍق ت موال 
فيالطية راكعالٍل لكغغص مركزا وجهزنا أستا ، اللي محيا 

عوالركزذا . المومال س والومطى الشرقية امالة التطمة 
وصفرف4ٍادال«ءن إخواننا من ونمق بمطتهامايون منهلمة في الوحي 

اكشغؤصبخيمات الركز ذا وبموم • والأويشة المدية الأمراض 
أياكا الله، ثاء إن المحح الخلاج علي ساعد مما الدفقة اسة 

الخدماتمسهلن الصحيحان، الدبمية والتوعية الدعوية بالأعمال نقوم 
نوفرمحاللمحتاس.الم والأدوية الملية 

إخواكاارك يشأن أردنا ووسٍأها وكيلك الخدمة ولامتمرارطْ 
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صرفبمبمرز فهل مركز. والأدوية الأجهزة بعض بقراء انحتون 
الأخرى.والية الخلاجٍة سطت الزكاة 

منالعلاج لأن ذلك، في الزكاة صرف جواز أعالم والله أرى : اخواب 
العلاجوثمن الكشفح تكلمة على يقدر فرد كل وليس الحياة، صروريان 

الزكاة،من ممون أن فهوأهل مجانا ذلك يعمل مركز هناك كان فإذا ، ونحوم 
السنة،بالدعرةإلى يقوم ذلك ومع ، والفقراء يالعونين احتمى إذا ّسما 

كثرةفى والترغيب المعاصى، من والتحذير الامتقامة، على والحث 
الراكزهذه وأن وحده، هوالله الشافي أن وسان نان، والحالصالحات 

مفيدأتأسيسه وكان المركز لهذا متسع يوجد لم فإذا ، لعباده نصبها أصجاب 
أعلم.والله الحاجة يقدر الفروصة الزكاة من تموينه جاز ذكر، مما 

جا*عمجد وهوبماء كسر، بإنشاءمشروع تقوم جمعية لديا : موال 
الكرم،القرآن كحميفل خاص م نوفيها إملأمة، عربية ومدرسة 

مثللإنشاء الزكاة من الأخذ للجمعة يجوز فهل طي، ومضوصف 
الشروع؟هدا 

الذكورةالثمانية الأصناف ر إلا تصرف لا الزكاة أن الأصل : اخواب 
قلوبهم،والمؤلفة عليها، والعمال والمساكين، ، الفقراء وهم القرآن، في 

بعضذهب لكن السبيل، وأبناء والمجاهدون، والغارمون، والمكاتبون، 
الحهادأنه والمختار الله، سبيل في تدحل الخيرية الثاريع أن إلى العلماء 

أعلم.والله الزكاة غير المثرؤع لهذا فالتمسوا هذا وعلى شل 
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وهذه. العلاج بهذا ْسرع يوجد لا أنه وحث ، الحياة هذه في الضروريات 
ماذكريجوز أنه فأرى ، المواهكن علاج تتولى لا الدولة وأن ، الأدوية 
فيفيدخل ، الزكاة من مهما عليها للعامالين جعل تعالى الله فإن أعلاه، 

وكذا، والدعاة ولالصيادلة لهم الإركاب وتذاكر الأؤلياء رواتب ذلك ذلك 
إذاالماسة للحاجة المصارف من ذكر وما ، قيمتها ودفع الهلية الأجهزة ثحن 

•أعلم والله الضروريات. من فهي ، ^٤ يوجد لم 
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ولأسالزكاة صرف 

ألأضالزكاْكيولأشويأزم.قال: وردفيممد 
اإنفقال! فنظرفيهمافرآهماحلدين ، رجلان أتام لأنه وذلك ، ا مكتسب 

فيفاشترط . ، !١١مكتسب ولالقوي لغتي الركاة ولاتحل ، ضماأعيتكما 
يستطحلا ولكنه البدن، قوي يكون من هناك لأن با؛ مكتيكون أن القوى 

ولاالاحتراف ولا المال، تنمية يحن ولا التكب، يعرف ولا الاكتساب، 
.فقيرا فيكون الاشتغال، 

لأناونىهس!رواوضدلبمستمانسْطلجم؛ 
مالمحله فالذي ، Iفقراتهم ض ورد أشالهم من وخذ • قال: سن: 

وهدافقير، اممه زكاة فيه مال عندْ ليس والدي ، غني اسمه زكاة فيه 
يملك(الدي الغي فقالوا: المحاب، بربع حددوهم وقديما تحديدهم. 

النصاب.رع وهم، درهما، حمس؛ن 

به،أهله يقاس زمان كل بل لتعريف، يخضع لا هدا أن والصحّح 
لوالألف، لأن محيا، يعد لا الألف، أونصف ألفا  viUإتانا؛لوأن زماننا ففي 

إلىاحتاج ولو ضيافة، تكفه لم صيما به ولونزل لأنفقها، حاجة له بدمت، 
الحال.هدم في غنيا يعد فلا ه، نفأولكسوة أهله لكسوة تكفه لم كوة 

ئىني)ه/هه(فيهمى؛ومححهابينيفي
رتم)أبح(.الإرواء 

.تخريجه نندم )٢( 



١٤٩م فنا•،، 
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—مثلأ ~ أدركنا فنحن ، أدركتاْ الذي الأول الزمان أيما؛ي وكذلك 
حجأنه ذكر أعمامي أحد إن حتى ومتوفرة، رحيمة فيه الساغ كانت زمانا 

الريال،محن بأنل وحدها الفدية حتى منهما، أنفق ؤيالأن إلا معه وليس 
سنة،سمن من نحوأكثر من وذلك ؤإيابه، ذهايه في وأكله نفقته والبقية 
.س، يخنلففالزمان 



_UIفناري ٠  ١٥'
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بنوهاضمومم هحس لإل قاة ايز صرف 

لأالسد.ولأؤ\ّوق\تي.تمسملأنحلالزكاة 
أبومناف عبد لأن وذلك وبنوالطلب، نالوا'' العلماء من وكثير هاشم، 
نأمابنوهاشمونوفل، وعجلثمى والطلب هاشم • أربعة وأولادْ هاشم 

بنوحصر فلما مناف، عبد ذرية من الطالب وبتو ، . الّك، ُّّهم الذين فهم 
رمحيولا إحواننا أنتم ونالوا؛ بنوالطلب، معهم لحل الشعب في هاشم 

وحعلالغنيمة، ومن الفئ من الض. أعطاهم فلذلك عنكم؛ نتخلى أن 
فأنؤ تعالى: فوله في الذكورين القربي ذوي من وجعلهم الحفل، هذا لهم 

ولم،،  ١١ه السل وا؛ن والسام والتام المرئي ولذي ولارمول جمه لله 
بنيفي فقال يناصروهم، لم لأنهم شمس؛ مد بني ولا نوفل بني بمعل 

.ولاإملأمجاهلة بمارفونافي لم إنهم I الهللب: 

منأودعaلون لفقيرهم الزكاة مجن يحرمون هل العلماء اختلف وفد 
يولهملم واللام الصلاة عليه الرسول أن مادام ■' قالوا منهم فكثير الزكاة؟ 

الخمزمنواسرعلىإمحلائهم ، الزكاة من يعطهم ولم ، الزكاة على 
•هائم بني مثل ألهم علي دلل ذلك فإن الس، 

وأنهاشم، بجي يختص الحكم وأن لهم، ءاثلين ليسوا ألهم والراجح 
•القربى بذوي يمول الذين همم هاشم بني 

.اأالآ؛ة:)ا(-رر؛الأمال،
^باش،وسساسريرم)آ-همكاب

ضرم)حيهآ(و)-^آ(ممابا>اجوالإ>ة.



١٥١ ٠٠٠الزكاة فتاوى 
.ذه.—

نذهبالقربى؛ ذوى فى م احتلأئ العالماء أيفأ اختلف وفد 
هاشم،بني من يكن ولولم الخليفة، أقارب هم القربى ذوى أن إلى بعضهم 

سهمهر الذي م الفبهذا تبدون يكانوا أمية بتي فى الخلافة كانت فلما 
بنيإلى الخلافة آلت ولما قربى، ذوى نحن فيقولون؛ القربى، ذوى 

ذوىهوسهم الذي سهمهم استعادوا هاشم، بني من الماس منر الماس، 
القربى•

بأنهاالشي. عس وفد الزكاة، س سلون لا هاشم بمي أن والحاصل 
صدقةس تمرة أحذ مرة الحسن إن حتى لهم، نحل فلا الناس، أوساخ 

أحرحهاحتى واللام الصلاة عليه الني يتركها فلم فمه، في فرصعها 
معا ١  ١٠يا تحل لا إنها كح! كح ء بقوله: الصدقة؛ في وألقاها ريقه، وعليها 
انمدتةس تكون أن لولا  I١٠ نال العلريق في تمرة وحد ولما طقلأ,( كونه 

علىدليل ذلك، فكل الصدقة. ص تكون أن حشية يأكلها فلم ، ٢١٠لأكلتها 
الخمسخمس م لكم إن أ بقوله؛ علل ثم واللام، الصلاة عليه تورعه 

،٣١٠المده عن •اميكم 

ندالأن لأنهم وذللئ، ؟ يعقلون أولا يعملون هل الأن احتلف، وقد 
ولا، الفيء وص الخمس، حمى وس المال، بيت س محروم؛ن يكونون 
أنإلى ؤيحتاحون وديون، غرامات، منهم كسنا ؤيعتري ، شء يأبهم 
فالذلك،الزكاة؛ من إلا يعهليهم س يجدون لا وقد عنهم، مايخممإ يعملوا 

الزكاة.محاب ١( • ٦ رنم)٩ ومنم الزكاة، محاب ١( ٤ ٩ رنم)١ الخاري رواء )١( 
المرةم)اي«ابمىاباتركاة.باووع،وس

وببنين٩١/٣ىلفيبعايوس)"؟(رواْ 
حصثن.أم وتقه وند كثير كلام وفيه فيس 





اتزكاةفتاوى 
'م

١٥٣

حول•تغرقن وفتاوى مااتل 

لمولكني ليه، م صه لديه أن ويذكر دث. عليه أن ادعى شخص : موال 
مالأفأعفه كيروافراسٍه، فخص فهومجرد لاأعرفه، وأنا أرْ 
؟أرجوإفادتي محلها؟ في الزكاة فهل لزكاة. اس 

رممشرذكراساءنمإذاأثه الله، شاء إن محلها ني اخواب: 
بلأحرى، مرة لالصاو0 تغرم لا نإك الميتة أهل من وأنه فقير، أنه 

أنالحدث ني ورد فقد غض، أنه ذك بعد لوسن حتى أعطيته إذا جزئك 
نقالمارتأ، فأعطاها يصدقه فخرج ميتة، الليالة فن لأمل. ٠ تال رحلا 

لأتمدتنسارق. عر الحمد لك اللهم • فقال • سارق عر تمدق • الناس 
يتحدثونالناس فأصح زانية. فأعطاها يصدقنه نخرج يصدقه، الليلة 

يصدنة.لأتمدفن زانية. عر الحمد لك اللهم • فقال • زانية عر تمدق 
الحمدفقال: ض. عر تحدق فقالالاس: عنا. فأيلماها يمدنه نحرج 

فقدصدفك أما له؛ فقيل فار سارق. وعلى غني وعر زانية عر لله 
فلعلهاالزابة وأما رقة، العن س، يتحففلعله السارق أما . ، ١ ل تقالت، 

تعرفإذا أي، الله آتاه مما فينفق يعتبر أن الغني ولعل الزر، عن به نعق ت
أموال،وهوعنده المدفامحت، وبمتحقون الخير يحبون الناس س عدد عر 

•تشل لم أنها يذكر ولم ماله من يخرج ولعله يتمدق، فلعله 

.:ا(اخر-بمطمرم)آآ'ا(ئابالزى؛





١٥٥ ١٠٠٠^٥٠ فتا،ى 
.مت

.واحدة منة عن الزكاة قيودي زمان، من الحول عاليه حال قد 

ائالوعدا رال، آلاف بمسة بمرم ممر فيه لخل له و الله رحمه أيي ترفي ت موال 
؟زكاة فيه فهل الوره، بعن يونع 

بلغإذا زكاة فيه التمر لأن الزكوي، المال من يعتر هذا نعم، ابواب؛ 
.تقعل لا فالزكاة ميونع ولوكان المبع، هذا 

؟إءلهارAا أم لمسحميها صرفها عد بالزكاة الإمرار ت أفضل أيهما ت موال 
Iتعالى الله ال نوند ، ألة المهذه في العلماء اختلف ند ؛ الحراب 

فهوحجرالمقراء ونونوها تخفوها ؤإن م فمما المدقات بدوا ن إؤ 
بهيايظن ألا هي والمصالحة مصلحة، فيه يكون ند فإظهارها ، ا لكمهأ١ 

هذات الناس لقال يتمدق، أحد يره لم لو — مثلأ — فانه البخل، ان الإن
فيإن ومل؛ المدقات، ويمغ ، الحقرق ويمغ ، شيئا يخرج لا ، يخيل 

أنعلموا فإذا ، الصدقة إلى المساقة عر ااناس حث ؤإشهارها إظهارها 
الدينفيكثر منله؛ والراح والثالث الثاني فيتصدق ؛ بكذا تصدق فلأنا 

منافسةولكنها الناقة، من شئ فيه ذللئ، كان ؤإن المساكين، على يتصدقون 
.صالأ 

اللهقال فقد ، يظهرها أن يجوز لا فإنه ، الرياء نفسه على خاف، إذا أما 
وفي، للناس رياء يعنى ^ ^١٢الناس رئاء أهوالهم بمممحمون والذين ؤ ت تعالى 

هاتركتI ! قال أحدهم أن النار بهم تحر من أول هم الذين الثلاثة حدسث، 

٦٧١الآة; )ا(-ور.-اوزة،
الآيت:ه*ا.)مآ(ّرر؛اس،



؛ISUI_،، *اه  ١٥٦
تم

اللأتكة:وتمول كذبت، ت الله فقول نه، أممت إلا فه بمفق أن نحجؤ ئ ثس 
لمالأر فل، لفد : جواد يغال تمدفت ولكنك الق، ومول كذبت، 
سخيوهذا كرم هدا ويقال! الناس بتن لمدح إلا يتصدق مهولم كريم٠ل١، 

•نوى ما إلا له فلس وجواد، ومنفق 

أنهورأى ، ولاذمهم الناس مدح فيه لايوثر أنه ه نفعلى أس إذا أما 
بدواإن ؤ : الكريمة للأية جائز إظهارها فإن غيره، به اقتدى أظهرها إذا 

.،٢١٥اكدةاتس«اى 

علىيحرصون الصحابة أبناء س كثير بل اللف س كثير كان وند 
أنهمأى يشعرون، لا وهم الفقراء يعطرن كانوا إنهم حتى الصدقة، إمرار 

المالهدا ياتى أين من الفقير يدرى لا و وماأثسهها الأقوات من يععلونهم 
هوالذي المدقات إخفاء على لحرصهم ونحوه، الغداء وهذا القوت وهذا 

اللهيظلهم الذين السبعة حديث وفى ، الرياء عن وأبعد الإخلاص فى أبلغ 
•ممينه تنفق ما شماله لايعلم حتى فأخفاها بصدقة تصدق ورجل ظله فى 

.، ٣١عليه متفق 

•الإمالة ؛ي ، ١ رْ'٩ رنم لم مدرا• طؤل حدث (حزءمن )١ 
.٢٧١الآة: )آ(ّرر؛اوغرة،

(فيالزلكة١ \T' وميررقم) . <فيسءأن ٦٦٠الخارىرُم) أخرجه )•١( 







١٥٩الزكاةفتاوى 

السراة زك

أحكا»بهامن وما؛تعلق 

فك^ةننممجيتفا وسسب وهاة 

وصباحالفطر عيد ليلة وفي ، رمضان آحر ؛ي تخرج الش الصدئة هي 
الزمنوش ، الشهر إتمام صّد شرعت لأنها الفعلر بزكاة وسميت الفهلر، عيد 

عيدأوصدقة الإفطار، زكاة فهي رمضان، من الصائمون فيه يفطر الذي 
رمضان.إكمال بعد الذي الفطر 

الغطي:نهاة تشوبه تاريغ 

منالثانية السنة في أي رمضان، قرصية وقت سرعت، الظاهرأنها 
له،تابعة فهي منه، الإفهلار ؤإلى رمضان إلى تضاف لأنها وذلك الهجرة، 

•الفهلر زكاة يخرجوا ولم الشهر صاموا أنهمر١، يذكر ولم 
اكطي:نهاة يضم 

اسرمول رض I عمرقال: ابن عن الصحيحن ففي ألهاواجة، لاشك 
،شعؤر...!١٢م كرأوصاعا صاعاس رمضان، الضرس كاة ز. 

منأنها على فدل والإلزام، الفلاهرهوالإيجاب قي والفرض ٠ يث الحلو
الفرائض.

•■منهم افه رضوان الكرام وصحابته ه الرسول أي )١( 
(٩٨٤وملميرثم)اضلرر •فرض باب؛ ١(، ْ • الخارييرغم)٣ )٢(أحر-بم 

التمروالشمرا.محن اد.اومين اكلرملي ازلكة ياب; الزلك؛، في 



_UIفت1,ى ٠
ت

يمولونالحنفية لكن ذلك، على الإحملع وغيره المنذر ابن مل وند 
والواجب،الفرض يئن التفريق ني ناعيتهم على القرصية، دون بالوجوب 

الفعلركمازكاة ني نزلت • بآراا ننم س أقح فد ؤ تعالى؛ توله أن روى يند 
مرفوعارأ،.حده عن أيه عن المزني عدالله بن كير عن حزممة ابن ذلك روى 

؟تحب س وعلى ؟ سرلان أم اكئرواجة زكاة عل : موال 

علىفرصها الني. لأن المسلمن على واجبة الفعلر زكاة ابواب؛ 
تمر،أومن طعام، من صاعا وقدرها والصفروالكير، والأنثى، الدكر 

صلاةإلى الماس خروج مل تخرج أن بها وأم أواثط أوزيب، أوشعير، 
اللغومن للصائم طهرة رمجضان؛ آخر في شرعت نبوية فريضة فهي العيدرم 

٠والسوال العلواف عن العيد يوم يستغنوا حتى للمساكن وطعمة والرفث، 
الموفق.والله 

الغطي:، il^jيع تقومن 

سللماثم طهرة المهلر زكاة الله. رسول فرض I ت نال عباس ابن روى 
والدارقطنيماجه وابن أبوداود رواه • ا للمساكعن وطعمة اسورالريثا، 

الخوضيخلومن لا الغالب في المانم أن وذلك . ، وصححه١٤والحاكم 
هوالسانحلالذي والرفث ، القول من فيه فائدة ومالا واللهوولغوالكلام، 

1\.)\(صور>-\لأى\لأبة:
٤٦ ٢ • رم صص0 ش م ابن احرجه )٢( 
لموم، الزلك؛ كتاب ( ١ ٥ • ٩ برثم) البخاري صرأحرجه ابن حديث إلى بذلك الثخ يثير )٣( 

.الزكاة(محاب  ٩٨٤برقم) 
)أ(أخرجهأ؛وداود؛رثم)بم'1ا(وابنس؛رقم)؟أخا(والخاكم)\/بم«إ(والاوارم

الذمي.وواقعه الخاوي صء؛حءرشرط : الحاكم ثال )آ/ح"اا(واوءبمني)إ/مأا(. 



مال-ك1ة صء، 
مت

تطهسناالصدقة هدم فتكون ذلك، ونحر بالعورات يتعلق مما الكلام، من 
ثوابتقص التي ا،لكروهة، أو الحرمة الألفاظ هده من فيه وقع مما للصائم 
الصيام.وتخرق الأعمال 

بقيةليثاركوا المعوزون، الفقراء وهم اكين، للمطعمة أيصا هي ثم 
همنأنموهم » الأحاديث: بعض في ورد ولهذا بالعيد، فرحتهم الماس 

يتمواحتى حاجتهم، ومدوا أطعموهم يمي ا  ١١٠الرم هذا م الطواف 
•وسرور فرح يوم ص الذي العد، يوم في والمكمف الطواف عن 

منلحذر يصوموا لم والدين المكلضن وغير الأطفال عن إحراجها إن ثم 
الكلف؛ن،غير لأولياء طهرة وتكون الحديث، في داخل أوسفر مرض 
طهرةفتكون ، عذرْ زال إذا يصوم موف أنه على لمدر، أفعلر لن وطهرة 
إتمامه.أوقبل الصوم حصول قبل مقدمة 

الغطر:زكاة أضاف 

فبتاكان إذ الفهلر زكاة نخرج راكتا ت قال علبه المتفق سعيد أبي حديث في 
أوشعير، من أوصاعا تمر، س صاعا أو طعام، س صاعا I اش. رسول 
معاؤيةعليننا ندم حتى كيلك نزل فلم أقهل، س أوصاعا زبيب، مجن صاعا 

فاحدتمر، س صاعا يعدل الشام سمراء س مجدين لأرى إني فقال؛ المدية، 
.٢ أحرجه٠١ كنت، كما أحرجه أزال فلا أنا أما ت أبوسعيد قال بدللئ،، الماس 

بج)آ/مها(واس)أ/0لأا(بآكاظتارة
وتال. التتريب. محي كما صعيف ؛ ١الديتي معشر أبو إستاده وفي ■ عنهما اش رصي عمر ابن عن 

(.٨٤٤)الإرواء في والألباتي ( ٦٤٧)الرام بلؤخ في الحافظ وصعقه منه• غتر٥أوثق 
في(  ٩٨٥)يرنم وملم . اصاعمنمر٠ ت باب (فياركاة، ٢١٥٠٥(أحرحهالخارييرةم)

٠والشعير• التمر عن السلمن على الفطر *زكاة ثاب الزكاة، 



الزلكةفتاوى حؤج  ١٦٢

أوضام، المطرصاعاس الال4.ًاوةة رمول فرض ا هال: هه وللشاش 
ا.١١®أقط هن أوصاعا م، س أوصاعا ثمر، س صاعا 

صاعامنإلا اش. رمرل عهد على أحرحتا ررما هال؛ عته وللدارهطتي 
أوصاعازبيب، من أوصاعا سلت، من أوصاعا تمر، من أوصاعا دهيق، 

الروايات.من ذلك وغير . ، أقط٠٠١٢من أوصاعا شعير، من 
ةالخمالأصناف من إلا تخ_رج لا أنها إلى الأكثرون ذهب وهد 

الروايات،بعض في را مفورد كما البر ت أي الهلعام، ت وهي الذكورة، 
الماس،الأقواتانمادةلناف لأنها والأقط؛ والزبيب، والمر، والشعير، 

ومنهالبلد، هوت غالمت، من إحراحها جواز تيمية ابن الإسلام شيخ ورجح 
إنالأقرب وهو الجهات، إحدى هي أكلها غلب إذا والدحن والذرة الأرز 

صالي.الله فاء 

؟المهلر،مها زكاة يجوزإخراج الم الأءلع٠ة ما ت سؤال 
المر،وهي أشياء حمسة من تخرج أنها الحديث قي ورد ت ابراب 
الحقمينالعلماء بعض ذكر ،لكن ٣١والأههل ، والزسب، والممر، والشعير، 

وأجاز، الوقت، ذلك، فى المستعملة إنها حيحح ة الخمهذه تخصيمى أن 
المىتقتاتهاالبلاد فى والذرة كالأرزمثلي البلد، هوت غال-، من إحراجها 

•ذلك ونحر 

ه/ا0(.—  ٢٥١٠)برتم الثاني أحرجه ( ١ ) 
.١٤٦أ/سنه في الدارممي أخرجه )٢( 
•تخريجها تندم رّند وغيرمعا الخيري سعيد وأبي عمر ابن كحديث )٣( 



١٦٣ ٠٧٠امك1ة فتاوى 
.،V• —

jlaiid  اكطي:ذس

وقدالذكورة، الأصناف أحد من صاع أنها ، معيدر١ أيي حديث قي ذكر 
لكونهمه، صلع ينصف الاكتفاء معاؤية فرأى الر، من مقدارها ش اختلف 
يهلعمونهيل أحيائا؛ الشعير يأكلون لا قد الفقراء وأن الثعير، من أفضل 

البرمن انحيآ فتصم، منه، الرديء ميما التمر؛ وكذا والبهائم، الدواب 
وند، للفقراء الشعير من هوأنمع ثم القيمة، في الشعير من الملع يعدل 

•وغ؛رْأآ، البخاري ثرح في الخاففل ذكرهم المحاية، من كثير عمل؛ذللث، 
عن،أمحه عن، تجب بن، عمرو عن، الترمذي، حسنه حديث ذلك في وورد 

واجمةاكلر صدفة إن ألا ٠ مكة فجاج في مناديا ه؛عث، الك، أن جده، 
أودح من •دان صغيرأوكبم، حرأومد، أوألش، ذكر ملم كل على 

،٣١٠ضام س صاع مواه، 

رهفوند محلحام، مجن ٍاع وفيه منه، أصح عيال، صأيي حديثا ولكن 
ونت،عليه كان ما على البقاء اختارأيومعيد وقد وهوالأولى، بالر الخهلايي 

•رأيه على معاوية موافقة دون كامالآ الملع وهوإخراج ، النثهم، 
الكفنملء البر من والمد أمداد، أريحة وهو معروف، الص_اع إن ثم 

يالحراقي،وثلثا أرءلال ة خميأته ؛؛^ ٥١١وقدر مجمومحتين، المتوسهلين 
كيلو،ثلاُث، يقارب العلاوة مع وهو البلاد، هذه في معروف والص_اع 

الثلاثة.إكمال والاحتتيامحل ، ونصف، نحوكيلوين علاوة وبدون 

.تخريجه تقدم ( ١ ) 
(.٤٣٨-٤٣٤/٣)^^رنياUريلأينحجر:

غريب.حن حدين، ت وقال • ، ٦٧٤برتم)الترمذتم، أحرجه )٣( 



اد-لكةصء، ^ ٠٠ ١٦٤
ت•ص• 

؛)نقح|( اكطر ذخاق قيهة إذي|ي 

أومنالأ-حادثأاا، في اشذكرت الأطعمة إحراحهامن الة وردفي 
والتسولالتكفف عن والامتغظء الاقتيات بها ليحصل ، البلد نوت غالب 

•غالبا منازلهم إلى بإ؛بماله والحمل الشراء عن الفقراء ؤيكفى العيد، يوم 

مننمدا إحراجها وهر القيمة، جوازإحراج إلى الحنفية ذهب وند 
محاثراء من يتمكن حض بالفقير، أرفق أنه وزعموا أوالدنانير، الدراهم 

والأحاديثالواردة المرص وهوحلاف ، أوغيره العلعام من به ينامح
بالإحراجيأمر ولم الجوى، العهد في موجودة كانت القيمة فإن المتكاثرة، 

بخلافبها، للعمل ؤإعلأن لها إشهار طعاما إحراجها في ولأن منها؛ 
المن يأحذها وقد بخفية، اجلزكي يعطيها حفية، تكون فإنها القيمة 

يستحقها.

جالز؟هذا فهل المهلرتقودا زكاة يخرجون الناس بمض ؛ سؤال 

الحمهورأما ، الأحناف جوزْ وقد ، يجزيء لا بأنه نقول نحن ؛ اُبواب 
كانتوالقوي الطعام، من فرصها المي. لأن ، يجزيء لا أنه على فإنهم 

يأمرلم فلما . بالقيمة يتمدق بأن لأمر جائزة كانت فلو ، زمانه في موجودة 
ةحمفي تحديدها ورد أنه ذكرنا ونل ، الملعام تمن طعاما وجعلها بها 

الغالبالبلد قوت من تخرج أنها والعلماء المثاخ بعمى ؤيختار أنولع، 
.والمعتاد 

•ء-،م اه لمحي سعدالخيري أي وحديث عمر ابن كحلت تخريجها سق الص الأحادث ي أ١ 



١٦٥ج الألكة _،، 
.مت

صسامأن صحٍح ومل ؟ نقدية المطردرامم زكاة يجوزإخراج عل موال؛ 
؟المد صلاة بمد إخراجها حكم وما ؟ الزكاة إلا؛إخراج يكل لا رمان 

زكاةالقيمة؛ي يجوزإخراج لا أنه الله ثاء إن انمحح ت ابواب 
العهدني موجودة كانت القيمة فان ، الواردة لالنصوصرر مخالف لأنه الفطر، 
هذهفي تفعل الزكاة هال0 ولأن ، يالهلعام أمر بل ، بها يأمر ولم ، النوى 

ينفعلنلا إنه حيث ، السنة لهذه إماتة فيه القيمة مجن فإخراحها ، علنأ الأيام 
بإتمامكامل نهو رمضان صيام فأما يخرج، لم ومن أحرج من يعلم ولا لها 

وطعمةاللغووالرفث عن ائم للمطهرة ا ولكه، ابدونهالشهر 
أوبيوم المد قبل ؤيجوز الصلاة، قبل إخراحها والأفضل ايزرا؛، للم

واللهالتأخر إثم •ع بعدم ؤيقضيها ، الصلاة بعد العيد يوم في ونحرئ يومئن 
•أعلم 

الألمسعدد عش لقويا المعلر زكاة بدفع ا،لواطعن ئزم الدول بحض : موال 
باطلاكان ؤإن بمح عدا هل فوال، شهر في دفعها ويم للدولة، 

الخمل؟فا 

إلالهم فلس تلزمهم، أنها دام ما الله ثاء إن ساطل ليس ت ابواب 
فلا، نقوداالزكاة إحراج جواز الحنفية مدهب في هناك إن وحيث، الامتثال، 

سلمأحدا أن مثال قدر إذا ولكن • به تلزمهم ما حب ^٠٠ يتأولرا بأن ماح 
ورد.كما طعاما فيخرجها له، الدولة إلزام من 

.تخريجه تقدم ( ١ ] 



،-_JIسء,  ١٦٦
ت•ص• 

:اكطي نظة ئجب هن طأو 

يومعياله وقوت ثرته عن شيء فضل إذا العاقل الحر الملم على نحب 
ثاننفقته، عليه نحب ممن ممونه من كل وعن نفه عن مخرج وليلته، العيد 
ثمبأمه، نم ، بولدْ ثم برقيقه، ثم فامرأته، ه، ينفيدا الخمح عن عجز 
فيالدي عمر اين حديث ففي عصبته، من فالأنرب الأقرب ثم أيه، 

انمدعلى . رمان.. المطرس زكاة الله. رمحول فرض ١ نال؛ الصحيحين 
حديثوفي اسءن«لاا. س وانممروامحر، والذكروالألم، واخر، 
صغيرأواد؛ن، كل ض أوفح، ير، س اصاع مرفوعات ئصمحر' بن تحله 
وأماالله، يزكه نمكم أمحا أوفمر، غني ذكرأوأنم، أومد، حر كم، 

وغيرممارى.وأحمل. أبوداود رواه أعمرا مما أكفر علته الله محرد فيحركم 
ومد،حر وكبهر، صخر كل عد ٠ ؛ عمر ابن حديث طرق بعض في ووقع 

الد.ارقهليرم.رواه I كولون ممن 
تلزمهلا لأنها المكاتب؛ عبده ولا نشزت، إذ زوجته فطرة تلزمه ولا 

هيالتي قدته عليه نحب لم رمجضان شهر ان إنينفقة تؤع ومن نفقتهما، 
الفقة.لوحوب تابعة 

دمنوجوب، غم من أمه بملن في ابنتن عن الصحابة بعض وامتصها 
أجزأتوالأم والابن كالزوجة ه نفعن فأحرج غيره عر فطرته وجبت 

أوللحاجة.للنفقة تبعا وليه عنه تحملها ؤإمما بها، الخاطب لأنه عنه، 

تخريجي.نندم )١( 
.( ٤٣٢الند)ه/ ش وأحمد (، ١ ٦ ١ برنم)٩ أبوداود اخرجي )٢( 

الدارممي.)م(اءرجه 



١٦٧ه الأء،ة _،, 
ت.ت

1ووطي:زكاة 1,^1^ جمة 

نيالذكورون الزكاة أهل هم فأهلها الزكاة، كممرف الغهلرة ممرف 
هوبهموالولمة عيها والماماو؛ن اك؛ن واللامفداء المدقات إنحا ؤ ث تعال نوله 

المقروصف أن وحيث .  ٢١١ه الجل وابن الله سل وش والخادمن الرقاب وفي 
تعوزهمالذين والماكن الفقراء هم فيها القدم فإن هوالغالب، والمكنة 

ولهذاولعوائلهم، لهم الضروري القوت تحميل إل ؤيحتاحون ، الفقة 
• ٢٢١٠الوم معذا ايوال عن اغتوعم I الحديث: في ورد 

فإنحاجة، أشد أنه علم من يقدم وأن ، أحدابها يحابي لا أن عليه ثم 
ولأنهالحاجة؛ في الامتواء مع الأباعد من أولى فهم أهلها من أقاربه كان 
اثعانالرحم ذي وعلى صده، الممر على صدقك » الحديث: في ورد 

المال.كزكاة مرنته تلزمه لن يجوز ولا . ، ٣١٠وصلة مجده 
الفطرأملأ؟>او:علصأنتحطىاحازسزكاة 

منولا المال، زكاة مجن ولا الفعلر، زكاة من الكافر يععلى لا ت ابراب 
فهوعدولل«مدين،الإسلام، وهجر الكفر احتار ند فإنه الترع، صدنات 

:تعار لقوله للملمتن يصرفونها بل وأموالهم، صدقاتهم في له حق فلا 
أعلم.والله ه يمض أولياء يمضهم والمؤمنات المؤمنون وؤ 

الآة:آ.)ا(مور؛الم؛ة،
٠تخريجه مدم ( ٢ ) 

ص٢( ١ ٤ إ/ ند) الواحمديي (، ١٨٤٤برتم)ماجة وابن ( ٦٥٨برنم)الترمذي أحرجه )"٢( 
•حن حديث عامر؛ بن محلمان حديث الترمذي؛ تال عامر بن يان 



فتاءيم  ١٦٨
تم

:اخم بله روس 1اقخدو بلد من اكطر زظ؛، نغل 

نتعأنها العلماء ذكر وتد ، فقراء البلد في يوحد لم إلاإذا ذلك يجور لا 
مكنهولوكان وعوفيه، العيد ليلة تدركه الدي البلد في فيخرجها اليادن، 
وأهلههناك، يخرجها فإن ممكن، الشهر آخر يصوم كمن ، غيرْ في وأهله 

لمفإن الفهلر، ليلة فيه يوحدون الذي مونحعهم في هم أنفعن يخرجون 
إلىنملها حاز آخر بلد في فقراء وعرف أهلها، من فقراء بلدْ في يوحد 
أبعديجوزإلى ت وتل الاستحقاق، أهل من هم من فيها يعرف بلدة أترب 

•وترابة رحم أولهم حاجة أند كانوا إذا منها 
:اسلي إنواء وثن 

لمبحده أسلم فن المهلر، عيد ليلة الثمي بغروب نحب أنها لأشك 
بحدتزوج ؤإذا وليه، على نحب لم الغروب بحد ولد ومن الفهلرة، تلزمه 

خروجبحد عبدا لواشترى وكذا فعلرتها، تلزمه لم زوحته وتسلم الغروب 
الباغ.على فهلرته فإن ولو؛لحذلات؛ رمقان شهر 

فبلالحيي يوم في إخراجها والأفضل انمد، ليلة تخرج أنها والأصل 
حتىله أودعها ؤإلأ فهوالأفضل، إليه فأوصلها الفقير عرف فإن الصلاة، 
حديثفي ووقع العيد، يوم في الفقراء اغناء ليتحقق الصلاة، بحد يأخذها 

٢١١الصلاة!إلى اواس خرؤج بل فولى وأن I البخاري: عد عمر ابن 
ا>آاولابنالصلاة إلى ام خروج فل الفطرأنُدي »أمزكاة وللم: 

النطراواحرجهصدقة رزض ت باب الزكاة، قي ١( برقم)٣'٥ البخاري أحرج* حديث جزءمن )١( 
(.٩٨٦يرقم)ملم محي وص . ١( '٠ برقم)٩ أيما 

رمحي•الأمرإحراجزكا؛اضلريل ،باب: 
اوخارى؛رقم>م-ْ(ر)بم«ها(.



١٦٩؛ ٠٠ l^3متاوى 
•م.—

ملالفطر صدقة تخرج أن السة امن نال: ماس ابن عن ب أبي 
الصلأة«را،.

حديثوفي أحزأْرى. أويوم؛ن بيوم ذلك نل قدمها يإن الخرقي: وقال 
^^ماسلرندوسمحومأويرمح^دانمحح: عمرني ان 

لإصاقتهافأكثر، ليال بثلاث العيد نل قدمها إن نحزئ لا أنها والخحح 
يومفي الفقير على التوسعة به يحمل لا بكثير تقديمها ولأن الفطر، إلى 

حكمه،أععلي الشيء من قرب ما لأن أويومتن بتوم الشديم واغتفر العيد، 
بحيث، كثيرّاالزكاة وأهل ئيلأ الفقراء كان إذا اكةالبم بجواز ولوفيل 

البلاد،محن كثير في الوازع هر كما العام، نمق يقرنه ما الفقير عند يجتمع 
اعلم.واش الحييوزيادة يوم الإغناءلهم لحصول الظاهر، في لحانذلك 

.١  ٦٩*ا/ سه م نمت أبي ابن أ-م-بم )١( 
•)أ(شرحالزمحضسرا>مآ/جم 

الحرض الغطر •صدمة باب؛ الزكاة، يي ١( ٥ ١ برثم)١ البخاري أحرجه حدث من جزء )٣( 



ادثاةفت1.ى ٠  ١٧•
تج' 

اسرزكاة حول عاماي محاوى 

؟فمراء عدة على المطر زكاة يجوزتميم عل ت موال 

منالصائم تعلهير إحراجها من القصد نإل ، بذلك بأس لا ت اخواب 
،السؤال عن العيد يوم ؤاغنارهم اين المعلى والتومحعة ، اللغووالرفث 

كانفإذا وصرور، هوفرح •^، ٧١المل• يوم في وهوان ذل ب الادى والتطوف 
يعهلىأن يجوز كما واحد، شخص زكاة عليهم تفرق حازأن كثيرا الفقراء 

.أعالم والله كثير عدد زكاة الواحد الفقير 
محها؟أولادي وعن عم أزكي أن يجوزلي المطرمل زكاة أخدن إذا : موال 

أنالفطر زكاة من أموال عنده اجتمع إذا للفقير يجوز نعم • ابواب 
غيكمأما » : مماه ما الحديث في ورد فمل عياله، وعن هه منها يخرج 

.٢١١٠ثما؛يفق أكتر ف1يه قممكم وأ*ا هاله، من ففق 
يجوزمل • ائها يوخشي حاجته عن الفهلرفزادت فمرأخدزكاة : موال 

منام يشتريها أن يجوزلستري جازفهل ؤإن ؟ بمضها محع له 
؟د«تها انخفهستؤ ايية لأن الأصلي، معرعا 

ؤإذاله، الشندغ والصدقات الزكاة مملك الفقير أن معلوم ت اخواب 
يصرفهالا لكن والضرورة، الحاجة حب فيها يتصرف أن له جاز ملكها 

الزكاةصاحب علم ومتى الفقة، في يرف ولا الملاهي، ولا المعاصي في 

.تخريجه تقدم ( ١ ر 
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المهرس

الومهمع

....اسدمة 

حبمرينابن ،ضيلت تآديإ 

الإملأمم مكاني ويان مرما 

.ء .لكنةالزلكة^،١^، 
اسءشوجود،امحىة

...._ الأدلأن.نالةاضة ىن1:

الإجم-!عث ئ 
الزى؛وجوب يردط 

متمهاغلاأوج،هوداوحكم الزكاة إهارفربمتخ حك! 
الزكاةحكذدتشرء 

اةلهاالزكتجب الآ«واواكني 
الأنعامبهيمة من السائمة ت أولأ 
الأرضس الخارج ت ثانا 
(والقفة الذهب ومر ر الأيمان ت ثالثا 
التجارةعروض ؛ راما

ااممأءة

ه

٧

١٥

١٠

١٠

١٨

١٨

١٩

y>

y\

٢٤

٢٦

٣١

٣٣

٣٣

٣٤

٣٤





١٧٥^ ٠٠
•م•—

المحسنالوصع 

١٥ الورقة العملات النهاب 
٥٢العودية الريالات الماب 

٥٤. .....والغغة الذمب بزه1ة سءاق وفتاوس مساتل 

٥٤. . - . الماب مل ني الفضة إر الذهب صم : الأولى ادالة 
٥٤ايالأناكالات:زكاةام 

٦٢.... الجوهران اكاكن:زكاة ايألة 
٦٠اكمارة عروض زكاة 

٦٦. تنش فكيف والقص للزادة تممرض التجارة عروض • ألة م
٦٧.. ......هههههههقهقه.س.ء،. ه .. .. .. . ..... . الجارة عروض ش الزكاة وجوب أدلة 

٩٦ ٨ ... ... ... ٨.... الجارة عروض الزكاة»ي وجوب شروط 
٠..هّ.ءهّه.هّ.هُّ... . .... مها الواحس، ومقدار الجارة عروض نماب  ٦٩ه.هه.ه..٠ ٦ 

٧٠اكجاوة ض ص ب>ظْ سءلف س ل وفتا نو مما 

٧٣الزريع س الأرض من الخارج زلكة 
٧٦.. .. . ...... ... . ..... . . واكمار الحبوب ش الواجب الصاب 

١٧٩ خ

٧٩• • ■ واكمار الزرؤع ني الحول اعتار عدم • ٠؛؟^ ايألة 
سقىوما ت عثرتا أوكان والعيون الماء محقت ما الئاية؛ السالة 

١٨ اكلث فدعوا حرصتم  ١٥١؛ اكالظزالمالة 



٠٥٧١_،، ٠  ١٧٦
ت م

الممحتالوضهمع 

العامثمرة وصم بعض إلى بعضها الأنولع صمن الرابمآ؛ ايالة 
٨٢بعص إلى بعضه الواحد 

٨٢الثمرة ممن س الزكاة إحراج : الخامة ايالة 
٨٣انمل ادامحالخ-ة:زكاة 

٨٤از اْاسادنوارر'كز'ك

٨٤ن ايمل تعريف 
٨٤تعرفالركاز 

٨٤أدلةوحوبازكاةفياسوالركاز 
٥٨ الزكاة ب نحبح الذي ا،لعدن صفة 

٨٠مها الواجب ومقدار الركاز يى الزكاة ماب 

٨٩الشهري اراتب دكاة 
٩١السكن انمي ص زكاة 

٩٠ٌارة ياءراضية 

٩٨بالصد  AP\1\واوٍارات الألأت زكاة 
٩٩الوجرة وال،وكاكتي اضعارات زكاة 

الركابلطل اضدة والئاحات واuصات الأجرة تجارات زكاة 
٠١ ٠ والهلاأر١ت الطن وكذا واليانع 

١٠١وغٍرط اناء وضح اسلأسراثة الألأت زكاة 
٠١ ١ ( والمارات الشركات امهم ) الأمحهم زكاة 

١٠٧الديون زكاة 



١٧٧جآ الزناة فءوى 
.م.——— 

اكفطنالومحؤع 

١١٣ض:،اووأامرالزكاة 
١١٤أخر بك إر يلد م الزكاة شل 

١١٥اص بدل يا الزكاة رف —٠٠
١١٩مارق 

١١٩والماين ا1فمراء أولأوئيأ:
١٢١عليها العاملون ت ثافا 

١٢٤تلوبهم ١^٧ أ راث 
١٢٤الرقاب ش : خاما
١٢٦الغارمون ; -ادنا

١٢٧،-ابما:في.سلس 
١٢٩ثاثتاينالمٍر، 

١٣٠الشمانمت بااأ3اناف ننطق وفتاواو سانل 

١٣٥الزكاة صرف 

١٣٧الزواج يريد لن الزكاة صرف 
١٣٩لأمة الإّوالأشرطأ الكتب لطاعة الزكاة صرف 
١٤٣الثس الحواتز شراء ر الزكاة صرف 
١٤٣العامجت الخيرية المشاريع لصالح الزكاة صرف 
١٤٨للاغياء الزكاة صرف 
١٥٠ينوهاشم وهم محمد /؟J، الزكاة صرف 

١٥٣الزضاة يول سغوقق رفتاواو 1س1تو 






