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

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

:  كىي كما يلي،كىذه الشركط ىي أيضنا عند ا١تذىب
": الحرية: الشرط األول"

رًج ٔذا الشرًط اللعدى  .  ألنو ال ماؿ لو، فماليو لسّْيده؛ فبل ٕتب الزكاةي على اللعد،ك٩تي
: ويدل على ذلك

ا كلو  )): قاؿأف النيب - رضي ا عنو - حديث ععدا بن عمر - 1 من ابتاع ععدن
 .2(( إال أف يشًتط ا١تعتاع، فماليو للذم باعو،ماؿ
 .3إٚتاع الللماء على أٍف لّيس على اللعد زكاةه، كنقل اإلٚتاعى ابني ىعَتة- 2

: اإلسالم: الشرط الثاني
رًج ٔذا الشرط اللافرى   كسواء كاف ىذا اللافر ، كال تيقعل منو لو فلىلىها، فبل ٕتب علّيو،ك٩تي

: كافرنا أصلِّيا أك مرتِدا، دَؿ على ذلك اللتابي كالسنة كاإلٚتاع كالنظر، كىي كما يلي
 ﴾كىمىا مىنػىلىهيٍ  أىٍف تػيٍقعىلى ًمنػٍهيٍ  نػى ىقىاتػيهيٍ  ًإاَل أىنَػهيٍ  كى ىريكا بًالَلًو كىًبرىسيولًوً ﴿-: تلاىل - قولو - 1
. [54: التوبة]
 قاؿ  كفّيو أف النيب ،ُب بلث ملاذ إىل الّيمن- رضي ا عنو - حديث ابن ععاس - 2
ا رسوؿ ا)): لو فإف ى  ... فلّيلن أكؿى ما تىٍدعوى  إلّيو شهادةي أف ال إلو إال ا كأف ٤تمدن

 فًتُد على ، فأخِبٍى  أف ا افًتض علّيه  صدقةن تيؤخىذ من أغنّيائه ،أجابوؾ لذلك
. 4((فقرائه 

.  أنو أمرى  بالتوحّيد قعل الزكاة، فجلل اإلسبلـى شرطنا لوجوب الزكاة:ووجو الداللة
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. 5إٚتاع الللماء على أف اإلسبلـ شرطه لوجوب الزكاة، كنقل اإلٚتاعى ابني ىعَتة- 3
 . كاللافري لّيس من أىل اللعادات، فإف الزكاة ععادةه ،كمن حّيثي النظري - 4

 كال تيقعىل ، ال ٕتب علّيو،إف اللافر من حّيث كجوبي أداء الزكاة:  أم؛كىذا باعتعار األداء
 كتقَدـ ُب أكؿ كتاب الصبلة ، فإنو سّييلاقىب على ترٍكها،منو لو أَداىا، كأما باعتعار اللقوبة

 :ويدل على ذلك ، ألنو ٥تاطب ٔا؛أف اللافر ييلاقىب ُب اآلخرة على ترٍكو ل ركع الشريلة
 كىَلٍى نىكي نيٍطًل ي * قىاليوا َلٍى نىكي ًمنى اٍلميصىْلُتى *مىا سىلىلىليٍ  ُب سىقىرى  ﴿-: تلاىل - قولو 

. [45 - 42: ا١تدثر] ﴾ كىكيَنا ٩تىيوضي مىعى ا٠تٍىاًئًضُتى *اٍلًمٍسًلُتى 
 ، كالصبلة، كىو تركيه  ل ركعو من الشريلة، أهن  ذىكىركا سععنا للقوبته :ووجو الداللة

. كإطلاـ ا١تسلُت
: ِمْلك النصاب: الشرط الثالث

ليغ الْنصابى كللنو ال ٯتًللو، ككذلك ٩ترج من كاف  رج ٔذا الشرط مىن كاف عنده ماؿه يػىعػٍ ك٩تي
. عنده ماؿ ٯتللو كللنو َل يعلغ النصاب

 كجعٍت فّيو الزكاةي، كسّيأٌب بّياف األنصعة، كىي ، ىو القىٍدر الذم إذا بللو ا١تاؿي :والنصاب
. ٗتتلف باختبلؼ ا١تاؿ

 كجعٍت ، سّيأتّينا أف نصاب الذىب عشركف دينارنا، فمىن مىلىكى ىذا النصابى :مثال ذلك
.  ألنو َل يعلغ النصاب؛ فبل زكاة علّيو،علّيو الزكاةي فّيو، كللن لو ملك تسلةى عشرى دينارنا

 كجعٍت ، سّيأتّينا أف نصاب اللن  السائمة أربلوف شاة، فمن ملك أربلُت شاة:مثال آخر
 ، ألنو َل يعلغ النصاب؛ فبل زكاة علّيو،علّيو الزكاة فّيو، كللن لو ملك تسلنا كثبلثُت شاة

. فًملكي النصاب شرطه لوجوب الزكاة
  :ويدل على ذلك

لّيس فّيما دكف )) :قاؿ أف النيب - رضي ا عنو - حديث أيب سلّيد ا٠تدرم - 1
. 6((ٜتسة أىٍكسيقو صدقةه، كال فّيما دكف ٜتس أىكىاؽو صدقة، كال فّيما دكف ٜتس ذىٍكدو صدقة
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 ألنو ؛ لّيس فّيو زكاة، أك ٜتس ذكد، أك ٜتس أكاؽو ، أف ما دكف ٜتسة أكسق:ووجو الداللة
 .دكف النصاب، كا١تقصود بالصدقة الزكاة

. 7إٚتاع الللماء على أف ملك النصاب شرطه لوجوب الزكاة، كنقل اإلٚتاع ابن ىعَتة- 2
 كسّيأٌب ،مستقرِا ُب مللو:  أم؛أف يلوف ماللنا ٢تذا ا١تاؿ: إذنا ىذا الشرط ملَوف من أمرين

 فبل زكاة فّيو كما تقدـ ُب ، فإذا َل يعلغ النصاب، كأف يلوف ىذا ا١تاؿ بلغ النصاب،بّيانو
 كلذا فإف ىناؾ أمواالن ال مالك ؛ فبل زكاة فّيو،ا١تثالُت، ككذلك إذا َل يلن ماللنا ٢تذا ا١تاؿ

 :ومثال ذلك فبل زكاة فّيها، ،٢تا
 ككذا األمواؿ اليت ُب بّيت ماؿ ،أمواؿ الدكلة اليت ٕتمع من الزكوات أك الضرائب- أ

 كمنه  ا١تستحقوف ، ألهنا ملك ٞتمّيع األمة؛ للدـ ا١تالك ا١تلَُت ٢تا؛ ال زكاة فّيها،ا١تسلمُت
. كال قراء كغَتى 

 ككذلك األمواؿ ا١توقوفة على ،أمواؿ ا١تؤسسات ا٠تَتية اليت تلوف للمشاريع الدعوية- ب
 فالصحّيح أنو ال زكاة ، كسائر اٞتهات ا٠تَتية، كا١تدارس، كا١تساجد، كال قراء،جهة عامة

. 8 للدـ ا١تالك ا١تلَُت ٢تا؛فّيها
 أك ، أك غصبو ، كا١تاؿ الذم ٭تصل علّيو اإلنساف من سرقةو ،ا١تاؿ اٟتراـ ال زكاة فّيو- ج

 ألهنا لّيست ُب ؛ أك ٨تو ذلك، ككذا مىن أخىذى أمواؿى الناس بالعاطل، أك غغٍّش ، أك ربنا،رشوةو 
 ألهنا أمواؿ ال ؛ ك٬تب علّيو أف ييلّيدىىا ألصحأا، كىي ٤تَرمة علّيو،مللو ُب األصل

 فإنو ال زكاة ، َل يىصَح أف يزكّيىها، ككذا حيلي ا١ترأة اـر، فلما كانت غَت ٦تلوكة لو،ٯتللها
.  كسّيأٌب بّيانو عند اٟتديث عن مسألة زكاة اٟتلي،فّيو بإٚتاع الللماء

 كال صدقةه من ،ال تيقعل صبلةه بلَت طيهيور)):  لقوؿ النيب ؛فا١تاؿ ارـَ ال زكاة فّيو
، كلقوؿ النيب 9((غيليوؿ إف )): ، كالللوؿ األٍخذ من ماؿ اللنّيمة قعل القسمة كىذا ٤ترـَ

 .10((ا طّْيبه ال يقعل إال طّيعنا
: استقرار الملك: الشرط الرابع
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رًج ٔذا الشرط من كاف عنده ماؿه للنو لّيس ُب مللو كما تقدـ بّيانو  مثل أمواؿ ،ك٩تي
 ألف ىذه األمواؿ ال ؛ ككذا أمواؿ ا١تؤسسات ا٠تَتية،الزكوات كالضرائب اليت ٕتملها الدكلة
ـّ، :  كملٌت استقرار ا١تلك،مالك ٢تا ملَُت، فهنا ا١تلك َل يستقرَ  أم أف مللو ٢تذا ا١تاؿ تا

.  فبل يتلَلق ٔذا ا١تاًؿ حّق للَته،كيتصرؼ فّيو حسب اختّياره
: ويدل على اشتراط استقرار الملك

قىةن تيطىْهريىي ٍ -: تلاىل - قولو - 1 . [103: التوبة] ﴾﴿خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍ  صىدى
 كال تلوف ٢ت  إال إذا ،أضاؼ األمواؿى إىل أصحأا-  تلاىل - أف ا :ووجو الداللة

. مللوىا مللنا تاِما مستقرِا
. 11إٚتاع الللماء على أف استقرار ا١تلك شرط لوجوب الزكاة، كنقل اإلٚتاعى ابني ىعَتة- 2
 فإف بٍذؿ الزكاة فّيو ٘تلّيكي ا١تاؿ ١تستحْقو من ال قراء كغَتى ، فإذا َل ،من حّيث النظر- 3

 فإنو لن يستطّيع ٘تلّيكى غَته من مستحقي ،يلن صاحب الزكاة ماللنا ٢تذا ا١تاؿ مٍللنا تاِما
ـي ا١تلك كاستقراره من شركط كجوب الزكاة  ، كال يلوف ا١تاؿ مستقرِا،الزكاة عند بٍذ٢تا، إذنا ٘تا

ـى التصرؼ ُب اٟتاؿ كُب ا١تستقعل، أما إذا كاف ا١تاؿ ،كُب ٘تاـ مللو  إال إذا ملك صاحعيو ٘تا
 كػ ماؿ ، فإنو ال ٕتب فّيو الزكاة،لّيس ُب مللو حاالن، أك أنو عرضة للسقوط ُب ا١تستقعل

يلىاتىب
. ا١ت

 على أف يلوف اللعد ،ىو اللعد الذم يَت ق مع سّيده بأف يدفع لسّيده ماالن : كا١تلاتب
 كلو مضٍت ، فإف ىذا ا١تعلغ الذم عند اللعد لّيس فّيو زكاة،بلدىا حرِا، فلو اتَ قا على معلغو 

ال أستطّيع أف أكُب، كإذا َل :  فّيقوؿ لسّيده، ألف اللعد ٯتلك تلجّيز ن سو؛علّيو سنة
.  ألنو عرضو للسقوط؛ فهذا ا١تاؿ ال زكاة فّيو، سقط عنو ا١تاؿ،يستطع الوفاء

 فبل يل ي أف تلوف على ، ال ٕتب فّيها الزكاةي حىت يعدك صبلحيها،ككذا اٟتعوب كالثمار
 كأما قعل ذلك فبل، كأف ، كحّينئذو تستقر ُب مللو، كإ٪تا ال بد من صبلحها،رؤكس الشجر

 فتأتّيها آفةه تتل ها قعل صبلًحها من غَت ت ريط من ،تلوف على رؤكس الشجر أك الزرع
.  ألف مللو َل يستقَر على ىذا الشيء؛ فبل زكاة فّيها،صاحعها

: مضي الحول: الشرط الخامس
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إنو ال ٕتب الزكاة ُب ا١تاؿ إال إذا مضٍت علّيو سنة كاملة، كىناؾ أشّياء تستثٌت من : أم
. ىذا الشرط ستأٌب
. أف ٯتضي علّيو حوؿه - حىت ٕتب فّيو الزكاة - إذنا ال بد ُب ا١تاؿ 

: ويدل على ذلك
 حىت ٭توؿ علّيو ،ال زكاة ُب ماؿ)): مرفوعنا- رضي ا عنها - حديث عائشةى - 1

. 12((اٟتوؿ
حيلي اإلٚتاع على اشًتاط مضي اٟتوؿ لوجوب الزكاة، نقل ىذا اإلٚتاعى ابن - 2

.  كالصواب اشًتاط ذلك، كخالف ىذا اإلٚتاعى داكدي الظاىرم،13ىعَتة
َل يلن يعلث الُسلاة ٞتمع الزكاة إال كل عاـ،  يؤيد اشًتاطى مضي اٟتوؿ أف النيب - 3

. كىذا يدؿ على اشًتاط اٟتوؿ
:  وىي، فتستثنى مما سبق،وىناك أشياء ال يشترط لها مضي الحول

: المُعَشر- 1
 كىي ا٠تارج من األرض من اٟتعوب ،كىي األمواؿ اليت ٬تب فّيها الليٍشر أك نصف اللشر

 ، بل مىت ما بدا صبلحها كحيًصدت؛ فإهنا ال يشًتط إلخراج زكاهتا مضُي اٟتوؿ،كالثمار
تلاىل -  قولو : ويدل على ذلك، كلو كاف ذلك ُب أربلة أشهر أك ستة،كجعت فّيها الزكاة

. [141: األنلاـ] ﴾كىآتيوا حىَقوي يػىٍوـى حىصىاًدهً ﴿-: 
: نتاج السائمة- 2

اليت تػىٍرعىى اٟتوؿ أك أكثره فّيما أنعتىو ا  (اإلبل كالعقر كاللن ) ىي ّٔيمة األنلاـ :السائمة
 فبل تػيلىُد بو سائمة، فإذا كانت ترعى فّيما ،أما ما نزرعو ٨تن كنيلل و إياىا- عز كجل - 

                                                 

 كحارثةي ، ألف ُب سنده حارثةى بنى أيب الرجاؿ؛ كىو حديث ضلّيف،(1792)كاٟتديث ركاه ابن ماجو  12
 ال سّيما ا٠تل اء الراشدين منه ، كأيب بلر كما ُب ،ضلّيف، إال أف ٢تذا اٟتديث ما يلضده من آثار الصحابة

كالعّيهقي " موطأ مالك"كصححو، ككرد عن عثماف كما ُب  (4/95)" سنن العّيهقي"ك" موطأ اإلماـ مالك"
.  كغَتى  من الصحابة،"مصنف ابن أيب شّيعة" كما ُب ،كصححو، ككرد عن علي (4/95)أيضنا 

حديث علي ال : "(2/156" التلخّيص"ُب ) قاؿ عنو ابن حجر ،(1573)كٟتديث عائشة شاىده من حديث علي عند أيب دكاد 
".  فّيصلح للحجة؛بأس بإسناده، كاآلثار تلضده
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 ، ف ّيها الزكاة، أما إذا كانت ترعى ستة أشهر، أك ٙتانّية أشهر أك سعلة،أنعتو ا سنةن كاملة
 كىذا إذا كانت ميتخذة للَدر ، ألهنا لّيست سائمة؛ فبل زكاة فّيها،كنلل ها ستة أشهر فأكثر

. بإذف ا-  كسّيأٌب بّياف ذلك ُب بابو ،كالنسل ال للتجارة
 ما داـ ،أكالدىا، فبل يشًتط ُب ىذه األكالد أف ٯتضي علّيها حوؿه كامل: ونتاج السائمة

.  ألف حو٢تا حوؿي أصلها؛مضى علّيها حوؿ (كىي أمهاهتا)أف أصلها 
 (كلدت: أم) كقعل أف يت  اٟتوؿ بشهرين نتجٍت ، لو أف رجبلن عنده تسلوف شاة:فمثالً 

 فإذا ضممناىا مع ، ىذه الثبلثوف تسمى نتاجنا لتلك السائمة،ثبلثوف منها ثبلثُت شاة
 فإنو يأخذ من صاحب ، صار عندنا مائة كعشركف شاة، فإذا جاء عامل الصدقة،التسلُت

 ألنو ال يشًتط ؛ مع أنو َل ٯتَر على الثبلثُت إال شهراف،ىذه ا١تاشّية زكاةى مائة كعشرين شاة
.  فحو٢تيا حوؿي أصلها،فّيها مضي اٟتوؿ
: ويدل على ذلك

 ، فّيأخذكف الزكاة ٦تا ٬تدكنو عند صاحعها، كاف يعلث الُسلاة ٞتعاية الزكاة أف النيب- 1
 . مع أف ُب ا١تواشي صلارنا ككعارنا،كال يسألوف عما كيلد أثناء اٟتوؿ

إتعاع ا١تولود بأصلو ُب اٟتوؿ، فصح - رضي ا عنه  - أنو صَح عن بلض الصحابة - 2
 . 14ذلك عن عمر

 كقعل حىوىالًف اٟتوؿ بشهرين كلدٍت عشره منهن عشرى ، لو أف رجبلن عنده ثبلثوف شاة:تنبيو
 ألف الثبلثُت شاة لّيس ؛ فهنا يعدأ اٟتوؿ من كالدة اللشر شّياه،شّياهو، فصارت أربلُت شاة

 حّيث إف نصاب اللن  يعدأ من أربلُت، كىي من قعلي َل تعلغ ،فّيها زكاة ُب األصل
 فّيعدأ من ، فهنا كمل النصاب،النصاب، كحّينما كلدت عشر شّياه صارت أربلُت شاة

 ،"كإال فمن كمالو": "الزاد" كىذا ملٌت قوؿ صاحب ،كمالو حىت ٯتضي علّيو حوؿه كامله 
. ككذا يقاؿ ُب ربح التجارة فّيمن كاف رأسي مالو دكف النصاب

 
: ربح التجارة- 3

                                                 

 قاؿ النوكم ُب ،(6806)" مصن و" كععدالرزاؽ ُب ،(2/10)" األـ" كركاه الشافلي ُب ،(1/265)" موطأ مالك" كما ُب 14
". كالشافلي بإسناد٫تا الصحّيح" ا١توطأ"ركاه مالك ُب : "(5/317)" آموع"
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 ، فالتاجر إذا حاؿ على مالو األصلْي حوؿه كامله ؛كربح التجارة ال يشًتط لو مضي اٟتوؿ
 ألهنا ؛ كلو َل ٯتض على ىذه األرباح حوؿه كامله ،فإنو ٮترج زكاتو كزكاة ما ملو من أرباح

. تتعع أصلها
 كقعل ٘تاـ السنة بشهر ارت ع سلريىا ، لو أف رجبلن لو أرض اشًتاىا ٓتمسُت أل نا:فمثالً 

 فهو ُب ىذه الصورة ربح ٜتسُت أل نا، ىذا الربح ال ٭تتاج أف ،فصارت تساكم مائة ألف
.  فّيزكي عن مائة ألف، ألنو فرع عن األصل؛٭توؿ علّيو اٟتوؿ

: ويدل على ذلك
أف ا١تسلمُت منذ القدـ حُت ٮترجوف زكاة أموا٢ت  ال ٭تذفوف ربح الْتجارة، كإ٪َتا ٮترجوف زكاة رأس  - 1

.  كلو َل ٯتىض على األرباح حوؿه كامل، كما ملو من األرباح،ا١تاؿ
ه، كال ىرٍع يتعع أصلو،ألَف ربح التجارة فرع - 2  .  كال ي رد ْتل  كٍحدى

 لو أف رجبلن جاءه ماؿه كللَنو لّيس رْتنا للتجارة اليت عنده، كإ٪َتا جاءه من إرث أك ىعة أك راتب :فائدة
على القوؿ الراجح كا -  فإنَو ال يضمو إىل رأس ماؿ ًٕتارتو اليت عنده، كإ٪َتا ٢تذا ا١تاؿ حوؿه مستقّل ،ك٨توه
اه، ككذلك لو جاءتو غن - أعل   ّى ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ  كللنها لّيست نتاجنا ،كىو قوؿ ا١تذىب فإذا مضى علّيو اٟتوؿي زٌؾ

 فإف ٢تا حوالن مستقبلِ على الصحّيح، كىو ،للسائمة اليت عنده، كإ٪َتا جاءتو عن طريق شراء أك إرث أك ىعة
 كقعل ، فإذا مضى علّيها اٟتوؿ زَكاىا، فلو أَف عنده أربلُت شاة، فبل تض  إىل ما عنده من الْنتاج،قوؿ ا١تذىب

 فإف ىذه ا١تائة كاللشرين حو٢تا مستقّل عن األربلُت، كعلى ،حىوىالىًف اٟتوًؿ بشهرين اشًتل مائة كعشرين شاة
:  ىذا يلوف ا١تاؿ ا١تست اد على قسمُت

.  فهذا حولو حوؿ أصلو،أف يلوف فرعنا عن أصل كأف يلوف نتاجنا لسائمة أك رْتنا لتجارة - 1
 ، كللنو من ن س جنس ا١تاؿ الذم عنده، كال رْتنا لتجارة، فلّيس نتاجنا لسائمة،أالَ يلوف كذلك - 2

. فهذا لو حوؿ ميستقل عن الذم عنده
:  إذنا يست اد ٦تا تقَدـ أَف األصل ُب زكاة كْل شيء أف ٯتىضي علّيو حوؿه كامله إال ُب ثبلثة أشّياء- 

. كىي ا٠تارج من األرض من اٟتعوب كالْثمار: ا١تلَشرات - 1
 .نتاج السائمة - 2

 .ربح التجارة - 3
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: فهذه ال يشًتط أف ٭توؿ علّيها حوؿه كامله، كأضاؼ أىلي اللل  إىل ىذه الثبلثة
 كلّيس لو ،فهذا ال يشًتط لو حوؿه - كسّيأٌب اٟتديث عنو - كىو ما كيجد من دفن اٞتاىلَّية : الرْكاز- 1

رضي - ٟتديث أيب ىريرة % - 20 ما يلادؿ :أم-  فّيخرج ا٠تيميس ،نصاب ملَُت، بل يزكّيو ٔتجرد كجوده
 .((كُب الرْكاز ا٠تيميس)) :قاؿ ا١تَت ق علّيو أف النيب - ا عنو 
 كإ٪َتا يػيزىَكى معاشرة كاٟتعوب كالثمار إذا حيًصدت، ،قالوا ال يشًتط لو ميًضي اٟتوؿ: اللسل - 2

 ألنَو ال يصح ُب زكاة اللسل حديث، كسّيأٌب ؛كالصواب أنَو ال زكاةى ُب اللسل إال أف تلوف ميَتخذة للْتجارة
 .اللبلـ علّيها بإذف ا

 فإذا قػىعىضى قّيمة ، كإ٪َتا ٕتب بقعض ا١تاؿ،قالوا ال يشًتط مضي اٟتوؿ علّيها: األشّياء ا١تلَدة لؤلجرة - 1
 كىذا اختّيار شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمّية، كالَصواب أنو لّيس ُب ، أخرج زكاهتا أَكؿ ما يقعض،تأجَت العّيت مثبلن 

 . 15ىذا ا١تاؿ زكاة إالَ إذا حاؿ علّيو اٟتوؿ

 . كسّيأٌب بّيانو ُب آخر باب زكاة اٟتعوب كالْثمار،كىو ما يستخرج من األرض من ا١تلادف: ا١تلادف - 2

: إذنا تعَُت من ا١تسألة األكىل أَف شركط كجوب الزَكاة ٜتسة
زْكي- 

ي
.  كاإلسبلـ،اٟترية:  ك٫تا،اثناف يتللقاف با١ت

زَكى- 
ي
.  كمضي اٟتوؿ، كاستقراره،ملك الْنصاب:  كىي،كثبلثة تتللق با١تاؿ ا١ت

.  كما تقدـ"اإلفصاح"ككل ىذه الُشركط ا٠تمسة نقل اإلٚتاع علّيها ابني ىعَتة ُب 
 فنخرج آنوف كالَصلَت فّيما لو كرثا ماالن كثَتنا على ،ألّيس اللقل كالعلوغ من شيريكط الزَكاة أيضنا: فإف قّيل

سعّيل ا١تثاؿ، أـ أنو ٬تب ُب ما٢تما الزكاة؟ 
ب ُب ما٢تما الزَكاة، كىو قوؿ ٚتهور الللماء: ا١تذىب كىو القوؿ الراجح كا أعل  . أنَو ٬تى

: كيدؿ على ذلك
قىةن تيطىْهريىيٍ  كىتػيزىْكّيًه ﴾ :-تلاىل - عمـو األدلة كقولو - 1  ،[103 :التوبة ]﴿خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍ  صىدى

 افًتض  أَف افأخِبى )) :قاؿ  فإَف النيب ،ُب بلث ملاذ إىل الّيمن- رضي ا عنو - كحديث ابن ععاس 
قة تؤخذ .  مت ق علّيو؛(( فًتد على فقرائه ،من أغنّيائه  علّيه  صىدى

.  للمـو ا٠تطاب؛كىذا يشمل الَصلَت كاللعَت كآنوف كاللاقل
                                                 

(. 18/208 )، فتاكل شّيخنا ابن عثّيمُت:انظر 15
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الف فمن ذلك،أَف ىذا ىو حل  ٚتع من الَصحابة - 2 :  كال ييلل  ٢ت  ٥تي
. 16" ال تأكلها الصدقة؛ابتلوا ُب أمواؿ الّيتامى: "أنَو قاؿ- رضي ا عنو - ما ثػىعىتى عن عمر 

كما ُب - رضي ا عنه  أٚتلُت - كأيضنا كرد ذلك عن علي كعائشة كابن عمر كجابر بن ععدا 
(. 5/208) كالى البن حـز ،(4/107) كسنن العّيهقي ،(4/24)مصنف ابن أيب شّيعة 
. أَف العالغ ال يسمى يتّيمنا، كإ٪َتا الّيتّي  ىو الَصيب : ككجو الداللة
. أنَو ال ٬تب ُب ما٢تما الزَكاة كىو قوؿ األحناؼ: كالقوؿ الثاين

عن الصيب حىت يعلغ، كعن النائ  حىت يستّيقظ، : رفع القل  عن ثبلثة)): كاستدلوا ْتديث عائشة مرفوعنا
. 17((كعن آنوف حىت ي ّيق

 كالصبلة ،كنوقغ ىذا االستدالؿ بأَف ىذا االستدالؿ يلوف ُب اللعادات اليت ال تلُلقى ٢تا ْتق اللَت
 فإهَنا حق ييعذؿ ألىل الزكاة من ال قراء كغَتى ، فبل ينظر ،مثبلن، أَما اللعادات اليت ٢تا تللق ْتق اللَت كالزَكاة

الف،فّيها إىل ا١تلَلف  ٢ت  ، كإ٪َتا إىل ا١تاؿ ن سو، كأيضنا ألَف كجوب الزَكاة علّيهما ىي فتول الَصحابة كال ٥تي
. فبل بيَد من القوؿ بذلك كا أعل 

. زكاة من لو أك علّيو دىٍين: ا١تسألة الثانّية
زكاة من علّيو دىٍين ألحد، كقد عَِب : األكؿ زكاة من لو دين عند أحد، كالثاين: ىذه ا١تسألة ٢تا قسماف

 أَدل ،كمن كاف لو دين أك حق من صداؽ كغَته على مىًليءو أك غَته: "صاحبي الزاد عن ىاتُت ا١تسألتُت بقولو
".  كلو كاف ا١تاؿ ظاىرنا،زكاتو إذا قعضو ١تا مضى، كال زكاةى ُب ماؿ مىٍن علّيو دىٍين ينقص الْنصاب

 حّيثي كىثػيرىت ؛ ال سّيما ُب كقتنا اٟتاضر،من ا١تسائل ا١تهمة جِدا-  سواء لو أـ علّيو ،كمسألةي زكاًة الدين
كىي مسألة اختلف فّيها - كىو اآلخذ لو - كمن مىًدين - كىو ا١تلطي للماؿ - اٟتاجة للديوف فمن دائن 
 فتلَددت األقواؿ فّيها، كذلك ألنو َل يرد نص من اللتاب أك السنة ي صل زكاة ،أىل اللل  اختبلفنا كثَتنا

. الديوف
. 18اس  للل شيء غائب، فلل ما َل ٭تضر ييسمى دىيٍػننا: كالَدٍين للة - 

                                                 

.  كصححو،(4/107)ركاه العّيهقي  16
.  كحسنو،ركاه أٛتد كأبو داكد كالًتمذم 17
. 8/72 ، للخلّيل،"اللُت ":انظر 18
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 كا١تهر أك لشيء ، أك من لة عقد، أك ٙتن معّيع،اس ه ١تاؿ كاجب ُب الْذَمة من قرض: كُب االصطبلح
.  أك استأجره كغَت ذلك،أتل و

ك٦تا تقَدـ من تلريف الَدين تعَُت أَف القرض ىو أحد أسعاًب الَدين، كلّيس كل دين ال بد أف يلوف 
. قرضنا، فالَدين أع  من القرض

.  زكاة من لو دىٍين عند أحد: أم؛زكاة الدائن: أكالن 
ب أداء زكاة كل ماؿ قعضو ١تا مضى علّيو من السنُت: فا١تذىب . أنَو ٬تى

ب أداء زكاة ما مضى إذا قعضو  سواء كاف الذم علّيو الدين ملتزمنا ُب دىيٍنو كأف ،فلىلىى قوؿ ا١تذىب ٬تى
 أـ كاف ٦تاطبلن كَل يسْدد إال بلد عشر سنُت، فا١تذىب يقوؿ على الَدائن أف ،يسْدد ما علّيو بلد سنة كاحدة

. ٮترج زكاة كل ماؿ يقعضو ١تا مضى علّيو من السنوات
لاير، فإذا التـز ا١تشًتم كسَدد  (200.000)رجل أَجر بّيتنا ١تدة سنة أك باعو على آخر بػ : مثاؿ ذلك
لاير، كلو قيْدر أف ىذا ا١تشًتم  (5000) فّيخرج ربع اللشر كىي ، فللى العائع أف ٮترج زكاهتا،ما علّيو بلد سنة

 فل  يسْدد قّيمة العّيع إال بلد ٜتس سنوات، فإف العائع سّيخرج زكاة كل سنة مىضىت فسّيخرج زكاة ،٦تاطل
. لاير (5000) ألَف كل سنة زكاهتا ؛لاير (25.000) كىي ،ٜتس سنوات

 كَل يلطها ا١تهر إالَ بلد عشر ،لاير (20.000) قدره ،(مهر)رجل تزَكج امرأة على صداؽ : مثاؿ آخر
 ألَف كل ؛لاير (5000)سنُت من زكاجها، فللى الزكجة أف ٗترج زكاة ىذا ا١تهر للشر سنُت مضت فتخرج 

. لاير، ىذا ىو قوؿ ا١تذىب (500)سنة زكاهتا 
أَف الَدائن يدفع زكاة كل سنة مضت إذا قعض ا١تاؿ، سواء كاف ىذا الَدين : إذنا؛ خبلصة قوؿ ا١تذىب

 أك على فقَت ، أك جاحد، على غٍت ٦تاطل: أم؛ أك كاف ىذا الدين غَت مرجو، على غٍت باذؿ: أم؛مرجِوا
.  ميلسر

رج زكاة كل سنة ُب عامها مع مالو الذم عنده: كقالوا  لتِبأ الْذَمة، كلو أف ؛ كىذا أفضل،إَف للدائن أف ٮتي
.  كالثانّية رخصة، كىذه رخصة، فاألكىل فضّيلة، فّيزكي عن ٚتّيع السنوات،يؤخرىا حىَت يقعض ا١تاؿ

 
 

:  كاستدلوا
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قىةن  :-تلاىل -  كقولو ،بلمـو األدلة ُب كجوب الزَكاة كل سنة - 1  ﴾ تيطىْهريىي ٍ ﴿خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍ  صىدى
افًتض أَف ا فأخِبى  )) :قاؿ  فإَف النيب ، كحديث ابن ععاس ُب بلث ملاذ إىل الّيمن،[103 :التوبة]

.  مت ق علّيو؛(( فًتد على فقرائه ،من أغنّيائه  علّيه  صدقة تؤخذ
. ٔتا كرد عن بلض الَصحابة من آثار كما سّيأٌب - 2

 يرجو كجوده كأف يلوف على غٍت باذؿ كما : أم؛أنَو ي رؽ بُت الَدين ا١ترجو- كا أعل  - كاألظهر 
 ال يرجو كجوده كأٍف يلوف على غٍت ٦تاطل أك جاحد، أك على فقَت : أم؛كبُت الدين غَت ا١ترجو- تقدـ 

. ملسر كما تقدـ
 كبو قاؿ ٚتهور ،فتجب الزَكاة فّيو عن كل سنة، كتقَدـ أف ىذا قوؿ ا١تذىب: فأَما الدين ا١ترجو- 
. الللماء

:  كيدؿ على ذلك ما استدؿ بو ا١تذىب
. عمـو األدلة اليت فّيها األمر بأداء الزكاة - 1
 فقد كرد عن عمر كعثماف كجابر كابن عمر، كما ُب ،كٔتا كرد من آثار الَصحابة ُب إ٬تاب الزَكاة - 2

 كسنن العّيهقي ،(436ص) كأيضنا ركم عن علي كما ُب األمواؿ أليب ععّيدة ،(434ص)األمواؿ أليب ععّيدة 
 (.4/100) كمصنف ععدالرزاؽ ،(4/150)

 ألنَو سّيتملن منو، فالصحّيح فّيو ما قالو ا١تذىب كىو أنَو ؛أَف الدين ا١ترجو كا١تاؿ الذم ُب الّيد - 3
 كىذا أبرأ للذمة، كلو أف يزكي إذا قعض ١تا مضى من ،يؤدم زكاة كل سنة، كلو أف ٮترج زكاة كل سنة ُب عامها

 . السنُت

ىًدين ٦تاطبلن أك جاحدى ماًؿ الدائن أك يلوف فقَتنا ملسرنا - 
. كأَما الدين غَت ا١ترجو، كأف يلوف ا١ت

. إنَو يزكي للل سنة مضت إذا قعض مالو، كىذا قوؿ ا١تذىب كما تقدـ بأدلتو: فقّيل
يزكّيو إذا قعضو لسنة كاحدة فقط، كبو قاؿ اإلماـ مالك كىو ركاية ُب مذىب أٛتد، كىو اختّيار : كقّيل

 كاختاره الشّيخ ٤تمد بن ،(1/361)" حاشّية اللنقرم على الركض" كما ُب ،اإلماـ ٤تمد بن ععدالوىاب
 ،(18/24) كابن عثّيمُت ُب فتاكيو ،(14/189) كاختاره ابن باز ُب فتاكيو ،(4/20)إبراىّي  ُب فتاكيو 

 إَف ىذا الدين يشعو الثمرة اليت ال :القّياس على الْثمار اليت ٬تب إخراج زكاهتا عند حصدىا، فقالوا: كدلّيله 
.  فإنَو يزكّيو لسنة كاحدة فقط،تزَكى إال إذا حيصدت، فلذلك ىذا الدين غَت ا١ترجو إذا جاء
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 أك أنو لّيس فّيو زكاة ،كنوقغ ىذا التللّيل بأنَو لّيس ُب زكاة األمواؿ إال أف ٕتب فّيو الزَكاة للل سنة
ا  إَما أف يزكى ، ألَف ا١تاؿ لو حل  كاحد ُب الشرع؛ كالقوؿ بأَف علّيو أٍف ييزكي لسنة كاحدة لّيس علّيو دلّيل،أبدن

 كما قعلها من السنوات ال ، فّيخرج علّيها الزكاة،للل سنة كإَما لّيس فّيو زكاة، كأَما الت ريق بُت السنة األخَتة
.  فلّيس علّيو دلّيل،ٮترج علّيها
".  فبل نلرؼ ٢تا كجهنا،فأَما زكاة عاـ كاحد: "(440ص)قاؿ أبو ععّيد ُب كتاب األمواؿ  - 

". كلّيس ٢تذا ا١تذىب ُب الَنظر كعَت حظ: "(3/163)كقاؿ عنو ابن ععدالِب ُب االستذكار 
 كاختاره شّيخي اإلسبلـ ، كركاية ُب مذىب أٛتد،إنَو ال ٕتب فّيو زكاة، كىو قوؿ األحناؼ: كالقوؿ الثالث

. ابن تّيمَّية
 فهو كا١تلدـك كىذا القوؿ لو كجاىة ، كال يتصرؼ فّيو،كعَللوا ذلك بأَف ىذا ا١تاؿ ال ٯتيلن أف ينت عى بو

كقوة، كأَما من استدؿ لوجوب الزَكاة ٔتا كرد من آثار الَصحابة، فقد جاءت آثار أخرل للَصحابة أف لّيس ُب 
 ، فتلارضت أقواؿ السلف،19 فقد كرد عن عائشة كابن عمر كغَت٫تا كمن التابلُت علرمة كعطاء،الدين زكاة

. فبل يلوف فّيها حجة
وؿى على ىذا ا١تاؿ حوؿه كامل ،فللى ىذا القوؿ إذا قعض الَدائن من مىًدينو مالو  فإنَو ال زكاة فّيو إالَ أٍف ٭تى

 ف ّيو زكاة السنة اليت حاؿ فّيها، كأَما حُت يقعض ا١تاؿ فبل، كىذا القوؿ ىو الذم صدر عن قرار ،بلد القعض
 كذكر ُب القرار أنَو ال يوجد نص ُب اللتاب كال السنة ي صل زكاة ،٣20تمع ال قو اإلسبلمي بشأف زكاة الديوف

:   كما كرد من آثار الصحابة كالتابلُت تلددت فّيو كجهات النظر، ٍب قرر آمع ما يلي،الديوف
. ٕتب زكاة الَدين على الَدين عن كل سنة إذا كاف ا١تدين ملّيئنا باذالن : أكالن 
. ٕتب الزكاة على رب الَدين بلد دكراف اٟتوؿ من يـو القعض إذا كاف ا١تدين ملسرنا أك ٦تاطبلن : ثانّينا

كما ذكره أصحاب آمع ال قهي ىو ملخص ا١تسألة، كلو زَكى صاحب الَدين ا١تاؿ لسنة كاحدة فقط 
 ، كأَما من حّيث الًتجّيح، كاف ذلك أحوط كأبرأ لذمتو كا أعل ،بلد ما يقعضو من ا١تدين ا١تلسر أك ا١تماطل

.  كأنَو لّيس علّيو زكاة حىَت ٭توؿى على ا١تاؿ الذم قعضو حوؿه كامله ،فاألظهر كا أعل  القوؿ الثالث

ا١تاؿ ا١تلصوب أك ا١تسركؽ أك ا١تاؿ ا١توركث كآهوؿ :  كمثل الدين الذم على ملسر أك ٦تاطل:فائدة
. ك٨توىا ُب اٟتل 
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ًدين: ثانًيا
ى
.  زكاة من علّيو دين ألحد: أم؛زكاة ا١ت

. كقعل ذكر ىذه ا١تسألة ال بد من الت ريق بُت األمواؿ الظاىرة كاألمواؿ العاطنة عند ال قهاء
.  كىي الُزركع كالثمار كا١تواشي،ما ال ٯتيلن إخ اؤه: فالظاىرة

.  ألهَنا كلها أٙتاف؛ كيلحق ٔما األكراؽ النقدية،ما ٯتيلن إخ اؤه، كالَذىب كالً َضة: كاألمواؿ العاطنة
لنو إخ اؤه،فمن كانت عند مزرعة كٙتار أك مواشو   يشاىده الناس ككايل ، فهذا مالو ظاىر ال ٯتي

.  فهو ماؿ باطن، ٓتبلؼ من عنده ذىب أك فضة،الصدقات
 ألهَنا أٙتاف، كىذا قوؿ ٚتهور ؛ جللها أمواالن باطنة، فمن نظر إىل قّيمتها،كاختل وا ُب عركض الْتجارة

 جللها أمواالن ، ٤تبلت ٕتارية مرخصة: كمن نظر إىل كوهنا ال ٗت ى على الَناس كما ىو كاقع الّيـو،الللماء
 لّيأخذكا الزكاة من أصحاب ؛يعلث ٢تا الُسلاة  باطنة، كال رؽ بُت العاطنة كالظاىرة أَف الظاىرة كاف النيب

 كتتللق ٔا قلوب ال قراء ٓتبلؼ ، ألهَنا ال ٗت ى على الَساعي كعلى الناس؛األمواؿ الظاىرة كا١تواشي كالُزركع
 ،ألنَو ال يلرؼ مىٍن عنده ماؿ ٦تن لّيس عنده ؛يرسل من يأخذ زكاهتا  فل  يلين النيب ،األمواؿ العاطنة

أهَنا من األمواؿ - كا أعل  - فّيخرجها صاحبي ا١تاؿ من دكف أف يأتّيو أحد، كعركض الْتجارة األظهر 
 كىي اليت ٮترج ،الظاىرة للناس، فالقّيمة ىي ا١ترادة- أك العضاعة -  ألف ا١تراد منها القّيمة ال األعّياف ؛العاطنة

 كحقّيقة أمره من الرٍْبح اإلفبلس، كأيضنا فتجارة ، فرَٔتا كجدت مىٍن ظىاًىري بضاعتو الًلٌتى ،منها الزَكاة كالقّيمة باطنة
. كاف يرسل إلّيه  الُسلاة ألخذ زكاهت   كَل يرد أنو ،الصحابة كالَسلف سابقنا ظاىرة للناس

: يتلخص مما مضى أن األموال قسمان
. كىي الزركع كالثمار كا١تواشي: أمواؿ ظاىرة - 1
 .كىي الذىب كال ضة كعركض الْتجارة، كىذا التقسّي  ىو قوؿ ٚتهور الللماء: أمواؿ باطنة - 2

. 21كاختاره من اققُت شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمَّية كتلمّيذه ابن القّي 
 :فائدة ىذا التقسّي  ُب مسألتنا- 

من أصحاب   استدؿ بأخذ الُسلاة الذين بػىلىثىه  النيب ،أَف مىن يرل كجوبى الزَكاة على من علّيو دين
 كَل يلونوا يسألوهن  ىل علّيه  دين أك ال؟ فقالوا ال تأثَت للدين ُب الزكاة، كمنه  من فرؽ بُت ،األمواؿ الظَاىرة
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نع دينو الزَكاة، كمن عنده أمواؿ باطنة،مىٍن عنده أمواؿ ظاىرة  فّيمنع دينو الزكاة، كمنه  من جلل الَدٍين ، فبل ٯتى
.  سواء ُب األمواؿ العاطنة كالظاىرة، فهذه ثبلثة أقواؿ ستأٌب،ٯتنع الزكاة
ما ملٌت قوؿ ال قهاء أَف الدين ٯتنع الزكاة؟  - 
ص  مقدار ىذا الدين من ا١تاؿ الذم ُب يده : ا١تلٌت أَف ا١تسل  إذا أراد أف ٮترج الزَكاة كعلّيو دىٍين، فإنو ٮتى

 فبل زكاة علّيو، كإف كاف ال يعقى ُب يده شيء ، ٍب ينظر ُب العاقي إٍف كاف دكف الْنصاب،الذم سّيخرج زكاتو
 فإنَو ٮترج زكاة العاقي فقط، إذنا ا١تقصود ، فبل زكاة علّيو أيضنا، كإف كاف العاقي يعلغ نصابنا،بلد خىٍص  الَدين

. ىل الدين يؤثر ُب الزكاة أك ال؟ ىذا ىو موطن ا٠تبلؼ
:  ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة- 

. 22 كىذا قوؿ ا١تذىب، سواء كانت أموالو ظاىرة أـ باطنة،إَف الَدين يؤثر ُب الزَكاة مطلقنا: القوؿ األكؿ
 فإنو ٮتص  قّيمة ىذا الدين من ،لاير (5.000) كعلّيو دىٍين ،لاير (10.000)رجل عنده : مثاؿ ذلك

 فّيخرج زكاهتا، كللن لو كاف علّيو دين ،لاير (5.000) فّيتعقى عنده ،لاير (10.000) كىو،رأس مالو
 ألَف ا١تائة ال ؛ فبل زكاةى علّيو، فإنو بلد خص  الدين يتعقى عنده مائة لاير،تسلة آالؼ كتسلمائة لاير (9900)

. تعلغ نصاب الزَكاة كما سّيأٌب، كىذا ا١تثاؿ ُب األمواؿ العاطنة
لاير  (500)لاير، كمثبلن قّيمة الشاة الواحدة  (2000) كعلّيو دىٍين ،شاة (42)رجل عنده : مثاؿ آخر

 فّيخرج ،شاة (40) لتعقى عنده ،، فلو خص  الَدين الذم علّيو[ لاير؛ حىت يصح ا١تثاؿ1000 :الصواب]
 كىذه لّيس ،شاة (38) فإنو بلد خص  الدين سّيلوف عنده ،لاير (4000)زكاهتا، كللن لو كاف علّيو دين 

 ألَف نصاب اللن  كما سّيأٌب أربلوف شاة كما دكف ذلك فبل زكاة فّيو، كبناءن على ىذا ا١تثاؿ فبل زكاة ؛فّيها زكاة
 إَف الدين يؤثر ُب الزكاة : كىذا ا١تثاؿ على األمواؿ الظاىرة، ىذا ىو قوؿ ا١تذىب،على صاحب الَدين ىنا

 .مطلقنا
: كاستدلوا

قاؿ كىو - رضي ا عنو - أَف عثماف بن ع اف - رضي ا عنو - ٔتا كرد عن السائب بن يزيد  - 1
 ركاه مالك ُب موطئو ؛"ىذا شهر زكاتل ، فمن علّيو دىٍين فلّيؤْده، ٍب لّييزْؾ بقّية مالو: "ٮتطب

(/)، كابن أيب شّيعة ُب مصن و (/)، كالعّيهقي ُب سننو (/.) 
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 ككجو ،(3/260) كصححو األلعاين ُب اإلركاء ،23"إسناده صحّيح، كىو موقوؼ: "قاؿ ابن حجر
َل يأمر بإخراج الزَكاة عن ا١تؤَدل ُب الدين، بل أمر بإخراج ما تعقى - رضي ا عنو - أَف عثماف : "الداللة

. من ا٠تل اء الرَاشدين الذين أمرنا باتْعاع أمرى من ا١تاؿ بلد خىٍص  الدين منو، كعثماف بن ع اف 
يء - رضي ا عنو - كمن أىل اللل  من ناقغ ىذا االستدالؿ بأَف عثماف  أمرى  بأداء الديوف قعل ٣تى

 ألف أل اظ اٟتديث ؛ فبل يصلح أف يستدَؿ ١تن جاء كقت زكاتو كعلّيو دىٍين، كللن ىذا القوؿ بلّيد،كقت الزَكاة
ص  الدين من مالو ٍب يزكي .  تدؿ على أنو أمىرى مىٍن عنده دين كحَلت زكاتو أف ٮتى

 فإف الزكاة إ٪َتا كجعت ١تواساة اتاجُت، كالذم علّيو الَدٍين ٤تتاج ،من حّيث التللّيل كالنظر: قالوا - 2
.  كحاجة من ٭تتاج ١تواساة أك أشد، كلّيس من اٟتلمة أٍف يسد حاجة غَته كييلْطل حاجتو،لقضاء دىينو

 كللزَكاة علل ، كإ٪َتا ىذه ًعَلة كجّيهة استنعطها الللماء،بأَف اللَلة من الزَكاة لّيس ا١تواساة فقط: كنوقغ
﴿خيٍذ  :-تلاىل -  فقاؿ ، كىي تطهَت للماؿ كصاحب ا١تاؿ،ُب كتابو- عَز كجَل - أخرل أ٫تها ما ذكره ا 

قىةن تيطىْهريىيٍ  كىتػيزىْكّيًه  ًٔىا﴾ [. 103 :التوبة ]ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍ  صىدى
 كأقواىا الدلّيل األكؿ، ك٢ت  أدلة أخرل كما تقَدـ ،ىذاف الدلّيبلف أبرز استدالالت أصحاب ىذا القىوؿ

. أشهرىا كأقواىا
إَف الَدين ال يؤثر ُب الزكاة مطلقنا، كىو ركاية ُب ا١تذىب، كاختار ىذا القوؿ الشّيخ ابن باز : القوؿ الثاين

(. 18/36) كشّيخنا ابن عثّيمُت ُب فتاكاه ،(14/178)ُب فتاكاه 
:  كاستدلوا

 حّيث إهَنا َل ت رؽ بُت مىٍن علّيو دىين كمىٍن لّيس علّيو ؛بلمومات األدلة الدالة على كجوب الزَكاة - 1
قىةن تيطىْهريىيٍ  كىتػيزىْكّيًه  ًٔىا﴾ :-تلاىل -  كقولو ،دين  كحديث ابن ععاس ،[103 :التوبة ]﴿خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍ  صىدى
 ،فأخِبى  أَف ا افًتض علّيه  صدقة تيؤخذ من أغنّيائه )): ُب بلث ملاذ إىل الّيمن كفّيو- رضي ا عنو - 

.  مت ق علّيو؛((فًتد على فقرائه 
 ركاه ؛((كُب الْرَقة ُب كل مائيت درى  ربع اللشر)): مرفوعنا كفّيو- رضي ا عنو - كحديث أنس 

 كعمـو اٟتديث يدخل فّيو ا١تدين كغَته، كىو كل مىن ، كىي من األمواؿ العاطنة،العخارم، كالرقة ىي ال ضة
 .ملك نصابنا ٕتب فّيو الزكاة
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 فما ملو من قدر الدين حّق للدائن، كأيضنا ،كنوقغ ىذا االستدالؿ بأَف ا١تدين مللو للماؿ ملك ناقص
 كأيضنا ىذه ، كمنها ٘تاـ ا١تلك كاستقراره،ىذه األدلة اللاَمة اليت استدلوا ٔا ىي فّيمن توفرت فّيو الُشركط

صوصة ٔتا جاء ُب أدلة أصحاب القوؿ األَكؿ  حّيث أمر مىٍن علّيو دىٍين أٍف ؛ كمنها أثر عثماف،اللمومات ٥تى
.  كا٠تاص مقَدـ على اللاـ، كىذا دلّيل أخص من ىذه اللمومات، كٮترج زكاة ما بقي،يقضي دينو

كاف ييرسل الليَماؿ الذين يقعضوف الزَكاة من أصحاب األمواؿ الظاىرة  استدلوا بأَف النيب  - 2
 ؛كا١تواشي كالْثمار، كال يأمرى  أف يست سركا من أصحأا أعلّيه  ديوف أـ ال؟ مع أَف أىلى الثمار علّيه  ديوف

. ر السنة كالسنتُتألَف من عادهت  أهَن  كانوا يسل وف ُب الْثما
 ألَف األصل ىو براءة ؛كنيوقغ ىذا االستدالؿ بأَف عدـ است صاؿ اللماؿ ٦تن علّيو الزكاة لّيس دلّيبلن 

. الْذمة من الديوف، كمىٍن علّيو دين فّيستخِب عن ن سو
.  كىذاف الدلّيبلف أشهرىا كأقواىا،كألصحاب ىذا القوؿ أدلة أخرل

 فّيؤثر فّيها الدين، ، فبل يؤثر فّيها الدين، كبُت األمواؿ العاطنة،فَرقوا بُت األمواؿ الظاىرة: كالقوؿ الثالث
. كىذا القوؿ ركاية ُب ا١تٍذىىب كىو اختّيار الشّيخ ععدالرٛتن السلدم

: كاستدلوا
من أصحاب األمواؿ الظاىرة أىل ا١تواشي كالْثمار،  لّيأخذكا ؛لللماؿ ٔتا تقدـ من إرساؿ الَنيب  - 1

كَل يلونوا يست صلوف أعلّيه  ديوف أـ ال؟ 
.  كذلك لظهورىا كتلُلق ال قراء ٔا،ألَف تلُلق الزَكاة باألمواؿ الظاىرة آكد من العاطنة: قالوا - 2

. كىذاف الدلّيبلف أقول أدلته  كأشهرىا
 كأخذى  للماؿ ميعاشرة ،كنوقغ ىذاف الدلّيبلف بأَف عدـ است صاؿ الُسلاة من أىل األمواؿ الظَاىرة

يديُؿ على أَف الزكاة تتللق با١تاؿ، كال فرؽ ُب ىذا بُت األمواؿ الظاىرة كالعاطنة، كألَف الَدين أمر ٥ت ي يستوم 
 لظهورىا ٓتبلؼ األمواؿ ؛ ألف قلوب ال قراء تتللق باألمواؿ الظاىرة:فّيو ا١تاؿ الظاىر كالعاطن، كأَما قو٢ت 

 فصاحب عركض الْتجارة الذم لو ٤تبلت ٕتارية أشد ، فاٞتواب أَف ا٠ت اء كالظهور ال ينضعط، ٠ت ائها؛العاطنة
.  كسلن عندىا من العدك كغَتى ،ظهورنا لل قراء من صاحب اللن  الذم تنَحى ٔا خارج العلدة

 كذلك ألف أثر ؛ فإَف القوؿ األكؿ كىو أَف للدين تأثَتنا ُب الزكاة قوؿ كجّيو كقوم،كبلد استلراض األقواؿ
( 4/164)" ا١تلٍت" قاؿ ابن قدامة ُب ؛٦تا بىًقيى قويِا ُب الداللة- عثماف ُب األمر بقضاء الدين ٍب أداء الزكاة 

".  فل  ينلركه علّيو، فدؿ على ات اقه  علّيو،كقد قاؿ ذلك ٔتحضر من الصحابة: "عن قوؿ عثماف
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. 24"كاألشعو بلرض الشارع إسقاط الزَكاة عن ا١تدين: "قاؿ ابن رشد - 
:  إال أف ىناؾ أمورنا كشركطنا ال بد من مراعاهتا كىي ما يلي

 :أف يلوف الَدٍيني حاالِ ال مؤجبلن  - 1
رجل علّيو مائة ألف لاير بأقساط سنويَة كل سنة عشرة آالؼ، فإف الدين ا١تلتِب الذم يؤثر : مثاؿ ذلك

 كىي ، كأَما ما تعقى من أقساطو، فّيخصمها ٦تا عنده من ا١تاؿ، كىو عشرة آالؼ،ُب الزَكاة ىو ما حَل سداده
 فإنَو ٮتص  منها عشرة ، فهذه ميؤَجلة ال تأثَت ٢تا ُب الزكاة، فإذا كاف عنده من ا١تاؿ ٜتسوف أل نا،تسلوف أل نا

. آالؼ قدر الدين، كٮترج زكاة أربلُت أل نا
.  فلّيس عنده إالَ مالو الذم سّيزكّيو كحاجاتو األصلّية،أالَ يلوف عنده شيء زائد يسدد بو دينو - 2

رجل عنده سّيارة زائدة غَت سّيارتو األصلّية، كعنده ماؿ كقدره أربلوف أل نا، كعلّيو دين : مثاؿ ذلك
 ألف ىذا الرجل عنده شيء غَت مالو ؛ كال ٮتص  منها قدر الدين،كقدره عشرة آالؼ فإنو يزكي األربلُت أل نا

.  فّيعّيلها كيسدد دينو، كىو سّيارتو الزائدة،يسدد بو دينو
كذلك ألَف عدـ اعتعار األشّياء الزَائدة ييؤدم إىل االستلراؽ ُب الَدين ُب أمور كمالّية لّيست من حاجة 

فرَٔتا ٕتد مىٍن عنده سّيارات زائدة كعقارات !  كىو فرض الزكاة؟، كتلوف مقَدمة على حْق ا،اإلنساف األصلَّية
.  إَف ديٍت يؤثر ُب زكاٌب: ٍب يقوؿ، كعلّيو أقساط منها،زائدة كاسًتاحات

 فّيأخذ من أموالو الزائدة ما ،كألف قّيمة األشّياء الزائدة أكىل بسداد الَدين من ا١تاؿ الذم فّيو حق الزَكاة
. 25 كىذا الشرط الثاين نص علّيو ا١ترداكم من اٟتنابلة،يسد دينو

ىذا ىو ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة، كال شَك أف األحوط للمسل  كاألبرأ لذمتو أف يعادر ُب قضاء دينو الذم 
 كاحتّياطه ُب باب الزكاة، كتطعّيق ١تا أمر بو عثماف بن ، فهذا فّيو براءة لذَمتو من الَدين، ٍب يزكي ما بقي،حلَ 

. أصحابو- رضي ا عنو - ع اف 
فإننا نيسىْل  أنَو - رضي ا عنو - كأما أثر عثماف : "(6/32)" ا١تمتع"قاؿ شّيخنا ابن عثّيمُت ُب  - 

 ألنَو سّيؤدم من مالو، كسىٍعقي ؛ فلّيس علّيو زكاة،إذا كاف على اإلنساف دين حاؿ، كقاـ بالواجب كىو أداؤه
 ألف الزكاة ال ٕتب إال إذا ًب اٟتوؿ، كالدين سابق، فلاف لسعقو ؛الدين يقتضي أف ييقَدـ ُب الوفاء على الزَكاة

                                                 

. 1/246 ،"بداية آتهد ":انظر 24
. 6/344 ،"اإلنصاؼ مع الشرح اللعَت ":انظر 25
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ال زكاة علّيك إالَ فّيما بقي، أَما إذا َل يوؼ : أحق بالتقدًن من الزكاة، ك٨تن نقوؿ ١تن اتَقى ا، كأكَب ما علّيو
". فللّيو زكاتو- رضي ا عنو - ما علّيو، كماطل لّينت ع با١تاؿ، فإنَو ال يدخل فّيما جاء عن عثماف 

 ، فإهَنا تدخل ضمن الدين، كإ٪َتا ُب حقٍّش كجب علّيو  كاللَ ارة، قد يلوف الَدٍين لّيس آلدمي:فائدة
 مت ق ؛((دين ا أحق بالوفاء)):  كفّيو،مرفوعنا- رضي ا عنو -  ٟتديث ابن ععاس ؛كىو قوؿ ا١تذىب أيضنا

. علّيو
 فإف ىذه الل ارة ، أك ك ارة ٯتُت،رجل عنده ماؿ يريد أٍف يزكّيو كعلّيو كَ ارة ظهار أك قتل: مثاؿ ذلك

 كعلّيو ك ارة ٯتُت ،حلمها حل  الدين ُب التأثَت ُب الزَكاة ٔتا تقدـ من خبلؼ، فلو كاف عنده ثبلثة آالؼ لاير
 فّيخرج زكاة أل ُت كتسلمائة ،كاإلطلاـ ُب ك ارة الّيمُت يللف مثبلن مائة لاير، فإنو ٮتص  قّيمة الل ارة من مالو

 ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ . لايًر
. ينلقد اٟتوؿ بصلَت ا١تاشّية حُت مللها إذا كملت نصابنا: ا١تسألة الثالثة
 فصارت ، كُب شهر ٤تـر كلدت عشر منهن عشر شّياه،رجل عنده ثبلثوف رأسنا من األغناـ: مثاؿ ذلك

كنقوؿ - كمللـو أف نصاب اللن  يعدأ من أربلُت كمن كاف عنده دكف ذلك فبل زكاة علّيو - أربلُت رأسنا 
 فإف اٟتوؿ ينلقد ٔا ، كلو كاف بلضها صلارنا،لصاحب ىذه الشّياه أنَو بدأ اٟتوؿ من حُت مللو ألربلُت شاة

.  إَف ىذه الشّياه ال ينلقد ٔا اٟتوؿ حىت تعلغ سِنا ملّينة:على القوؿ الَصحّيح كىو قوؿ ا١تذىب خبلفنا ١تن قاؿ
: قاؿ  إَف النيب : كفّيو،الطويل- رضي ا عنو - عمـو حديث أنس بن مالك : كيدؿ على ذلك

 بل ُب كل أربلُت شاة ٩ترج للزكاة شاة ،سِنا ملّينة  ركاه العخارم، كَل ٭تدد النيب ؛((ُب أربلُت شاة شاة))
. ق األربلُت صلَتة أك كعَتةذ كسواء كانت ق،كاحدة

:  كأَف من شرطها أٍف تلوف سائمة؛ أم،ُب العاب القادـ زكاة ّٔيمة األنلاـ- بإذف ا -  سّيأتّينا :تنبيو
 ، فبل ينلقد ٔا اٟتوؿ،ترعى اٟتوؿ أك أكثره، فإذا كانت ىذه الْصلار لّيست سائمة كأف تتلذل باللنب فقط

.  كإ٪َتا ألهَنا غَت سائمة،كىو قوؿ ا١تذىب أيضنا، لّيس ألهَنا صلَتة
: ينقطع اٟتوؿ ُب أمور منها: ا١تسألة الرابلة

. كىذه األشّياء اليت تقطع اٟتوؿ ىي اختّيار ا١تذىب أيضنا

 :لو نقص الِنصاب في أثناء الحول: أوالً 
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كُب أثناء - كما سّيأٌب - كمللـو أف نصاب اإلبل ٜتس - رجل ٯتلك ٜتسنا من اإلبل : مثاؿ ذلك
 فبل زكاة ، فهنا نقص الْنصاب كصار عنده أربع من اإلبل،اٟتوؿ بلد سعلة أشهر مثبلن ماتت كاحدةه من اإلبل

.  فإنَو يستأنف فّيعدأ اٟتوؿ من جديد، فإذا اكتمل الْنصاب بأًف اشًتل كاحدة فّيما بلد،فّيها
 فإَف اٟتوؿ انقطع ، كبلد ثبلثة أشهر اشًتل ٔتائة لاير،لو فرضنا أَف نصابى الُنقود ألف لاير: مثاؿ آخر

ا، فإذا ملك ما يلمل بو الْنصاب فّيما بلد،حّينئذ .  فإنو يستأنف حوالن جديدن

  :لو باع النصاب أثناء الحول: ثانًيا
 فإَف اٟتوؿ ، كبلد تسلة أشهر من اٟتوؿ باع شاة كاحدة،شاة سائمة (40)رجل عنده : مثاؿ ذلك

ا،انقطع حّينئذ، فإذا ملك ما يلمل بو الْنصاب بأف اشًتل شاة فّيما بلد .  فإنَو يستأنف حوالن جديدن

 :لو أبدل الِنصاب بغير جنسو أثناء الحول: ثالثًا
 فهذا بّيعه فهو اشًتل اإلبل بالشّياه، ، فلو أبدؿ أربلُت شاةن ٓتمس من اإلبل،كاإلبداؿ بّيع ُب حقّيقتو

 كال شك أنو يريد ا١تلايرة ،ذكر العّيع كاإلبداؿ" الزاد" كصاحب ،..."أنَو معادلة ماؿ ":كسّيأتّينا ُب تلريف العّيع
". بلَت جنسو: " كلذا قاؿ رٛتو ا؛ فّيلمل العّيع على الُنقود، كاإلبداؿ بلَت النقود،كالت ريق

 فإف اٟتوؿ انقطع ، كبلد ٜتسة أشهر أبد٢تا ٓتمسة من اإلبل،شاة (40)رجل عنده : مثاؿ اإلبداؿ
ا،حّينئذ .  فّيستأنف حوالن جديدن

درى  من ال ضة،  (200) كبلد عشرة أشهر أبد٢تا بػ ،دينارنا من ذىب (20)رجل عنده : مثاؿ آخر
 أك أنَو يعٍت على حولو؟ ،فهل ينقطع فّيستأنف

 فاٞتنس ، ألهَن  يركف أَف الذىب كال ضة من جنس كاحد؛أنَو يعٍت على اٟتوؿ فبل ينقطع: ا١تذىب
. عندى  َل ٮتتلف

 كىو اختّيار شّيخنا ابن عثّيمُت ُب ، الختبلؼ اٞتنس؛أف اٟتوؿ ينقطع-: كا أعل  - كالقوؿ الراجح 
 ؛، كسّيأٌب ُب باب زكاة النقدين أف الذىب كال ضة ال يلْمل أحد٫تا اآلخر ُب الْنصاب(6/40) ،"ا١تمتع"

 إذا كاف الذىب دكف النصاب كعنده من ال ضة ما :الختبلؼ اٞتنس ٓتبلؼ أصحاب ا١تذىب الذين قالوا
.  كالصواب غَت ذلك كما سّيأٌب، كالللس كذلك، ف ّيو الزكاة،يلمل بو نصاب الذىب
تل ُت كما ُب حديث ععادة بن الصامت مرفوعناجللهما  أَف النيب : كيدؿ على ذلك : جنسُت ٥تي

ا بّيد،فإذا اختل ت ىذه األصناؼ...  كال ضة بال ضة،الذىب بالذىب))  ؛(( فعّيلوا كىّيف شئت  إذا كاف يدن
(. 1587)ركاه مسل  
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ا،إذنا من خبلؿ ما تقَدـ عرفنا أنَو إذا أيبدؿ بلَت جنسو -   كال يعٍت على ، فإنَو يستأنف حوالن جديدن
تل اف تل اف، ،اٟتوؿ الَسابق، فاللن  كالعقر ىذاف جنساف ٥تي  ككذا الَذىب كال ضة على الَصحّيح جنساف ٥تي

 فاللن  حقّيقتو ٗتتلف عن العقر، كقد يلوف االختبلؼ ُب اٞتنس لّيس ،كاالختبلؼ ُب اٞتنس ىنا حقّيقة
.  ُب حل  ا١تختلف: أم؛ كإ٪َتا حلمنا،حقّيقة

 فأبد٢تا بلد ٜتسة أشهر بنصاب عركض ،رأسنا من األغناـ الَسائمة (40)رجل عنده : مثاؿ ذلك
 فلّيس فّيو ، أربلوف من األغناـ كما دكهنا: كىو،كسّيأٌب أَف لعهّيمة األنلاـ ا١تَتخذة للَدر كالَنسل نصابنا- الْتجارة 

 يتاجر : أم؛زكاة، كأَف للركض الْتجارة نصابنا آخر كبابنا ٮتتلف عن باب زكاة ّٔيمة األنلاـ، كعيريكض التجارة
 كذلك إذا كانت ؛ كمع ذلك فّيها زكاة، فقد يلوف عنده دكف األربلُت من األغناـ، فّيعّيع كيشًتم،باألغناـ

 فّيستأنف حوالن ، فانتقل من نصاب إىل نصاب،كىذا الرجل أىبدؿ- كما سّيأٌب بّيانو ُب بابو - عركض ٕتارة 
ا مع أَف االنتقاؿ من أغناـ ألغناـ، كللن االختبلؼ ُب الْنصاب من ّٔيمة األنلاـ الَسائمة إىل عيريكض  جديدن

.  فصار ُب حل  ا١تختلف،الْتجارة
ا ٗترج قّيمة؛كلذا فإَف عركض الْتجارة بأا كاحد كجنسها كاحد  كلّيس من جنس عركض ، ألَف زكاهتى

رج ُب الزكاة شاة،الْتجارة  كإ٪َتا نقودنا كما سّيأٌب، كعلّيو فإذا أبدؿ ، فصاحب األغناـ الذم يعّيع كيشًتم ال ٮتى
ا إذا كانت عركض ٕتارة،ذىعنا بً َضة أثناء اٟتوؿ  ألَف ؛ بل يعٍت على حولو السابق، فبل يستأنف حوالن جديدن

 فّيشًتكف مثبلن بالرياؿ السلودم جنّيهنا مصريِا أك ،ىذه ا١تعادلة على سعّيل التجارة كالذين يتلاملوف باللمبلت
.  فإف ىذه ا١تعادلة ال تقطع اٟتوؿ،در٫تنا إماراتِّيا

ا إال ُب عركض التجارة كما سعق،أنَو إذا أبدؿ جنسنا بلَته: كا٠تبلصة .  فإنو يستأنف حوالن جديدن

ا من األسعاب الثبلثة السابقة اليت ينقطع ٔا اٟتوؿ لّي ر من الزكاة؟ :مسألة  ما اٟتل  لو فلل كاحدن
 لتلوف ناقصة عن ؛ ذىبىح كاحدة، كقعل ٘تاـ اٟتوؿ بشهر،شاة سائمة (40)شخص عنده : مثاؿ ذلك

 فما حلمو؟ ، لّي ر من الزكاة؛الْنصاب فبل يزكي، أك باع كاحدة، أك أبد٢تا ٓتمس من اإلبل، كفلل ذلك كلو
.  فبل ينقطع كىو قوؿ ا١تذىب أيضنا،أنو ٕتب ُب حْقو الزكاة بلد ٘تاـ اٟتوؿ: اٞتواب
 ألَف التحايل على إسقاط الواجب ؛ فّيلاقب بضد قصده، لّيتحايل على الَشرع؛ألنو فلل ذلك: كالتللّيل

ال ترتلعوا ما ارتلعت الّيهود، فتستحلوا )) : لقوؿ النيب ؛ال يسقطو، كما أف التحاييل على اٟتراـ ال يعّيحو
ارـى ا بأدىن اٟتّيل (. )" إبطاؿ اٟتّيل" أخرجو ابن بطة ُب ؛((٤تى

(. 3/123)" ال تاكل اللِبل"ابن تّيمّية ُب كجَود إسناده شّيخي اإلسبلـ 
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 ؛(( كإ٪َتا للل امرئ ما نول،إ٪َتا األعماؿ بالنّيات)) : لقوؿ النيب ؛كألَف اللِبة ُب األفلاؿ با١تقاصد
. رضي ا عنو - مت ق علّيو عن عمر بن ا٠تطاب

 ؛فالتحايل على إسقاط الواجب ال يسقطو كما ُب ىذا ا١تثاؿ، ككمن ييطىْلق امرأتو كىو ُب مرض ا١توت
.  فهنا ال يسقط الواجب فًتث، ككذلك التحايل على فلل اـر ال ييعّيحو، كىذه قاعدة اٟتّيل،حىَت ال ترث

.  كبو قاؿ ا١تذىب أيضنا، فإف اٟتوؿ ال ينقطع،لو أبدؿ النصاب ّتنسو: مسألة أخرى
اـ اٟتوؿ بشهرين أبدلو بذىب آخر: مثاؿ ذلك  فإف اٟتوؿ ال ،رجل عنده ذىب يعلغ الْنصاب كقعل ٘تى

.  فّيعٍت على حولو السابق، ألنَو أبدلو ّتنسو؛ينقطع
اـ اٟتوؿ باعها بثبلثُت من العقر أخرل،رجل عنده ثبلثوف من العقر: مثاؿ آخر  فإف اٟتوؿ ال ، كقعل ٘تى

.  الْت اؽ اٞتنس؛ فّيعٍت على حولو،ينقطع
:  إذنا ملخص ا١تسألة أف يقاؿ

ا، أَف من نقص نصابو أك باع منو أك أبدلو بلَت جنسو أثناء اٟتوؿ:أوالً   كإف ، فإنو يستأنف حوالن جديدن
.  بل يعٍت على حولو، فإنو ال يستأنف،فلل ذلك فرارنا من الزكاة

 :أن إبدال النصاب بغيره ينقسم أقساًما: ثانًيا
ا إالَ ُب عركض التجارة كما سّيأٌب، مثالو،أٍف يعدؿ نصابنا بلَت جنسو - 1 :  فإنَو يستأنف حوالن جديدن

.  أك ذىعنا ب ضة على القوؿ الصحّيح،ٜتسنا من اإلبل بثبلثُت بقرة
كأف يتاجر :  مثالو، فإنو يعٍت على حولو األكؿ، ككبل٫تا عركض ٕتارة،أف يعدؿ نصابنا بلَت جنسو - 2

 . فّيعّيع كيشًتم، لّيتاجر ٔا أيضنا؛ فأبد٢تا ٓتمس من اإلبل،بثبلثُت رأسنا من األغناـ

 ، سواء من جنسو أـ من غَت جنسو،أف يعدؿ نصابنا لّيس عركضى ٕتارة بنصاب آخر عركض ٕتارة - 3
ا، مثالو  أك أربلوف شاة سائمة ميَتخذة للَدْر ،كأف يلوف عنده ثبلثوف بقرة سائمة: فإنو يستأنف حوالن جديدن

 . فأبد٢تا بثبلثُت شاة عركض ٕتارة،كالنسل

كأف يعدؿ ذىعنا بذىب أك :  فإنو يعٍت على حولو األكؿ، مثالو،أف يعدؿ نصابنا بآخر من جنسو - 4
 .إببلن سائمة بإبل سائمة

كأف يعدؿ ثبلثُت :  فإنَو يعٍت على حولو األَكؿ، مثالو، لّي ر من الزَكاة؛أف يعدؿ نصابنا بلَت جنسو - 5
 . لّي ر من الزكاة؛من العقر بأربلُت شاة
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ىل تتعلق الزكاة بالذمة أو بعين المال؟ : المسألة الخامسة
 فحاؿ علّيها حوالف، كَل ٮترج الزكاة، فمن عَلق الزَكاة ،شاة (40)لو أف رجبلن عنده : فائدة الخالف

 ألنَو لو أخرج ؛ أكجب علّيو شاة كاحدة، أكجب علّيو شاتُت للل حوؿ شاة، كمن عَلقها بلُت ا١تاؿ،بالذمة
 فبل ٕتب علّيو الزكاة للحوؿ ، كىذه دكف النصاب،شاة (39) لصار عنده ،عن اٟتوؿ األكؿ شاة من أربلُت

. الثاين، كُب ىذا إشلاؿ

 إهَنا تتللق بلُت ا١تاؿ يًتتب علّيو أَف صاحب ا١تاؿ ال ٬توز لو أٍف يعّيع من ىذه : لو قلنا:وإشكال آخر
 فبل ٬توز أف يشًتم من السوؽ ،الشّياه أك يهعها؛ ألف عُت ىذا ا١تاؿ فّيو الزكاة؛ ككذا لو أراد أف ٮترج زكاهتا

 فّيخرجها من اليت عنده، ، لّيخرجها زكاة عن األربلُت اليت عنده؛ ألنو ال بد أف ٮترجها من عُت ا١تاؿ؛شاة
 لتلوف ىي ؛ ك٬توز لو أٍف يشًتم غَت ما عنده،كالواقع الّيـو أَف صاحب ا١تاؿ يتصرؼ ُب مالو بّيلنا كشراءن كىعة

. الزكاة

 ألَف ؛ فبل شيء علّيو، إهَنا متللقة بلُت ا١تاؿ، لو تلف ىذا ا١تاؿ بلد مضي اٟتوؿ: لو قلنا:إشكال آخر
 لوجعت علّيو الزَكاة مع أَف األظهر أنو ، إهَنا متللقة بالذمة:عُت ا١تاؿ تلف إف كاف من غَت ت ريط، كلو قلنا

 ألنَو غَت متلدٍّش كال م رط، كىناؾ إشلاالت كمسائل أخرل تنعٍت على ىذا ا٠تبلؼ ذكرىا ابن ؛لّيس علّيو زكاة
 كاآلف نذكر ا٠تبلؼ بلد ملرفة ،26بت ريلات فريدة ٭تسن الُرجوع إلّيها كاالست اد منها" القواعد"رجب ُب 

. فائدتو
. إهَنا تتللق بالْذمة: للمذىب ركايتاف قّيل

.  ألهَنا ُب ذمتو؛ لوجعت على صاحب ا١تاؿ الزكاة،بأنو لو تلف ا١تاؿ بلد كجوب الزَكاة: كعَللوا ذلك
. إهَنا تتللق با١تاؿ: كقّيل

قىةن تيطىْهريىيٍ  كىتػيزىْكّيًه   :-تلاىل - بقولو : كاستدلوا  كلقوؿ ،[103 :التوبة ]﴾ٔا﴿خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍ  صىدى
رضي ا -  مت ق علّيو من حديث ابن ععاس ؛((فأعلمه  أَف ا افًتض علّيه  صدقة ُب أموا٢ت )) :النيب 
. عنو

. 27كىاتاف الركايتاف ُب مذىب اإلماـ أٛتد
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 ،إَف الزكاة ٤تلها عُت ا١تاؿ ك٢تا تللق بالْذمة، كىذا القوؿ ىو الذم ذكره صاحب الزاد: كالقوؿ الثالث
 ألف ىذا ؛فّيصح أف يعّيع ا١تاؿ أك يهعو كيتصرؼ فّيو- كا أعل  -  كىو األظهر ،كىو قوؿ ٬تمع بُت األمرين

.  النشلاؿ ذمتو ٔا؛التلُلق با١تاؿ لّيس تللقنا كامبلن، كيضمن الزكاة

 فمن يتاجر ، بل ُب قّيمتها، فإف الزكاة ال ٕتب ُب عّينها، يستثٌت من ىذه ا١تسألة عركض التجارة:تنبيو
رجها قّيمة،ٔتحبلت مواد غذائَّية لن ٮترج الزكاة ٦تا فّيها كالسلر كالشام كاألرز ك٨توىا  ككذا من ييتاجر ، بل ٮتي

 . فإف زكاهتا ُب قّيمتها، فما داـ أهَنا عركض ٕتارة،باألغناـ أك األراضي

 كا١تقصود أَف التملن ، كال بقاء ا١تاؿ،ال يشًتط ُب كجوب الزَكاة التملن من أدائها: المسألة السادسة
. من أداء الزكاة كبقاء ا١تاؿ لّيسا من شركط كجوب الزكاة

 : التملن من أداء الزكاة:أوالً 
 ،أنو ال يشًتط إل٬تاب الزَكاة على ا١تسل  أف يتملن من أدائها: ا١تذىب كىو القوؿ الرَاجح كا أعل 

 للن ،تقدـ أَف الزكاة ٕتب ُب الَدٍين مع أَف الدائن ال يتملن من أداء الزَكاة، كللن الزَكاة كاجعة ُب حقو: فمثبلن 
ذا نلرؼ أف ىناؾ فرقنا بُت كجوب الزَكاة كبُت كجوب  إخراج الزَكاة ال ٬تب إال بلد التملن من األداء، ٔك

.  كالثاين ال ٬تب إال بلد التملن،إخراج الزَكاة، فاألكؿ ٬تب كإف َل يتمَلن
ب فللو ، ُب ذمتها: أم؛أَف ىذا كسائر اللعادات، فالَصـو كاجب على اٟتائض: كالتللّيل  كللن ال ٬تى

. إال إذا ٘تلنت بلد الطهر ككذلك ا١تريض، ككذلك النائ  ُب كجوب الصبلة

  :بقاء المال: ثانًيا
أنو ال يشًتط ُب كجوب الزَكاة بقاء ا١تاؿ، ٔتلٌت أنو لو تلف ا١تاؿ بلد مضي اٟتوؿ ككجوب : ا١تذىب

 سواء تلف ىذا ا١تاؿ بت ريط ، ألنو ال يشًتط أف يلوف باقّينا عنده؛الزكاة فّيو، ٬تب علّيو أٍف ٮترج زكاة ىذا ا١تاؿ
.  كىذا ٬تللو متللقنا بالذمة، ألنَو صار ا١تاؿ بلد مضي اٟتوؿ كالَدٍين علّيو؛منو أـ َل ي رط

 فّيجب علّيو أداء الزكاة كال يشًتط بقاء ،الت ريق بُت ا١ت ْرط ُب إتبلفو-: كا أعل  - كالقوؿ الراجح 
. ا١تاؿ، كبُت اللَت م ْرط فبل ٕتب علّيو الزَكاة، كىذا القوؿ ركاية ُب ا١تذىب

ألَف ا١تاؿ بلد مضي اٟتىٍوؿ ككجوب الزكاة كاألمانة عنده، كاألمانة إذا تل ت من غَت ت ريطو كال : كالتللّيل
 كىذا القوؿ ىو اختّيار شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمَّية كاختّيار ،تلدٍّش ال يضمنها باْت اؽ الللماء، كإذا فَرط فإنو يضمن

.  شّيخنا ابن عثّيمُت

 :الزكاة تخرج من تركة الميت كالَدين: المسألة السابعة
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شخص مات كترؾ ماالن مضى علّيو اٟتوؿ كَل يػيزىْؾ، فإف الزَكاة ٗترج من مالو قعل إن اذ الوصّية : مثالو
كتقسّي  اإلرث، كمللوـه أَف الديوف تدفع ألصحأا قعل الوصّية كاإلرث كالزكاة دين، كىذا قوؿ ا١تذىب كىو 

. القوؿ الراجح كا أعل 
أَف أَمها نذرت أف  أَف امرأةن سألت النيب - رضي ا عنو - حديث ابن ععاس : كيدؿ على ذلك

:  قالت،((على أْمك دين أكنت قاضّيتو؟أرأيت لو كاف )) : فقاؿ ٢تا رسوؿ ا ، فل  ٖتج حىت ماتت،ٖتج
.  فدؿ ىذا على أف دين ا كدين اآلدمي ُب القضاء؛28(( فا أحق بالوفاء،اقضوا ا)):  قاؿ،نل 

ا  فمنلها ٓتبلن أك ال، فإهَنا تِبأ ،كظاىر كبلـ صاحب الزَاد أنَو ال فرؽ بُت كوف ا١تّيت أَخر زكاتو متلمدن
. 29 كىذا قوؿ ا١تذىب،ذمتو إذا أخرجها الورثة

ا كمات على ذلك: كالقوؿ الثاين  فبل ين لو إخراج ، فإهنا ال تِبأ ذمتو،أنو يػي ىَرؽ بُت من أىَخر زكاتو عمدن
(. 3/104) ،"بدائع ال وائد"الورثة لزكاتو، كىو اختّيار اإلماـ ابن القّي  ُب 

إَف نصوصى :  فلّيف ين لو إخراج غَته لزكاتو، كقاؿ،بأف ىذا ا١تّيت أصَر على عدـ اإلخراج: كعَلل ذلك
. اللتاب كالسنة كقواعد الشرع تدؿ على ىذا

 ؛ كأهَنا ٗترج من تركتو، كال تن لو عند ا،كرجح شّيخنا ابن عثّيمُت قوؿ ابن القّي  كأهَنا ال تِبأ ذمتو
. 30لتللق حق أىل الزكاة ٔا

 فأيهما يقَدـ؟ ، لو مات شخص كعلّيو دين آلدمي كزكاة:فائدة
( 1000) كزكاة قدرىا ،لاير (1000) كعلّيو دين قدره ،لاير (1000)مات شخص عنده : مثالو

فأيهما يقدـ؟ 
فا أحق )): قاؿ   ألف النيب؛يقدـ حق ا:  ألنو معٍّت على ا١تشاحة، كقّيل؛يقدـ دين اآلدمي: قّيل

 .((بالوفاء
 كتدفع ،(500) فّيلطى صاحب الدين ، نصّيعو: أم؛ للل حق حصتو: أم؛أهَنما يتحاَصاف: كالصواب

 كأَما ،31كىو اختّيار شّيخنا ابن عثّيمُت- كا أعل  - للزكاة، كىذا قوؿ ا١تذىب كىو األظهر  (500)
.  فلذلك دين ا من باب أكىل، فا١تراد فّيو بّياف أنو كما أف دين اآلدمي ٬تب أف ييقضى،حديث ابن ععاس
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باب زكاة بهيمة األنعام 
: فيو ست مسائل

كىي اإلبل ا١تلس حسنة األلواف - ىي اإلبل كالعقر كاللن  فقط، كاإلبل سواء كانت ًعرابنا : ّٔيمة األنلاـ
 ألهَنا من أنواع ؛كالعقر يدخل فّيها اٞتوامّيس- كىي خبلؼ اللراب غلّيظة ذات سنامُت - أك كانت ٓتاٌب - 

 كاللن  تشمل الضأف ،32العقر، بل نقل ابن تّيمّية عن ابن ا١تنذر أنو حلى اإلٚتاع على دخوؿ اٞتوامّيس
. كا١تاعز

.  فبل ٕتب كالظعاء كغَتىا،ىذه األنواع الثبلثة اإلبل كالعقر كاللن  ىي اليت ٕتب فّيها الزكاة كما سواىا
 كبدأ ، النعهاـ صوهتا كخ ائو كعدـ إيضاحو؛كىذه األنواع الثبلثة تسَمى ّٔيمة األنلاـ ٝتّيت ّٔيمة

رضي ا عنو - كأصحابو كما ُب كتاب أيب بلر الصديق   اقتداءن بالنيب ؛صاحب الزاد بزكاة ّٔيمة األنلاـ
.  كاٟتديث ُب صحّيح العخارم،للزكاة كفّيو فريضة النيب - رضي ا عنو - الذم كتعو ألنس - 

ة اإلبل، كأيضنا ألهَنا فّيو زكا فأكؿ ما ،بلركما ُب كتاب أيب   اقتداء بالنيب ؛كبدأ بعّياف زكاة اإلبل
. أشرؼ ا١تاؿ عند اللرب كأكثره كأعظمو قّيمة كجسمنا

.  دؿ على كجوب الزكاة ُب ّٔيمة األنلاـ السنة كاإلٚتاع:المسألة األولى
 لعّياف فريضة ؛ُب اللتاب الذم كتعو أبو بلر- رضي ا عنو - حديث أنس بن مالك : فمن السنة

 ،كفّيو ذكر اإلبل كاللن  ؛33..."على ا١تسلمُت النيب ىذه فريضة الَصدقة اليت فرضها : "للزكاة كفّيو النيب 
. كأَما العقر فجاءت ُب حديث ملاذ بن جعل كما سّيأٌب

كأٚتلوا على كجوب الصدقة ُب : "(46 :ص) ،"اإلٚتاع"فقد قاؿ ابن ا١تنذر ُب كتاب : كأَما اإلٚتاع
". اإلبل كالعقر كاللن 

 :شروط وجوب الزكاة في بهيمة األنعام: المسألة الثانية
:  كىي،ّٔيمة األنلاـ ٕتب فّيها الزكاة إذا توفرت فّيها ثبلثة شركط

. أف تلوف ميلَدة للدْر كالنسل - 1
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 فبل زكاة فّيها، فاإلبل اليت يركعوهنا كيسافركف ،فنيخرج ّٔيمة األنلاـ ا١تليَدة للركوب أك اللمل أك التأجَت
 كل ذلك ال ، ككذا اليت اَٗتذكىا للتأجَت، فّيسقوف ك٬تلعوف ا١تاء ٔا، ككذا اإلبل كالعقر اليت يلملوف علّيها،علّيها

.  ككانت سائمة، كإ٪َتا ٗترج الزكاة من أجرهتا إذا حاؿ علّيها اٟتوؿ، كإف بللت نصابنا،زكاة فّيو
رج ّٔيمة األنلاـ اليت اَٗتذت للتجارة .  فهذه زكاهتا زكاة عركض التجارة كما سّيأٌب،ككذلك ٩تي

 فّيؤجرىا ،اختلف ُب اللوامل ىل ٕتب فّيها الزكاة؟ كاللوامل ىي اإلبل كالعقر تلوف عند أحدى : فائدة
 ، كالصواب أنَو لّيس فّيها زكاة، أك يؤجرىا ٞتلب ا١تاء من العئر إىل الزرع ك٨توىا،لنقل العضائع بُت العلداف كفّيها

 كللن أجرهتا إذا حاؿ على القّيمة حوؿه أخرج زكاتو، كالقوؿ بأَف اللوامل ، ككانت سائمة،كلو بللت نصابنا
:  مرفوعنا-رضي ا عنو - كأما حديث علي - "رٛتو ا - لّيس فّيها زكاة ىو قوؿ اٞتمهور خبلفنا ١تالك 

 ركاه أبو داكد كابن أيب شّيعة كععدالرزاؽ كالعّيهقي، فهو حديث ضلّيف ؛((لّيس ُب العقر اللوامل صدقة))
.  إنو ضلّيف جِدا": السلسلة الضلّي ة"، كقد قاؿ ُب 4905 :ضَل و الشّيخ األلعاين ُب ضلّيف اٞتامع برق 

. أف تلوف سائمة اٟتوؿ أك أكثره- 2
كَل يلن لآلدمي فّيو عمل، فإذا كانت ّٔيمة - عَز كجل -  اليت ترعى فّيما أنعتو ا : أم؛كملٌت سائمة

 فبل تلُد بو سائمة، فعهّيمة األنلاـ اليت كضلت ُب ملاف ،األنلاـ تأكل ٦تا نزرعو أك نشًتيو فنلل ها إياه
 السنة : أم؛ فهذه ال تسمى سائمة، كال بد أف تلوف سائمة اٟتوؿ،كصاحعها ىو الذم يأٌب ٢تا بالطلاـ

 ف ّيها زكاة، كأَما إذا كانت ترعى ، أك أكثره، فإذا كانت تأكل ٦تا أنعتو ا سنة كاملة أك سعلة أشهر،كاملة
 ؛ كىذا من رٛتة ا، ألهَنا ال تلد سائمة ال اٟتوؿ كال أكثره؛ فبل زكاة فّيها،فّيما أنعتو ا سَتة أشهر فأقل
.  ألهَن  تلل وا بإعبلفها؛حّيثي َل يوجب علّيه  الزكاة

 ٩ترج ا١تللوفة ،"سائمة ":كقولنا- رٛتو ا - كاشًتاط كوهنا سائمة ىو قوؿ ٚتهور الللماء خبلفنا ١تالك 
. كما تقدـ

: كيدؿ على اشًتاط كوهنا سائمة
كُب اللن  ُب : "الطويل ُب كتاب أيب بلر كفّيو- رضي ا عنو - حديث أنس بن مالك  - 1
.  ركاه العخارم؛"سائمتها
 ؛((ُب كل إبل سائمة ُب كل أربلُت ابنة لعوف)): حديث ٔز بن حلّي  عن أبّيو عن جده مرفوعنا - 2

" التنقّيح" كصححو اإلماـ أٛتد كابن ععدا٢تادم ُب ،(2444) كالنسائي ،(1575)ركاه أبو داكد 
(2/1491 .)
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يلىَدة للتجارة:تنبيو
 فإَف ، فهذه ال يشًتط أف تلوف سائمة، ككذا ٩ترج من ىذا الشرط ّٔيمة األنلاـ ا١ت

 ؛فّيها زكاةى عركض الْتجارة كما سّيأٌب ُب بابو، فإذا كانت عند رجل إبله أك غن ه أك بقره يعّيع كيشًتم فّيها
 كال أف تلوف سائمة، كدائمنا ُب كل ، كال يشًتط فّيها نصابنا، فهذه زكاهتا زكاة عركض الْتجارة،لّيتاجر كيربح

بّياف ألحلاـ الزَكاة على طالب اللل  أف يتصور أف عركض الْتجارة ٢تا باب خاص أيِا كانت ىذه الْتجارة ُب 
ّٔيمة األنلاـ أك السّيارات أك األقمشة أك ا١تواد اللذائّية أك غَتىا ٦تا اٗتًُذى ٕتارة ف ّيو زكاة عركض التجارة كما 

. سّيأٌب
  :أف تعلغ النصاب ا١تلتِب شرعنا - 3

 للي ٕتب فّيها الزكاة ال بيَد من بلوغ ؛ ككانت سائمة،فإذا كانت ّٔيمة األنلاـ اٗتًُذىت للَدْر كالَنٍسل
 ، كسّيأٌب بّياف النصاب للل من اإلبل كالعقر كاللن ، فملك النصاب شرط باإلٚتاع كما تقدـ،النصاب ا١تلتِب

 كحديث ابن ،ُب كتاب أيب بلر لو- رضي ا عنو - كمدار بّياف نصاب ا١تاشّية على حديثُت حديث أنس 
(. 5/382) ،"آموع"عمر كما سّيأٌب كذكر ذلك النوكم ُب 

 :زكاة اإلبل: المسألة الثالثة
اض،من اإلبل (25)من كاف عنده  -  .  ف ّيها بنت ٥تى

اض  ألَف أمها ُب اللالب تلوف ؛ كىي ما ًَب ٢تا سنة من اإلبل، كٝتّيت بذلك،ب تح ا١تّي : بنت ٥تى
 كإ٪َتا ، كلّيس شرطنا أف تلوف أمها ماخضنا، فسمّيت بنت ٥تاض،ىي اٟتامل كىذه ابنة ٢تا: حامبلن، كا١تاخض

.  للونو غالب أحوا٢تا؛ذكر ذلك تلري نا ٢تا
اض،من اإلبل (25)فمن كاف عنده  .  فّيخرج زكاهتا بنت ٥تى
:  كيدؿ على ذلك

فإذا بللت ٜتسنا : " كفّيو،ُب كتاب أيب بلر كما عند العخارم- رضي ا عنو - حديث أنس  - 1
.  ركاه العخارم؛" ف ّيها بنت ٥تاض أنثى،كعشرين إىل ٜتس كثبلثُت

 (.1/196 )،"اإلفصاح"اإلٚتاع كنقلو ابن ىعَتة ُب  - 2

 . ف ّيها بنت ٥تاض،(25) فإذا بللت ،من اإلبل شاة (5)ُب كل - 

 سواء كانت من الضأف أـ من ا١تاعز، كىي من الضأف ،ل ظ ييطلق على الذَكر كاألنثى من األغناـ: الشاة
 كمن ا١تاعز ما لو سنة، كأكجب الَشارع اٟتلّي  زكاة اإلبل ىنا ٗترج من األغناـ كَل ٗترج من ،ما لو ستة أشهر

 فمن كاف عنده ، ككوهنا ماالن عظّيمنا عند صاحعها، نظرنا لقلة اإلبل؛ مع أف زكاة كل ماؿ ٗترج من جنسو،اإلبل
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( 15) ف ّيها شاتاف، فإذا كاف عنده ،من اإلبل (10) فإذا كاف عنده ، فإف زكاهتا شاة كاحدة،من اإلبل (5)
من  (25) ف ّيها أربع شّياه، فإذا كاف عنده ،من اإلبل (20) ف ّيها ثبلث شّياه، فإذا كاف عنده ،من اإلبل

.  ف ّيها بنت ٥تاض كما سعق،اإلبل
: كيدؿ على ذلك

كفّيما دكهنا من اللن  ُب كل ٜتس : "الذم كتعو ألنس كفّيو- رضي ا عنو - حديث أيب بلر  - 1
. من اإلبل شاة (5) فّيما دكف ٜتس كعشرين من اإلبل ٮترج من اللن  ُب كل : أم؛"شاة

 كنقلو ابن ىعَتة ُب ،(46ص)" اإلٚتاع"اإلٚتاع على ذلك كما نقلو ابن ا١تنذر ُب كتابو  - 2
(. 1/196 )"اإلفصاح"

 ب تح الواك كإسلاف القاؼ، ، كىٍقص: كييسَمى عند الللماء، ما بُت ال ريضتُت لّيس فّيو شيء:فائدة
من اإلبل سواء ُب إخراج  (5) فهو كمىٍن عنده ، فهذا ٮترج ُب زكاتو شاة،من اإلبل (8)فمثبلن من كاف عنده 

من  (23)، ككذا من عنده (كقصنا) كللن ال شيء فّيها كتسمى ، مع أنَو زاد علّيو بثبلثة من اإلبل،الزكاة
. من اإلبل كىلذا (20) فإَف زكاتو أربع شّياه مثل مىٍن عنده ،اإلبل

لك أربلنا من اإلبل -  .  فبل زكاة علّيو،كمن كاف عنده دكف ا٠تمس من اإلبل كأف ٯتى
 ؛"لّيس فّيما دكف ٜتس ذكد صدقة: "مرفوعنا- رضي ا عنو - حديث أيب سلّيد : كيدؿ على ذلك

. مَت ق علّيو

:  مسألتان - 
 ،شّياه بدالن عنها (5) فلو أخرج ، ف ّيها بنت ٥تاض كما سعق،من اإلبل (25) من كاف عنده :األولى

زئ  فأخرج عنها بنت ٥تاض فهل ٕتزئو؟ كال رؽ بّينهما أَف ، كللن من كاف عنده عشركف من اإلبل،فبل ٕتي
.  كالثاين صاحب اللشرين أخرج أعلى من الزكاة ا١تطلوبة،األكؿ أخرج أقل من الزَكاة ا١تطلوبة
زئو:  كأراد أف ٮترج بنت ٥تاض، فقّيل،(20)اختلف فّيمن كاف عنده  .  ألنو خبلؼ النص الوارد؛ال ٬تي

 ككذلك لو أخرج ،من اإلبل ٕتزئو فما دكنو من باب أىٍكىلى  (25) ألنَو إذا كاف صاحب ؛٬تزئو: كقّيل
 ألف ا١تقصود ىو التخ ّيف على ؛(6/54)" ا١تمتع" كىذا اختّيار شّيخنا ابن عثّيمُت ُب ،بنت لعوف أجزأه
.  فإذا أخرج أعلى فهو با٠تّيار،صاحب ا١تاشّية

.   فإنو ٬تزئو ابن لعوف ذكر باإلٚتاع،من اإلبل كَل ٬تد بنت ٥تاض (25) من كاف عنده :الثانية
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 ،فإذا بللت ٜتسنا كعشرين إىل ٜتس كثبلثُت-: "رضي ا عنو - حديث أنس : كيدؿ على ذلك
".  فإف َل تلن بنت ٥تاض فابن لعوف ذكر،ف ّيها بنت ٥تاض
ىو الذم لو سنتاف، كال بد أف يلوف ذكرنا لداللة النص علّيو، كىذا من ا١تواضع اليت ٬توز : كابن لعوف
. فّيها إخراج الذَكر

.  ف ّيها بنت لعوف،من اإلبل (45 إىل 36)من كاف عنده  - 
 ف ّيها بنت ٥تاض، كعلّيو فما بُت ٜتس ،من اإلبل (35)إىل  (25)كي ه  من ىذا أف من عنده 

.  ف ّيها بنت لعوف،(36)كعشرين كست كثبلثُت يسمى كىٍقصنا، فإذا بللت 
 فهي ذات لنب، كلّيس ذلك ، ألف أمها غالعنا قد كلدت؛ىي ما ًَب ٢تا سنتاف، كٝتّيت بذلك: كبنت لعوف

. شرطنا
 ،فإذا بللت سِتا كثبلثُت إىل ست كأربلُت: "كفّيو- رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 

". ف ّيها بنت لعوف أنثى
 كىو ،كعلى ذلك فما بُت السْت كالثبلثُت كالست كاألربلُت يسمى كىٍقصنا، ككل كقص لّيس فّيو شيء

.  ألهَنا ٖتتاج إىل مؤكنة كثَتة من رىٍعي كسىٍقي كحىٍلب كغَت ذلك؛خاص بعهّيمة األنلاـ، كذلك رفقنا بصاحعها
.   ف ّيها ًحَقة،من اإلبل (60 إىل 46)من كاف عنده  - 

. ىي األنثى من اإلبل اليت ًَب ٢تا ثبلث سنوات: كاٟتًَقة
مل علّيها ؛كٝتّيت ًحْقة  ألهَنا استحقت أف يطرقها ال حل كما ُب اٟتديث، أك ألهَنا استحقت أف ٭تي

. العضائع كا١تتاع
 ف ّيها ًحْقةه ،فإذا بللت سِتا كأربلُت إىل ستُت: "كفّيو- رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 

". طىريكقىةي اٞتمل
. كالوىٍقصي ما بُت ست كأربلُت كإحدل كستُت

.  ف ّيها جىذىعة،من اإلبل (75 إىل 61)من كاف عنده  - 
.  ألهَنا ٕتيٍذًع إذا سقط ًسُنها؛ىي ما ًبىَ ٢تا أربع سنوات، كٝتّيت جذعة: كاٞتىذىعىة

ب ُب الزكاة .  ألنَو غاية اللماؿ كالَدْر كالنسل كالقوة؛كىذا السن ىو أعلى سن ٬تى
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 ،فإذا بللت كاحدة كستُت إىل ٜتس كسعلُت: "كفّيو- رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 
". ف ّيها جذعة

 ٓتبلؼ بنت ،كالوىٍقص ما بُت اإلحدل كستُت كالست كسعلُت، كال ٕتب اٞتذعة إالَ ُب ىذا ا١توضع
.  فإهَنا ٕتب فّيما سّيأٌب،اللعوف كاٟتًَقة
.  ف ّيها بنتا لعوف،من اإلبل (90 إىل 76)من كاف عنده  - 

زئ، ال بد من األنثى  ألف األنثى أغلى ؛فبل بيَد أف يلونا بنتا لعوف، فلو أخرج بنت لعوف كابن لعوف َل ٬تي
.  كأن ع للناس دىرِا كنسبلن ،ٙتننا

 ف ّيها بنتا ،فإذا بللت سِتا كسعلُت إىل تسلُت: "كفّيو- رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 
.  كالوقص ما بُت الست كالسعلُت كاإلحدل كالتسلُت،"لعوف

.  ف ّيها حقتاف،من اإلبل (120 إىل 91)من كاف عنده  - 
 ،فإذا بللت إحدل كتسلُت إىل عشرين كمائة: "كفّيو- رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 

.  كالوىٍقص ما بُت اإلحدل كتسلُت كا١تائة ككاحد كعشرين،"ف ّيها حقتاف طركقتا اٞتمل

 كبّياف القدر الواجب ُب إخراج الزَكاة انلقد علّيو ، كل ما مضى من بّياف األنصعة ُب اإلبل:فائدة
، كدَؿ (418 ،5/400 )،"آموع" كالَنوكم ُب ،(46ص ) كما نقلو ابن ا١تنذر ُب كتاب اإلٚتاع ،اإلٚتاع

عند العخارم، كملخص ما مضى ُب بّياف األنصعة كالقدر الواجب على - رضي ا عنو - علّيو حديث أنس 
:  كفق ما يلي

القدر الواجب فيو النصاب من اإلبل 

شاة كاحدة  9 – 5

شاتاف  14 – 10

ثبلث شّياه  19 - 15

أربع شّياه  24 - 20

بنت ٥تاض  35 - 25



 
كتاب الزكاة  32

بنت لعوف  45 - 36

حقة  60 - 46

جذعة  75 - 61

بنتا لعوف  90 - 76

حقتاف  120 - 91

.   كُب كل ٜتسُت حقة، ف ي كل أربلُت بنت لعوف،( فما فوؽ121)من كاف عنده  - 
 ف ي كل ،فإذا زادت على عشرين كمائة ":كفّيو- رضي ا عنو -  كيدؿ على ذلك حديث أنس 
 ،( فما فوؽ121) كا١تقصود ُب حساب ذلك إذا كانت اإلبل ،"أربلُت بنت لعوف كُب كل ٜتسُت ًحَقة

مل اللدد  ؟ فنجلل فّيو (ٜتسُت)؟ فنجلل فّيو بنت لعوف، كك  ٖتمل اللدد (أربلُت)نقسمها كننظر ك  ٖتى
.   بشرط أال يلوف ا١تتعقي بلد القسمة عشرة فأكثر،ًحَقة

ثبلث مرات  (40) لوجدنا أهنا ٖتمل ،من اإلبل لو أردنا قسمتها (123)رجل عنده : مثاؿ ذلك
. كالعاقي ثبلثة، إذنا فّيها ثبلث بنات لعوف

( 50) ك،مرتُت (40) لوجدنا أهَنا ٖتمل ،من اإلبل لو أردنا قسمتها (135)رجل عنده : مثاؿ آخر
ثبلث  (40) بّينما لو قسمنا ىذا اللدد على ، إذنا فّيها بنتا لعوف كًحَقة كاحدة، كا١تتعقي ٜتسة،مرة كاحدة

.  لتعقى ٜتسة عشر إذنا القسمة خاطئة،مرات
.  فاعل  أف القسمة خاطئة،إذا قسمت فتعقى ملك عشرة فأكثر: كيقوؿ أىل اللل 

 ،بنت لعوف (40) كالًقٍسمة صحّيحة على أف ُب كل ، فهو كقص ال شيء فّيو،إذا تعقى أقل من عشرة
. حقة (50)كُب كل 

:  كبناء على ىذا تلوف القسمة كفق ما يلي

القدر الواجب فيو النصاب من اإلبل 

ثبلث بنات لعوف  129 - 121
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حقة كبنتا لعوف  139 - 130

حقتاف كبنت لعوف  149 - 140

ثبلث حَقات  159 – 150

أربع بنات لعوف  169 – 160

حقة كثبلث بنات لعوف  179 - 170

حقتاف كبنتا لعوف  189 - 180

ثبلث حقات كبنت لعوف  199 - 190

ٜتس بنات لعوف أك أربع حقات  209 - 200

 فإذا ، كأى  شيء أال يلوف ا١تتعقي بلد القسمة عشرة فما فوؽ، تلََت ال رض الواجب،ككلما زدت عشرنا
.  فإف القسمة خاطئة،تعقى كذلك
  : كَل ٬تد إال أعلى أك أنزؿ منها،مىٍن كجعت علّيو سن ٤تددة - 

 فإنو يدفع بنت ،رجل كجعت علّيو بنت لعوف كلّيست عنده، كعنده بنت ٥تاض أنزؿ منها:  مثاؿ ذلك
 كيأخذ ،ا١تخاض، كيدفع ملها جِباننا، كإذا َل يلن عنده بنت لعوف كعنده حقة أعلى منها، فإنَو يدفع اٟتقة

.  يأخذ منو جِباننا فهو با٠تّيار،من عامل الزكاة الذم يعلثو كيل األمر
فإَما أف يلوف فرضو   ىذا ُب عهد النيب ، كل شاة بلشرة دراى ،شاتاف أك عشركف در٫تنا: كاٞتِباف

 فّيدفع للامل الزكاة جِباننا شاتُت أك عشرين در٫تنا، كإما أف يلوف الذم عنده أعلى من ،أقل من الواجب علّيو
 كىو قوؿ ، كىذا القوؿ ىو القوؿ الراجح، فّيدفع لو عامل الزكاة جِباننا شاتُت أك عشرين در٫تنا،الواجب علّيو

. ا١تذىب كالشافلّية
من بللت -: "رضي ا عنو - ُب كتاب أيب بلر - رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 

 فإهَنا تقعل منو اٟتقة، ك٬تلل ملها شاتُت إف ،عنده من اإلبل صدقة اٞتذعة، كلّيست عنده جذعة، كعنده حقة
 فإهَنا تقعل منو اٞتذعة، كيلطّيو ،استّيسرتا أك عشرين در٫تنا، كمن بللت عنده صدقة اٟتقة، كعنده اٞتذعة

(. 1453) ركاه العخارم ؛..."ا١تَصْدؽ عشرين در٫تنا أك شاتُت
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اننا  فهو ، كاٞتِباف ال يدخل إال ُب اإلبل فقط،كىذا القدر الذم يأخذه ا١تصدؽ أك يلطّيو يسمى جِبي
.  ألف النص إ٪َتا كرد ُب اإلبل؛خاص ٔا دكف بقّية ّٔيمة األنلاـ

 كل شاة بلشرة دراى ، كأما الّيـو ،شاتُت  اللشركف در٫تنا كانت تساكم على عهد النيب :مسألة
. تقوٯتنا عن الشاتُتتلّيّيننا ال بد منها أك   فهل كضلها النيب ،فاللشركف در٫تنا ال تساكم شّيئنا

 كلّيس تلّيّيننا خبلفنا للمذىب، فلو كانت ،أَف اللشرين در٫تنا تقوًنه مقابل الشاتُت- كا أعل  - األظهر 
جللها   ألَف النيب ؛ كال تل ي اللشركف، لوجب أف يلطّيو مائيت درى ،قّيمة الَشاتُت الّيوـى مائيت درى  مثبلن 

. مقابل الشاتُت كا أعل 

 :زكاة البقر: المسألة الرابعة
كما يقوؿ -  كإ٪َتا دخلتو ا٢تاء على أنَو كاحد من اٞتنس ،ٚتع بقرة، كالعقرة تقع على الذَكر كاألنثى: العقر- 

 ألهَنا تعقر األرض ؛ فسمّيت العقرة بذلك، كىي ميشتقة من بقرت الشيء إذا شققتو،كاٞتمع بقرات- اٞتوىرم 
. باٟترث، كتقدـ أنَو دؿ على كجوب الزَكاة فّيها السنة كاإلٚتاع إذا توفرت فّيها الشركط

 . ف ّيها تعّيع أك تعّيلة،من العقر (30)مىٍن كاف عنده - 

 كدلت علّيو السنة كما ، كىذا باْت اؽ األئمة األربلة، كما دكهنا فلّيس فّيو شيء،نصاب العقر ثبلثوف
. سّيأٌب

 ألنَو يتعع أمو ُب ذىابو ك٣تّيئو ؛ىو الذكر من أكالد العقر ًَب لو سنة كاألنثى تعّيلة، كٝتي بذلك: كالَتعّيع
.  كسّيأٌب الدلّيل على ذلك، فّيخرج تعّيلنا أك تعّيلة،من العقر (30) فمن كاف عنده ،كرعّيو
زئ ُب زكاة العقر-  .  كىذا من ا١تواضع اليت ٬تزئ فّيها إخراج الذَكر،كُب إخراج التعّيع دلّيله على أَف الذكر ٬تي
.  ف ّيها ميًسَنة،من العقر (40)من كاف عنده - 

ًسَنة
ي
 ٮترج ُب زكاتو مسَنة، كعلى ،ىي أنثى العقر اليت ًَب ٢تا سنتاف، فمن كاف عنده أربلوف من العقر: كا١ت

. ىذا ما بُت الثبلثُت كاألربلُت من العقر كىٍقص ال شيء فّيو
إىل الّيمن، كأمرين  بلثٍت النيب : "قاؿ- رضي ا عنو - حديث ملاذ : كيدؿ على نصاب زكاة العقر
 كأبو داكد ،(5/230) ركاه أٛتد ؛"تعّيلنا أك تعّيلة، كمن كل أربلُت ميًسَنةأف آخذ من كل ثبلثُت من العقر 

(. 1803) كابن ماجو ،(5/25) كالنسائي ،(623) كالًتمذم ،(1576)
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كقد ركم ىذا عن ملاذ : "(2/275)" التمهّيد" كقاؿ ابن ععدالِب ُب ،"حديث حسن: "كقاؿ الًتمذم
". بإسناد ميَتصل صحّيح ثابت

. ٍب ُب كل ثبلثُت تعّيعه أك تعّيلةه كُب كل أربلُت ميًسَنةه - 
. حديث ملاذ ا١تتقدـ: كيدؿ على ذلك

ٮترج ميسَنة،  (59)ٮترج ميًسَنة، إىل  (40)ٮترج تعّيلنا أك تعّيلة، كمىٍن عنده  (30)كعلّيو فإف من عنده 
 فإنو يتلََت الواجب ، كما بلد الستُت كلما زاد عشرة،من العقر ٮترج تعّيلُت أك تعّيلتُت (60)كمىٍن عنده 

 كاٟتساب ، كُب كل أربلُت مسنةه ، كىلذا ُب كل ثبلثُت تعّيعه أك تعّيلة،إخراجو، ف ي السعلُت مثبلن تعّيعه كمسنة
 فإف تعَقى ،بشرط أال يتعقى عشرة فما فوؽ: فّيو كاٟتساب ُب اإلبل ُب بنت اللعوف كاٟتقة، كىنا أيضنا يقاؿ

 فاٟتساب خاطئ، فبل بد أف يلوف الوقص أقل من عشرة، كبناء على ذلك ،بلد القسمة عشرة فما فوؽ
:  تلوف القسمة كفق ما يلي

القدر الواجب فيو النصاب من البقر 

تعّيع  39 – 30

مسنة  59 – 40

تعّيلاف  69 - 60

تعّيع كمسنة  79 – 70

مسنتاف  89 - 80

ثبلث تعّيلات  99 – 90

تعّيلاف كمسنة  109 - 100

مسنتاف كتعّيلة  119 – 110

 ٮتتار ،أربع تعّيلات أك ثبلث مسنات 129 - 120
ملطي الصدقة 
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 كبلضها أنثى إذا كاف علّيو ، ك٬توز بلضها ذكرنا، كُب التعّيع ٬توز إخراجها ذكرنا أك أنثى،كعلى ىذا فقس
. أكثر من تعّيع، ككما تقَدـ أف ىذا من ا١تواضع اليت ٬توز فّيها إخراج الذَكر

:  كا١تواضع اليت ٬توز فّيها إخراج الذكر ىي- 
.   كىذا جاءت بو السنة كما تقدـ،التعّيع ُب الثبلثُت من العقر - 1
ابن اللعوف ملاف بنت ا١تخاض إف َل يلين عنده بنت ٥تاض، كىذا جاءت بو السنة أيضنا كما  - 2

 .تقدـ

بل ٮترج ما :  إنو ٮترج ذكرنا كال يللف باألنثى، كقّيل:إف كاف النصاب عنده كلو ذكورنا، قّيل - 3
 ، فّيجب فّيو بنت لعوف، كمن عنده ستة كثبلثوف ٚتبلن ، كىذا القوؿ أحوط،جاءت بو السنة كما عَّينة الشارع

 .فبل ٬تزئ ابن لعوف

 . ٬تزئ ذلك: قّيل،إذا رأل الساعي أف أخذ الذكر فّيو مصلحة - 4

 :زكاة الغنم: المسألة الخامسة
. تقَدـ داللة السنة كاإلٚتاع على كجوب زكاًة اللن  إذا توفرت فّيها الُشركط

.  ف ّيها شاة كاحدة،شاة (40)مىٍن كاف عنده  - 
.   ف ّيها شاة كاحدة، حىت تعلغ أربلُت،كا١تقصود أف نصاب اللن  أربلوف فما دكهنا لّيس فّيو زكاة

 ،كُب صدقة اللن  ُب سائمتها إذا كانت أربلُت: "كفّيو- رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 
(. 1454) ركاه العخارم ؛"ف ّيها شاة إىل عشرين كمائة

.  ف ّيها شاتاف،شاة (121)مىٍن كاف عنده  - 
 ف ّيها شاتاف إىل ،فإذا زادت عن عشرين كمائة: "كفّيو- رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 

". مائتُت
 فلّيس فّيها ،شاة (80) كالذم بّينهما ،إذنا ما بُت أربلُت ككاحد كعشرين كمائة كىٍقص لّيس فّيو شيء

( 120)من الشّياه إىل  (110) أك ،شاة (90) أك ،شاة (40) فمن كاف عنده ، كىذا من تّيسَت ا،شيء
.  ف ّيها شاتاف،شاة (121)لّيس ُب زكاهتا إالَ شاة كاحدة، فإذا بللت 

.  ف ّيها ثبلث شّياه،من الشّياه (201)مىٍن كاف عنده  - 
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فإذا زادت على مائتُت إىل ثبلٙتائة ف ّيها : "كفّيو- رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 
....". ثبلث

لّيس  (80) كىو كالوقص األكؿ ،لّيس فّيو شيء (كٍقص)إذنا ما بُت مائة ككاحد كعشرين كمائتُت ككاحد 
 ٍب ُب كل ، للحديث السابق؛ كأيضنا الثبلٙتائة فّيها ثبلث شّياه، ف ّيها ثبلث شّياه،(201)فّيو شيء حىَت تعلغ 

. مائة شاة
.  ف ّيها أربع شّياه،من الشّياه (400)مىٍن كاف عنده  - 

 ف ّيها ثبلث شّياه إىل ،فإف زادت كاحدة: "كفّيو- رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 
".  فإف زادت ف ي كل مائة شاة،ثبلٙتائة

 فّيلوف ، ٍب ُب كل مائة زيادة شاة، ف ّيها ثبلث شّياه، إهَنا إذا زادت عن مائتُت ككاحدة إىل ثبلٙتائة:أم
( 399)إىل  (201) كىلذا فّيلوف ما بُت ، زادت ال ريضة كاحدة، فإف زادت مائة،أربع شّياه (400)ُب 

:   كبناءن على ذلك تلوف القسمة كفق ما يلي، كىذا أكثر كقىٍص يوجد ُب اللن ،كىٍقص

القدر الواجب فيو النصاب من الغنم 

شاة  120 - 40

شاتاف  200 - 121

ثبلث شّياه  399 - 201

أربع شّياه  499 - 400

ٜتس شّياه  599 - 500

 كىلذا ُب كل مائة شاة ،ست شّياه 699 - 600

ا: المسألة السادسة .  ا٠تيٍلطىة ُب ّٔيمة األنلاـ ٕتلل ا١تالُت ماالن كاحدن
.  الَشرًكىة:  كىي للةن ،بض  ا٠تاء: ا٠تيلطة

. جىٍللي ا١تالُت ا١تختلطُت كا١تاؿ الواحد ُب حل  الزَكاة: كُب االصطبلح
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 فأصعح اللدد أربلُت ، كآلخر ملو عشركف شاة ُب ملاف كاحد،شخص لو عشركف شاة: مثاؿ ذلك
 كاآلخر ، فصار كا١تاؿ الواحد، كللن لو كاف لؤلَكؿ عشركف كٍحدىىا، ألف ىذا ماؿ ٥تتلط؛ ف ّيها شاة،شاة

.  ألف اللشرين لّيس فّيها شيء؛ للدـ ا٠تيٍلطىة؛ َل ٕتب فّيها الزكاة،عشركف كىٍحدىىا
كال ٬تمع بُت مت رؽ، كال ي رؽ بُت : "كفّيو- رضي ا عنو - كالدلّيل على تأثَت ا٠تيلطة حديث أنس 

.  كسّيأٌب بّياف ذلك،" خشّية الصدقة؛٣تتمع

: والُخلطة نوعان- 
. (كتسمى خيلطة أعّياف أك خيلطة شّيوع) ،خيلطة اشًتاؾ - 1
 .(كتسمى خيلطة جوار)خيلطة أكصاؼ  - 2

 :ُخلطة االشتراك: أوالً 
. كىي أف يشًتؾ اثناف فأكثر ُب ّٔيمة األنلاـ دكف ٘تُّيز بُت مالّيهما

 أك كأف يشًتيا مائة من ، فهما متشاركاف ٔتللهما ٢تذا ا١تاؿ،أف يرث رجبلف مائة من اإلبل: مثاؿ ذلك
 ، كال خبلؼى ُب كجوب الزكاة ُب ىذا ا١تاؿ، أك ييوىب ٢تما مائة من اإلبل، فهذه تسَمى خيلطة اشًتاؾ،اإلبل

.  كىو موضع اْت اؽ بُت الللماء،فهذا النوع من ا٠تيلطة ال إشلاؿى فّيو
ا كعمرنا اشًتيا   مع أهنما لو ، ف ي زكاهًتا شاة كاحدة ما داـ أف ما٢تما ٥تتلط،شاة (80)فلو أف زيدن

.  فلن ىذه الثمانُت شاتاف، لوجب على كل كاحد شاة، كأخذ كل كاحد أربلُت،ت رقا
. فهذا النوع من ا٠تلطة ال خبلؼ فّيو، كا٠تبلؼي ُب النوع الثاين

 :خلطة األوصاف: ثانًيا
.  كسّيأٌب بّياف األكصاؼ،ىي أٍف يشًتؾى اثناف فأكثر ُب أكصاؼ ٤تددة مع ٘تُّيز ماؿ كل كاحد منهما

 فلو ،زيد ٯتلك ٜتسُت من اإلبل، كعمرك ٯتلك ٜتسُت كباجتماعها تلوف مائة من اإلبل: مثاؿ ذلك
 فإف ىذه ، كغَتىا من األكصاؼ ٦تا سّيأٌب، كموضع اٟتلب، كملاف ا١تعّيت،اجتملت ُب أكصاؼ كا١ترعى
.  كلّيست خلطة أعّياف،ا٠تلطة تلتِب خلطة أكصاؼ

 كأما خلطة ،أنَو ُب خيلطة األعّياف ال ٯتيلن ٘تّيّيز ا١تالُت عن بلضهما: كموضع الت ريق بُت ا٠تلطتُت
.  فّيملن ذلك،األكصاؼ



 
كتاب الزكاة  39

ا كعمرنا اشًتكا ُب مائة بلَت خلطة أكصاؼ: مثاؿ ذلك  كللمرو ٜتسوف ، لزيد ٜتسوف يلرفها،لو أف زيدن
ا؛ فبل ضماف على عمروك، فلو ماتت إبل زيدو ،يلرفها .  ألف ا١تاؿ ٯتلن ٘تّيّيزه ٖتديدن

 ، ألف ا١تاؿ غَت متمّيز؛ فالضماف علّيهما ٚتّيلنا، كمات ٜتسوف من ا١تائة،كأَما لو كانت خلطة أعّياف
. فا٠تسارة علّيهما ٚتّيلنا

 فجمهور الللماء أهنا مؤثرة ،كتقدـ أف خلطة األعّياف ميؤثرة باْت اؽ الللماء، ٓتبلؼ خلطة األكصاؼ
:  خبلفنا لؤلحناؼ، كالصواب أهَنا مؤثرة كما ىو قوؿ اٞتمهور بشركط

. أف يعلغ ا٠تلّيطاف نصابنا: الشرط األكؿ
 ، كىذا أقل من النصاب، فآموع ثبلثوف،لزيد عشركف من اللن  كعمرك لو عشرة من اللن : مثاؿ ذلك
 ألَف ؛ فا٠تلطة ٢تا أثر، فآموع أربلوف، كأَما لو كاف لزيد عشركف كعمرك لو عشركف أيضنا،فبل أثر للخلطة

. ا٠تلّيطُت بللا الْنصاب
. أف يلوف ا٠تلّيطاف من أىل الزكاة: الشرط الثاين
 فبل ٕتب على زيد ،(كافر) كعمرك لو عشركف شاة كىو ،(مسل )لزيد عشركف شاة كىو : مثاؿ ذلك

.  ألنَو خالط من لّيس من أىل الزكاة؛الزكاة
.  فبل أثر للخلطة،أف ٮتتلط ا١تاؿ كل اٟتوؿ، كعلّيو فلو ان رد أحد٫تا ُب بلض اٟتوؿ: الشرط الثالث
. أال يلوف االختبلط من أجل ال رار من الزَكاة: الشرط الرابع
 لوجب ،شاة، فلو َل ٮتتلطوا (40)شاة، كخالد لو  (40)شاة، كعمرك لو  (40)زيد لو : مثاؿ ذلك

 كيقل ، من أجل أف ي ركا من الزَكاة؛شاة، فأرادكا أف ٮتلطوا ا١تاؿ (40) ألف ُب كل ؛على كل كاحد منه  شاة
 ، فحّينئذ ال أثر للخلطة، فلو فللوا من أجل ال رار من الزَكاة،شاة كاحدة (120) ألف ُب ؛القدر الواجب

. ك٬تب أف ٮترجوا ثبلث شّياه
كال ٬تمع بُت مت رؽ كال ي رؽ بُت : "ا١تتقدـ كفّيو- رضي ا عنو - كيدؿ على ذلك حديث أنس 

".  خشّية الصدقة؛٣تتمع
 َل ي ًتؽ ىذا ا١تاؿ ُب إ٬تاب ، فلو فرقوا ا١تاؿ من أجل ال رار من الصدقة،ككذلك الللس ال ٬توز

. الزكاة
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 فاألربلوف فّيها ، كتوفرت ُب ما٢تما شركط ا٠تلطة،شاة (20) كعمرك لو ،شاة (20)لزيدو : مثاؿ ذلك
.  فهذا ال ٬توز، فرارنا من الزكاة؛شاة، كقعل ٣تيء عامل الصدقة فرقا ا١تاؿ

.  فرارنا من الصدقة؛ كقعل ٣تيء عامل الصدقة فرقها،شاة (40)شخص عنده : مثاؿ آخر
كالشرط األكؿ كالثاين تقدـ االستدالؿ علهّيما ُب - رضي ا عنو - فالشرط الرابع دلّيلو حديث أنس 

 ألف ا١تاؿ ال يسمى ٥تتلطنا حىت ٯتضي علّيو ؛ ك٫تا ملك النصاب كاإلسبلـ، كالشرط الثالث،أكؿ كتاب الزَكاة
.  فميًضُي اٟتوؿ شرط ميٍلتىّد بو،اٟتوؿ

. أف ٗتتلطا كٕتتملا ُب بلض األكصاؼ: الشرط ا٠تامس
:  كاختلف اٞتمهور ُب ٖتديد ىذه األكصاؼ

: ال بيَد من االشًتاؾ ُب ٜتسة أمور: فا١تذىب
راح - 1

ي
ا: ُب ا١ت . بض  ا١تّي  كىو ملاف ا١تعّيت كا١تأكل، فبل بد أف يلوف ملاف ا١تعّيت كاحدن

ٍحلب - 2
ى
ا: ُب ا١ت  فلو حيلعت غن  أحد٫تا ُب موضع غَت ،كىو ملاف اٟتلب ال بد أف يلوف كاحدن

 . اآلخر ال تلُد خلطة

 . كيرجلن ٚتّيلنا، يسرحن ٚتّيلنا: أم؛ُب ا١تسرح - 3

 . كاآلخر ُب جهة أخرل، فلّيس غن  أحد٫تا ُب جهة، يلوف ا١ترعى ٢تن ٚتّيلنا: أم؛ُب ا١ترعى - 4

 .بأف يلوف ٢تذه اللن  فحل كاحد مشًتؾ، فبل ٮتتص بأحد ا١تالُت فحل دكف اآلخر: ُب ال حل - 5

.   كىي حّينئذ مؤثرة كأهَنا لرجل كاحد، فا٠تلطة خلطة أكصاؼ،فإذا توفرت ىذه األكصاؼ ا٠تمسة
 كا٠تلطة يرجع فّيها إىل الليرؼ، فما عَده الناس ،أنَو ال يلـز توفر ٚتّيع األكصاؼ السابقة: كالقوؿ الثاين

. ُب عيرفه  خلطة عيَد، كاختاره ابن م لح من اٟتنابلة
 فَتجع ،أف كل ما َل يأًت ُب الشرع ٖتديده"بلدـ الدلّيل على األكصاؼ السابقة كالقاعدة : كاستدلوا
.  كىذا القوؿ أقول كا أعل ،"فّيو إىل اللرؼ

 كأف يلوف الراعي كاحد طّيلة ، كدىَؿ اللرؼ على أهَنا خلطة ميلتد ٔا،فإذا توفرت الشركط األربلة األكىل
.  فّيحل  على ا١تاؿ أنو ٥تتلط،السنة كغَتىا من أمور الليرؼ

 فهو ضلّيف، كمن ذلك حديث سلد بن أيب كقاص ،كما كرد من حديث فّيو ٖتديد بأكصاؼ ملّينة
 كىو حديث ،(2/104) ركاه الدارقطٍت ؛((ا٠تلّيطاف ما اجتملا على اٟتوض، كال حل، كالراعي)): مرفوعنا
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 كنقل عن اإلماـ أٛتد أنَو ضل و كَل يره ،(2/382)ضلّيف فّيو ععدا بن ٢تّيلة، كضل و ابن م لح ُب ال ركع 
". كىذا ا٠تِب ضلّيف، فلهذا يتوَجو اللمل باللرؼ ُب ذلك: "حديثنا، كقاؿ ابن م لح ُب ال ركع

: كٖتت ىذه ا١تسألة عدة تنعّيهات - 

 كأيًخذى منهما الزكاة، فالزَكاة بّينهما على ، كتوفرت فّيهما شركط ا٠تلطة، إذا اختلط اثناف:التنبيو األول
. حسب مللهما
 فّيها شاة كاحدة إذا أخذ ،شاة (45) فآموع ،شاة (30) كعمرك لو ،شاة (15)زيده لو : مثاؿ ذلك

.  فزيد علّيو ثلث كعمرك علّيو ثلثاف ْتسب مللهما،عامل الزَكاة
 فإهنما يًتاجلاف ،كما كاف من خلّيطُت: "كفّيو- رضي ا عنو - حديث أنس : كيدؿ على ذلك

". بّينهما بالسوية

 ككاف ، ا٠تلطة ال تؤثر ُب غَت ّٔيمة األنلاـ خبلفنا للشافلَّية، فلو اشًتؾ ٣تموعة ُب مزرعة:التنبيو الثاني
 ألف ا٠تلطة ال تؤثر إال ُب ؛ فبل زكاة فّيو،نصّيب كل كاحد من اٟتعوب أك الْثمار لو ٚتع مع اآلخر بلغ نصابنا

.  لوركد الدلّيل ٔا؛ّٔيمة األنلاـ

.  فإَف ت رقتو ال تؤثر فّيو كىو قوؿ ٚتهور الللماء، إذا كاف ا١تاؿ لشخص كاحد:التنبيو الثالث
 ،شاة (40) كلو اجتملت لصارت ،شاة ُب جدة (20) ك،شاة ُب الرْياض (20)زيده لو : مثاؿ ذلك
تلف، فهل ٕتب فّيو الزكاة؟ ،فّيها شاة كاحدة  كللن ا١تلاف ٥تي
أنو ال زكاةى علّيو، ما داـ أنَو َل ي لل ذلك حّيلة كفرارنا من الزَكاة، كىذا من م ردات اٟتنابلة : فا١تذىب
. على أف فّيو زكاة ما داـ أف ا١تاؿ لشخص كاحد، كىو األظهر كا أعل : كٚتهور الللماء

 فّيعّيع كيشًتم ُب غنمو، ، كأحد٫تا يريد بنصّيعو عيريكض الْتجارة،لو اختلط اثناف ُب ماشّية: التنبيو الرابع
 كاآلخر ، فلركض التجارة زكاهتا بالقّيمة، الختبلؼ الزَكاة؛كاآلخر يريد الَدَر كالَنسلى، فهذه ا٠تلطة غَت مؤثرة

. زكاتو ُب ن س ا١تاشّية

 حىت ال ، أن سها: أم؛ فإنو ال يأخذ أكرمها،من يأخذ الصدقة من أصحاب ا١تاشّية: التنبيو األخير
ىًلّيعىة

 كللن يأخذ الوسط من ، حىت ال ييضر بال قراء كمستحقي الزكاة؛ييضر بصاحعها، كال يأخذ الردمء كا١ت
. ذلك

:  كيدؿ على ذلك
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.  أن س أموا٢ت : أم؛((إياؾ ككرائ  أموا٢ت )) : حديث ملاذ بن جعل ا١تت ق علّيو كفّيو قاؿ النيب - 1
كال ٮترج ُب الصدقة ىرمة، كال ذات عوار، كال تّيس إال : "كفّيو- رضي ا عنو - حديث أنس  - 2

َصْدؽ
ي
[. 267 :العقرة ]﴿كىالى تػىّيىَمميوا ا٠تٍىًعّيثى ًمٍنوي تينً قيوفى﴾ :-تلاىل -  كأيضنا قولو ،"أف يشاء ا١ت

 باب زكاة الحبوب والثمار

:  فيو إحدى عشرة مسألة
.  دؿ على كجوب زكاة اٟتعوب كالْثمار اللتاب كالسنة كاإلٚتاع:المسألة األولى

ٍعتيٍ  كى٦تَا أىٍخرىٍجنىا لىلي  ْمنى  :-تلاىل - فمن اللتاب قولو  ﴿يىا أىيُػهىا اَلًذينى آمىنيواٍ أىنً قيوا ًمن طىّْيعىاًت مىا كىسى
 :األنلاـ ] ﴿كيليوا ًمن ٙتىىرًًه ًإذىا أىٍٙتىرى كىآتيوا حىَقوي يػىٍوـى حىصىاًدًه﴾-:تلاىل -  كقولو ،[267 :العقرة ]األىٍرًض﴾

. 34 ككثَت من السلف على أَف ا١تراد باٟتق ىنا الزَكاة ا١ت ركضة،[141
فّيما سقت السماء كاللّيوف، أك )): قاؿ أَف النيب - رضي ا عنهما - حديث ابن عمر : كمن السنة

(. 1483) ركاه العخارم ؛(( كفّيما سيًقيى بالَنضح نصف اللشر،اللشر- كاف عثريِا 
لّيس فّيما دكف ٜتسة أكسق )): قاؿ أف النيب - رضي ا عنو - كحديث أيب سلّيد ا٠تدرم 

 :ص)" اإلٚتاع" فقد قاؿ ابن ا١تنذر ُب ، كأَما اإلٚتاع،(979) كمسل  ،(1405)ركاه العخارم  ؛((صدقة
". كأٚتلوا على أف الصدقة كاجعة ُب اٟتنطة كالشلَت كالتمر كالزبّيب "،(47

 كالشلَت، كاألرز، كاللدس، كاٟتلب، كالرشاد ، كاٟتنطة،ىي ما ٮترج من الزرع كالعقوؿ ك٨توىا: اٟتعوب
. كغَتىا

. ىي ما ٮترج من األشجار كالتمر، كاللنب، كالصنوبر كغَتىا: كالثمار

.  ما ٕتب فّيو الزكاة من اٟتعوب كالثمار:المسألة الثانية
  :اختلف أىل اللل  فّيما ٕتب فّيو الزكاة من اٟتعوب كالثمار

ب إال ُب أربلة أصناؼ:القول األول ك٫تا - اٟتنطة كالشلَت :  كىي، إَف الزكاة ُب اٟتعوب كالْثمار ال ٕتى
 كاختار ىذا القوؿ ،كىذا القوؿ ركاية عن اإلماـ أٛتد- ك٫تا من الثمار - كالزبّيب كالتمر - من اٟتعوب 
(. 369 :ص) ،"٘تاـ ا١تنة" كاأللعاين ُب ،(8/93)" نّيل األكطار"الشوكاين ُب 
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إال من ىذه ال تأخيذا ُب الصدقة )): قاؿ ٢تما كاستدلوا ْتديث أيب موسى األشلرم كملاذ أَف النيب 
. 35(( كالتمر، كاٟتنطة، كالزبّيب،الشلَت: األصناؼ األربلة

مل على أف ىذه ،كنوقغ ىذا االستدالؿ بأَف اٟتديث ضل و بلضي أىل اللل   كلو صىَح فإنَو ٭تي
 كىذا  كلّيس ا١تقصود االقتصار علّيها،،قوتنا للناس يأكلوف منو األصناؼ األربلة ىي الَدارجة ُب زمن النيب 

. ىو قوؿ ٚتهور الليلماء
 كىذا قوؿ ٚتهور الللماء، ،إَف الزكاةى ٕتب ُب غَت األربلة ا١تذكورة ُب اٟتديث السابق: إذنا القوؿ الثاين

 أف يلوفى : أم؛ فنظركا إىل الص ات اليت ٕتتمع ُب األصناؼ السابقة كىي االقتّيات،فزادكا علّيها أصنافنا أخرل
 ٭تي ظ بطعّيلتو : أم؛ ٯتلن أف يَدخره ال قَت: أم؛ كاالْدخار، أٍف يلاؿ: أم؛ كاللّيل،الصنف قوتنا يأكلو الناس

.  ببل كسّيلة حافظة لو كالثبلجات ك٨توىا
.  كيلاؿ كٯتيلن أف يَدخره ال قَت، فهو قوت للناس،األرز تتوفر فّيو الص ات السابقة: مثبلن 

 أُم الص ات ا١تؤثرة اليت ٕتلل ىذا الصنف من اٟتعوب كالْثمار فّيو الزكاة؟ على :اختلف ٚتهور الللماء
:  أقواؿ أظهرىا

.  ك٫تا اللّيل كاالْدخار،كىو أَف الذم ٕتب فّيو الزكاة ىو ما ٚتع ًص ىتُت أك ًعَلتُت: قوؿ ا١تذىب
لّيس فّيما دكف )): مرفوعنا- رضي ا عنو - أَما اللّيل فّيدؿ علّيو حديث أيب سلّيد : كيدؿ على ذلك

.  مت ق علّيو؛((ٜتسة أكسق صدقة
 فدؿ ىذا على ،ٜتسة أكسق، كالوسق ملّيار كّيلي كما سّيأٌبجلل الْنصاب  أف النيب : ككجو الداللة

. أف اللّيلى ًعَلة ملتد ٔا
 فهي ، فؤلف النلمة بو أبلغ كأكثر مواساة ١تستحقي الزكاة، ٓتبلؼ األشّياء اليت ال تيَدخر،كأما االْدخار

 ألهَنا ال تيَدخر، كاعتعار ؛ الزكاة ُب ا٠تضركاتذيأخ   كأيضنا َل يلن النيب،ت سد إذا تأخرت، فمنافلها مؤقتة
. االْدخار قاؿ بو ٚتهور الللماء

 فقد جاء ُب ركاية ، ك٦تا يدؿ على عدـ اشًتاطو حديث أيب سلّيد ا١تتقدـ، فبل يشًتط،كأما االقتّيات
 ظاىره يشمل ٚتّيع ((من حب)) : ف ي قولو؛((لّيس فّيما دكف ٜتسة أكساؽ من حب كال ٘تر صدقة)): مسل 
.  كمن اٟتعوب أصناؼه كثَتة لّيست قوتنا للناس،اٟتعوب

                                                 

". إسناده صحّيح: " كقاؿ،ركاه الدارقطٍت كالعّيهقي كاٟتاك  35
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أنَو ال بد أف يَدخر كيلاؿ، كاختار ىذا القوؿ الشّيخ ابن باز كشّيخنا -: كا أعل  - فالقوؿ الراجح 
(. 6/69)" ا١تمتع"ابن عثّيمُت ُب 

 ، كالذرة، كالقمح كالشلَت، لركاية مسل  السابقة؛اٟتعوب عمومنا: من األصناؼ اليت تلاؿ كتيَدخر - 
.  كغَتىا، كمن الثمار التمر كالزبّيب كالصنوبر كغَتىا، كاٟتعة السوداء، كاللدس، كاألرز،كالقهوة

 فا٠تضركات كال واكو بأنواعها ال ٕتب فّيها الزَكاة خبلفنا لؤلحناؼ، ،بناء على اللّيل كاالْدخار - 
.  كل ذلك ال ٕتب فّيو الزكاة،ككذلك العقوؿ كالَثـو كالعصل كاٞتزر

  :نصاب الحبوب والثمار: المسألة الثالثة
كا١تقصود ما القدر الذم إذا بللتو اٟتعوب كالثمار كجعت فّيو الزكاة؟ كاشًتاط بلوغ النصاب ُب اٟتعوب 

. كالثمار ال خبلؼ فّيو بُت الللماء
. ذكر صاحب الزاد أَف نصاب اٟتعوب كالثمار ألف كستمائة رطل عراقي - 

. بلسر الراء كفتحها ىو آلة الوزف، كالرطل يساكم ٙتانّية كعشرين در٫تنا: كالرطل
 : حّيث قاؿ ؛كىو ٜتسة أكسق رطل عراقي يساكم النصاب الوارد عن النيب  (1600)كمقدار 

 فإف ، كبناءن على ذلك، كالوسق الواحد يساكم ستُت صاعنا نعويِا،((لّيس فّيما دكف ٜتسة أكسق صدقة))
()  أكسق = صاعو نعوم  =رطل عراقي  .

 باللّيل، كإ٪َتا انتقل أىلي اللل  : أم؛ بّينما الوسق كالصاع كا١تد ملّيار كّيلي،كالحظ أف الرطل آلة كزف
 فاألمداد ، ألَف اللّيل ٮتتلف؛ ألَف الوزف أثعت كأضعط؛ مع أنَو كارد ُب السنة إىل الوزف،ُب حسأ  من اللّيل
تلف عن الصاع ا١توجود الّيـو  فصاع النيب ، ككذلك األصواع ٗتتلف،ٗتتلف من زمن آلخر  كاختلف ُب ،ٮتى

كّيلوىين كأربلُت جرامنا من : كرجح شّيخنا ابن عثّيمُت أف الصاع النعوم يساكم باللّيلو مقدار صاع النيب 
العػيْر اٞتّيد

 كمنها ا٠ت ّيف كالشلَت ، فمهنا الثقّيل كاٟتنطة كاللدس، ألَف اٟتعوب ٗتتلف؛، كا١تلتِب الِب اٞتّيد36
.  فجللوه ىو ا١تلتِب، فنظركا إىل ا١تتوسط كىو الِب،كالذرة

: كخبلصة اٟتساب ُب ذلك كفّيو ت صّيل غَت ما سعق أف يقاؿ
 ،كالوىٍسق فّيو ستوف صاعنا- على اختّيار شّيخنا ابن عثّيمُت -  كّيلو جراـ 2.40= الصاع النعوم 

 612 = 2،40× صاع 300 ك، صاع نعوم300=  صاع 60× أكسق 5 إذنا ؛ ٜتسة أكسق:كالنصاب
. كّيلو جراـ
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 كسّيأٌب بّياف مقدار ما ، كجعت علّيو الزكاة،كّيلو جراـ من اٟتعوب أك الْثمار (612)إذنا مىٍن كاف عنده 
. ٮترجو

  : ييض  ٙتر اللاـ الواحد بلضو إىل بلض ُب تلمّيل النصاب:المسألة الرابعة
ٌت أكؿ موس  الصّيف: مثاؿ ذلك  كالعلض اآلخر ُب آخر ا١توس ، ،رجل عنده مزرعة ٢تا ٙتر بلضو ٬تي

. فإنَو يض  األكؿ مع الثاين ُب تلمّيل الْنصاب كٮترج الزكاة
 ،صاع (200) كأنتجت الثانّية ،صاع من الثمر (100)رجل عنده مزرعتاف أنتجت األكىل : مثاؿ آخر

. فإنو يض  ٙتار ا١تزرعتُت ما داـ أف اٞتنس كاحد ُب عاـ كاحد
تل ة : مثاؿ آخر سلرم كبرحي كخبلص كغَتىا من األنواع - رجل عنده حائط فّيو ٩تل كثَت بأنواع ٥تي

 فّيض  ىذه األنواع بلضها ،( كّيلو612) أك نقوؿ باللّيلو ،( صاع300) كىو ،كٔتجموعها تعلغ الْنصاب- 
 فهذا ىو القوؿ ، كىو التمر إذا كانت ىذه الثمرة ُب عاـ كاحد،مع بلض ما داـ أهَنا تدخل ٖتت جنس كاحد

.  كبو قاؿ ا١تذىب،الصحّيح
 كَل يرد أَف ،كاف يعلث الُسلاة ألخذ زكاة الْثمار مع تنوُع اٞتنس الواحد أَف النيب : كيدؿ على ذلك

 فقد كاف ُب ا١تدينة أنواعه كثَتة من ، كمن أمثلة ذلك التمر،كاف ي رؽ بُت نوع كآخر ُب اٞتنس الواحد النيب 
 .يأمر الُسلاة بأف ي رقوا بُت أنواعها الُتمور كَل يرد أف النيب 

:  كبناء على ىذه ا١تسألة - 
.  فإهنا ال تيض  بلضها إىل بلض،لو اختل ت األجناس - 

 فإف ىذه اٟتعوب ال يض  بلضها ،رجل عنده مزرعة فّيها حعوب نص ها شلَت كنص ها أرز: مثاؿ ذلك
 الختبلؼ األجناس، كما أف صاحب ا١تاشّية ال يض  األغناـ إىل األبقار أك إىل ؛إىل بلض ُب تلمّيل الْنصاب

. اإلبل، كعدـ ض  األجناس إذا اختل ت ٦تا أٚتع علّيو الللماء
". كأٚتلوا على أال تض  النخل إىل الزبّيب: "(47 :ص)" اإلٚتاع"قاؿ ا١تنذر ُب 

. أيضنا ال يض  ٙتر عاـ إىل عاـ آخر - 
 فبل ، ك١تا جاء اللاـ الثاين جٌت ٙتارىا أيضنا،رجله عنده مزرعة كجٌت ٙتارىا ُب اللاـ األىَكؿ: مثاؿ ذلك

 كإ٪َتا للل عاـ نصابو، فإذا كاف النصاب ال يلتمل إال بض  ٙتر ،يض  ٙترة اللامُت ُب تلمّيل الْنصاب
 . فبل زكاة علّيو،اللامُت
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 : ال بد أن يكون النصاب مملوًكا لصاحبو وقت وجوب الزكاة:المسألة الخامسة
 ، كىو أف يلوف الْنصاب ٦تلوكنا لو ُب كقت كجوب الزَكاة،كىذا شرطه من شركط كجوب زكاة الْثمار كاٟتعوب

 :شروط الزكاة في الحبوب والثمار ىيكىو قوؿ ا١تذىب كبو قاؿ ٚتهوري الللماء، كعلّيو فإَف 
. أف تلوف ٦تَا ييلاؿ كييَدخر- 1
 .أف تعلغى الْنصاب- 2

. كىذاف الشرطاف تقَدـ توضّيحهما
. أف يلوف ٦تلوكنا لو كقتى كجوب الزكاة- 3

ومتى وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ 
َر أك تىٍص ىرَ  ا صبلحي الثمرة، كذلك بأف ٖتىٍمى  كأَما غَته من الْثمار ، كىذا ُب التمر،أَما الثمار فوقتي كجوبو إذا بىدى

. فعيديُك صبلحو أف ينضجى كيىطّيب أكليو
 كسّيأٌب بّيافي ،كأَما اٟتعوب فوقتي كجوبو إذا اشتَد، فإذا اشتدت اٟتَعة بأف قويت كصلعت كجبى الزكاة فّيها

. ذلك
لو اشًتل رجل - كمللـو أَف الْثمار ال ٬توز شراؤىا إالَ بلد بدْك صبلحها - رجل اشًتل مزرعة : مثال ذلك

 فللى مىن تلوف الزكاة على العائع أك ا١تشًتم؟ ، أك بلد اشتداد اٟتْب ُب الزرع،مزرعةن بلد بدْك صبلح الثمار
 أك اشتداد اٟتىْب كانت مللنا ، ألهَنا حُت كقت كجوب زكاهتا كىو بدُك الصبلح؛ال شَك أهَنا على العائع

رجى الزكاة،للعائع  كا١تسلموف عند ، كلو ذلك، فهذه مسألة أخرل، إالَ أف يشًتطى العائع على ا١تشًتم أف ٮتي
ما اشتَد حىُعو فالزكاة على ،شركطه   فاألصل أَف الزكاة على العائع، ككذلك لو كىىىب رجله أخنا لو زرعنا بلدى

 بل على ، فإَف الزكاة ال ٕتب على الوراث،الواىب، ككذلك لو كرث رجل من أبّيو ٙتارنا بلد بدْك صبلحها
ا صبلحيها، فتؤخذ ًمن تركًتو، أَما لو كرثها قعل بدْك صبلحها،األب .  فالزكاة على الوارث إذا بىدى

 كالَتمر من النخل، أك يلقط ، كيلقط الثمر ا١تتساقط،كاللَقاط ىو الذم يتتَعع ا١تزارع-  لو أَف لَقاطنا :مثال آخر
 ألنَو َل يلن ماللنا لو ؛ فبل زكاة فّيو،فلو أَف لَقاطنا بلغ ما لقطىو الْنصاب-  كالسنعل من الزرع ،اٟتىَب ا١تتساقط

. حّينما كجعٍت فّيو الزكاة
 ؛ كلو بلغ نصابنا، فإف ىذا الثلث ال زىكاةى فّيو، كلك ثيلثي ما حصدتىو، احصد بيستاين ىذا:ككذلك لو قاؿ لرجل

. ألنَو َل ٯتلٍلو حُت كجوب الزَكاة
ما كان من مباح في الصحراء ىل فيو زكاة إذا ُجمع وبلغ نصابًا؟ : مسألة
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 فهو معاحه ٞتمّيع ا١تسلمُت أف ،كلّيس البن آدـى عمله ككل ة فّيو- عَز كجَل -  ىو ما أنعتو ا :المباح
.  فبل زكاةى فّيو كىو قوؿي ا١تذىب أيضنا، ككاف يعلغ الْنصاب،يأخذكه، فلو أىخىذه اإلنساف

ا صبلحيو:والتعليل  فبل ، أك اشتَد حُعو َل يلن ُب ميٍلًك مىٍن ٚتىىلو، كإ٪َتا ىو معاحه ٞتمّيع ا١تسلمُت، ألنَو حُت بىدى
. زكاةى علّيو فّيو

 كىو ، فبل زكاةى علّيو،كأيضنا لو كاف ىذا ا١تعاحي نػىعىت ُب أرضو أك بيستانو من غَت كيل ة منو أك تقُصد إلخراجو- 
.  مع أنَو أحُق بو من غَته،قوؿ ا١تذىب

كلّيس لئلنساف فّيها - عَز كجَل -  ذكر صاحب الزاد أمثلةن على ا١تعاح من اٟتعوب اليت ٮترجها ا :فائدة
ا من أربلة إىل ،كىي حىَعة خضراء من فصّيلة ال يستق (العيطي ) أك تقصد إلخراجها، مثل ،عمله أك كل ة  شجرهتي
(. 61 :ص) ،"ا١تلج  الوسّيط ": انظر؛ تؤكل ُب ببلد الشاـ، تىنعيت ُب األراضي اٞتعلَّية،ٙتانّية أمتار
 كما ،(الرْبلة) كتيسَمى ،كىي سنعلةي اٟتشّيغ (بػىٍزر قىطيونا)كىو شلَت اٞتعل، كذكر أيضنا  (الَزٍععىل)كذكر أيضنا 

 كا١تقصود أَف صاحب الزاد ذىكىر ىذه األنواعى ،(6/75انظر ا١تمتع )ذكر شّيخنيا ابن عثّيمُت عن بلض مشاٮتو 
 ألنَو معاحه َل ؛ فبل زكاة فّيو، ككاف يعلغ نصابنا، كأهَنا لو ٚتىىع اإلنساف نوعنا منها،من اٟتعوب كًمثاؿ على ا١تعاح
. ٯتللو حُت كقت كجوب زكاتو

 : القدر الواجب إخراجو في زكاة الحبوب والثمار:المسألة السادسة
كا١تقصود أنَو إذا كاف عندى اإلنساف حعوبه أك ٙتار بللًت الْنصاب فما القدر الواجب ُب إخراج الزكاة؟ 

  -: كىذه األقساـ ىي قوؿ ا١تذىب أيضنا – أَف ىذا ينقس  إىل أقساـ :الجواب
.  فالواجبي فّيها الليٍشر، أف تيٍسقى اٟتعوب كالْثمار ببل مؤكنةو :القسم األول

 ألنَو ؛ كييسَمى عثرينا، يشرب ا١تاء بلركقو: أم؛ ببل كيل ة على صاحعها، كأف يلوفى الزرع بػىٍلبلن : أم؛كببل مؤكنة
 كاحد من : أم؛ فهذا الواجب فّيو اللشر،يلثر على ا١تاء بن سو، أك كأف تسقّيىو األهناري كاللّيوف أك األمطار

. عشرة
فّيما سىقىًت السماءي كاللّيوف أك )): قاؿ أَف النيب - رضي ا عنهما -  حديث ابن عمر :ويدُل على ذلك

(. ( ف ّيو الليشر،أك كاف بػىٍلبلن )):  كعند أيب داكد،(1483) ركاه العخارم ؛(( الليٍشر،كاف عثرينا
 كحّينما جىٌتى ما ٗترجو ، ألَف األمطار تسقّيها أك اللّيوف؛رجل عنده مزرعة ال يىتلب ُب سقّيها: مثال ذلك

.  كىو مائة كّيلو، فمقدار ما ٮترجو الليشر،مزرعتيو صار عنده ألف كّيلو من الِبي 
.  فنخرج اللشر،إذنا؛ نقسمو على عشرة
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.  فالواجب فّيها ًنصفي اللشر، أف تيسقى ٔتؤكنة:القسم الثاني
 كتيسَمى ، بأف ٕتلب الدكاب كاٟتمَت أك اإلبل ا١تاء، كٕترُه من الًعئر،كأف ٭تتاجى الَزرع ُب سقايتو إىل كيل ة

ـى السانّية من اآلالت اٟتديثة الّيوـى اليت ،السواين سابقنا، فهذه كيل ة ٖتتاج إىل ن قة للَسقي  كمثلو ما يقـو مقا
 فّيجب ُب ، فهذه تيلتِب سيٍقّيا ٔتؤكنة، كالصّيانة ك٨توىا، كٖتتاج إىل ن قة اللهرباء كالوقود،تىنقل ا١تاء إىل الزركع

 حّيث خَ ف على الًلعاد مقدارى الزكاة ْتسب ما بذلوه ،إخراًج زىكاهًتا ًنصفي الليٍشر، كىذا من ليطًف الشارع
. لسقي ىذه الُزركع

:  ويدل على ذلك
فّيما سىقًت األهناري كاللّي  )): يقوؿ أنَو ٝتع رسوؿ ا - رضي ا عنهما - حديث جابر بن ععدا - 1

(. 981) ركاه مسل  ؛((الليشور، كفّيما سيقي بالسانّية ًنصفي الليٍشر
فّيما سقًت الَسماء كاللّيوف أك كاف عثرينا  )):قاؿ أَف النيب - رضي ا عنهما - حديث ابن عمر - 2

ىو السقي بالسواين، كما يقـو مقامىها من :  ركاه العخارم، كالنضح؛((الليشر، كما سيًقي بالنضح ًنصفي الليٍشر
 . ك٨توىا(ا١تلائن)

ه مزرعةه ال تيسقى إال :مثال ذلك ًلب ٢تا ا١تاء، كحّينما جىٌتى ما ٗترجو مزرعتيو (ٔتلائن) رجله عندى ه ،ٕتى  صار عندى
رجو ًنصفي الليشر،ألف كّيلو من الِبي   ك٩ترج ًنصفى ، كىو ٜتسوف كّيلو، إذنا نقسمو على عشرة، فمقدار ما ٮتي

. اللشر
 ألهَنا ؛ للي ٬ترمى ا١تاء من الَنهر إىل مزرعتو ىذه كيل ة ال تأثَتى ٢تا؛ أك ح ر السواقي كفتحها، حٍ ر العئر:فائدة

 أك ا١تلتِبة ىي ما كانت ُب نٍ س ،من ًجنس حٍرث األرض كىي كل ة ال تتلَرر مع األعواـ، كالليل ة ا١تؤثْرة
. الَسقي ا١تتلْرر
.  فالواجب ثبلثةي أرباع الليٍشر، كًنص يها اآلخر ببل مؤكنة، أف تيسقى نصف ا١تَدة ٔتؤكنة:القسم الثالث

 كحّينما ،ك٨توىا، كنصف ا١تَدة تسقّيها األمطار (ٔتلائن) رجله عنده مزرعة تيسقى نصف ا١تدة :مثال ذلك
رجو  كىو ٜتسة كسعلوف كّيلو، ، فمقدار ما ٮترجو ثبلثةي أرباع اللشر، صار عنده ألف كّيلو من الِبي ،جىٌتى ما ٗتي

.  ك٩ترج ثبلثة أرباع الليٍشر،إذنا نقس  األلف على عشرة
 ، كىو ما كاف ٔتؤكنة، كًنص يها اآلخري ٕتب فّيو الليٍشر، أَف نصفى ا١تَدة ٕتب فّيها نصفي الليٍشر:والتعليل

(. 962) برق  ،(9/234 )،"فتاكل اللجنة الدائمة" : انظر؛ك٤تْصلة الواجعُت ُب ا١تَدة كاملة ثبلثةي أرباع اللشر
.  فا١تلتِب األكثر ن لنا، أك َل ٯتلن ضعطي مَدة ا١تؤكنة من غَتىا، أف يت اكت السقيي :القسم الرابع
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 كللَنو َل يستطٍع ، كتارة أخرل ال ٭تتاج إىل مؤكنة، كتارة ٭تتاج ١تؤكنة ُب سقّيها، رجل عنده مزرعةه :مثال ذلك
 ألَف ا١تَدة مت اكتة، فالًلِبة باألكثر ن لنا للَزرٍع، فإذا كاف الَزرٍع ينت ع أكثرى إذا ؛ضعطى ا١تَدة ُب ا١تؤكنة من غَتىا

 ف ّيو ًنصفي الليٍشر، كإف جيهل األكثر ، كإذا كاف ينت ع أكثرى إذا سيًقي ٔتؤكنة، ف ّيو الليٍشر،سقٍتو السماء كاللّيوف
.  كىو الليشر؛ فَتجع فّيو ًلمىا ىو أحوط كأبرأ للْذَمة،ن لنا

.  ألنَو ييسقىى ٔتؤكنة؛ كإ٪َتا خيْ ف إىل النصف،كألَف األصل ُب اٟتعوب كالْثمار كجوبي الليشر
 ،ىذا ملَخص ا١تقدار الواجب إخراجيو إذا بلغ نصابنا، كتقَدـ أَف الزكاة ال ٕتب ُب الْثمار إالَ إذا بدا صبلحيها

. كُب اٟتعوب إذا اشتَدٍت بأف قويت كتصَلعت
 فعلى صاحبها الضمان ، المذىب أن الثمرة أو الحب لو تلف بعد وْضعو في البَ ْيدر:ا١تسألة السابلة

 :مطلًقا
َمع فّيو الثمار، ب تح العاء كإسلاف الّياء:البيدر  كٕتمع فّيو اٟتعوب لتداس ، لتشمّيسها كتّيعّيسها؛ كىو موضعه ٕتي
.  كىو ملاف فسّيح، كييسَمى العّيدر عند أىل الشاـ، كيسَمى اٞترين عندى أىل مصر كاللراؽ،كتيصَ ى

ا ، ي رقوف بُت كقًت كجوب الزكاة:فالمذىب  كبُت كقت استقرار الزَكاة، فوقت الوجوب كما سعق إذا بدى
 كعادة أىل ، كىو ُب زيركًعو كأشجاره، ككقت استقرار الوجوب إذا قيًطف كحيصد،صبلحي اٟتعوب كالْثمار

 ، ٍب تىًلف، إنَو إذا كيًضع ُب العّيدر:الْزراعة أف يضلوه ُب العّيدر أَكؿى ما يقط ونو ك٭تصدكنو، فا١تذىب يقولوف
رًج الزَكاة،فإَف على ماللها الضمافى   فللّيو الضماف ، أك َل يلن كذلك، سواء كاف متلدينا كم رطنا، بأف ٮتي

. مطلقنا
يقوؿ - عَز كجَل -  فصارت كالَدين علّيو كاي ، بأنَو استقَر ُب ذمتو أكؿ ما كيًضع ُب العّيدر:وعَللوا ذلك

[. 141 :األنلاـ ]﴿كىآتيوا حىَقوي يػىٍوـى حىصىاًدًه﴾
 متى يضمن إذا تلفت الحبوب والثمار ومتى ال يضمن؟ : وىي،وىذه المسألة تهُم أصحاب المزارع- 

:   أَف ىذه ا١تسألة ٢تا ثبلثي حاالت:والجواب
.  فبل شيءى على ا١تالك، قعل اشتداد اٟتىْب كصبلح الثمرة: أم؛ أف يلوف التَػلىف قعل كجوب الزكاة:األولى

 أك أحرؽ ، أك قطعى الثمر قعلى بدْك صبلحو، كتلَمد حٍصدى الَزرع قعلى اشتداده، رجل عنده مزرعةه :مثال ذلك
 بشرط أالَ يلوف فػىلىل ذلك ، ألنَو َل يأًت كقت الوجوب؛مزرعتىو لشيء أراده، فهذا ال ضمافى علّيو ببل إشلاؿ

". أَف التحايل ُب إسقاط الواجب ال ييسًقطو" فإنَو يضمن كتقَدمت القاعدة ،ًفرارنا من الزكاة
 : كقعلى كٍضلو ُب العّيدر ك٨توه، أف يلوف التلفي بلد كجوب الزَكاة:الثانية
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 كإذا كاف ، فللّيو الضماف،أنَو إذا كاف ذلك بتىلدو أك ت ريط-: كا أعل   - القول الراجح كىو فالمذىب
.  فبل ضمافى علّيو،بلَت تلدٍّش أك ت ريط

 : أف يلوف التلف بلدى جىٍللو ُب العّيدر ك٨توه:الثالثة
.  كسىعىق بّيافي تللّيله ، أك َل يتلَد أك ي رطٍ ، سواء تلَدل كفَرط، أَف علّيو الضمافى مطلقنا:فالمذىب

.  فبل ضمافى علّيو، كإف َل يتلَد أك ي رطٍ ، ضىًمن،أنَو إذا كاف بتلدٍّش أك ت ريط-: كا أعل   - والقول الراجح
 أنَو بلد كجوب الزَكاة علّيو صار اصوؿ عنده كاألمانة ُب يًد صاحب الثمرة، فّيىدي صاحب الثمرة :والتعليل

". أَف يدى األمانة ال تضمن إالَ بتلدٍّش أك ت ريط ":حّينئذ يدي أمانة كالقاعدة
أنَو إذا جاء كقت كجوب زكاة : والقول الراجح كيًضع ُب العّيدر أك ال، : ال حاجةى لنا أف نقوؿ،كبناءن على ذلك

 سواء كاف ، فبل ضمافى علّيو إالَ إذا كاف بتلدٍّش أك ت ريط،اٟتعوب بأف اشتَدت الثمار بأف صلحت ٍب تل ت
ه . ذلك قعلى كٍضلو ُب العّيدر أك بلدى

ا صبلحي ٙتر الَنخل:مثال ذلك  كبلد أف جللو ُب العّيدر مع اىتمامو بو كحراستو لو جاءىه ، رجل بلد أف بدى
.  كىو ُب ذلك غَتي مهمل لو كال م ْرط،سارؽ فسرقو

.  ألهَن  يىرٍكف كجوبى ضمانو مطلقنا بلد كضلو ُب العّيدر؛ أنَو يضمن:فالمذىب
.  ألنَو غَت م ْرط؛أنَو ال يضمن-: كا أعل   - والقول الراجح
 : مسألة َخْرص الثمر:المسألة الثامنة

. كمسألة ا٠تىٍرص من ا١تسائل اليت َل يىذكيٍرىا صاحب الزاد، كٯتلن توضّيحها ُب الْنقاط التالّية
 :تعريف الخرص- 

.  كذلك من خعَت با٠تىٍرص، كىو على أصوؿ شىجرًه، ىو تقديري اصوؿ من الَتٍمر أك اللنب:الخرص
 كما على شجر اللنب ، يأٌب ا٠تارص حُت يعدكي صبلحي الثمر كييقْدر ما على النخل من الرطب ٘ترنا:مثال ذلك

ا، فّيطوؼ بالنخل أك شجر اللنب،زبّيعنا  كٕتيء ٜتسة ،خىٍرصيها ستةي أكسق رطعنا:  ٍب يقوؿ مثبلن ، كيرل ٙترهتى
خىٍرصيها عشرة أكسق عنعنا، كٕتئ ٙتانّية أكسق زبّيعنا، فّييقْدر ذلك من غَت كزف :  كيقوؿ ُب اللنب،أكسق يابسنا

 كيل ي خارصه كاحد، فإذا جىَ ت الثمار بأف صار ، كال بَد أف يلوف خعَتنا ثقةن ، ْتسب خِبة ا٠تارص،كال كّيل
.  أيًخذت منو الزكاة اليت سعق خرصيها، كاللنب زبّيعنا،الَتمر يابسنا

 : لصاحب ا١تاؿ بلد ا٠تٍرص طريقتاف- 
رج ا١تقدارى الذم حَدده ا٠تارص للزكاة، كالعاقي لو، أف ينتظرى إىل أف ٬تٍتى الثمرة:األولى .  ٍب ٮتي
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 كيتصَرؼ ، كىو مقدار ما حيْدد بلدى ا٠ترص، أف ييلُْت بلد ا٠تٍرص شجرنا م ردنا ٬تللو ألىل الزَكاة:الثانية
. صاحب ا١تاؿ فّيما بقي من الَشجر

 :فائدة الخرص- 
 ، ألنَو بلد ا٠ترص يستطّيع ملرفةى ما ٮترجو للزكاة؛ التوسلة على صاحب الْثمار: كىي،للخٍرص فائدةه عظّيمة

ا،كحّينئذ يتصَرؼ ُب ٙتاره كّيف يشاء قعلى أف تعلغ غايتها ُب الصبلح  ، فّيتصَرؼ فّيما بقي، فهو قد عرؼ زكاهتى
فّيعّيع كيتصدؽ كييهدم، كال شَك أَف ُب ىذا توسلةن علّيو، مع أنَو ٬توز ألىل الثمرة أف يأكلوا من ٙتارى  قعلى 

رص ٔتا جىرىت اللادة بأكلو تسب علّيه  عندى إخراج الزكاة على الصحّيح،أف ٗتي .  كال ٭تي
 : فُيسُن لإلمام أن يبعث الخارص وقَت الخْرص،الخرص مشروع- 

 خبلفنا أليب حنّي ة ،كمشركعّية ا٠تٍرص كأنَو ييسُن لئلماـ أف يعلث ا٠تارص كقتى ا٠ترص ىو قوؿ ٚتهور الللماء
.  إنَو ظّن كٗتمُت ال يلـز بو حل :الذم قاؿ

: ويدل على ذلك
كما كانوا،   فأقَرى  رسوؿ ا ،خّيِبى  أفاء ا على رسولو : "قاؿ- رضي ا عنو - حديث جابر - 1

ا بن ركاحة  كأٛتد ،(3414) ركاه أبو داكد ؛" فخرصها علّيه ،كجىللىها بّينو كبّينه ، فعلث ععدى
 إالَ أَف ُب ،"اإلركاء" كما ذكر األلعاين ُب ، كرجالو ثقات، كسنده قومّ ،(4/123) كالعّيهقي ،(23/210)

تُج بو،(8/387) كللَنو صرَح بالتحديث ُب ركاية ألٛتد ، كقد عنلنو، ميدْلس،سنده أبا الزبَت .  فاٟتديث ٭تي
:  وللحديث شواىد

ّيد الساعدم ُب خٍرص النيب :منها  كأٍمرًه ألصحابو أف ،ا١ترأة ُب طريقه  إىل تعوؾحديقةى   حديثي أيب ٛتي
 كمسل  ،(1481)كاٟتديث ركاه العخارم  ،عشرةى أكسق  فخرصوىا كخرصها رسوؿ ا ،ٮترصوىا

(1392 .)
على الّيهود ٩تّيلىه ، كما كرد ُب حديث ابن ععاس ععدا بن ركاحة إىل خعَت لّيخرصى   بلث النيب :كمنها
.  كا٠ترص عىًمل بو الصحابةي أيضنا،(1820)عندى ابن ماجو  - مارضي ا عنو- 

كحديث عَتاب بن أىًسّيد عند أيب  - ارضي ا عنو-  كحديث عائشة ، للَن فّيها انقطاعنا،كلو شواىد أخرل
. داكد
 كبقي ا٠ترص يلمل بو رسوؿ ا .... اللمل با٠تٍرص ثابت: "(2/212)" ملاَل السنن"قاؿ ا٠تطَايب ُب - 

ظّن كٗتمُت، فلّيس كذلك، بل اجتهاد : فأَما قو٢ت ..... كعىًمل بو أبو بلر كعمر، كعاَمة الصحابة على ٕتويزه
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ُب ملرفة مقدار الْثمار، كإدراكو با٠تٍرص الذم ىو نوعه من ا١تقادير كا١تلايَت كما ييلل  ذلك با١تلايّيل كا١توازين 
". كإف كاف بلضيها أحصرى من بلض

ما ىو وقت الخرص؟ - 
 ألَف فائدةى ا٠ترص ىو ملرفةي ما ٬تب بالزَكاة كالتَػٍوًسلة على أصحاب ؛كقت ا٠تٍرص حُت يعدك صبلحي الَثمر

. الَثمر أف يتصَرفوا بثمرى 
ما ىي الثمار التي تخرص؟ - 

رص إالَ التمر كاللنب:جمهور أىل العلم .  أنَو ال ٮتي
:  والداللة على ذلك من وجهين

. أف األحاديث الواردة ُب ا٠تٍرص جاءٍت ُب التمر كاللنب- 1
 كأَما ،أَف التمر كالًلنب اٟتاجة داعّيةه ألكلهما حاؿى رطوبتهما قعلى أف ٬تَف الرطب، كيصَت اللنب زبّيعنا- 2

رص للدـ ٖتُقق ما سعق فّيها، كلصلوبة خٍرصها بسعب تلطّية األكراؽ  الزركع كما فّيها من اٟتعوب فبل ٗتي
.  كتراكعها على بلضها كالسنابل ك٨توىا،للحعوب اليت فّيها

. ييشرع للخارص أف يًتؾى الثُلث أك الرُبع من الَثمرة لصاحب الثمرة- 
.  كىو قوؿ ا١تذىب،ييسُن للخارص أف يًتؾى ثلثى الثمرة أك ريبلىها للمالك

:  ويدُل على ذلك
إذا خىرٍصت  فخذكا كدعوا الثُلث، )) :قاؿ أمىرىنا رسوؿ ا - رضي ا عنو - حديث سهل بن أيب حثمة 

 ،() كالًتمذم ،() كاٟتديث ركاه أبو داكد ؛((فإف َل تدعوا الثلث، فدعوا الرُبع
 ُب سنده ععدالرٛتن بن ، كىو حديث ضلّيف،(/) كأٛتد ،(/)كالنسائي 

.  ال ييلرؼ حاليو: قاؿ عنو ابن القطَاف،مسلود بن نّيار
أنَو بلث أبا حثمة األنصارَم على خٍرص - رضي ا عنو - كللحديث شاىده موقوؼ على عمر بن ا٠تطَاب 

(. 1/402) كاٟتاك  ، ركاه ابن حـز ُب اَلى؛"أمواؿ ا١تسلمُت
 ركاه ابن حـز ُب ؛" فخرص،أَف مٍركاف بلثو خارصنا للنخل- رضي ا عنو - كشاىده عن سهل بن حثمة 

 ، ثبلثة من الصحابة ْتضرة الصحابة؛ىذا ًفلل عمر بن ا٠تطَاب كأيب حثمة كسهل ":(5/260) كقاؿ ،الى
 كٗتّيَت ا٠تارص بُت الثُلث كالرُبع راجعه إىل نظر ا٠تارص حسبى ما تقتضّيو ا١تصلحةي من ،"ال ٥تاًلف ٢ت  ييلرؼ
.  فإف كاف كثَتنا تػىرىؾ الربع، فّيًتؾ الثلث، كحاؿ أىل الَثمرة،كثرة الَثمرة كقَلًتها
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:  واختلف في ىذا الثلث أو الربع- 
.  فبل يأخذ علّيها زكاة، يىًتؾ ا٠تارصي ثلثى أك ربع الَثمرة:فقيل

 كيطلموف جَتاهنى  ، ألهن  ٭تتاجوف إىل األٍكل ى  كأضّيافيه ؛ كتوسلة علّيه ، رأفة بأصحاب الَثمرة:والتعليل
 فلو أخذ ،كأقارٔى ، كأيضنا ىذه الثمرة يلوف فّيها ٙترةه ساقطة، كٙترة ينتأا الطَت، كأخرل يأكيل منها ا١تارَة

اعى ىذه اٞتوانبي   فّيدىع الثلث أك الربع من الَثمرة ال يأخذ علّيها ،ا٠تارص كَل ذلك كَل يدع شّيئنا ألضَر ٔ ، فًتي
.  كإالَ فبل زكاةى فّيو، فإف بلغ نصابنا،الزَكاة، كينظر ُب العاقي

 يًتؾ من ىذا اللشر أك ، كىو الليشر أك ًنصفي الليشر، إَف ا٠تارص بلدما ٮترص كيقْدر ا٠تارجى للزَكاةً :وقيل
 أك ، فرَٔتا يلوف ٢ت  أقاربي مستحُقوف، لّيتوىَل أصحاب الثمرة توزيلىو بأن سه ؛نصف اللشر الثلثى أك الربع

(. 6/90)" ا١تمتع"فقراء يلرفوهن  فّيلطوهن ، كىذا ما اختاره شّيخينا ابن عثّيمُت ُب 
 : َمن استأجر أرًضا فزكاة ثمرتها على المستأجر ال على المالك:المسألة التاسعة

 فزكاة األرز أك الُذرة على ، فإذا أخرجٍت ىذه األرضي ، رجله استأجر أرضنا لّيزرعىها أرزنا أك ذرة:مثال ذلك
مالك األرض أك على مستأجرىا؟ 

كبو قاؿ - كا أعل  -  كىذا ىو القوؿ الراجح ، أَف الزكاة على ا١تستأًجر ال على مالك األرض:المذىب
. ٚتهور الللماء

 كالزكاة حّق ُب الَزرع الحق ُب األرض، ، ألَف ا١تالك اٟتقّيقَي للثمرة ىو ا١تستأجري ال مالك األرض:والتعليل
. كالَزرٍع للمستأجر
 :ىل في العسل زكاة: المسألة العاشرة

: أنَو ٬تب ُب اللسل زكاةه : المذىب
رج ،كّيلو، فإذا بلغ ذلك (62) ما يساكم : أم؛ بأَف ًنصاب اللسل مائةه كستوف رطبلن عراقّينا:وقالوا  فإنَو ٮتي

 مثل ، أك من األرض ا١توات اليت لّيست ألحدو ، النحل اليت ُب أٍرضو: أم؛الليشر سواء أخذ اللسل من مللو
. مىن يأخذه من رؤكس اٞتعاؿ أك الصحارم

:  واستدلوا
. ال يثعتي منها شيء– صَلى ا علّيو كسَل  - بأحاديثى عن النيب - 1
 :ص) ركاه أبو ععّيدة ُب األمواؿ ؛"أنَو أمر بإخراج زكاة اللسل- رضي ا عنو - ما كرد عن عمر - 2

497 .)
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. كا أعل -  كىو األظهر ، كبو قاؿ ٚتهور الللماء، أنَو لّيس ُب اللسل زكاة:والقول الثاني
: واستدلوا

ُب "، كنقلو الليقّيلي "الللل اللعَت" كما نقل ذلك العخارم ُب ،بأنَو َل يصَح ُب زكاة اللسل شيء- 1
 ،(5/232)" الى" ككذا قاؿ ابن حـز ُب ،"إ٪تا يصُح عن عمر ًمن ًفللو ": كقاؿ،(2/309)" الضل اء

:  قاؿ،(4/452)" فّيض القدير" ككذا قاؿ ا١تناكم ُب ، أك أحدو من الصحابة،كضَلف ما كرد عن عمر أيضنا
". ألنَو َل يثعت ُب الزَكاة فّيو خِبه كال إٚتاع: "(2/450)" ال ركع" كقاؿ ابن م لح ُب ،"َل يصَح فّيو خِب"
.  كال دلّيل على ذلك،األصل براءة الْذمة حىت يقـو دلّيله على كجوب الزكاة فّيو- 2

 فهذه زكاتيو زكاة عيركض التجارة، فإذا قيْدر أَف شخصنا ، ييستثٌت من ذلك إذا كاف اللسل عيركضى ٕتارة:تنبيو
.  كللن ألنَو عركض ٕتارة، لّيس ألنَو عسبلن ، فهذا فّيو زكاةه ،يعّيع كيشًتم كييتاجر ُب اللسل

 .الركاز: المسألة الحادية عشرة
.  ىو ما كيًجد من مدفوف اٞتاىلّية:الرِكاز

-  مدفوهن  : أم؛بلسر الداؿ-  بل ال بَد من أف يلوف من ًدفن ،كعلّيو فلّيس كُل مدفوف ييسَمى ركازنا
 ، كالنقود اليت علّيها عبلمة أهَنا قعل اإلسبلـ، ما قعل اإلسبلـ، كأف تلوف علّيو عبلماتي اٞتاىلّية: أم؛اٞتاىلّية

.  ك٨تو ذلك، كصورى  كصلعاهن  كصور أصنامه ،كتاريخ أك أٝتاء ملوكه 
 ما : أم؛ كإ٪َتا ٮترج ا٠تمس أَكؿى ما ٭تصل علّيو، كال ييشًتط مضُي اٟتوؿ،كال ييشًتط للرْكاز نصاب يعللو- 

.  للدـ الليل ة ُب اٟتصوؿ علّيو،%20يلادؿ 
 ركاه ؛((كُب الرْكاز ا٠تيمس)): قاؿ أَف النيب - رضي ا عنو - حديث أيب ىريرة : ويدُل على ذلك

(. 1710) كمسل  ،(1499)العخارم 
  : أو فيًئا فيقسم كما يقسم الفيء؟ على قولين،اختلف في ىذا الُخمس ىل يُعتبر زكاة: مسألة

ىل ىي - رضي ا عنو - ُب حديث أيب ىريرة  (ا٠تمس)التلريف ُب ل ظة  (أؿ)كىذا ا٠ًتبلؼ معٍّت على 
 أك لللهد؟ ،لعّياف اٟتقّيقة
 فهي أعلى ما ،لعّياف اٟتقّيقة، كإذا اعتِبناىا زكاةن  (أؿ) أَف ا١تقصود با٠تمس زكاة الرْكاز، كعلّيو فػ:القول األول

 أك ما ىو دكف ا٠تمس كالَشاة ، أك الليشر كامبلن ، ألَف غَتىا إَما ريبع أك ًنصف اللشر؛٬تب ُب األمواؿ الزكويَة
.  ألَف الزكاة ال تيقعل منو كما سعق؛ إهَنا زكاةه فبل تؤخذ من كافر:ُب أربلُت شاة، كإذا قٍلنا
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فتؤخذ ُب قلّيًلو ككثَته، كأيضنا تشمل كل ما ىو من ًدفن - كما تقَدـ - كأيضنا ال ييشًتط فّيها ًنصاب 
. اٞتاىلّية

 كىو قوؿ ا١تذىب، كاختاره شّيخينا ابن عثّيمُت ُب ، أنَو ُبء كلّيس زكاة، كبو قاؿ ٚتهور الللماء:والقول الثاني
(. 6/89)" ا١تمتع"

﴿كىاٍعلىميوا أى٪َتىا غىًنٍمتيٍ  ًمن  :-عَز كجَل -  ا٠تمس ا١تلهود ُب قوؿ ا : يلٍت؛لللهد الذىٍت (أؿ)كعلّيو تلوف 
 كا١تقصود بو ٜتسي اللنّيمة الذم يلوف فّيئنا، كال يء ىو ما ييؤخذ من ،[41 :األن اؿ ]شىٍيءو فىأىَف لًَلًو ٜتييسىوي﴾

 كعلّيو فبل فٍرؽ أف يلوف كاجديه مسلمنا ، كييصرىؼ ُب مصاًلح ا١تسلمُت، فّييجلل ُب مّيزانّية الدكلة اللاَمة،اللنّيمة
. كا أعل -  كىذا القوؿ ىو األظهر ،أك كافرنا

:  ويدُل على ذلك
. فلّيس فّيو أَف ا٠تمس زكاة- رضي ا عنو - عمـو حديث أيب ىريرة - 1
 . فأشعو اللنّيمة،كألنَو ماؿي كافر كيًجد ُب اإلسبلـ- 2

 بل ُب كل مدفوف ، كال يشمل ماالن ميلّيَػننا، كونو لّيس لو نصابنا،كألنَو ٮتالف ا١تلهود ُب باب الزكاة- 3
 كعلّيو فالرْكاز ،قدرنا عالّينا عن األمواؿ الزكويَة األخرل- كىو ا٠تمس - اٞتاىلّية، ككوف القدًر الواجب فّيو 

.  كال ييشًتط أف يصرؼ ُب أصناؼ الزَكاة الثمانّية،يصرؼ ُب مصاحل ا١تسلمُت
 ، فَتَده لصاحعو إٍف عىرىفو، فحلميو حل  اللقطة،من كجد ركازنا لّيس علّيو عبلمةي الل ر أك أنَو من اٞتاىلّية- 

.  فإف جاء صاحعو كإالَ فهو لو،كإالَ يلْرفو سنةن 
:  وعليو فإن الركاز ال يخلو من ثالث أحوال

.  فهذا ركاز فّيو ا٠تمس، أف يلوف علّيو عبلمةي اٞتاىلّية:األولى
 فهذا حيلميو ، ك٨تو ذلك، أف يلوف علّيو عبلمةي اإلسبلـ كآيةو أك حديث أك أٝتاء ١تلوؾ ا١تسلمُت:الثانية

. حيل  الُلقىطة
.  فحيلمو حيل  اللقطة أيضنا، أالَ يلوف علّيو عبلمةه :الثالثة
 اختلف ُب ا١تلادف ىل فّيها زكاة؟ :فائدة

 ، كالرصاص كالنحاس، ىي ما ييستخرج من األرض من األشّياء اليت تلوف فّيها كالَذىب كالً ضة:المعادن
. كاٟتديد ك٨توىا

:   كاختلف ُب العاقي، فعاالت اؽ أَف فّيهما زكاة،فأَما الذىب كال ضة
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اإلٚتاعى  (6/75)" آموع" كبو قاؿ ٚتهور الللماء، بل حىلىى النوكُم ُب ، أَف فّيها زكاة:واألظهر واهلل أعلم
. على ذلك

ٍعتيٍ  كى٦تَا أىٍخرىٍجنىا لىلي ٍ  :-تلاىل -  عمـو قولو :ويدل على ذلك  ﴿يىا أىيُػهىا اَلًذينى آمىنيوا أىنً قيوا ًمٍن طىّْيعىاًت مىا كىسى
[. 267 :العقرة ]﴾ًمنى اأٍلىٍرضً 
(. 3/321)" اٞتامع ألحلاـ القرآف" انظر ؛"يلٍت النعات، كا١تلادف، كالرْكاز: "قاؿ القرطيب

.  ألهنما ملدناف؛كٚتهوري الللماء أَف فّيو ربعى اللشر قّياسنا على النقدين الَذىب كال ضة
 فإذا أخرج من ا١تلادف كاٟتديد مثبلن ما ،إَف نصاب ا١تلادف نصابي الذىب أك ال ضة: كبناءن على ذلك قالوا

 كىو قوؿ ، فّيخرج ربع الليشر، ف ّيو زكاة، غرامنا595 أك نصاب الً ضة ، غرامنا85يساكم نصابى الَذىب 
. ا١تذىب
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باب زكاة النقدين 

 
: فيو سبع مسائل

 كلذا ٝتيْي الذىب كالً ضة بالنقدين، ؛ ككٍشف حالو، ميثٌَت نػىٍقد، كنقد الشيء ٘تّيّيزه كإظهار زي و:النقدان
.  ميلطى: أم؛أك ألَف النقد ىو اإلعطاء، كمنقود
المسألة .  كيدخل فّيهما ما كاف عوضنا عنها كاألكراؽ النقدية الّيـو،فا١تراد بالنقدين الَذىب كالً ضة

: األولى
 : دَؿ على كجوب زكاة الَذىب كالً ضة اللتابي كالُسنة كاإلٚتاع

ًعّيًل الَلًو فػىعىْشٍرىيٍ   :-تلاىل -  فًمن اللتاب قولو  ﴿كىاَلًذينى يىٍلًنزيكفى الَذىىبى كىاٍلً َضةى كىالى يينً قيونػىهىا ُب سى
[. 34 :التوبة ]ًبلىذىابو أىلّي و﴾

ما ًمن صاحب ذىب كال ًفضة )): قاؿ أَف رسوؿ ا - رضي ا عنو - كمن الُسنة حديث أيب ىريرة 
 فأيٛتًٍي علّيها ُب نار جهَن ، ،ال يؤْدم منها حَقها إالَ إذا كاف يـو القّيامة صيً حت لو ص ائحي من نار

فّييلول ٔا جنعيو كجعّينيو كظهريه، كَلما بردت أيعّيدٍت لو ُب يوـو كاف مقداريه ٜتسُت ألف سىنىة، حىت ييقضىى 
ما ًمن صاحب كىٍنز ال يؤْدم زكاتىو إالَ )):  كُب ركاية،(( كإَما إىل النار،بُت اللعاد، فَتل سعّيلىو إَما إىل اٞتَنة

.  ركاه مسل ؛((...أيٛتي علّيو ُب نار جهن 
(. 48 :ص)" اإلٚتاع"كنقل ابن ا١تنذر اإلٚتاع على ذلك ُب كتابو 

 :المسألة الثانية
 : نصاب الذىب والفضة

 كللًن انلقد إٚتاعي الللماء حديثه ُب ٖتديد نصاب الذىب،  َل يصَح عن النيب : نصاب الذىب:أوالً 
 كال زكاة فّيما دكف ذلك، كنقل اإلٚتاعى على ذلك غَتي كاحد من ،على أَف نصاب الذىب عشركف مثقاالن 

، كانظر شرح (20/145) كانظر التمهّيد البن ععدالِب ،(48 :ص)انظر اإلٚتاع البن ا١تنذر ] ؛السلف
([. 25/12)، كانظر ٣تموع فتاكل شّيخ اإلسبلـ (7/53،49،48)مسل  للنوكم 

 كخالف ُب ذلك ، ف ّيو زكاة،( مثقاالن 20)إذنا؛ دلّيل نصاب الَذىب إٚتاع الللماء على أَف مىٍن عنده 
. كما نقل ذلك ابن ا١تنذر-  أربلُت : فقاؿ،اٟتسن العصرم من الَسلف
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ْددكف كيقدركف ا١تثقاؿ ْتىْب الشلَتكم تساوي العشرون مثقااًل؟ -   72: فّيقولوف بأف ا١تثقاؿ،الللماء ٭تي
.  كقيطع من طرفّيها ما دَؽ كطاؿ،حَعة شلَت ملتدلة، َل تقَشر

 إف ا١تثقاؿ الواحد ك  يساكم جرامنا؟ :كما تساكم باٞتراـ؟ أم ( حعة شلَت72)كاختلف ُب 
جرامنا 70=20×3،5جرامات، كعلّيو فنصاب الذىب  (3،5 ):فقيل
جرامنا 72=20×3،60جرامنا، كعلّيو فنصاب الذىب  (3،60 )وقيل
 جرامنا 85=20×4،25جرامنا، كعلّيو فنصاب الذىب  (4،25 :(وقيل

 جرامنا من الذىب 85=  مثقاالن 20 كعلّيو فإَف ،كىذا القوؿ األخَت ىو اختّيار الشّيخ ابن عثّيمُت
. ا٠تالص

كقد حررتي نصاب الذىب فعلغ ٜتسة كٙتانُت جرامنا من : "(6/97)" ا١تمتع"قاؿ شّيخينا ابن عثّيمُت ُب 
( 1/260)" فقو الزكاة" ك،للدكتور ععدا الطّيار (91 :ص)" كتاب الزكاة"كانظر ] ؛"الذىب ا٠تالص

[. جرامنا (85) فقد قدراه بػ ،للدكتور القرضاكم
 ، فقد بلغ الْنصاب فللّيو الزكاة، كمىن كاف دكف ذلك،جرامنا من الَذىب ا٠تالص (85)إذنا مىن كاف عنده 

 كُب أيدم الناس من ،(24عّيار )فبل زكاة علّيو، كىذا ُب الذىب ا٠تالص الذم ييسْمّيو الناس الّيـو 
 كسّيأٌب أَف الْنصاب بو ،(18) كعّيار ،(21)الذىب غَت ا٠تالص الذم يلوف ٥تلوطنا ٔتواَد إضافّية كلّيار 

. ٮتتلف
: نصاب الفضة: ثانًيا

:  ويدل على ذلك ، مئتا درى :نصاب ال ضة
كُب الْرقىة إذا بللٍت مائيت درى  ربع : " كفّيو،ُب كتاب أيب بلر- رضي ا عنو - حديث أنس - 1

. ىي ال ضة:  ركاه العخارم، كالْرقىة؛"اللشر
(. ٜتس أكاؽ)درى ، كىي تساكم بالوزف  (200)كىذا الْنصاب مقَدر باللدد 

 مت ق علّيو، ؛((لّيس فّيما دكف ٜتس أكاؽو من الوىرًؽ صدقة)): مرفوعنا- رضي ا عنو - ٟتديث أيب سلّيد
. كالورؽ ىو الً َضة

. درى  (200)انلقد اإلٚتاعي على أَف نصاب ال َضة - 2
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 ألهَن  يىلتِبكف بالوزف مستدْلُت ْتديث ؛كا١تئتا درى  تساكم مائةى كأربلُت مثقاالن، كبو قاؿ ٚتهوري الللماء
 كاألكاؽ من آالت الوزف، كشّيخ اإلسبلـ يرل أَف اللِبةى باللدد مستدالِ ،((ٜتس أكاؽ)) : كفّيو،أيب سلّيد

.  كىذا عدد،((مائيت درى ))كفّيو - رضي ا عنو - ْتديث أنس 
كك  تساكم ا١تائة كاألربلوف مثقاالن؟ - 

.  جرامنا595= 140×4،25 فنصاب الً َضة ،جرامنا (4،25)بناءن على أَف ا١تثقاؿ الواحد يساكم 
" ٣تالس رمضاف" ك،(18/93" )٣تموع فتاكاه"ك (6/9)" ا١تمتع"انظر ] ؛كىو اختّيار شّيخنا ابن عثّيمُت

([. 1/260)" فقو الزكاة" كىو اختّيار الدكتور القرضاكم ُب ،(77 :ص)
 كمن كاف دكف ذلك فبل زكاةى ، كعلّيو الزكاة، فقد بلغ النصاب،جرامنا من الً َضة (595)إذنا مىن كاف عنده 

. علّيو
: األوراق النقدية: ثالثًا

ـى الَذىب كال ضة ال شَك  األكراؽ النقدية الّيوـى من الرْياالت كاٞتنّيهات كغَت٫تا من اللمبلت اليت تقـو مقا
 ىل تيقَدر األكراؽ النقدية بنصاًب الَذىب أك : ألَف العدؿ لو حيل  ا١تعدؿ، كللن ا٠تبلؼ؛أَف فّيها زكاة

بنصاب ال َضة؟ 
.  تقدر بنصاب الذىب:فقيل

 كعلّيو فمىن عنده ماؿ يريد أف يلرؼ ىل بلغ نصابنا أـ ال؟ يسأؿ ، ألف الذىب قّيمة ثابتةه غالعنا:والتعليل
غرامنا  (85) فّينظر ىل ما عنده من األكراؽ النقدية يعلغ قّيمة ،مىن يعّيع الذىب ك  يساكم غراـ الذىب

.  كإالَ فبل زكاةى علّيو،من الذىب أـ ال؟ فإف كاف يعلغ فللّيو زكاة
.  تيقَدر بنصاب ال َضة:وقيل

.  ألف نصاب ال ضة ٣تمعه علّيو كثابته ُب الُسنة الصحّيحة:والتعليل
.  ينظر ك  يساكم غراـ ال ضة الّيـو؛كعلّيو مىن كاف عنده ماؿ يريد أف يلرؼ ىل بلغ نصابنا أـ ال

.  فّيقَدر النصاب بو ألنَو ىو األن ع لل قراء،أنو يينظر أيُهما أحُظ لل قراء: واألظهر واهلل أعلم
إَف اللراـ الواحد : لاير كسأؿ عن غراـ الذىب فقّيل لو (600) رجل عنده :مثال ذلك
ا : فقّيل لو، كسأؿ عن غراـ الً ضة،(لاير20)يساكم   إَف اللراـ الواحد يساكم رياالن كاحدن

غراـ فضة، فهو  (600)غرامنا من الذىب، كبتقدير الً ضة يساكم  (30)فعتقدير الذىب ييساكم ما ملو 
رج زكاة رج،بتقدير الً ضة ٮتي .  كبتقدير الَذىب ال ٮتي
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فلراـ الذىب الّيـو بستُت لاير تقريعنا، كلو -  كال سّْيما عندنا ُب ا١تمللة ،كاألحُظ لل قراء الّيـو ال ضة
 لاير، فمن كاف عنده دكف 5100=60×85اعتِبنا نصابى الذىب للاف فّيو إضراره بال قراء، كعلّيو نقوؿ 

. فبل زكاة علّيو، كال شَك أَف ُب ىذا إضرارنا بال قراء (5100)
 كلوجعت الزكاة على أكًِب عدد من ا١تسلمُت، كلو قيْدر أنو ُب بلد ،كلو اعتِبناىا بال َضة للاف أحَظ ٢ت 

. من العلداف األحظ لل قراء ىو التقدير بالذىب لقيْدر بو
ال ٕتب الزَكاة ُب الَذىب كال َضة عمومنا حىت يعلغ النصاب، فلو كاف الذىب أك ال ضة ٥تلوطُت  :فائدة

بلَت٫تا كنيحاس أك جواىرى كآللئ، فإهَنا ال ٖتتسب ُب تلمّيل الْنصاب، سواء كاف ملشوشُت أك خيلطىا 
ا، فبل بَد أف يلوف خالصىُت من الشوائب ُب بلوغ النصاب، كعلّيو فإَف الذىب ا١توجود ُب أيدم  عمدن

، كما كاف دكف ذلك ُب (24)الناس الّيـو ٮتتلف باختبلؼ عّياره، فالذىب ا٠تالص ىو ما كاف عّياره 
عّياره فهو ٥تلوط، ككَلما قَل عّياره فهو يلٍت كثرةى ا١تواد ا١تضافة، كىذه ا١تواُد ا١تضافة ال يصُح اعتعارىا من 
ٚتلة نصاب الذىب، كال بَد من مراعاة ذلك عند ال تول، فإذنا سّيختلف النصاب باختبلؼ عّياره تعلنا 

: لللملّيات اٟتسابّية التالّية
 غرامنا، كىذا ىو ًنصاب الذىب ا٠تالص الذم x 24 ÷ 24 = 85 85( 24)ما كاف عّياره - 1

. علّيو ٕترم ا١تسائل
 غرامنا، فهذا ىو الْنصاب ا١تلتِب ُب الذىب x 24 ÷ 21 = 97.14 85( 21)ما كاف عّياره - 2

(. 21)إذا كاف عّياريه 
.  غرامناx 24 ÷ 18 = 113.33 85( 18)ما كاف عّياره - 3
.  غرامناx 24 ÷ 16 = 127.5 85( 16)ما كاف عّياره - 4

للصعّيحي " فقو زكاة اٟتلي"كىلذا ُب حساب كْل ذىب إذا اختلف عّياريه على الطريقة السابقة؛ انظر 
(. 25 - 24 :ص)

إذا كاف لو ذىبه أك فضة ملشوشة، فبل زكاةى فّيها حىت يعلغ : "(5/467)" آموع"قاؿ النوكم ُب 
". خالصيها نصابنا
 : القدر الواجب في زكاة الذىب والفضة:المسألة الثالثة

 فإنَو ٮترج القدرى ،فأكثر ( غرامنا595) كمن ال ضة ،فأكثر ( غرامنا85)مىن كاف عنده من الَذىب ما يعلغ 
 ،(7/54)انظر شرح النوكم لصحّيح مسل  ] ؛ كىو ريبع الليٍشر كىذا بإٚتاع الللماء،الواجب ُب الزكاة

([. 1/293)كانظر السلسعّيل للعلّيهي 
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.  ركاه العخارم؛"كُب الْرقىة ربع الليشر: "ُب كتاب أيب بلر كفّيو- رضي ا عنو - كٟتديث أنس 
 كأسهل منو ،(2.5) ٍب يضربو ُب ،با١تائة يقس  ما عنده على مائة (2.5)كربع اللشر ىو ما يساكم 

.  كما خرج فهو القدري الواجب إخراجيو ُب الزكاة، أف يقس  ما عنده من ا١تاؿ الزكوْم على أربلُت،طريقة
ما ينظر ، فّيقس  ما عنده من ماؿ على أربلُت،ككذلك األكراؽي النقدية فالواجبي فّيها ريبيع الليٍشر  كذلك بلدى

. ىل بلغ ما عنده من ا١تاؿ النصابى أـ ال؟ على ما سعق بّيانيو
 كرَٔتا ُب ،كما ىو ملركؼ عندنا ُب ا١تمللة-  إَف األحَظ لل قراء أف يقَدر ا١تاؿ بًنصاب ال َضة :فإذا قلنا

: زكاة األموال النقديَة على خطوتينيلوف حسابي - غالب العلداف 
. أف يستخرجى ًنصابى ا١تاؿ: الخطوة األولى

 ك  ييساكم جراـ ال َضة ىذا : فّيقوؿ،فّيسأؿ عن ًجراـ ال َضة يسأؿ الصّيارفةى أك أصحابى ٤تبَلًت الذىب
؟ ٍب يضرب اللددى الذم يقولو الصّيارفةي ُب نصاب ال َضة   كالناتج من ذلك ىو ًنصاب ا١تاؿ ،(595)الّيـو

بي فّيو الزكاة . الذم ٕتى
: إَف اللراـ من ال َضة يساكم نصفى لاير، يلوف اٟتساب كاآلٌب:  لو قّيل لو:مثال ذلك
 كمن كاف دكف ، فللّيو زكاةه ، فمىن عنده ىذا ا١تاؿ،رياالن، فهذا ىو الْنصاب297،5=595×نصف لاير 

.  فبل زكاةى علّيو،ذلك
:  إَف اللراـ من ال ضة يساكم ريالُت، يلوف اٟتساب كاآلٌب:  لو قّيل لو:مثال آخر

.  كإالَ فبل زكاةى علّيو، فللّيو الزكاةي ، فمىن كاف عنده ىذا ا١تاؿ،1190=595×2
رًج ريبيع الليٍشر:الخطوة الثانية :  أف ٮتي

رًج ا١تقدارى الواجب ُب الزكاة ما يتحَقق أَف ما ملو من ا١تاؿ بػىلىغ الْنصاب، عندىا ٮتي  كىو ريبيع ،كذلك بلدى
. با١تائة، كتقَدـ أَف أسهل طريقةو أف يىقًس  ما ملو من ا١تاؿ على أربلُت (2.5)الليٍشر ما يساكم 

ا:مثال ذلك ه عشرة آالؼ ييريد أف ٮترج زكاهتى  يلوف ، فلو فرٍضنا أَف عشرة آالؼ تعلغ الْنصاب، رجله عندى
: اٟتساب كاآلٌب

. ىذه قّيمة زكاتو (لاير250= )40÷10000
 ىل يضم الذىب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ :المسألة الرابعة

.  كنصابي ال ضة إىل الذىب ُب تلمّيل الْنصاب، أنَو ييضُ  نصابي الذىب إىل ال ضة:المذىب
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 ، فهما قّيمة لؤلشّياء، فلُل كاحد منهما ييقصد بو الشراءي ، ألَف مقصود الذىب كال ضة كاحده :والتعليل
. فّييلْمل أحدي٫تا ًنصابى اآلخىر

 كعندؾ ، كىي تساكم مائة ًدرى  مثبلن ،(عشرة مثاقّيل)لو أَف عندؾ نصفى نصاب الذىب : مثال ذلك
 ، ألنَو ييضُ  أحدي٫تا إىل اآلخىر؛ لوجعٍت علّيك الزكاة على قوؿ ا١تذىب،(مائة درى )نصف نصاب ال َضة 

. كًبضْمهما يلوف عنده مائتا درى 
.  كا أعل ،القول الراجح كىو ، أنو ال ييض  أحدي٫تا إىل اآلخر:والقول الثاني

:  ويدُل على ذلك
 (.(ليس فيما دون خمسة أواق صدقة)): مرفوعنا- رضي ا عنو - حديثي أيب سلّيد - 1

ه من الذىب ، فلّيس علّيو زكاةه ، أَف مىٍن عنده دكف ا٠تمس أكاؽ من ال َضة:ووجو الداللة  سواء كاف عندى
ه ما يلمل بو؛ما يلمل بو أك ال ـّ فّيمىن عندى .  كمىن لّيس عنده، ألَف اٟتديث عا

.  فإنَو ال يلمل بو من ال َضة،ككذا ييقاؿ ُب الللس لو نقص ًنصابي الذىب
ا بّيد، ٦تَا يدُؿ على أهَنما ًجنساف ٥تتل اف- 2  إذ لو كانا ؛أنَو ٬توز الت اضلي عند معادلتهما إذا كاف يدن

ا لىمىا جاز الت اضيل بّينهما  كيدُؿ ، ألنَو ييلتِب رًبنا؛ عندى ا١تعادلة، زيادة أحد٫تا على اآلخر: أم؛جنسنا كاحدن
 كال َضة ،الذىبي بالذىب)): مرفوعنا- رضي ا عنو - على جواز الت اضل حديثي عيعادةى بن الصامت 

ا بّيد،فإذا اختل ٍت ىذه األجناسي .... بال ضة (. 1587) ركاه مسل  ؛(( فًعّيلوا كّيف ًشئت  إذا كاف يدن
ا، فهذا العػيُر ال ييض  - 3 التللّيل بأَف ا١تقصود من الذىب كال ضة كاحد، تللّيله ال ٬تلل ا١تالىُت ماالن كاحدن

 فبل ييضُ  أحدي٫تا إىل ، كىو القوت، فلذلك ييقاؿ ُب الذىب كالً َضة، مع أَف مقصود٫تا كاحد،إىل الَشلَت
. اآلخر

 :تضُم قيمة عروض التجارة إلى الذىب أو إلى الفضة: مسألة
٤تبَلت أقمشة أك مواد -  كعنده عيركض ٕتارة ،(مائة درى ) رجله عنده نصف نصاب ال َضة :مثال ذلك
 فهنا نضُ  قّيمةى عركض الْتجارة إىل ًنصاب ،(مائة درى )كأخرج قّيمتىها فإذا ىي تساكم - غذائّية مثبلن 

.  ك٩ترج زكاتو،ال َضة
غرامنا من  (35) كعنده ٤تّل ٕتارم فّيو ما يساكم ،من الذىب ( غرامنا50) رجل عنده :مثال آخر

رج زكاتو، فهنا نض  قّيمةى عركض التجارة إىل ًنصاب الذىب،الذىب .  ك٩تي
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ال : "(4/210)" ا١تلٍت" بل ال ًخبلؼى بُت أىل الًلل  ُب ذلك، قاؿ ابن قدامة ُب ،كىذا قوؿ ا١تذىب
.  ال خبلؼى ُب ضْ  قّيمة عركض التجارة إىل نصاب الذىب أك ال ضة: أم؛"أعل  فّيو خبلفنا

 كما تقَدـ ُب ، ألَف قّيمة عركض التجارة تيقَدر بنصاب الذىب أك ال ضة حسبى األحْظ لل قراء:والتعليل
حساب األكراؽ النقدية، فلَما كانت قّيمة عركض التجارة تيقَدر بنصاب الذىب أك ال ضة صارٍت مع 

. أحد٫تا كاٞتنس الواحد
:  ما يُباح للرجل من التحلي بالذىب والفضة:المسألة الخامسة

 ككذلك ،كفائدة ًذٍكر ىذه ا١تسألة ُب كتاب الزكاة تىلُلقيها ٔتسألة زكاة اٟتلْي ا١تستلمل، فإذا عىرىؼ الرجل
 كىي زكاةي ىذا ، فإَف ىناؾ مسألةن تًتَتب على ذلك، كاقتنّيا الذىبى كال َضة،ا١ترأةي ما ييعاح ٢تما من التحْلي

. الذىب كال ضة
.  ما ييعاح للْرجاؿ من الذىب كال َضة:القسم األول

.  ما ييعاح للْرجاؿ من ال َضة:أوالً 
  : كىي، ما ذكره صاحب الزاد: أنَو ييعاح للرجل من ال َضة عَدةي أمور منها:المذىب

 كشّيخ اإلسبلـ ُب ،(4/444)" آموع" كىذا جائز بإٚتاع الليلماء كما نقلو النوكم ُب :الخاتم - أ
 ركاه ؛"اَٗتذ خا٘تنا من كىرًؽ أَف النيب : " كيدُؿ على ذلك حديثي ابن عمر،(25/63)" ال تاكل"

 ،(، ) كمسل  ،(/)العخارم 
.  كرؽ:مادة" النهاية ":انظر ؛ كىي ال َضة، كقد تيسَلن،بلسر الراء: كغَت٫تا، كالوىرًؽ - ب

 فإف زاد ،أالَ يزيدى كزف ال َضة ُب ا٠تاًب عن مثقاؿ- كمنه  اللاساين من اٟتن ّية -  اشًتط بلضيه  :فائدة
رـَ  ، كاٟتديث ركاه أبو داكد؛(( كال تيتَمو مثقاالن ،اٗتًٍَذه من كرؽ)):  مستدالِ ْتديث بيريدةى مرفوعنا،فهو ٤تي

تُج بو،ييلتب حديثيو:  قاؿ عنو أبو حاًب، ُب سنده ععدا بن مسل ،كالًتمذم كضل و  : انظر؛ كال ٭تي
.  أنَو ال ييشًتط ذلك: كالصواب،(6/115)للخطايب " هتذيب السنن"

. ىي ا١تًٍقعىض، كالتحلّيةي بال َضة تلوف ُب طىرىؼ مقعض السّيف: القعّيلة: قعّيلة السّيف- ب
 فّيجوز للَرجل أف ييزْين ،(اٟتّياصة) كييسَمى ،كىي ما ييشُد ُب الوسط ًمن حزاـ ك٨توه: حلّية ا١تًٍنطىقة- ج

. ا١تنطقة بال َضة
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 كييضاؼ إلّيها على قوؿ ا١تذىب من اآلالت الَسّيف كالرمح كأطراؼ السهاـ ،ىذا ما ذىكىره صاحبي الزاد
كىي شيء ييلعس ٖتتى ا٠تْف - كالراف - كىي ما ٬تللو ااًرب على رأسو لّيىقّيىو - كالدركع كا٠توذة 

. ك٨توىا- كا٠تف 
: واستدلوا

. خا٘تنا ًمن كىرًؽ ْتديًث ابن عمرى ا١تتقْدـ ُب اٗتاذ النيب - 
كما جاء ُب مصَنف - رضي ا عنو -  منه  عمر بن ا٠تطَاب،ٖتلّية بلض الصحابة سّيوفىه  بال َضة- 

- رضي ا عنو - أَف ابن عمر  ":(4/143) كالعّيهقي ،(5235) كابن أيب شّيعة ،(9665)ععدالرزاؽ 
 ".إَف سىّيفى عمر بن ا٠تطاب كاف ٤تِلى بال َضة: "قاؿ

:  قاؿ ىشاـ بن عركة،"كاف سّيفي الزُبَت ٤تِلى ب َضة: " أَف عركة بن الزبَت قاؿ:كأيضنا ما ركاه العخارم
". ككاف سّيف عركةى ٤تِلى ب َضة"

 ككُل شيء ، كلذلك جاز لعسي اٟترير كا٠تّيبلء ُب اٟتٍرب؛كًلمىا ُب ٖتلّية آالت اٟتٍرب من إغاظة لؤلعداء- 
﴿كىالى يىطىؤيكفى مىٍوًطئنا يىًلّيظي اٍلليَ ارى كىالى -  تلاىل – كفّيو ثواب قاؿ ، فإنَو عمله صاحلفّيو إغاظة األعداء

[.  :التوبة ]يػىنىاليوفى ًمٍن عىديكٍّش نػىٍّيبلن ًإالَ كيًتبى ٢تىيٍ  بًًو عىمىله صىاًلحه﴾
 ، سواء كانًت ال َضة قلّيلة أك كثَتة،ا ال ٗتتُص بأشّياء ملَّينة، أَف ال َضة معاحة للَرجل مطلقن :والقول الثاني

.  فإنَو حّينئذو حراـ لًلَلة التشُعو، كالسوار كالًقبلدة،بالْنساء كال تشُعو ،من دكف إسراؼ
 كابن ،(21/87)" ٣تموع ال تاكل" كاختاره شّيخي اإلسبلـ ابن تّيمّية ُب ،كىذا القوؿ ركايةه عن اإلماـ أٛتد

" السّيل اٞترار" كالشوكاين ُب ،(1/28)" سعل السبلـ" كالصنلاين ُب ،(10/86)" الىَ "حـز ُب 
(. 6/107" )ا١تمتع"كشّيخنا ابن عثّيمُت ُب  (،4/121)

 :واستدلوا
 - ٔتا استدَؿ بو أصحابي القوؿ األكؿ من اْٗتاذ النيب كما ُب حديث ابن عمر، ،خا٘تنا من كىرًؽ 

. كبتحلّية بلًض الصحابة سّيوفىه  بال ضة كما سعق
 فّييعاح ما ُب ملٌت ،أباح ال َضة م ردةن كا٠تاًب، أك تابلةن للَتىا كحلّية السّيف  أَف النيب :ووجو الداللة
. ىذه األشّياء

  -؛"صَلى ا علّيو كسَل - أهَنا اَٗتذت جيٍلجيبلن من فَضة فّيو شىلره من شىٍلر النيب : "حديث أـ سلمة 
 .ركاه العخارم
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.  ىو اإلناء الصلَت:كاٞتيٍلجيل
عدـ كجوًد نصٍّش صحّيح صريح ُب ٖترًن لًعاس ال َضة على الْرجاؿ، بل كرد نّص يدُؿ على أَف األصلى - 3

كللن علّيل  بال ضة فاللعوا ٔا )): مرفوعنا- رضي ا عنو -  كىو حديث أيب ىريرة ،فّيو اًٟتُل كاٞتواز
". إسناده صحّيح: "(1/273)" الًتغّيب كالًتىّيب" كأبو داكد، كقاؿ ا١تنذرم ُب ، ركاه أٛتد؛((للعنا

 إالَ أف يلوف ُب ذلك إسراؼه أك ،كأنَو ٬توز للرجل ال َضة مطلقنا- كا أعل   - القول ىو الراجحكىذا 
 ، فّيجوز للرجل لعسي ا٠تاًب أك الساعة، فال ضة للْرجاؿ األصلي فّيها اٞتواز مطلقنا،تشُعو بالْنساء أك الل رة

. القول الراجح ك٨توىا من ال َضة على ،أك النظَارات
 فحـر ، فاستدلوا بتحرًن ذلك بأنَو كىردى ٖترًن األٍكل كالُشٍرب ُب آنّية ال َضة كالذىب:وأَما المذىب

. لعسهما
 بأَف باب الْلعاس أكسع من باب اآلنّية، كقد كرد حديثي حذي ة ا١تت ق علّيو ُب :ونوقش ىذا االستدالل

 ككجو ذلك ، كىذا ُب باب اآلنّية، كأَما باب الْلعاس فأكسع،ٖترًن األٍكل كالشرب ُب آنّية الذىب كال ضة
 فهي معاحة للدـً الَدلّيل ،أف التحْلي بالذىب كالَ ضة للْنساء جائزه باْت اؽ الللماء، ككذا ال َضة للْرجاؿ

 كال دلّيلى على ، كالتخصّيصي بعلض األشّياء كاليت ُب قوؿ ا١تذىب ٗتصّيصه ٭تتاج إىل دلّيل،على التحرًن
.  فسّيأٌب اٟتديث عنو،ذلك، كأَما الذىب للْرجاؿ

 :فوائد في التختم بالفضة- 
عن - كما ُب مسائل أيب داكد - كسيئل اإلماـ أٛتد - كما سعق - أف األصل ُب التخت  أنو جائز - 1

.  37" كللن ال فٍضل فّيو،لّيس بو بأس": لعس ا٠تاًب؟ فقاؿ
رضي ا عنو -  حديث أنس  ويدل على ذلك كما فلل النيب ،ييسن لعس ا٠تاًب عند اٟتاجة إلّيو- 2
 .38" خا٘تنا من فضة فاَٗتذى النيب ،أَف ا١تلوؾى ال يقعلوف إال كتابنا ٥تتومنا": كفّيو- 
رضي ا عنو -  حديث أنس :ويدل على ذلك ؛األٍفضل أف ٬تلل فُص ا٠تاًب ٦تا يلي باطن اللف- 3
 .39" لعس خاًب فضة ُب ٯتّينو، فّيو فّص حعشي، كاف ٬تلل فصو ٦تا يلي ك وأَف رسوؿى ا - 

                                                 

 (.262ص) "مسائل أيب داكد "37
 (.2092) كمسل  ،(65)ركاه العخارم  38
 .ركاه مسل  39
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- كيدؿ على الّيمُت حديث أنس   فلبل٫تا كارًده عن النيب ،٬تىيوز أف ٬تلل ا٠تاًب ُب ٯتّينو أك يساره- 4
كاف خاًب : أيضنا قاؿ- رضي ا عنو -  كأما الّيسار فقد جاء ُب حديث أنس ،السابق- رضي ا عنو 

. 40" كأشار إىل ا٠تنصر من يده الّييسرل، ُب ىذهالنيب 
لة القوؿ": "اإلركاء"قاؿ األلعاين ُب   كاف  فّيحمل أنو ، التخُت  بالّيمُت كالّيسار إنو صَح عنو :كٚتي
 .41" كىذا تارة،ي لل ىذا تارة

أين يوضع الخاتم؟ - 5
.  كيعاح ُب اإلٔاـ كالعنصر،األفضل ُب ا٠تنصر، كيلره ُب الوسطى كالسعابة

 حديث أنس ا١تتقْدـ، كيدؿ على كراىة الوسطى كالسعابة حديث :ويدل على أفضلية وضعو في الخنصر
 كما ،42"فأكمأ إىل الوسطى كاليت تلّيها:  قاؿ، أف أٗتت  ُب أصعلي ىذه أك ىذههناين رسوؿ ا : "علي

.  ك٫تا اإلٔاـ كالعنصر،بقي فاألصل فّيو اإلباحة
. 43 أف اللراىة للرجاؿ دكف النساء:كذكر ابن رجب عن طائ ة من الللماء

.  كىي ععارة عن خاًب يلعسو الزكجاف بلد ا٠تطوبة أك عقد القىرىاف،ال ٬توز لعس الْدبلة- 6
: فال َيُجوز ألْمَرْين

. ألَف فّيو تشعُػهنا بالنصارل- أ
 كىذا نوع من ، كأف يلتقد أهنا من أسعاب التآليف كاَعة بُت الَزٍكجىٍُت ،١تا فّيها من اعتقادات باطلة- ب 

 ال شرعنا كال حِسا، كمن تػىلىَلق ، كَل يثعت أنو سعب، ألنو ٔذا جلل ىذا الشيء سععنا للتآليف كاعة؛الْشرؾ
 كأف يلتقد أنو لو خلع ا٠تاًب ل سخ النلاح بُت الزكجُت، ،شّيئنا كيًكلى إلّيو، كرٔتا صحب ذلك أحلاـ باطلة

.  كىو التشُعو، فهو ٤ترـَ لؤلمر األكؿ،فإف سل  ا١تسل  من األمر الثاين
:  قاؿ أَف النيب : ٟتديث سهل بن سلد الساعدم؛ الصحّيح جواز التخُت  باٟتديد للرجاؿ:فائدة

. 45ُب النٍهي عن ذلك، كللدـ الدلّيل الصحّيح 44((التمٍس كلو خا٘تنا من حديد))

                                                 

 .ركاه مسل  40
 .4/304 "اإلركاء "41
. ركاه مسل  42
 .94 ص"أحلاـ ا٠تواتّي " :انظر 43
 (.1425) كمسل  ،(5149)ركاه العخارم  44
 .6/125 لشّيخنا ؛"ا١تمتع" ك،(48ص) البن رجب ؛"أحلاـ ا٠تواتّي " :انظر 45
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 : ما ييعاح للْرجاؿ منى الذىىب:ثانًيا
 :يباح للرجال من الذىب أمران أنو ":الزاد" كىو ما ذكره صاحب :المذىب

 :ويدل على ذلك ؛ قعّيلة السّيف:األول
 ":مصنف ابن أيب شّيعة" كما جاء ُب ، سهل بن حينػىٍّيف: منه ؛ٖتلّية بلض الصحابة سّيوفه  بذلك-1

رأيت ُب قائ  سّيف سهل بن حينػىٍّيف مسمارنا من : " قاؿ،أف عثماف بن حلّي  بن ععاد بن حنّيف
. 46"ذىب

 . كبّياف ما للمسلمُت من قدرة مالّية فّيلّيظه  ذلك،١تا ُب ٖتلّية آالت اٟترب من إغاظة لؤلعداء-2

.  ك٨توىا، أك رباط أسناف، أكسن، ما دعت الضركرة لوضلو كأنف من ذىب:الثاني
 :ويدل على ذلك

 فاٗتذ  فأمره النيب ، فأننت علّيه ، فاٗتذ أن نا من فضة،أف عرفجة بن أسلد قيطع أن و يـو اللبلب-1
. 47أن نا من ذىب

. 48 أهن  شدكا أسناهن  بالذىب:ما كرد عن بٍلض السلىف- 2
 . كأَف الضركرات تيعّيح اٍظيورات، اللامة اليت تدؿ على رٍفع اٟتىرىجلنصوصا- 3

إَن الَذَىب للرجال على  : فّيقاؿ،كييضاؼ إىل ذلك- كا أعل  -  كىو الصواب ، المذىبىذا ما ذكره
 :أقسام

. كما تقَدـ-  فهذا جائز ، كما فّيو إغاظة لؤلعداء،قعّيلة السّيف- 1
 . كىذا جائز ببل خبلؼ،ما دعٍت إلّيو الضركرة- 2

 . فبل ٬تىيوز للرجيل لعس الَذىىب،كما سول ذلك فهو ٤ترـَ باْت اؽ الللماء- 3

: ويدل على ذلك
 فنزعو من يده ، رأل رجبلن علّيو خاًب من ذىب أف النيب :-رضي ا عنو - حديث ابن ععاس -أ

. 49(( فّيضلها ُب يده،من ناريلمد أحدك  إىل ٚترة )):  كقاؿ،كطرحو
                                                 

 (.5234 )"مصنف ابن أيب شّيعة "46
(. 1258) كأٛتد ،(5162) كالنسائي ،(1770) كالًتمذم ،(4232)ركاه أبو داكد  47
 .499، 8/498 "مصنف ابن أيب شّيعة" :انظر 48
(. 2090)ركاه مسل   49
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ُأِحَل الذىب والحرير إلناث )):  قاؿ أَف النيب :-رضي ا عنو - حديث أيب موسى األشلرم - ب
 .50(( وُحِرَم على ذكورىا،أمتي

كأف يلوف خاًب فضة فّيو يسَت من ذىب، ) ،كاختلىفى الللماء ُب الّيسَت من الذىب إذا كاف تابلنا للَته- 
 ، أك ثوب فّيو خّيط من ذىب ك٨توه ٦تا كاف يسَتنا للنو تابعه للَته،أك ساعة أك نظارة فّيها يسَت من ذىب

 :اختلفوا في ذلك
.  خبلفنا لؤلحناؼ، كبو قاؿ ٚتهور الللماء، كلو كاف يسَتنا تابلنا، أنو ٤تـر:القول األول

: واستدلوا
. ْتديثي ابن ععاس كأيب موسى السابقُت- 1

.  بأف ىذين دلّيبلف على ما كاف ذىعنا على كجو االن راد ال تابلنا للَته:ونوِقش ىذا االستدالل
 ،51(( وال بصيصةال يصلح من الذىب شيء)):  قاؿ أَف النيب :حديث أٝتاء بنت يزيد- 2

.   أم بىريقنا أك لىمىلاننا:كبصّيصة
 كما ٬توز اٟترير الّيسَت التابع أقل من أربلة أصابع كما تقدـ ،أنو ٬تىيوز الذىب الّيسَت التابع: والقول الثاني

 كىذا القوؿ أليب ، ٬توز الذىب الّيسَت التابع إذا كاف أربلة أصابع فأقل:ُب أكؿ كتاب الصبلة، فقالوا
.  كاختارىهي شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمَّية، كىو ركاية ُب ا١تذىب،حنّي ة

: واستدلوا
 : كا١تقطع،52 نهى عن لبس الذىب إال مقطًعا أف رسوؿ ا :-رضي ا عنو - ْتديث ملاكية - 1

. الشيء الّيسَت
. 53" كعلّيو قعاء من ديعاج مزرر بالذىب رسوؿ ا :أم- فخرج : " كفّيو،حديث ا١تٍسوىر بن ٥ترمة- 2

القول ىو  كىذا ، كالزر ُب الثوب،كىذا اٟتديثي قوُم الداللة على أَف الّيسَتى التابع منى الذىب ميعاح
.  كحديث ا١تسور بن ٥ترمة ٥تيىصص لؤلدلة اللامة ُب ٖترًن الذىب على الرجاؿ، كا أعل ،األظهر

                                                 

. ىذا حديث حسن صحّيح:  كقاؿ،(1720) كالًتمذم ،(8/161) كالنسائي ،(394، 4/307)ركاه أٛتد  50
.  ألف ُب سنده شهر بن حوشب؛ كاٟتديث ضلّيف،ركاه أٛتد 51
 كأعَلو باالنقطاع، للن قاؿ ا١تنذرم ،6/128 "ملاَل السنن" كالنسائي، كضلف اٟتديث ا٠تطايب ُب ، كأبو داكد،ركاه أٛتد 52
للن ركل النسائي عن قتادة عن أيب شّيخ أنو ٝتع ملاكية فذكر ٨توه كىذا متصل، كأبو شّيخ ثقة : (1/275 )"الًتغّيب"ُب 

". مشهور
. ركاه العخارم 53
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 :ما يُباح للِنساء من الذىب والفضة: القسم الثاني
 :ا١تتقْدـ- رضي ا عنو -  كٟتديث أيب موسى ؛٬توز للمرأة أف تلعسى الذىىب كال ضة باْت اؽ الللماء

 ، كالقبلدة؛ فتلعس ا١ترأة ما جرت اللادة بلعسو،(( كحيْرـ على ذكورىا،أيحَل الذىىب كاٟترير إلناث أميت))
 كلو كاف الذىب كثَتنا ما َل يصٍل ذلك إىل حد ، كغَتىا ٦تا تلعسو النساء، كا٠تلخاؿ، كالسوار،كا٠تاًب

. اإلسراؼ
 :حكم زكاة الحلي المستعَمل: المسألة السادسة

 فهذا كلو ،كسواء استلملت ا١ترأة الذىىب بن سها، أك استلمل الذىب الذم ٢تا غَتيىا بأف أعارٍتو للَتىا
يسَمى استلماالن، فهل ٕتب الزكاة ُب اٟتلي ا١تستلمل ؟ 

. كجوب الزكاة ُب اٟتلي ا١تستلمل إذا بلغ نصابنا: القول األول
، كاختاره الثورم كاألكزاعي 54كىذا ما أفىت بو ابن مسلود، كىو قوؿ أيب حنّي ة كأصحابو، كركاية عن أٛتد

، كالشّيخ ابن باز كشّيخنا ابن 56"سيعيل السبلـ"، كمنى ا١تتأْخرين الَصٍنلاين ُب 55"الى"كابن حـز ُب 
:  ، كاستدلوا بأدلة عامة كأدلة خاصة57عثّيمُت ُب ٣تموع فتاكاه

: أدلتهم العامة- 
ًعّيًل الَلًو فػىعىْشٍرىيٍ  ًبلىذىابو أىلّي و ﴿: عمـو قولو تلاىل- 1  ﴾كىاَلًذينى يىٍلًنزيكفى الَذىىبى كىاٍلً َضةى كىالى يػيٍنً قيونػىهىا ُب سى
 .[34: التوبة]
ما من صاحب ذىٍب )): عند مسل - رضي ا عنو -  ُب حديث أيب ىريرة كعمـو قوؿ النيب - 2

وال فضٍة، ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة صفحت لو صفائح من ناٍر، فأحمي عليها في 
نار جهّنم، فيكوى بها جنبو وجبينو وظهره، كلما بردت أعيدت لو، في يوٍم كان مقداره خمسين ألف 

يا رسول الّلو، :  قيل،((سنٍة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيلو، إَما إلى الجَنة، وإَما إلى الَنار
.  (( اٟتديث...وال صاحب إبٍل ال يؤِدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردىا)): فاإلبل؟ قال

                                                 

. 220 / 4 "ا١تلٍت" :انظر 54
. 92 / 6 "الى" 55
 .263 / 2 "سعل السبلـ "56
 .157 / 18 "٣تموع فتاكل ابن عثّيمُت "57
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أف عمـو اآلية كاٟتديث يوجب الزكاة ُب ٚتّيع أنواع الذىب كال ضة إذا بللت نصابنا، كمن : ووجو الداللة
، فلّيأًت بالدلّيل، كأف ا١تراد باللٍنز ُب اآلية  ذلك زكاة اٟتلي، كمىن قاؿ ٓتركج اٟتلي ا١تعاح من ىذا اللمـو

. ىو ما َل تؤد زكاتو، كىذا مركّم عن ابن عمر كجابر كغَت٫تا
:- ونوِقَش ىذا االستدالل بما يلي

:  اآلية ال تدؿ على كيجيوب زكاة اٟتلي ا١تستلمل ألربلة كجوه:أوالً 
، فمنطوقها يدؿ على ٖترًن اكتناز الذىب كال ضة إذا َل تؤَد - 1  أَف ىذه اآلية ٢تا منطوؽ كم هـو

زكاهتما، كم هومها يدؿ على أف األشّياء اليت ال تلد كنزنا لّيست مقصودة ُب ىذه اآلية، فبل ٬تب إن اؽ 
زنا ال للة كال شرعنا؛  شيء منها، كما أيعَد لُلعس كاالستلماؿ؛ كاٟتلي، كا٠تاًب، كاألنف، كغَتىا، ال تيلُد كنػٍ

زنا . ألهنا خرجٍت باالستلماؿ عن كوهًنا كنػٍ
.  أَف ا١تراد با١تٍلنوز من الذىب كال ضة ُب اآلية الدراى  كالدنانَت لؤلثر كالنظر- 2

كأما النظر فؤلف النقود ىي  - 58رضي ا عنو-  فإَف ىذا الت سَت ىو ا١تٍنقوؿ عن ابن مسلود :فأما األثر
 يقوؿ- عز كجل - اليت تلنز كتن ق، كأما اٟتلي ا١تستلمل فلّيس ملِدا لئلن اؽ، بل ىو ملّد للزينة، كا 

ًعّيًل الَلًو فػىعىْشٍرىيٍ  ًبلىذىابو أىلّي و ﴿  .[34: التوبة] ﴾كىاَلًذينى يىٍلًنزيكفى الَذىىبى كىاٍلً َضةى كىالى يػيٍنً قيونػىهىا ُب سى
 أف إدخاؿ اٟتلي ا١تستلمىل من الذىب ُب عمـو اآلية؛ ألنو كنز َل تؤَد زكاتيو؛ استدالالن بقوؿ ابن - 3

ما - رضي ا عنهما - عمر كجابر  ال يصلح أف يلوف حجة؛ ألهنما ٦تن يذىب إىل القوؿ بلدـ كجٔو
كما سّيأٌب، ك٫تا أعل  الناس بداللة قو٢تما، كىذا يدؿ على أهنما ال يقصداف دخوؿ اٟتلي ا١تستلمل ُب 

 قو٢تما ُب ت سَت اللنز ُب اآلية عاـ، :اللنز ا١تراد باآلية، كإالَ للاف ُب رأيهما تناقيض، كاألكىل أف يقاؿ
. كفتّيا٫تا بلدـ كجوب زكاة اٟتلي خاص، كا٠تاص مقَدـ على اللاـ

 لو قلنا باالستدالؿ بليميـو اآلية على كجوب زكاة اٟتلي، فإَف ىذا الليميـو ٥تصوص بلىمىل ٚتىٍع من - 4
الصحابة، كفتاكاى  بلدـ كجوب زكاة اٟتلي ا١تستلمل، كى  أقرب الناس للتنزيل كاألعل  بالتأكيل، كلو كاف 
االستدالؿ صر٭تنا، أك فّيو ما يدؿ على كجوب زكاة اٟتلي ا١تستلمل، ١تا خال وه بأعما٢ت  كأقوا٢ت ، ٦تا يدؿ 

. على أَف اآلية ال تلوف دلّيبلن على كيجيوب زكاة اٟتلي ا١تستلمىل
:  غَت مَتجو أيضنا ١تا يلي-رضي ا عنو -  استدال٢ت  بلمـو حديث أيب ىريرة :ثانًيا

                                                 

. (7/333 )"الدر ا١تنثور"، ك(4/83 )"ت سَت ابن كثَت" :انظر 58
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 اٟتق ا١تطلوب تأديتو ُب ،((... ما من صاحب ذىب كال فضة ال يؤدم منها حقها)):  أَف قولو - 1
مىل، كآمل ال ٬توز اللمل بو قعل بّيانو، كما ىو ميقىَرر ُب القواعد األصولّية، كحّينما  اٟتديث حق ٣تي

نعحث عن بّياف ١تا ٬تب إخراجو من زكاة اٟتلي ا١تستلمل، ال ٧تد ُب الُسَنًة ما يػيعػىُْت ذلك، كالوارد ُب الُسَنًة 
، كالْرقىة كالدراى ، كأما اٟتلي (كىي الورؽ)، كال ضة (كىي الدنانَت)مقدار ما يتلَلق باألٙتاف من الذىب 

فهو خارج عن ىذا العّياف؛ بدلّيل الت ريق ُب االْٗتاذ، فاٟتلي اٗتذ للزينة كالتحْلي، ال للثمّينة كما ُب أٍصل 
الذىىب كال ضة، إذنا اٟتلي خرجت ىذا األصل، كىذا الت ريق جاءت بو الشريلة من كجو آخر؛ حّيث 
أبّيح للْرجاؿ كالنساء امتبلؾ الذىب كال ضة بنَّية الثمنّية، أما امتبلكهما بنّية الزينة، فّيعاح للنساء دكف 

. الرجاؿ؛ ألهنا خرجت من أصل الثمنّية إىل أصل األلعسة كالتحلي
 أف ىذا اٟتديث جاء فّيو ذكر كجوب اٟتق ُب اإلبل كالعقر كاللىنى ، كا١توجعوف لزكاة اٟتلي ال يقولوف - 2

بلمـو الزكاة ُب اإلبل، كالعقر، كاللن ، فه  ي ْرقوف بُت السائمة بأهنا ٕتب فّيها الزكاة، كبُت ا١تللوفة بأهنا ال 
ٕتب فّيها الزكاة، فه  ال يقولوف بوجوب الزكاة مطلقنا ُب اإلبل كالعقر كاللن ، مع أف عمـو اٟتديث ي ّيده؛ 
حّيث َل يىرًد الت ريق فّيو، ككذلك ييقاؿ ُب الذىىب كال ضة، فبل ييقاؿ بلمـو الزكاة فّيهما مطلقنا؛ استدالالن 
ْتديث أيب ىريرة، فلمومو ال يصلح لبلستدالؿ بوجوب الزكاة ُب كل ذىب كفضة، ٔتا ُب ذلك اٟتلي، 

. كما أف عمـو اٟتديث ال يصلح لبلستدالؿ بوجوب الزكاة ُب كل إبل كبقر كغن 
 ،((ومن حقها حلبها يوم وردىا)) : أنو كرد ُب اٟتديث بّياف ٟتق من حقوؽ اإلبل؛ فقاؿ النيب - 3

إطراؽ فحلها كإعارة دلوىا، كمنّيحتها )): كُب حديث جابر عند مسل  قاؿ ُب حق اإلبل كالعقر كاللن 
 كىذا يدؿ على أف م هـو اٟتق ا١تراد ُب اٟتديث أع  من ،((كحلعها على ا١تاء، كٛتىٍل علّيها ُب سعّيل ا

الزكاة ا١ت ركضة، بداللة ما كرد ُب اٟتديث من األشّياء اليت ال عبلقة ٢تا بالزكاة، ككذا ييقاؿ ُب الذىب 
. كال ضة، فاٟتق ا١تراد فّيهما أع  من الزكاة، كلّيس فقط الزكاة، كالت ريق بُت اٟتَقٍُت ٭تتاج إىل دلّيل

على كيجيوب زكاة اٟتلي، فإف ىذا - رضي ا عنو - لو قيلنا باالستدالؿ بليميـو حديث أيب ىريرة  - 4
. اللمـو دخلو التخصّيص الذم دخل عمـو اآلية كما تقَدـ

 :أدلتهم الخاَصة- 
 فرأل ُب يدم فتخات من دخل علَي رسوؿ ا : قالت- رضي ا عنها -  حديث عائشة - 1

، ((أفتؤدين زكاهتن؟)): صنلتهن ألتزين ٔن يا رسوؿ ا، قاؿ:  فقلت،((ما ىذا يا عائشة؟)): كرؽ، فقاؿ
.  ركاه أبو داكد، كاٟتاك  كصىَححىو؛((ىن حسعك من النار)): ال، فقاؿ: فقلت
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 كملها ابنة ٢تا، كُب يد ابنتها  أف امرأة أتت النيب : حديث عمرك بن شلّيب، عن أبّيو، عن جده- 2
أيسرؾ أف يسورؾ ا ٔما يـو )): ال، قاؿ:  قالت،((أتلطُت زكاة ىذا؟)): مىسلتاف من ذىب، فقاؿ ٢تا

:  فألقتهما؛ ركاه أبو داكد، كالًتمذم، كالنسائي، كقاؿ ابن حجر ُب العلوغ((القّيامة سوارين من نار؟
. إسناده قوم

يا رسوؿ ا، :  أهنا كانت تلعس أكضاحنا من ذىب، فقالت:-رضي ا عنها -  حديث أـ سلمة - 3
. 59 ركاه أبو داكد، كالدارقطٍت، كاٟتاك ،((إذا أديت زكاتو، فلّيس بلنز)): أكنز ىو؟ فقاؿ

 أف ىذه األحاديث نص ُب كجوب زكاة اٟتلي إذا كاف ملِدا لبلستلماؿ، كاالستدالؿ ٔا :وجو الداللة
. ظاىر الداللة، فوجب ا١تصَت ٢تذا اٟتل 

: ونوقشت ىذه األحاديث بمناقشتين
 :كقالوا- كى  جعاؿ ُب اٟتديث - حّيث تلَل  ُب إسنادىا بلض الللماء :  نوًقشىٍت ُب سندىا:األولى

ىي أحاديث ال تقـو ٔا حجة، ك٦تن ضل ها كذكر أنو ال يصح ُب ىذا العاب شيء، الشافلي ُب 
، كابن 62"الى"، كابن حٍزـ ُب "أحلاـ القرآف"، كابن اللريب ُب 61"جاملو"، كالًتمذم ُب 60"آموع"

جنو "، كأبو ح ص عمر ا١توصلي ُب 64"تنقّيح التحقّيق"، كابن اٞتوزم ُب 63"أحلاـ ا٠تواًب"رجب ُب 
. 66، كغَتى 65"ا١ترتاب

 :سندىا بما يلي نوًقشىٍت ىذه األحاديث ُب متنها على القوؿ بصحة :الثانية

                                                 

ٚتع  (أكضاح)كىي ا٠تواًب، : ٚتع فػىتىخة (فتخات)كىي السوار من الذىب كا٠تبلخّيل، : مثٌت كاحده مىسىلىة: (مىسىلىتاف) 59
. (نوع من حلي ال ضة: كىضىح
. 490 / 5 "آموع" 60
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 .1425 / 2 "تنقّيح التحقّيق" 64
 .313 ص "جنو ا١ترتاب" 65
كانظر علل ىذه األحاديث كانتقاد إسنادىا بالرجوع للتب أىل اللل  السابق ذكرىا، كابن حـز مع أنو يرجح كجوب زكاة  66

اٟتلي، إال أنو يضلف ىذه األحاديث ألنو يستدؿ باألدلة اللامة اليت سعقت، كمن أىل اللل  من حَسن ىذه األحاديث 
 بشواىدىا
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 السوراف، كال تخاف، كاألكضاح، ال يعلغ :أَف ما ذيكر ُب األحاديث السابقة من ا١تسلتُت، ك٫تا- 1
. غرامنا (85)، كتقَدـ أف نصاب الذىب 67"سعل السبلـ"النصاب كما نص على ىذا الصنلاين ُب 

. أف ىذه األحاديث ٣تملة، فل  يأًت فّيها مقدار الزكاة الواجب إخراجو- 2
.  َل يست سر عن بلوغ النصاب لّيس ُب األحاديث اشًتاط الْنصاب، فالنيب - 3
.  ألـز بالزكاة كَل يست سر عن مضي اٟتوؿ لّيس ُب األحاديث اشًتاط مضي اٟتوؿ، فالنيب - 4
 من حّيث الللة، ((أكضاحنا من ذىب)) :إشلاؿه ُب قولو- رضي ا عنها - ُب حديث أـ سلمة - 5

. "النهاية"فاألكضاح إ٪تا ىي نوع من أنواع حلي ال ضة، كٝتّيت بذلك لعّياضها كما ذكر ابن األثَت ُب 
عدـ كجوب الزكاة ُب اٟتلي ا١تستلمل، كىذا قوؿ ٚتهور علماء : وىو قول المذىبكالقوؿ الثاين 

جابر بن ععدا، كععدا بن عمر، : ا١تسلمُت من الصحابة كالتابلُت، فهو ثابت عن سعلة من الصحابة
، قاؿ اإلماـ أٛتد ُب ركاية 68كأنس، كععدا بن مسلود، كعائشة، كأختها أٝتاء، كأٝتاء بنت عمّيس

، كلّيس ٢تذا اٞتمع من الصحابة "صلى ا علّيو كسل - فّيو عن ٜتسة من أصحاب رسوؿ ا : "األثـر
إسناده ضلّيف جِدا، : 69"الدارية"٥تالف إال ما ريكم عن ابن مسلود ُب قوؿ آخر لو قاؿ عنو اٟتافظ ُب 

. ككذا ركيت آثار أخرل ال ٗتلو من مقاؿ
ا من ا٠تل اء قاؿ ُب اٟتلي زكاة: "قاؿ اٟتسن العصرم سألت عمرة : ، كقاؿ ٭تِت بن سلّيد"ال نلل  أحدن

ا يزكّيو": عن زكاة اٟتلي فقالت ، كىو قوؿ 70، كاألثراف ركا٫تا ابن أيب شّيعة ُب ا١تصنف"ما رأيتي أحدن
، 71"صحّيحو"ٚتهور الللماء من األئمة، فهو مذىب ا١تاللّية كالشافلّية كاٟتنابلة، كىو قوؿ ابن خزٯتة ُب 

، كاختار ىذا القوؿ من 73"إعبلـ ا١توقلُت"، كابن القّي  ُب 72"ال تاكل"كاختّيار شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمّية ُب 
، كالشّيخ 75"السّيل اٞترار"، كالشوكاين ُب 74ا١تتأخرين الشّيخ ٤تمد بن ععدالوىاب ُب مؤل اتو ُب ال قو
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، كالشّيخ ععدا بن ٛتّيد، كالشّيخ السلدم، كالعساـ، كصاحل ال وزاف، كابن ٤76تمد بن إبراىّي  ُب فتاكيو
. جِبين، كغَتى 

: واستدلوا ب 
تصدقن كلو من )):  فقاؿكنت ُب ا١تسجد فرأيت النيب : حديث زينب امرأة ابن مسلود، قالت- 1

. ؛ ركاه العخارم((حلّيلن
ىذا اٟتديث الذم ذكره أبو عّيسى، كالذم : "77"عارضة األحوذم" قاؿ ابن اللريب ُب :ووجو الداللة

 كلو كانت ،((تصدقن كلو من حلّيلن)) :ذكره العخارم يوجب بظاىره أنو ال زكاة ُب اٟتلي؛ لقولو للنساء
". الصدقة كاجعة ١تا ضرب ا١تثل بو ُب صدقة التطوُع

 ركاه ؛((لّيس ُب اٟتلي زكاة)):  قاؿأف النيب  :-رضي ا عنو -  حديث جابر بن ععدا - 2
.  العّيهقي، كالديلمي

، للن (٣تهوؿ) :، قاؿ عنو العّيهقي(عافّية بن أيوب)بأنو مللوؿ ألف ُب سنده : ونوِقَش ىذا االستدالل
ا طلن فّيو) :، كقاؿ عنو ابن اٞتوزم ُب التحقّيق(لّيس بو بأس): أبا زرعة سيًئل عنو فقاؿ ، (ما عرفنا أحدن
 أف من قاؿ ثقة يقَدـ على قوؿ من قاؿ إنَو ٣تهوؿ؛ ألنو اطَلع علّيو، :78"أضواء العّياف"كذكر الشنقّيطي ُب 

كمن ح ظ حجة على مىن َل ٭ت ظ، فاألٍخذ بتوثّيق ٔتا فّيو مقَدـ على غَته، كذكر الشّيخ األلعاين للحديث 
 "لساف ا١تّيزاف"، ناقبلن تضلّي و من كتاب (عافّية)الراكم عن  (إبراىّي  بن أيوب)علة أخرل، كىي ضلف 

، كبَُت الدكتور (إبراىّي  بن أيوب)ا١تطعوع، كذكر أنو َل يسعقو أحد إىل الطلن ُب ىذا اٟتديث من قعل 
، أَف ىذا ناشئ من تصحّيف كىقىع ُب نسخة ا١تطعوع، بلد الرجوع 79"زكاة اٟتلي"إبراىّي  الصعّيحي ُب فقو 

ُب كتب الرجاؿ عددى  ٜتسة،  (إبراىّي  بن أيوب) كبَُت أف مىن يسَمى بػ،"لساف ا١تّيزاف"إىل ٥تطوطتُت لػ
من اللَعاد، كَل يضل و إال أٛتد بن  (إبراىّي  بن أيوب اٟتوارين الدمشقي)كأف ا١تقصود ُب حديث جابر ىو 

. ٤تمد بن عثماف ا١تقدسي دكف ت سَت ٢تذا اٞترح، فاعتِبه العلضي حسننا صاٟتنا لبلعتعار
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 كانت تلي بنات أخّيها يتامى ُب حجرىا، ٢تَن  أف عائشة زكج النيب ":ا١توطأ" ما ركاه مالك ُب - 3
.  أف ىذه الركاية مركية من أصح طريق80حلي، فبل ٗترج من حلّيهن الزكاة، كاعتِب ابن حـز

 كحل  حلّْيها ال ٮت ى على النيب زكج النيب - رضي ا عنها -  أف ىذا عمل عائشة :ووجو الداللة
فإف أختو -رضي ا عنو -  أمره، كتقدـ أف ىذا رأم ٚتع من الصحابة، كمنه  ععدا بن عمر 

.  فّيو كال ٮت ى علّيها حل  النيب  كحل  حيلّْيها ال ٮت ى على النيب ح صة كانت زكج النيب 
 أف الزكاة فرضت ُب األمواؿ ا١تلَدة للنماء دكف ما أعد للقنّية كاالنت اع، فبل ٕتب ُب الُدكر اليت - 4

تيسلن، كال ُب ععّيد ا٠تدمة، كال ُب الثّياب اليت تيلعس، كال ُب أثاث العّيت ك٨توه ٦تا أيعَد لبلنت اع بو 
لّيس على ا١تسل  ُب ععده كال فرسو )): -رضي ا عنو - كاالستلماؿ، كاألصل فّيو حديث أيب ىريرة 

 كاٟتلي ا١تستلمل أ٪تا يدخل ٖتت ىذا األصل؛ ألنو ال ينمو بل ينقص، كما خرج عن األمواؿ ،((صدقة
رج منو إال بدلّيل ناقل . النامّية فبل زكاة فّيو، كىذا األصل ال ٮتي

 أنو َل يرد ُب اٟتلي دلّيل صحّيح يوجب زكاتو، كاألصل براءة الْذَمة حىت يأٌب دلّيل ناقل عن ىذا - 5
. األصل، كاللمومات ال تل ي لبلستدالؿ على أنو تقَدـ اٞتواب عنها

 أف الزكاة شلَتة من شلائر اإلسبلـ كإ٬تأا ُب اٟتلي أمر تىلُ  بو العلول، فبل يوجد بّيت من بّيوت - 6
ـّ تتناقلو األمة، حىت ال يلل  بو أقرب الصحابة إىل  ا١تسلمُت إال كفّيو ذلك، فلّيف َل يأت فّيو بّيافه عا

بل نيقل عنه  خبلؼ ذلك، كَل ينقل عن ا٠تل اء الراشدين من بلده ! صلى ا علّيو كسل ؟- رسوؿ ا 
. 81أيضنا مع أنو أمر تلُ  بو العلول

 كا أعل ، كال ٮت ى أف االحتّياط ُب ىذه ا١تسألة أفضل، كأف ا١ترأة ٗترج زكاة القول ىو األظهركىذا 
كإخراج زكاة اٟتلي ": حلّْيها إذا بلغ النصاب، كاختار الشّيخ ٤تمد األمُت الشنقّيطي القوؿ الثاين كقاؿ

. 82"أحوط
، "فقو زكاة اٟتلي"كقد أيْل ىت ُب ىذه ا١تسألة كتعنا من أجودىا كأمتلها كتاب الدكتور إبراىّي  الصعّيحي 

امتناف الللي "، ككتاب للشّيخ فريح العهبلؿ "زكاة اٟتلي ُب ال قو اإلسبلمي"ككتاب للدكتور ععدا الطّيار 
.  ككله  رَجحوا عدـ كجوب الزكاة ُب اٟتلي ا١تستلمل،"بلدـ زكاة اٟتلي
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 كما نقل ذلك ابن ععدالِب ُب ، فبل زكاة فّيو بإٚتاع الللماء، إذا كاف اٟتلي من اٞتواىر أك الّياقوت:فائدة
. 83"االستذكار"

: تجب زكاة الذىب في الحاالت اآلتية: المسألة السابعة
.  (أم للتأجَت)إذا أيعَد لللراء - 1

 فَتجع إىل األصل كأنو ، ألنو خرج بذلك من كونو ميلِدا لبلستلماؿ إىل كونو ميلِدا للنماء كالثمنّية:والتعليل
. ٕتب فّيو الزكاة

.  إذا كاف ميلِدا للن قة- 2
 يست اد منو عند اٟتاجة إلّيو، ، ألنو خرج بذلك من كونو ميلِدا لبلستلماؿ إىل كونو ماالن ييَدخر:والتعليل

 فإذا ، كإ٪تا تريد أف تَدخره،كأف يلوف عند امرأة ذىب اشًتتو أك أىدم إلّيها ال تريد أف تستلملو
 كىذا ، ألنو أشعو النقود؛ فهذا فّيو زكاة، كاشًتت بقّيمتو ما تريد،احتاجت إىل شراء شيء باعت منو

. بإٚتاع الللماء
. إذا كاف الذىب ٤تَرمنا- 3

 أك كأف يلوف ذىعنا فّيو إسراؼ، أك كأف ، أك أم حّيواف، أك ثلعاف، ك راشة؛كأف يلوف على صورة ركح
.  84 كىذا بات اؽ الللماء، فتجب فّيو الزكاة، فهذا كلو ٤تـر، أك ذىعنا عند رجل يلعسو،يلوف ذىعنا ملصوبنا

 ألنو خرج عن كونو ملِدا ؛كىذه اٟتاالت الثبلثة ٕتب فّيها زكاة الذىب على قوؿ ا١تذىب أيضنا
 . أك ألنو استلمل استلماالن ٤ترمنا،لبلستلماؿ

 
باب زكاة عروض التجارة 

: فيو خمس مسائل
 :زكاة العروض

 بقصد ، ىي كل ما أيعَد للعّيع كالشراء:كعركض التجارة- ب تح اللُت كإسلاف الراء - اللركض ٚتع عىٍرض 
 كاٞتواىر، كاللتب كغَتىا من ،الربح من السّيارات، كا١تأكوالت، كالثّياب، كاللقارات، كاٟتّيوانات، كاٟتلي
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األشّياء اليت يعسطها التاجر ُب متجره يريد الربح ُب بّيلو كشرائو، ك١تا كاف التاجر يريد الربح كجعت زكاة 
.  ال ُب األشّياء ا١تلركضة،عركض التجارة ُب القّيمة

. ألهنا تلرض ٍب تزكؿ:  ألف األشّياء فّيها تيلرض لتعاع كتشًتل، كقّيل:وسميْت بهذا االسم
 :زكاة عروض التجارة واجبة: المسألة األولى

ا : كيدُؿ على كجٔو
ٍعتيٍ  كى٦تَا أىٍخرىٍجنىا لىليٍ  ًمنى :  قولو تلاىل:من اللتاب- 1 ﴿يىا أىيُػهىا اَلًذينى آىمىنيوا أىٍنً قيوا ًمٍن طىّْيعىاًت مىا كىسى

 كبَوب العخارم على ىذه ،85 كعامة أٍىل اللٍل  أَف ا١تراد ٔذه اآلية زكاة اللركض،[267: العقرة] ﴾اأٍلىٍرضً 
. باب صدقة اللسب كالتجارة: اآلية

 حديث صحّيح ُب كجوب زكاة عركض التجارة، كالوارد من  فل  يثعت عن النيب :كأما السنة-2
 أف ٩ترج الصدقة ٦تا أىمىرىنىا النيب : -رضي ا عنو -  كمنها حديث ٝترة بن جندب ،األحاديث ضلّيف

ىذا إسناد مظل  ال : 86"ا١تّيزاف" كُب سنده ثبلثةه ٣تهولوف، قاؿ الذىيب ُب ،ركاه أبو داكد ؛نيلده للعّيع
.ينهض ْتل 

للن ىذا اٟتل  كرد عن الصحابة بآثار صحّيحة، فقد كرد عن عمر عند ابن أيب شّيعة، كعن ابن عمر 
، كَل ييلرؼ ٢تؤالء الصحابة ٥تالف، فدؿ ىذا "األمواؿ"عند العّيهقي، كعن ابن ععاس عند أيب ععّيدة ُب 

. على ثعوت كجوب الزكاة ُب عركض التجارة
.  87"اإلٚتاع" انلقد على كجوب الزكاة ُب عركض التجارة، كنقل اإلٚتاع ابن ا١تنذر ُب كتابو :اإلٚتاع- 3
 فأشعو الذىب كال ضة ،٦تا يدؿ على كيجيوب الزكاة فّيها أف ىذه اللركض ا١تتخذة ماؿه ييقصد بو التنمّية-4

.كاٟترث كا١تاشّية
 فقالوا بلدـ كجوب الزكاة ُب عركض التجارة، كتقدـ أَف الصواب ،خالف ُب ىذه ا١تسألة الظاىرية- 

ا، كأشار ا٠تطايب ُب  أف ىذا الذم خالف فّيو أىل الظاىر إ٪تا جاء بلد انلقاد : 88"ملاَل السنن"كجٔو
. اإلٚتاع على كيجيوب الزكاة ُب عركض التجارة

 : ماذا يشترط لوجوب زكاة عروض التجارة:المسألة الثانية
                                                 

. 3/320 "اٞتامع ألحلاـ القرآف" :انظر 85
 ./ "ا١تّيزاف" 86
. 51 ص"اإلٚتاع "87
 ./ "ملاَل السنن" 88



 
كتاب الزكاة  78

 فهذه شركط ،كا١تقصود الشركط ا٠تاصة بليريكض التجارة، كأَما الشركط اللامة كمضي اٟتوؿ كبلوغ النصاب
.  ألهنا شركط ُب األمواؿ الزكوية عامة؛ال ٨تتاج إىل إعادهتا

 :عروض التجارة وىما أنو ال بد من شرطُت لوجوب الزكاة ُب :المذىب
 -ألهنا ، ف ي ىذه اٟتالة مللها ب للو،أف ٯتلك عركض التجارة ب للو، كأف يشًتيها أك هتدل لو 

 ألنو َل ؛ فبل يصلح أف تلوف عركض ٕتارة،دخلت ُب مللو باختّياره، أما لو مللها عن طريق اإلرث
. ٯتللها ب للو

.  بأَف اإلرث لّيس من طيريؽ اللسب، كالتجارة تتللق باللسب:وعَللوا ذلك
 - ال تصلح أف تلوف ، كَل ينوىا للعّيع، ينويها للعّيع، فلو مللها ب للو: أم؛أف ٯتللها بنّية التجارة 

.  حىت لو َل ينوىا إال فّيما بلد ال تصلح أف تلوف عركض ٕتارة،عركض ٕتارة
إف الزكاة ععادة، كاللعادة ٬تب أف تقًتف فّيها النّية  ": فقالوا،((إنما األعمال بالنيات)):  ْتديث:واستدلوا

. ، كعلّيو فبل بد أف تقًتف نّية التجارة ٔتلك اللركض"من أكؿ اللعادة
: إًذا على قول المذىب الحاالت ثالث

.  أف ٯتللها ب للو ناكينا ٔا التجارة، فهذه تلوف عركض ٕتارة:الحال األول
.  فهذه فّيها زكاة عركض التجارة، رجل اشًتل أرضنا للتجارة:مثال ذلك

.  فهذه ال تلوف عركض ٕتارة، كينويها للتجارة، كا١تَتاث؛أف ٯتللها بلَت فللو: الحال الثانية
 فهذه ، ٍب نواىا للتجارة، رجل كرث من أبّيو سّيارات أك عقارات أك بضائع من أقمشة ك٨توىا:مثال ذلك

.  كإ٪تا مللها بلَت اختّياره عن طريق اإلرث، ألنو َل ٯتللها ب للو،ال تلوف عركض ٕتارة
.  ٍب ينويها للتجارة، فهذه ال تلوف عركض ٕتارة، أف ٯتللها ب للو بلَت نَّية التجارة:الحال الثالثة

 فإهنا ال تلوف عركض ، ٍب بلد أشهر نواىا للتجارة، رجل اشًتل عقارات ال يريدىا للتجارة:مثال ذلك
.  ألف نّية التجارة عند ا١تذىب ال بد أف تلوف مقًتنة ٔتللو لللركض؛ فلّيس فّيها زكاة،ٕتارة

أنو ال يشًتط أف ٯتللها ب للو، كال يشًتط أف تلوف نّية التجارة مقًتًنة -: كا أعل   - والقول الراجح
 كجب علّيو إخراج زكاة عركض ،ذلكٔتللو لللركض، بل لو نول التجارة ُب أْم كقت كحاؿ اٟتوؿ على 

. ، كىذا القىٍوؿ ركاية ُب مٍذىب اإلماـ أٛتدالتجارة
 :لكذويدل على 
 - (( كإ٪تا للل امرئ ما نول،إ٪تا األعماؿ بالنّيات)) :حديث. 
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.  صارت ىذه اللركض عركض ٕتارة، أنو مىت ما نول التجارة:ووجو الداللة
 -  ٍين الشرطىٍُت، كاآلثار الواردة عن الصحابة ُب عركض التجارة لّيس فّيها عدـ الدلّيل على اشًتاط ىذى

.  كجعت علّيو الزكاة إذا حاؿ علّيو اٟتىٍوؿ،أم شرط، كعلّيو فلُل من ملك عركضنا كنول ٔا التجارة
 ىل يجوز إخراج زكاة العروض من نفس العروض؟ :المسألة الثالثة

 ىل ٬توز إخراج زكاة اللركض من اللركض؟ أك ال بد من القّيمة؟ :اختلف أىل اللل 
 رجل عنده ٤تل أقمشة كزكاتو اليت ال بد أف ٮترجها أل ا لاير، ىل ٬توز لو أف ٮترج بقّيمة :مثال ذلك

األل ي لاير أقمشة أك ال بد من األل ي لاير؟ 
 كىذا ،إنو ٬توز إخراجها من اللركض:  كقّيل، كىذا قوؿ أٛتد كالشافلي، أنو ال بد من القّيمة:المذىب

. 89"ا١تختارات اٞتلّية" كىو اختّيار الشّيخ السلدم ُب ،قوؿ مالك كأيب حنّي ة
 ألهنا ىي ا١تقصودة ُب عركض التجارة، إال إذا عل  ؛أنو ال بد من إخراج القّيمة -: واهلل أعلم- واألظهر 

التاجر أف ال قَت ْتاجة إىل عُت السللة فّيجوز إخراجها من عركض التجارة، كأف يلل  التاجر أف ىذا 
ال تاكل "ال قَت ْتاجة إىل ىذه األقمشة كا١تبلبس، كىذا القوؿ اختاره شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمّية ُب 

. 90"اللِبل
ائتوين ٓتمّيس ":  ألنو ٔذا ال لل ٖتصل ا١تواساة لل قَت، كيشهد ٢تذا قوؿ ملاذ ألىل الّيمن:والتعليل
. 91" فإنو أىوف علّيل  كأن ع للمهاجرين با١تدينة، آخذه منل  ملاف الصدقة،كلعّيس

.  تُقَوم عروض التجارة عند الحول باألحظ ألىل الزكاة:المسألة الرابعة
أنو ينظر عند تقوًن نصاب عركض التجارة األحظ -: كا أعل  -  كىو األظهر قول المذىبكىذا 
. لل قراء

 فإذا ىي تعلغ نصاب ال ضة كال ، كبلدما حاؿ علّيو اٟتوؿ قَوـ سللتو، تاجر يعّيع األقمشة:مثال ذلك
 ألنو األحظ لل قراء، كإذا كاف بالللس كأف يلوف ؛ فا١تلتِبى حّينئذ نصاب ال ضة،تعلغ نصاب الذىب

 فالتقوًن يلوف ، فعللت عركض التجارة نصاب الذىب كَل تعلغ نصاب ال ضة،نصاب الذىب ىو األحظ
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 ،بالذىب ألنو األحظ، ككذلك لو بللت عركض التجارة نصاب الذىب كنصاب ال ضة فل  تنقص عنهما
. فإنو يلتِب األحظ كاألكثر فائدة لل قَت، كمللـو أف ُب ببلدنا الّيـو األحظ لل قراء تقوٯتو بنصاب ال ضة

.   ا١تلتِب ُب قّيمة اللركض ما تساكيو بلد اٟتوؿ ال األصل الذم اشًتيت بو:تنبيو
 كبلد ميضي اٟتوؿ ارتػى ىع سلريىا ، فاشًتاىا ٓتمسُت أل نا، رجل اشًتل أرضنا لّيتاجر ٔا:مثال ذلك

. كأصعحٍت تساكم مائة ألف، فهذا ٮترج زكاة مائة ألف، كلّيس ا١تلتِب ُب ذلك قّيمتها عند الشراء
 رجل عنده ٤تل ٕتارم فّيو أكافو منزلّية، اشًتاىا حُت فتحو للمحل بثبلثُت أل نا، كبلد حىوىالىف :مثال آخر

. اٟتوؿ تساكم ٜتسُت أل نا، فهنا ٮترج زكاة ٜتسُت أل نا كال عِبة لقّيمة السللة حُت الشراء
 : َمن اشترى عروًضا بأثمان أو بعروض بنى على حولو األول:المسألة الخامسة

ا، أنو يعٍت على حولو األكؿ:-كا أعل  -  كىو الراجح ،قول المذىبكىذا  .  كال يستأنف حوالن جديدن
 كبلد مضي ستة أشهر ، رجل عنده ُب شهر رمضاف مائة ألف لاير: َمن اشترى عروًضا بأثمان:مثال

 ألنو ؛ُب رمضاف (كىي السّيارات)اشًتل ٔا سّيارات لّيتاجر ٔا، فاٟتوؿ ال ينقطع فّيزكي ىذه اللركض 
. يعٍت على حولو األكؿ

: والتعليل
 - فلّيست  (كىي السّيارات ُب ا١تثاؿ السابق)ألَف ا١تقصود من عركض التجارة القّيمة، كأما اللركض

. مقصودة
  -فتارة يلوف ما لديو بضاعة كتارة نقودنا، كىلذا ،ألَف من شأف التجار تقلّيب األمواؿ كالعضائع 

 ،تتقلب أموالو بُت اللركض كالنقود، كلو اعتِبنا انقطاع اٟتوؿ إذا صارت نقودنا ككذلك إذا صارت عركضنا
. كال شك أف ىذا غَت مراد،َل يت  حوؿ التاجر إال نادرنا جِدا

 كبلد مضي ستة ،رجل اشًتل ثبلثُت بلَتنا ُب شهر رمضاف لّيتاجر ٔا:  َمن اشترى عروًضا بعروض:مثال
ُب  (كىي الشّياه)أشهر اشًتل ٔا ٜتسُت شاة لّيتاجر ٔا أيضنا، فاٟتوؿ ال ينقطع فّيزكي ىذه اللركض 

 ألنو يعٍت على حولو األكؿ للتللّيل السابق، كتقدـ بّياف ىذه ا١تسألة ُب آخر العاب األكؿ ٖتت ؛رمضاف
 أنو لو أبدؿ ماالن ٔتاؿ آخر من غَت جنسو أنو : مىٍن أبدؿ ماالن ٔتاؿ آخر من جنسو، كتقدـ أيضنا:مسألة

. ينقطع اٟتوؿ
 ،(كمللـو أف ىذه زكاهتا زكاة ّٔيمة األنلاـ) رجل عنده أربلوف شاة سائمة مللها ُب رمضاف :مثال ذلك

 كسّيارة أرادىا للتجارة، ف ي ىذه اٟتالة ال يعٍت على حولو األكؿ بل ؛كُب ٤تـر اشًتل ٔا عركض ٕتارة
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ا من ٤تـر  ، الختبلؼ اٞتنسُت، ككذلك الللس لو كاف عنده سّيارة عركض ٕتارة؛يستأنف حوالن جديدن
ا،كبلد مضي ٙتانّية أشهر اشًتل ٔا ٜتسة إبل سائمة ال للتجارة .  فإنو يستأنف حوالن جديدن

 :ونختم ىذا الباب بهذه التنبيهات- 
تقدـ أف عركض التجارة ىي األشّياء ا١تلَدة كا١تلركضة للعّيع كالشراء ألجل الربح، أما : التنبيو األول

 فهذه ال تسمى ،األشّياء الثابتة اليت ال تلرض للعّيع كآالت النجارة، كاٟتدادة، كغسّيل ا١تبلبس ك٨توىا
 كإ٪تا تشعو األشّياء اليت يقتنّيها ، ألهنا لّيست منها؛ فبل تقَوـ عند إخراج زكاة عركض التجارة،عركض ٕتارة
 ك٨تو ذلك، فهذه األمور لّيس فّيها ، كأثاث منزلو، كععده، كسّيارتو، كعّيتو؛ كال يقصد ٔا النماء،اإلنساف لو

. زكاة ببل خبلؼ بُت أىل اللل 
ليس على المسلم في )):  قاؿأف النيب  :-رضي ا عنو -  حديث أيب ىريرة :ويدل على ذلك

 مت ق علّيو، ف ي ىذا دلّيل على أف األشّياء اليت يقتنّيها اإلنساف لن سو لّيس ؛((عبده وال فرسو صدقة
 كسّيارات األجرة، كسّيارات النقل، كآالت ؛ ككذلك األشّياء اليت يستلملها للي ٭تْصل ٔا أجرة،فّيها زكاة

على القوؿ -  ك٤تبلت اإل٬تار كذلك ، كيدخل فّيو بّيوت اإل٬تار،النجارة كاٟتدادة، كآالت ا١تلاسل
فلُل ىذه ال تيقَوـ عند إخراج زكاة عركض التجارة، كللن ما يرْتو من ىذه األشّياء ٮترج زكاتو - الصحّيح 

.  أما إذا َل ٭تل على الربح اٟتوؿ فبل زكاة فّيو، فّيخرج ربع اللشر،بلد مضي اٟتوؿ علّيو
 ألهنا من عركض التجارة ؛ زكاهتا زكاة عركض التجارة، األسه  ا١تلَدة للتداكؿ كالعّيع كالشراء:التنبيو الثاني

 كٮترج من قّيمتها ربع اللشر، كال عِبة بقّيمتها ،اليت يراد ٔا الربح، فتقَدر قّيمتها كلما حاؿ علّيها اٟتوؿ
 .92 سواء نقصت عن قّيمة الشراء أك زادت؛ بل اللِبة بقّيمتها بلد اٟتوؿ،عند الشراء

:  الركاتب الشهرية اليت يستلمها ا١توظ وف ال ٗتلو من حالىٍُت :التنبيو الثالث
 أال ٭توؿ على ىذا الراتب حوالن فهذا ال زكاة فّيو، كأف يلوف ا١توظف كلما أتاه راتعو ن د :الحال األولى
.  أك بلد ذلك قعل أف ٭توؿ علّيو اٟتوؿ،آخر الشهر

.   فهذا ٬تب أف ٮترج زكاة كل ماؿ حاؿ علّيو اٟتوؿ، أف ٭توؿ على ىذا الراتب اٟتوؿ:الحال الثانية
، كراتب ص ر ٮترج ، كمَرت سنة على ىذا الراتب،فإذا استل  مرتعنا ُب شهر ٤تـر  فإنو ٮترج زكاتو ُب ٤تـر

 كىلذا ٮترج زكاة راتب كل شهر حاؿ علّيو اٟتوؿ ُب شهره بلد سنة، كال شك ،زكاتو ُب ص ر بلد سنة
أف ُب ىذا مشقة علّيو، كدرءنا ٢تذه ا١تشقة ٬تلل الزكاة ُب شهر كاحد ٞتمّيع ما ُب رصّيده من ىذه الوظّي ة، 

                                                 

 ./ "ا١تمتع"، ك/انظر فتاكل شّيخنا  92



 
كتاب الزكاة  82

 فّيلوف بالنسعة ،كأف يلوف ُب شهر ٤تـر إذا نزؿ راتب ىذا الشهر زَكى كل ما ُب رصّيده من ىذه الوظّي ة
  .93 كال بأس بتلجّيل الزكاة كما سّيأٌب، كبالنسعة ١تا بلده زكاة ملجلة،ـر قد حاؿ علّيو اٟتوؿ

 :ال يخلو من ثالث حاالت مىن اشًتل أرضنا كأراد أف يزكّيها فإنو :التنبيو الرابع
 كزكاهتا زكاة ،ف ّيها زكاة-  لّيتاجر ٔا ال لّيسلنها بلد بنائها :أم-  أف يشًتيها بنّية التجارة :األولى

 ".ربع اللشر"عركض التجارة، فإذا حاؿ اٟتوؿ قَدر قّيمتها كأخرج 
ا، أف يشًتيها لّيسلنها بلد مدة:الثانية رضي ا -  ٟتديث أيب ىريرة ؛ كلو طالت فهذه ال زكاة فّيها أبدن
. ((ليس على المسلم في عبده وال فرسو صدقة)):  قاؿا١تت ق علّيو أف النيب - عنو 

 أف يشًتيها للسلن، كبلد سنة أراد أف يلرضها للعّيع، فإف ابتداء اٟتوؿ من ابتداء الوقت الذم غََت :الثالثة
 .94"ربع اللشر"فّيو نّيتو للتجارة، فإذا حاؿ اٟتوؿ فإنو يزكّيها زكاة عركض التجارة فّيخرج 

 

باب زكاة الفطر 
: فيو اثنتا عشرة مسألة

رجها ا١تسل  عن ن سو أك عن غَتًه ُب هناية شهر رمضاف، كىي صاع من : زكاة ال طر ىي الَصدقة اليت ٮتي
ب دفلو لطائ ة ٥تصوصة، كما سّيأٌب بّيانيو . قوت أىل العلد ٬تى

. من باب إضافتها إىل سعًعها كىو ال طر من رمضاف، كقّيل غَت ذلك: كٝتّيت زكاة فطر، قّيل
: حكم زكاة الِفْطر والحكمة منها: المسألة األولى

(. 49ص )" اإلٚتاع"زكاة ال طر كاجعة بإٚتاع الللماء، كنقل اإلٍٚتاع ابن ا١تنذر ُب كتاب 
ا  زكاة الً ٍطر، صاعنا من فرض رسوؿي ا : "قاؿ- رضي ا عٍنو - حديث ابًن عيمىر : كيدؿ على كجؤً

. ؛ كاٟتديث مَت ق علّيو...."٘تر
 زكاة فرضى رسوؿي ا : "قاؿ- رًضي ا عٍنو - كاًٟتٍلمة من زكاة الً ٍطر جاءت ُب حديث ابن ععاس 

؛ ركاه أبو داكد كالَنسائي كابني ماجو، كحَسنو "الً ٍطر طيهرةن للَصائ  من الَللو كالَرفث، كطيملةن للمىساكُت
(. 126/ 6)" آموع"الَنوكم ُب 

: كُب اٟتديث حلمتاف عظّيمتاف
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تتلَلق بال ٍرد كىو الَصائ ، فتطْهره من الَللو كالَرفىث، كما حصل منو من خلل كتقصَت أثناءى صّياًمو، : األكىل
. كتقَدـ أَف زكاة الً ٍطر ىي زكاةه للعدف

جتمع، كًىي إطلاـ للمساكُت كال شَك أَف ُب ىذا تلاطي نا ك٤تَعة بُت ا١تسلمُت: الثَانّية
ي
. تتلَلق با١ت

على َمن تِجب زكاة الِفْطر؟ : المسألة الثَانية
ب بشٍرطُت-: كىو القوؿ الرَاجح كا أعل  - ا١تذىب  : أَف زكاة الً ٍطر ٕتًى

. اإلسبلـ: األَكؿ
. فنيٍخرًج مىن َل يلن مسلمنا، كالّيهودم كالنصراين كالوثٍت كغَتى 

: كيدؿ على ذلك
رو أك صاعنا من فرض رسوؿ ا -: "رًضي ا عٍنو - حديث ابن عمر - 1  زكاة ال طر، صاعنا من ٘تى

. ؛ مَت ق علّيو"شىلَتو على الذَكىر كاألنثى، كاٟتْر كاللعًد، كاللعًَت كالَصلَت من ا١تسلمُت
تقَدـ أَف من ًحلىً  زكاة الً ٍطر أَف فّيها تطهَتنا لللٍعد من الَنقص كا٠تلل، كاللاًفر لّيس أىبلن للَتطهَت - 2

. حىت ييٍسًل ى فّييطىْهرهي اإلسبلـ
ا على قوتًو كقوت عّيالو كحوائًجو األصلَّية، كا١تٍقصود أف يلوف غنِّيا، : الثَاين أف ٯتلك لّيلةى اللّيد صاعنا زائدن

وف من عّيالو، كالقوت ىو ما : كضابط الًلٌتى أف يلوف عنده صاعه زائد عن قوتو ُب يومو كلّيلًتو كقوت من ٯتى
ا أيضنا عن حوائجو األصلَّية . يل ي العدف كيقـو بو من الطَلاـ، كزائدن

ه ما يأكليو من القوت لّيلة اللّيد كيومو لو : كالَتللّيل ألنَو بذلك يلوف غنِّيا فّيواسي غَته، فلو كاف عندى
كزاد عنده ماؿه كجب علّيو - كال ريش كاألكاين كاللهرباء كا١تاء ك٨توىا - كللّيالو، كعنده حوائجو األصلّية 

. أف ٮترج بو زكاة ال طر
حوائجو األصلَّية، يدُؿ على أنَو لو َلى يلن عنده إالَ قوتو كقوت عّيالو كمتاع لٍّيس من : كقٍوؿ ال قهاء

حاجاتو األصلّية، كجب علٍّيو أف يىعّيع ا١تتاع لّيشًتمى بقّيمتو زكاة الً ٍطر، ككذلك لو أَف عنده قوتو كقوت 
ا، كعلّيو نٍقص ُب حوائجو األصلَّية كاللهرباء لّيسْدد فاتورتو مثبلن، كىذا ا١تاؿ الزَائد إَما أف  عّيالو كماالن زائدن

. يشًتم بو ما ٮترج بو زكاة الً ٍطر، كإَما أف يسْدد بو حاجتىو األصلّية فإنَو يعدأ ْتاجتو األصلّية
ىل يمنع الَدين زكاة الفطر؟ : المسألة الثالثة

رجيله عنده ٜتسة رياالت قّيمة صاع كىذه ا٠تمسة زائدةه عن قوتو كقوت عّيالو كحوائجو : مثاؿ ذلك
األصلّية، كيطلعو شخص ٓتمسة رياالت فهل ٯتنع ىذا الَدين زكاة ال طر؟ 

. أَف الَدين ال ٯتنع زكاة ال طر إالَ إذا طالعو صاحبي الَدين: ا١تذىب
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بأَف ىناؾ فرقنا بُت زكاة ا١تاؿ اليت يؤثْر علّيها الَدين، كبُت زكاة ال طر فبل يؤثْر علّيها الَدين؛ ألَف : كعَللوا
. زكاة ا١تاؿ تتلَلق با١تاؿ كزكاة الً ٍطر تتلَلق بالعدف فهي تتلَلق بالْذَمة

أنَو إذا طولب ٔذا الَدين قعل غركب الَشمس لّيلة اللّيد فإنَو يسْدد الَدين -: كا أعل  - كاألظهر 
كتسقط عنو زكاة ال طر؛ للدـ قدرتو، أَما إذا طولب بلد غركب الَشمس فّيجب أف ٮترج زكاة الً ٍطر؛ ألنَو 

. أٍدركو كقت كجوب زكاة ال طر كىو غركب الشمس لّيلة اللّيد كىو مقتدر
. ُيخرج المسلم زكاَة الفطر عن نفسو وعن اَلذين يلزمو إخراجها عنهم: المسألة الَرابعة

ب على ا١تسل  أف ٮترج زكاة ال طر عن ن ًسو كعن مىٍن ٯتونو؛ أم: ا١تذىب تلزمو ن قتو من األكالد : أنَو ٬تى
كالَزكجة كاألبوٍين ككل مىن ٯتونو، فلو قيْدر أنَو توىَل تربّية أحد أك الن قة علٍّيو فإهَنا تلزمو فطرتو، حىَت لو توىَل 
ن قةى شٍخصو ُب شهر رمضاف كأف ينزؿ بو ضّيف من أَكؿ شهر رمضاف حىَت آخره كجعت علّيو زكاة ال طر 

ا كجعت علّيو زكاة فطره . عنو، إذنا كل مىن ٯتوف أحدن
: كاستدُلوا

؛ ركاه "أُدكا زكاة الً ٍطر عَمن ٘تونوف: " قاؿأَف رسوؿ ا - رضي ا عنو - ْتديث ابن عمر - 1
. الَدارقطٍت كالعّيهقي

فلاف ابن عمر يلطي عن الَصلَت كاللعَت حىَت إف كاف يلطي عن : "عن نافع موىل ابن عمر قاؿ- 2
لوؾو لو ُب أٍرًضو كعن كْل : "؛ ركاه العخارم، كركاه العٍّيهقي بل ظ"بٍتَ  رج زكاة الً ٍطر عن كل ٦تى كاف ٮتي

". إنسافو يػىليولو ًمن صلَتو أك كعَت
ونو بدأ بن ًسو فأخرجها عن ن سو، ٍبَ ٮترجها عن امرأتًو : كقالوا إف عجىز ا١تسل  عن أداء زكاة بلض من ٯتى

ذا الًَتتّيب ُب األكلويَة، فلو كاف ال  ٍبَ رقّيًقو، ٍبَ أْمو، ٍبَ أبّيو، ٍبَ كلده، ٍبَ األقرب من كرثًتو، فّييٍخرًجها ًٔ
لك إالَ أربلة آصيع أٍخرىج الَصاع األَكؿ عن ن سو؛ ٟتديث جابر عند مسل و أَف الَنيَب  ابدأ )):  قاؿٯتى

رج الَصاع الثَاين عن زكجًتو؛ كتٍقدًن الَزكجة على الوالدىين ألَف اإلٍن اؽ على ((بن ًسك فتصَدؽ علٍّيها ، كٮتي
الَزكجة إن اؽ ملاكضة، عوضنا عن االستمتاع، كاجب ُب اإلعسار كاإليسار، كأَما الَن قة على الوالدىين فًهي 

رج الَصاع الثَالث عن رقّيًقو؛ ألَف ن قتو ٕتب ُب اإلعسار  ب ُب اإليسار دكف اإلعسار، كٮتي ن قة تِبُع ٕتى
كاإليسار أيضنا، كٮتيٍرًج الَصاع الرَابع عن أْمو ألهَنا مقَدمة ُب الِْب على األب، فإف كاف عنده صاع خامس 
أخرجو عن أبّيو، فإف كاف عنده صاع سادس أخرجو عن كلًده، فإف كاف عنده أكثر من كلد أٍقرع بّينه  
. أيٌه  يأخيذ الَصاع، كإف كاف عنده ما يل ّيه  أخرج عن كل كاحد صاعنا، ىذه خبلصة قوؿ ا١تذىب

إف ا١ترأة الناشز ال ٬تب على زكجها إخراج زكاة فطرًىا، كا١ترأة الَناشز ىي اليت تلصي زٍكجىها فّيما : كقالوا
أَف كَل مسل  ٬تب علٍّيو : كجب علٍّيها طاعةه فّيو، كال ٖتيٍسن ملاشرتو فًتتً ع علّيو كتلصّيو، كالقوؿ الثَاين
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إخراج زكاة فطرًه بن سو ماداـ قادرنا، فالَرجل ٕتب علّيو بن سو، كعلى الَزكجة بن سها، كعلى األبناء 
. القادرين بأن سه ، كعلى كل شخص بن سو

فرض رسوؿي ا زكاةى الً ٍطر صاعنا من ٘تر -: "رضي ا عنو - عمـو حديث ابن عمر : كيدؿ على ذلك
". أك صاعنا من شلَتو على الذَكر كاألنثى، كاٟتر كاللعد، كاللعَت كالَصلَت من ا١تسلمُت

من حّيث الوجوب، كلو تِبَع رُب العّيت أف ٮتيٍرًجها عن اٞتمّيع فإَف - كا أعل  - كىذا القىوؿ ىو الرَاجح 
: ىذا جائز، كللن ال ٬تب علّيو كما تقَدـ، كيستثٌت من ذلك اثناف

أَف - رضي ا عنو - حديث أيب ىريرة : الَرقّيق، فإَف زكاة فطره ٕتب على سّْيده، كيدؿ على ذلك: األَكؿ
. ؛ ركاه مسل ((لّيس ُب اللعد صدقةه إالَ صدقة ال طر)): رسوؿ ا قاؿ

: األكالد الْصلار، كاألكالد الصلار ال ٮتلو حا٢ت  من حالُت: الثاين
أال يلوف ٢ت  أمواؿ فتجب : أف يلوف ٢ت  أمواؿ فتًجب زكاة ال طر ُب أموا٢ت ، اٟتاؿ الثانّية: اٟتاؿ األكىل

. على كلّْيه  زكاة فطرى  فّيخرجها عنه ؛ لوركد ذلك عن الَصحابة كابن عمر كما تقَدـ
(: 4/161)، فحديث ضلّيف؛ قاؿ عنو العّيهقي ((أُدكا ال طرة عَمن ٘تونوف)): كأَما ما استدَؿ بو ا١تذىب

". إسناده غَت قوم"
.  لو كاف اللعد ألكثر من شخصو ى  شركاء فّيو فالَصاع كاجبه على الُشركاء ْتسب ملله : فائدة

ا بتسلة آالؼ لاير، دفع األَكؿ سَتة آالؼ لاير، كدفع الثَاين ثبلثة آالؼ : مثاؿ ذلك شٍخصاف اشًتيا ععدن
ب على األَكؿ ثػيليثي الَصاع كعلى الثاين الثلث ا١تتعقي  .لاير، فإَف زكاة الً ٍطر عن اللعد ٕتًى

 ،يستحُب إخراج زكاة ال طر عن اٞتنُت، كاٞتنُت ىو اٟتمل ُب بطن أْمو، كىذا قوؿ ا١تذىب: فائدة أخرل
 ركاه ابن أيب ؛"كاف يلطي صدقة ال طر عن اٞتنُت" -رضي ا عٍنو - كاستدُلوا بأَف عثماف بن عَ اف 

 كىذا األثر ضلّيف ألنَو من ركاية ٛتَاد الطويل عن عثماف، كٛتَاد َل يٍدرًؾ عثماف، كضَل و األلعاين ،شّيعة
. (331 /3) "اإلركاء"ُب 

 أنَو ييسُن إخراجها عن اٞتنُت سواءه ن خت فّيو الركح أك َل تن خ فّيو الركح، "الزاد"كظاىر كبلـ صاحب 
 ألنَو حّينئذو ٭تل  بأنَو ؛كالَصواب أنَو لو قّيل بالسْنّية للانت ُب حق مىن نيً خىت فّيو الُركح دكف غَته

. إنساف
  وىذا قول المذىب،لو أخرج من تلزم غيَره فطرتُو فإنَها ُتجزئ عنو وإن لم يأذن: المسألة الخامسة

لو أَف الَزكجة :  قالوا- كىذا على قوؿ ا١تذىب -الَزكجة ٕتب زكاة فطرىا على زكجها : مثاؿ ذلك
ككذلك االبن لو أٍخرىج زكاة الً ٍطر   فإهَنا ٕتزئ عنها،،أخرجت زكاة فطرىا عن ن ًسها من غَت إذف زكجها



 
كتاب الزكاة  86

ب زكاة ًفٍطرىا - كا أعل  - عن ن ًسو من غَت إذف أبّيو فإهَنا ٕتزئ، كتقَدـ أَف القوؿ الرَاجح  أَف الَزكجة ٕتى
. عن ن ًسها ككذلك االبن ا١تقتدر

  فهل ٕتزئو؟،لو أىٍخرج شخصه عن آخر ال تلزمو زكاة فطره من غَت إذنًو: كيػيعػٌٍتى على ىذه مسألة
ا ال تلزمو زكاة فطرة عمرك،زيد أخرج عن عمرك زكاة ًفٍطرًه كَل يستأذٍنو: مثاؿ ذلك .  مع أَف زيدن
يٍخرىج عنو كأًذف لو: ا١تذىب

 .أهَنا ال ٕتيٍزًئو حىَت لو رضي ا١ت
 . فبل تلزمو كال ٕتزئ لو أخرجها عنو،بأَف اَلذم أخرج الزَكاة لّيس ٥تاطعنا بإخراج زكاًة غَتًه: كعَللوا ذلك
.  كىو عمرك ُب ا١تثاؿ السابق،أهَنا ٕتزئ إذا رضي الذم أيخرجت عنو: كالقوؿ الثاين

أم التصُرؼ لللَت بلَت إٍذنًو، ىل يعطل ىذا  (التصُرؼ ال يضويل)كىذه ا١تسألة معنَّية على خبلؼ ُب مسألة 
 .التصُرؼ مطلقنا أك ال يعطل إذا أًذف كرضي اللَت

- كا أعل  - أنَو ال يعطل إذا أًذف كرضي اللَت، كبناءن علٍّيو فإَف األظهر :  -كا أعل - كالقوؿ الرَاجح 
. ىو القوؿ الثاين كأَف زكاة ال طر ٕتزئ إذا رضي مىن أخرجت عنو

 ،ُب قَصة ح ظ زكاة رمضاف- رضي ا عنو  - ركاه العخارم من حديث أيب ىريرة ما: كيدؿ على ذلك
 ًْتًٍ ظ زكاة رمضاف فأتاين آتو فىجىلىل ٭تىٍثيو من ككلٍت رسوؿ ا  "-:رضي ا عنو - قاؿ أبو ىريرة 
:  قاؿ،إين ٤تتاج كعلَي عّياؿ كيل حاجة شديدة:  قاؿألرفلَنك إىل رسوؿ ا :  فقلت،الطَلاـ فأخذتيو
رضي -   كأبو ىرٍيرة،ثبلث مرَات -رضي ا عنو -  حىَت فلل ذلك مع أيب ىريرة ، اٟتديث،"فخَلّيت عنو

 ،(( أما إنَو كذىبىك كسّيلود؟ما فلل أسَتيؾ العارحة)):  ُب كْل مرَة يقوؿ لو كالنيب ،ٮتلي سعّيلو- ا عنو 
ه النيُب   . أَف ذلك األسَت ىو الَشّيطافكأٍخِبى
حّينما جاء الَشّيطاف كسرؽ من زكاة ال ٍطر أجازه كرضي  -رضي ا عنو - أَف أبا ىريرة : ككٍجو الداللة

 بل كأبو ىريرة َل يستأذف الَنيَب  مع أَف ا١تأخوذ منو زكاة،- رضي ا عنو -   بتصُرؼ أيب ىريرةالَنيب 
 ألنو ؛لّيس من مهَمتو التصُرؼ -رضي ا عنو -  مع أَف أبا ىريرة تصَرؼ من عند ن سو فأجازه النيب 
 .ككّيل ُب اٟت ظ ال ككّيل ُب التصرؼ

 وقت وجوب زكاة الفطر: المسألة السادسة
هور : ا١تذىب بي ًبليركب الَشمس لّيلة عّيد الً ٍطر، كىذا القوؿ ىو األٍظهر كىو قوؿ ٚتي أَف زكاة الً ٍطر ٕتى
ب بطلوع ال جر الثَاين من يـو اللّيد:  خبلفنا لؤلحناؼ الذين قالوا،الللماء  .ٕتى

ا بلركب الَشمس لّيلة اللّيد ما يلي  :كيدؿ على كجٔو
.  مَت ق علّيو؛..."  زكاة الً ٍطر من رمضاففرض رسوؿ ا " -:رضي ا عنو - حديث ابن عمر - 1
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ّيع شهر رمضاف يلوف بلركب : ككجو الداللة أنَو أضاؼ الزَكاة إىل الً ٍطر من رمضاف، كأَكؿ فطر من ٚتى
. الَشمس لّيلة اللّيد فوجب أف يتلَلق بو حل  الوجوب

 زكاة ال طر طيٍهرةن للَصائ  من فرض رسوؿ ا " :مرفوعنا- رًضي ا عٍنو -  حديث ابن عَعاس- 2
.  كاٟتديث ركاه أبو داكد كابن ماجو كصَححو اٟتاك ؛...."الَللو كالَرفث
 تٍطهَت الَصائ  ٦تَا حصل لو أثناء صّيامو :أَف زكاة ال طر من اًٟتلى  اَليت شرعت من أجلها: ككجو الداللة
اـ الَصـو يلوف بلركب الَشمس لّيلة اللّيد،من للو كرفث  . كىذا يلوف عند ٘تاـ الَصـو ك٘تى

 :كبناءن على ىذه ا١تسألة
ا بلد غركب الَشمس لّيلة  مىٍن أسل  بلد غركب الَشمس لّيلة اللّيد فبل فطرة علّيو، ككذلك مىٍن ملك ععدن
اللّيد ال فطرة علّيو، ككذلك من كيًلدى لو كىلىده بلد غركب الَشمس ال فطرة علّيو، فلل ىؤالًء ال يلـز كلَّيه  

. إخراجي زكاة ال طر عنه 
 .ألهَن  كقت كجوب زكاة الً ٍطر َل يلونوا من أىلها: كالتللّيل

لو تزَكج امرأةن بأف عقد علٍّيها بلد غركب الَشمس ال يلـز الَزكج إخراج زكاة : ككذلك على قٍوؿ ا١تٍذىب
. ال طر عن زكجتو بل ٗتيٍرًجها ىي بن سها، كتقَدـ القوؿ الرَاجح كأهَنا ٗترجها عن ن ًسها مطلقنا

: لمن أراد إخراج زكاة الفطر ثالثة أوقات: المسألة السابعة
. كقت جواز، كىو قعل اللّيد بّيـو أك يومُت: الوقت األكؿ

ا" :كفّيو -رضي ا عنو - حديث ابن عمر : كدلّيلو  ككانوا يلطوف ،ككاف ابن عمر يلطّيها الذين يقعلوهنى
 . ركاه العخارم؛"قعل ال طر بّيـو أك يومُت

 .كىو قعل ا٠تركج لصبلة اللّيد: كقت اسًتٍحعاب: الوٍقت الثَاين
 ؛"أمر أف تؤَدل قعل خركج الَناس إىل الصبلة" أَف الَنيب  -رًضي ا عٍنو - حديث ابن عمر : كدلّيلو

 .مَت ق علٍّيو
. كىو بلد صبلة اللّيد: كقت نػىٍهي: كالوقت الثَالث

. أَف إخراجها بلد صبلة اللّيد ملركه، كأَف إٍخراجها بلد غركب الَشمس يـو اللّيد ٤ترـَ: فا١تذىب
؛ ركاه ابن عدم "أٍغنوى  عن الَطواؼ ُب ىذا الّيـو: "كفّيو- رًضي ا عنو - ْتديث ابن عمر : كاستدُلوا

. كالَدارقطٍت
 أمر بزكاة ال طر إغناءن للمساكُت ُب أف يٍطلعوا الطَلاـ ُب يـو اللّيد فّيلوف أَف الَنيَب : ككجو الداللة

 ألَف ؛عندى  ما يلوف عند الَناس من الطَلاـ، كمىن دفلها بلد صبلة اللّيد فقد أغناى  عن الَطواؼ فّيو
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ى  من دفلها بلد ئً يـو اللّيد ينتهي بلركب الَشمس، كقالوا باللراىة ألَف دفٍػلىها قعل الَصبلة أعظ  ُب إٍغنا
. الَصبلة

بأَف اٟتديث ضلّيف ألَف ُب سنده أبا ملشر ا١تدين، كاٟتديث ضَل و ابن حجر ُب : كنوقغ ىذا االستدالؿ
.  كضَل و غَت كاحد من أٍىًل اللل "بلوغ ا١تراـ"

، كىذا القوؿي ىو الرَاجح كا أعل : كالقوؿ الثاين . أَف إخراجها بلد صبلة اللّيد ٤ترـَ
:- كيدؿ على ذلك

مىن أَداىا قعل الَصبلة فهي زكاة مقعولة، كمىن  )):مٍرفوعنا كفّيو -رضي ا عنو - حديث ابن ععاس  -1
فهي ))ركاه أبو داكد كابني ماجو كصَححو اٟتاك ، كقولو " أَداىا بلد الَصبلة فهي صدقة من الَصدقات

نّص على أهَنا لّيسٍت زكاة فطر مقعولة، كإ٪َتا ىي صدقة من عاَمة الَصدقات فبل  ((صدقة من الصدقات
. تػيٍقعل زكاة فطر

 مت ق ؛"أمر أف تؤَدل قعل خركج الَناس إىل الَصبلة" أَف الَنيَب - رضي ا عنو -  حديث ابن عمر -2
.  علّيو

 كاألمر يقتضي الوجوب ك٥تال تو تقتضي أنَو إذا أَداىا بلد الَصبلة فقد خالف أمر النيب : ككجو الداللة
.  الَتحرًن

. أَف ُب أدائها بلد الَصبلة تأخَتنا لللعادة عن كقتها- 3
:- من أَخر زكاة ال طر عن كقتها ال ٮتلو من حالُت- 

 كللن لو أخرجها ىل تلتِب زكاة فطر؟ ،أف يؤْخرىا من غَت عذر، فبل شَك أنَو يٍأٍبى : اٟتاؿ األكىل
. أهَنا تلوف منو زكاة فطر كىو قوؿ أكثر أىل اللل : ا١تذىب

أهَنا ال تلوف زكاة فطر، بل ىي صدقةه من الَصدقات، كىو اخًتّيار شٍّيخ اإلسبلـ كتلمّيذه : كالقوؿ الثَاين
. ابن القّي ، كىو األٍظهر كا أعل ، فبل يأخذ ثواب زكاة ال طر بل ثواب الَصدقة

. "كىذا ىو الَصواب ككاف شّيخنا يقْوم ذلك كينصريه" (:22 /2) "زاد ا١تلاد"قاؿ ابن القّي  ُب 
كمىن أَداىا بلد الصبلة فهي " : كفّيو،ا١تتقْدـ -رًضي ا عنو - حديث ابن عَعاس : كيدُؿ على ذلك

. "صدقة من الصدقات
ا يلطّيو زكاة ال ٍطر حىت خرج كقتها، أك كأف : اٟتاؿ الثانّية أف يلوف تأخَتيه ٢تا بليٍذر كأف ال ٬تد أحدن

يضّيع ماليو كال ٬تده إىل بلد الوقت، أك كأف يوكل شخصنا ُب إخراج زكاة الً ٍطر ٍبَ يتعَُت لو أَف ككّيلو َل 
 كىذا من أكثر األٍعذار حدكثنا، أك كأف ينسى ىو إخراجها، أك ينسى ككّيليو إخراجها، ك٨تو ذلك ،ٮترجها

. من األعذار فهذا ال شك أنَو ٮترجها كلو بلد كقتها كال إٍب علّيو، كىي زكاة فطر ألنَو ملذكر بتأخَته
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ما القدر الواجب إخراجو في زكاة الفطر؟ : المسألة الثامنة
 "اإلفصاح"٬تب إخراج صاع كاحد عن كْل شخص، كىذا باْت اؽ أىل اللل  كما نقل ذلك ابني ىعَتة ُب 

(1/ 221) .
 صاعنا من ٘تر ، زكاة ال طرفرىض رسوؿي ا " -:رضي ا عنو - حديث ابن عمر  :كيدؿ على ذلك

 كتقدـ أف الصاع ،" كاللعَت كالصلَت من ا١تسلمُت، كاٟتر كاللعد،كر كاألنثىذأك صاعنا من شلَت على اؿ
ـن   . كا١تلتِب ُب ذلك كزف الِب اٞتّيدا،يساكم كّيلوين كأربلُت غرا

 اختلف أىل اللل  ُب العػيْر ىل ٬تزئ فّيو نصف الَصاع؟- 
زئ فّيو نصف صاع، كىو قوؿ أيب حنّي ة كاختاره شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمّية: القوؿ األَكؿ . أنَو ٬تي

إين أرل ميَدين من " :كفّيو أَف ملاكية خطب الَناس فقاؿ-رضي ا عنو - ْتديث أيب سلّيد : كاستدُلوا
 . مت ق علّيو؛ فأخذ الناس بذلك،"ٝتراء الَشاـ تلدؿ صاعنا من التمر

ع من الَصحابة : ككجو الداللة أَف الَصاع فّيو أربلة أمداد، كنص و يلادؿ ميَدين، كملاكية قاؿ ذلك ُب ٚتى
. كأخذ الَناس باجتهاده

ذا قاؿ ٚتهور   فبل،أنَو ال ٬تزئ ُب الِب إال صاعه مثل سائر األطًلمة: كالقوؿ الثاين بَد من صاع، ٔك
 كابن -( 12)السؤاؿ  (29)ُب فتاكل نور على الدرب حلقة - الللماء، كىو اخًتّيار الشّيخُت ابن باز 

. (181 /6) "ا١تمتع"عثّيمُت ُب 
 زكاة كَنا ٩ترج إذا كاف فّينا رسوؿ ا " : قاؿ،الَسابق- رضي ا عنو -  ْتديث أيب سلّيد: كاستدلوا

 صاعنا من طلاـ أك صاعنا من أقط أك صاعنا من شلَت، أك صاعنا ،ال طر عن كْل صلَت ككعَت، حر أك ٦تلوؾ
.  مَت ق علّيو؛...." حىَت قدـ ملاكية بن أيب س ّياف،من ٘تر أك صاعنا من زبّيب

رجونو على عهد الَنيْب : ككجو الداللة  "صاعنا من طلاـ" : فقاؿأَف أبا سلّيد ذكر ا١تقدار الذم كانوا ٮتي
 كالِب ،فذكر الَصاع ٣تمبلن ُب أْم طلاـ، ٍب ذكر الَصاع م َصبلن ُب األصناؼ األٍربلة ا١تٍذكورة ُب اٟتديث

. يدخل ُب عمـو الطلاـ
فأَما أنا فبل أزاؿ " : كقاؿ،كأَما االستدالؿ باجتهاد ملاكية فقد أنلر ذلك أبو سلّيد ُب آخر اٟتديث

ا ما  كإذا اختل ٍت كتلارضٍت أقواؿ الَصحابة َل يلن قوؿ بلضه  ،"عشت أيٍخرًجو كما كنت أخرجو أبدن
 مقدار  ُب زكاة ال طر فقد بَُت الَنيُب أٍكىل من بلض كيينظر إىل دلّيل آخر، كبالَنظر ُب أقواؿ الَنيْب 

 . كيدخيل ُب عمـو الطَلاـ الِبي ،الطلاـ كأنَو صاع
 . كا أعل ،كىذا القوؿ ىو األٍرجح كاألٍحوط

ما ىي األصناف التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ : المسألة التاسعة
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 : كىي،جاء ُب السَنة بّياف األصناؼ اليت ٗترج ُب زكاة الً ٍطر
األقط كالَشلَت كالَتمر كالزَبّيب كما ُب حديث أيب سلّيد ا١تت ق علّيو كيضاؼ إلّيها الُِب كما ُب حديث أيب 

. سلّيد أيضنا، فهذه األصناؼ ا٠تمسة جاءت ٔا السَنة
كذكر صاحب الزَاد أنو ٬توز إخراج الَدقّيق كالسويق من الِب كالشلَت، أَما الدقّيق فهو اٟتىب إذا طيحن 

كيسْمّيو العلض طحّيننا، كللن ال بَد من مراعاة أَف اٟتَب إذا طيحن تت َرؽ أجزاؤه، كعلٍّيو إذا ديفع الدقّيق 
فا١تٍلتىِب كزنو حّينما كاف حِعا، فإذا دفع دقّيقنا فإنَو يزيد ُب الصاع قلّيبلن ملاف ما تطاير منو بلد الَطحن، 
كأَما السويق فهو اٟتب اموس، كذلك بأف ٭تمس على الَنار ٍبَ يطحن ٍب ييلت با١تاء فّييقَدـ طلامنا، 

. ككذلك يزاد ُب كزف الَسويق لت ُرؽ أجزائو بلد الَطحن
اختلف أىل اللل  ىل ٬توز إخراج زكاة ال طر من غَت ىذه األصناؼ ا٠تمسة اليت ُب حديث أيب سلّيد - 
؟ -رضي ا عنو - 

. أنَو ال ٮترج زكاة ال طر إالَ فّيما كرد فّيو الَنص: القوؿ األَكؿ
أنو ال ٮترج إالَ ما كرد فّيو النص إالَ إذا عيدمت ىذه األصناؼ ا٠تمسة فإنَو ٮترج من كل : كالقوؿ الثاين

. حبٍّش أك ٘تر يقتات، كىذا قوؿ ا١تذىب
: أنَو ٬تزئ كٌل طلاـ يلتِب قوتنا عند الَناس حىَت مع كجود األصناؼ ا٠تمسة، فّيجزئ مثبلن : كالقوؿ الثَالث

ال وؿ كاللدس كاألرز كالَلح  كالَلنب كغَتىا ٦تَا يصلح قوتنا عند الَناس، كىذا قوؿ أكثر الللماء كىو األٍظهر 
. كا أعل 
كما ُب حديث " طلمة للمساكُت"ألَف زكاة ال طر شرعت مواساة لل قراء كسائر الَصدقات فهي : كالَتللّيل

 ىذه األصناؼ اَليت ُب اٟتديث ألهَنا كانت قوتى أىل ا١تدينة، قاؿ شّيخ ابن ععاس، كإ٪َتا فرض الَنيُب 
ٮترج ما يقتاتيو، كإف َل يلن من ىذه األصناؼ، كىو قوؿ : "(68/ 25)" ٣تموع ال تاكل"اإلسبلـ ُب 

أكثر الللماء كالَشافلي كغَته، كىو أصُح األقواؿ فإَف األصل ُب الصدقات أهَنا ٕتب على كجو ا١تواساة 
 فرض زكاة ال طر ، كالَنيُب [89: ا١تائدة ]﴿ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًلميوفى أىٍىًلّيليٍ ﴾لل قراء، كما قاؿ تلاىل 

صاعنا من ٘تر أك صاعنا من شلَت ألَف ىذا كاف قوت أىل ا١تدينة، كلو كاف ىذا لّيس قوهتى  بل يقتاتوف غَته 
". َل يلْلٍ ه  أف ٮترجوا ٦تا ال يقتاتونو

كانت غالب أقواهت  - أم األصناؼ ا٠تمسة - كىذه : "(12/ 3)" إعبلـ ا١توقلُت"كقاؿ ابن القّي  ُب 
با١تدينة، فأَما أىل بلد أك ٤تَلة قوهت  غَت ذلك فإ٪َتا علّيه  صاع من قوهًت ، فإف كاف قوهتي  غَت اٟتعوب 
كالَلنب كالَلح  كالَسمك أخرجوا فطرهتى  من قوهت  كائننا ما كاف، ىذا قوؿ ٚتهور الليلماء، كىو الَصواب 
". اَلذم ال يقاؿ بلَته؛ إذ ا١تقصود سُد خَلة ا١تساكُت يـو اللّيد كمواساهت  من ًجٍنس ما يقتات أىل بلًدى 
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ال يخرج في زكاة الفطر المعيَب من الطَعام : المسألة العاشرة
كذلك كأف ٮترج طلامنا قدٯتنا قد تلََت طلمو أك معلوالن أك مسْوسنا أك فّيو دكد ك٨تو ذلك من اآلفات، فإف 

: العقرة ]﴿كىالى تػىّيىَمميواٍ ا٠تٍىًعّيثى ًمٍنوي تينً قيوفى كىلىٍستي  بًآًخًذيًو ًإالَ أىف تػيٍلًمضيواٍ ًفّيًو﴾: ىذا ال ٬تزئ؛ لقولًو تلاىل
. ، كألَف ن ع ال قَت يًقُل مع ا١تلّيب كقد ينلدـ[267
. ا١تذىب أنَو ال ٬تزئ ا٠تعز ُب زكاة الً ٍطر: فائدة

. بأنَو ال يلاؿ كال يقتات: كعَللوا ذلك
. أنَو ٬تيٍزًئ إذا كاف قوتنا كٯتلن أف يلاؿ إذا يًعس، كىذا القوؿ ىو األظهر: كالقوؿ الثاين

. ألَف اللِبة كونو قوتنا للعلد فإذا كاف قوتنا ٢ت  شيرًعٍت فّيو ا١تواساة كطلمة ا١تساكُت: كالتللّيل
ىل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوًدا؟ : المسألة الحادية عشرة

: اختلفى أىلي اللل  ُب ىذه ا١تسألة على قولُت
أنَو ٬توز إخراج زكاة ال طر قّيمة، كىذا قوؿ األٍحناؼ كركم ىذا القوؿ عن عمر بن : القوؿ األَكؿ

. 95ععداللزيز كاٟتسن العصرم
: كاستدلوا

، ((أغنوى  عن الَطواؼ ُب ىذا الّيـو)): اَلذم تقَدـ، كفّيو- رًضي ا عٍنو - ًْتديًث ابن عمر - 1
إَف إخراج القّيمة ُب زكاة ال طر إغناء للمساكُت عن الُسؤاؿ يـو اللّيد، كتقَدـ أَف اٟتديث ضلّيف : كقالوا

. ألَف ُب سنده أبا ملشر ٧تّيح السندم ا١تدين
 .إَف حاجة ال قَت إىل ا١تاؿ أكثر من حاجتو إىل الطَلاـ: قالوا- 2

هور الللماء، كىو األٍظهر كا أعل : القوؿ الثَاين . أنَو ال بَد من إخراجها طلامنا، كىذا ىو قوؿ ٚتي
: كيدُؿ على ذلك

. كحديث ابن عمر ُب زكاة الً ٍطر، كقد تقَدما- رضي ا عنو - حديث أيب سلّيد - 1
-  فرض زكاة الً ٍطر صاعنا من طلاـ، فلَّينها بذلك، كإخراجها نقودنا ٥تال ةه ألمر الَنيْب كفّيهما أَف الَنيَب 

. صَلى ا علّيو كسَل 
ال ةه للمل الصحابة - 2 ا صاعنا من طلاـ- رضواف ا علّيه  - أَف إخراجها قّيمةن ٥تي رجوهنى  .حّيث كانوا ٮتي

أَف ُب إخراج زكاة الً ٍطر قّيمة إبداؿ ًٟتا٢تا من كوهًنا شلَتةن من شلائر اإلسبلـ الظَاىرة إىل كوهًنا شلَتة - 3
. 96خ َّية

                                                 

. 295/ 4: انظر ا١تلٍت-  95
. 219/ 2: انظر ملاَل السنن للخطايب-  96



 
كتاب الزكاة  92

 كمع ذلك أمر بإخراج الطَلاـ، فلو كاف دفع النقود أَف الُنقود كانت موجودة على عهد النيب - 5
 ألَف فّيو سلة االخًتّيار للمسلُت إف شاء اشًتل بو طلامنا كإف شاء اشًتل بو شّيئنا جائزنا، ألمر بو النيب 

 ، كحُب اإلنساف للماؿ أمر قد فيًطر علّيو كأمر مللـو منذ عهد النيب آخر، كمع ذلك َل يأمير النيب 
، كالنصوص دالة على ذلك، كمع ذلك َل يأمر النيب   بدٍفع ا١تاؿ عوضنا عن كزمن الَتشريع إىل كقتنا الّيـو

 .الطَلاـ ُب زكاة الً ٍطر

كشّيخنا  - (12)السؤاؿ  (417)ُب فتاكل نور على الدرب اٟتلقة - كاختار ىذا القوؿى الشّيخ ابن باز 
(. 265/ 18)ابن عثّيمُت ُب فتاكاه 

َيجوز أن يعطي زكاة الِفْطر لواحد : المسألة الثانية عشرة
ٍن أراد أف  وز ًلمى فّيجوز أف يلطي اٞتماعةى من الَناس زكاة ًفٍطرًى  لواحدو ٦َتن يستحُق زكاة الً ٍطر، ككذلك ٬تى
ٮترج زكاة الً ٍطر عن ن سو صاعنا أف ي ْرقىو بُت اثنُت أك ثبلثة ٦َتن يستحُقوف زكاة ال طر، كىذا قوؿ ا١تٍذىب 

. كىو الرَاجح، كا أٍعل 
عدـ الَدلّيل على ا١تٍنع، كالواجب أف ٮترج ا١تسل  صاعنا كقد فلل سواء فَرقو أك أعطاه لواحد، : كالدلّيل

كللن إف فرقو ينعلي أف يػينىْعو ال قَت أنَو بلض صاع حىَت ال ٮترجو ال قَت عن ن سو فّيما بلد كىو أقُل من 
. صاع

: وَنختم ىذا الباب بهذه التنابيو- 
اختيًلفى ُب زكاة ال طر ىل تلطى ألصناؼ الزَكاة الَثمانّية فتلطى ا١تؤَل ة قلؤي  كاللاملُت : التنعّيو األكؿ

: علّيها كبقَّية األصناؼ، أك أهَنا تصرؼ لل قراء فقط؟ على قولُت
. أهَنا تصرؼ ُب أصناؼ الزَكاة الَثمانّية: ا١تذىب

أهَنا تصرؼ لل قراء كمىن ٭تتاج إلّيها، كىو اختّيار شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمّية كالَشّيخ ابن عثّيمُت : القوؿ الثاين
(. 140صػ)كُب ٣تالس شهر رمضاف  (184/ 6)" ا١تمتع"ُب 

ك٢تذا أكجعها ا طلامنا، كما أٍكجب اللَ ارة : "(73/ 25)" ٣تموع ال تاكل"قاؿ شّيخ اإلسبلـ ُب 
زئ إطلامها إالَ ١تن يستحق اللَ ارة، كى  اآلخذكف ٟتاجة أن سه  فبل  طلامنا، كعلى ىذا القوؿ فبل ٬تي

". يٍلطىى منها ُب ا١تؤَل ة قلٔو  كال الْرقاب كال غَت ذلك، كىذا القوؿ أقول ُب الدلّيل
٬توز دفع زكاة ال طر ٞتملَّيات الِب ا١تصرَح ٔا من الَدكلة، كتيلتِب ىذه اٞتملَّيات نائعة عن : التنعّيو الثاين

الَدكلة كالَدكلة نائعة عن ال قراء، كعلٍّيو؛ فإذا كصلت زكاة الً ٍطر إىل ٚتلَّية الِب ُب كقتها أجزأٍت كبرًئىت 
ا ُب التأخَت . 97الذَمة كلو َل تٍصرًٍفها اٞتملَّية لل قراء إالَ بلد اللّيد ١تصلحة يركهنى
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الَصاع ا١توجود الّيـو زائد على النعوْم با٠تمس كٜتس ا٠تمس، فهل يلره إخراج الزكاة بو أك : التنعّيو الثَالث
باللراىة، ألهَنا ععادة مقَدرة بقدر ملَُت، كاختار الَشّيخ ابن عثّيمُت : ال يٍلره كتلوف الزيادة صدقة؟ قّيل

أهَنا ال تلره ألهَنا ععادة يللب فّيها جانب التمُوؿ كاإلٍطلاـ فإذا زاد فبل بأس، للن الزيادة ال تلوف صدقة 
. 98إالَ إذا نواىا صدقة

باب إخراج الزكاة 
: فّيو سععي مسائل

ا١تقصود ٔذا العاب إخراج زكاة ا١تاؿ من ذىبو كفَضة، كسائمة ّٔيمة األنلاـ، كا٠تارج من األرض، كعركض 
. التجارة، كأَما زكاة الً ٍطر فتقَدـ اٟتديث عن كقت إٍخراجها كقدرىا

٬تب إخراج الزكاة على ال ور إذا ٘تلن من ذلك  : ا١تسألة األكىل
ب إخراج الزَكاة إذا جاء كقتيها على ال ور، خبلفنا ٞتمهور الللماء اَلذين قالوا على الًتاخي : ا١تذىب أنَو ٬تًى

. إالَ أف يللب على ظْنو أنَو ٯتوت قعل أدائها
. قوؿ ا١تٍذىب كأهنا ٕتب على ال ور إذا ٘تلن من ذلك- كا أعل  - كاألظهر 

: كيدؿ على ذلك
كاألمر  [43: العقرة]آتيوا الزَكىاةى﴾ كى  أىًقّيميوا الَصبلةى كى ﴿: األدَلة اليت فّيها األمر بإخراج الزَكاة كقولو تلاىل- 1

. األصل فّيو ال ورية
 اللٍصر فأسرع ٍب دخل صَلى بنا رسوؿي ا : قاؿ- رضي ا عنو - حديث عقعة بن اٟتارث - 2

كنتي خل ت ُب العّيت تِبنا من الَصدقة فلرىت )): فقاؿ: العّيت فل  يلعث أف خرج، فقلت لو أك قّيل لو
 .؛ ركاه العخارم((أف أبّْيتو فقسمتو

ُل - 3 أَف الزَكاة تتلَلق ٔا حاجة ال قَت، كحاجة ال قَت ُب اللالب فوريَة كحاّؿ أجلها، كتٍأخَت الزَكاة ٮتي
 .با١تقصود كىو مواساة ال قَت، كرَٔتا أَدل إىل فوات ا١تواساة

فّيو داللة على أنَو إذا َل يتمَلن فبل " ٬تب على ال ٍور مع إملانو: "قوؿ صاحب الزَاد عن إخراج الزكاة- 
فّيو  (إالَ لضرر)بأس بتأخَته للزَكاة حىت يتمَلن، كأف يلوف مالو غائعنا أك كأف يلوف مالو دىيٍػننا، كقولو 

داللة على جواز تأخَت الزَكاة إذا كاف ىناؾ ضرره حىَت يزكؿ الَضرر، كأف ٮتشى على ن ًسو أك أٍىلو أك مالو 
لو أخرج الزَكاة من لصوص ُب أف ييلحقوا بو ضررنا أك بأىًلو بالقتل ك٨توه، أك يسرقوا مالىو، فبل بأس أف 

يؤْخر زكاتو حىَت يزكؿ الَضرر، كمن الَضرر أف ٮتشى رجوع الَساعي علّيو مرَة أيٍخرل ْتّيث لو أخرج زكاتىو 
ا، كأف ٮترجها من ا١تاشّية مثبلن ُب شهر رمضاف، كٮتشى أف يأتّيو ساعي الزَكاة بلد شهرين  ُب كقت كجؤً
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كيأخذ منو الزَكاة مرَة أخرل كال يصْدقو لو قاؿ لو إين أخرجتها ُب رمضاف، فحّينئذ ٬توز لو تأخَت الزَكاة إىل 
. أف يأٌب الُسلاة ألخذ الزكاة

: إذنا، األعذار اليت تيعّيح لئلنساف تأخَت زكاتو ىي
. عدـ التمُلن من ا١تاؿ- 1
 . كجود الَضرر- 2

كىذا الليٍذر َل يذكيٍره صاحب الزاد كللَنو يضاؼ لللذرين : كجود ا١تٍصلحة أك اٟتاجة ُب الَتأخَت- 3
. كىو قوؿ ُب ا١تذىب كللَنه  قَّيدكه بالتأخَت الّيسَت" الركض ا١تربع"الَسابقُت، كذكره صاحب 

ٌل زكاتيو ُب رمضاف كٮترجها بلد  وز تٍأخَت الزَكاة إذا كانت ىناؾ مٍصلحة لل قَت، كأف ٖتى فالَصواب أنَو ٬تى
شهرين ١تصلحة توجد ُب ذلك الوقت، كأف يأٌب فقَت أشد فقرنا ٦تن عنده أك كأف ٬تللها لقريب لو مستحق 
٢تا يأٌب من س ره بلد شهرين، أك كأف يٍدخل فصل الشتاء بلد شهرين كالَن قات قلّيلة ُب الشتاء فّيَدخرىا 
٢تذا الوقت كونو أحوج للَناس، أك غَت ذلك من ا١تصاحل، كللن بشرط أف يقّْيد ىذه الزَكاة إذا أَخرىا لتِبأ 
ذَمتو فّيلزؿ زكاتو كيلتب ملها كرقة تػيلىْرؼ ٔا بأهَنا زكاة كحَلت ُب شهر رمضاف، كألَف اإلنساف ال يدرم 

. ما يلرض لو
: مانع الزَكاة ال يخلو من حالين: المسألة الثانية
ا لّيس جاىبلن باٟتل ، ككٍ ريه : اٟتاؿ األكىل

ن
ا، فهذا ال شَك أنَو يل ر إف كاف عا١ت ا لوجٔو نلها جاًحدن أف ٯتى

٦تَا أٚتع علّيو أىل اللل ، كلو أَداىا ال تن لو كال تقعل منو، ألنَو جحد كجوب فريضة ا على ععاده فهو 
ملْذب  كرسولو كإلٍٚتاع ا١تسلمُت على فرضَّيتها، كتؤخذ منو الزَكاة كإف كانت ال تقعل منو كللن تؤخذ 

ا حُق مستحْقي الزكاة، كييقتل الرًتداده عن الدين إالَ أف يتوب . ألنو تلَلق ًٔ
: كيدؿ على ذلك

. ؛ ركاه العخارم((مىن بَدؿ دينو فاقتلوه)): مرفوعنا- رضي ا عنو - حديث ابن ععاس - 1
أيًمٍرت أف أيقاتل الَناس حىَت يقولوا ال إلوى إالَ ا كأَف )): مرفوعنا- رضي ا عنو - حديث ابن عمر - 2

ا رسوؿ ا  . ؛ مَت ق علّيو(( كييقّيموا الَصبلة كيؤتوا الزَكاة٤تَمدن
. أف ٯتنلها ٓتبلن : اٟتاؿ الثانّية

ا للَنو َل يدفلها ٓتبلن، فهذا تؤخذ منو قهرنا يأخيذىا منو اإلماـ، كاخيتلف ىل يل ر  أم إنَو ميقّر بوجٔو
: ٔتنًلو للزَكاة ٓتبلن على قولُت

 حُت ذكر عقوبة أرجحيهيما أنَو ال يل ر، كىو قوؿ ٚتهور الللماء ٟتديث أيب ىيرىٍيرة عند مسل  أَف الَنيَب 
أنَو لو كاف كافرنا َل يلن لو : ، ككجو الداللة((فَتل سعّيلو إَما إىل اٞتَنة كإَما إىل الَنار)): مانع الزَكاة قاؿ
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سعّيل إىل اٞتَنة كإ٪َتا كاف سعّيلو إىل الَنار حتمنا، فلَما كاف لو سعّيل إىل اٞتَنة دَؿ ىذا أنَو ال يل ر ألَف اٞتَنة 
. ال يدخلها إالَ مسل 

ذا قاؿ ا١تذىب  ـي منو إجعارنا كييلْزره على مٍنًلو للزَكاة كًٔ فالَصحّيح أنَو ال يل ر كينعلي أف يأخذىا اإلما
أيضنا، كا١تقصود بالتٍلزير الَتأديب كاختل وا كّيف ييلَزر؟ 

. مع أٍخذ الزَكاة منو يؤخذ شطر مالو: فقّيل
كمىن أعطاىا مؤٕترنا ٔا فلو أجريىا، كمىن منلها )): كاستدلوا ْتديث ٔز بن حلّي  عن أبّيو عن جْده مرفوعنا

؛ ركاه أبو داكد كالَنسائي كاختل وا ىل يؤخذ شٍطر ماؿ ((فإنَا آخذكىا كشطر مالو عىزىمىة من عزمات ربْنا
. الزَكاة أك شطر مالًو كْلو

. إنَو ال يؤخذ شطر مالو مع زكاة مالو كىذا قوؿ ٚتهور الللماء: كقّيل
كأَما حديث ٔز بن حلّي  فبل يلملوف بو لبلخًتبلؼ ُب ثعوتو تعلنا الختبلفه  ُب ٔز بن حلّي  ىل ىو 
تُجوف بو؛ ألَف الَصحابة َل يأخذكا ٦َتن  ٦َتن يقعل حديثو أـ ال؟ كاَلذين يثعتوف اٟتديثى من اٞتيٍمهور ال ٭تى

ال يثعت أىل اللل  باٟتديث أف تؤخذ الَصدقة : "منع الزَكاة شطر مالو، كنقل العٍّيهقي عن الَشافلي أنَو قاؿ
. 99"كشٍطر إًبل اللاٌؿ لصدقتو، كلو ثعت لقلنا بو

الف ٢تذه : كقالوا أيضنا إَف حرمة ماؿ ا١تسًل  من األصوؿ اللظّيمة اَليت ثعتٍت باألدَلة كىذا اٟتديث ٥تي
قوؿ اٞتمهور أنَو يلَزر بلَت أٍخذ شٍطر مالًو، كأَف اإلماـ يٍردعيو ٔتا يراه - كا أعل  - األصوؿ، كاألظهر 

مناسعنا، كاختار ىذا القوؿ الَصنلاين كالَشّيخ ععداللزيز بن باز، فإَما أف ييلْزره اإلماـ بالَضرب أك بالَتوبّيخ أك 
. بال ٍصل من الوظّي ة أك بالسجن أك غَتىا ٦تَا يراه مناسعنا

تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون : المسألة الثالثة
ب ُب ماؿ الَصيْب كآنوف، فّيجب على كلّْيهما إخراج : ا١تٍذىب كىو القوؿ الرَاجح كا أعل  أَف الزَكاة ٕتًى

. الزَكاة، كىو قوؿ ٚتهور الللماء، كتقَدـ بّياف ا١تسألة بالَدلّيل ُب آخر ا١تسألة األكىل من أَكؿ باب ُب الزكاة
ال بَد إلخراج الزَكاة من نَية : المسألة الرابعة

رج ا١تاؿ على سعّيل الزَكاة كقد ٮترجو على سعّيل الَصدقة ا١تسنونة كقد ٮتيٍرًجو على  كذلك ألَف اإلنساف قد ٮتي
. سعّيل ا٢تديَة كغَتىا، كالذم ي رؽ بُت ىذه األمور النّية، فبل ٕتزئ الزكاة إالَ بنّية بإٍٚتاع الللماء

: كيدؿ على ذلك
[. 39: الرـك ]﴿كىمىا آتػىٍّيتي  ْمن زىكىاةو تيرًيديكفى كىٍجوى الَلًو﴾: قولو تلاىل- 1
. ((إ٪َتا األعماؿ بالنَّيات)): مرفوعنا- رًضي ا عٍنو - حديث عيمىر بن ا٠تطَاب - 2
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. اإلٍٚتاع كما تقَدـ- 3
". كأٍٚتلوا على أَف إخراج الزَكاة ال يصُح إال بنَّية: "(210/ 1 )"اإلفصاح"قاؿ ابن ىعَتة ُب 

األفضل أن يفرق المزكي مالو بنفسو : المسألة الخامسة
. األفضل أف ييعاشر ا١تزْكي ت ريق زكاتو بن سو، كبو قاؿ ا١تذىب أيضنا

: كالتللّيل
. لّييعاشر أداء اللعادة بن سو لّيناؿ أٍجرى الَتلب ُب أدائًها- 1
لّيستّيًقن من كصوؿ الزَكاة إىل مستحْقّيها على الوٍجو ا١تطلوب؛ ألنَو لو كَكل غَتىه ُب ت ريق الزَكاة رَٔتا - 2

اكف أك تأخَت، فاألفضل أف ي رقها بن سو  .كقع إخبلؿه من الوكّيل فبل ييوصلها ١تستحْقّيها، أك هتى

ىل األفضل أن يظهر المزكي زكاتو أو يخفيها؟ : مسألة
. للي تنت ي عنو التهمة ُب عدـ إخراجها: أنَو يسُن إظهارىا؛ كعللوا ذلك: ا١تذىب

: بلمومات األدلة اليت ٖتث على إخ اء الصدقة كقولو تلاىل: أَف األفضل إخ اؤىا؛ كاستدُلوا: كالقوؿ الثاين
ره ُلليٍ ﴾ ّيػٍ قىاًت فىًنًلَما ًىيى كىًإف ٗتيٍ يوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍل يقىرىاء فػىهيوى خى [. 271: العقرة ]﴿ًإف تػيٍعديكاٍ الَصدى

أَف األفضل إخ اؤىا إالَ ١تصلحة، فإف دعًت ا١تصلحة إلظهار الَصدقة فاألفضل إظهارىا، : كالقوؿ الثالث
: كمن ذلك مثبلن 

كأف يلوف قدكةن يتأثَر الَناس ب للو إذا أظهرىا، كللن ييظهر من صدقتو ما يل ي لبلقًتداء بو، كباقي مالو 
. ٮتيٍرجو سرِا ألَف األصل ُب الَصدقة الواجعة كا١تستحَعة اإلسرار

جاء ناسه من األٍعراب إىل : قاؿ- رضي ا عنو - حديث جرير بن ععدا : كيدُؿ على ىذه ا١تصلحة
 علٍّيًه  الُصوؼ، فرأل سوءى حا٢ًت  قد أصابٍته  حاجة، فحَث الَناس على الَصدقة فأبطؤكا رسوؿ ا 

ٍبَ إَف رجيبلن من األنصار جاء بصيرَة من كىرًؽ، ٍبَ جاء آخىر ٍبَ تتابلوا : عٍنو حىَت ريًؤم ذلك ُب كجهو، قاؿ
مىن سَن ُب اإلسبلـ سَنة حسنة فليمل ٔا بلده كيًتب )): حىت عيرؼ السركر ُب كجهو، فقاؿ رسوؿي ا 

لو ًمٍثلي أٍجًر مىن عمل ٔا كال ينقص من أيجيورًًى  شيء، كمن سَن ُب اإلسبلـ سَنة سّْيئة فلمل ٔا بلده 
. ؛ ركاه مسل ((كيًتب علٍّيو مثل ًكٍزر مىن عمل ٔا كال ينقص من أكزارى  شيء

 أٍثٌت على عمل الَرجيل اَلذم جاء بصرَة من كرًؽ كاقتدل بو الَناس كتتابلت أَف الَنيَب : ككجو الداللة
. صدقاهتي 

 ييٍظًهرىا لّينً يى 
ككأف تلوف ا١تصلحة دٍفع الُتهمة عن ن سو حُت يػيَته  بلدـ إخراج زكاة مالو؛ فإنَو حّينئذو

الُتهمة عنو، ككل مصلحة ترْجح إظهار الَصدقة فإنَو يظهرىا حّينئذو، أَما إذا َل تلن ىناؾ مصلحة 
. فاألفضل إخ اؤىا



 97زكاة هبيمة األنعام  

. لؤلدَلة اليت ٖتُث على إخ اء الَصدقة كألنَو أبلد عن الرْياء، كألنَو أسًت ١تن يأخذ الزَكاة: كالتللّيل
ىل يخِبر المزِكي َمْن يأُخذ الزكاة أَن ىذه زكاة؟ : مسألة

. ييٍلرىه إعبلمو بأهَنا زكاة، كىذا قوؿ ا١تذىب: القوؿ األَكؿ
. لئبلَ ينلسر قلب ال قَت: كالتللّيل

أنَو ال ييللمو بذلك للَتللّيل الَسابق، إالَ إذا كاف ىناؾ ما ٯتنع كأف يشٌك بأَف اآلخذ : كاألظهر كا أعل 
لّيس من أىل الزكاة فّيخِبه؛ لّيلف عن قعو٢تا ألنَو لّيس من مستحْقّيها، أك كأف يلوف اآلخذ من أىل 

. الزَكاة للَنو ال يقعل الزَكاة كيتلَ ف عن قعو٢تا فّييٍخِبى بذلك
ما الذي يقولو المزكي عند دفع الزكاة وما الذي يقولو اآلخذ لها؟ : مسألة أخرى

. ما يقولو ا١تزكي: أَكالن 
". الَلهَ  اجللها ملنمنا كال ٕتلٍلها ملرمنا: "أنَو يسن للمزْكي عند دفع الزَكاة أف يقوؿ: ا١تٍذىىب
: إذا أعطّيتي  الزَكاة فبل تنسوا ثوأا أف تقولوا)): مٍرفوعنا- رضي ا عٍنو - ْتديث أيب ىريرة : كاستدُلوا

. ؛ ركاه ابن ماجو كىو حديث ضلّيف اإلسناد((اللهَ  اجللها ملنمنا كال ٕتللها ملرمنا
؛ كعلٍّيو فل  "كالعخًتم مَت ق على تضلّي و، كالولّيد مدْلس: "(1797)قاؿ العوصَتم ُب زكائد ابن ماجو 

. يرًٍد شيءه ُب السَنة يقولو ا١تزْكي
. اآلخذ للزَكاة: ثانّينا

آجرؾ ا فّيما أعطّيت كبارؾ لك فّيما أبقّيت كجللو لك : "أنَو من السَنة أف يقوؿ" الَركض"ذكر صاحب 
". الَلهَ  صْل علٍّيك: "، كالَصواب أَف ىذا َل يرد، كالوارد أف يصْلي على ا١تلطي فّيقوؿ"طهورنا

: كيدؿ على ذلك
قىةن تيطىْهريىيٍ  كىتػيزىْكّيًه  ًٔىا كىصىْل عىلىٍّيًهٍ  ًإَف صىبلىتىكى سىلىنه ٢َتيٍ  كىالٌلوي : قولو تلاىل- 1 ﴿خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍ  صىدى

ّيعه عىًلّي ه﴾ [. 103: التوبة ]ٝتًى
الَلهيَ  صْل على آؿ )):  إذا أتاه قوـه بصدقًته  قاؿكاف النيب : حديث ععدا بن أيب أكَب قاؿ- 2

. ؛ ركاه مسل ((الَلهَ  صْل على آؿ أيب أٍكَب: ))، فأتاه أيب بصدقتو فقاؿ((فبلف
. أم ادعي ٢ت " كصْل علّيه "فّيصْلي علٍّيه  أك يدعو ٢ت  بدعاء مناسب؛ ألَف ملٌت 

كل شخص ديفلٍت لو الزَكاة ييسُن لو أف يصْلي على ا١تزْكي سواء مىٍن دفلت لو الزَكاة مستحِقا : فائدة
للزكاة، أك ككّيبلن ُب إيصاؿ الزَكاة ١تستحْقّيها، فلو جاءؾ شخص كأكٍكلك بدفع الزكاة ١تستحْقّيها ألنَو ال 

، كيدؿ "الَلهَ  صْل علّيك، أك الَلهَ  صْل على فبلف: "يلرؼ مستحِقا للزَكاة فإَنك تدعو لو ٔتا كرد فتقوؿ
. ككّيل ُب إيصاؿ زكاة أيب أكَب  فالَنيبُ  ُب حديث ععدا بن أيب أكَب، على ذلك فلل النيب 
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. األفضل في إخراج الزكاة وحكم نقل الزكاة لبلد آخر: المسألة السادسة
أف األفضل أف ٮترج ا١تزكي زكاتو ُب ن س العلد اليت فّيها مالو، فّيوْزعها على : ا١تذىب ُب ىذه ا١تسألة يرٍكف

. فقراء العلد كمستحْقي الزَكاة، ك٬توز لو أف ٮتيٍرًجها ُب العلداف القريعة مٍنو اَليت دكف مسافة القصر
. ألهَنا ُب حل  العلىد اليت يوجد فّيها مالو فا١تسافة متقاربة ال تيلُد س رنا: كالَتللّيل

كأَما نقلها إىل بلدو لو مسافة القصر أم ييلُد الَذىاب ٢تا س رنا فبل ٬توز، كىو قوؿ ٚتهور الللماء خبلفنا 
. لؤلحناؼ اَلذين قالوا باللراىة، كا١تذىب أنَو لو نقلها ألجزأت مع اإلٍب

: كاستدُلوا بلدـ جواز نقل الزكاة
أٍعًلٍمه  أف ا قد افًتض علّيه  صدقة تػيٍؤخىذ من ))مرفوعنا، كفّيو - رًضي ا عٍنو - ًْتديث ملاذ - 1

(. (أغنّيائًه  فتػيرىُد على فقرائه 
 أخِب أهَنا تؤخذ من أغنّيائًه  فًتُد على فقرائه ، أم فقراء العلد كى  أىل الّيمن أَف الَنيَب : ككجو الداللة

. الذين بيلث إلٍّيه  ملاذ بن جعل
أَف ا١تقصود من الزَكاة إغناء فقراء العلد، كلو نقلت الزَكاة لعلد آخىر لصار فقراء ذلك العلد ٤تتاجُت - 2

. ٟترماهًن  منها
أَف فقراء العلد تتلَلق أطماعيه  با١تاؿ اَلذم يرٍكنىو فّينتًظركف زكاتو، كأَما األبلدكف فبل يلرًفوف عن ذلك - 3

. ا١تاؿ شّيئنا
وز نقل الزكاة حىَت لو نقلها ١تن ىو أحوج أك لقريبو لو ُب : كبناءن على ما سعق فإَف قوؿ ا١تذىب أنَو ال ٬تى

. لو نقلت الزَكاة لعلد آخىر أجزأت عنو مع اإلٍب: بلدة أخرل فبل ٬توز، كقالوا
ا على ذات اللعادة كىو دفع : كالتللّيل قالوا ٕتيٍزًئ ألنَو دفع الواجب إىل مستحْقّيها، ألَف الَتحرًن لّيس عائدن

. الزَكاة بل على نٍقلها، فّيأٍب بنقلها
: ىذا ىو قوؿ ا١تٍذىب كملَخصو أَف إخراج الزَكاة من حّيث ملانو كما يلي

رجها ُب بلده فهذا ىو األفضل- 1 . أف ٮتي
 . أف ٮترجها إىل بلدو قريب من بلده دكف مسافة الَس ر فهذا جائز- 2

أف ٮتيٍرًجها إىل بلدو بلّيدو عن بلده ييلُد الَذىاب إلٍّيو س رنا، فهذا ٤ترـَ كٕتيٍزئ لو أخرجها مع اإلٍب، - 3
د فقراء ُب بلده فّيجوز لو نٍقليها إىل أقرب العبلد إلٍّيو ألهَن  أٍكىل من العلّيدين، ىذا  كاستثٍػنىوا من ذلك أالَ ٬تى

. ىو قٍوؿ ا١تذىب ُب ا١تسألة
أنَو ٬توز نقلها من بلد ا١تاؿ إىل بلد آخر ١تصلحة راًجحة -: كىو األٍرجح كا أعل  - كالقوؿ الثَاين 

كقريب ٤تتاج، أك طالب عل  ٤تتاج كأف يلوف العلد العلّيد أشَد حاجة كفاقةن من بلده، مثل بلداف 
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آاعات فّيلطّيها للمشاريع اإلسبلمّية ك٨توىا، كرَجح جواز نٍقلها ١تصلحة شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمّية ُب 
كٖتديد ا١تٍنع من نٍقل الزَكاة ٔتسافة القٍصر لّيس علّيو دلّيل شٍرعي، ك٬توز : "كقاؿ (104صػ" االختّيارات"

". نٍقل الزَكاة كما ُب حلمها ١تصلحة شرعَّية
:- كيدؿ على جواز نقلها

قىاتي لًٍل يقىرىاء كىاٍلمىسىاًكًُت﴾: عمـو قوؿ ا تلاىل-1 ، أم ال قراء كمساكُت كل [60: التوبة] ﴿ًإ٪َتىا الَصدى
. بلد
أًق  عندنا يا قعّيصة حىَت تأتّينا الَصدقة فنأمر )): حديث قعّيصة بن ٥تارؽ ا٢تبليل، كفّيو قوؿ الَنيْب -2

 .؛ ركاه مسل ((لك ٔا

 أمره باإلقامة حىَت لٍّيس من أىل العلد كسَتًٖتل، كالنيُب - رضي ا عنو - أَف قعّيصة : ككٍجو الداللة
ل بالَصدقة . يأخذ من الَصدقة كبلدىا سَتٖتًى

، أم على فقراء ((تؤخذ من أغنّيائه  فًتد على فقرائه )): كفّيو- رًضي ا عٍنو - حديث ملاذ - 3
. ا١تسلمُت

تعَُت ٦تَا تقَدـ أَف مسألة نقل زكاة ا١تاؿ مسألة ينعلي التنُعو ٢تا، فجمهور الليلماء على عدـ جواز : تنعّيو
. نٍقًلها كتقَدـ أَف الَصواب جوازيه ١تصلحة تقتضي ذلك

رج زكاة مالو كزكاة فطره؟ : مسألة إذا كاف ا١تزْكي ُب بلد كمالو ُب بلد آخر أين ٮتي
أَف زكاة ا١تاؿ يلوف إخراجها ُب بلد ا١تاؿ، كزكاة ال طر يلوف إخراجيها ُب العلد الذم ىو فّيها، : ا١تذىب

. كىذا القوؿ ىو األظهر كا أعل 
: كالَتللّيل

ألف زكاة ا١تاؿ سععها ا١تاؿ فهو متلْلق ٔا فتخرج الزَكاة حّيث كجد سعب الوجوب، كألَف أنظار ال قراء - 1
. تتلَلق با١تاؿ الذم يشاىدكنو فناسب أف ٗترج زكاة ا١تاؿ ُب بلد من تلَلقت ن وسه  بو

كأَما زكاة الً ٍطر فتخرج ُب العلد اليت يوجد فّيها الَشخص ألهَنا تتلَلق بالعدف، فتخرج حّيث كجد - 2
ا  .سعب كجٔو

كالَصواب أَف ىذا لّيس على سعّيل الوجوب فّيجوز نٍقل زكاة ا١تاؿ ككذلك زكاة ال طر إىل بلدة أخرل إف 
. 100كاف ىناؾ حاجة أك مصلحة، كىو اختّيار شّيًخنا ابن عثّيمُت

تعجيل الزكاة  : المسألة السابعة

                                                 

(. 6/211)انظر ا١تمتع -  100
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ا للن بشرط أف يلمل النصاب؛ ألَف كماؿ الْنصاب ىو سعب  وز تلجّيل الزَكاة فّيخرجها قعل كجؤً ٬تى
تقدًن الشيء على سععو ميللى كعلى شرطو جائز: الزكاة، ك٘تاـ اٟتوؿ شرط، كالقاعدة ال قهّية أفَ 

101 .
:  مثاؿ آخر ٢تذه القاعدة

ّينو ٍب قطع ٯتّينو جاز لو ذلك، للن لو كَ ر  (كىو قطع الّيمُت)تقدًن اللَ ارة على اٟتًٍنث -  فلو كَ ر عن ٯتى
لف فاللَ ارة ال ٕتزئ؛ ألَف اٟتلف سعب ُب اللَ ارة، كقطع الّيمُت شرط، كتقدًن  ّيًنو قعل أف ٭تى عن ٯتى

. الشيء على سععو مللى كعلى شرطو جائز
. كمثلو تلجّيل أداء الَدين قعل حلولو

اـ اٟتٍوؿ، كال ٬توز تلجّيلها قعل سععها كىو -  كُب ىذه ا١تسألة أيضنا ٬توز تلجّيل الزَكاة قعل شٍرًطها كىو ٘تى
ذا قاؿ ا١تذىب أيضنا كىو قوؿ أكثر الللماء . كماؿ الْنصاب، ٔك

شاة سائمة كزكاتيو ٖتل ُب ذم اٟتَجة كأراد أف يلْجلها فّييٍخرًجها ُب رمضاف،  (40)رجل عنده : مثاؿ ذلك
وز لو ذلك ألَف النصاب قد كمل، كىو قَدـ الزَكاة على شرطها كىو ٘تاـ اٟتوؿ كبلد سععها كىو  فإنَو ٬تى

شاة سائمة كأراد إخراج الزَكاة فبل يصح ألنَو َل يلمل الٌنصاب  (39)كماؿ الْنصاب، للن لو كاف عند 
. فل  يوجد الَسعب، كتقدًن الَشيء على سععو ال يصح

درى  فَضة كأراد أف يلْجل زكاتو قعل ٘تاـ اٟتٍوؿ ًٓتىمسة أشهر فإنَو ٬توز لو  (200)رجل عنده : مثاؿ آخر
در٫تنا كأراد تلجّيل الزَكاة فبل  (190)ذلك ألَف الَسعب موجود كىو كماؿ الٌنصاب، كللن لو كاف عنده 

درى  فبل يصح ألنَو َل يوجد السعب كىو كماؿ الٌنصاب  (200)يصح، حىَت لو قاؿ أريد أف أزْكي عن 
. كتقدًن الَشيء على سععو ال يصح

: كيدؿ على جواز تٍلجّيل الزَكاة
 ُب تلجّيل صدقتو قعل أف ٖتل فرَخص لو ُب سأؿ الَنيَب "أَف اللَعاس - رضي ا عنو - حديث علي 

؛ ركاه الًتمذم كاٟتاك  كصَححو ككافقو الذىيب، كاٟتديث ركاه أبو داكد كابن ماجو كأٛتد كأبو "ذلك
".   تلَجل من اللَعاس صدقة سنتُتأَف الَنيَب : "ععّيدة ُب األمواؿ عن علي بل ظ

كقاؿ عنو الَشّيخ  (346/ 3" )اإلركاء"، كاأللعاين ُب (1577)" شرح السنة"كاٟتديث حسنو العلوم ُب 
، كمن أىل الًلٍل  مىن أعَلو ألَف ُب سنده حجَّية بن عدم "ىو حديث جّْيد ال بأس بإسناده : "ابن باز

. كىو رجيل فّيو مقاؿ

                                                 

(. 6ص)انظر قواعد ابن رجب -  101
. فقد ذكر ىذه القاعدة كذكر ىذا ا١تثاؿ كىو تلجّيل الزكاة



 101زكاة هبيمة األنعام  

ٟتديث عليٍّش ا١تتقدـ، كىل - كا أعل  - أنو ٬توز تلجّيل الزكاة لسنتُت فقٍط كىو األظهر : فا١تذىب
األفضل أف تػيلىَجل زكاتو؟ 

. أنو ال يستحُب تلجّيل الزَكاة: ا١تذىب
ألَف إخراج الزَكاة عند ٘تاـ اٟتوؿ أرفق با١تالك، كألنَو رَٔتا يتلف مالو أك ينقص الْنصاب قعل ٘تاـ : كالتللّيل

اٟتوؿ، كقوؿ ا١تذىب كجّيو للَتللّيل الَسابق كخركجنا من ا٠تبلؼ ُب حل  الَتلجّيل، كللن إف دعت 
اٟتاجة إىل التلجّيل فاألفضل أف ييلْجل زكاتو، كوجود ٣تاعة أك حاجة تنزؿ با١تسلمُت أك ملونة ٣تاىدين 

. أك حاجة قريب ك٨تو ذلك؛ ١تا ُب ذلك من سْد للحاجة كإن اذ للمصلحة كتلجّيل اإلحساف ُب كقتو
لو عَجل زكاتو للاـ ملُت ٍب نقص الْنصاب قعل ٘تاـ اٟتوؿ فإَف ما أخرجو من تلجّيل زكاتو يلتِب : فائدة

زئو عن عاـ آخر ألنَو نواىا للاـ ملَُت، كلو عَجل الزَكاة ٍبَ زاد الْنصاب فإَف الزَكاة ٕتب  صدقة تطوُع، كال ٕتي
. 102ُب ىذه الزْيادة اليت َل ٮترج زكاهتا عند التلجّيل

تقدـ أنَو ال بَد إلخراج الزَكاة من نَّية، كلو أخرج شخص عن آخر الزكاة كىو كَل يوكلو فهل ٕتزئ : مسألة
الزكاة؟ 
. أهَنا ال ٕتزئ: ا١تذىب
ألَف النَّية ال بَد أف تلوف ٦َتن كجعت علّيو الزَكاة، ال من الَدافع للزكاة، كالذم دفع لّيس ككّيبلن : كالتللّيل

. عنو
. أهَنا ٕتزئ إذا رضي كأجاز مىن كجعت علٍّيو الزَكاة: كالقوؿ الثاين

 ْت ظ زكاة رمضاف، كاٟتديث ركاه حّينما كَكلو النيب - رضي ا عنو - ْتديث أيب ىريرة : كاستدُلوا
 أجاز أبا ىيرىٍيرة ُب تصُرًفو حّينما جاء إلٍّيو مىن يشلو فقره بلدما العخارم كتقَدـ ًذٍكريه، كفّيو أَف الَنيَب 
إَف : ككّيله ُب اٟت ظ كلّيس ككّيبلن ُب التصرؼ، كقالوا-رضي ا عنو - أخذ من ماؿ الزَكاة مع أَف أبا ىريرة 

نَّية الَدافع تل ي ككما صَحت نَّيتو لو كاف ككّيبلن فلذلك تصُح نَّيتو قعل الَتوكّيل، كىذا القوؿ ىو األٍظهر 
. كاألَكؿ أحوط

 [من هنا عمل مبروك]

باب أىل الزكاة 
: فيو ثماني مسائل

 :أىل الزكاة ثمانية: المسألة األولى
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قىاتي لًٍل يقىرىاء كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍللىاًمًلُتى عىلىّيػٍهىا -: تلاىل - جاء ذكر ىؤالء الثمانّية ُب قولو  ﴿ًإ٪َتىا الَصدى
ًعّيًل الٌلًو كىاٍبًن الَسًعّيًل﴾ [. 60 :التوبة ]كىاٍلميؤىَل ىًة قػيليوبػيهيٍ  كىُب الْرقىاًب كىاٍللىارًًمُتى كىُب سى

قىاتي لًٍل يقىرىاء ﴿:-تلاىل - كقولو  : ﴾ اآلية أسلوب حصر، كملٌت اٟتصر عند األصولّْيُت...ًإ٪َتىا الَصدى
 كىذا ، كن ّيو عَما عداه، كعلّيو فبل ٬توز صرؼ الزَكاة ُب غَت األصناؼ الثمانّية،إثعات اٟتل  فّيمن ذكر

الف ُب ذلك إال اٟتسن العصرم   مستدالن ،فأجازىا ُب كجوه ا٠تَت كلها- رٛتو ا - بإٚتاع الليلماء كَل ٮتي
 كسّيأٌب أَف ا١تقصود ٔذا ، إَف ىذا يدخل ُب كجوه الِب كلها: فقاؿ،"ُب سعّيل ا"بالصنف السابع 

 فبل ٬توز صرفها ُب ،آاىدكف ُب سعّيل ا، فالَصواب أنَو ال ٬توز صرؼ الزكاة إال ُب األصناؼ الثمانّية
 ما داـ ،ا١تساجد، أك شق الطرؽ، كبناء اٞتسور، أك طعاعة ا١تصاحف كغَتىا من كجوه الِب كلو عظمت

. أهَنا لّيست من األصناؼ الثمانّية

 :األصناف الثمانية ىم
.  ال قراء:األول

.  ا١تساكُت:الثاني
: كٖتت ىذين الصن ُت فوائد كأحلاـ

 فأكثر الناس على أَف ، ال قَت كا١تسلُت صن اف ُب باب الزَكاة، على خبلؼ فه  غالب الناس:أوالً 
ه  دىخىلى ملو ،ا١تسلُت كال قَت شيء كاحد، ككذلك ُب األبواب األخرل إذا أطلق ل ظ ا١تسلُت كٍحدى

 افًتقا ُب ، كإذا اجتملا ُب الل ظ، اجتملا ُب ا١تلٌت، فهما إذا افًتقا ُب الل ظ، كالللس كذلك،ال قَت
. ا١تلٌت

.  ال قَت أشد حاجة من ا١تسلُت:ثانًيا
ىو من :  فال قَت، كىذا أل٫تّيتو على ا١تسلُت،بال قَت قعل ا١تسلُت- عَز كجَل - كلذلك ابتدأ ا 

د شّيئنا، أك ٬تد بلضى ك ايتو دكف نص ها . ال ٬تى

. ىو من ٬تد أكثر ك ايتو أك نص ها: والمسكين

.  ىو من كجد ك ايتو كاملة، فهذا قد استلٌت عَما ُب أيدم الناس:والغني
لاير، فإف دخلو السنوم يلوف ستة  (500)لو أف رجبلن موظ نا يتقاضى كل شهر : مثاؿ ذلك

. آالؼ لاير



 103زكاة هبيمة األنعام  

 ألنو ٬تد أقل من ؛ فهذا يسمى فقَتنا،فإف كاف مقدار ما ين قو ُب السنة على ن سو كأىلو عشرين أل نا- 
. نصف ك ايتو

 ألنو ٬تد أكثر من نصف ؛ فهذا يسمى مسلّيننا،كإف كاف مقدار ما ين قو ُب السنة عشرة آالؼ- 
 .ك ايتو

 . ألنَو ٬تد نصف ك ايتو؛ فهذا ييسَمى مسلّيننا،كإف كاف مقدار ما ين قو ُب السنة اثٍت عشر أل نا- 

 ألنَو ال ٬تد إال أقل من نصف ؛ فهذا يسمى فقَتنا،كإف كاف مقدار ما ين قو ُب السنة ثبلثة عشر أل نا- 
 .ك ايتو

 ، كلّيس لديو التزامات أخرل،كإف كاف مقدار ما ين قو ُب السنة ستة آالؼ كأف ال ين ق إالَ على ن سو- 
 .فهذا يسمى غنِّيا

 :تقدير الكفاية: ثالثًا
 كال شىَك أَف ،ا١تلتِب ُب تقدير الل اية ىو الليرؼ، فقد يلوف اإلنساف ُب زمنو ترت ع فّيو األسلار- 

. الل اية ترت ع تعلنا ٢تا، فّيقدر ما علّيو ك ايتو اآلف
ا، فقد ،كالل اية لّيس ا١تقصود ٔا ك ايتو فقط-   كإ٪َتا يدخل ملو ك اية من ٯتونو إف كاف ٯتوف أحدن

ا فّيما لو أن ق على ن سو فقط، كللَنو مع ن قتو ١تن ٯتونو يلوف مسلّيننا أك  يتقاضى اإلنساف راتعنا جّْيدن
 كلّيس ا١تلتِب ُب الل اية األكل كالشرب كالُسٍلٌتى كاللسوة فقط، بل يشملي األشّياء األخرل اليت ،فقَتنا

 .103 للونو طالب عل  ٭تتاج إلّيها؛تدعوه اٟتاجة ٢تا، كالَزكاج أك اللتب

 كأف يلوف عنده كظّي ة تدخل علّيو ماالن فّيو ،يرت ع ال قر كا١تسلنة إذا كاف عند اإلنساف ما يرفلهما- 
ك ايتو، أك عنده من ين ق علّيو من أب أك ابن أك زكج كغَتى  ما يصل إىل ك ايتو، أك كأف تلوف عنده 

 ، كللن ىذه األعّياف ال تلوف من حاجاتو األصلَّية كمسلنو كسّيارتو،أعّيافه لو باعها كجد ٔا ك ايتو
 كهتّيأ لو ما يتلسب منو ك٨تو ذلك من األشّياء اليت ،فهذه ال يعّيلها، أك كأف يلوف قادرنا على التلسب

. ترفع عنو ذلك
 فهذا ييلطى من ، ت رغنا لطلب اللل ؛ كترؾ التلسب، كلّيسى عنده ماؿ،من كاف قادرنا على التلُسب- 

 كألنَو ي لل ما فّيو مصلحة للمسلمُت، ٓتبلؼ ، ألَف طلب اللل  نوع من اٞتهاد ُب سعّيل ا؛الزَكاة لن قتو
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 ألف اللعادة ن لها قاصر غَت متلدٍّش ؛ فبل يلطى من الزكاة، كىو قادر على التلسب،من أراد الت رُغ لللعادة
. 104كاللل 

يلطى ال قَت كا١تسلُت ما ييسُد بو ك ايتهما من الَن قات الشرعّية كاٟتوائج األصلّية ١تدة سنة على القوؿ - 
فقَت أك مسلُت يدخل علّيو من كظّي تو سنويِا عشرة آالؼ لاير، كك ايتو ُب السنة :  مثاؿ ذلك،الصحّيح

 أك ،عشركف أل نا، فهذا ييلطى من الزَكاة عشرة آالؼ لاير تيضاؼ ١تا عنده من ا١تاؿ، فإذا َل يلين لو كظّي ة
.  ييلطى ك ايتو كاملة ١تدة عاـ، أك أم دخل،ماؿ

.  كيدخل فّيو مهر الزكاج،الطلاـ كالشراب كاللعاس كالسلن: الن قات الشرعّية مثل
.  ك٨توىا، كأكاين الطعخ، كاآلالت اللهربًَّية،ال رش: كاٟتوائج األصلّية مثل

: تعَُت ٦تا تقدـ أف ا١تستحق للزكاة إذا كاف فقَتنا أك مسلّيننا ىو أحد ثبلثة

. مىٍن ال ماؿ لو كال كسب أصبلن : أوالً 

.  كللَنو ال يعلغ نصف ك ايتو كك اية أسرتو، مىٍن لو ماؿ أك كسب:ثانًيا

. 105 للَنو ال يعلغ ٘تاـ الل اية، مىٍن لو ماؿ أك كسب يعلغ نصف ك ايتو كك اية أسرتو أك أكثر:ثالثًا
 ألنَو استلٌت عن ؛ فهو غٍت ُب باب الزكاة،فإذا كاف ٦تا تقَدـ صرفت لو الزكاة، أَما إذا كجد ك ايتو

. الناس
.  فهو قد استلٌت ٔتا عنده، ألنَو لّيس ٤تتاجنا؛فتحـر علّيو الزَكاة حّينئذ

إَف ا١تسألة ال )): قاؿ لو أف النيب - رضي ا عنو  - حديث قعّيصة بن ٥تارؽ: كيدؿ على ذلك
 فحَلت لو ا١تسألة حىَت يصّيب قوامنا من ،رجل أصابتو جائحة اجتاحت مالو ... :ٖتل إال ألحد ثبلثة

 . حىت يصّيب ك ايتو: أم؛ ركاه مسل ؛((عّيغ أك سدادنا من عّيغ
، كإ٪َتا يلتِب حاؿ اإلنساف بوسلو كطاقتو، : قاؿ مالك كالشافلي: "قاؿ ا٠تطايب ال حَد لللٌت مللـو
. 106" حرمت علّيو الصدقة، كإذا احتاج حَلت لو،فإذا اكت ى ٔتا عنده

 :العاملون عليها: الثالث
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: ومن الفوائد واألحكام تحت ىذا الصنف
 كيدخل ، ٞتعايتها أك ٟت ظها أك لقسمتها؛ى  الذين يعلثه  كيل األمر للزَكاة: اللاملوف علّيها: أوالً 

 ككل من احتّيج إلّيو لدخو٢ت  ُب ، كاللتعة كاٟتاسعُت كالوزَانُت كاللَّيالُت،مله  مىٍن ال يت  اللمل إالَ ٔ 
. مسمى اللاملُت
ى  الذين يقوموف ْت ظها بلد : ى  الُسلاة الذين يأخذكف الزكاة من أىلها، كح اظها: فجعاهتا

. جعايتها
. ى  من يقسمها ُب أىلها: كقاٝتوىا

 : مقدار ما يأخذه اللامل من الزَكاة:ثانًيا
 يلطى :خبلفنا ١تن قاؿ- أنو ييلطىى اللامل من الزكاة على قدر أيٍجرتو كاملة : ا١تذىب كىو الصواب

. فإف كانت أجرتو أل ُت أيٍعًطيى من الزكاة أل ُت كىلذا- األقل من أجرتو 

 أك من يقـو مقامو من الدكائر ،اللامل على الزكاة ال بيَد أف يلوف معلوثنا من كيل األمر: ثالثًا
 فبل ، لّيوزعها ُب مصارفها؛ كأعطى رجبلن زكاتو، أَما غَته فبل يسمى عامبلن علّيها، فلو جاء تاجر،اٟتلومّية

 بل يلطّيو أجرتو من غَت الزكاة؛ ألَف اللامل ، ألنو ال يسمى من اللاملُت علّيها؛ييلطى ىذا الرجل من الزكاة
.  كال ييلتد بلَتى يعلث السلاة ٞتمع الزكاة على الزكاة ال بيَد أف يعلثو كيل األمر كما كاف النيب 

 فبل يشًتط أف يلونوا ٤تتاجُت، ألهَن  ، اللاملوف على الزكاة يأخذكف الزَكاة كلو كانوا أغنّياء:رابًعا
.  للوهن  عاملُت على الزكاة ال ل قرى  كحاجته ؛أيعطيوا من الزكاة بنص القرآف

 :ا١تؤل ة قلٔو : الرابع
: كٖتت ىذا الصنف فوائد كأحلاـ

: ٚتع مؤَلف، كى  الذين ييطلب تألّيف قلٔو  ألجل اإلسبلـ كى  على قسمُت:  ا١تؤل ة قلٔو :أوالً 

. مؤل ة قلٔو  من ا١تسلمُت: القسم األول

.  مؤل ة قلٔو  من الل ار:القسم الثاني
: ا١تؤل ة قلٔو  من الل ار على قسمُت - 
. (كال بد من قرائن تدؿ على رجاء إسبلمو) ،من ييلطى لرجاء إسبلمو - 1
.  كلو َل ييرجى إسبلمو،من ييلطى للف شره - 2
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: كا١تؤل ة قلٔو  من ا١تسلمُت يدخل فّيو ما كاف فّيو من لة لئلسبلـ كأىلو، كى  على صور منها - 
. من ييلطى رجاء قوة إٯتانو - 1

 للنو ، فّيلطى لّيقول إٯتانو، أك كأف يلوف مسلمنا من قعل،كذلك كأف يلوف حديث عهد بل ر
. ضلّيف اإلٯتاف فّييلطى

.  لّييٍسًل ى نظراؤه أم أمثالو؛مىٍن ييلطى من ا١تسلمُت - 2
 كالذم ،كما أيعطي عىًدُم بن حاًب بلدما أسل  كحىسينى إسبلمو؛ كذلك لّيتألف من ىو على شاكلتو

. رضي ا عنو- أعطاه ىو أبو بلر الصديق 
 ألهَن  ُب حدكد ببلد األعداء، كيلطوف ١تا يرجى من دفاعه  عمن ؛مىٍن ييلطى من ا١تسلمُت - 3

. كراءى  من ا١تسلمُت إذا ىاٚته  اللدك
 ألف لو ن وذنا كتأثَتنا يستطّيع ملها أف ٬تمع الزَكاة كيأخذىا ٦تن ؛مىٍن ييلطى من ا١تسلمُت - 4

 فّيلطى ىؤالء الذين ، فّيستلاف ٔتن ٢ت  ن وذ بدالن عن القتاؿ؛ ألنَو بو يرتلب أخف الضررين،ٯتنلها
. ٬تملوف الزكاة تألّي نا لقلٔو 

: كمن األدلة على إعطاء ا١تؤل ة قلٔو  من الزكاة
 ألهَن  حديثو عهد ؛أعطى أناسنا من قريغ  كفّيو أف النيب- رضي ا عنو - حديث أنس  - 1
لرسولو ييلطي يل ر ا : " فقاؿ األنصار،تألّيف قلٔو  كتقوية إٯتاهن  فأعطاى   فأراد النيب ،بالل ر
فإين أعطي رجاالن حديثي عهد بل ر )) : فقاؿ رسوؿ ا ، كيًتكنا كسّيوفنا تقطر من دمائه ،قريشنا

 ".((أتأل ه 
سّْيب عن ص واف بن أمّية قاؿ - 2

ي
 كإنَو ،يـو حينُت أعطاين رسوؿي ا : "حديث سلّيد بن ا١ت

 .107"ألبلض الناس إيَل، فما زاؿ يلطّيٍت حىَت إنو ألحب الناس إيل

. تألّي نا لقلعو رجاء إسبلمو  فأعطاه النيب ،ككاف ص واف بن أمّية يـو حنُت مشركنا
 ال يسأؿ شّيئنا على اإلسبلـ إال  النيب :أم- ككاف "كفّيو - رضي ا عنو - حديث أنس  - 3
ا ،يا قـو:  فقاؿ،إىل قومو فرجع ،بُت جعلُتفسألو رجل فأعطاه أشّياء كثَتنا  ،أعطاه  أسلموا فإَف ٤تمدن
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من يرجو   ركاه أٛتد، كُب ىذا اٟتديث دلّيل أيضنا على إعطاء النيب ؛"يلطي عطاء من ال ٮتشى ال اقة
. إسبلمو

 فقسمو فأعطى رجاالن كترؾ رجاالن، ،حديث عمرك بن تللب أف رسوؿ ا أٌب ٔتاؿ أك سيب - 4
 إين ألعطي الرجل كأدع ، فوا؛أما بلد)):  ٍب قاؿ، ٍب أثٌت علّيو،فعللو أف الذين ترؾ عتعوا، فحمد ا

 ؛(( ١تا أرل ُب قلٔو  من اٞتزع كا٢تلع؛الرجل، كالذم أدع أحُب إيل من الذم أعطي، كللٍت أعطي أقوامنا
. ركاه العخارم

ٍّيعىة ُب تربتها من الّيمن،  أف علِّيا بلث إىل النيب - رضي ا عنو  - حديث أيب سلّيد - 5 ًبذيىى
 كُب اٟتديث ،األقرع بن حابس، كعّيّينة بن بدر، كعلقمة بن عبلثة، كزيد ا٠تَت: فقسمها بُت أربلة ن ر

 . كاٟتديث مت ق علّيو، كُب السنة أحاديث كثَتة غَت ما تقدـ؛((أتأل ه )): قاؿ

ا مطاعنا ُب قومو؟ :ثانًيا  ىل يشًتط فّيمن يراد تألّيف قلعو أف يلوف سّيدن
أنو يشًتط فبل يلطى رجاء إسبلمو أك لدفع شره إف كافرنا، أك لتقوية إٯتاف ا١تسل  إال إذا : ا١تذىب

ا مطاعنا ُب قومو كاستدلوا : كاف سّيدن
. إ٪َتا كاف يلطي اللِباء كالوجهاء ُب عشائرى  بأف النيب  - 1
 - من َل يلين من الَسادة ا١تطاعُت ُب قومه  ال يضر ا١تسلمُت عدـ إسبلمه  أك ضلف : قالوا

. إٯتاهًن ، أك كاف كافرنا ظاىرنا شره للمسلمُت كلّيس لو منلة فهذا قد ٭تعس أك يقاـ علّيو اٟتد كيلف شره
ا مطاعنا إال مىٍن يلطى:كالقوؿ الثاين  التقاء شره كعداكتو للمسلمُت، فإنو ؛ أنو ال يشًتط كونو سّيدن

ا مطاعنا؛ ألف غَته نستطّيع رَد شره بالضرب أك اٟتعس أك إقامة اٟتدْ   كال حاجة ُب ،يشًتط أف يلوف سّيدن
ا ،أف نؤْلف قلعو مع االستطاعة علّيو، أما من ريجي إسبلمو أك قوة إٯتانو  فإنو ييلطى كلو َل يلن سّيدن

(. 6/227)" ا١تمتع"مطاعنا، كىو اختّيار شّيخنا ابن عثّيمُت ُب 
 أعط فبلننا ،يا رسوؿ ا: أنو قاؿ- رضي ا عنو  -  حديث سلد بن أيب كقاص:كيدؿ على ذلك
إين )):  ٍب قاؿ،((أك مسل ؟)) : كيرددىا علَي ثبلثنا، أقو٢تا ثبلثنا((أىكىمسل ؟ ))فإنو مؤمن، فقاؿ النيب 

 . مت ق علّيو؛(( ٥تافة أف يلعو ا ُب النار؛ألعطي الرجل كغَته أحب إيل منو

 ؟صلى ا علّيو كسل -  اٍختيًلف ىل ال زاؿ باقّينا سه  ا١تؤل ة قلٔو  أك أنو انقطع بلد النيب :ثالثًا
. أنَو انقطع بلْز اإلسبلـ كظهوره: القوؿ األكؿ
: كعللوا ذلك
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 كاٟتل  ، كال حاجة للتألّيف، كقوة شوكته ، لظهور ا١تسلمُت؛بأف إعطاء ا١تؤل ة قلٔو  انقطع - 1
. يزكؿ بزكاؿ علتو

 ماعنوا رضي - أف الصحابة َل يلطوا ا١تؤل ة قلٔو ، كمن ذلك أنو ُب عهد عمر كعثماف  - 2
 . تيرًؾى سه ي ا١تؤل ة قلٔو -

.  كبو قاؿ ٚتهور الللماء، كىذا قوؿ ا١تذىب،أف سهمه  باؽو َل ينقطع: والقول الثاني
: كاستدلوا

قىاتي لًٍل يقىرىاء كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍللىاًمًلُتى عىلىّيػٍهىا  :-تلاىل - بأف آية ا١تصارؼ كىي قولو  - 1 ﴿ًإ٪َتىا الَصدى
. ىي من آخر ما نزؿ - [60 :التوبة]كىاٍلميؤىَل ىًة قػيليوبػيهيٍ ﴾ 

لعلضه ، كال دلّيل   كفّيها تألّيف النيب ، كتقدـ بلض منها،عمـو األحاديث اليت ُب السنة - 2
 .على نسخ ىذا اٟتل ، كىذا القوؿ ىو الرَاجح كا أعل 

 فللدـ اٟتاجة إىل ، َل يلطوا ا١تؤل ة قلٔو  -ـ عنو ارضي- كأَما أف الصحابة كلمر كعثماف 
.  التألّيف

وفي الرقاب : الخامس
: وتحت ىذا الصنف فوائد وأحكام

. فك اإلنساف من الرؽ أك األسر: ٚتع رقعة كىي اللنق، كا١تراد ىنا: الرقاب: أوالً 

. اللعّيد كا١تلىاتىعُت:  الرقاب تشمل صن ُت:ثانًيا
 ألف اللقد يقع فّيو ؛ىو اللعد الذم اشًتل ن سو من سّيده، كل ظو مأخوذ من اللتابة: كا١تلاتىب

 فإذا بلغ الْسلر ، كُب اللالب يلوف على أقساط،اللتابة بُت السّيد كاللعد، بأٍف يدفع اللعد لسّيده ماالن 
. عىتىقى اللعد، فا١تلاتىب ييلطى من الزكاة ما يػىٍلًتقي بو ن سو- الذم ات قا علّيو 
 فإف كاف ،اشًتل ععده ن سو من سّيده بلشرة آالؼ على عشرة أشهر ُب كل شهر ألف: مثاؿ ذلك

. أيعطي ىذا ا١تلىاتب سعلة آالؼ لّيلتق ن سو-  سعلة آالؼ :أم- بىًقيى لو سعلة أشهر 
. ككذلك اللعّيد الذين لّيسوا ملاتىًعُت، فإهن  ييلتقوف من الزكاة

ععده ال يلتقو سّيده إال بلشرة آالؼ، فّييلطى من الزكاة ما يلتق ٔا رقعتو أك يلطى : مثاؿ ذلك
.  ال سّيما إذا كاف عند سّيد يؤذيو،سّيده، فّيلطى عشرة آالؼ
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.  ﴿كىُب الْرقىاًب﴾:-تلاىل - كاللعّيد كا١تلاتعوف يدخلوف ُب عمـو قوؿ ا 

 ،صن نا ثالثنا يدخل ُب عمـو ﴿كىُب الْرقىاًب﴾- كىو قوؿ ا١تذىب -  أضاؼ بلضي أىل اللل  :ثالثًا
:  كا أعل  كذلك لسععُت،كىو فلاؾ األسَت، كىو األظهر

ألَف ُب ذلك فك رقعة من األسر، كإذا جاز فك اللعد من رًْؽ اللعودية، ف ك بدف األسَت  - 1
.  كرَٔتا يتلرض للقتل، ألنَو أشد منو ٤تنة كابتبلء؛أكىل

 .أف ُب فلاؾ أسره دفلنا ٟتاجتو كىذا يشابو دفع حاجة ال قَت - 2

.  كاألسَت، كا١تلاتب،اللعد:  ﴿كىُب الْرقىاًب﴾ ثبلثة:-تلاىل - إذنا يدخل ٖتت قولو 

زئ ، لو أف رجبلن عنده ععده كعلّيو زكاة، كأراد أٍف يلتقى اللعد ملاف إخراج الزكاة:رابًعا  فإف ىذا ال ٬تي
. على الصحّيح كىو قوؿ ا١تذىب

 بدالن عن الزكاة، كأف يلوف على اإلنساف ،ألنَو ُب ىذه اٟتالة تلوف ٔتنزلة إسقاط الَدين: كالتللّيل
 كىذا ال ٬توز كحيًليى اإلٚتاع على ذلك كما ،دين عند شخص فقَت، فّيسقط الَدين عنو ك٭تسعو من الزكاة

. سّيأٌب

 فالظاىر أننا نلطّيو ،ككذلك اللريق إذا َل ٬تد من ٮترجو إالَ ٔتاؿ: " قاؿ الشّيخ ابن عثّيمُت:فائدة
 ألف ا١تسألة عند أىل اللل  ال ٗتتص باألرقاء، فالظاىر أهَنا تشمل كَل ما فّيو ؛ ألنَو يشعو األسَت؛من الزكاة

. 108"إ٧تاء

 :الغارمون: السادس
: كٖتت ىذا الصنف فوائد كأحلاـ

، كاللاـر:  الليٍرـي ُب الللة:أوالً   كىو اإللزاـ با١تاؿ كشعهو  ،من ٟتقو اللـر: اللزـك

:  اللاـر ينقس  قسمُت:ثانًيا
.  كلو كاف غنِّيا،غاـر إلصبلح ذات العػىٍُت، فهذا ييلطى من الزَكاة مقدار غرمو - 1
 .غاـر لن سو، فهذا ييلطى من الزكاة مقدار غرمو إذا َل يستطع الوفاء - 2

  :الغارم إلصالح ذات البين: األول
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تاج اإلصبلح بّينه  إىل ٖتُمل ماؿ، فّيتوسط رجل  كأف يقع بُت ٚتاعة تشاجر ُب دماء كأمواؿ، ك٭تى
 لّيط ئ نار اللداكة، فهذا يسمى غارمنا إلصبلح ذات العُت، فهذا ؛ كيلتـز ُب ذمتو ماالن ،بالصلح بّينه 

: ييلطى من الزَكاة مقدار ما غرمو، كاللاـر إلصبلح ذات العُت لو صور

.  أف يتحمل ُب ذَمتو مقدار ما يصلح بُت الطائ تُت، فهذا يلطى من الزكاة:األولى

.  فهذا يلطى من الزكاة، كيدفلو للمتخاصمُت، أف يستدين ماالن :الثانية

:  ف ّيو خبلؼ، أف يلوف ذا ماؿ فّيسد من مالو ما يصلح بو بُت الطائ تُت:الثالثة
.  فهو قد سدد من مالو، ألنو ال يسمى غارمنا؛ال يلطى: قّيل
ال يلطى إال إذا نول الُرجوع على أىل الزكاة فّيلطى، أَما إف َل ينو الرجوع علّيه  أك نول : كقّيل

. 109 كاختاره ابن عثّيمُت، ألنو متِبع كشيء أخرجو  ال ٬توز لو الرجوع فّيو؛ فبل يلطى،التِبُع

 :الغارم لنفسو: الثاني
كمن اقًتض ماالن ألجل ن قة أك زكاج، أك عبلج، أك بناء مىسلن، أك شراء ما ٭تتاج إلّيو كعائلتو 

 فلحقو ديوف ،من آالت كأكاف كفرش ك٨توىا، أك أتلف شّيئنا للَته خطأ، أك نزلت بو جائحة اجتاحت مالو
:  فهذا يلطى من الزَكاة ما يسد بو غرمو بشرطُت،ك٨تو ذلك

 أك ، لّيس قادرنا على سداده بنقود عنده: أم؛ أف يلوفى ْتاجة إىل أف يقضي دىيٍنو:الشرط األول
 كلذا عَِب صاحب الزاد ، أك عركض ًٕتارة، أك عقار زائد، أك أشّياء زائدة يستطّيع بّيلها كسداد دينو،مرَتب

 فهذا ىو الذم ييلطى من ، كملٌت ال قر ىنا اللجز عن الوفاء،"أك لن سو مع ال قر ":٢تذا الشرط بقولو
. الزكاة

 ،"كأشار إىل ىذا صاحب الركض "، أف يلوف دينو ُب أمر ميعاحو أك ُب ٤تـر تاب منو:الشرط الثاني
 ألَف ُب ذلك إعانة على ملصّية كمن يستدين ؛ فبل يلطى من الزكاة،أَما من استداف ُب ٤تـر َل يتيب منو

.  ألف اإلسراؼ ٤تـر؛ُب قمار أك ٜتر أك آالت ٢تو أك ربا أك ُب أمر أسرؼ فّيو كَل يتب منو
.  فهو الذم يلطى من الزكاة،فمن حَقق ىذين الشرطُت

 ىل ييقضى دىيني ا١تّيت من الزكاة؟ :ثالثًا
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 ،"ال تاكل"أنو ييقضى دين ا١تّيت من الزَكاة، كاختاره شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمّية ُب : القول األول
(25/80 .)

.  كىذا يشمل كل غاـر حِّيا كاف أك مّيتنا،﴾كىاٍللىارًًمُتى  ﴿: حّيث قاؿ تلاىل؛بلمـو اآلية: كاستدلوا

.  أنو ال ييقضى عن ا١تّيت من الزَكاة، كىذا قوؿ ا١تذىب كاختاره شّيخنا ابن عثّيمُت:والقول الثاني

: لعدة وجوه
.  أَف الظاىر من إعطاء اللاـر أف يزاؿ عنو ذؿ الدين، كا١تّيت لّيس كذلك:األول

 ،كاف ال يىقضي ديوفى األموات من الزكاة، فلاف ييؤتى با١تّيت كعلّيو دين  أف النيب :والثاني
 كإف قالوا لو كفاء صَلى علّيو، كاٟتديث مت ق علّيو، ،ىل ترؾ كفاء؟ فإف َل يًتؾ َل يصْل علّيو :فّيسأؿ

.  فلاف يقضي الديوف من ال يء،حىَت فتح ا علّيو ال توح

 ألف الناس يلط وف ؛ لليْطل قضاء الديوف عن كثَت من األحّياء، أنو لو فيًتح ىذا العاب:والثالث
. على األموات

. 110 ألف ذمتو خربت ٔتوتو؛ أف ا١تّيت ال يسمى غارمنا:والرابع

.  كاحتساب ذلك من الزكاة ال ٬تزئ ببل نزاع، إسقاط الدين عن ا١تلسر:رابًعا
 فبل ،كأَما إسقاط الدين على ا١تلسر: "(25/84) ،"٣تموع ال تاكل"قاؿ شّيخ اإلسبلـ ُب  - 

". ٬تزئ عن زكاة اللُت ببل نزاع
 كأف يلوف علّيو ٜتسمائة ،رجل علّيو دىٍينه كىو فقَت ال يستطّيع الَسداد يسمى ملسرنا: مثاؿ ذلك

 ، فأنت مستحق للزكاة، كأحسعو من الزكاة، أريد أٍف أسقط دينك:لاير، كالَدائن لو زكاتو ٜتسمائة لاير، فقاؿ
:  فإف ىذا ال ٬تزئ لسععُت، فاحتسعو من الزكاة،كيل دين عندؾ

 : قاؿ تلاىل؛ ف ي الزكاة أخذ كإيتاء، أف الزكاة أخذ للماؿ من صاحعو كإعطائو ١تن يستحقو:األول
قىةن تيطىْهريىي ٍ  ةى كىآتيوا الزَكىاةى  : كقاؿ تلاىل،[103 :التوبة] ﴾﴿خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍ  صىدى  :العقرة] ﴾﴿كىأىًقّيميوا الَصبلى

.  كىذه الصورة لّيست كذلك،[43

 كىو بذلك أثرل ، أف اللالب فّيمن يسقط الدين من زكاتو يلوف قد أيس من حصوؿ حْقو:الثاني
.  كسل  من دفع الزكاة، حّيثي َل يأخٍذ منو شّيئنا لزكاتو؛مالو الذم عنده
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شى أف ،إف كاف اللاـر لن سو حريصنا على سداد دىيٍنو كثقة: خامًسا  أعطي الزكاة بّيده، كإف كاف ٮتي
 كإ٪َتا ييلطى غرٯتو، فبل يلطى، فبل يسد ٔا دينو،يضّيلها

111 .

 :وفي سبيل اهلل: السابع
: كٖتت ىذا الصنف فوائد كأحلاـ

 كىو يشمل ٚتّيع األعماؿ ،ىو الطريق ا١توصل إىل مرضاتو: الطريق، كسعّيل ا: أصل السعّيل: أوالً 
. الصاٟتة، ٍب غلب إطبلقو على اٞتهاد

ًعّيًل الَلًو﴾ ُب آية أصناؼ الزَكاة ا١تراد بو اٞتهاد ُب سعّيل ا:-تلاىل - كقولو   كىذا قوؿ ، ﴿كىُب سى
. ٚتاىَت الللماء منه  األئمة األربلة

. رٛتو ا- ا١تراد بو كجوه ا٠تَت كلها، كىو قوؿ اٟتسن العصرم : كقّيل
ذا القوؿ يلوف شامبلن لعناء ا١تساجد، كإصبلح الطرؽ، كبناء ا١تدارس، كطعع اللتب، ككل عمل  ٔك

كىذا القوؿ مرجوح، كالصحّيح أف ا١تقصود ُب اآلية اٞتهاد ُب سعّيل ا كىو - جل كعبل - يقرب إىل ا 
.  إلعبلء كلمة ا؛القتاؿ

-  َل يلن ٟتصر الزَكاة باألصناؼ الثمانّية ُب اآلية فائدة، فا ،ألنَو لو فسر بوجوه ا٠تَت: كالتللّيل
قىاتي لًٍل يقىرىاء كىاٍلمىسىاًكُتً ﴿: يقوؿ- عَز كجل  ، (إ٪َتا)﴾ اآلية، كىذا األسلوب ىو أسلوب اٟتصر بػًإ٪َتىا الَصدى

اٞتهاد ُب :  فالصواب أَف ا١تراد ٔا، ييللي فائدة اٟتصر،عاـ ُب كل كجوه ا٠تَت (سعّيل ا)كالت سَت بأف ُب 
. سعّيل ا

 :(كُب سعّيل ا) اٍختيًلف فّيمن يصرؼ سه  :ثانًيا
 فللى قوؿ ،( لّيس ٢ت  راتب:أم) ؛أف ا١تراد ٔ  الليزاة ا١تتطوعة الذين لّيس ٢ت  ديواف: فا١تذىب

. ا١تذىب ال تصرؼ الزكاة ُب شراء األسلحة كاآلالت ك٨توىا

 أهنا تصرؼ ُب اٞتهاد ُب سعّيل كما يتللق بو من ركاتب اٞتند، كشراء األسلحة :والقول الثاني
. كاآلالت اليت تستلمل ُب اٟترب، ككل ما يلُت على اٞتهاد ُب سعّيل كىذا القوؿ ىو األظهر كا أعل 

 ككل من كضع ا١تاؿ ُب اٞتهاد ُب سعّيل ، ﴿ُب سىًعّيًل﴾:-تلاىل - كيدؿ على ذلك عمـو قوؿ ا 
 ﴿ُب : ألنو قاؿ؛ أـ سبلح أـ آالت ك٨توىا، سواء صرفت ُب ركاتب للمجاىدين،ا دخل ُب عمـو اآلية
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 إهَنا للمجاىدين فقط، بل كل ما : حىت نقوؿ،تدؿ على الظرفّية ال على التملّيك (ُب) ك،سعّيل ا﴾
٭تتاجونو أيضنا ُب مصلحة اٞتهاد، كا١تذىب اشًتطوا ُب آاىدين أف يلونوا ال ركاتب ٢ت ، أَما مىٍن تصرؼ 

 فبل يػيٍلطىوف من الزكاة، كىو األظهر للن إف كاف ا١تاؿ الذم يأتّيه  من ،٢ت  ركاتب من بّيت ماؿ ا١تسلمُت
.  فإهَن  ييلطوف من الزكاة،بّيت ماؿ ا١تسلمُت ال يل ّيه 

 بل ىو ، كلو كانوا أغنّياء، كىو قوؿ ا١تذىب أيضنا، آاىدكف ُب سعّيل ا يلطوف من الزكاة:ثالثًا
إَف كل : " ألَف آاىد إ٪َتا يأخذ الزكاة ١تصلحة ا١تسلمُت ال ١تصلحة ن سو، كالقاعدة؛قوؿ ٚتهور الللماء

 مثل اللامل على ،" جاز لو أف يأخذ الزكاة كلو كاف غنِّيا،من أخذ ١تصلحة ا١تسلمُت من أصناؼ الزكاة
. الصدقة، كاللاـر إلصبلح ذات العُت

 :ابن السبيل: الثامن
: كٖتت ىذا الصنف فوائد كأحلاـ

 فلأنو ابننا ٢تا، ، السعّيل ىو الطريق، كابن السعّيل ىو ا١تسافر، كٝتي بذلك ١تبلزمتو الطريق:أوالً 
 ألف ا١تاؿ الذم ؛كا١تسافر الذم انقطع بو الس ر ييلطى من الزكاة ما يوصلو إىل بلده، كلو كاف غنِّيا ُب بلده

.  فوجوده كلدمو فهو منقطع عن ذلك ا١تاؿ،ُب بلده ال قيدرة لو علّيو

.  ا١تنشئ للس ر من بلده كانقطع فّيها ال يلطى من الزكاة كىو قوؿ ا١تذىب أيضنا:ثانًيا
.  ٍب انقطع كىذا َل يبلـز الطريق فلّيس ابننا ٢تا،ألَف ا١تراد بابن السعّيل ىو مىن الـز الطريق: كالتللّيل

 فإنو ال يلطى من الزكاة بوص و ابن ، كلّيس ملو ماؿ، كاحتاج للس ر،كعلّيو فلو أَف إنساننا ُب بلده
 فإنو ييلطى من ، كلّيس عنده ماؿ،السعّيل؛ ألنو لّيس كذلك، كللن لو كاف س ره لضركرة كلبلج ك٨توه

.  فهو أعطي للَلة أخرل، للونو فقَتنا ال ألنو ابن السعّيل؛الزكاة

 كىو قوؿ ، كيرجع ألىلو، كيقضي مقصوده، ابن السعّيل ييلطى من الزَكاة ما يلمل بو س ره:ثالثًا
. ا١تذىب أيضنا

 كأثناء طريقو انقطع كلّيس ملو ،رجل خرج من جدة إىل الرْياض ٟتاجة لو ُب الرياض: مثاؿ ذلك
.  كيلود إىل جدة، كيقضي مقصوده، فإنو ييلطى من الزكاة ما يوصلو إىل الرياض،ماؿ

 كعلّيو ، فبل يسمى منقطلنا، ابن السعّيل إذا كاف لديو ما يتمَلن ملو من اٟتيصيوؿ على ا١تاؿ:رابًعا
 كللن ملو كعطاقات ، كىو ُب بلدة أخرل،فبل ٬توز أف يأخذ من الزَكاة، كأف تضّيع أك تسرؽ أموالو
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 ألنو ال ييلد ؛ فهذا ال يدخل ُب مسمى ابن السعّيل،الصراؼ ك٨توىا ٦تا يستطّيع ملها اٟتصوؿ على ا١تاؿ
. منقطلنا

  : من كاف ذا عّياؿ أخذ ما يل ّيه :المسألة الثانية
 ، إَف ا١تستحق للزكاة إف كاف لو عّياؿ، كا١تقصود باللّياؿ مىٍن يلو٢ت  من زكجات كأكالد كإخوة:أم

.  كيل ي عّيالو كبو قاؿ ا١تذىب، فإنَو يأخذ من الزكاة ما يل ّيو،فإف كاف ذا عّياؿ
تاج ىو لن سو ُب السنة عشرة آالؼ لاير: مثاؿ ذلك  للن مع عائلتو ٭تتاج ،فقَت ذك عائلة كعَتة، ك٭تى

.  كىو قوؿ ٚتهور الللماء، فهذا ييلطى مائة ألف لاير، ما يل ّيو كيل ى عائلتو لسنة كاملة،مائة ألف لاير

 :٬توز صرؼ الزكاة لصنف كاحد من األصناؼ الثمانّية: المسألة الثالثة
: كُب ا١تسألة خبلؼ

 أىٍعطى ، أنو ال بيَد من تلمّي  األصناؼ الثمانّية، فمن كانت زكاتو ٙتا٪تائة لاير مثبلن :فالقول األول
. كل صنف مائة لاير

قىاتي لًٍل يقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍللىاًمًلُتى عىلىّيػٍهىا﴿: كاستدلوا بلمـو اآلية  ،[60 :التوبة] ﴾...ًإ٪َتىا الَصدى
إَف اآلية فّيها إضافة الصدقات لؤلصناؼ الثمانّية ببلـ التملّيك، كذيًكريكا بالواك اليت تدؿ على : كقالوا

 ألَف ؛ىذا ا١تاؿ لزيد كعمرك ك٤تمد كساَل، فإَنك لن تلطي ا١تاؿ لواحد منه : االشًتاؾ، كما لو قلت
. الل ظ يدؿ على اشًتاكه  ُب ذلك

 كىو ، أنو ٬توز صرؼ الزكاة لصنف كاحد، كىو قوؿ ا١تذىب كبو قاؿ ٚتهور الللماء:والقول الثاني
. األظهر كا أعل 

: كيدؿ على ذلك
ره ُلليٍ ﴾ :-تلاىل - قوؿ ا - 1 ّيػٍ . [271 :العقرة] ﴿كىًإف ٗتيٍ يوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍل يقىرىاء فػىهيوى خى
أعلمه  أف ا افًتض علّيه  صدقة : )) كفّيو قاؿ النيب- رضي ا عنو - حديث ملاذ - 2

 . مت ق علّيو؛((تؤخذ من أغنّيائه  فًتد على فقرائه 

ا ىو ال قراء: ككجو الداللة  فدَؿ على جواز صرفها ،أنَو َل يذكر ُب الدلّيلُت السابقُت إال صن نا كاحدن
.  ال التلمّي  على ٚتّيع األصناؼ، كأَف ىذا ىو ا١تراد باآلية اليت فّيها أصناؼ الزَكاة الثمانّية،لصنف كاحد

ا من الصنف ا،كيل ي أف يػيٍلًطيى رجبلن كاحدن .  كال يلـز ٣تموعة فقراء، فّيػيٍلًطي زكاتو فقَتنا كاحدن
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.  يسن أف يدفع الزكاة إىل أقاربو الذين ال تلزمو ن قته :المسألة الرابعة
 فإف السنة أف تدفع إلّيو الزكاة ال إىل ،فإذا كاف القريب كاللْ  كا٠تاؿ كاللمة كا٠تالة مستحقنا للزكاة

ذا قاؿ ا١تذىب أيضنا،غَته .  ٔك
الصدقة على ا١تسلُت صدقة، )): قاؿ حديث سلماف بن عامر عن النيب : كيدؿ على ذلك

 حسن، : ركاه أٛتد كالًتمذم كالنسائي كابن ماجو، كقاؿ الًتمذم؛((كعلى ذم الَرح  ثنتاف صدقة كصلة
 َل ٕتزئ دفع الزكاة ،كيشًتط أال يلوف ىذا القريب ٦تن تلزمك ن قتو، فإف كاف ٦تن يلزمك اإلن اؽ علّيه 

. إلّيه 
 ، اغتنوا ٔا فسقطت عنه  الَن قة، فالزكاة كاجعة كالن قة كاجعة،ألنَو إذا دفع إلّيه  الزكاة: كالتللّيل

ذه اٟتاؿ قاـ الواجب األكؿ مقاـ الواجب الثاين أنَو ال ٬توز لئلنساف  ": كىذا ال ٬تزئ كالقاعدة ُب ىذا،ٔك
.  كىذه قاعدة م ّيدة،"أف يسقط بزكاتو أك بل ارتو كاجعنا علّيو

 فبل ٬توز لو أف ،رجل علّيو زكاة مقدارىا ألف لاير كىو غٍت، كلو أخ فقَت تلزمو ن قتو: مثاؿ الزكاة
.  ألنَو بذلك ييسًقط كاجعنا علّيو كىي الن قة؛يلطي أخاه من الزكاة
رجل علّيو كَ ارة إطلاـ عشرة مساكُت، كنزؿ عنده فقراء عددى  عشرة كى  أضّياؼ : مثاؿ اللَ ارة

ب إكرامو بلدائو كعشائو يومو كلّيلتو، فبل ٬توز لو أف يطلمه  بنّية الل ارة  ألنو بذلك ؛عنده، كالضّيف ٬تى
. ييسًقط كاجعنا علّيو كىو حق الضّيافة ٢ت 

.   ٬توز لبلبن أف يػيٍلًطيى زكاتو ألبّيو، األب إذا كاف فقَتنا كاالبن عاجزنا عن الن قة على أبّيو:فائدة
 فعدالن من أف ،ألنَو بإعطائو الزكاة َل يسقط كاجعنا علّيو، فهو عاجز عن الن قة أصبلن : كالتللّيل

 كىو ٔذا َل يسقط بزكاتو ، كيدفع حاجة أبّيو، يلطّيها أباه، كيعقى األب ٤تتاجنا،تذىب ىذه الزكاة للعلّيد
كاجعنا

112 .

. الذين ال ٬توز دفع الزكاة ٢ت : المسألة الخامسة
 ٔتلٌت أنَو ال ٬توز إعطاؤى  الزكاة على قوؿ ،ذكر صاحب الزَاد أصنافنا ال ٬توز دفع الزكاة إلّيه 

: ا١تذىب كى 

.  ا٢تامشي: أوالً 
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 آؿ :فهؤالء يقاؿ ٢ت  كا١تراد بو من كاف من نسل ىاش  بن ععدا١تطلب، كىو اٞتد الثاين للنيب 
.  ٤تمد ٖتـر الزكاة علّيه 

: لكذ كيدؿ على 
 - حديث ا١تطلب بن ربّيلة قاؿ النيب(( : إَف الصدقة ال تنعلي آلؿ ٤تمد، إ٪َتا ىي من

ق الصدقات إ٪َتا ىي أكساخ الناس، كإهَنا ال ٖتل مد كال آلؿ ذإَف ق)) :قاؿ:  كُب ركاية،((أكساخ الناس
. 113((٤تمد

 - فجللها ، اٟتسن بن علي ٘ترة من ٘تر الصدقةذأخ ":قاؿ- رضي ا عنو - حديث أيب ىريرة 
 مت ق ؛"((أىمىا شىلىٍرتى أنَا الى نأكل الصدقة)) : لّيطرحها، ٍب قاؿ؛((كخ كخ)) : فقاؿ النيب ،ُب فّيو
ـه على بٍت : "(/) ،"اإلفصاح" قاؿ ابن ىعَتة ُب ،علّيو كاتَ قوا على أَف الصدقة ا١ت ركضة حرا

". آؿ اللعاس، كآؿ علي، كآؿ جل ر، كآؿ عقّيل، ككلد اٟتارث بن ععدا١تطلب:  كى  ٜتسة بطوف،ىاش 

 إَف الزَكاة تطهَت ألصحابو، كالطهور يَتسخ ٔتا : أم؛((إ٪َتا ىي أكساخ الناس)) : ملٌت قولو:فائدة
قىةن تيطىْهريىي ٍ ﴿: يقوؿ- عز كجل - يطهره، كا   تعَُت ٦تا ،[ :التوبة] ﴾خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍ  صىدى

وز لو أٍف يأخذى من الزكاة  سواء كاف ىذا ا٢تامشي ، كىذا باْت اؽ الليلماء كما تقدـ،سعق أَف ا٢تامشي ال ٬تى
ا، أـ مؤل نا، أـ مسلّيننا، أـ غارمنا   استثٌت أىل اللل  فّيما لو ميًنع ا٢تامشي من ا٠تمس، أك –فقَتنا، أـ ٣تاىدن

 دفلنا للضركرة اليت ؛ فإنو ييلطى ا٢تامشي إذا كاف فقَتنا من الزَكاة، كما ىو اٟتاؿ ُب زماننا،َل يوجد ٜتس
.  كىذا القوؿ ىو األظهر كا أعل ،114 كىو اختّيار شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمّية،ىو فّيها

 أربلة أسه  لللا٪تُت، كالسه  ا٠تامس ىو ا٠تمس :ا١تراد بو اللنائ  تقس  ٜتسة أسه : كا٠تمس
 كرسولو يلوف ُب مصاحل ا١تسلمُت كىو ما يلرؼ بال يء أك بّيت ا١تاؿ، : األكؿ: يقس  ٜتسة أسه 

: للّيتامى، كالرابع: كى  بنو ىاش  كبنو ا١تطلب، كالثالث لذم القرىب كى  قرابة النيب : كالثاين
. البن السعّيل: للمساكُت، كا٠تامس

 كىو اختّيار شّيخنا ابن عثّيمُت ،ٚتهور الليلماء على جواز أٍخًذ ا٢تامشي من صدقة التطوع: فائدة
(. /) ،"ا١تمتع"ُب 
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فإهَنا ال ٖتل لو فهو ال   كلّيست أكساخ الناس، إالَ النيب ،ألَف صدقة التطوُع كماؿ: كالتللّيل
. يأكل الصدقة كاجعة كانت أك تطوعنا

ُل ٢ت  الزكاة أيضنا، كبنو ا١تطلب ينتسعوف إىل ا١تطلب: أم؛ ا١تطَليب:ثانًيا  كىو ، إَف بٍت ا١تطلب ال ٖتًى
أنو ال ٬توز : فا١تذىبىاش ، كا١تطلب، كنوفل، كععدمشس، : أخو ىاش  كأبو٫تا ععدمناؼ كلو أربلة أكالد

. دفع الزكاة للمطليب
 كجعَت بن ،(كىو من بٍت ععدمشس)ْتديث جعَت بن مطل  أف عثماف بن ع اف - : كاستدلوا

 أعطّيت بٍت ا١تطلب كتركتنا ك٨تن كى  منك ٔتنزلة كاحدة، ، يا رسوؿ ا:قاال (كىو من بٍت نوفل)مطل  
.  115((إ٪َتا بنو ا١تطلب كبنو ىاش  شيء كاحد)): قاؿ

 فقالوا لو ذلك القوؿ، فلما أف بٍت ىاش  كبٍت ا١تطلب ،أعطى بٍت ا١تطلب من ا٠تمس فالنيب 
.  فلذلك يستوكف ُب منله  من الزَكاة،استوكا ُب أحقّيته  للخمس

فاستحقاقه    ألهَن  ناصركا النيب ؛كنوقغ ىذا االستدالؿ بأَف بٍت ا١تطلب استحقوا ا٠تمس
 ألنَو لو كاف من أجل ؛(آؿ ٤تمد) فبل يدخلوف ٖتت ، ال من أجل القرابة،للخمس من أجل الُنصرة

. القرابة أليعطي من ا٠تمس بنو نوفل كبنو ععدمشس، كالنصرة ال تقتضي حرماهن  من الزكاة

 إهَن  ال ٯتنلوف من الزَكاة، كىو الراكية ا١تشهورة ُب ا١تذىب، كىذا القوؿ ىو الراجح :والقول الثاني
. كا أعل 

فبل ٯتنلوف من الزَكاة، كللمـو اآلية ُب مصارؼ  ألَف بٍت ا١تطلب لّيسوا من آؿ ٤تمد : كالتللّيل
 .ال لقرابته  كما تقدـ ناصركا النيب  فؤلهَن  ، كيدخل فّيها بنو ا١تطلب، كأَما تشريله  ُب ا٠تمس،الزَكاة

:  بناء على ما سعق فأبناء ععدمناؼ على ثبلثة أقساـ:فائدة
صلى - ال تدفع ٢ت  الزكاة، كيستحقوف من ٜتيٍس ا٠تىٍمس كى  بنو ىاش  الذين ى  آؿ النيب - 1

. ا علّيو كسل 
 .تدفع ٢ت  الزكاة على القوؿ الراجح، كيستحقوف من ٜتس ا٠تمس كى  بنو ا١تطلب - 2

. تدفع ٢ت  الزكاة، كال يستحقوف من ٜتس ا٠تمس كى  بنو نوفل كبنو ععدمشس - 3

ما لحكم في مواليهما؟ - 
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. ى  اللعّيد الذين أعتقته  بنو ىاش  كبنو ا١تطلب: موايل بٍت ىاش  كبٍت ا١تطلب
نلوف من الزَكاة: فا١تذىب . أَف موالّيهما ٯتى
 ،لّيأخذ منهاأراد أف ٮترج مع عامل الصدقة   كىو موىل رسوؿ ا ،ْتديث أيب رافع: كاستدلوا

 .116((إف موىل القـو منه )): كقاؿ فنهاه النيب 

 ألنَو ؛إَف موايل بٍت ىاش  ٯتنلوف ٟتديث أيب رافع، كأما موايل بٍت ا١تطلب فبل ٯتنلوف: والقول الثاني
 كىذا القوؿ ىو ، فلذلك موالّيه  من باب أكىل،كما أنو ٬توز لعٍت ا١تطلب أخذ الزكاة على القوؿ الراجح

.  كىو ا١تشهور من ا١تذىب،األظهر كا أعل 
 :ال قَتة ٖتت غًٍتٍّش من ق: ثالثنا

ب  ال ٬توز لل قَتة أف تأخذ من الزكاة إذا كانت ٖتت غٍت من ق كزكج أك أب أك أم قريب؛ ألنَو ٬تى
. علّيو أف ين ق علّيها

 فبل بيَد من شرطُت ، فهي مستلنّية ٔتا ين قو اللٍت علّيها،ألهَنا إذا كانت ٖتت غًٍتٍّش من ق: كالتللّيل
: ١تنع الزكاة عنها

.  أعطّيت من الزكاة،أف تلوف ٖتت غٍت، فلو كانت ٖتت فقَت- 1
 ؛ فإهَنا تػيٍلطىى من الزكاة، ٓتّيل: أم؛أف يلوف ىذا اللٍت من قنا، فلو كانت ٖتت غٍت ٦تسك - 2

قىاتي لًٍل يقىرىاًء  ﴿:-تلاىل - ألهَنا َل تستلن ٔتن ٖتتها، فهي ال زالت فقَتة تدخل ٖتت عمـو قولو  ًإ٪َتىا الَصدى
 .[60 :التوبة] ﴾...كىاٍلمىسىاًكُتً 

 :األصل والفرع: رابًعا
 ال ٬توز لئلنساف أٍف يدفع الزَكاة ألصلو كى  اآلباء كاألمهات كإف عىلىٍوا، كال ٬توز أف يدفع :أم

. الزكاة ل رعو كى  األبناء كالعنات كإف نزلوا كىذا قوؿ ا١تذىب
كعلّيو فبل ٬توز أف يدفع الزكاة ألبّيو أك أمو أك أجداده كإف عىلىوا، ككذلك ال ٬توز أف يدفع الزكاة 

. البنو أك بنتو كأبنائهما كإف نزلوا
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 فبل يلطّيه  ،كعللوا ذلك بأَف األصل كال رع ٕتب الَن قة علّيهما بلل حاؿ إذا كانوا فقراء كىو غٍت
ذه اٟتاؿ تلوف فائدة الزَكاة تلود إلّيو؛من الزكاة  ألنَو ؛ ألَف دفع الزكاة إلّيه  تسقط كاجعنا كىو الن قة، ٔك

. ٔا كَفر على ن سو حق الن قة
. أنَو ال ٬توز دفع الزكاة إىل األصل أك ال رع مطلقنا: فا١تذىب

: أف ُب ا١تسألة ت صّيبلن، كأف األصوؿ كال ركع ينقسموف قسمُت: كاألظهر كا أعل 

: مىٍن تلزمو ن قته ، كى  على حالُت: القسم األول

 أف يلوف قادرنا على الَن قة علّيه ، فهؤالء ال ٬توزي دفع الزَكاة إلّيه  بإٚتاع :الحال األولى
. 117الللماء

. ألنَو بدفلو الزكاة ٢ت  يسقط كاجعنا علّيو كىو الن قة علّيه : كالتللّيل

. جوازي دفع الزكاة ٢ت - كا أعل  -  أف يلوف عاجزنا عن الَن قة علّيه ، فاألظهر :الحال الثانية
ألنَو بدفع الزكاة ٢ت  َل يسقط كاجعنا علّيو كالن قة، كألنو ال دلّيل على عدـ جواز دفع : كالتللّيل

. الزكاة إلّيه 
 كال يستطّيع الن قة على ،رجل يتسَل  راتعنا قدره ثبلثة آالؼ ال يل ي إال لو كألكالده: مثاؿ ذلك

 َل يست د أبوه شّيئنا، كيعقى ملدكمنا ال ن قةى كال زكاة، فلو أف ييلطي ،أبّيو، فهو إٍف أخرج زكاة مالو للعلّيد
 فبل ٬توز لو ، ألنَو َل يسقط حِقا كاجعنا بدفلو الزكاة إلّيو، أَما إف كاف قادرنا على الن قة على أبّيو؛أباه الزكاة

وز  ":(104ص) ،"االختّيارات" قاؿ شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمّية ُب ؛أف يدفع الزكاة ألبّيو بإٚتاع الللماء ك٬تى
 لوجود ؛صرؼ الزكاة إىل الوالدين كإف علوا، كإىل الولد كإف س ل إذا كانوا فقراء كىو عاجز عن ن قته 

، كىو أحد القولُت ُب مذىب أٛتد ". ا١تقتضى الساَل عن ا١تلارض ا١تقاـك
. مىٍن ال تلزمو ن قته : كالقس  الثاين

. كذلك كأٍف يلوف غَت كارث لو كابن العنت أك ألف مالو ال يَتسع لن قتو
. كما تقدـ يركف عدـ جواز دفع الزكاة ٢ت : فا١تذىب

. جواز دفع الزكاة ٢ت : كاألظهر كا أعل 
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 ألنَو بذلك َل يسقط كاجعنا علّيو كالن قة، كال دلّيل على عدـ جواز دفع الزكاة ؛كما تقدـ: كالتللّيل
الصدقة على ا١تسلُت )): قاؿ إلّيو، بل دفع الزكاة إلّيه  أفضل ٟتديث سلماف بن عامر عن النيب 

 : كقاؿ الًتمذم، ركاه أٛتد كالًتمذم كالنسائي كابن ماجو؛((صدقة، كعلى ذم الرح  ثنتاف صدقة كصلة
". حسن"

 خبلفنا للمذىب الذم ٛتلوه على الصدقة ،كاٟتديث عاـ يدخل فّيو الصدقة الواجعة كا١تستحعة
. ا١تستحعة

 لو كاف األصل أك ال رع مستلنّينا بالن قة كأف يلوف ابنه ين ق علّيو أبوه أك أب ين ق علّيو :مسألة
 ألنو يسقط كاجب الن قة، كللن لو ؛ ف ي ىذه اٟتالة كما تقدـ ال ٬توز لبلبن أف يدفع ألبّيو الزَكاة،ابنو

 فهل ٬توز لبلبن أف يؤدم دىٍين أبّيو من ، فهو يسمى غارمنا لن سو،كاف على األب دىٍين ال يستطّيع سداده
الزكاة؟ 

.  أنو ٬توز لو ذلك:الصواب
ألنَو ال ٬تب على االبن سدادي دىٍيًن األب، فهو بدفلو الزكاة َل يسقط كاجعنا علّيو، ككذلك : كالتللّيل

الللس ٬توز لؤلب سداد دىٍيًن ابنو من الزكاة إف كاف مستحِقا؛ ألف سدادى الدين ال ٬تب علّيو، فهو َل 
أَف اإلنسافى ال ٬توز لو أف يسقط بزكاتو أك "يسقط كاجعنا علّيو بدفلو للزكاة، كتقدـ أف القاعدة ُب ذلك 

". ك ارتو كاجعنا علّيو
إذا كاف على الولد دىٍين كال : "(25/92) ،"٣تموع ال تاكل"قاؿ شّيخ اإلسبلـ ابن تّيمّية ُب  - 

".  جاز لو أف يأخذ من زكاة أبّيو ُب أظهر القولُت ُب مذىب أٛتد كغَته،كفاء لو

 :العبد: خامًسا
. فاللعد ال تدفع الزكاة إلّيو

: كالتللّيل
.  كإ٪َتا يذىب لسّيده،ألنو ىو كمالو لسّيده، فلو أيعطي ماالن َل ٯتللو - 1
 . فهو غٍت بلٌت سّيده،كألنو ٕتب ن قتو على سّيده - 2

يلاتىب - 
 :-تلاىل -  فإنَو يػيٍلطىى من الزَكاة كما تقدـ لدخولو ُب عمـو قولو ،ييستثى من ذلك ا١ت

 فإنَو يلطى من ، كاستثٌت بلض الللماء إذا كاف اللعد من اللاملُت علّيها،[60 :التوبة] ﴾كىُب الْرقىابً ﴿
.  ألنَو كاألجَت ُب ذلك؛الزكاة على عمالتو
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 :الزوج: سادًسا
.  كىو قوؿ ٚتهور الللماء،ال يصح للزكجة أف تدفع زكاهتا لزكجها، كىذا قوؿ ا١تذىب

.  فهو يشعو ال رع كاألصل،بقوة الصلة بّينهما: كعَللوا ذلك

 أنَو ٬توز للزكجة أف تدفع زكاهتا لزكجها ما داـ مستحِقا، كىذا القوؿ ركاية عن اإلماـ :والقول الثاني
. أٛتد كىو األظهر كا أعل 

: كالتللّيل
.  فهي َل تسقط كاجعنا علّيها بدفلها الزكاة لزكجها،ألَف ن قة الزكج لّيست كاجعة على الزكجة - 1
 : فاألصل أنو يدخل ُب عمـو اآلية، كما داـ فقَتنا،للدـ الدلّيل على منع دفع الزكاة للزكج - 2

قىاتي لًٍل يقىرىاءً ﴿  .[60 :التوبة] ﴾ًإ٪َتىا الَصدى

 إَنك أمرت بالصدقة، ككاف عندم ،يا نيب ا: " حّيث قالت؛حديث زينب امرأة ابن مسلود - 3
 : فأردت أف أتصدؽ بو، فزع  ابن مسلود أنَو ىو ككلده أحُق من تصدقت علّيه ، فقاؿ النيب ،حلي
 كىذا ل ظ العخارم، كُب ، مت ق علّيو؛((صىدىؽى ابن مسلود، زكجك ككلدؾ أحُق من تصدقت بو علّيه ))

 .(( كأجر الصدقة،أجر القرابة: ٢تما أجراف)): ل ظ مسل 

. بأنو ٭تمل على صدقة التطوُع كعلى ىذا ٛتلو ا١تذىب: كنوقغ ىذا االستدالؿ
 كاإلجزاء إ٪َتا يلوف ،"إٔتزئ عٍت؟ ":بأنَو جاء ُب بلض الْركايات أهَنا قالت: كنوقشت ىذه ا١تناقشة

 ىل ىي كاجعة أك ،ُب الواجب، كأيضنا حّينما سألت زينب َل يست صل عن الَصدقة اليت تسأؿ عنها
تمل الواجب كا١تستحب كالقاعدة أَف ترؾ االست صاؿ ينزؿ منزلة  ":مستحعة؟ فّيعقى اٟتديث على عمومو ٭تى

نع من إعطاء الزكجة زكاهتا ،"اللمـو  كأيضنا لو ٛتلنا ىذا اٟتديث على الصدقة ا١تستحعة، فبل دلّيلى ٯتى
. لزكجها، فاألصل جواز ذلك لدخولو ُب عمـو ال قراء

 كىي أهَنا ستنت ع ،ذكر أصحاب ا١تذىب علةن أخرل للدـ جواز إعطاء الزكجة زكجها الزَكاة: تنبيو
 كمن ذلك ما أخذه من الزكاة، كىذه الًلَلة ، ألَف الزكج سّين ق على زكجتو؛من الزَكاة لو أعطتها لزكجها
 إَف الزكجة تلطي : ألَف اإلنساف ال يرجو بزكاتو ن ع ن سو، كعلّيو نقوؿ؛علة كجّيهة ٢تا حظ من النظر

 كأف تلوف غنّية كزكجها فقَت كأبناؤىا ، أك تسقط كاجعنا،زكجىهىا الزَكاة بشرط أال تنت ع منو ٔذه الزَكاة
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 لّيسْدد ديونو أك يشًتم ما ٮتصو كثوب ؛ فّيجب علّيها أٍف تن قى على أبنائها، أَما إذا أعطت الَزكج،فقراء
. 118 فبل بأس، أك تسقط كاجعنا، أك غَته ٦تا ال تنت ع بو، أك لّين قها على أبناء من زكجتو األخرل،ك٨توه

.  أما إعطاء الزكج زكجتو زكاتو، كأف تلوف الزكجة فقَتة:فائدة
. أنو ال ٬توز: فا١تذىب

: كعَللوا ذلك
.  كىذا يشعو ال رع كاألصل،بقوة الصلة بّينهما- 1
 .أف إعطاء الَزكج زكجتو زكاتو يسقط حِقا كاجعنا على الزكج كىو الن قة- 2

 بشرط أال ييسًقط اٟتق الواجب ،أنو ٬توز للزكج أف يلطي زكجتو زكاتو-: كا أعل  - كاألظهر 
 فهو َل يسقط حِقا كاجعنا ، فسداد الدين ال ٬تب على الزكج، لتسدد دينها؛علّيو كىو الن قة، كأف يلطّيها

 ألنَو ال ٬تب على الَزكج أف ين قى علّيه ، أَما ؛ فبل بأس،علّيو، أك يلطّيها لتن ق على أكالدىا من زكج آخر
 ألَف ىذه ن قة كاجعة علّيو ال ٬تزئ أف ٬تلل الزكاة ؛ فبل ٬توز، أك لطلامها ك٨تو٫تا،إذا أعطاىا ١تلعسها

. مقامها

.  ٍب تعَُت لو علسو، فأعطاىا من ظنو غَت أىل ٢تا، من هتاكف ُب زكاتو:المسألة السادسة
 فهل ٕتزئ زكاتو؟ ، ٍب بلد ذلك تعَُت لو أنو فقَت،رجل أعطى زكاتو رجبلن يظنو غنِّيا: مثاؿ ذلك

. أهَنا ال ٕتزئو زكاتو-: كا أعل  - ا١تذىب كىو األظهر 
ألنو دفع زكاتو كىو يلتقد أنو كضلها ُب غَت موضلها، فهو َل يؤْد اللعادة على كجهها : كالتللّيل

.  ألنو أعطى زكاتو كىو يظنو غَت أىل ٢تذه الزكاة؛ا١تطلوب، كحالو حاؿ ا١تتبلعب ا١تتساىل
.  ٍب تعَُت لو أنو لّيس أىبلن ٢تا،كما حل  علس ىذه ا١تسألة بأٍف يلطّيها من يظنو أىبلن للزكاة - 

 انقطلت ُب : فّيقوؿ،رجل أعطى زكاتو رجبلن آخر اَدعى أنو ابن سعّيل، كأف يأتّيو: مثاؿ ذلك
 فهل ٕتزئو ، فأعطاه زكاتو، ٍب تعَُت لو بلد ذلك أنو لّيس ابن سعّيل، بسعب سرقة نقودم ك٨تو ذلك؛س رم
زكاتو؟ 
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أهَنا ال ٕتزئو إالَ للٍت ظنو فقَتنا، فللى ىذا القوؿ لو كضلها ُب أم صورة من الصور ظِنا : ا١تذىب
 فإهَنا ٕتزئو ، فّيخرج غَتىا إال ُب صورة كاحدة، َل ٕتزئو زكاتو، ٍب تعَُت لو خبلؼ ذلك،منو أنَو أىل للزكاة

.  ٍب تعَُت لو أنو غٍت فقالوا ٕتزئو،فّيما لو أعطاىا مىٍن يظنو فقَتنا
 فؤلف ال قر ،بأنو ال ٮت ى حاؿ من يستحق الزَكاة ُب اللالب، كأَما استثناء صورة اللٍت: كعللوا ذلك

. كسّيأٌب قريعنا- رضي ا عنو - ٮت ى أمره ُب اللالب، كٟتديث أيب ىريرة 
كا -  كىذا القوؿ ىو األظهر ،أهَنا ٕتزئو مطلقنا إف كاف ذلك بلد االجتهاد كالتحْرم: كالقوؿ الثاين

. 119كىو اختّيار شّيخنا ابن عثّيمُت- أعل  
: أمثلو ذلك

.  فإهَنا ٕتزئو، ككاف ذلك بلد التحْرم، فعاف أنَو غَت غاـر،رجله أعطى رجبلن يظنو غارمنا- 
 . فإهَنا ٕتزئو بلد التحرم، فعاف أنَو غَت ابن سعّيل،رجلي أعطى رجبلن يظنو ابن سعّيل- 

 . فإهَنا ٕتزئو بلد التحرم، فعاف أنَو غٍت،رجله أعطى رجبلن يظنو فقَتنا- 

 . فإهَنا ٕتزئو بلد التحْرم، فعاف أنَو ععد،رجله أعطى رجبلن يظنو حرِا مستحِقا- 

 فإهَنا ٕتزئو ، كغَت ذلك من الصور، فإهَنا ٕتزئو بلد التحْرم، فعاف كافرنا،رجله أعطى رجبلن يظنو مسلمنا- 
 .إذا كاف ذلك بلد التحرم

: كيدؿ على ذلك
 كىو بتحريو كاجتهاده ،[16 :التلابن ]﴿فىاتَػقيوا الَلوى مىا اٍستىطىٍلتيٍ ﴾ :-تلاىل - عمـو قوؿ ا - 1

. اتقى ا ما استطاع
 ألتصدقن بصدقة، :قاؿ رجل)) :قاؿ رسوؿ ا : قاؿ- رضي ا عنو - حديث أيب ىريرة - 2

الله  لك اٟتمد، :  فوضلها ُب يد سارؽ، فأصعحوا يتحدثوف تيصْدؽ على سارؽ فقاؿ،فخرج بصدقتو
 ،تيصْدؽ اللّيلة على زانّية: ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتو فوضلها ُب يد زانّية، فأصعحوا يتحدثوف

 الله  لك اٟتمد، ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتو فوضلها ُب يد غٍت، فأصعحوا يتحدثوف تيصْدؽ :فقاؿ
أَما صدقتك على :  كعلى غٍت، فأيٌبى فقّيل لو، كعلى زانّية،الله  لك اٟتمد، على سارؽ: على غٍت، فقاؿ
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 ، كأَما اللٍت فلللو يلتِب،سارؽ، فلللو أف يستلَف عن سرقتو، كأَما الزانّية فلللها أف تستلَف عن زناىا
.  مت ق علّيو؛((فّين ق ٦تا أعطاه ا
.  قيعلت عند ا تلاىل،أف صدقتو على اللٍت كىو حُت أعطاه يظنو فقَتنا: ككجو الداللة

 :صدقة التطوع: المسألة الثامنة
 خت  كتاب ، سواء ُب ا١تاؿ كالزكاة أـ ُب العدف كزكاة ال طر،١تا ذكر صاحب الزَاد الصدقة الواجعة

.  كىي صدقة التطوع،الزكاة ٔتا ٬تِب ما ٭تصل ُب الصدقة الواجعة من خلل

 :صدقة التطوع مستحبة - 
كال قهاء منه  من ي رؽ بُت ا١تستحب كىو ما ثػىعىتى باالجتهاد كالقّياس كبُت ا١تسنوف كىو ما ثعت 

ا كاٟتنابلة، فصدقة التطوع مسنونة  كاألدَلة من اللتاب كالسنة على ،بالنص، كمنه  من ٬تلل ا١تراد كاحدن
: ذلك كُب بّياف فضلها كثَتة منها

﴿ًإَف اٍلميٍسًلًمُتى كىاٍلميٍسًلمىاًت كىاٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت كىاٍلقىانًًتُتى  :-تلاىل - من اللتاب قولو  - 1
كىاٍلقىانًتىاًت كىالَصاًدًقُتى كىالَصاًدقىاًت كىالَصاًبرًينى كىالَصاًبرىاًت كىا٠تٍىاًشًلُتى كىا٠تٍىاًشلىاًت كىاٍلميتىصىْدًقُتى كىاٍلميتىصىْدقىاًت 
كىالَصاًئًمُتى كىالَصاًئمىاًت كىاٟتٍىاًفًظُتى فػيريكجىهيٍ  كىاٟتٍىاًفظىاًت كىالَذاًكرًينى الَلوى كىًثَتنا كىالَذاًكرىاًت أىعىَد الَلوي ٢تىي  َمٍلً رىةن 

[. 35 :األحزاب ]كىأىٍجرنا عىًظّيمنا﴾
ثىًل حىَعةو أىنعىتىٍت سىٍععى سىنىاًبلى ُب كيْل  :-تلاىل - قولو  -  ًعّيًل الَلًو كىمى ﴿مىثىلي اَلًذينى يينً قيوفى أىٍموىا٢تىيٍ  ُب سى

[. 261 :العقرة ]سينعػيلىةو ْمئىةي حىَعةو كىالَلوي ييضىاًعفي ًلمىن يىشىاءي كىالَلوي كىاًسعه عىًلّي ه﴾
﴿ًإَف اٍلميَصْدًقُتى كىاٍلميَصْدقىاًت كىأىقٍػرىضيوا الَلوى قػىٍرضنا حىسىننا ييضىاعىفي ٢تىيٍ  كى٢تىيٍ   :-تلاىل - كقولو  - 
.  كاآليات كثَتة،[18 :اٟتديد ]أىٍجره كىرًنه﴾

ما تصدؽ أحد بصدقة من )) :قاؿ النيب - رضي ا عنو  - حديث أيب ىريرة: من السنة - 2
فًتبو ُب كْف الرٛتن حىت - كإف كاف ٘ترة - إالَ أخذىا الرٛتن بّيمّينو - كال يقعل ا إال الطّيب - طّيب 

.  مت ق علّيو؛(( كما ييريب أحديك  فػىليَوه أك فصّيلو،تلوف أعظ  من اٞتعل
الصدقة نتاج اللمل، كأحوج ما يلوف الْنتاج إىل الًتبّية إذا كاف فطّيمنا، فإذا أحسن : "قاؿ ابن حجر

فإَف اللعدى إذا تصدؽ من - ال سّيما الصدقة -  انتهى إىل حْد اللىمىاؿ، ككذلك عمل ابن آدـ ،اللناية بو
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 حىت تنتهي بالتضلّيف إىل نصابو تقع ا١تناسعة ،كسب طّيب ال يزاؿ نظر ا إلّيها يلسعها نلت اللماؿ
. 120" نسعة ما بُت التمرة كاٞتعل،بّينو كبُت ما قدـ

 أىٍنً ق أيٍنً ق ،يا ابنى آدـ-: عز كجل - قاؿ ا )) :قاؿ النيب  ":-رضي ا عنو  - حديث أيب ىريرة- 
.  مت ق علّيو؛"((علّيك
 .121((ما نقصت صدقة من ماؿ)) :قاؿ النيب - رضي ا عنو  - حديث أيب ىريرة- 

. كاألحاديث ُب فضلها كاٟتث علّيها كثَتة لّيس ىذا موطن بسطها
: صدقة التطوع ٢تا كقتاف - 

كقت مطلق ُب ٚتّيع األزمنة كاألملنة كاألحواؿ، كاألحاديث ُب فضل الصدقة كاٟتث : الوقت األكؿ
. علّيها مطلقة كىي كثَتة

: كقت مقَّيده كتتأكد ُب: الوقت الثاين
. كمَلة كا١تدينة: ا١تلاف ال اضل - 1

. لشرؼ ا١تلاف كىو اٟتـر: كالتللّيل
. كرمضاف، كعشر ذم اٟتجة: الَزماف ال اضل - 2

أجود الناس،  كاف رسوؿ ا : "قاؿ- رضي ا عنو  - حديث ابن ععاس: كيدؿ على ذلك
.  اٟتديث مت ق علّيو؛..."جِبيلككاف أجودى ما يلوف ُب رمضاف حُت يلقاه 

ما من أياـو اللملي الصاحل فّيهَن أحب إىل )) :قاؿ النيب - رضي ا عنو  - كحديث ابن عَعاس
كال اٞتهاد ُب سعّيل ا إالَ رجله خرج : كال اٞتهاد ُب سعّيل ا، فقاؿ: ا من ىذه األياـ اللىٍشًر، قالوا

 . ركاه العخارم؛((بن سو كمالو كَل يرجع من ذلك بشيء
. (آاعات)كشدة اٟتاجة كأياـ الِبد كأياـ اٞتوع : األحواؿ ال اضلة - 1

ـه ُب يػىٍوـو ًذم مىٍسلىعىةو  ﴿:-تلاىل - لك قولو ذكيدؿ على   قاؿ الشّيخ ،[14 :العلد] ﴾أىٍك ًإٍطلىا
. 122" ٣تاعة شديدة، بأف يطل  كقت اٟتاجة، أشد الناس حاجة:أم: "السلدم
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 كإ٪َتا ىناؾ ،ف ي ىذه ا١تواضع الثبلثة تتأكد الَصدقة، كما تقدـ من أمثلة ا١تواضع لّيس ىذا حصرىا
إَف الشمس )):  ٟتديث عائشة مرفوعنا؛ كوقًت كسوؼ الشمس كخسوؼ القمر،أزماف تتأكد فّيها الصدقة

 فادعوا ككِبكا كتصدقوا ، فإذا رأيت  ذلك، كال ٟتّياتو،كالقمر آيتاف من آيات ا ال ٮتس اف ١توت أحد
.  ركاه العخارم؛((كصلوا

اٍلميجىاًىًدينى فىَضلى الَلوي ﴿:  قاؿ تلاىل؛كىناؾ أحواؿ تتأكد فّيها غَت شدة حاجة كحاؿ اللزك
بًأىٍموىا٢تًًٍ  كىأىن يًسًهٍ  عىلىى اٍلقىاًعًدينى دىرىجىةن كىكيبلِ كىعىدى الَلوي اٟتٍيٍسٌتى كىفىَضلى الَلوي اٍلميجىاًىًدينى عىلىى اٍلقىاًعًدينى أىٍجرنا 

 ألَف اإلنساف حاؿ الضّيق كا١ترض كاالضطرار يتصدؽ، ؛، ككحاؿ الصحة كالسلة[95 :النساء ]عىًظّيمنا﴾
رضي ا  -  كحب ا١تاؿ يطلى، جاء ُب حديث أيب ىريرة، فدكاعي الصدقة أقل،كأَما حاؿ السلة كالصحة

أف تصدؽ كأنت )):  أُم الصدقة أعظ ؟ قاؿ،فقاؿ يا رسوؿى ا أَف رجبلن أتى رسوؿ ا - عنو 
 . مت ق علّيو؛((صحّيح شحّيح ٗتشى ال قر كتأمل اللٌت

. كاألمثلة كثَتة كلّيس ىذا موضع بسطها

إذا تلارض شرؼ ا١تلاف : مسألة: "(6/269) ،"ا١تمتع" قاؿ شّيخنا ابن عثّيمُت ُب :فائدة نفسية
". كشرؼ األحواؿ، فأيهما يقدـ؟

 ألَف الصدقة إ٪َتا شرعت لدفع اٟتاجة، فال ضل فّيها باعتعار ؛يقدـ شرؼ األحواؿ: اٞتواب
أف ال ضل إذا كاف يتللق : "اٟتاجات يتللق بن س اللعادة، كقد سعق قاعدة مي ّيدة ُب ىذا العاب، كىي

. اىػ"  كانت مراعاتو أىٍكىلى من ال ضل الذم يتللق بزماهنا أك ملاهنا،بذات اللعادة
. يسن أف يتصدؽ بال اضل عن ك اية من ٯتونو - 
 فإنَو يتصدؽ بالزَائد عن ن قتو كن قة من ٯتوهن ، كعلّيو فإنَو ، إنَو إذا أراد أف يتصدؽ اإلنسافي :أم

 لّيعُْت أف ا١تتصدؽ ال ؛يعدأ بسد ك ايتو كك اية من ٯتوهن  ٍب يتصدؽ، كىذه اللعارة جاء ٔا صاحبي الزاد
. يقدـ صدقتو على ن قة من ٯتوف

الّيد الليلّيا خَت من الّيد الُس لى، )): قاؿ حديث حلّي  بن حزاـ أَف النيب : كيديُؿ على ذلك
.  مت ق علّيو؛((كابدأ ٔتن تلوؿ، كخَت الَصدقة عن ظهر غٌت

 ألَف ؛قَدـ من ٕتب لو الن قة كى  من يلو٢ت  على الصدقة ا١تستحعة أَف النيب : ككجو الداللة
.  ما فضل من غناه: أم؛أَف خَت الصدقة عن ظهر غٌت الواجب مقدـ على ا١تسنوف، كبُت النيب 

 إنَو تصدؽ ٔتا ينقص الن قة؟ : أم؛كما اٟتل  لو قَدـ الصدقة على الن قة - 
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.  فإنَو يأٍب بذلك،من تصدؽ كترؾ من ٯتونو ببل ن قة أك نقص ن قته 
ك ى با١ترء إٙتنا أٍف يضّيع )): قاؿ حديث ععدا بن عمرك بن اللاص أَف النيب : كيديُؿ على ذلك

 كىو إنقاصو من ، ألنَو فرط ُب كاجب؛ كيأٍب، من يلزمو قوهت : أم؛ كمن يقوت، ركاه مسل ؛((مىن يقوت
.  كي رط ُب الواجب،ن قة من يلزمو ن قته ، كال شىَك أف ىذا من قَلة ال قو أف يقدـ التطوع

 كىل ٬توز لئلنساف أٍف يتصَدؽ بلامل مالو؟- 
: اختلف أىل ُب حل  التصدؽ ّتمّيع ا١تاؿ

 بات اؽ األئمة األربلة أنَو ال ٬توز أف يتصدؽ ّتمّيع مالو، كيًتؾ مىن ٕتب علّيو أٍف ين ق علّيه  :أوالً 
ونو؛ ألَف ن قته  كاجعة علّيو، فبل يقَدـ الن ل على ال رض، ك١تا ركاه مسل  أف النيب    كأىلو كمن ٯتى

 كللَته من األدلة الَدالة على كجوب الن قة كإٍب من ،((ك ى با١ترء إٙتنا أف ٭تعس عمن ٯتلك قوتو)): قاؿ
.  ضّيع ىذا الواجب

 ما زاد على ن قة مىن ٕتب علّيو ن قته ، فجمهور الليلماء أَف إمساؾى ما ٖتتاج إلّيو من ا١تاؿ :ثانًيا
: أىٍكىل من إخراج مالو كلو ُب الصدقة إالَ بشرطُت

. أف يلوف ذا ملسب ُب ا١تستقعل يرجوه- 1
أف يلوف كاثقنا من ن سو ٭تسن التوُكل، كالصِب على ال قر، كالتل ف عن ا١تسألة، فإذا توَفر - 2
:  الشرطاف

باستحعاب الَصدقة ّتمّيع ا١تاؿ، كىذا ىو القوؿ ا١تصحح عند الشافلّية، كظاىر كبلـ ا١توفق : قّيل
. ُب ا١تلٍت

. 123ّتواز ذلك، كىو ا١ت هـو من مذىب ا١تاللّية كالشافلّية: كقّيل
تعَُت ٦تا تقدـ أف من أراد أٍف يتصدؽ ّتمّيع مالو الزَائد عن ن قة من ٕتب علّيو ن قتو ال ٯتنع - 

. 125، كاختاره الشّيخ ابن جِبين124بشرطُت تقدـ ذكرىا، كاختاره شّيخنا ابن عثّيمُت
: كيدؿ على ذلك
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ٯتىافى ﴿: على األنصار بإيثارى ؛ حّيث قاؿ تلاىل- عَز كجَل - ثناء ا - 1 كىاَلًذينى تػىعػىَوءيكا الَدارى كىاإٍلً
ديكفى ُب صيديكرًًىٍ  حىاجىةن ٦تَا أيكتيوا كىيػيٍؤثًريكفى عىلىى أىنٍػ يًسًهٍ  كىلىٍو كىافى  ُعوفى مىٍن ىىاجىرى إًلىٍّيًهٍ  كىالى ٬تًى ًمٍن قػىٍعًلًهٍ  ٭تًي

. [9 :اٟتشر] ﴾ًًٍٔ  خىصىاصىةه 
ُب قصة تصُدؽ أيب بلر ّتمّيع مالو، كقاؿ - رضي ا عنو - حديث عمر بن ا٠تطاب - 2

، كاٟتديث ركاه أبو داكد "تركت ٢ت  ا كرسولو: "، فقاؿ((ما تركت ألىلك؟: )) حّينما سألو النيب 
. حديث حسن صحّيح: ، كقاؿ(3675)، كالًتمذم (1678)

  ُب قصة الرجل األنصارم الذم أخذ ضّيف النيب - رضي ا عنو - حديث أيب ىريرة - 3
، فأخذه األنصارم، كلّيس عنده من الطلاـ إال طلامو كألىلو ((من ييضّيف ىذا؟)) :لعّيتو حّينما قاؿ

إف ا عجب من )): بلد ذلك  كصعّيانو، فنَومت امرأتو صعّياهنا كأكل الضّيف، كَل يأكبل، فقاؿ النيب 
(. 2054)، كمسل  (3798) كاٟتديث ركاه العخارم ،((صنّيللما بضّي لما العارحة

رضي - ُب قصة الثبلثة الذين خيْل وا، قاؿ كلب - رضي ا عنو - حديث كلب بن مالك - 4
: يا رسوؿ ا، إَف من توبيت أف أ٩تلعى من مايل صدقة إىل ا كرسولو، فقاؿ رسوؿ ا: قلت :-ا عنو 

. 126((أمسك علّيك بلض مالك، فهو خَت لك))
رضي ا - كظاىر ىذه األدلة أهَن  َل يًتكوا شّيئنا ألىالّيه ، كاٞتواب عن ذلك أَف أبا بلر الصديق 

ُب اآلية ٖتقق فّيه  الَشرطاف السابقاف، فلندى  من التوُكل كالصِب - رضي ا عنه  - كاألنصار - عنو 
الشيء اللظّي ، كأيضنا كانوا يؤملوف ن قته  ُب ا١تستقعل؛ حّيثي كانوا يشتللوف فّيعّيلوف كيشًتكف، كأَما 

. 127األنصارم فالضّيافة علّيو كاجعة
إَف التصدؽ ّتمّيع ا١تاؿ ٮتتلف باختبلؼ األحواؿ، فمن كاف قويِا على ذلك يلل  : "قاؿ الشوكاين

نع، كعلّيو يتنزؿ فلل أيب بلر الصديق  كإيثار األنصار على - رضي ا عنو - من ن سو الصِب َل ٯتي
، كُب ((ال صدقة إال عن ظهر غٌتن ))أن سه  كلو كاف ٔ  خصاصة، كمن َل يلن كذلك فبل، كعلّيو يتنزؿ 

. 128((أفضل الصدقة ما كاف عن ظهر غٌتن ))ل ظ 
 كاٟتمد  الذم بنلمتو تت  ، كيلّيو كتاب الصّياـ،ًب ْتمد ا االنتهاء من شرح كتاب الزَكاة

 .الصاٟتات
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