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 المقدمة

إن احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور 
أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
ًله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده 

وم ومن تبعهم بإحسان إىل ي، ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه
ًالدين وسلم تسليام كثريا  :أما بعد، ً

 بينت فيها بإجياز كل ما ))الزكاة يف اإلسالم ((فهذه رسالة خمترصة يف 
فام ، وقرنت كل مسألة بدليلها من الكتاب والسنة، حيتاجه املسلم يف زكاته

وما كان من خطأ أو تقصري فمني ، كان من صواب فمن اهللا الواحد املنان
 .  بريء منه ورسوله واهللا، ومن الشيطان

ًوقد استفدت كثريا من تقريرات وترجيحات شيخنا اإلمام 
ونور ، عبدالعزيز بن عبداهللا بن عبدالرمحن ابن باز قدس اهللا روحه

 .ورفع منزلته يف الفردوس األعىل، رضحيه
 :وقد قسمت البحث إىل عدة مباحث عىل النحو التايل

 .ًعالغة، ورش: مفهوم الزكاة: املبحث األول 
 .منزلة الزكاة يف اإلسالم: املبحث الثاين
َفوائد الزكاة وحكمها: املبحث الثالث ِ َِ. 
 .حكم الزكاة يف اإلسالم: املبحث الرابع

 .رشوط وجوب الزكاة: املبحث اخلامس



 

 

٤ 

 .زكاة الدين: املبحث السادس
 .مسائل مهمة يف الزكاة: املبحث السابع
 .لسائمةزكاة هبيمة األنعام ا: املبحث الثامن
 .زكاة اخلارج من األرض: املبحث التاسع
 .الذهب والفضة واألوراق النقدية: زكاة األثامن: املبحث العارش

 .زكاة عروض التجارة واألسهم والسندات: املبحث احلادي عرش
 .زكاة الفطر: املبحث الثاين عرش
 .مصارف الزكاة يف اإلسالم: املبحث الثالث عرش
 .قة التطوع يف اإلسالمصد: املبحث الرابع عرش

ًواهللا تعاىل أسأل أن جيعل هذا العمل القليل مباركا، خالصا لوجهه  ً
ًالكريم، مقربا ملؤلفه، وقارئه، ونارشه، من جنات النعيم، وأن ينفعني به 
يف حيايت وبعد ممايت، وأن ينفع هبا كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه وتعاىل 

بنا ونعم الوكيل، وال حول وال خري مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حس
ًمحدا يليق بجالله ، قوة إال باهللا العيل العظيم، واحلمد هللا رب العاملني

وعظيم سلطانه، وصىل اهللا وسلم عىل عبده ورسوله، وخريته من خلقه، 
وأمينه عىل وحيه، نبينا حممد بن عبداهللا، وعىل آله وأصحابه، ومن تبعهم 

 .بإحسان إىل يوم الدين


 أبو عبدالرمحن: لفاملؤ
 هـ١٦/١٢/١٤٢٦حرر بعد عصر يوم اإلثنين الموافق 
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٥ 
 

 لغة، وشرعاً: مفهوم الزكاة: المبحث األول
الطهارة، والنامء، والربكة، واملدح، : أصل الزكاة يف اللغة: لغةة الزكا

 .)١(وكل ذلك قد استعمل يف القرآن واحلديث
، )٢(زكا الزرع إذا نام وزاد:  والزيادة، يقالالنامء،: ًوالزكاة لغة أيضا

 .)٣(زكوات: ومجع الزكاة
َفأردنا أن يبدل[:  الصالح، قال اهللا تعاىل:ًوالزكاة أيضا ِ ْ ُْ َْ َ َ َ ًهام رهبام خريا ـَ ْ ُ ُّ ََ َ َ ُ

ًمنه زكاة وأقرب رمحا ْْ ُ ََ َ َُ ً َ َ ْ ِ[
ًخريا منه عمال صاحلا: ًصالحا، وقيل: قيل. )٤(  ًً .

ُولوال فضل اهللا[: وقال تعاىل َْ َ ْ ٍ عليكم ورمحته ما زكى منكم من أحد َ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ َ َ ْ ُْ ُْ َ َ ُ َ ْ َ 
ًأبدا َ َّولكن اهللا[أي ما صلح منكم، . )٥(]َ َِ َ يزكي من يشاءَ َ َ ُْ ِّ َ[

أي . )٦( 
؛ ))ٌزكاة((: ُيصلح من يشاء، وقيل ملا خيرج من املال للمساكني ونحوهم

، ونامء باإلخالف من اهللا تعاىل، وإصالح، وتثمري له، ألنه تطهري للامل
 .)٧(وزكاة الفطر طهرة لألبدان، فالزكاة طهرة لألموال

 : عىل النحو اآليتوالزكاة أنواع ثالثة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، ٢/٣٠٧، زكـاب احلديث واألثر، البـن األثـري، بـاب الـزاي مـع الكـاف، مـادة النهاية يف غري )١(
 .١٤/٣٥٨، زكاولسان العرب، البن منظور، باب الواو والياء من املعتل فصل الزاي، مادة 

ــر )٢( ــات للجرجــاين، ص : انظ ــة، ١٥٢التعريف ــن قدام ــي الب ــن ٤/٥، واملغن ــع الب ــرشح املمت ، وال
 .٦/١٧عثيمني، 

 .٢٠٨عجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص م )٣(
 .٨١: سورة الكهف، اآلية )٤(
 .٢١: سورة النور، اآلية )٥(
 .٢١: سورة النور، اآلية )٦(
 .١٤/٣٥٨ لسان العرب، البن منظور، باب الواو والياء من املعتل، فصل الزاي، )٧(
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٦ 
َونفس وما سواها [: زكاة النفس، قال اهللا تعاىل: النوع األول َّ َ ََ َ ٍ ْ ْ فأل*َ َ َهمها ـَ ََ

َفجورها وتقواها  َ َ َ ُْ َُ َ قد أفلح من زكاها*َ ْ ََّ َ َْ َ ْ ََ[
 )١(. 

تطهريها من الرشك، والكفر، والنفاق، والذنوب : وتزكية النفس
 .واملعايص، واألخالق الذميمة

زكاة البدن، وهي صدقة الفطر من شهر رمضان املبارك، : النوع الثاين
 عىل الصغري والكبري، والذكر واألنثى،  rوقد فرضها رسول اهللا 

ًصاعا : طهرة للصائم من اللغو والرفثواحلر والعبد من املسلمني، 
 .)٢(أو شعري، أو أقط أو زبيب، ٍّمن طعام، أو من بر، أو متر

زكاة األموال وهي ركن من أركان اإلسالم، وهي قرينة : النوع الثالث
الصالة، وهي طهرة لألموال، واألنفس، وبركة يف األموال 

 .)٣(واألنفس
َّ زكى نفسه إذا مدحها :ًوالزكاة أيضا تأيت بمعنى املدح، يقال

ُفال تزكوا أنفسكم هو أعلم [:قال اهللا تعاىل،ووصفها وأثنى عليها ْ ََ ْ َ َُ َُ ُْ ُّ َ ُ َ َ
َبمن اتقى َّ ِ َ ِ[

 )٤(. 
 .)٥(َّ الشهود إذا مدحهم وعدهلمَّزكى القايض: ويقال

 . الزيادة والنامء،وكل يشء زاد فقد زكا))زكا((:واخلالصة أن أصل مادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩ – ٧:  سورة الشمس، اآليات)١(
 .يث يف زكاة الفطر وسيأيت إن شاء اهللا ذكر األحاد)٢(
 .٢/٢٣٦الرشح املخترص عىل متن زاد املستقنع، للعالمة صالح بن فوزان بن عبداهللا الفوزان، :  انظر)٣(
 .٣٢:  سورة النجم، اآلية)٤(
 .٣٥٩ – ١٤/٣٥٨لسان العرب، البن منظور، :  انظر)٥(
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٧ 
وملا كان الزرع ال ينمو إال إذا خلص من الدغل كانت لفظة الزكاة 

 .ًتدل عىل الطهارة أيضا
 فذلك يرجع – بمعنى الصالح –وإذا وصف األشخاص بالزكاة 

 .)١(إىل زيادة اخلري فيهم
 .)٢(النامء والزيادة، والطهارة، والربكة: فالزكاة لغة

 .)٣(ٌّحق جيب يف املال: ًالزكاة رشعا
 .)٤(ٌّحق واجب يف مال خاص، لطائفة خمصوصة، يف وقت خمصوص:وقيل
 .)٥(ًإنفاق جزء معلوم من املال النامي إذا بلغ نصابا يف مصارف خمصوصة: وقيل
ع بذهلا للفقراء ونحوهم حصة من املال ونحوه يوجب الرش: وقيل

 .)٦(برشوط خاصة
 .)٧(عبارة عن إجياب طائفة من املال يف مال خمصوص ملالك خمصوص: وقيل
 .)٨(ًنصيب مقدر رشعا يف مال معني يرصف لطائفة خمصوصة:وقيل

 .١/٣٧فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي، :  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤/٣٥٨، ولسان العرب، البن منظور، ٢/٣٠٧يث البن األثري،  النهاية يف غريب احلد)٢(
 .٦/٢٩١، والرشح الكبري، ٤/٥ املغني، البن قدامة، )٣(
، اإلقنـــاع لطالـــب االنتفـــاع، ملوســـى ١/٤٣٥ منتهـــى اإلرادات، ملحمـــد بـــن أمحـــد الفتـــوحي، )٤(

 .٣/١٦٤، والروض املربع مع حاشية عبدالرمحن بن قاسم، ١/٣٨٧احلجاوي، 
 .٢٠٨معجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص  )٥(
 .٣٩٦ القاموس املحيط، ص )٦(
 .١٥٢ التعريفات، للجرجاين، ص )٧(
 .٦/١٧ الرشح املمتع، البن عثيمني، )٨(
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٨ 
ًالتعبد هللا تعاىل بإخراج جزء واجب رشعا، يف مال معني، : وقيل

 .)١(لطائفة أو جهة خمصوصة
يف أموال خمصوصة، عىل وجه خمصوص، ويعترب حق جيب : وقيل

 .)٢(يف وجوبه احلول والنصاب
ًمتليك جزء من مال معني رشعا من يستحقه من مسلم : وقيل

 .)٣(برشط قطع املنفعة عن ذلك املال من كل وجه هللا تعاىل
زكى : النامء، يقال: الزكاة يف اللغة((: قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا

ًترد أيضا بمعنى التطهري، وترد رشعا باعتبارين معا، أما الزرع إذا نام، و ً ً
باألول؛ فألن إخراجها سبب للنامء يف املال، أو بمعنى أن األجر يكثر 

كالتجارة، والزراعة، وأما : بسببها، أو بمعنى أن تعلقها باألموال ذات النامء
 .)٤())الثاين؛ فألهنا طهرة النفس من رذيلة البخل، وطهرة من الذنوب

حق واجب، يف مال خمصوص لطائفة : ًرشعا الزكاة: وقيل
 .)٥(خمصوصة، يف وقت خمصوص

الزكاة : أن يقال: والتعريف الذي يشمل التعريفات املتقدمة كلها
ًالتعبد هللا تعاىل بإخراج حق واجب خمصوص رشعا، من مال : ًرشعا

 .١٨/١١ جمموع فتاوى ورسائل حممد بن صالح العثيمني، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣/٢٢٦ املوسوعة الفقهية، مادة زكاة، )٢(
 .٢٢يامن غاوجي، ص  الزكاة وأحكامها، لوهبي سل)٣(
 .٣/٥ نيل األوطار، )٤(
، وإهبـاج املـؤمنني بـرشح مـنهج ٢/١٢٦ اإلحكام رشح أصول األحكام، لعبدالرمحن بن قاسـم، )٥(

 .١/٢٧٩السالكني، لعبداهللا بن عبدالرمحن بن جربين، 
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٩ 
. خمصوص، يف وقت خمصوص، لطائفة خمصوصة، برشوط خمصوصة

 .علمواهللا أ
والزكاة الرشعية قد تسمى صدقة يف القرآن الكريم والسنة املطهرة، 

ُومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا [: قال اهللا تعاىل َ َ َ َْ ُْ َ ُ ِْ ِ ِ ُِ ْ َّ ْ َُ ْ ِ َ َ ِ َ ْ
َوإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون ُْ ََ ْْ َ ْ ُُ ْ ْ ََ ِ َِ ِ ْ َ[

ْخذ من [: وقال اهللا تعاىل. )١(  ِ ْ ُ
ِأموال َ ْ ٌهم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن ـَ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ َْ َ ِّ َ ُ ُ ََ َّ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ ِّ َ ً َ

َهم واهللاـَل ْ ِ سمُ ٌيع عليمَ ِ َ َإنام[: وقوله تعاىل. )٢(]ٌ َّ ُالصدقات ِ ََ ِللفقراء َّ َِ َ ُ ْ 
ْوال ِمساكنيـَ ِ َ َوالعاملني َ ِ ِ َ َعليها َْ ْ َ ْوال َ ِمؤلفةـَ َ َّ َ ْقلوهبم ُ ُ ُ ُ ِويف ُ ِالرقاب َ َ َوالغارمني ِّ ِ ِ َ ْ َ 
ِويف ِسبيل َ ِ ِوابن اهللا َ ْ ِالسبيل َ ِ ًفريضة َّ ََ َمن ِ ٌعليم َواهللا اهللا ِ ِ ٌحكيم َ ِ َ[

وعن ابن . )٣( 
عباس   أن رسول اهللا rملا بعث معاذا إىل اليمن بني له فقال َّ ً :

ُّخذ من أغنيائهم فرتد عىل فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤ
ليس r : عن النبي ويف حديث جابر وأيب سعيد . )٤(فقرائهم

 .)٥(ٍفيام دون مخس أواق من الورق صدقة
 .)٦(ُهي العطية التي يبتغى هبا الثواب عند اهللا تعاىل: والصدقة

الصدقة ما :  رمحه اهللا تعاىل –قال العالمة الراغب األصفهاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨: اآلية،  سورة التوبة)١(
 .١٠٣: اآلية،  سورة التوبة)٢(
 .٦٠: اآلية،  سورة التوبة)٣(
 .، ويأيت خترجيه إن شاءاهللا تعاىل١٩، ومسلم، برقم ١٣٩٥البخاري برقم :  متفق عليه)٤(
 .، ويأيت خترجيه إن شاء اهللا تعاىل٩٨٠، ومسلم برقم ١٤٠٥ البخاري برقم )٥(
 .٢٤٣، ولغة الفقهاء ملحمد رواس، ص ١٧٣ التعريفات، للجرجاين، ص )٦(
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١٠ 
خيرجه اإلنسان من ماله عىل وجه القربة، كالزكاة، لكن الصدقة يف 
َّاألصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة 

 .)١(َّرى صاحبها الصدق يف فعلهإذا حت
 :فتبني بذلك أن لفظ الصدقة نوعان

 .صدقة تطلق عىل صدقة التطوع: النوع األول
 .)٢(صدقة تطلق عىل صدقة الفرض، التي هي الزكاة: النوع الثاين
هي ما أعطاه اإلنسان من ماله لغريه، سواء كان يريد بذلك : والعطية
ىل، أو يريد به التودد، أو غري ذلك، فهي أعم من الزكاة، وجه اهللا تعا

 .)٣(والصدقة، واهلبة، ونحو ذلك

 .٤٨٠ مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين، ص )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٩ًالقاموس الفقهي لغة واصطالحا، لسعدي أبو جيب، ص :  انظر)٢(
 .٢٣/٢٢٧ املوسوعة الفقهية، )٣(



 منزلة الزكاة في اإلسالم

 

١١ 

 منزلة الزكاة في اإلسالم: المبحث الثاني
 :الزكاة فريضة عظيمة ومنزلتها من أعظم األمور؛ ملا يأيت

 فهي أحد مباين الركن الثالث من أركان اإلسالم،: الزكاة – ١
بني r :قال رسول اهللا :  قال بن عمر اإلسالم؛ حلديث عبداهللا
ًشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام : اإلسالم عىل مخس

: ويف لفظ ملسلم. الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت
عىل أن يعبد اهللا ويكفر بام دونه، وإقام الصالة، : بني اإلسالم عىل مخس

 .)١(وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان
 فقد مجع اهللا بينها وبني قرينة الصالة يف كتاب اهللا تعاىل،: الزكاة – ٢

الصالة يف مواضع كثرية يف كتابه الكريم، وهذا يدل عىل عظم مكانتها 
َوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة [: ، وعظم شأهنا، قال اهللا تعاىلUعند اهللا  ََ َّ ُ َ َ َّ ََ ُ ِ َ
ُواركع ََ َوا مع الراكعنيْ ِ ِ َّ ََ[ )٢(. 

ِوقولوا للناس حسنا وأق[: وقال تعاىل َِ َ ُ ًَ َّْ ِ ُ َيموا الصالة وآتوا الزكاةُ ََ َّ ُ َ َ ََّ ُ[)٣(. 
ْوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وما تقدموا ألنفسكم [: وقال سبحانه ُ َ ُُ ِْ ُِ َ ِ ِّ ُ َ َّ َُ َ َ َّ ََ ََ َ َ

َمن خري جتدوه عند اهللا ْ ُ َِ ُِ ِْ َ ٍ َّ إن اهللاْ ٌ بام تعملون بصريِ َِ َ َْ ُ َ َ ِ[
 )٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــق عليــه)١( ــاب اإليــامن، بــاب:  متف ــم، بــرقم : البخــاري، كت ، ومــسلم، كتــاب ٨دعــاؤكم إيامنك

 .١٦اإليامن، باب أركان اإلسالم ودعائمه العظام برقم 
 .٤٣: اآلية،  سورة البقرة)٢(
 .٨٣: اآلية،  سورة البقرة)٣(
 .١١٠: اآلية،  سورة البقرة)٤(
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١٢ 
َوأقام الصالة وآتى [:  أثناء بيانه خلصال الرب وصفات املتقنيUوقال  َ َ َّ ََ َ َ َ َ
َالزكاة وال َ َ ُ ُوفون بعهدهم إذا عاهدواْـمَّ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ْ ِ َ ُ[)١(. 

ِإن الذين آمنوا وعملوا الصال [:وقال تبارك وتعاىل ِ َِّ َ َ َُ َُّ َ َّ ُحات وأقاموا ـِ َ َ َ َِ
َالصالة وآتوا الزكاة ل َ ََ َّ َُ َ ْهم أجرهم عند رهبم وال خوـَّ َ ُ َْ َ ْْ ِّ َ ْ ُ ِْ ِ َ ْف عليهم وال هم ُ ْ ُْ َ َِ َ ٌ

َحيزنون ُ َ ْ َ[
 )٢(. 

َم تر إىل الذين قيل لـََأل[: وقال جل وعال َ َّ َِ َِ ِ َ ُهم كفوا أيديكم وأقيموا ـَْ ْ َ ْ ِْ َِ ََ ُ ُّ ُ ُ
َالصالة وآتوا الزكاة ََ َّ ُ َ َّ[ )٣(. 

:  الراسخني يف العلم واملؤمننيوقال تعاىل أثناء بيانه لصفات
ْمقيمني الصالة والـَْوال[ َ ََّ َ ِ ِ ْمؤتون الزكاة والـُ َ َ َ َّ َُ ْ ِمؤمنون باهللاـُ َ ُْ ِ ِ واليوم اآلخر ُ ِ ْ ِ ْ ََ ْ

ًأولئك سنؤتيهم أجرا عظيام ِ ِ َِ ًْ َ ُْ َِ ْ ُ َ َ[)٤(. 
ِلئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسيل [: وقال سبحانه ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ َّ ُ َ َُ َ َّ َْ َ َ َ ِ َ

ُوعزرمتوهم وأقرضتم اهللا َ ْ ُْ َّْ ْ َ َ ُ َ َُ ِ قرضا حسنا ألكفرن عنكم سيئاتُ َ ْ َِّ َ ْ َ َ ُْ َ ََّ ِّ ُ َ ً ً ْكمَ ُ[ )٥(. 
َالذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكا[:Uوقال  َّ َُ ْ َُ ُ َُ َّ ََ ِ ِ َة وهم راكعونَّ ُ ُ َِ َ ْ َ[

 )٦(. 
ُّفإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا [: وقال تبارك وتعاىل َ َ َّ َ ََ َ ََ َُ َ َّ َ ُُ َ ْ ِ

ْسبيلهم َُ َ ِ[)٧(. 
 .١٧٧: اآلية،  سورة البقرة)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٧: اآلية،  سورة البقرة)٢(
 .٧٧:  سورة النساء، اآلية)٣(
 .١٦٢: اآلية،  سورة النساء)٤(
 .١٢: اآلية،  سورة املائدة)٥(
 .٥٥: اآلية،  سورة املائدة)٦(
 .٥: اآلية،  سورة التوبة)٧(
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١٣ 
ْفإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم [: وقال جل وعال ُُ ُ َ ُ َ َّ َ ُْ َ َّ َ َِ َِ َ ََ َ َ ْ

ِيف الدين ِّ ِ[ )١(. 
َإنام يعمر مساجد اهللا[: وقال تعاىل ِ َ َ ُ ُ َْ َ َّ ِ من آمن باهللاِ َ َْ َ واليوم اآلخر وأقام َ ََ َ َ ْ َِ ِ ْ ِ ْ

َالصالة وآتى الزكاة ََ َّ َ َ َّ[ )٢(. 
َويقيمون الصالة [ :وقال سبحانه أثناء ذكره لصفات املؤمنني َّ ََ ُ ُِ

َويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا َ ُْ َ َِ ُ َُ َ َّ ُ ورسوله أولئك سريمحهمُ َ َ ُ َُ ُ َ ْ َ ِ َ َُ ُ َ[)٣(. 
: وقال سبحانه يف قول عيسى عليه وعىل نبينا أفضل الصالة والسالم

ًوأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا[ ّ ْ ََ ُ َ َّ َ ْ َُ َ َِّ ِ ِ ِ َ[ )٤(. 
ُوكان يأمر أهله [: ة والسالم يف مدح إسامعيل عليه الصالUوقال  ْ ََ َ ُ ُ َْ َ َ

ًبالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ّ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ ََّ ْ َ َ ََّ ِ 
[

 )٥(. 
ْوأوحي[: وقال تبارك وتعاىل يف سورة األنبياء َ ْ ْنا إليهم فعل الََ َ َْ ِ ْ ِْ ِ ِخريات ـَ َ ْ َ

ِوإقام الصالة وإيتاء الزكاة َِ َّ ََ ِ َِ َّ ََ َ[)٦(. 
ُالذين إن مكناهم يف األرض أقام[ :وقال جل وعال ْ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ ُ ََّ َّ ْ ِ ِ ُوا الصالة وآتوا َّ َ ََّ َ

ْالزكاة وأمروا بال ِ ُ َ َ َ َ َ ْمعروف وهنوا عن الـَّ ِ َ ْ َ َ َْ ُ ِمنكر وهللاَِِّ عاقبة األمورـَِ ُُ ُْ ُ َ َ َِ ِ َ ْ[ )٧(. 
 .١١: اآلية،  سورة التوبة)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨: اآلية،  سورة التوبة)٢(
 .٧١: اآلية،  سورة التوبة)٣(
 .٣١:  سورة مريم، اآلية)٤(
 .٥٥:  سورة مريم، اآلية)٥(
 .٧٣:  سورة األنبياء، اآلية)٦(
 .٤١: اآلية،  سورة احلج)٧(
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١٤ 
ِالناس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واعتصموا باهللا[: وقال تعاىل ُ ُِ َِ َ َّ ُ َّْ َ َ ََّ َ َ َ َ هو ِ ُ
ْموالكم فنعم ال َ ْ َْ ِْ َ ُموىل ونعم النصريـُ ِ َِّ َ َْ َ َْ [ )١(. 
ِرجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا[: وقال سبحانه ْ ُِ ِْ َ ٌ َ َ َْ َ ٌْ َ ِ ِ ْ ٌ ِ وإقام ِ َ ِ َ

َالصالة وإيتاء الزكاة خي َ ِ ِ َِ َّ َ ِ َ ُافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصارَّ ََ ْ َ ُ ُ َْ ْ ُ ْ َُّ َ ً ُِ ِ َ َ َ[
 )٢(. 

َوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون[: Iال وق ُ َ ْ ْ ُ َّ ُُ َ َّ ُُ َّ ََ ُ َ َ َّ ََ ِ َِ ََ َ[
 )٣(. 

ُالذين يقيمون الصالة ويؤت[: Uوقال  ْ َُ ُ َُ َّ ََ ِ ِ َون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنونَّ َُ َ َِّ ِ ُِ ْ َ ُْ ُ َْ ِ َ[
 )٤(. 

ْالذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم [: وقال تبارك وتعاىل ُ ُ ُُ َ َ َّ ََ ََ َّ َُ ْ َ ِ ِ َّ
َباآلخر ِ ْ َة هم يوقنونِ ُ ِ ُِ ْ ُ[

 )٥(. 
َوأقمن الصالة وآتني الزكاة وأطعن اهللا[: وقال جل وعال ْ َ َ َّ َ َِ ِ َِ ََ ََ َّ َ ُ ورسولهْ ََ ُ َ[ )٦(. 

َفإذ مل تفعلوا وتاب اهللا[: وقال تعاىل َ ََ َُ ْْ ْ َ ِ َ عليكم فأقيموا الصالة وآتوا الزكاةَ ََ َّ ُ َ َّ َُ ْ ِْ َ َ ُ َ[ )٧(. 
ُوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأقرضوا اهللا[: وقال سبحانه ِ ْ َ ََ َ َّ ََ ََ َّ ُ ُ ً قرضا حسناِ ً ََ َْ[ )٨(. 

ُوما أمروا إال ليعبدوا اهللا[ :Iوقال  ُ ْ ََ ُ َِ َِّ ِ لُ ُ ِ خم ُصني له الدين حنفاء ويقيموا ْ ُِ َِ ُ َ َُ َ َ ِّ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨:  سورة احلج، اآلية)١(
 .٣٧:  سورة النور، اآلية)٢(
 .٥٦: اآلية، ور سورة الن)٣(
 .٣:  سورة النمل، اآلية)٤(
 .٤:  سورة لقامن، اآلية)٥(
 .٣٣:  سورة األحزاب، اآلية)٦(
 .١٣: اآلية،  سورة املجادلة)٧(
 .٢٠:  سورة املزمل، اآلية)٨(
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١٥ 
ِالصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ِ َِ ِّ َُ ْ َُ َ َ ََّ َ ََ َّ ُ ْ[

 )١(. 
 وهذه اآليات السابقة قرنت بني الصالة والزكاة ستا وعرشين مرة، 
كل مرة منها يف آية واحدة، ومتام السابعة والعرشين مرة جاءت يف سياق 

ْقد [: واحد مع الصالة، وإن مل تكن معها يف آية واحدة، هي قوله تعاىل َ
ْأفلح ال ََ ْ َمؤمنونـَ ُْ ِ ِالذين هم يف*ُ ْ ُ َ ِ َ صالهتم خاشعونَّ ُ َِ َ ْ ِ ِ ِوالذين هم عن اللغو *َ ْ َّ َِّ َ ُ َ َْ ِ

َمعرضون ُ ِ ْ َوالذين هم للزكاة فاعلون*ُ ُ َِّ ِ ِ َِ َ َّ ْ ُ َ َ[
 )٢(. 

وذكرت الزكاة منفردة عن الصالة يف ثالثة مواضع من القرآن الكريم هي قوله 
َورمحتي وسعت كل يشء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة [: تعاىل َ َّ ُ َّ ُ ْ ُ َْ ْ َُ َ َ ََ َ ُ َ َ َُ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ ََّ َ ْ َ ْ

َوالذين هم بآياتنا يؤمنون ُْ َِ ِ ُِ َ َْ ِ ُ َ ََّ[)٣(. 
َوما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند [: وقوله تعاىل ْ َّ ُ َِ ِ ُِ َ َ ُ ً ْ َْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ِ ِ َ ِ ْ ِ َ

َ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللاهللا ْ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ُ َِ ٍَ ِ ْ ْ ْ فأولئك هم الَ َُ ُ َ ِ ُ َمضعفونـَ ُ ِ ْ ُ[
 )٤(. 

َوويل للمرشكني[: وقوله تعاىل ِ ِِ ْ ُ ْْ ٌ َ ْالذين ال يؤتون الزكاة وهم *َ ُُ َ ََ َ َّ َُ ْ َ ِ َّ
َباآلخرة هم كافرون ُ ْ َِ ِ َِ ُ َ ْ ِ[

 )٥(. 
 .)٦(فهذه ثالثون مرة ذكرت فيها الزكاة يف القرآن الكريم

 .٥: اآلية،  سورة البينة)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤ – ١: اآليات،  سورة املؤمنون)٢(
 .١٥٦:  سورة األعراف، اآلية)٣(
 .٣٩: روم، اآلية سورة ال)٤(
 .٧ -،٦:  سورة فصلت، اآليتان)٥(
ْ مرة، ولكن مرتان جاءت بمعنى آخر، ومها ٣٢ جاء يف املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم )٦(

ًخريا منه زكاة [: قوله تعاىل َ َ ْ َُ ِ ً ًوحنانا من لدنا وزكاة[: وقوله] ٨١الكهف [ ]ْ َ َ ُ ََ ْ َ ََّ َ : وانظر] ١٣: مريم[]ًِ
 .٣٣٢ – ٣٣١هرس ملحمد فؤاد عبدالباقي، ص املعجم املف
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١٦ 
وقد جاءت كلمة الصدقة والصدقات يف القرآن الكريم اثنتا عرشة 

ِخذ من أموال[:  منها قوله تعاىل)١(مرة َِ ْْ َ ْ َهم صدقة تطهرهم وتزكيهم هباـُ ْ ْ ُ ِْ ِ ِِّ َ ُ ُ ََ ُ َِّ َ ً َ[ )٢(. 
ْإنام الصدقات للفقراء وال[: وقوله تعاىل َْ َِّ َِ َ َُ ُ َ َ َّ َمساكني والعاملني عليها ـِ َْ َ ََ َْ َ َِ ِ ِِ

ْوال ِمؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللاـَ ِ َ ِّ ْ ُ ُ ُِ َِ َ ََ ِ ِِ َ ْ ُ َِّ َ ُ َ ِ وابن السبيل َ ِِ َّ ْ َ
ًفريضة  ََ َمن اهللاِ ٌ عليم حكيمَ واهللاِ ٌِ َِ َ[)٣(. 

وقد جاءت الزكاة يف القرآن بألفاظ غري ألفاظ الزكاة والصدقة 
َلذين هم عىل صالهتم دائمونا[: كقوله تعاىل ُ ْ ِْ َِ َ َ ُ َِ ِ َ َ ِ والذين يف أموال*َّ َِ َ َْ َ ِ ٌّهم حق ـَّ َ ْ ِ

ٌمعلوم َُ ْللسائل وال*ْ َ ِ ِ ِمحرومـَِّ ُ َْ[)٤(. 
َالذين ينفقون يف الرساء والرضاء والكاظمني الغيظ [: وقوله تعاىل ْ َّ َُ َْ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ََّّ ِ َ ُ ْ

َوالعافني عن الناس واهللا َ َ َِ َِّ َ ِ ْ حيب الْ ُّ ِ َمحسننيـُ ِ ِ ْ ُ[)٥(. 
ْوال حيض عىل طعام ال[: وقوله تعاىل َِ َ َ ََ ُّ ُ َ ِمسكنيـَ ِ ِْ[ )٦(. 

 .وغري ذلك من األلفاظ التي تدل عىل أمهية الزكاة وعظم منزلتها يف اإلسالم
 علو  فائقة، وهذا يدل عىلبالزكاة عناية دقيقة r اعتنت سنة النبي – ٣

شأن الزكاة ومنزلتها العظيمة يف اإلسالم، فقد جاءت األحاديث 
وبيان وجوهبا، ، الصحيحة الكثرية يف العناية بالزكاة، واألمر بإخراجها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٠٦املعجم املفهرس ملحمد فؤاد عبدالباقي، ص :  انظر)١(
 .١٠٣: اآلية،  سورة التوبة)٢(
 .٦٠: اآلية،  سورة التوبة)٣(
 .٢٥ – ٢٣:  سورة املعارج، اآليات)٤(
 .١٣٤:  سورة آل عمران، اآلية)٥(
 .٣٤: اآلية،  سورة احلاقة)٦(
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١٧ 
من هبيمة : وقتال من منعها، وبيان أصناف األموال الزكوية، وإثم تاركها

: األنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة، واخلارج من األرض
كاملعدن والركاز، وأوضحت النصب : لثامر، واحلبوب وغري ذلككا

ومقاديرها، وبينت السنة أحكام الزكاة بالتفصيل، وكذلك اعتنت السنة 
املطهرة ببيان أصناف أهل الزكاة الثامنية، وقد ذكر اإلمام ابن األثري أكثر من 

، وهي أكثر من ذلك يف املصنفات )١(مائة وعرشة أحاديث يف الزكاة
 .ديثية، وهذا كله يدل عىل عظم شأن الزكاة وعلو منزلتها يف اإلسالماحل

 حينام I رشائع من كان قبلنا، فقال  لعظم شأن الزكاة ذكرها اهللا تعاىل يف– ٤
َوجعلناهم أئمة هيدون بأمرنا [ :تكلم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ِ ِْ َّ َْ َ ُ َْ َ ً ِ َ ُ َ َ َْ

ْوأوحينا إليهم فعل ال َ َْ َ ْ َِ ْ ْ ِْ ِ َ َريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا َخـَ َ َ َّ ََ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ِ َِ َ َْ َ
َعابدين َِ َّوإذ أخذنا ميثاق بني إرسائيل ال تعبدون إال اهللا[: Iوقال . )٢(]ِ َِ ِ َِ ُ َ َُ ْ َ ََ ِْ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ 

ْوبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وال ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ َْ َُ ِ ًِ ِ ِ ِمساكني وقولوا للناس ـِ َّ ِ ُِ ُ َ ِ َ َ
ْحسنا وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ثم تولي َّ ُ َّْ َ َ َّ َ َُ َ َّ ُ ًُ َ ََ َ ِ ْتم إال قليال منكم وأنتم َ ْ ُْ ْ ُْ َُ َ ِ ًِ َ َّ ِ

َمعرضون ُ ِ ْ ًوغري ذلك من اآليات التي تقدم ذكرها آنفا، منها قوله . )٣(]ُ
ْ وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا[: تعاىل يف قول عيسى ََ ُ َ َّ َ ْ َُ َ َِّ ِ َ ِ ِ َ[)٤(. 

ِواذكر يف [ : ذلك قوله تعاىل مدح اهللا القائمني هبا يف آيات كثرية، ومن – ٥ ْ ُ ْ َ
ُ الكتاب إسامعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا َ ِْ َ ًَّ َ ََ َ ََ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َْ ِ َِ ُوكان يأمر *ِ ُ َْ َ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٦٩ – ٢٦٥٥، من احلديث رقم ٦٦٩ – ٤/٥٥٠مع األصول، جا:  انظر)١(
 .٧٣:  سورة األنبياء، اآلية)٢(
 .٨٣: اآلية،  سورة البقرة)٣(
 .٣١:  سورة مريم، اآلية)٤(
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١٨ 
َّأهله بالص ُ ِْ َ ْ الة والزكاة وكان عند ربه مرضياَ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ ََ ْ َ َ ََّ َ[)١(. 
ِرجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا[: Iوقال  ْ ُِ ِْ َ ٌ َ َ َْ َ َْ ٌَ َ ِ ِ ْ ٌ ِ وإقام الصالة ِ َ َّ َِ َ ِ

ُوإيتاء الزكاة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار ً ََ ْ َ ُ ُ ْ ََ ْ ُ ْ َُّ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َّ ََ َ َ وغري ذلك . )٢(]ِ
 .من اآليات واألحاديث

َوويل للمرشكني[ :I ذم اهللا تعاىل التاركني هلا، فقال – ٦ ِ ِِ ْ ُ ْْ ٌ َ َالذين ال *َ َ ِ َّ
َيؤتون الزكاة و َ َ َّ َُ ْ َهم باآلخرة هم كافرونُ ُ ْ َ ِْ ِ َِ ُ َُ ْ ِ[)٣(. 

َل نفس بام ك[:  اهللا تعاىل تارك إطعام املساكني من املجرمني؛ لقول– ٧ ِ ٍ ْ َ ُّ
ٌكسبت رهينة َ ْ َِ َ َإال أ*ََ َّ ِصحاب اليمنيِ ِ َ ْ َ َ َيف جنات يتساءلون*ْ ُ َ َ ََ ٍَّ َ ِعن ال*ِ َمجرمنيـَْ ِ ِ ْ ُ *

َما سلككم يف سقر َ ْ َ ََ ِ ُ َ ُ قالوا ل*َ ْم نك من الـََ َ ِ ُ َ َمصلنيـْ ِّ َ َ ول*ُ ُم نك نطعم ـَ ِْ ْ ُ َُ
َمسكنيـْال ِ ْوكنا نخوض مع ال* ِْ َ ََ ُ َُ َّ َائضنيـَخـُ ِ ِّ وكنا نكذب بيوم الدين*ِ َّ ُِ ْ ُ ََ ِ ِّ َ ُ[)٤(. 

 والنجاة من النار، وقد  أداء الزكاة من أسباب دخول اجلنة– ٨
 .ُذكرت أدلة ذلك يف فوائد الزكاة، كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

 مطلقة بدون أنصباء  لعظم مكانة الزكاة رشعها اهللا تعاىل زكاة-٩
َّحمددة منذ ال َوهو الذي أنشأ [: عهد املكي ورغب فيها؛ لقول اهللا تعاىلُ َ ْ َ ِ َّ َ ُ َ

تلفا أكله والزيتون  ُ َجنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خم ُ َّ ُ َ َّ ْ َّ َّْ ْ ُ َ ْ ُ ََ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ْ َُ ً ِ ٍ ٍ ٍَ ََ َ
ُوالرمان متشاهبا وغري متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآت ُ َ ََ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ُ ْ ً ُ َّ ُّْ ََ َ ُِ ِ ِ ٍ َ ََ َ ِ َوا حقه يوم َ َْ ُ ََّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٥ -٥٤:  سورة مريم، اآليتان)١(
 .٣٧: اآلية،  سورة النور)٢(
 .٧ -٦:  سورة فصلت، اآليتان)٣(
 .٤٦ – ٣٨:  سورة املدثر، اآليات)٤(
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١٩ 
ْحصاده وال ترسفوا إنه ال حيب ال ُّ ُ َ َ َِ ِ ُِ َ ََّ ِ ُ ِ ْ َمرسفنيـُ ِ ِ ْ ُ[)١(. 

وذم اهللا تعاىل من مل حيض عىل طعام املسكني، فبني أن عدم احلض 
ُخذوه فغلوه[: عىل طعام املسكني من أسباب العذاب، فقال تعاىل ُُّ ُ َ ُ َّ ثم *ُ ُ

ُجحيم صلوهـْال َ َُّ َ ُثم يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه*ِ ً ُ ْ ُُ ُ َ َ ْْ َ َ ْ ََّ ُِ ٍ ِ َِ َ َإنه كان ال *ِ َ َ ُ َّ ِ
ِيؤمن باهللا ُ ِ ْ ِ العظيمُ ِ َ ِ وال حيض عىل طعام ال*ْ َ َ ََ َ ُّ ُ َ ِمسكنيـَْ ِ ِْ[)٢( . 

َكال بل ال تكرمون اليتيم[: وقال تعاىل َ ُِ ْ َْ ِ ْ ُ ََ َ ِ وال حتاضون عىل طعام *َّ َُّ َ ََ َ َ َ َ َ
ِمسكنيـْال ِ ِْ[)٣(. 

 أن من أسباب دخول اجلنة العناية بالسائل واملحروم، فقال تعاىل Iَّوبني 
ْإهنم[: يف أوصاف أهل اجلنة ُ َّ ُكانوا ِ َقبل َ ْ َذلك َ ِ َحمسنني َ ِ ِ ْ ُكانوا *ُ ًقليال َ ِ َمن َ ِ 

ِالليل ْ َهيجعون َما َّ ُ َ ْ ِوباألسحار *َ ََ َْ ْ ْهم ِ َيستغفرون ُ ُ ْ َِ ْ ِويف *َ ِأموال َ َ ْ ْهمـَ ٌّحق ِ َ 
ِللسائل ِ ِمحرومـَْوال َِّ ُ َْ[)٤(. 

ًوبني تعاىل أن من صفات املؤمنني أن يف أمواهلم حقا معلوما للسائل   َّ
َّإن[: واملحروم، فقال سبحانه َاإلنسان ِ َ ْ ِ َخلق ْ ِ ًهلوعا ُ َإذا *َُ ُمسه ِ َّ ُّالرش َ ًجزوعا َّ َُ *

َوإذا ِ ُمسه َ َّ ُخريـْال َ ْ ًمنوعا َ ُ َّإال *َ َمصلنيـْال ِ ِّ َ َالذين *ُ ِ ْهم َّ َعىل ُ ْصالهتم َ ِ ِ َ َدائمون َ ُ ِ َ* 
َوالذين َِ ِأموال ِيف َّ َ ْ ْهمـَ ٌّحق ِ ٌمعلوم َ َُ ِللسائل *ْ ِ ِواملحروم َِّ ُ ْ ََْ[)٥(. 

ِفآت [: سكني، وابن السبيلويف سورة الروم يأمر تعاىل بأداء حق القريب وامل َ َ
 .١٤١:  سورة األنعام، اآلية)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤ – ٣٠: اآليات،  سورة احلاقة)٢(
 .١٨، ١٧:  سورة الفجر، اآليتان)٣(
 .١٩ – ١٦:  سورة الذاريات، اآليات)٤(
 .٢٥ – ١٩:  سورة املعارج، اآليات)٥(
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٢٠ 

ْذا القربى حقه وال ْ ََ ُ َ ََّ َمسكني وابن السبيل ذلك خري للذين يريدون وجه اهللاـُْ ْ َ َ َ ْ ََ ُ َِ ُِ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ َِّ ٌَ َ ِ َ 
ْوأولئك هم ال َُ ُ ََ ِ َمفلحونـُ ُ ِ ْ ُ[)١(. 

ِطس تلك آيات القرآن [: وقال تعاىل يف سورة النمل وهي مكية َ َْ َُ ْ ُْ َ ِ
ٍوكتاب مبني ِ ُ ٍ َ ِ َ هدى وبرشى للمؤمنني*َ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ الذين يقيمون الصالة ويؤتون *ًُ ْ َُ ُ ُ َُ َّ ََ َ ِ ِ َّ

َالزكاة و َ َ َهم باآلخرة هم يوقنونَّ ُ ِ ِ ُِ ْ َ ُْ َُ ْ ِ[)٢(. 
ِ تلك آيات الكتاب *امل[: رة لقامنوقال سبحانه يف مطلع سو َ ُِ ِْ َْ َ َ

ِحكيمـْال ِ َ هدى ورمحة للمحسنني*َ ِ ِ ِْ َ ُُ َْ ً َ ْ َالذين يقيمون الصالة ويؤتون *ً ْ َُ ُ ُ َُ َّ ََ َ ِ ِ َّ
َالزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون ُ َ َِّ ِ ُِ ْ َ ُْ ُ ََ ْ ِ َ[)٣(. 

 .)٤(وغري ذلك من اآليات يف العهد املكي
، واحلدود، والزكاة يف العهد املكي زكاة مطلقة من القيود والرشوط

 .واألنصباء
فهي الزكاة ذات النصب واملقادير : دينةأما الزكاة التي فرضت يف امل

 عند تفسري – رمحه اهللا تعاىل –اخلاصة، والرشوط، قال اإلمام ابن كثري 
ًوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأقرضوا اهللاََّ قرضا حسنا[: تعاىلقوله  َ َّ َُ ْ َُ َ َ َّ ًَ َُ ِْ ََ ََ َ َ ِ[)٥( .

 أي أقيموا صالتكم الواجبة عليكم، وآتوا الزكاة املفروضة، وهذا دليل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨:  سورة الروم، اآلية)١(
 .٣ – ١:  سورة النمل، اآليات)٢(
 .٤ – ١:  سورة لقامن، اآليات)٣(
، وسـورة الـشمس، ٧، ٦: ، وسورة فصلت، اآليتـان١٥٧، ١٥٦: سورة األعراف، اآليتان:  انظر)٤(

 .١٤: ، وسورة األعىل، اآلية٩: اآلية
 .٢٠:  سورة املزمل، اآلية)٥(
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٢١ 
إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب واملخرج مل تبني : ملن قال

فالصواب أن الزكاة فرضت يف أصح أقوال . )١(إال باملدينة، واهللا أعلم
كة، ولكن تقدير األنصبة واألموال الزكوية وأهل الزكاة أهل العلم بم
 .)٢(نزلت باملدينة

ففرضت يف السنة ،  هبا لعظم شأن الزكاة يف اإلسالم اعتنى اهللا– ١٠
 أصناف Uالزكاة ذات النصب واملقادير، يف املدينة، وبني : الثانية للهجرة

ري سورة املؤمنني أهل الزكاة، قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يف تفس
َوالذين[: عند قوله تعاىل َِ ْهم َّ ِللزكاة ُ َِ َفاعلون َّ ُ ِ َ[)٣( . األكثرون عىل أن

املراد بالزكاة ههنا زكاة األموال مع أن هذه اآلية مكية، وإنام فرضت 
ة، والظاهر أن التي فرضت باملدينة إنام الزكاة باملدينة سنة اثنتني من اهلجر

هي ذات النصب واملقادير اخلاصة، وإال فالظاهر أن أصل الزكاة كان 
ُوآتوا[: كام قال تعاىل يف سورة األنعام وهي مكية. )٤(ًواجبا بمكة َ ُحقه َ ََّ 

َيوم ِحصاده َْ ِ َ َ[)٦)(٥(. 
 يقاتل؛ حلديث عبداهللا ِّ ويدل عىل علو منزلة الزكاة أن من منعها– ١١

بن عمر  قال رسول اهللا :  قالr  : أمرت أن أقاتل الناس حتى
 .، دار السالم١٣٩٠ تفسري القرآن العظيم، ص )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨/١٥ جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني، )٢(
 .٤: آلية سورة املؤمنون، ا)٣(
 .٩٠٩ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص )٤(
 .١٤١:  سورة األنعام، اآلية)٥(
، وفتـاوى ابـن ٣/٢٢٨املوسـوعة الفقهيـة، : ، وانظـر٩٠٩ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص )٦(

 .٦/١٥(، والرشح املمتع ١٧/١٥(عثيمني 
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٢٢ 
ًأن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا : يشهدوا

إال بحقها، وحساهبم الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم 
َ واستخلف  rهللا ملا تويف رسول ا:  قالtوحلديث أيب هريرة . )١(عىل اهللا ُ

: أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن اخلطاب أليب بكر
أمرت أن أقاتل الناس حتى r  :كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا 

ال إله إال اهللا فقد عصم مني ماله ونفسه إال : ال إله إال اهللا، فمن قال: يقولوا
َّألقاتلن من فرق بني ! واهللا: فقال أبو بكر. وحسابه عىل اهللا تعاىل، بحقه

ًإن الزكاة حق املال، واهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه ؛ فالصالة والزكاة
ما هو ! فواهللا:  لقاتلتهم عىل منعه، فقال عمر بن اخلطاب rإىل رسول اهللا 

 ويف. ُ للقتال، فعرفت أنه احلقإال أن رأيت اهللا قد رشح صدر أيب بكر
ًواهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا :  قالtأن أبا بكر : صحيح البخاري

 .)٢( لقاتلتهم عىل منعها rإىل رسول اهللا 
جحد وجوهبا  أن من  ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة يف اإلسالم– ١٢

ً إن كان مسلام ناشئا ببالد اإلسالم بني أهله فإنه يكون مرتدا جتري : كفر ً
ًويستتاب ثالثا فإن تاب وإال قتل؛ ألن أدلة وجوب ، عليه أحكام املرتد

الزكاة ظاهرة يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة، فال تكاد ختفى عىل من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْفإن[البخاري، كتاب اإليامن، باب :  متفق عليه)١( ِ ُوأقاموا ُابواَت َ َ َ َالصالة َ َ ُوآتوا َّ ََ َالزكاة َ َ ُّفخلوا َّ ْسبيلهم ََ َُ َ ِ[ 
ال إله إال اهللا حممد : ،  ومسلم، كتاب اإليامن، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا]٥: التوبة[، ٢٥برقم 

 .٢٢ رسول اهللا، برقم
، ومـسلم، ١٤٠٠ورقـم  ١٣٩٩البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكـاة، بـرقم :  متفق عليه)٢(

ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ويقيموا الصالة : كتاب اإليامن، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا
 .٢٠ويؤتوا الزكاة، برقم 
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٢٣ 
الكتاب والسنة، وكفره : هذه حاله، فإذا جحدها ال يكون إال لتكذيبه

إما حلداثة عهده باإلسالم، أو ألنه نشأ ببادية : ًهبام، أما من كان جاهال
َّنائية عن األمصار، فإنه يعرف وجوهبا وال حيكم بكفره حتى يعلم ثم ، ُ

 .)١(جيحد وجوهبا
يف ... : قال شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا

ًفصيل، فإن كان تركها جحدا لوجوهبا مع توافر حكم تارك الزكاة ت
ًولو زكى مادام جاحدا لوجوهبا، ًرشوط وجوهبا عليه كفر بذلك إمجاعا َّ ،

ًأما إن تركها بخال أو تكاسال؛ فإنه يعترب بذلك فاسقا، قد ارتكب كبرية  ً ً
 .)٢(عظيمة من كبائر الذنوب

من أنكر ...  - رمحه اهللا –وقال العالمة حممد بن صالح العثيمني 
وجوهبا فقد كفر إال أن يكون حديث عهد بإسالم، أو ناشىء يف بادية 
َّبعيدة عن العلم وأهله فيعذر، ولكنه يعلم، وإن أرص بعد علمه فقد كفر 

ًمرتدا، وأما من منعها بخال وهتاونا ففيه خالف بني أهل العلم ً  : 
 .)٣(مام أمحدإنه يكفر، وهو إحدى الروايتني عن اإل: فمنهم من قال
إنه ال يكفر، وهذا هو الصحيح، ولكنه قد أتى كبرية : ومنهم من قال

  rأن النبي : ، وفيهtعظيمة، والدليل عىل أنه ال يكفر حديث أيب هريرة 
ُحتى يقىض بني العباد ... : ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة، ثم قال

 .٤/٣٣٤، واملجموع للنووي، ٤/٦املغني البن قدامة، :  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤/٢٢٧ جمموع فتاوى ابن باز، )٢(
 .٢/٨٧، والكايف، ٩ – ٤/٨املغني البن قدامة، :  انظر)٣(
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٢٤ 
ًوإذا كان يمكن أن يرى له سبيال . )١(إما إىل اجلنة وإما إىل النار: فريى سبيله

ًإىل اجلنة؛ فإنه ليس بكافر؛ ألن الكافر ال يمكن أن يرى سبيال له إىل اجلنة، 
 .)٣)(٢( ...ولكن عىل مانعها من اإلثم العظيم ما ذكره اهللا تعاىل

 من الكتاب والسنة يف نزلة الزكاة جاءت النصوص ولعظيم م– ١٣
بيان عقوبة تاركها، مما تقشعر منه اجللود املسلمة، وتدمع له العيون املؤمنة، 

َوالذين[: قال اهللا تعاىل َِ َيكنزون َّ ُ ِ ْ َالذهب َ َ َوالفضة َّ َّ ِ ْ َوال َ َينفقوهنا َ َُ ُ ِ ِسبيل ِيف ْ ِ  اهللا َ
ْفبرشهم ُ َْ ِّ ٍبعذاب َ َ َ ٍأليم ِ ِ ْيو *َ َحيمى َمَ ْ َعليها ُ ْ َ ِنار ِيف َ َجهنم َ َّ َ َفتكوى َ ْ ُ ْجباههم َِهبا َ ُ ُ َ ِ 
ْوجنوهبم ُ ُ ُ ُ ْوظهورهم َ ُُ َُ َهذا ُ ْكنزتم َما َ ُ ْ َ ْألنفسكم َ ُ ِْ ُ َ ُفذوقوا ِ ْكنتم َما َُ ُ ْ َتكنزون ُ ُ َِ ْ[)٤(. 

َوال[: Uوقال اهللا  َحيسب َ َ ْ َالذين َّنَ ِ َيبخلون َّ ُ َ ْ َبام َ ُآتاهم ِ ُ َ ْمن اهللا َ ِفضله ِ ِ ْ َهو َ ُ 
ًخريا ْ ْهمـَل َ ْبل ُ َهو َ ٌّرش ُ ْهمـَل َ َسيطوقون ُ ُ َّ َ ُ ُبخلوا َما َ ِ ِبه َ َيوم ِ ِالقيامة َْ َِ َ ُمرياث َوهللاِ ْ َ ِ 

ِالسموات َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ َبام َواهللا َ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌخبري َ ِ َ[)٥(. 
ما من صاحب ذهب وال r  :قال رسول اهللا :  قالt هريرة وعن أيب

ِّفضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ن ار، ُ
ُ، كلام بردت أعيدت جنبه وجبينه وظهرهفأمحي عليها يف نار جهنم، فيكوى هبا 

إما : هُله يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حتى يقىض بني العباد، فريى سبيل
وال صاحب إبل ال : فاإلبل؟ قال: يا رسول اهللا:  قيلإىل اجلنة وإما إىل النار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٨٧ مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم )١(
 .٣٥، ٣٤، ، وسورة التوبة١٨٠سورة آل عمران، :  انظر)٢(
الـرشح املمتـع : ، وانظـر١٨/١٤ جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني، )٣(

 .٩ – ٦/٧، له
 .٣٥ -٣٤: اآليتان،  سورة التوبة)٤(
 .١٨٠: اآلية،  سورة آل عمران)٥(
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٢٥ 
َإال إذا كان يوم القيامة بطح هلا ، يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها ُِ

ُّال يفقد منها فصيال واحدا، تطؤه بأخفافها، وتعضه ،  أوفر ما كانت)١(ٍبقاع قرقر ً ً ُ
َّبأفواهها، كلام مر عليه أوالها رد عليه أخراها  يف يوم كان مقداره مخسني ألف )٢(ُ

يا :  قيلالنار إما إىل اجلنة وإما إىل: ُسنة، حتى يقىض بني العباد، فريى سبيله
وال صاحب بقر وال غنم ال يؤدي منها حقها : فالبقر والغنم؟ قال! رسول اهللا

َإال إذا كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر ًال يفقد منها شيئا، ليس فيها ، ُِ
كلام ، تنطحه بقروهنا وتطؤه بأظالفها، )٥(ُوال عضباء، )٤(ُ، وال جلحاء)٣(ُعقصاء

ّمرت عليه أوالها رد عليه أخراها حتى ،  يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة)٦(ُ
 .)٧(إما إىل اجلنة وإما إىل النار: فريى سبيله، ُيقىض بني العباد

وال ... : وفيه،  نحو حديث أيب هريرة السابقtوعن جابر بن عبداهللا 
يتبع صاحبه ، أقرع ًصاحب مال ال يؤدي زكاته إال حتول يوم القيامة شجاعا

، فإذا رأى هذا مالك الذي كنت تبخل به: ويقال،  منهُّحيثام ذهب وهو يفر
 .)٨(أنه ال بد منه أدخل يده يف فيه، فجعل يقضمها كام يقضم الفحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشح النـووي عـىل . القاع املستوي الواسع مـن األرض يعلـوه مـاء الـسامء فيمـسكه:  القاع القرقر)١(

 .٧/٦٩صحيح مسلم، 
 .كلام مىض عليه أخراها ردت عليه أوالها:  ويف رواية ملسلم)٢(
 .٧/٧٠رشح النووي عىل صحيح مسلم، . ملتوية القرنني:  العقصاء)٣(
 .٧/٧٠رشح النووي، . التي ال قرن هلا:  اجللحاء)٤(
 .٧/٧٠التي كرس قرهنا الداخل، رشح النووي، :  العضباء)٥(
 .٩٨٧ (– ٢٦، برقم ، مسلمكلام مىض عليه أخراها ردت عليه أوالها:  ويف رواية ملسلم)٦(
، ومسلم بلفظـه،  ١٤٠٢ًالبخاري خمترصا، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم :  متفق عليه)٧(

 .٩٨٨، ومن حديث  جابر عند مسلم، برقم ٩٨٧كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم 
 .٩٨٨ (– ٢٨برقم ، باب إثم مانع الزكاة، كتاب الزكاة،  مسلم)٨(



 منزلة الزكاة في اإلسالم

 

٢٦ 
ًمن آتاه اهللا ماال فلم يؤد r  :قال رسول اهللا :  قالtن أيب هريرة وع

ًزكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ِّ ثم ،  يطوقه يوم القيامة)٢(، له زبيبتان)١(ُ
 ثم تال هذه أنا كنزك، أنا مالك: ثم يقول –ني شدقيه  يع– يأخذ بلهزمتيه

َوال[: اآلية َّحيسبن َ َ َ ْ َالذين َ ِ َيبخلون َّ ُ َ ْ َبام َ ُآتاهم ِ ُ َ ْمن اهللا َ ِفضله ِ ِ ْ َهو َ ًخريا ُ ْ ْهمـَل َ ْبل ُ َ 
َهو ٌّرش ُ ْهمـَل َ َسيطوقون ُ ُ َّ َ ُ ُبخلوا َما َ ِ ِبه َ َيوم ِ ِالقيامة َْ َِ َ ُمرياث َوهللاِ ْ َ َالسم ِ ِواتَّ َ 

ِواألرض ْ َ ْ َبام َواهللا َ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌخبري َ ِ يكون كنز أحدكم يوم : ويف لفظ. )٣( ]َ
واهللا : قال، أنا كنزك: ويقول، ُّيفر منه صاحبه ويطلبه، ًالقيامة شجاعا أقرع

 .)٤(لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه
 وهو جالس يف ظل الكعبة،  rانتهيت إىل النبي :  قالtوعن أيب ذر 

لست فلم فجئت حتى ج:  قالِّهم األخرسون ورب الكعبة: فلام رآين قال
هم : يا رسول اهللا فداك أيب وأمي من هم؟ قال: فقلت،  أن قمت)٥(َّأتقار

ومن ،  من بني يديه–وهكذا ، هكذا، وهكذا: ًاألكثرون أمواال، إال من قال
ما من صاحب إبل وال بقر ،  وقليل ما هم–وعن شامله ، وعن يمينه، خلفه

 أعظم ما كانت وأسمنه وال غنم ال يؤدي زكاهتا إال جاءت يوم القيامة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشح الــسنة . الــذي انحـرس الــشعر عـن رأســه مـن كثــرة سـمه: واألقـرع، احليـة الــذكر: اع الـشج)١(
 .٥/٤٧٩للبغوي، 

: الزبيبتـان: وهو أوحش ما يكون مـن احليـات وأخبثـه، ويقـال، النكتتان السوداوان فوق عينيه:  زبيبتان)٢(
 .٥/٤٧٩رشح السنة للبغوي، . نسان أو كثر كالمهالزبعتان تكون يف الشدقني إذا غضب اإل

 .١٨٠: اآلية،  سورة آل عمران)٣(
َوال[باب ، وكتاب التفسري، ١٤٠٣برقم ، باب إثم مانع الزكاة، كتاب الزكاة،  البخاري)٤( َّحيسبن َ َ َْ َ 

َالذين ِ َيبخلون َّ ُ َ ْ َبام َ ُآتاهم ِ ُ َ ْمن اهللا َ ِفضله ِ ِ ْ  باب يف الزكاة وأن ال وكتاب احليل] ١٨٠: آل عمران []َ
 .٦٩٥٧برقم ، يفرق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق خشية الصدقة

 .٧/٧٧رشح النووي، . أي مل يمكني القرار والثبات:  مل أتقار)٥(
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ادت عليه أوالها حتى كلام نفدت أخراها ع، تنطحه بقروهنا وتطؤه بأظالفها

 .)١(ُيقىض بني الناس
َ عىل عظم منزلتها يف  تعزير اإلمام ملن هتاون بأداء الزكاة يدل– ١٤ ِ

يف :  يقول rسمعت رسول اهللا : قال، tاإلسالم؛ حلديث معاوية بن حيدة 
ٌال تفرق إبل عن حساهبا، يف كل أربعني ابنة لبون: كل إبل سائمة ُ َّ 

، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، فله أجرها ًمن أعطاها مؤجترا هبا، )٢( 
: ويف لفظ النسائي. ليس آلل حممد منها يشء، U من عزمات ربنا )٣(عزمة

ر إبله عزمة من ومن أبى فإنا آخذوها وشط،  فله أجرها)٤ً(من أعطاها مؤجترا
 .)٥( منها يشء rال حيل آلل حممد ، عزمات ربنا
 استدل به عىل أنه جيوز لإلمام أن يأخذ فإنا آخذوهاr  :فقوله 
 .)٦ً(الزكاة قهرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكتـاب األيــامن ،  ١٤٦٠بـرقم ، بـاب زكــاة البقـر، كتـاب الزكـاة، البخـاري بنحــوه:  متفـق عليـه)١(

بـاب ، كتـاب الزكـاة، ومـسلم بلفظـه، ٦٦٣٨بـرقم ،  rف كانت يمني النبـي باب كي، والنذور
 .٩٩٠برقم ، تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة

نيـل . أي ال يفرق أحـد اخلليطـني ملكـه عـن ملـك صـاحبه خـشية الـصدقة:  حساهبا ال تفرق عن)٢(
 .٣/١٦األوطار، 

غريب احلـديث البـن األثـري، . عزمة ضد الرخصة وهي ما جيب فعله، والعزائم الفرائضال:  عزمة)٣(
 .٣/١٩، ونيل األوطار للشوكاين، ٤/٥٧٣

 .٣/١٦نيل األوطار، . ًأي طالبا لألجر: ً مؤجترا)٤(
اة، بــاب ، والنـسائي، كتـاب الزكـ١٥٧٥كتـاب الزكـاة، بـاب يف زكـاة الـسائمة، بـرقم ،  أبـو داود)٥(

ــرقم  ــاة ب ــانع الزك ــة م ــنن أيب داود، ٢٤٤٣عقوب ــاين يف صــحيح س ــسنه األلب ، ويف ١/٤٣٦، وح
 .٧٩١، ويف إرواء الغليل، برقم ٢/١٧٧صحيح النسائي، 

 .٣/١٦ نيل األوطار للشوكاين، )٦(
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 :ًواختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف أخذ نصف املال عقابا ملانع الزكاة
 .يؤخذ نصف ماله مع أخذ الزكاة: فمنهم من قال
 .ثم تؤخذ الزكاة من خري الشطرين، جيعل ماله نصفني: ومنهم من قال

وهذا ، وإنام يعاقبه اإلمام بام يراه، ال يعاقب باملال: ومنهم من قال
 .)١(رقول اجلمهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وسـبل الـسالم ١٨ – ٣/١٦، ونيـل األوطـار، ٥٧٤ – ٤/٥٧٣جامع األصول، البـن األثـري، :  انظر)١(

إىل عدم أخذ نصف :  من بلوغ املرام٦٢٦عاين، ومال شيخنا ابن باز أثناء تقريره عىل احلديث رقم للصن
ًاملال، وإنام يعاقبه اإلمام بام يراه، للقواعد العظيمة يف حتـريم مـال املـسلم بغـري حـق، وإن كـان خمالفـا ملـا 

ن مل جيـزم الـشيخ بتـصحيحه أن احلاكم صحح احلديث، ولك: رجحه ابن القيم رمحه اهللا، وذكر ابن باز
 . األلباين كام تقدموال تضعيفه، وقد حسنه
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 فوائد الزكاة وِحكَمها: المبحث الثالث
ٌللزكاة فوائد عظيمة، وحكم كثرية، منها ما يأيت ِ: 

 اإلسالم، فإذا أدى العبد الزكاة  إمتام إسالم العبد؛ ألهنا أحد أركان– ١
فكل مسلم ، املفروضة تم إسالمه وكمل، وهذا غاية عظيمة لكل مسلم

 .)١(مؤمن يسعى إلكامل دينه
 وخشية عذابه، وابتغاء رجاء ثوابه:  طاعة اهللا بتنفيذ أمره حصول– ٢

 .رضوانه
 ألن النفوس جمبولة عىل  تثبيت أوارص املحبة بني الغني والفقري؛– ٣

 .حب من أحسن إليها
ُ خلق الشح والبخل، كام  تطهري النفس وتزكيتها، والبعد هبا عن– ٤ ُ

ِخذ من أموال[: عاىلأشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى يف قول اهللا ت َِ ْْ َ ْ ْهم ـُ ِ
َصدقة تطهرهم وتزكيهم هبا ْ ْ ُِ ِ ِّ َ ُ ُ ََ ُ َِّ َ ً َ[)٢(. 

والعطف عىل ذوي  تعويد املسلم عىل صفة اجلود، والكرم، – ٥
 .احلاجات؛ والرمحة للفقراء

ْومن[: ظ النفس عن الشح، قال اهللا تعاىل حف– ٦ َيوق ََ َّشح ُ ِنفسه ُ ِ ْ َ 
َفأولئك ِ َ ُ ُهم َ َمفلحونـْال ُ ُ ِ ْ ُ[)٣(. 
: U تعاىل، كام قال  استجالب الربكة والزيادة واخللف من اهللا– ٧

 .٦/١٠ الرشح املمتع، البن عثيمني، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٣: اآلية،  سورة التوبة)٢(
 .٩:  سورة احلرش، اآلية)٣(
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َوما[ ُأنفقت َ ْ َ ْ ْمن ْمَ ٍيشء ِ ْ َفهو َ ُ ُخيلفه َ ُ ِ ْ َوهو ُ ُ ُخري َ ْ َالرازقني َ ِ ِ ؛ ولقول اهللا تعاىل )١( ]َّ

: قال اهللا:  أنه قال r عن النبي tيف احلديث القديس عن أيب هريرة 
 .)٢(ن آدم أنفق عليكأنفق يا اب

ما نقصت صدقة من مال، :  قال r عن رسول اهللا tوعن أيب هريرة 
ٌوما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه  ٍ  .)٣( اهللاً

ما من يوم يصبح العباد r  :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 
ً خلفا، ويقول ًاللهم أعط منفقا: فيه إال ملكان ينزالن، فيقول أحدمها

ًاللهم أعط ممسكا تلفا: اآلخر ً)٥)(٤(. 
انفحي أو r  :قال رسول اهللا : ، قالتوعن أسامء بنت أيب بكر 

، وال توعي فيوعي اهللا )٧( وال حتيص فيحيص اهللا عليك)٦(نضحي، أو أنفقيا
 .)١(ال توكي فيوكي اهللا عليك: ، ويف لفظ البخاري)٨(عليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩:  سورة سبأ، اآلية)١(
ومـسلم، ، ٥٣٥٢البخاري، كتـاب النفقـات، بـاب فـضل النفقـة عـىل األهـل، بـرقم :  متفق عليه)٢(

 .٩٩٣كتاب الزكاة، باب احلث عىل النفقة وتبشري املنفق باخللف، برقم 
 .٢٥٨٨ مسلم، كتاب الرب والصلة، باب العفو، برقم )٣(
 .١٠١٠ مسلم، كتاب الزكاة، باب يف املنفق واملمسك، برقم )٤(
 .١٤/٢٣٠ جمموع فتاوى ابن باز، )٥(
 ١٤٣٤العطـاء، ويف روايـة للبخـاري بـرقم : ي، والـنفح والنـضحأعطـ: ، أو انـضحي، أي انفحي)٦(

تفــسري غريــب مــا يف الــصحيحني : انظــر. ًالعطــاء أيــضا:  والرضــخوارضــخي مــا اســتطعت((
 .٥٦٩للحميدي ص 

 .٣/٧٤ي،  املفهم للقرطب: انظر. أي ال تبخيل فتجازين عىل بخلك:  ال حتيص)٧(
 .٥/٢٠٨النهاية، . أي ال جتمعي وتشحي بالنفقة فيشح عليك:  ال توعي)٨(
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: ، وفيهt أيب مالك األشعري  برهان عىل صدق إسالم خمرجها؛ حلديث– ٨

والصدقة برهان.... )٢(. 
 اخللق ونفعهم بام يمكنه  ترشح الصدر، فاملسلم إذا أحسن إىل– ٩

من املال، وأنواع اإلحسان انرشح صدره؛ فالكريم املحسن أرشح الناس 
ًصدرا، وأطيبهم نفسا، ً وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ال حيسن أضيق ً

ً  الناس صدرا، وأنكدهم عيشا، وأكثرهم مها وغام، لكن ال بد من العطاء  ً
 .)٣(بطيب نفس، وخيرج املال من قلبه قبل أن خيرجه من يده

  r عن النبي t أنسُ تلحق املسلم باملؤمن الكامل؛ حلديث– ١٠
 جلاره ما حيب – أو قال –ه ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخي: قال

 .)٤(لنفسه
فكام أن املسلم حيب أن يبذل له املال الذي يسد به حاجته، فهو حيب 

 .أن حيصل ألخيه مثل ذلك، فيكون بذلك كامل اإليامن
 عن رسول tك األشعري  مال من أسباب دخول اجلنة؛ حلديث أيب– ١١

ُإن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها،:  قال rاهللا  وباطنها من ظاهرها،  ً
أعدها اهللا تعاىل ملن أطعم الطعام، وأالن الكالم، وتابع الصيام، وأفشى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومـسلم، كتـاب ١٤٣٣البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض عىل الصدقة، برقم :  متفق عليه)١( =
 .١٠٢٩الزكاة، باب احلث عىل اإلنفاق وكراهية اإلحصاء، برقم 

 .٢٢٣ة، باب فضل الوضوء، برقم  مسلم، كتاب الطهار)٢(
 .٦/١٠، والرشح املمتع البن عثيمني، ٢/٢٥زاد املعاد، البن القيم، :  انظر)٣(
 مسلم، كتاب اإليامن، بـاب الـدليل عـىل أن مـن خـصال اإليـامن أن حيـب ألخيـه املـسلم مـا حيـب )٤(

 .٤٥لنفسه، برقم 
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 .)١(السالم، وصىل بالليل والناس نيام

 يرحم القوي القادر  جتعل املجتمع املسلم كاألرسة الواحدة،– ١٢
الضعيف العاجز، والغني حيسن إىل املعرس، فيشعر صاحب املال 

َوأحسن كام [: سن اهللا إليه، قال اهللا تعاىلبوجوب اإلحسان عليه كام أح َ ْ ْ َِ َ
َأحسن اهللا َْ َ إليكَ ْ َ  .فتصبح األمة اإلسالمية كأهنا عائلة واحدة. )٢( ]ِ

 يغضب، ملا يرى من تنعم  تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛ألن الفقري قد– ١٣
 .جاد األغنياء عىل الفقراء كرسوا ثورهتم وهدؤوا غضبهماألغنياء،فإذا 

 والنهب، وما أشبه ذلك؛ الرسقات،:  متنع اجلرائم املالية مثل– ١٤
الستغناء الفقراء عن هذه اجلرائم بإعطائهم الزكاة أو بالصدقة 

 .واإلحسان إليهم
  r عن النبي t ابن عامر ِّ النجاة من حر يوم القيامة؛ حلديث عقبة– ١٥
حيكم بني  :أو قال اسُّكل امرئ يف ظل صدقته حتى يفصل بني الن: قال
 أحد –قال يزيد . )٤(إن ظل املؤمن يوم القيامة صدقته: ويف لفظ. )٣(الناس

ٌ ال خيطئه يوم إال – راوي احلديث عن عقبة –وكان أبو اخلري : رواة احلديث ُ
 .)٥(تصدق فيه بيشء، ولو كعكة، أو بصلة أو كذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يف كتاب صفة اجلنة، t، والرتمذي عن عيل ٦٤١موارد، برقم (، وابن حبان ٥/٣٤٣ أمحد يف املسند، )١(

، ويف ٣/٧،  وحـسنه األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي، ٢٥٢٧باب مـا جـاء يف صـفة غـرف اجلنـة، بـرقم 
 .٢١١٩، برقم ٢/٢٢٠صحيح اجلامع، 

 .٧٧:  سورة القصص، اآلية)٢(
 .٣٣١٠ان، برقم إسناده صحيح، وأخرجه ابن حب: ، وقال حمققو املسند١٧٣٣٣ أمحد يف املسند، برقم )٣(
 .حديث صحيح: ، وقال حمققو املسند١٨٠٤٣ أمحد، برقم )٤(
 .، كام تقدم١٧٣٣٣ أمحد، برقم )٥(
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٣٣ 
: يف الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله rوقال النبي 

حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها)١(. 
ألن  يف دينه تعاىل؛  تعني املسلم عىل معرفة حدود اهللا والفقه– ١٦

املسلم ال يؤدي زكاته إال بعد أن يعرف أحكامها، وأمواهلا، وأنصاهبا، 
ومستحقها، وإثم من منعها، وفضل من أداها، وغري ذلك مما تدعو 

 .احلاجة إليه
 حلديث عبداهللا بن عمر  سبب لنزول اخلريات ودفع العقوبات؛– ١٧

   ،وفيه :وا القطر من السامءُومل يمنعوا زكاة أمواهلم إال منع ،
 .)٢( ...ولوال البهائم مل يمطروا

والصدقة تطفئ : وفيه، t  تطفئ اخلطايا وتكفرها؛ حلديث معاذ– ١٨
 .)٤)(٣(اخلطيئة كام يطفئ املاء النار

 سبب لزيادهتا؛ لقول  أداء الزكاة من شكر النعم، وشكر النعم– ١٩
ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم[: اهللا تعاىل ْ ْ ْ َُ َّ َ َُ ُ َِ َ َ َ ْ ُّ َِ َ َّ َْ َ ِ[)٥(. 
َمثل الذين [ : تعاىل مضاعفة األجر عند اهللا تعاىل؛ لقول اهللا– ٢٠ ِ َّ ُ َ َ

البخاري كتـاب األذان، بـاب مـن جلـس يف املـسجد ينتظـر . t متفق عليه من حديث أيب هريرة )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٣١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، برقم ١٤٢٣الصالة، برقم 

، واحلـاكم وصــححه ووافقــه الــذهبي، ٤٠١٩ ابـن ماجــه، كتــاب الفـتن، بــاب العقوبــات، بــرقم )٢(
 .٢/٣٧٠، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه، ٤/٥٤٠

، ٢٣٦، ٥/٥٣١، وأمحـد، ٢٦١٦ الرتمذي، كتاب اإليامن، باب ما جـاء يف حرمـة الـصالة، بـرقم )٣(
 .٢/١٣٨، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، ٢٤٥، ٢٣٧

 .١٥ – ٦/٩الرشح املمتع البن عثيمني، :  انظر)٤(
 .٧:  سورة إبراهيم، اآلية)٥(
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٣٤ 
َينفقون أموال ْ َُ َ ُ ِ ِهم يف سبيل اهللاـَْ ِ َ ِْ ٍ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة ُ ٍَ ِّ َُ َ ْ َ َّ َْ ُ َ ْ َ َُ َ َ َِ ِ ْ َ ِ َ
َمائة حبة واهللا َّ ٍَ ُِ ُ يضاعف لَ ِ َ َمن يشاء واهللاـُِ ُْ َ َ ٌ واسع عليمَ ِ َِ ٌ َ[ )١(. 

 الذي ال يؤدي زكاة فإن وقاية صاحب املال من العذاب به؛ – ٢١
َوالذين يكنزون الذهب  [:  ماله يعذب بامله يف اآلخرة، قال اهللا تعاىل َ َ ََّ َ ُ ِ ِْ َ َّ

ِوالفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا ِ َ َ ُِ َ َ َُ َِ ِْ َ َّ ٍ فبرشهم بعذاب أليمْ ِ َ ٍ َ َ ُ َِ ْ ْ ِّ َيوم حيمى عليها *َ ْ َ َ ََ َ ْْ ُ
ْيف نار جهنم فتكوى هبا جباههم َ َُ َُ َ َ َِ ِِ ْ َُ ََّ ْ وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزتم ِ َ ْ ُ ْ ُ ُُ ْ َ َ َُ َ ُ َ ُ َُ ُ
َألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ُ َ ُ ْ ُِ ِْ ُ ْْ َ ُْ َُ ُ َ ِ[)٢(. 

ِّ الزكاة حتصن املال– ٢٢  .)٣( هباوحيفظه اهللا تعاىل، ُ
يا : ل رجل من القوم قاt  ذهاب رش املال ووباله؛ حلديث جابر– ٢٣

من أدى r  :َّأرأيت لو أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول اهللا ! رسول اهللا
إذا أديت زكاة مالك فقد :، ولفظ احلاكم)٤(زكاة ماله فقد ذهب عنه رشه

 .)٥(أذهبت عنك رشه
 .٢٦١: اآلية،  سورة البقرة)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥ -٣٤: اآليتان،  سورة التوبة)٢(
حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واسـتعينوا عـىل محـل الـبالء ((:  جاء يف اخلرب)٣(

وضــعفه األلبــاين يف ضــعيف . والطــرباين وغريمهــارواه أبــو داود يف مراســيله، . بالــدعاء والتــرضع
 يف صـحيح داووا مرضـاكم بالـصدقة((، إال أنه حسن ٢٧٢٣، ٢٧٢٢،  برقم ٣/٩٩اجلامع الصغري، 

 .٧٤٤، برقم ١/٤٥٨، وصحيح الرتغيب والرتهيب، ٣/١٤٠اجلامع، 
: ٣/٦٣، قــال اهليثمــي يف جممــع  الزوائــد، ١٣٤٥، بــرقم ]جممــع البحــرين[ الطــرباين يف األوســط )٤(

، وحـسنه األلبـاين لغـريه يف صـحيح الرتغيـب وإسناده حسن وإن كـان يف بعـض رجالـه كـالم((
 .١/٤٥٨والرتهيب، 

، ، ووافقه الـذهبيهذا حديث صحيح عىل رشط مسلم((: ، وقال١/٣٩٠ احلاكم يف املستدرك، )٥(
 .١/٤٥٧وحسنه األلباين لغريه يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 
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٣٥ 
إن هذه ... r  : للامل؛ لقول النبي ٌ تطهري املال؛ ألن الزكاة تطهري– ٢٤

 .)٢)(١( ...الصدقات إنام هي أوساخ الناس
ً ما خالطت ماال إال  وقاية املال من الفساد؛ ألن الزكاة– ٢٥
إذا أخذ الغني : حلرام هيلك احلالل، وقيلألن ا: قيل يف ذلك. )٣(أفسدته

 .)٤(الزكاة أهلكت ماله؛ ألن الزكاة للفقراء
 طاعة اهللا، ولوال ذلك  استعانة الفقري بام يأخذ من الزكاة عىل– ٢٦

ًالشتغل قلبه باهلموم شغال يمنعه من العبادة، بل ربام يوقعه ذلك يف 
زكاة تزكي الفقراء شك من ضامن اهللا تعاىل الرزق له ولكل خملوق، وال

واملساكني بسد حاجاهتم، وإغنائهم عن ذل السؤال، والتطلع إىل ما يف 
 .أيدي اخللق

 واإلحسان إىل من دونه؛ ملا  ترغيب الفقري يف فعل اخلريات– ٢٧
 .يرى من إحسان الغني إليه

 والنرص عىل األعداء،  حتقيق أهم عنارص التمكني يف األرض– ٢٨
َذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة َّال[: قال اهللا تعاىل ََ َّ َ َُّ َ َّ ُ َُ ْ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ َّ ْ ِ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومعنى أوساخ ((: ٧/١٨٤قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشحه عىل صحيح مسلم، . أوساخ الناس )١(

ِخذ من أموال[: اس أهنا تطهري ألمواهلم ونفوسهم، كام قال تعاىلالن َِ ْْ َ ْ َهم صدقة تطهرهم وتزكيهم هباـُ ْ ْ ُ ِْ ِ ِِّ َ ُ ُ ََ ُ َِّ َ ً َ[ 
 .فهي كغسالة األوساخ] ١٠٣: التوبة[

 .١٠٧٢  عىل الصدقة، برقم r مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعامل آل النبي )٢(
 رواه الشافعي ًما خالطت الزكاة ماال قط إال أفسدته((:  بلفظ جاء يف حديث عن عائشة )٣(

، وضـعفه األلبـاين ٣/٦٤والبخاري يف تارخيه، واحلميدي، والبزار، وضعفه اهليثمـي يف املجمـع، 
 ].حولكن املعنى صحي[، ١/٥٦٢، ١٧٩٣يف مشكاة املصابيح، برقم 

 .١٧٩٣، برقم ١/٥٦٢مشكاة املصابيح، :  انظر)٤(
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٣٦ 
ْوأمروا بال ِ ُ َ َ ْمعروف وهنوا عن الـَ ِ َ ْ َ َ َْ ُ َمنكر وهللاِـَِ ِ َ ْ ِ عاقبة األمورُ ُُ ْ ُ َ َِ[ )١(. 
ً نفسه هدى وإيامنا، قال اهللا  يزيد اهللا تعاىل من أدى الزكاة طيبة هبا– ٢٩ ً ُ

ُويزيد اهللا[ :تعاىل ِ َ ً الذين اهتدوا هدىَ ُ ْ ْ ََ َ ِ ْوالذين اهتدوا [: وقال تعاىل. )٢(]َّ ْ َ ََ َ ِ َّ
ْزادهم هدى وآتاهم تقواهم ْ ُْ َ ُ َ ً ُ ُ َْ َ َ َ[ )٣(. 

 يف األمر واالبتعاد عن النهي، ومن ذلك  r يف طاعة النبي Iوقال 
ُوإن تطيعوه هتتدوا[:  يف الزكاة rطاعته  َ َ ُْ ُ ُ َِ ْ ِ[ )٤(. 
َذلك [: U والفالح، قال اهللا  شهد اهللا تعاىل للمنفقني باهلدى– ٣٠ ِ َ

َالكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني ِ ِ ِ ِ َِّ ً َُ ْ َْ ُْ َ َالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون *َُ َ ُْ ُ ْ ُِ ِ َِ َِ َ ْ َِّ ُ
َالصالة ومما رزقناهم ينفقون ُ ِْ ِْ َ َُ ْ َُ َ ََّّ َ ِ والذين يؤمنون ب*َ َ ُْ ِ ُِ َ ْام أنزل إليك وما أنزل من ََّ َِ َ َِ ِْ ُْ َُ َْ َ ِ َ
َقبلك وباآلخرة هم يوقنون ُ ِ ِ ِ ُِ ْ َُ َ َْ ْ ِ َ ُأولئك عىل هدى من رهبم وأولئك هم *َ ْ ِّ َُ َ ْ ُ ََ َِ ِ َِ َ َُ ُِ ً

َمفلحونـْال ُ ِ ْ  أعظم صفات أهل التقوى الذين فأداء الزكاة من. )٥(]ُ
 .ينتفعون بالقرآن

 احلوائج وتفريج  أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء– ٣١
الكربات والسرت يف الدنيا ويوم القيامة؛ ملا فيها من قضاء حاجات 
املحتاجني، وتفريج كربات املكروبني، والسرت عىل املعرسين؛ ألن اجلزاء 

من r  :قال رسول اهللا :  قالt من جنس العمل؛ حلديث أيب هريرة
 .٤١:  سورة احلج، اآلية)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦:  سورة مريم، اآلية)٢(
 .١٧:  سورة حممد، اآلية)٣(
 .٥٤:  سورة النور، اآلية)٤(
 .٥ – ٢:  سورة البقرة، اآليات)٥(
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٣٧ 
َّنفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم  َّ

َّالقيامة، ومن يرس عىل معرس يرس اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة ، ومن سرت َّ
ًمسلام سرته اهللا يف الدنيا واآلخرة، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف 

؛ وحلديث ابن عمر )١(...عون أخيه   ،وفيه : ومن كان يف
حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه 

 .)٢(ً، ومن سرت مسلام سرته اهللا يوم القيامةمن كرب يوم القيامةكربة 
 الفقراء من أسباب النرص  أداء الزكاة أو الصدقة إىل الضعفاء– ٣٢

وترزقون  هل تنرصون:  أنه قال rلنبي  عن اtوالرزق؛حلديث سعد 
كان أخوان عىل : ، قالt؛ وحلديث أنس بن مالك )٣( ؟إال بضعفائكم

فشكى ، ، واآلخر حيرتفr، فكان أحدمها يأيت النبي rعهد النبي 
 .)٤(ُلعلك ترزق به: فقال،  rاملحرتف أخاه إىل النبي 

وما وعد ،  بثناء اهللا تعاىل املتصدق ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل يفوز– ٣٣
 : Uواحلزن، قال اهللا به املتصدقني من األجر العظيم، وانتفاء اخلوف 

َالذين ينفقون أموال [ ََّ َْ َُ َ ُ ِ َهم بالليل والنهار رسا وعالنية فلهم أجرهم عند ـِْ ْ َِّ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُْ ْ َ َ ََ ُ َ َُ ََّ ً َ  ِ ِ ِ
َرهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون ُ َ ٌ َْ َ ْ ْ ْ ْ ِّ َُ َ َ ْ ََ َِ َ ِ[ )٥(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٩٩ذكر، برقم  مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل ال)١(
، ومـسلم، ٢٤٤٢بـرقم ، وال يـسلمه، البخاري، كتاب املظامل، باب ال يظلـم املـسلم املـسلم:  متفق عليه)٢(

 .٢٥٨٠برقم ، باب حتريم الظلم، كتاب الرب والصلة
 .٢٨٩٦كتاب اجلهاد والسري، باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب، برقم ،  البخاري)٣(
حديث حسن صـحيح، وصـححه : ، وقال٢٣٤٥كتاب الزهد، باب يف التوكل، برقم  الرتمذي، )٤(

 .٢/٢٧٤األلباين يف صحيح الرتمذي، 
 .٢٧٤: اآلية،  سورة البقرة)٥(
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٣٨ 

 يف الدنيا واآلخرة، قال اهللا  من أعظم أسباب رمحة اهللا تعاىل للعبد– ٣٤
َوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون[: تعاىل ُ َ ْ ْ ُ َّ ُُ َ َّ ُُ َّ ََ ُ َ َ َّ ََ ِ َِ ََ ََ َ[)١(. 

َورمحتي وسعت كل يشء فسأكتبها للذين يتقون [: Uوقال اهللا  ُ َ ََّ ُ ْ ُ َْ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ ََّ َ ْ َ ْ
َويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ْ َ ُْ َ َ َّ ُِ ِ ُِ َ ْ َُ ِ ُ َ َ ََّ ال يرحم r :وقال النبي . )٢(] َ

الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا r  : وقال .)٣(اهللا من ال يرحم الناس
ال تنزع الرمحة إال r :وقال . )٤(من يف األرض يرمحكم من يف السامء

 .)٦(من اهللا القلب القايسإن أبعد الناس r :وقال . )٥(شقي من
وما فيها من النعيم   وعد اهللا تعاىل املؤمنني املتصدقني باجلنة– ٣٥

ْوال[: قال اهللا تعاىلاملقيم، والرضوان العظيم،  ْمؤمنون والـَ َ َ ُْ ِ ُمؤمنات ـُ َ ِ ْ ُ
ْبعضهم أولياء بعض يأمرون بال ِ َ ُ ُ َ َ ْْ ٍ ْ َ ْ ْ َُ ِ َ ُ ْعروف وينهون عن الَمـُ ِ َ ْ َ َْ َ ْ َ َمنكر ويقيمون ـُِ ُ ُ ُِ َ ِ َ ْ

َالصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللا َ ُْ َ َ َِّ ُ َُ ََ َّ ُ ُ ورسوله أولئك سريمحهم اهللاَ َ َ ُ َُ ُ َ ْ َ ِ َ َُ ُ َّ إن اهللاَ ِ 
ٌعزيز حكيم ِ َ ٌَ َوعد اهللا*ِ َ ْمؤمنني والـْ الَ َ َ ِ ِ ْ َمؤمنات جنات جتري من حتتها ـُ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َْ َِ َّ َ ْ ُ

 .٥٦: اآلية،  سورة النور)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٦: اآلية،  سورة األعراف)٢(
ُقل ادعوا [: باب قول اهللا تعاىل، البخاري، كتاب التوحيد:  متفق عليه)٣( ْ ِ َ أو ادعوا الرمحن أيا ما اهللاُ  ََّ ِ ََ َ ُ ْْ

ْتدعوا فله األسامء ال َ َُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ًحسنى وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغِ بني ذلك سبيالـَ َ َِ َِ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َ َُ ْ َِ ُ ََ : اإلرساء[ ] َْ
 .٢٣١٩برقم ، باب رمحة الصبيان والعيال، كتاب الفضائل، ومسلم، ٧٣٧٦، برقم ]١١٠

بـاب مـا ، كتـاب الـرب والـصلة، والرتمـذي، ٤٩٤١بـرقم ، باب يف الرمحة، كتاب األدب، بو داود أ)٤(
 .٢/١٨٠، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ١٩٢٤برقم ، جاء يف رمحة املسلمني

بـاب مـا ، كتـاب الـرب والـصلة، والرتمـذي، ١٩٤٢بـرقم ، باب يف الرمحة، كتاب األدب،  أبو داود)٥(
 .٢/١٨٠وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي، ، ١٩٢٣برقم ، سلمنيجاء يف رمحة امل

وحسنه عبدالقادر األرناؤوط يف حتقيقه لألذكـار ، ٢٤١١برقم ، ٦١باب ، كتاب الزهد،  الرتمذي)٦(
 .٢٨٥ص ، للنووي
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٣٩ 
َاأل َهنار خالدين فيها ومساكن طيبة يف جنات عدن ورضوان من اهللاْ َ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ِ ٍ ِْ َّ ًَ ِّ َ َ ُ ََ ُ أكرب َ َ ْ َ

ُذلك هو الفوز العظيم ِ َِ ْ َ ُْ ْ َُ َ  بالفالح والفردوس ملن قام Uووعد اهللا . )١(] َ
ْوالذين هم [: قال اهللا تعاىل، بأداء الزكاة مع الصفات اجلميلة األخرى ُ َ َِ َّ

َللزكاة فاعلون ُ ِ ِ َِ َ َ والذين هم عىل صلواهتم حيافظون [: إىل قوله. )٢(] َّ ُ ِ َِ ُ ْ ِْ ِ َ َ َ ُ َ ََ َ َّ* 
َأولئك هم الوارثون ُ ِ َ ُْ َُ َ ِ َ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون*ُ َُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ َ ْ َ َْ َُّ ِ [)٣(. 

وقد أخرب اهللا تعاىل عن  ،أداء الزكاة من أعظم أنواع اإلحسان-٣٦
نفسه بام يرغب كل من عرف فضل اإلحسان باإلحسان؛ لعظم شأنه عند 

َّوأحسنوا إن اهللا[ :ل اهللا تعاىل، قاUاهللا  ِ ُ ِ ْ ُّ حيب الََ ِ َمحسننيـُْ ِ ِ ْ وقال . )٤(]ُ
ِإن اهللاََّ جيزي ال[: سبحانه وتعاىل ْ َ َّ َمتصدقنيـِْ ِ ِّ ََ َّإن اهللا[: Uوقال . )٥(]ُ َ ال ِ

ْيضيع أجر ال َ ُْ َُ َمحسننيـِ ِ ِ ْ ُ [)٦( . 
 يكن هلم مرتب أو  إذا مل- يف إعطاء العاملني عىل الزكاة منها-٣٧

م وألرسهم مدة قيامهم بجبايتها من الناس  كفاية هل- من بيت املالةأجر
ري وتشجيعهم إعانة هلم عىل اخل: ئهم منها  ملستحقيها، ويف إعطا ورصفها

عىل االستمرار عىل هذا العمل؛ ليعينوا إخواهنم األغنياء عىل إخراج 
الزكاة الواجبة عليهم، ويعينوا إخواهنم الفقراء يف إيصاهلم ما فرض اهللا 
هلم، وحتصيل حقوقهم دون أن تتطلع نفوس العاملني عليها إىل اخليانة 

 .٧٢ -٧١: اآليتان،  سورة التوبة)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤: اآلية،  سورة املؤمنون)٢(
 .١١ – ٩: اآليات،  سورة املؤمنون)٣(
 .١٩٥: اآلية،  سورة البقرة)٤(
 .٨٨: اآلية،  سورة يوسف)٥(
 .١٢٠: اآلية،  سورة التوبة)٦(
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٤٠ 
 .فيها وسوء الترصف فيها

 يف اإلسالم، وحتبيبه ترغيبهم: ؤلفة قلوهبم يف إعطاء الزكاة للم-٣٨
رشهم عن املسلمني،  اإليامن، أو كفإليهم، وتقوية ما يف قلوهبم من 

 .وإيصال الدعوة إىل من لدهيم من املستضعفني
ِّ التخفيف عنهم من هم  يف إعطاء الغارمني الزكاة نوع من-٣٩

 عىل املؤمن ٌّالديون بالليل وحتريرهم من ذهلا بالنهار؛ فإن الدين هم
 .ٌّبالليل وذل بالنهار

 ما يلزم من العدد  جتهيز املقاتلني يف سبيل اهللا تعاىل، وإعداد-٤٠
والعتاد، لقتال أعداء اإلسالم، ونرش اإلسالم بني األمم والدفاع عن 
اإلسالم وديار املسلمني، وكف الظلم، ودفع العدوان، وقطع دابر 

َحتى ال تكون فتن[الكافرين  ْ َ َِّ َ ُ َ ُة ويكون الدين كله هللاََِِّ ُ َُّ ُ ِّ َ ُ َ فتكون كلمة  .)١(]ٌ
 .اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفىل

 النفقة يف طريقه لنفاد  من مساعدة املسلم املسافر إذا انقطع-٤١
ياع، ومل جيد ما يكفيه ملؤنة سفره، ففي إعطائه الزكاة نفقته أو رسقة أو ض

إحسان إليه، ومواساة له يف حال غربته، فيعطى من الزكاة ما يسد 
  .)٢(حاجته حتى يعود إىل بالده

 للرقيق الذي أذله الرق،  يف إعطاء الزكاة يف حترير الرقاب حترير-٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩: اآلية،  سورة األنفال)١(
، ١٦ – ٧ص ، للشيخ عبداهللا بـن صـالح القـصري، اإلرشادات إىل مجل من حكم وأحكام الزكاة:  انظر)٢(

 .١٢١ ص، ورشح أركان اإلسالم واإليامن للشيخ حممد مجيل زينو
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٤١ 
ًفيكون بأخذه للزكاة أو إعتاقه منها حرا عبدا هللا   U يقوم بعبادة اهللا ،I وهو ،

 .عىل كامل يف احلرية من ملك العباد وتفريغه لعبادة رب العباد
ُ يمحق [:  قال اهللا تعاىل األجر العظيم، يرتتب عىل أداء الزكاة-٤٣ َ ْ َ

ِ الربا ويريب الصدقاتاهللا َ َ َّ َ َِ ْ ُ ِّ [)١( . 
َوما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا[: Uوقال  ْ َّ ُ َِ ِ ُِ َ َ ُ ً ْ َْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ِ ِ َ ِ ْ ِ َ 

َوما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا ْ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ُ َِ ٍَ ِ ْ ْ ْ فأولئك هم الَ َُ ُ َ ِ ُ َمضعفونـَ ُ ِ ْ ُ [ )٢( . 
من تصدق بعدل مترة من r :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 

ُفإن اهللا يتقبلها بيمينه ثم  ويف لفظ[، وال يقبل اهللا إال الطيب، كسب طيب َّ
 .)٤( ]حتى تكون مثل اجلبل ،)٣(َّيربيها لصاحبه كام يريب أحدكم فلوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٦: اآلية،  سورة البقرة)١(
 .٣٩: اآلية،  سورة الروم)٢(
ُّالفلـو: ٣/٤٧٤قال ابن األثري رمحه اهللا يف النهاية، : َّ فلوه)٣( هـو الفطـيم مـن : وقيـل. املهـر الـصغري: ُ

 .أوالد ذوات احلوافر
ويف كتاب ، ١٤١٠برقم ، باب الصدقة من كسب طيب، كتاب الزكاة، البخاري:  متفق عليه)٤(

ْتعرج ال[: باب قول اهللا تعاىل، التوحيد ُ ُْ ِمالئكة والروح إليهـَ ِْ ُّ ََ ُِ ُ َ َ :  وقوله جل ذكره]. ٤: املعارج[] َ
ُإليه يصعد الكلم الطيب[ َ ِّْ ُ َ َّْ ِ َِ ْ َُ باب قبول ، كتاب الزكاة، ومسلم، ٧٤٣٠، برقم ]١٠: فاطر[] ِ

 .١٠١٤ الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم،
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٤٢ 

 حكم الزكاة في اإلسالم: ث الرابعالمبح
واجبة بالكتاب، والسنة، وإمجاع األمة عىل كل مسلم، حر، : الزكاة

ٍّمالك لنصاب، مستقر، مىض عليه احلول يف غري املعرش ٍ)١(. 
َوآتوا الزكاة[:  فلقول اهللا تعاىلأما الكتاب، َ َّ ُ َ  أمر ويف آيات كثرية .)٢(]َ

 .اهللا فيها بأداء الزكاة
ً بعث معاذا إىل r أن النبي ؛ فلحديث ابن عباس وأما السنة 
فادعهم إىل شهادة أن ال إله : ًإنك تأيت قوما من أهل الكتاب:اليمن فقال

إال اهللا، وأين رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افرتض 
 يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم عليهم مخس صلوات

هم، فإن هم فقرائ ُّأن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف
أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها 

نك تقدم عىل قوم أهل كتاب فليكن أول إ:ويف لفظ. وبني اهللا حجاب
فإذا عرفوا اهللا فأخربهم أن اهللا فرض ، Uما تدعوهم إليه عبادة اهللا 

 .)٣( ...عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم
 فأمجع املسلمون يف مجيع األعصار عىل وجوب الزكاة :وأما اإلمجاع

  .)٤( عىل قتال مانعيهاyإذا اكتملت الرشوط، واتفق الصحابة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٨ – ٣/١٦٢والروض املربع، ، ٢/٨٥والكايف، ، ٤/٥البن قدامة، ،  املغني)١(
 .٤٣: اآلية،  سورة البقرة)٢(
، كتاب اإليـامن، ،  ومسلم١٣٩٥برقم ، باب وجوب الزكاة، كتاب الزكاة، البخاري:  متفق عليه)٣(

 .١٩برقم ، باب الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم
 .٤/٥بن قدامة،  املغني ال)٤(



 شروط وجوب الزكاة

 

٤٣ 

 :عىل النحو اآليت مخسةشروط وجوب الزكاة :المبحث الخامس
كافر وال تقبل اإلسالم، وضده الكفر، فال تؤخذ الزكاة من ال: الرشط األول

الزكاة من فروع اإلسالم، قال اهللا  ا؛ ألن ا أو مرتدً منه، سواء كان كافرا أصلي
ِوما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفروا باهللا[: تعاىل ُ ْ ُ ْ ْ ْ َ ََ ََ ُ ْ ُ ََّ َ َ ََ ََّ ِ ُ َ َْ ُ ُِ َ ِ وبرسوله ْ ِ ُ َ ِ َ

َوال يأتون الصالة إال وهم كساىل وال َّ ََ ُ َ َّ ََ َ ْ َُ ُِ َ َ َ َ ينفقون إال وهم كارهونْ َُ ُ َِ َ ْْ َُّ ِ ُ ِ [)١(. 
 ملعاذ حينام  rومما يدل عىل أن اإلسالم رشط لوجوب الزكاة قول النبي 

فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال : ًإنك تأيت قوما من أهل الكتاب: بعثه إىل اليمن
 أن اهللا افرتض عليهم اهللا، وأين رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم

مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افرتض 
ًفجعل اإلسالم رشطا  .)٢(...عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم

 .)٣(لوجوب الزكاة
ِخذ من أموال[: والزكاة طهرة للمسلم، قال اهللا تعاىل َِ ْْ َ ْ ًهم صدقة ـُ َ َ َ ْ ِ

َتطهرهم وتزكيهم هبا ْ ْ ُِ ِ ِّ َ ُ َُ ُ ِّ أما الكافر فهو نجس ال يطهر إال بالدخول . )٤(] َ
 .)٥(يف اإلسالم

والكافر ال تقبل منه الزكاة، وال تؤخذ منه، وحياسب عليها يوم القيامة، 
َما سلككم يف سقر[: قال اهللا تعاىل عن املجرمني َ ْ َ ََ ِ ُ َ ُقالوا ل*َ َم نك من ـََ ِ ُ َ ْ

 .٥٤: اآلية،  سورة التوبة)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وتقدم خترجيه، ١٩ومسلم برقم ، ١٣٩٥البخاري برقم :  متق عليه)٢(
 .٣/١٦٦ حاشية ابن قاسم عىل الروض املربع، )٣(
 .١٠٣: اآلية،  سورة التوبة)٤(
 .٦/١٩البن عثيمني، ،  الرشح املمتع)٥(
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٤٤ 
َمصلنيـْال ِّ َ َول*ُ ْم نك نطعم الـَ ُ ِْ ْ ُ َمسكنيـَُ ِ ْكنا نخوض مع الَو*ِْ َ َ ُ َُ َّ َخائضنيـُ ِ ِ َ[)١(. 

 ذلك فلوال أهنم عوقبوا عىل ترك الصالة وإطعام املسكني ما ذكروا
   .)٢(ًسببا يف دخوهلم النار

وهذا يدل عىل أن الكفار يعاقبون ويعذبون عىل إخالهلم بفروع 
 .)٣(اإلسالم

 وهو العبد –فال جتب الزكاة عىل رقيق ، وضدها الرق، احلرية: الرشط الثاين
ًاململوك؛ ألنه ال يملك شيئا؛ ألن املال الذي بيده لسيده؛ حلديث عبداهللا بن عمر بن 

َّمن ابتاع نخال بعد أن تؤبر :  يقول rسمعت رسول اهللا :  قالاب اخلط ً
ًومن ابتاع عبدا وله مال فامله للذي باعه إال أن ، فثمرهتا للبائع إال أن يشرتط املبتاع

فهو ، وال جتب عىل مكاتب؛ ألنه عبد؛ وألن ملكه غري تام. )٤(يشرتط املبتاع
املكاتب :  قالr عن النبي كالعبد؛ حلديث عبداهللا بن عمرو بن العاص 

 .)٦)(٥(عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥ – ٤٢: اآليات،  سورة املدثر)١(
 .٦/٢٠رشح املمتع،  ال)٢(
 .١٨/١٦ جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني، )٣(
، بـاب الرجـل يكـون لـه ممـر أو رشب يف حـائط أو يف نخـل، كتاب املساقاة، البخاري:  متفق عليه)٤(

 .١٥٤٣برقم ، ًباب من باع نخال عليها متر، كتاب البيوع، ومسلم، ٢٣٧٩برقم 
، ٣٩٢٦بـرقم ، ب يـؤدي بعـض كتابتـه فيعجـز أو يمـوتبـاب يف املكاتـ، كتـاب العتـق،  أبو داود)٥(

وابـن ، ١٢٦٠بـرقم ، باب ما جـاء يف املكاتـب إذا كـان عنـده مـا يـؤدي، كتاب البيوع، والرتمذي
وحــسنه األلبــاين يف صــحيح ســنن أيب داود، ، ٢٥١٩بـرقم ، بــاب املكاتــب، كتــاب العتــق، ماجـه

 .١٦٧٤وإرواء الغليل،  برقم ، ٢/٤٧٩
ًوسمي مكاتبـا؛  ألهنـم كـانوا يقولـون ، العبد يشرتي نفسه من مالكه بامل معلوم يوصله إليه:  واملكاتب)٦(

ومعنـاه كتبـت لـك عـىل ، فإذا أداهـا عتـق، عىل ألف درهم: ًكاتبتك مثال: لعبيدهم إذا أرادوا مكاتبتهم
ــق، نفــيس أن تعتــق منــي إذا وفيــت املــال جــامع [ك أداء املــال وكتبــت يل عليــ، وكتبــت لــك عــيل العت

= 
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٤٥ 
ُملك نصاب؛ حلديث أيب سعيد اخلدري : الرشط الثالث ْ ِt عن النبي r  

ٍة، وال فيام دون مخس ذود صدقة، وال فيام دون ٍليس فيام دون مخسة أوسق صدق:قال
ًفإذا ملك املسلم نصابا اعترب من األغنياء؛ حلديث ابن عباس . )١(ٍمخس أواق صدقة

   أن النبي r قال ملعاذ حينام بعثه إىل اليمن : ... فأعلمهم أن اهللا افرتض
وملك النصاب خيتلف . )٢( ...عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم

باختالف األموال، فإذا مل يكن عند اإلنسان نصاب فال زكاة عليه حتى يبلغ ماله 
النصاب الذي قدره الرشع، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل تفصيل ذلك عند الكالم عن 

 .)٣( األموال الزكويةأصناف
ــرشط الرابــع ــك للــيشء يملكــه : ال ــأن يكــون املال اســتقرار امللــك، ب

ً ملكــا مــستقرا ـــ: ً، ويعــرب عــن هــذا الــرشط أيــضا)٤(ِ أو  )٥(متــام امللــكبـ
امللـــك التـــام)أن ال يتعلـــق بـــه حـــق غـــريه :ومعنـــى متـــام امللـــك ،)٦ 

 .)٧(بحيث يكون له الترصف فيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٩١ – ٨/٩٠األصول البن األثري  =
، ومـسلم، ١٤٨٤بـرقم ، ليس فيام دون مخسة أوسـق صـدقة: باب، كتاب الزكاة، البخاري:  متفق عليه)١(

 .٩٧٩برقم ، ليس فيام دون مخسة أوسق: باب، كتاب الزكاة
 .وتقدم خترجيه، ١٩برقم ، ومسلم، ١٣٩٥البخاري برقم :  متفق عليه)٢(
 .  من هذا الكتاب١٢٢ص :  انظر)٣(
 .٦/٢١ الرشح املمتع، )٤(
 .٢/٨٨والكايف، ، ٦/٣١٤ املقنع والرشح الكبري، )٥(
كالمها للعالمة عبـدالرمحن بـن ، بلوغ القاصد جل املقاصد:مع رشحه، بداية العابد وكفاية الزاهد)٦(

 .١٣٢ص ، عجميهـ، حتقيق حممد بن نارص  ال١١٩٢ – ١١١٠عبداهللا البعيل رمحه اهللا 
 .٢/١٦٨(البن قاسم ،  حاشية الروض املربع)٧(
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٤٦ 
يف دين الكتابة، لعدم استقراره؛ ولنقصان امللك فال زكاة عىل السيد 

، فإن السيد إذا باع مملوكه بدراهم عىل نفسه وبقيت عند مملوكه )١(فيه
ال : املكاتب سنة فال زكاة فيها؛ ألن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول

وإذا كان ال يستطيع أن يؤدي ما عليه فإنه يسقط عنه املال . أستطيع أن أويف
 .)٢(نفسه به، فيكون الدين حينئذ غري مستقرالذي اشرتى 

وال زكــاة يف الوقــف عــىل غــري معــني، كــالوقوف عــىل فقــراء، أو 
عــىل املــساجد، أو املجاهــدين، أو املــدارس أو غــري ذلــك مــن وجــوه 

 .)٥( )٤(الزكاة، كعىل بني فالن ففيه أما الوقف عىل معني. )٣(الرب
فيها الزكاة، ولكن وكذلك احلبوب والثامر إذا بدا صالحها وجبت 

فام دامت عىل رؤوس الشجر أو ، ال يستقر الوجوب إال بالتمكن منها
ً عىل رؤوس الزرع فإنه ال يتمكن منها متكنا تاما حتى حيصد الزرع 
ويؤويه إىل اجلرين، وحتى جيذ النخل، فلو أصابت الزرع أو النخل آفة 

حبه فإنه ال قبل احلصاد واجلذاذ وتلف املحصول من غري تفريط من صا
 .)٧(  واهللا تعاىل أعلم)٦(جتب عليه الزكاة؛ ألن ملكه مل يستقر عليه بعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٨٨، واإلقناع لطالب االنتفاع، ٣١٥، ٦/٣١٤ املقنع والرشح الكبري، )١(
 .٢٢ – ٦/٢١ الرشح املمتع، )٢(
 .١/٢٣٨ومنار السبيل ، ١/٣٨٨، ، واإلقناع لطالب االنتفاع٣١٥ – ٦/٣١٤ املقنع مع الرشح الكبري، )٣(
 .١٤ – ١/١٣ املربع،  الروض)٤(
 .٦/٢١زيادة يف األمثلة الرشح املمتع، :  وانظر)٥(
 .٢/٢٤٠للفوزان، ،  الرشح املخترص عىل متن زاد املستقنع)٦(
أمـا صـاحب رأس املـال ففـي ،  ومثلوا للملك غري املستقر بحصة املضارب من الربح قبل القسمة)٧(

 يف كتابه املختـارات اجلليـة يف املـسائل الفقهيـة ولكن قال العالمة السعدي رمحه اهللا، حصته الزكاة
ًالصواب إجياب الزكاة يف حصة املـضارب قبـل القـسمة إذا بلغـت نـصابا؛ لدخولـه يف ((: ٧٥ص 

= 



 شروط وجوب الزكاة

 

٤٧ 
 ميض احلول يف غري املعرش؛ حلديث عائشة : الرشط اخلامس

ال زكاة يف مال حتى حيول عليه : يقول rسمعت رسول اهللا : قالت
وليس يف مال زكاة حتى حيول عليه :  وفيهt؛ وحلديث عيل )١(احلول
، وحلديث ابن عمر )٢(احلول  قال رسول اهللا : ، قالr : من

واملعنى أنه . )٣(عليه احلول عند ربه ًاستفاد ماال فال زكاة عليه حتى حيول
واحلول .   )٤(ًال زكاة يف مال حتى يمر عليه اثنا عرش شهرا من حني متلكه

السائمة من هبيمة األنعام، : يشرتط لوجوب الزكاة يف ثالثة أموال
 .)٥(من الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة: واألثامن

 :وهي عىل النحو اآليت،  يشرتط هلا متام احلولويستثنى أشياء ال
العرش أو نصفه، وهي  املعرش، وهو األموال التي جيب فيها: األول

ولو ، احلبوب والثامر؛ ألن اخلارج من األرض جتب الزكاة فيه عند حصاده
ِوآتوا حقه يوم حصاده[: مل متر عليه سنة؛ لقول اهللا تعاىل ِ َ َ ْ ُ َ ََ َ َّ ُ َ[)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ....مجيع عمومات النصوص ألفاظها ومعانيها =
وصـححه األلبـاين يف صـحيح ابـن ، ١٧٩٢بـرقم ، ًباب من استفاد مـاال، كتاب الزكاة،  ابن ماجه)١(

 .٢/٩٨، ١٨١٩ – ١٤٦١برقم ، اجهم
وصـححه األلبـاين يف صـحيح أيب ، ١٥٧١بـاب يف زكـاة الـسائمة، بـرقم ، كتاب الزكاة،  أبو داود)٢(

 .١٥٧٣برقم ، ١/٤٣٦داود، 
، ٦٣١بـرقم ، باب ما جاء ال زكاة عىل املـال املـستفاد حتـى حيـول عليـه احلـول، كتاب الزكاة،  الرتمذي)٣(

 .٦٣١، برقم ١/٣٤٨،  الرتمذيوصححه األلباين يف صحيح
 .٢/٢٤٠للفوزان، ،  الرشح املخترص عىل متن زاد املستقنع)٤(
 .٤/٧٣ املغني البن قدامة، )٥(
 .١٤١: اآلية،  سورة األنعام)٦(
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٤٨ 
من –نتاج السائمة أي أوالدها؛ ألن حول أوالد السائمة : الثاين

فتزكى مع أمهاهتا إن كانت األمهات بلغت ،  حول أمهاهتا-هبيمة األنعام
ًنصابا، وإن كانت األمهات مل تبلغ نصابا فبداية احلول من كامل ، ً

ل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة النصاب بالنتاج، ومثال ذلك رج
ثالثة إال واحدة ولدت أربعة فأصبحت مائة وإحدى وعرشين ففيها 

 .شاتان، مع أن النتاج مل حيل عليه احلول؛ ولكنه تبع األصل
ًربح التجارة حوله حول رأس املال، فلو ملك نصابا من : الثالث

لربح حتى لو مل رأس املال وا: النقود واجتر به وربح فإنه يزكي اجلميع
 .يربح هذا الربح، إال يف آخر السنة، فإنه يزكيه مع رأس املال

أما إذا كان رأس املال دون النصاب ثم ربح فإن بداية احلول من 
 .)١(كامل النصاب

 tالركاز، وهو ما يوجد من دفن اجلاهلية؛ حلديث أيب هريرة : الرابع
، فبمجرد وجوده ففيه )٢(ويف الركاز اخلمس... : ًمرفوعا وفيه

اخلمس؛ وألن وجوده يشبه الثامر واحلبوب اخلارجة من األرض، جتب 
  .)٣(الزكاة فيها من حني احلصول عليها عند احلصاد

املعدن، وهو كل ما خرج من األرض مما خيلق فيها من : اخلامس
 .٦/٣٥٢ املقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتــاب ، ومـسلم، ١٤٩٩بــرقم ، يف الركـاز اخلمـس: بــاب، كتـاب الزكـاة، البخــاري:  متفـق عليـه)٢(
 .١٧١٠برقم ، باب جرح العجامء واملعدن والبئر جبار، احلدود

، والــرشح ٢٣١، ٤/٤٦، واملغنــي، ٣٥٤ – ٣٥٢و، ٣٢٠ – ٦/٣١٤ املقنــع مــع الــرشح الكبــري، )٣(
 .٢٣ – ٦/٢٢والرشح املمتع، ، ٢/٢٤١، املخترص للفوزان
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٤٩ 
َوالعقيق، والسبح، كاحلديد، والياقوت، والزبرجد، : غريها مما له قيمة ُّ
 والقار، والنفط، وغري ذلك مما يسمى - الكربيتات-والكحل، والزاج

ًفإذا وجد اإلنسان معدنا يبلغ نصابا، ًمعدنا ًفيجب أداء زكاته فورا من ، ً
وال يعترب له احلول؛ ألنه كالزروع والثامر، والركاز، ، حني العثور عليه

واملعدن أشبه بالثامر من غريها، وال خترج زكاته إال بعد سبكه وتصفيته، 
وإذا أخرج من :قال اإلمام اخلرقي رمحه اهللا .)٢)(١(وزكاته ربع العرش

ًاملعادن من الذهب عرشين مثقاال أو من الورق مائتي درهم، أو قيمة 
ُّذلك من الزئبق، والرصاص، والصفر أو غري ذلك مما يستخرج من 

 .)٤( تعاىل أعلمواهللا. )٣(األرض فعليه الزكاة من وقته
 :وينقطع احلول بأمور عىل النحو اآليت

: إذا نقص النصاب أثناء احلول قبل متامه انقطع احلول ومثال ذلك: األول
رجل عنده أربعون شاة وقبل متام احلول نقصت واحدة فال زكاة يف الباقي؛ 

؛ وألن وجود النصاب )٥(ال زكاة يف مال حتى حيول عليه احلولr  :لقوله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٦١سنن أيب داود، برقم :  انظر)١(
والـرشح املمتـع ، ٥٨٤ – ٦/٥٧٤واملقنع والرشح الكبـري ، ٢٤٤ – ٤/٢٣٨ البن قدامة،،  املغني)٢(

 .٦/٢٣، البن عثيمني
 .٤/٢٣٨ خمترص اخلرقي املطبوع مع املغني، )٣(
سـمعت ذلـك ،  واختار شيخنا عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا أن املعادن ال تزكـى إال بعـد متـام احلـول)٤(

وأثنــاء تقريــره عــىل املنتقــى مــن أخبــار ، ٦٤٥ث رقــم منــه أثنــاء تقريــره عــىل بلــوغ املــرام، احلــدي
وهـو قـول إسـحاق وابـن املنـذر كـام ذكـره ابـن قدامـة يف ، ٢٠١٤احلـديث، رقـم ،  rاملصطفى 

 .ورده ابن قدامة رمحه اهللا، ٤/٢٤٣املغنى، 
 .وتقدم خترجيه، ١٧٩٢ ابن ماجه، برقم )٥(
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٥٠ 
 .يف مجيع احلول رشط لوجوب الزكاة

ًإذا باع النصاب بغري جنسه أثناء احلول ال فرارا من الزكاة : الثاين
رجل يملك أربعني : انقطع احلول، إال يف عروض التجارة، ومثال ذلك

الزكاة، وهذه ًشاة سائمة وقبل متام احلول باعها بدراهم ال فرارا من 
 .األغنام ال يقصد هبا عروض التجارة، ففي هذه احلالة ينقطع احلول

ًإذا أبدل النصاب بغري جنسه أثناء احلول ال فرارا من الزكاة : الثالث
رجل عنده أربعون من الغنم أبدهلا ببقر، أو : انقطع احلول، مثال ذلك

 . البقر أو اإلبلويبدأ من أول احلول يف، أبدهلا بإبل، فإن احلول ينقطع
وال شك أن هذا يدخل يف بيع النصاب؛ ألن تعريف البيع ينطبق 

 .عليه؛ فإن البيع هو مبادلة مال ولو يف الذمة بمثل أحدمها
رجل : أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن احلول ال ينقطع، مثال ذلك

ًباع ذهبا بذهب، أو فضة بفضة أو غري ذلك من جنسه، أو أبدل أربعني 
اة بأربعني شاة، فإن احلول ال ينقطع؛ ألنه أبدله بجنسه، أما إذا فعل ش

ًشيئا من ذلك فرارا من الزكاة، فإن احلول ال ينقطع ً)١(. 
وإذا باع ماشية قبل احلول :-رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام اخلرقي

ِبمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه األول ِ ِ َّ)٢( . 
ًومجلته أنه إذا باع نصابا للزكاة مما :-رمحه اهللا-قال اإلمام ابن قدامة

، ٢/١٧٨والـروض املربـع، ، ٢/٩٨يف، والكـا، ٣٧٠ – ٦/٣٦٠املقنع مع الرشح الكبـري، :  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٣/٤٧١وكتــاب الفـروع البـن مفلــح، ، ١/٤٤٤، ومنتهـى اإلرادات، ٦/٤٣والـرشح املمتـع، 

 .٤/١٣٦البن قدامة، ، وانظر التفصيل يف املغني، ١/٣٩٤، واإلقناع لطالب االنتفاع
 .٤/٣٥ خمترص اخلرقي املطبوع مع املغني، )٢(
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٥١ 
كاإلبل باإلبل، أو البقر بالبقر، أو الغنم بالغنم، أو : يعترب فيه احلول بجنسه

وبنى حول الثاين عىل ، الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، مل ينقطع احلول
قال ... )٢(ووافقنا أبو حنيفة يف األثامن... )١(حول األول، وهبذا قال مالك

فيبيعها ، سألت أمحد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة: أمحد بن سعيد
بل : أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة األصل؟ قال: بضعفها من الغنم

؛ ألن نامءها )٣(، عىل حديث عمر يف السخلة يروح هبا الراعييزكيها كلها
فأما . )٤(جارة، قال يزكيها كلها عىل حديث محاسفإن كانت للت: معها قلت

إن باع النصاب بدون النصاب انقطع احلول، وإن كان عنده مئتان فباعها 
  . )٥(بامئة فعليه زكاة مئة واحدة
ًوكذلك إن أبدل عرشين دينارا بامئتي درهم أو ... : قال اخلرقي رمحه اهللا

: قال ابن قدامة رمحه اهللا، )٦( بانتقاهلاًمائتي درهم بعرشين دينارا مل تبطل الزكاة
 ًومجلة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غري جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال زكـاة يف مـال حتـى ((:  rنصاب عىل حول غـريه بحـال؛ لقولـه ال يبني حول :  وقال الشافعي)١(

 . تقدم خترجيهحيول عليه احلول
بخالف ، وهذا املعنى يشملها، ً ووافق الشافعي فيام سواها؛ ألن الزكاة إنام وجبت يف األثامن؛لكوهنا ثمنا)٢(

َفبني حول بدله من جنسه عىل حوله، ولنا أنه نصاب يضم إليه نامؤه يف احلول(( :قال ابن قدامة، غريها ِ ُ ،
واجلنـسان ال ، فنقـيس عليـه حمـل النـزاع، والعـروض، واحلديث خمصوص بالنامء والـربح، كالعروض

 ].٤/١٣٥املغني  [فأوىل أن ال يبنى حول أحدمها عىل اآلخر، يضم أحدمها إىل اآلخر مع وجودمها
ُّتعــد علــيهم بالــسخلة...((: t عمــر  خــرب)٣( ــك يف املوطــأ، ...حيملهــا الراعــي وال تأخــذها، َ  مال

 .٤/٤٦البن قدامة، ، املغني: وانظر، ٤/١٠٠، والبيهقي يف السنن الكربى، ١/٢٦٥
 . أول زكاة عروض التجارة يأيت حديث محاس إن شاء اهللا تعاىل يف)٤(
 .٤/١٣٦ املغني البن قدامة، )٥(
 .٤/١٣٦ خمترص اخلرقي املطبوع مع املغني، )٦(
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٥٢ 
 إال الذهب بالفضة أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كاملال )١ً(حوال

ويضم أحدمها إىل اآلخر يف ، وقيم املتلفات، إذ مها أروش اجلنايات، الواحد
أو باع ، )٢(ً وكذلك إذا اشرتى عرضا للتجارة بنصاب من األثامن،الزكاة

ًعرضا بنصاب مل ينقطع احلول؛ ألن الزكاة جتب يف قيمة العروض ال يف 
ً فكانا جنسا واحدا)٣(والقيمة هي األثامن، نفسها إن الذهب : وإذا قلنا، ً

َوالفضة ال يضم أحدمها إىل صاحبه مل يبن حول أحدمها عىل حول اآلخ ْ ر؛ ُ
ِألهنام ماالن ال يضم أحدمها إىل اآلخر؛ فلم يبن حوله عىل حوله ُ َ كاجلنسني : ُ

ُوأما عروض التجارة؛ فإن حوهلا يبنى عىل حول األثامن بكل ، )٤(من املاشية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً استأنف حوال جديدا من أوله)١( ً. 
 .الذهب والفضة:  األثامن)٢(
 .٤/١٣٦ املغني، )٣(
لذهب والفضة إذا بيع نـصاب أحـدمها أن ا: إحدامها: يف الذهب والفضة:  جاء عن اإلمام أمحد روايتان)٤(

وصـاحب ، واختاره اخلرقـي يف خمتـرصه، بل يبنى عىل حول األول، بنصاب من اآلخر ال ينقطع احلول
ــع ــة األخــرى، الــروض املرب ــذهب أو إبدالــه بنــصاب مــن الفــضة أو : والرواي أن بيــع النــصاب مــن ال

ًويستأنف حوال جديدا من أوله؛ ألهنام ، بالعكس يقطع احلول ومهـا ، ماالن ال يضم أحدمها إىل اآلخـرً
الـذهب ((: فلم يضم أحدمها إىل اآلخر؛ ألن الذهب غـري الفـضة بـنص احلـديث، جنسان يف باب الربا

، مـسلم [ًفإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يـدا بيـد... والفضة بالفضة، بالذهب
ــرقم  ــام أمحــد ، ]١٥٨٧ب ــة لإلم ــار هــذه الرواي ــن صــالح العثيمــني يف رشح زاد واخت ــة حممــد ب العالم

ًلـو أبـدل نـصابا ((: ٣١٤وقال اإلمام ابن رجب يف القواعـد يف الفقـه اإلسـالمي ص ، ٦/٤٤املستقنع، 
من أموال الزكاة بنصاب من جنسه بنى عىل حول األول عىل املـذهب ولـو أبدلـه بغـري جنـسه اسـتأنف 

َّوخـرج أبـو اخلطـاب يف انتـصاره روايـة بالبنـاء يف ،  روايتـنيإال يف إبدال أحد النقدين باآلخر؛ فـإن فيـه
ُ فظهر مما تقـدم أن النـصاب الزكـوي إذا أبـدل بنـصاب زكـوي آخـر أو ًاإلبدال من غري اجلنس مطلقا

 :بيع بنصاب آخر يكون عىل النحو اآليت
فيزكـي ، لُ إذا بيع النصاب أو أبدل بنصاب أو أكثر من جنسه بني عـىل حـول النـصاب  األو– ١ 

أمـا ، واإلمـام أمحـد ووافقهـام أبـو حنيفـة يف األثـامن، وهبـذا قـال اإلمـام مالـك، إذا تم حول األول
= 
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٥٣ 
 .)٢( ، واهللا تعاىل أعلم)١(حال

إذا ، أما حول عروض التجارة فال ينقطع احلول باملبادلة أو البيع
رة بنقد أو باعه به بنى عىل حول األول؛ ألن الزكاة ًاشرتى عرضا لتجا

وحتى اإلبل والبقر والغنم ، وهي من جنس النقد، جتب يف قيم العروض
وال ينقطع احلول إذا ، فإنه يزكيها زكاة العروض: إذا قصد هبا التجارة

إذا كانت ، سواء باعها بجنسها أو غري جنسها، كانت من عروض التجارة
 .)٣(من عروض التجارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فإن حوهلا ال ينقطع بحال، عروض التجارة =
ً إذا بيع النصاب أو أبدل بنصاب أو أكثر من غري جنسه انقطع احلول واستأنف حوال جديـدا – ٢  ً

اية لإلمام أمحد اختارها يف املقنع وزاد املستقنع؛ ألن الذهب إال الذهب والفضة أو بالعكس يف رو
ال يضم الذهب إىل الفضة؛ ألهنام جنـسان يف بـاب : ويف رواية لإلمام أمحد. والفضة كاملال الواحد

ًويستأنف حوال جديدا، فعىل هذا ينقطع احلول، الربا  .واختار هذه الرواية العالمة ابن عثيمني. ً
ووافقـه أبـو ، ال يبنى حول نصاب عىل حـول غـريه بحـال: شافعي رمحه اهللا فقال أما اإلمام ال– ٣ 

 .كام تقدم فإنه وافق اإلمام مالك وأمحد، حنيفة إال يف األثامن
ً ويف رواية ألمحـد أنـه إذا بـاع نـصابا بنـصاب بنـى عـىل حـول األول مطلقـا– ٤  سـواء كـان بجنـسه أو بغـري ، ً

ــار هــذا العالمــة الــسعدي ، جنــسه ــرشح ، ١٣٦ – ٤/١٣٥، املغنــي البــن قدامــة: انظــر. رمحــه اهللاواخت وال
 .٣١٥والقواعد، البن رجب، ص ، ٦/٣٦١الكبري، 

إن إبدال النـصاب الزكـوي بنـصاب : الصحيح قول من قال من األصحاب((:  قال العالمة السعدي رمحه اهللا)١(
والتفريـق بـني مـا كـان مـن ،  آخـرسواء كان من جنسه أو من جنس، وال يقطعها، آخر زكوي ال يمنع الزكاة
ال فرق بني األمرين؛ وألن القول بقطعه إذا أبدلـه مـن غـري جنـسه : وحقيقة األمر، اجلنس وغريه ال دليل عليه

 .٧٧ – ٧٦ املختارات اجللية من املسائل الفقهية   للسعدي، ص يوجب فتح أبواب احليل ملنع الزكاة
 .٤٤ – ٦/٤٢والرشح املمتع، ، ١/١٧٩قاسم، الروض املربع مع حاشية ابن :  انظر)٢(
جممـوع فتـاوى ورسـائل : وانظـر، ١٩٥لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغـوي، ص ،  الزكاة)٣(

 .١٨/٥١العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا، 
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٥٤ 

أما حول عروض التجارة فال ينقطع : قال اإلمام البغوي رمحه اهللا
والقيمة باقية يف ملكه وقت ، باملبادلة؛ ألن زكاة التجارة جتب يف القيمة

وإذا . )١(املبادلة؛ ألن ملكه ال يزول عن أحدمها إال ويملك اآلخر
ا وكذا إذ، حصل ربح يف التجارة فحول الربح يبنى عىل حول األصل

وإن نقص سعر ، ارتفع سعر التجارة فإن الزكاة جتب يف مجيع القيمة
 .)٢(التجارة زكى القيمة احلارضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٦لإلمام البغوي، ص ، الزكاة:  انظر)١(
، ٥/٢٥ومجـع الطيـار وأمحـد البـاز، ، ١٢/٥٠مجـع الـشويعر، ، جمموع الفتـاوى لإلمـام ابـن بـاز:  انظر)٢(

، واملختارات اجللية يف املسائل الفقهية للعالمة السعدي ص ٣٩ – ٦/٣٣والرشح املمتع البن عثيمني، 
 .٤/٢٢والروض املربع حتقيق عبداهللا الطيار، ، ٧٦
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٥٥ 

 عىل النحو اآليتزكاة الدين : المبحث السادس
 الذي ينقص  الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين– ١

رجل يملك عرشة آالف ريال حال : ومثاله، النصاب ال يمنع الزكاة
فعليه زكاة العرشة إال ، ٌوعليه دين يبلغ مخسة آالف ريال، لعليها احلو

زكاة إال يف الباقي فليس عليه ، أن يقيض الدين قبل أن حيول عليه احلول
وكذلك لو كان عليه دين يستغرق النصاب أو يزيد عليه فعليه ، بعد الدين

رجل عليه دين : ومثال ذلك، زكاة املال الذي حيول عليه احلول وهو عنده
ًثالثون ألفا وعنده مخسة وعرشون ألفا دار عليها احلول  إنه يزكي ، ً

ِكل ما دار عليه احلول، وإن كان صادقا فليقض الدين قبل أن حيول احلول؛  ً
ومل يأمرهم أن ،  كان يأمر عامله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاةrألن النبي 
 :يسألوهم

عامله أن  r  ألمر النبيهل عليهم دين أم ال؟ ولو كان الدين يمنع الزكاة؛
ومحاد ، وهو قول ربيعة، )١( هل عليهم دين؟: يستفرسوا من أهل الزكاة

ملك ، والشافعي يف جديد قوليه؛ ألن املالك حر مسلم، بن أيب سليامن
ًنصابا حوال  فوجبت عليه الزكاة كمن ال دين عليه  .)١(واهللا تعاىل أعلم.)٢(ً

 .٦/٣٣٨، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٦/٢٦٣ املغني البن قدامة، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًلعلامء رمحهـم اهللا تعـاىل يف زكـاة مـن ملـك نـصابا حـال عليـه احلـول وعليـه ديـن يـنقص  اختلف ا)٢(

 :النصاب أو يستغرقه عىل أقوال
من الذهب أو الفـضة، أو : ًإن الدين يمنع الزكاة مطلقا، سواء كانت األموال باطنة: القول األول 

وهـي . واحلبـوب والـثامرعروض التجارة أو كانت ظاهرة كالسائمة مـن اإلبـل، والبقـر والغـنم، 
 .رواية واحدة عن اإلمام أمحد يف األموال الباطنة، أما األموال الظاهرة فهي إحدى الروايتني عنه

إن الـدين ال يمنـع الزكـاة يف األمـوال الظـاهرة : وهو الرواية الثانية عـن اإلمـام أمحـد: القول الثاين 
= 
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٥٦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٣٤٢ – ٦/٣٣٨كبري واإلنصاف، ، واملقنع والرشح ال٢٦٦ – ٤/٢٦٣املغني البن قدامة، [ =
ال يف األموال الظـاهرة وال الباطنـة، بـل جتـب ولـو : ًإن الدين ال يمنع الزكاة مطلقا: القول الثالث 

كان عىل اإلنسان دين يستغرق النصاب أو ينقصه إذا حال عليه احلـول، وهـو قـول ربيعـة بـن أيب 
وهــو ((:  قــال شــيخنا اإلمــام ابــن بــازعبــدالرمحن ومحــاد بــن أيب ســليامن، والــشافعي يف اجلديــد،

جمموع  [ًعمال بعموم األدلة، وعدم املخصص الذي حيسن االعتامد عليه واهللا أعلم...  الصواب
، والـرشح الكبـري، ٢٦٥ – ٤/٢٦٣املغنـي البـن قدامـة، : ، وانظر٣١ – ١٤/٣٠فتاوى ابن باز، 

٦/٣٤٠.[ 
وال زكـاة يف مـال ((: ٣٤٠ - ٦/٣٣٨الف، قال املرداوي يف اإلنصاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـ 

من عليه دين ينقص النصاب هـذا هـو املـذهب إال مـا اسـتثني وعليـه أكثـر األصـحاب، وعنـه ال 
وقـال .  وغـريهاإلرشـاد((جـزم بـه يف . ًيمنع الدين الزكاة  مطلقا، وعنه يمنع الدين احلال خاصـة

 من الكفارات والنـذور وديـن احلـج ونحـوه ال إذا مل يمنع دين اآلدمي الزكاة فدين اهللا((: املرداوي
 ].٣/٣٤٨(اإلنصاف . [يمنع بطريق أوىل

 أنـه كـان tإن الدين يمنع الزكاة بام ثبت عن عثامن : واستدل أصحاب القول األول الذين قالوا 
، حتـى حتـصل أمـوالكم فتـؤدون منـه هذا شهر زكاتكم فمن كـان عليـه ديـن فليـؤد دينـه((: يقول
، وصـححه ٤/١٤٨، والبيهقي، ٤/٤٨، وابن أيب شيبة، ١/٢٥٣رواه مالك يف املوطأ،  [الزكاة

ً، ولكن هذا يؤكد أن الدين إذا كان حاال قبل وجوب الزكـاة؛ فإنـه ]٣/٢٦٠األلباين يف اإلرواء، 
ىل الزكاة؛ ألن الزكاة ال جتب إال إذا تـم احلـول، فـإذا ُيقىض لسبق حق الدائن فهو أحق بالتقديم ع

 .]٦/٣٦الرشح املمتع، [ًقىض الدين قبل ميض احلول فال زكاة عليه إال فيام بقي إذا بلغ نصابا 
ويمنعها ، إن الدين ال يمنع الزكاة يف األموال الظاهرة: واستدل أصحاب القول الثاين الذين قالوا 

 كـان يبعـث العـامل الـذين يقبـضون الزكـاة مــن  rص، وأن النبـي يف الباطنـة بعمومـات النـصو
 هل عليهم دين أم ال؟: وال يأمرهم باالستفصال، أصحاب املوايش وأصحاب الثامر

ْخذ من  [:  وبقوله تعاىلواستدل أصحاب القول الثالث بام استدل به أصحاب القول الثاين،   ِ ْ ُ
ًأمواهلم صدقة َ َ َ َْ ِِْ ولو ، ومات األدلة، وهذا عام يف إجياب الزكاة عند بلوغ النصابوبعم] ١٠٣: التوبة[ ]َ

 .كان هناك دين عىل املالك
، والروض املربع بتحقيق عبداهللا ٣٩ – ٦/٣٣الرشح املمتع، : انظر األدلة عىل هذه األقوال 

، مجع الشويعر، ٥٢ – ١٤/٤٩، وجمموع فتاوى ابن باز، ٤/٢٢الطيار، والغصن، واملشيقح، 
 .٢٦٩ – ٤/٢٦٣، واملغني، ٥/٣٠ار، وأمحد الباز، ومجع الطي



 زكاة الدين

 

٥٧ 

 : زكاة الدين على نوعين– ٢
ٍدين عىل ميلء معرتف به باذل له: ولالنوع األ ٍ ُ فعىل صاحبه ، ٌ
كأنه عنده وهو عند املدين ، كلام حال عليه احلول، زكاته كل سنة

واختار هذا القول شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن ، كاألمانات
، وطاوس، yوجابر ، وابن عمر، وهو قول عثامن، )٢(باز رمحه اهللا

، والزهري، وميمون ابن مهران، واحلسن، دوجابر بن زي، والنخعي
: قالوا، وأيب عبيد، وإسحاق، والشافعي، ومحاد بن أيب سليامن، وقتادة

وإن مل يقبضه؛ ألنه قادر عىل أخذه ، عليه إخراج الزكاة يف احلال
وهذا هو الراجح إن ، )٣(فلزمه إخراج زكاته كالوديعة، والترصف فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٥٣، ومجع الشويعر،  ٥/٢٧ جمموع فتاوى ابن باز، مجع عبداهللا الطيار، وأمحد الباز، )١( =
 .٦/٣٢١،  واملقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف، ٢٧٠ – ٤/٢٦٩ املغني البن قدامة، )٢(
 :ن عىل امليلء الباذل عىل أقوال اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف زكاة الدي)٣(
فيزكيه ملـا مـىض مـن األعـوام، ، إن الدين عىل امليلء الباذل ال زكاة عليه حتى يقبضه: القول األول 

فال تلزمه زكاته حتى يقبضه ثم يؤدي ملا مىض؛ ألنه دين ثابت يف الذمـة فلـم يلزمـه اإلخـراج قبـل 
ب الــرأي، وهــو مــذهب احلنابلــة، ، وبــه قــال الثــوري، وأصــحاtقبــضه، روي ذلــك عــن عــيل 

وهـذا فـضيلة ، وإن شاء أدى زكاته مع ماله كل سنة((: ورجحه العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا، قال
 .وأرسع يف إبراء الذمة، واألول رخصة

ــاين  ــادر عــىل أخــذه : القــول الث ــه ق ــاة يف احلــال، وإن مل يقبــضه؛ ألن إن عــىل صــاحبه إخــراج الزك
، وطـاوس، yكالوديعة، وهو قول عثامن، وابن عمر وجابر : إخراج زكاتهفلزمه ، والترصف فيه

والنخعي، وجابر بن زيد، واحلسن، وميمون بن مهران، والزهري، وقتادة، ومحاد بن أيب سـليامن، 
والشافعي، وإسحاق، وأيب عبيد، ورجح هذا القول شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبـداهللا ابـن بـاز 

 .رمحه اهللا
 وهـو قـول yإن الدين عـىل مـيلء لـيس فيـه زكـاة، روي عـن عائـشة، وابـن عمـر : الثالقول الث 

 .كعروض القنية: جماهد؛ ألنه غري تام فلم جتب زكاته
= 
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٥٨ 
 .)١(شاءاهللا تعاىل

فالصحيح ، أو مماطل، أو جاحد، أن يكون الدين عىل معرس: النوع الثاين
من أقوال العلامء أنه ال يلزم صاحب الدين أداء الزكاة عنه حتى يقبضه من هذا 

ًفإذا قبضه استقبل به حوال جديدا، املعرس أو املامطل وال ، فإذا حال احلول زكاه، ً
و زكاه بعد قبضه عن تلزمه زكاته إذا قبضه إال بعد حول كامل عىل الصحيح، ول

وهذا اختيار شيخنا ، لكن ال يلزمه ذلك، سنة واحدة كان أحسن وفيه احتياط
 . أعلم، واهللا تعاىل)٢(اإلمام عبدالعزيز ابن باز رمحه اهللا تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، روي هذا القـول عـن سـعيد بـن املـسيب، وعطـاء بـن : القول الرابع  =
 .أيب رباح، وعطاء اخلرساين، وأيب الزناد

ومن كان له دين عىل ميلء زكاه إذا قبضه،  هذا املذهب وعليه : قوله((: يف اإلنصافقال املرداوي  
األصحاب، وعنه ال جتب فيه الزكاة فـال يزكيـه إذا قبـضه، وعنـه يزكيـه إذا قبـضه أو قبـل قبـضه، 

 والراجح هو القول الثاين إن شاءاهللا تعاىل وهو أن الدين عىل املـيلء البـاذل. وعنه يلزمه يف احلال
َّيزكى كل سنة كاملال الذي باليد َ ُ. 

 .٣٢٢ – ٦/٣٢١، واملقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف، ٢٧٠ – ٤/٢٦٩املغني البن قدامة، : انظر 
 .١٤/٥٣،  ومجع الشويعر، ٢٩، ٥/٢٧مجع الطيار وأمحد الباز، ،  جمموع فتاوى اإلمام ابن باز)١(
ين الــذي عــىل املعــرس، أو اجلاحــد، أو املامطــل، أو  اختلــف العلــامء رمحهــم اهللا تعــاىل يف زكــاة الــد)٢(

 :املغصوب، أو الضائع عىل أقوال
ال جتب فيه الزكاة؛ ألنه غري مقدور عىل االنتفاع به أشـبه مـال املكاتـب، وهـو روايـة عـن : القول األول 

إلمـام قـال ا. اإلمام أمحد، وهو قول قتادة وإسحاق، وأيب ثور، وأهل العراق، وأحد القـولني للـشافعي
ال جتب الزكاة يف دين مؤجل أو عـىل معـرس، أو مماطـل، ((: ١٤٦ابن تيمية يف االختيارات الفقهية، ص 

 .أو جاحد، ومغصوب ومرسوق، وضال، وما دفنه ونسيه، أو جهل عند من هو؟
الصحيح أن الدين إذا كان عىل معرس ال وفاء له، أو عىل مماطل ((: وقال العالمة السعدي رمحه اهللا 

ً ال يقدر عىل االستيفاء منه، أو كان املال مرسوقا، أو ضاال، أو نحوه مما ال يقدر عليـه صـاحبه وال 
ينتفع به ال زكاة فيه إذا قبضه حتى حيول عليه احلول بعـد قبـضه؛ ألن اهللا بحكمتـه رشع الزكـاة يف 
= 
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٥٩ 

 : حكم إسقاط الدين من الزكاة– ٣
حتى ، ال جيوز إسقاط الدين من الزكاة؛ ألن الواجب إنظار املعرس

وبذل للامل ملستحقه ، قضاء؛ وألن الزكاة إيتاء وإعطاءيسهل اهللا له ال
، وإسقاط الدين عن املعرس ليس إيتاء وال إعطاء، وليست إبراء من الديون

 .)١(وإنام هو إبراء؛ وألنه يقصد من ذلك وقاية املال ال مواساة الفقراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هبا وال هـي معـدة األموال النامية املقدور عليهـا، وهـذه األمـوال املـذكورة ال يقـدر عليهـا أصـحا =
 ] .       ٧٥املختارات اجللية من املسائل الفقهية، ص  [للنامء

يزكيه إذا قبضه ملـا مـىض؛ ألنـه مملـوك جيـوز التـرصف فيـه فوجبـت زكاتـه ملـا مـىض : القول الثاين
 يف الـدين tكالدين عىل امليلء، وهو رواية عن اإلمام أمحد، وقـول للـشافعي؛ ملـا روي عـن عـيل 

  وروي نحوه عن ابـن عبـاس ًإن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه ملا مىض((:  قالاملظنون،
وهو قول الثوري، وأيب عبيد، وصحح األلباين رمحه ]. ٤٣٢، ٤٣١: روامها أبو عبيد يف األموال[

قــال ابــن األثــري رمحــه اهللا يف النهايــة، . [٣/٢٥٢ن، يف اإلرواء،  يف الــدين الظنــوtاهللا قــول عــيل 
 .]هو الذي ال يدري صاحبه أيصل إليه أم ال؟((: ، قالال زكاة يف الدين الظنون((: ٣/١٦٤

يزكيه إذا قبـضه لعـام واحـد، جـاء ذلـك عـن عمـر بـن عبـدالعزيز، واحلـسن، والليـث، : القول الثالث 
ان يف ابتداء احلول بيـده ثـم حـصل بعـد ذلـك يف يـده فوجـب أن ال تـسقط واألوزاعي، ومالك؛ ألنه ك

والـراجح أنـه ((: ورجح هـذا القـول العالمـة حممـد بـن صـالح العثيمـني فقـال. الزكاة عن حول واحد
يزكيه حني القبض لسنة واحدة فقط ولو بقـي عـدة سـنوات، ومثـل ذلـك املـال املـدفون املنـيس فلـو أن 

ًشخصا دفن ماله خوفا م  ].٦/٣٢الرشح املمتع،  [ن الرسقة ثم نسيه فيزكيه سنة عثوره عليه فقطً
، والـرشح الكبـري يف املقنـع واإلنـصاف، ٤/٢٧٠مجيع هذه األقوال يف املغني، البن قدامـة، : انظر 

 .٣١ – ٤/٢٩، والرشح املمتع، ٦/٣٢٥
 .٢٦ – ٥/٢٥ جمموع فتاوى اإلمام ابن باز، مجع الطيار وأمحد الباز، )١(
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 مسائل مهمة في الزكاة: المبحث السابع
:  وهلا تعلق بالذمة)١( املال جتب الزكاة يف عني:المسألة األولى

والثامر ، واحلبوب، والغنم السائمة، والبقر، واإلبل، والفضة، كالذهب
والدليل عىل وجوهبا يف ، بخالف عروض التجارة جتب يف ذمة املزكي

وقوله ، )٢(...ويف الغنم يف كل أربعني شاة... r :عني املال؛ قول النبي 
r يف زكاة احلبوب والثامر : ًفيام سقت السامء والعيون أو كان عثريا

: يف زكاة اإلبل rوقوله . )٣(ُالعرش، وما سقي بالنضح نصف العرش
 ...ثني ففيها بنت خماض ًفإذا بلغت مخسا وعرشين إىل مخس وثال

ويف البقر يف كل ثالثني تبيع، ... : يف زكاة البقر rوقوله . )٤(...أنثى
فإذا ... : اة الذهب والفضةيف زك rوقوله . )٥(ويف كل أربعني مسنة

، وليس كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم
ًحتى يكون لك عرشون دينارا، فإذا  – يعني يف الذهب –عليك يشء 

 .)٦( ...ا نصف دينارًكان لك عرشون دينارا وحال عليها احلول ففيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً جتب الزكاة يف عني املال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت احرتازا مما دون مخس وعرشين من اإلبـل )١(
 ].٣/١٨١حاشية ابن قاسم، . [فإهنا ال جتب يف عينها

، وابـن ماجـه، كتـاب الزكـاة، بـاب ١٥٦٨ أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف زكـاة الـسائمة، بـرقم )٢(
 .١/٤٣٢األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ، وصححه ١٨٠٥صدقة الغنم، برقم 

 .١٤٨٣ُ البخاري، كتاب الزكاة، باب العرش فيام يسقى من ماء السامء واملاء اجلاري، برقم )٣(
 .١٤٥٤ البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم )٤(
حيح سـنن ، وصـححه األلبـاين يف صـ١٥٧٢كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، برقم ،  أبو داود)٥(

 .١/٤٣٤أيب داود، 
، وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن ١٥٧٣ أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، برقم )٦(

 .١/٤٣٦أيب داود، 
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٦١ 
خراج الزكاة من نفس أي جيب إ: وهذا معنى كون الزكاة جتب يف عني املال

يعني لو تلف املال بعد وجوب الزكاة فيه وهذا املال : املال؛ لكن هلا تعلق بالذمة
ًمستقر يف ملكه فإن تلفه ال يسقط عنه الزكاة؛ ألهنا صارت دينا يف ذمته؛ ألنه 

 .عندما تم احلول كان عليه أن يبادر بإخراجها ولكنه تأخر
 .)١(الذمةأما عروض التجارة فتجب زكاهتا يف 

 ال يعترب يف وجوب الزكاة إمكان األداء؛ لقول النبي :المسألة الثانية
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف وجوب الزكاة هل هي جتب يف املال أو يف الذمة عىل النحو اآليت)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو رواية عن اإلمـام أمحـد، وأحـد قـويل الـشافعي، وقـول اإلمـام  جتب الزكاة يف عني املال، – ١ 
 .مالك وأيب حنيفة

 .جتب يف الذمة، وهو الرواية الثانية عن اإلمام أمحد والقول الثاين للشافعي:  وقيل– ٢ 
جتب يف عني املال وهلا تعلق بالذمة، فجمع هذا القول بـني القـولني الـسابقني، قـال يف :  وقيل– ٣ 

:  قـال العالمـة ابـن عثيمـني رمحـه اهللاوجتب الزكاة يف عني املال وهلا تعلـق بالذمـة((: قنعزاد املست
فالقول الذي مشى عليه املؤلف قول جامع بني القولني وهو أهنـا جتـب يف عـني املـال وهلـا تعلـق ((

 واجبـة يف بالذمة، فاإلنسان يف ذمته مطالب هبا وهي واجبة يف املال، ولوال املال مل جتب الزكاة فهي
عني املال، إال أن يستثنى من ذلـك مـسألة واحـدة وهـي العـروض، فـإن الزكـاة ال جتـب يف عينهـا 

  ].٦/٤٦الرشح املمتع،  [...ولكن جتب يف قيمتها
وقع ((: ٣٧٠جتب يف الذمة وتتعلق بالنصاب، قال ابن رجب يف القواعد الفقهية، ص :  وقيل– ٤ 

قـال اإلمـام ابـن . وغريمهـا وهـي طريقـة الـشيخ تقـي الـدينذلك يف كالم القايض وأيب اخلطاب 
ولالخــتالف يف حمــل التعلــق هــل هــو ((: ٣٧٤ – ٣٧٠رجــب رمحــه اهللا يف القواعــد الفقهيــة، ص 

رشح هـذه الفوائـد يف : وانظـر.  ثم ذكر رمحه اهللا تعـاىل سـبع فوائـدالعني، أو الذمة؟ فوائد كثرية
، ويف اإلنـصاف  ١٤٢ – ٤/١٤٠البن قدامـة، ، غني، وامل٣٧٤ – ٣٧٠القواعد البن رجب، ص 

، ٣٧٥ – ٦/٣٧٢ملعرفـة الــراجح مـن اخلــالف للمــرداوي، املطبـوع مــع املقنـع والــرشح الكبــري، 
مسألة هل جتب الزكاة يف عـني املـال أو يف الذمـة؟ :  وانظر.٣/١٨٢وحاشية ابن قاسم عىل الروض، 

، والـروض املربـع مـع حاشـية ابـن ٦/٣٧١صاف، ، واملقنع مع الـرشح الكبـري، واإلنـ٤/١٤٠املغني، 
ــم،  ــن عثيمــني، ٣/١٨٢قاس ــرشح املمتــع، الب ــىل زاد املــستقنع، ٦/٤٥، وال ــرص ع ، والــرشح املخت

، والـروض املربـع حتقيـق وتعليـق ٢/٣٥٢، للفوزان، والسلسبيل يف معرفة الـدليل للبليهـي، ٢/٢٤٩
 .٤/٢٩الطيار، والغصن، واملشيقح، 
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r :ال زكاة يف مال حتى حيول عليه احلول)فمفهوم احلديث وجوب . )١

الزكاة عند متام احلول؛ وألن هذه عبادة فال يشرتط لوجوهبا إمكان األداء، 
كسائر العبادات؛ فالصوم جيب عىل احلائض، واملريض العاجز عن أدائه، 
والصالة جتب عىل املغمى عليه، والنائم، واحلج جيب عىل من أيرس يف 

، فتجب الزكاة يف )٢(وقت ال يتمكن من احلج فيه، أو منعه من امليض مانع
ة؛ لغيبة ًاملال الغائب ويف الدين، فكون املالك ليس متمكنا من إخراج الزكا

 .)٣(ًماله أو كونه دينا ال يسوغ ذلك إسقاط الزكاة عنه
 ال يعترب يف وجوب الزكاة بقاء املال، فالزكاة ال تسقط :المسألة الثالثة

َّأما إذا مل يتعد ومل يفرط فإهنا تسقط ، بتلف املال عىل الصحيح إذا تعدى أو فرط
 إخراجها فال أن يتمكن من: بتلف املال عىل الصحيح، ومعنى التفريط

سواء كان ذلك لعدم ، وإن مل يتمكن من إخراجها فليس بمفرط، خيرجها
وحيتاج إىل ، املستحق؛ أو لبعد املال عنه؛ أو لكون الفرض ال يوجد يف املال

، واهللا )٤(رشائه فلم جيد ما يشرتي به، أو كان يف طلب الرشاء، أو نحو ذلك
 .وتقدم خترجيه، ، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود١٥٧١ أبو داود، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والـروض املربـع، ٦/٣٧٦، والرشح الكبري مـع املقنـع واإلنـصاف، ٣/١٤٣ املغني البن قدامة، )٢(
 .١/٢٥٣، والسلسبيل يف معرفة الدليل للبليهي، ٦/٤٧، والرشح املمتع البن عثيمني، ٣/١٨٣

 :ل يعترب يف وجوب الزكاة إمكان األداء أو ال يعترب عىل قولني اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل ه)٣(
أن الزكاة جتب بحلول احلول سواء متكن مـن األداء أو مل يـتمكن وهبـذا قـال اإلمـام : القول األول 

 .أمحد، وأبو حنيفة والشافعي يف أحد قوليه
وأحـد قـويل الـشافعي، ال جتـب الزكـاة إال إذا متكـن مـن األداء، وهـذا قـول مالـك، : القول الثاين 

، والرشح الكبـري مـع املقنـع ٤/١٤٣املغني، البن قدامة، . واألرجح القول األول واهللا تعاىل أعلم
 .٢/٩٤، والكايف البن قدامة، ٣٧٧ – ٦/٣٧٦واإلنصاف، 

، والسلـسبيل ٦/٣٧٧، والرشح الكبري مع املقنـع واإلنـصاف، ٤/١٤٤املغني البن قدامة، :  انظر)٤(
 .٣/١٨٣، والروض املربع، ٦/٤٧، والرشح املمتع، ١/٢٥٤ليل، يف معرفة الد
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 .)١(تعاىل أعلم

الدين يف الرتكة، فال تسقط بموت  الزكاة ك:المسألة الرابعة
ِصاحب املال، وخترج من ماله وإن مل يوص هبا؛ حلديث ابن عباس 

 : أن امرأة جاءت إىل النبيr إن أمي نذرت أن حتج فامتت : فقالت
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل هل تسقط الزكاة بتلف املال أو ال تسقط عىل النحو اآليت)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الزكاة ال تسقط بتلـف املـال فـرط املالـك أو مل يفـرط، وهـو املـشهور عـن اإلمـام : القول األول 
فتكون الزكـاة عـىل هـذا القـول كـدين اآلدمـي ال يـسقط بتلـف ، ترصهأمحد واختاره اخلرقي يف خم

املــال، إال إذا تلــف زرع أو ثمــر بجائحــة قبــل احلــصاد أو اجلــذاذ، وكــذا بعــدمها قبــل الوضــع يف 
 .اجلرين ونحوه لعدم استقرارها قبل ذلك

قـال العالمـة ابـن . دتسقط الزكاة بتلف املال إذا مل يفرط، وهذا قول يف مذهب اإلمـام أمحـ: القول الثاين
َّالـصحيح يف هـذه املـسألة أنـه إن تعـدى أو فـرط ضـمن وإن مل يتعـد ومل يفـرط فـال ((: عثيمني رمحـه اهللا

الـرشح  [َّضامن؛ ألن الزكاة بعـد وجوهبـا أمانـة عنـده، واألمـني إذا مل يتعـد ومل يفـرط فـال ضـامن عليـه
 ].٦/٤٧املمتع 

لصحيح إن شاءاهللا أن الزكاة تسقط بتلـف املـال إذا مل يفـرط يف وا((: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
 ].٤/١٤٥املغني البن قدامة  [األداء

وحكى امليموين عـن أمحـد أنـه إذا تلـف النـصاب قبـل الـتمكن مـن األداء سـقطت : القول الثالث
شافعي، ًوحكاه ابن املنذر مذهبا لإلمـام أمحـد، وهـو قـول الـ، وإن تلف بعده مل تسقط، الزكاة عنه

ال : فإنـه قـال، واحلسن بن صالح، وإسحاق، وأيب ثور، وابن املنذر، وبه قال مالـك إال يف املاشـية
 .فإن هلكت قبل جميئه فال يشء عليه، يشء فيها حتى جييء املصدق

إال أن يكون اإلمام قد ، تسقط الزكاة بتلف النصاب عىل كل حال: وقال أبو حنيفة: القول الرابع
 .عهاطالبه هبا فمن

وهو الـذي رجحـه ، َّوأهنا تسقط بتلف املال إذا مل يفرط أو يتعد، والراجح إن شاء اهللا تعاىل القول الثاين
 .ابن قدامة كام تقدم، وصححه العالمة ابن عثيمني

وإال أنظر هبا ، َّوإن قلنا بوجوهبا بعد تلف املال فأمكن املالك أداؤها أداها((: قال اإلمام ابن قدامة
، ٤/١٤٤وانظـر املغنـي، ]. ٤/١٤٥املغنـي، [ته ومتكنه من أدائها مـن غـري مـرضة عليـه إىل ميرس

، والــرشح املمتــع، ٣/١٨٢، والــروض املربــع، ٦/٣٧٧والـرشح الكبــري مــع املقنــع واإلنـصاف، 
 .٢/٩٥، والكايف، ٦/٤٧



 مسائل مهمة في الزكاة

 

٦٤ 
نعم حجي عنها، أرأيت لو كان عىل : قبل أن حتج أفأحج عنها؟ قال
ِأمك دين أكنت قاضيته؟ ٌقال. نعم:  قالت :ُّاقضوا اهللا، فاهللا أحق 

. )٢(فإن اهللا أحق بالوفاء، فاقضوا اهللا الذي له: ويف لفظ. )١(بالوفاء
: إن أختي نذرت أن حتج وإهنا ماتت فقال: ًأن رجال قال: ويف رواية

فهو أحق بالقضاء فاقضوا اهللا)٣(. 
ــن بــرهن وضــاق املــال  ــت وعليــه دي ــاة عــىل املي ــت الزك وإذا وجب

ــدون ر ــن ب ــه  دي ــان علي ــإن ك ــرهن، ف ــدين ب ــدم ال ِّق ــال ُ ــن وضــاق امل ه
ـــي عـــىل القـــول  ـــني ديـــن اهللا وديـــن اآلدم ـــسم املـــال باحلـــصص ب ق

 .)٥( أعلمI، واهللا )٤(الراجح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥٢ البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب احلج والنذر عن امليت، برقم )١(
ًاب االعتصام، باب من شبه أصال معلوما بأصـل مبـني قـد بـني اهللا حكمهـا؛ لـيفهم  البخاري، كت)٢( ً َّ

 .٧٣١٥السائل برقم 
 .٦٦٩٩ البخاري، كتاب األيامن والنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم )٣(
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا فيمن مات وعليه زكاة عىل أقوال)٤(

ه وال تسقط بموته، وهو قول عطاء،  واحلسن، والزهري، إن الزكاة تؤخذ من تركت: القول األول
 .وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأيب ثور، وابن املنذر، وهذا هو الراجح إن شاءاهللا تعاىل

 .ًتؤخذ من الثلث مقدما عىل الوصايا وال جياوز الثلث، قاله األوزاعي والليث: والقول الثاين 
ة إال أن يويص هبا امليت، فتكون كـسائر الوصـايا تعتـربمن الثلـث ويـزاحم هبـا ال خترج الزكا: والقول الثالث 

ابن سريين، والشعبي، والنخعي، ومحـاد بـن : أصحاب الوصايا؛ ألهنا عبادة من رشطها النية، قال هبذا القول
 .والقول الراجح األول. أيب سليامن، والبستي، والثوري، وأصحاب الرأي

، ٣/١٨٤، والـــروض املربـــع، ٦/٣٨٤قنـــع مـــع الـــرشح الكبـــري، ، وامل٤/١٤٥انظـــر املغنـــي،  
 .١/٢٥٤والسلسبيل، 

إن الزكـاة ال تـسقط عـن امليـت يف مـسألة اجـتامع الـدين :  واختلف العلامء رمحهم اهللا الـذين قـالوا)٥(
 .والزكاة أهيام يقدم إذا ضاق املال

= 
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٦٥ 

 جتب الزكاة عىل الفور، فال جيوز تأخري إخراجها :المسألة الخامسة
مع القدرة عليه والتمكن منه؛ ألن األمر بالزكاة يقتيض الفور؛ ولذلك 

َيستحق املؤخر لالمتثال العقاب، و ُ ًلو أن رجال أمر مملوكه أن يسقيه ِّ
فتأخر ومل يستجب عىل الفور استحق العقوبة، وهللا املثل األعىل؛ وألن 
التأخري ينايف الوجوب؛ لكون الواجب ما يستحق العقاب صاحبه عىل 
تركه؛ وألن الزكاة وجبت حلاجة الفقراء ونحوهم وهي ناجزة فيجب أن 

ُّ إىل من هو أحق هبا من ذوي ًيكون الوجوب ناجزا، فإن أخرها ليدفعها
ًالقرابة، أو ذوي احلاجة الشديدة جاز إذا كان وقتا يسريا وإن كان كثريا  ً ً
مل جيز، لكن لو عجلها إليهم قبل هناية احلول جاز، فإن أخرج الزكاة فلم 
يدفعها إىل الفقري حتى ضاعت مل تسقط عنه الزكاة؛ ألن الزكاة حق 

صوله إىل مستحقه فلم يربأ منه بذلك متعني عىل رب املال تلف قبل و
 .)٢)(١(كدين اآلدمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـاج إىل مالـه يف الـدنيا أمـا اهللا يقدم دين اآلدمي، ألنـه مبنـي عـىل املـشاحة؛ وألن اآلدمـي حم: فقيل  =
 .تعاىل فهو غني عنه

 .يقدم حق اهللا؛ ألنه أحق بالقضاء والوفاء كام يف احلديث: وقيل 
  فـدين اآلدمـي ١٠٠( وتركتـه ١٠٠( وزكـاة ١٠٠(يتحاصـان؛ فـإن كـان عليـه ديـن مائـة : وقيل 

 ].٤/١٤٦ي ، واملغن٥٠ – ٦/٤٩الرشح املمتع، . [ وهذا هو الراجح٥٠(، والزكاة ٥٠(
 .٦/٣٨٧، واملقنع مع الرشح الكبري، ١٤٨ – ٤/١٤٧ املغني البن قدامة، )١(
فعنـد اإلمـام أمحـد ال تـسقط وهـو .  واختلف العلامء إذا أخر الزكـاة فلـم يـدفعها للفقـري حتـى ضـاعت)٢(

 املخرج وذهب الشافعي إىل أنه إن مل يكن فرط يف إخراج الزكاة ويف حفظ ذلك. الراجح إن شاءاهللا تعاىل
يزكي ما بقـي إال أن يـنقص : فإن كان فيام بقي زكاة أخر وإال فال، وقال أصحاب الرأي، رجع إىل ماله

وإن ، ورأى اإلمام مالـك أهنـا جتزئـه إن أخرجهـا يف حملهـا. عن النصاب فتسقط الزكاة فرط أو مل يفرط
 ].٤/١٤٨دامة املغني البن ق[يزكي ما بقي بقسطه : أخرجها بعد ذلك ضمنها، وقال مالك
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 :النية واملتابعة:  رشوط صحة الزكاة:المسألة السادسة
 :ال جيزئ إخراج الزكاة إال بنية، والنية نيتان:  النية– ١
 نية املعمول له وهو اهللا تعاىل،وهي نية اإلخالص هللا تعاىل،بحيث –أ 

ُوما أمروا إال ليعبدوا اهللا[: تعاىليقصد بذلك وجه اهللا تعاىل،قال اهللا ُ ْ ََ ُ َِ َِّ ِ لصني ُ ُ َ خم ِ ِ ْ
ِله الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ِ ِ َِ ِّ ُ ُ َُ ْ َ َُ َ َ َّ َ ُ َ َُ َ ََ َّ ُ َ ِّْ َ َ َ [)١(. 

 .)٢(، وإنام لكل امرئ ما نوىإنام األعامل بالنياتr :وقال النبي 
بادات بعضها عن بعض، ومن العبادات  نية العمل وهي متييز الع–ب 

العظيمة أداء الزكاة، فتجب النية يف أداء الزكاة؛ للحديث السابق؛ ألن 
الزكاة عمل؛ وألهنا عبادة تتنوع إىل فرض ونفل فافتقرت إىل النية، 

: أن يعتقد أهنا زكاته أو زكاة من خيرج عنه: كالصالة، والنية يف أداء الزكاة
 .)٣(لها القلب؛ ألن حمل العبادات كلها القلبكالصبي واملجنون، وحم

النية يف إخراج : قال العالمة حممد بن صالح العثيمني رمحه اهللا
 : الزكاة عىل أربعة أقسام

ًأن تكون رشطا من املالك فقط، وذلك فيام إذا فرقها مالكها : األول
 .املكلف بنفسه
ان املالك غري ًأن تكون رشطا من غريه فقط وذلك فيام إذا ك: الثاين

 .مكلف، فينوي إخراجها وليه يف ماله
 .٥: اآلية،  سورة البينة)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١ بـرقم  rالبخـاري، كتـاب بـدء الـوحي، بـاب كيـف كـان بـدء الـوحي إىل رسـول اهللا :  متفق عليه)٢(
 .١٩٠٧ برقم إنام األعامل بالنيات((: ^ومسلم، كتاب اجلهاد، باب قوله 

 .٤/٨٩ املغني البن قدامة، )٣(
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٦٧ 
َّأن تكون رشطا من املالك ومن غريه، وذلك فيام إذا وكل يف : الثالث َ ً

 .ًإخراجها وبعد الزمن فتشرتط من الوكيل أيضا عند دفعها للفقري
 .ًأن ال تشرتط النية أصال وذلك يف ثالث صور: الرابع
الك بحبس أو غريه فأخذها اإلمام َّإذا تعذر الوصول إىل امل: األوىل

ًأو الساعي، وجتزئ ظاهرا وباطنا ً. 
إذا امتنــع املالــك مــن أدائهــا فأخــذها اإلمــام أو الــساعي : الثانيــة

ًقهرا، فتجزئ ظاهرا ال باطنا ً ً. 
الساعي بعد العثور عليه، ّإذا غيب ماله فأخذها اإلمام أو : الثالثة

 .)١(ً باطناًوجتزئ ظاهرا ال
من عمل r :؛ ألن العبادات توقيفية؛ لقول النبي rتابعة للنبي  امل– ٢

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس : ويف رواية. )٢(ًعمال ليس عليه أمرنا فهو رد
 .)٤)(٣(منه فهو رد

 وجوب الزكاة يف مال الصغري واملجنون، فال : السابعةالمسألة
يشرتط البلوغ والعقل يف وجوب الزكاة عىل الصحيح، فإذا متت الرشوط 

من اإلسالم، واحلرية، وملك نصاب، واستقراره، وميض : لوجوب الزكاة
احلول وجبت الزكاة يف املال، ومنه مال الصبي واملجنون؛ ألن البلوغ 

 .٥٤ – ١٨/٥٣ جمموع فتاوى ابن عثيمني، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخـاري، كتـاب الـصلح، بـاب إذا اصـطلحوا عـىل صـلح جـور فالـصلح مـردود، بـرقم :  متفق عليـه)٢(

 .١٧١٨ومسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور، برقم . ٢٦٩٧
 .١٧١٨ مسلم، برقم )٣(
 .٤/٨٨ املغني البن قدامة، )٤(
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٦٨ 
وط وجوب الزكاة، فال يشرتط البلوغ وال العقل؛ والعقل ليسا من رش

ِخذ من أموال[:لعموم األدلة يف وجوب الزكاة كقوله تعاىل َِ ْْ َ ْ ًهم صدقة ـُ َ َ َ ْ ِ
َتطهرهم وتزكيهم هبا ْ ْ ُِ ِ ِّ َ ُ َُ ُ ِّ فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم r: ؛ وقوله )١(] َ

 .)٢( ...تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم، صدقة
 أهنم كانوا rوقد جاءت الروايات عن مخسة من أصحاب النبي 

يل بن أيب طالب ، وع)٣(tعمر بن اخلطاب : يزكون مال اليتيم، وهم
t)٤( وعبداهللا بن عمر ،)٥( وجابر ،t)٦( وعائشة ،)٧(. 

والصواب إن شاء اهللا تعاىل وجوب الزكاة يف مال الصغري واملجنون 
 .)٨(خيرجها الوكيل، وينوي هبا الزكاة عنهم من أمواهلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٣: اآلية،  سورة التوبة)١(
 .، وتقدم خترجيه١٩، ومسلم، برقم ١٣٩٥البخاري، برقم : تفق عليه م)٢(
، وقـال البيهقـي يف ٦٩٨٩، وعبـدالرزاق، بـرقم ٢/١١١، والدارقطني، ١/٢٤٥ أخرجه مالك، )٣(

 .إسناده صحيح((: ٤/١٠٧السنن الكربى، 
 .٣/١٤٩، وابن أيب شيبة، ٦٩٨٦ أخرجه عبدالرزاق، برقم )٤(
 .٣/١٤٩، وابن أيب شيبة، ٦٩٩٢قم،  أخرجه عبدالرزاق، بر)٥(
 .٣/١٤٩، وابن أيب شيبة، ٦٩٨١ أخرجه عبدالرزاق، برقم )٦(
 .٣/١٤٩، وابن أيب شيبة، ٦٩٨٣ أخرجه عبدالرزاق، برقم، )٧(
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف وجوب الزكاة يف مال الصبي واملجنون عىل أقوال)٨(
 .وهو الراجح كام تقدم، م أمحد، واإلمام مالك والشافعيجتب، وبه قال اإلما: القول األول 
ُجتب الزكاة؛ لكنها ال خترج حتـى يبلـغ الـصبي ويفيـق املجنـون، فيحـىص مـا : وقيل: القول الثاين 

ِفإذا بلغ أعلم فإن شاء زكى وإن شـاء مل يـزك، وهبـذا قـال عبـداهللا بـن ، جيب عىل اليتيم من الزكاة ُ
 .ي، والثوري، واألوزاعtمسعود 

 بـن ال جتب الزكاة يف مال الصبي واملجنون، وبه قال احلسن، وسعيد بن املسيب، وسعيد: القول الثالث 
= 
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٦٩ 
جنون؛ ألن وأما صدقة التطوع فال جيوز التصدق من مال اليتيم وامل

أما الزكاة فهي فريضة تنشغل ، الصدقة حمض تربع ال تنشغل الذمة برتكها
 .)١(الذمة برتكها

 بغري ربح التجارة أو نتاج السائمة – املال املستفاد :المسألة الثامنة
ً ال يضم إىل ما عند املالك من املال، وإنام يكون له حوال جديدا يبدأ من – ً

املال احلاصل باإلرث، واهلبة، واهلدية، : وقت ما ملكه، مثال ذلك
ًوصداق املرأة، ونحو ذلك، وإذا كان عنده مال مل يبلغ نصابا فاستفاد 
ًماال جديدا من جنسه كمل به النصاب؛ فإن احلول يبدأ من وقت اكتامل  ً
النصاب، ومن ذلك إذا مات املالك يف أثناء احلول وانتقل املال إىل 

ي عىل حول املالك الذي مات بل يستأنف الورثة، فإن الوارث ال يبن
ًحوال جديدا يبدأ به من حني انتقل إليه امللك ؛ حلديث ابن عمر )٢(ً

قال رسول اهللا : ، قالr :ًاستفاد ماال فال زكاة فيه حتى حيول  من
 .)٣(عليه احلول

ُجواز تقديم الزكاة إذا وجد سبب وجوهبا وهو  :سألة التاسعةالم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيـب العـرش يف زروعهـام وثمـرهتام، وجتـب : جبري، وأبو وائل، والنخعي، وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة =
 .صدقة الفطر عليهام، والصواب القول األول

 – ٦/٢٥، والرشح املمتـع، ٦/٢٩٨، واإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري، ٤/٦٩املغني البن قدامة، : انظر 
 .١/٢٤٠، ومنار السبيل، ٣/١٦٧، والروض املربع، ٢٨

 .٦/٢٨ الرشح املمتع، )١(
 .٦/٣٥٣ املقنع والرشح الكبري، )٢(
. ٦٣١، ١/٣٤٨، وابـن ماجـه، وصـححه األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي، ٦٣٢، ٦٣١ الرتمذي، برقم )٣(

 .م خترجيه يف الرشط اخلامس من رشوط البيعوتقد
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٧٠ 
 يف تعجيل صدقته rأن العباس سأل النبي : tالنصاب الكامل؛ حلديث عيل 

ولفظ أيب عبيد يف األموال . )١(َّقبل أن حتل، فرخص له يف ذلك، فأذن له يف ذلك
فجاز؛ ألنه . )٢(َّ تعجل من العباس صدقته سنتنيrأن النبي t :عن عيل 

ٍتعجيل ملال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول 
أجله، وأداء كفارة اليمني بعد احللف وقبل احلنث، وكفارة القتل بعد اجلرح 

ف النصاب ، وإن تل)٣(قبل الزهوق، وال جيوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب
وقد زاد النصاب ، ، فإن حال احلول)٤ً(الذي عجل زكاته وقعت الزكاة نفال

ًنصابا آخر بالتوالد لزمه زكاة النصاب الثاين، وإن كان قدم الزكاة سنتني فحال 
وحال عىل هذه الزيادة حول فإن عليه ، ًاحلول الثاين وقد زاد املال نصابا أو أكثر

 .)٦)(٥(عليه احلول عىل حسب األدلة يف ذلكالذي حال ، زكاة املال الزائد
:  كل يشء ليس لعروض التجارة ال زكاة فيه:المسألة العاشرة

كالعامرات املعدة للسكن، والعقارات التي ليست للبيع، والسيارات 
اخلاصة، واملكائن، وكل ما يستعمله اإلنسان وال ينوي به التجارة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والرتمذي كتاب الزكاة، بـاب مـا جـاء يف ١٦٢٤أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف تعجيل الزكاة، برقم  )١(

، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة، وحسنه األلباين ٦٧٩، ورقم ٦٧٨تعجيل الزكاة، برقم 
 .١/٤٥٠يف صحيح سنن أيب داود، 

 .٨٥٧،  برقم ٣/٣١٦،  وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، ١٨٨٥ أبو عبيد يف األموال برقم، )٢(
 .٤/٧٩، واملغني البن قدامة، ١/٢٥٦ منار السبيل يف معرفة الدليل، )٣(
 .١/٢٦٥ منار السبيل، )٤(
 .٨٨ – ٤/٧٩ انظر التفصيل يف ذلك، املغني، )٥(
ـة مـن أهـل العلـم أن ((:  قال اإلمام الرتمذي رمحه اهللا)٦( ـرأى طائف ـا، ف وقد اختلف أهل العلم يف تعجيل الزكاة قبل حمله

ـر أهـل العلـمَّأحب إيل أن ال يعجلها((: ال يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري، قال ـا :  وقال أكث ـا قبـل حمله إن عجله
ـه يقـول الـشافعي، وأمحـد، وإسـحاق  ـا جـاء[أجزأت عنه، وب ـاب م ـاة، ب ـاب الزك ـاة، الرتمـذي، كت  يف تعجيـل الزك

 ].٦٧٨احلديث رقم 
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٧١ 
ا الذهب والفضة؛ حلديث كالثياب وغريها، ما عد: كحاجاته األصلية

ليس عىل املسلم يف فرسه وغالمه r :قال رسول اهللا :  قالtأيب هريرة 
 .)١(ليس عىل املسلم صدقة يف عبده وال يف فرسه: ويف لفظ. صدقة

 
  

، ١٤٦٣البخــاري، كتــاب الزكــاة، بــاب لــيس عــىل املــسلم يف فرســه صــدقة، بــرقم :  متفــق عليــه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٨٢، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ال زكاة عىل املسلم يف عبده وفرسه، برقم ١٤٦٤و
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٧٢ 

 اة بهيمة األنعام السائمةزك: حث الثامنالمب
ِائمة من هبـّالس: األموال التي جتب فيها الزكاة أربعة أصناف يمة َ

 من احلبوب والثامر، والذهب والفضة، :األنعام، واخلارج من األرض
 .وعروض التجارة

 :اإلبل، والبقر، والغنم: )٣( األنعام)٢(من بـهيمة )١(السائمةزكاة 
 :برشوط أربعةهيمة األنعام تجب الزكاة في ب

ِّ أن تتخذ للدر والنسل، والتسمني، ال للعمل؛ فإن :الشرط األول
َّاإلبل املعدة للعمل والركوب، والسقي، وبقر احلرث والسقي ال زكاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًاألرض بأثرها بحثا عن الكأل، قال الفيومي رمحه الراعية، سميت السائمة؛ ألهنا تسم :   السائمة)١(

 أسامها راعيها: ّرعت بنفسها، ويتعدى باهلمز فيقال: ًسامت السائمة سوما، من باب قال : اهللا
: رعت، وأسمتها: سامت املاشية: وقال اجلوهري]. ١١٣ص. سوم: املصباح املنري، مادة[

ِفيه [: ومنه قوله تعاىل] ٢/٤٢٦احلديث النهاية يف غريب : انظر[أخرجتها إىل الرعي،  ِ
َتسيمون ُ ِ  ].١٠: سورة النحل، اآلية[]ُ

َسميت هبيمة؛ ألهنا ال تتكلم بكالم يفهمه الناس؛ وملا يف صوهتا من اإلهبام، أما مع بعضها : هبيمة  )٢( ْ َ ِ ّ
َقال ف[ :فتتكلم بكالم تفهمه بينها، وقد قال موسى لفرعون ملا سأله َمن ربكام يا موسىََ ُ َ َ ََ ُ ُّ َقال [ :قال، ] ْ َ

َربنا الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هدى َ ُ ََ ُ ْ َُّّ َُ َ ْ َ َّ ٍَّ ِْ َ هي اإلبل، : وهبيمة األنعام] ٥٠: سورة طه، اآلية[] َ
ِأحلت لكم هبيمة األنعام[ :والبقر، والغنم، قال تعاىل ْ َُ َ ْ ُ َ ََّ َ ِْ ْ ِ  ].١ :اآلية سورة املائدة، [] ُ

ِ  بدئ)٣(  حينام ذكـر زكـاة r بذكر هبيمة األنعام فقدمت عىل أصناف األموال الزكوية اقتداء بالنبي   ُ
أخرجـه البخـاري وسـيأيت [  t يف كتابه ألنـس tاألنعام فقدمها عىل غريها، واقتداء بالصديق 

 حــول املدينــة باديــة أهــل نعــم، r؛ وألن أكثــر العــرب يف عهــد النبــي ]خترجيــه إن شــاء اهللا تعــاىل
، ورشح زاد ٣/١٨٦حاشية ابن قاسم عىل الـروض املربـع، : انظر[نعام غالب أموال العرب واأل

 ].٦/٥١املستقنع، 
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٧٣ 
 .)١(فيها عند مجهور العلامء

 الراعية، أما : السوم أكثر احلول، ومعنى السائمة:الشرط الثاني
 وال ترعى أكثر احلول ،علفها صاحبها وينفق عليهااملعلوفة وهي التي ي

:  وفيه،ً مرفوعاt؛ حلديث عيل )٢(فال زكاة فيها عند مجهور أهل العلم
 وليس عىل ،سنةم ويف البقر يف كل ثالثني تبيع، ويف األربعني ...((

 حلديث أنس  احلول ففيها الزكاة؛ وأما السائمة أكثر)٣( ))...العوامل يشء
t، ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عرشين ...((:  وفيه 

أن رسول : ن جدهبن حكيم عن أبيه عاهز ـ؛ وحلديث ب)٤( ))...ومائة شاة
 أما السائمة )٥( ))...يف كل إبل سائمة يف كل أربعني ابنة لبون(( :  قالrاهللا 

ال زكـاة فيهــا عنـد أكثــر أهـل العلــم، ...والعوامــل؛  ... :٤/١٢  قـال ابــن قدامـة رمحــه اهللا يف املغنـي، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  ٌيف كل مخـس شـاة r:  النبي أن يف اإلبل النواضح واملعلوفة الزكاة؛ لعموم قول: ُوحكي عن مالك

 وذكـر  ليس يف العوامل زكاة، وأهل املدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم يف هذا أصـل : قال أمحد
 يف روايـة مجاعـة نص عليه عـيل : صاحب اإلنصاف أن العوامل ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة قال

لـيس يف البقـر العوامـل  ً مرفوعـا t؛ وملـا روي عنـه ]٦/٣٩٠ املقنع والرشح الكبـري، اإلنصاف مع[
 ط دار ٢/١٠٣ حتقيق عزت عبيد الدعاس، وأخرجـه الـدارقطني، ٢/٢٢٩ أخرجه أبو داود  صدقة

 : قــال٢/١٠٣عليــق املغنــي،  ويف الت٢/٣٥٣القطــان كــام يف نــصب الرايــة،  ابــن املحاســن، وصــححه
 هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقـة معـروف، وال أعنـي روايـة احلـارث وإنـام أعنـي روايـة عاصـم  
ــادة التخــريج[ ــة: وانظــر لزي ــد اهللا ٢٣/٢٥١ املوســوعة الفقهي ــروض املربــع للــدكتور عب ، وختــريج ال

 ].٤/٣٩الغصن وجمموعة من طالب العلم، 
: انظـر. أن املعلوفـة فيهـا الزكـاة، والـصواب قـول اجلمهـور: رمحـه اهللا  وحكي عن اإلمـام مالـك )٢(

 .٤/١٢املغني البن قدامة، 
 وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن ١٥٧٢  أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، بـرقم )٣(

 .١/٤٣٤أيب داود 
 .١٤٥٤  البخاري، كتاب الزكاة، باب يف زكاة الغنم، برقم )٤(
، والنـسائي، كتـاب الزكـاة، بـاب ١٥٧٥داود، كتـاب الزكـاة، بـاب يف زكـاة الـسائمة، بـرقم   أبو )٥(

= 
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٧٤ 

 .ها زكاة عروض التجارةـالتي أعدها مالكها للتجارة فزكات
ًد مالكها حوال كامال؛ ن أن حيول عليها احلول ع:الشرط الثالث ً

ال زكاة يف (( :  يقولrسمعت رسول اهللا :  قالتث عائشة حلدي
 .)١( ))مال حتى حيول عليه احلول
ها إن ـ فتزكى مع أمهات،هاـ فحوهلا حول أمهات،ويستثنى نتاج السائمة

 فبداية احلول من ً فإن مل تبلغ األمهات نصابا،ًكانت األمهات بلغت نصابا
رجل عنده أربعون شاة فولدت كل : كامل النصاب بالنتاج، ومثال ذلك

 فأصبحت مائة وإحدى وعرشين ،واحدة ثالثة إال واحدة ولدت أربعة
 .)٢(ففيها شاتان، مع أن النتاج مل حيل عليه احلول؛ ولكنه يتبع األصل

صاب من  أن تبلغ النصاب الرشعي، وأما ما دون الن:الشرط الرابع
هيمة األنعام بالتفصيل عىل ـ ونصاب ب،األعداد اليسرية فال زكاة فيها

 :النحو اآليت
 ال زكاة فيها حتى تبلغ مخس ذود، وهذا أقل نصاب نصاب اإلبل: أوالً
 كتب له هذا tأن أبا بكر : t وتفصيل ذلك يف حديث أنس اإلبل،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وغريهم، وحسنه األلباين يف صحيح ٤، ٢/ ٥ ،، وأمحد٢٤٤٩، ٢٤٤٤عقوبة مانع الزكاة، برقم  =
 .١/١٦٠ ،تلخيص احلبري: ، وانظر٢/١٨، ، ويف صحيح النسائي١/٤٣٦ ،سنن أيب داود

، وتقـدم خترجيـه يف الـرشط ٢/٩٨، وصـححه األلبـاين يف صـحيح ابـن ماجـه، ١٧٩٢  ابن ماجه، برقم )١(
اخلامس من رشوط الزكاة يف منـزلة الزكاة يف اإلسالم، وتقدم هنـاك ذكـر مجلـة مـن األحاديـث يف عـدم 

 .وجوب الزكاة يف املال حتى حيول عليه احلول إال ما استثني
، والرشح املمتـع، ٢/٢٤١ح املخترص للفوزان، ، والرش٣٢٠-٦/٣١٤  املقنع مع الرشح الكبري، )٢(

٢٣-٦/٢٢. 
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٧٥ 
يم، هذه فريضة الصدقة بسم اهللا الرمحن الرح(( :الكتاب ملا وجهه إىل البحرين

، فمن ا رسولهِ، والتي أمر اهللا هب عىل املسلمنيrالتي فرض رسول اهللا 
يف أربع :  يعطُ ومن سئل فوقها فال،ُسئلها من املسلمني عىل وجهها فليعطها
ً من كل مخس شاة، فإذا بلغت مخسا )١(وعرشين من اإلبل فام دوهنا من الغنم

ًا وثالثني ّ أنثى، فإذا بلغت ست)٢(ٍوعرشين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض
ًا وأربعني إىل ستني ّ، فإذا بلغت ست)٣(إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبون أنثى

ا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني ففيها  فإذ)٤(ففيها حقة طروقة اجلمل
 إىل تسعني ففيها بنتا لبون، فإذا -ًا وسبعنيّ يعني ست-، فإذا بلغت)٥(جذعة

بلغت إحدى وتسعني إىل عرشين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلمل، فإذا 
ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة،  زادت عىل عرشين ومائة

ا، فإذا ّأربع من اإلبل فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبومن مل يكن معه إال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويف روايـة ابـن  كـذا لألكثـر،  : ٣/٣١٩ البـاري، فتح يف اهللا رمحه حجر ابن قال  من الغنم  : قوله)١(

َ وصوهبا بعضهم، وقال عياض من السكن بإسقاط  أي اإلبـل مـن : من أثبتها فمعناه زكاتــها: َّ
يف كـل أربـع  : واخلرب مضمر يف قوله  ، للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأالغنم، ومن للبيان ال

 وما بعده وإنام قدم اخلرب؛ ألن الفرض بيان املقادير التي جتب فيهـا الزكـاة والزكـاة إنـام  وعرشين
 . جتب بعد وجود النصاب فحسن التقديم

أي دخـل : احلامـل: ا حول ودخلت يف الثاين ومحلت أمها، واملخاضهي التي أتى عليه:   بنت املخاض)٢(
  .٣/٣١٩فتح الباري البن حجر، . وقت محلها وإن مل حتمل

فـتح . ًهـو الـذي دخـل يف ثالـث سـنة، فـصارت أمـه لبونـا بوضـع احلمـل:   بنت لبون وابن لبـون)٣(
  .٣/٣١٩الباري، البن حجر، 

 .٣/٣١٩فتح الباري، . وهي التي أتت عليها ثالث سنني ودخلت يف الرابعة:   حقة)٤(
  .٣/٣١٩وهي التي أتت عليها أربع سنني ودخلت يف اخلامسة، فتح الباري، :   جذعة)٥(
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 .)٢( )١( ))...ًبلغت مخسا من اإلبل ففيها شاة
 :ويوضح ذلك اجلدول اآليت

 زكـاة اإلبــل
 من إىل هـزكات دارـاملق

 ٥ ٩ شاة
 ١٠ ١٤ شاتان

 ١٥ ١٩ ثالث شياه
  .١٤٥٤  البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قـال  عىل عرشين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كـل مخـسني حقـةفإذا زادت  r :  قوله )٢(
ًظاهر هذا أنـها إذا زادت عىل العرشين واملائة واحدة  : ٤/٢٠ ،اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني

بون وهو إحدى الروايتني عن أمحد ومذهب األوزاعـي والـشافعي وإسـحاق، ففيها ثالث بنات ل
ال يتغري الفرض إىل ثالثني ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون، وهذا مذهب حممـد : والرواية الثانية

بن إسحاق بن يسار وأيب عبيد، وملالك روايتان؛ ألن الفرض ال يتغري بزيادة الواحدة بدليل سـائر 
 فـإذا زادت عـىل عـرشين ومائـة ففـي كـل أربعـني بنـت لبـون r : قـول النبـي  الفروض، ولنـا

 وكان عند آل rًوالواحدة زيادة، وقد جاء مرصحا به يف حديث الصدقات الذي كتبه رسول اهللا 
هـو  : هـو حـديث حـسن وقـال ابـن عبـدالرب: عمر بن اخلطاب، رواه أبو داود والرتمذي، وقال

فإذا كانت إحدى وعرشين   : وفيه٤/٢١ ، املغني …ث الصدقاتُأحسن يشء روي يف أحادي
ًومائة ففيها ثالث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعرشين ومائة، فإذا كانت ثالثني ومائـة ففيهـا بنتـا 
ًلبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثالثني ومائة، فإذا كانت أربعني ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، حتى 

ومخـسني  ً ومائة، فإذا كانت مخسني ومائة ففيها ثالث حقاق، حتى تبلغ تـسعا ًتبلغ تسعا وأربعني
ًومائة، فإذا كانت ستني ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تـسعا وسـتني ومائـة، فـإذا كانـت 
ًسبعني ومائة ففيها ثالث بنات لبون وحقة، حتى بلغ تسعا وسبعني ومائة، فإذا كانت ثامنني ومائة 

ًقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثامنني ومائة، فإذا كانت تسعني ومائة ففيها ثالث حقاق ففيها ح
ًوبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعني ومائة، فإذا كانت مائتني ففيها أربـع حقـاق أو مخـس بنـات 

 وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب ١٥٧٠ برقم ،أبو داود [...لبون أي السنني وجدت أخذت
 ].١/٤٣٣د، داو
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 ٢٠ ٢٤ أربع شياه

 ٢٥ ٣٥ بنت خماض فإن مل توجد أجزأ ابن لبون ذكر
 ٣٦ ٤٥ بنت لبون
 ٤٦ ٦٠ حقة
 ٦١ ٧٥ جذعة
 ٧٦ ٩٠ بنتا لبون
 ٩١ ١٢٠ حقتان

 ١٢١ ١٢٩ ثالث بنات لبون
 ويف كل مخسني حقة ثم يف كل أربعني بنت لبون* 

 ١٥٠ حقتان وبنت لبون، ويف ١٤٠ بنتا لبون وحقة، ويف ١٣٠ففي 
 لبون  ثالث بنات١٧٠ أربع بنات لبون، ويف ١٦٠ثالث حقاق، ويف 

 ثالث حقاق وبنت لبون، ١٩٠ حقتان وابنتا لبون، ويف ١٨٠وحقة، ويف 
  أي السنني وجدت أخذت، أربع حقاق أو مخس بنات لبون،٢٠٠ويف 

 ].١٥٧٠أبو داود .[وهكذا يف كل مخسني حقة،ويف كل أربعني بنت لبون
ووجوب الزكاة فيها بالسنة وجتب الزكاة يف اإلبل بالرشوط املتقدمة، 

 :اعواإلمج
 كتب له هذا الكتاب ملا وجهه tأن أبا بكر : t فلحديث أنس :أما السنة
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول (( : إىل البحرين

ئلها من املسلمني عىل ُس، فمن ولهـها رسـ ب اهللا عىل املسلمني، والتي أمرrاهللا 
 . ))... ِوجهها فليعطها ومن سئل فوقها فال يعط
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 ...((:  وفيهt؛ وحلديث أيب هريرة )١(ثم ذكر أنواع األنصباء يف اإلبل
ذا وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إال إ

َكان يوم القيامة بطح هلا بقاع ق ً أوفر ما كانت، ال يفقد منها فصيال )٢(ٍرَقْرُ
َّواحدا، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلام مر عليه أوهلا رد ُ  عليه ً

آخرها، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حتى يقىض بني العباد، 
 .)٣( ))...فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار

 .)٤( فأمجع عىل وجوب الزكاة يف اإلبل علامء اإلسالموأما اإلمجاع،
 :مسائل في زكاة اإلبل

 وهو أن من وجبت عليه ،فقط  الجبران في زكاة اإلبل-١
 فلم جيدها فله أن خيرج فريضة أعىل منها بسنة ويأخذ شاتني أو فريضة

ًعرشين درمها أو فريضة أدنى منها بسنة ويدفع معها شاتني أو عرشين 
 كتب له فريضة الصدقة التي أمر t أن أبا بكر tًدرمها؛ حلديث أنس 

من بلغت عنده من اإلبل صدقة اجلذعة وليست عنده (( : rاهللا رسوله 
 وجيعل معها شاتني إن تيرستا له ،ا تقبل منه احلقةّ فإهن، حقةجذعة وعنده

 عنده احلقة تًأو عرشين درمها، ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٥٤ البخاري، برقم )١(
  .املكان املستوي: بقاع قرقر  )٢(
ــق عليــه)٣( ــرقم :   متف ــزلة الزكــاة يف ٩٨٨، ٩٨٧، ومــسلم، بــرقم ١٤٠٢البخــاري، ب ــدم خترجيــه يف منـ ، وتق

  .١٣ رقم البند ،اإلسالم
  .٦/٣٩٤  الرشح الكبري البن قدامة، )٤(
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ً ويعطيه املصدق عرشين درمها أو ا تقبل منه اجلذعةّ فإهن،وعنده اجلذعة ِّ

ا ّ فإهن،شاتني، ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنده إال بنت لبون
ًتقبل منه بنت لبون ويعطي شاتني أو عرشين درمها، ومن بلغت عنده 

ِّ املصدق ها تقبل منه احلقة ويعطيّ فإهن؛صدقة بنت لبون وعنده حقة
ته بنت لبون وليست عنده ًعرشين درمها أو شاتني، ومن بلغت صدق

ا تقبل منه بنت خماض ويعطي معها عرشين ّ فإهن،وعنده بنت خماض
 .)١( ))ًدرمها أو شاتني

ومل تكن عنده وعنده ابن   من بلغت صدقته بنت مخاض-٢
 الذي كتبه له t فإنه يقبل منه بدون أخذ اجلربان؛ حلديث أنس ،لبون

ًفإذا بلغت مخسا وعرشين …((  : رواية أيب داود يف وفيه ،tأبو بكر 
 فإن مل يكن فيها بنت خماض ؛ًففيها بنت خماض إىل أن تبلغ مخسا وثالثني

 .)٢( ))…ٍفابن لبون ذكر
 دون الذكور إال ابن اللبون  اإلبل اإلناث الذي يؤخذ في زكاة-٣

 . السابق ذكرهtإذا عدمت بنت املخاض؛ حلديث أنس 
وكذلك يف جربان زكاة   الشاة التي تؤخذ في زكاة اإلبل-٤
ثى جذعة من الضأن أو ثنية من املعز فام فوق ذلك ن أ إن كانت:اإلبل

 .)٣( سنةا ستة أشهر، والثنية ما هلا ما هلةأجزأت بال نزاع، واجلذع
 .١٤٥٣اب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت خماض وليست عنده، برقم   البخاري، كت)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصـححه األلبـاين يف صـحيح ١٥٦٧ٌ  سنن أيب داود، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، برقم )٢(
 .، وأصله يف البخاري١/٤٣٠سنن أيب داود، 

. د املالكية، واألصح عنـد الـشافعية  أما الذكر فيحتمل أن جيزئ لصدق اسم الشاة عليه وهو املعتمد عن)٣(
 ].٤/١٤، واملغني البن قدامة، ٢٣/٢٥٥املوسوعة الفقهية، : انظر[
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 ، أعىل من السن الواجب جازاً إن تطوع المزكي فأخرج سنّ-٥
  عن أو، أو حقة عن بنت لبون،أن خيرج بنت لبون عن بنت خماض: مثل

بنت خماض، أو عن اجلذعة ابنتي لبون أو حقتني، قال ابن قدامة رمحه 
جبت ًأن رجال و:  وفيهt؛ حلديث أيب كعب )١( ))ًال نعلم فيه خالفا(( : اهللا

ُ زكاة إبله ابنة خماض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسول  يفعليه
ً فطلب منه أن يقبلها بدال من rها إىل رسول اهللا ـ فذهب بrِرسول اهللا 
ِ فإن تطوعت ب،ذاك الذي عليك((  :rسول اهللا  فقال ر،ابنة خماض ري َخّ

ها ـِهي ذه يا رسول اهللا قد جئتك ب  فها: قال )) وقبلناه منك،جرك اهللا فيهآ
 .)٢( بقبضها ودعا له يف ماله بالربكةrفخذها، فأمر رسول اهللا 

 فيخرج عن البخايت بختية، وعن ، عن إبله من جنسها يخرج-٦
العراب عربية، وعن الكرام كريمة، وعن السامن سمينة، وعن اللئام 
واهلزال لئيمة هزيلة، فإن أخرج عن البخايت عربية بقيمة البختية جاز؛ 

 .)٣(ألن القيمة مع احتاد اجلنس هي املقصود، واهللا تعاىل املوفق
 ألن النص فيها ورد،  غير اإلبل؛ ال مدخل للجبران في-٧

 وألن الغنم ال ختتلف فريضتها ؛ا أكثر قيمةّوليس غريها يف معناها؛ ألهن
ها مل جيز له ـباختالف سنها، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دون

إخراجها فإن وجد أعىل منها فأحب أن يتطوع بدفعها بغري جربان قبلت 
 .٦/٣٩٧، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٤/١٨  املغني، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح سـنن ١٥٨٣  أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف زكاة الـسائمة، بـرقم )٢(
 .١/٤٣٩أيب داود، 

 .٤/٢٠  املغني البن قدامة، )٣(
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 .)١( من غري مالههاءِّمنه، وإن مل يفعل كلف رشا

سواء كان من إبل، ذكوراً،  يجزئ الذكر إذا كان المال كله -٨
؛ ألن يف )٢(أو غنم؛ ألن الزكاة مواساة فال يكلفها من غري ماله أو بقر،

حديث أنس الذي كتب له أبو بكر   ))… فإن مل يكن فيها بنت
ُفاتقوا اهللا[:؛ ولقول اهللا تعاىل)٣( ))خماض فابن لبون ذكر ْ ما استطعتمََّ ْ َُ َْ َ [)٤(. 

 :وعىل هذا فيجزئ الذكر يف الزكاة يف مواضع
 . التبيع يف الثالثني من البقر:األول
 .خاض إذا مل توجد بنت املخاض ابن اللبون عن بنت امل:الثاين

 .)٥(ً إذا كان املال كله ذكورا:الثالث
 .)٦(ق بأن كانت هناك مصلحة يف أخذهِّ التيس إذا شاء املصد:الرابع
 ال زكاة فيها حتى تبلغ ثالثني، وهذا أقل نصاب زكاة البقر؛: ثانياً

ويف البقر يف كل (( :  وفيه ،tنصاب البقر، وتفصيل ذلك يف حديث عيل 

 .٤/٢٩  املغني البن قدامة، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٣٤ ،  املرجع السابق)٢(
 .٢، وتقدم خترجيه يف املسألة رقم ١٥٦٧  أبو داود، برقم )٣(
  .١٦:   سورة التغابن، اآلية)٤(
ًواختلفــوا فــيام إذا كانــت غنمــه إناثــا كلهــا، أو ذكــورا : ١/٢٠٣  قــال يف اإلفــصاح، )٥( ً وإناثــا، أو ً

جيزئ أخذ الذكر مـن الكـل، وقـال مالـك : أحدها ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة
ًإذا كانت إناثا كلها، أو ذكـورا وإناثـا مل جيـز فيهـا إال األنثـى، وإن كانـت كلهـا : والشافعي وأمحد ً ً

 . ًذكورا أجزأ فيها الذكر
، وأبـو داود كتـاب الزكـاة، بـاب يف زكـاة ١٤٥٤، برقم   البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة النعم)٦(

 .١٥٧٠ برقم ،السائمة
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؛ )٣( ))...، وليس عىل العوامل يشء)٢(، ويف األربعني مسنة)١(ثالثني تبيع
 ملا وجهه إىل اليمن، أمره أن يأخذ rأن النبي : tبن جبل امعاذ  وحلديث

ٍ، ومن كل حامل عة، ومن كل أربعني مسنةًمن البقر من كل ثالثني تبيعا أو تبي
ْ دينارا أو عدله من امل–ً يعني حمتلام – َ ؛ )٤( ))– ثياب تكون باليمن –عافر ً

يف ثالثني من البقر تبيع، (( :  قالrبي  عن النtوحلديث عبد اهللا بن مسعود 
يف كل ثالثني تبيع :  ثم تستقرض الفريضة)٥( ))أو تبيعة، ويف كل أربعني مسنة
 .أو تبيعة، ويف كل أربعني مسنة

 :ويوضح ذلك اجلدول اآليت
 زكـاة البقــر

 من إىل هـزكات اردـاملق
املقنـع والـرشح الكبـري مـع اإلنـصاف، . َّما كمل سنة ودخل يف الثانية، والتبيع جذع البقـر:   التبيع)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦/٤٢١. 
املقنـع والـرشح الكبـري مـع . هـي ثنيـة البقـر: ما كملت سنتني ودخلت يف الثالثـة، واملـسنة:   املسنة)٢(

 .٦/٤٢١اإلنصاف، 
ــو داود)٣( ــرقم ،  أب ــاين يف صــحيح ســنن أيب داود١٥٧٢ ب ، وتقــدم خترجيــه يف ١/٤٣٤ ،، وصــححه األلب

 .الرشط الثاين من رشوط وجوب الزكاة يف بـهيمة األنعام
، والنـسائي، كتـاب، الزكـاة، ١٥٧٦ بـرقم ،  أبو داود بلفظه، كتاب الزكاة، باب يف زكاة الـسائمة)٤(

، والرتمـذي، كتـاب الزكـاة، بـاب مـا جـاء يف زكـاة البقـر، ٢٤٥٢-٢٤٤٩باب زكاة البقر، برقم 
، وصــححه ١٨٣٠-١٤٧١، وابــن ماجــة، كتــاب الزكــاة، بــاب صــدقة البقــر، بــرقم ٦٢٣بــرقم 

ن ، ويف صـحيح ابـ١/٣٣٣ ، ويف صـحيح الرتمـذي،١/٤٣٧األلباين يف صـحيح سـنن أيب داود، 
 .٢/١٠٣ماجة، 

، وابن ماجة، كتاب الزكـاة، بـاب ٦٢٢  الرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف زكاة البقر، برقم )٥(
ــرقم  ــر، ب ــذي،١٨٣١-١٤٧٢صــدقة البق ــاين يف صــحيح الرتم ، ويف ١/٣٤٣ ، وصــححه األلب

 .٢/١٠٤ ،صحيح ابن ماجة
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 ٣٠ ٣٩ ةتبيع أو تبيع

 ٤٠ ٥٩ مسنة
 ٦٠ ٦٩ تبيعان أو تبيعتان

 ٧٠ ٧٩ تبيع ومسنة
  مسنة٤٠ويف كل   تبيع أو تبيعة٣٠وهكذا يف كل 

  .ما هلا سنتان: املسنة*  .                   ما له سنة: التبيع أو التبيعة* 
 

ووجوب الزكاة مة، وجتب الزكاة يف البقر بالرشوط املذكورة املتقد
 :بالسنة، وإمجاع علامء اإلسالم: فيها

 ملا وجهه إىل r أن النبي t فلحديث معاذ بن جبل أما السنة؛
 لًاليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثالثني تبيعا أو تبيعة، ومن ك

وال صاحب بقر ...((:  وفيهt؛ وحلديث أيب هريرة )١(…أربعني مسنة
اع ـح هلا بقـُة بطـوم القيامـقها إال إذا كان يوال غنم ال يؤدي منها ح

ُ ال يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء)٢(ٍرقرق  )٥( وال عضباء)٤( وال جلحاء)٣(ً
َّ كلام مرت عليه أوالها رد عليه ،ها وتطؤه بأظالفهاـتنطحه بقرون خراها، أُ

يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حتى يقىض بني العباد، فريى سبيله 
 .)٦() )إما إىل اجلنة وإما إىل النار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ًويأيت خترجيه قريبا، وابن ماجه، ٦٢٣، والرتمذي، برقم ١٥٧٦  أبو داود، برقم )١(
 .القاع املستوي الواسع من األرض، يعلوه ماء السامء فيمسكه:   القاع القرقر)٢(
 .ملتوية القرنني: ء  العقصا)٣(
 .التي ال قرن هلا:   اجللحاء)٤(
 .التي كرس قرنـها الداخل:   العضباء)٥(
زلة الزكاة٩٨٧، ومسلم، برقم ١٤٠٢البخاري، برقم :   متفق عليه)٦(  .، وتقدم خترجيه يف مـن
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وأما اإلمجاع فال نعلم ((  : فقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا تعاىلوأما اإلمجاع
 .)١( ))البقر ًاختالفا يف وجوب الزكاة يف

أقل هو  ال زكاة فيها حتى تبلغ أربعني ونصاب زكاة الغنم،: ثالثاً
أن أبا بكر كتب له هذا : tنصاب الغنم، وتفصيل ذلك يف حديث أنس 

 هذه فريضة ،بسم اهللا الرمحن الرحيم(( : وجهه إىل البحرينالكتاب ملا 
ها ـ، والتي أمر اهللا ب عىل املسلمنيrالصدقة التي فرض رسول اهللا 

ها، ومن سئل فوقها  فليعط من املسلمني عىل وجههاُرسوله، فمن سئلها
ويف صدقة  ...((:  ثم قال، احلديث وذكر فيه زكاة اإلبل ))...ِفال يعط

شاة، فإذا زادت : ٍالغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عرشين ومائة
شاتان، فإذا زادت عىل مائتني إىل ثالث : عىل عرشين ومائة إىل مائتني

فإذا   ففي كل مائة شاة، ثالث مائةٌمائة ففيها ثالث، فإذا زادت عىل
ً الرجل ناقصة من أربعني شاةكانت سائمة ً واحدة فليس فيها صدقة إال ً
 .)٣( )٢( ))...اّأن يشاء رهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٣١  املغني، )١(
 .، وتقدم خترجيه١٤٥٤  البخاري، برقم )٢(
فإذا زادت عىل مائتني إىل ثالث مائة ففيها ثالث شياه، فإذا زادت عىل ثالث مائة ففي  r :  قوله )٣(

إن الفرض ال يتغري بعد املـائتني : ظاهر هذا القول : إلمام ابن قدامة رمحه اهللا قال ا كل مائة شاة
ًوواحدة حتى يبلغ أربع مائة فيجب يف كل مائة شاة، ويكون الوقص مـا بـني املـائتني وواحـدة إىل  ً
أربع مائة وذلك مائة وتسعة وتسعون، وهـذا إحـدى الـروايتني عـن أمحـد، وقـول أكثـر الفقهـاء، 

ثم ال يتغري الفرض   أربع شياه،]ففيها[ رواية أخرى أنـها إذا زادت عىل ثالثامئة واحدةوعن أمحد 
حتى تبلغ مخسامئة فيكـون يف كـل مائـة شـاة ويكـون الـوقص الكبـري مـا بـني ثالثامئـة وواحـدة إىل 

 بـن ًمخسامئة، وهو أيضا مائة وتسعة وتسعون، وهذا اختيار أيب بكر، وحكي عن النخعي واحلسن
ُّ جعـل الثالثامئـة حـدا للـوقص وغايـة لـه، فيجـب أن يتعقبـه تغـري النـصاب rألن النبـي صالح؛  ً ً ّ

= 
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 :ويوضح ذلك اجلدول اآليت

 زكـاة الغنــم
 زكاته املقدار

 من إىل
 ٤٠ ١٢٠ شاة

 ١٢١ ٢٠٠ شاتان
 ٢٠١ ٣٠٠ ثالث شياه

 أربع شياه، ويف ٤٠٠ائة شاة، ففي فإذا زادت عىل ثالثامئة ففي كل م
 . سبع شياه، وهكذا٧٠٠ ست شياه، ويف ٦٠٠ مخس شياه، ويف ٥٠٠

 بني الثالثامئة وأربعامئة يشء؛ حلديث الصدقات الذي كان اموليس في
فإذا زادت عىل ثالث مائة ففي …(( :  وفيهtعند آل عمر بن اخلطاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهـذا يقتـيض أن ال جيـب يف دون  فإذا زادت ففي كـل مائـة شـاة r :كاملائتني، ولنا قول النبي  =
فـإذا زادت عـىل ثالثامئـة  ن اخلطـاباملائة يشء، ويف كتاب الصدقات الذي كـان عنـد آل عمـر بـ

 وهـذا نـص ال جيـوز خالفـه إال  ٍواحدة فليس فيها يشء حتى تبلغ أربعامئة شاة ففيها أربع شـياه
 ،٤/٤٠ ،املغنـي [بمثله أو أقوى منه، وحتديـد النـصاب السـتقرار الفريـضة ال لغايـة واهللا أعلـم

ــرشح الكبــري،  ــذي كــا] ٦/٤٤٢وال ــهولفــظ كتــاب الــصدقات ال : ن عنــد آل عمــر، واضــح وفي
… ًويف الشاء، يف كل أربعني شاة إىل عرشين ومائـة، فـإذا زادت فـشاتان إىل مـائتني، فـإذا زادت ِ

ٌفثالث شياه إىل ثالثامئة شاة، فإذا زادت عىل ثالث مائة شاة، ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيهـا  ٍ
ن زادت واحـدة عـىل املــائتني ففيهـا ثــالث فــإ…  : ويف لفـظ أيب داود أربعامئــة يشء حتـى تبلـغ

ٍ، إىل ثالثامئة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاه شـاة، ولـيس فيهـا يشء حتـى هشيا
ــة ــغ املائ ــو داود [ …تبل ــرقم ،أب ــذي١٥٦٨ ب ــرقم ،، والرتم ــرقم ،، وابــن ماجــه٦٢١ ب -٤٧٣ ب

، ١/٣٤٢ ،صحيح الرتمـذي، ويف ١/٤٣٢، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ١٨٣٢
 ].٢/١٠٤ويف صحيح ابن ماجه، 
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 .)١( ))… أربعامئة، ثم ليس فيها يشء حتى تبلغٌ شاةٍةكل مائة شا

ووجوب الزكاة فيها وجتب زكاة الغنم بالرشوط األربعة املتقدمة، 
 :ثابت بالسنة واإلمجاع

 يف فريضة t يف كتاب أيب بكر الصديق t فلحديث أنس أما السنة؛
؛ )٢(ً عىل املسلمني، وقد تقدم ذكره آنفاr رسول اهللا هاصدقة التي فرضال

وال صاحب بقر وال غنم ال يؤدي منها ...((:  وفيهtوحلديث أيب هريرة 
ٍحقها إال إذا كان يوم القيامة بطح هلا بقاع قرقر ً ال يفقد منها شيئا ليس فيها ُ

 وتطؤه بأظالفها كلام ،هاـ تنطحه بقرون، وال عضباء، وال جلحاء،ُعقصاء
َّمرت عليه أوالها رد عليه  خراها، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة أُ

 .)٣( ))قىض بني العباد، فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النارُحتى ي
 .)٤( فأمجع العلامء عىل وجوب الزكاة يف الغنم؛اعوأما اإلجم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـنم، بـرقم )١( ، وصـححه األلبـاين يف صـحيح ٦٢١  الرتمذي، كتـاب الزكـاة، بـاب مـا جـاء يف زكـاة اإلبـل والغ

 .١٥٦٨ برقم ،، وهو يف سنن أيب داود١/٣٤٣الرتمذي، 
 .، وتقدم خترجيه١٤٥٤  البخاري، برقم )٢(
 .، وتقدم خترجيه٩٧٧، ومسلم، برقم ١٤٠٢م البخاري، برق:   متفق عليه)٣(
  .٤/٣٨  املغني البن قدامة، )٤(
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 )٢(هيمة األنعامـ من ب)١(اجلدول العام لزكاة السائمة

 الغنـم اإلبـل البقـر

 زكاته املقـدار املقـدار املقـدار
  من إىل

 زكاتـه
  من إىل

 زكاته
 من إىل

 ٣٠ ٣٩ تبيع أو تبيعة  ٥ ٩ شاة 
  ١٠ ١٤ شاتان 

 ٤٠ ١٢٠ شاة

َّمسنة  ١٥ ١٩ ثالث شياه  ُ ٤٠ ٥٩ 
  ٢٠ ٢٤ أربع شياه 

 ١٢١ ٢٠٠ شاتان

 ٦٠ ٦٩ تبيعتان ٢٠١ ٣٠٠ ثالث شياه  ٢٥ ٣٥ بنت خماض 
  شاة١٠٠ثم يف كل   ٣٦ ٤٥ بنت لبون

  تبيع٣٠ثم يف كل  ٤٦ ٦٠ حقـة
َّ مسنة٤٠ويف كل   ٦١ ٧٥ جذعة ُ

 ٧٦ ٩٠ بنتا لبون

 ٩١ ١٢٠ حقتان

ثالث بنات 
 لبون

١٢١ ١٢٩ 
 . ما هلا سـنة:التبيع أو التبيعة

َّاملسـنة  .ما هلا سـنتان: ُ

 .بونثم يف كل أربعني بنت ل •
 .ويف كل مخسني حقة •

: ال يؤخذ يف الصدقة
َتيس، وال هرمة، وال  َ

 .ِيبة، وال رشار املالمع
ال يؤخذ يف 

اهلزيلة، وال : الصدقة
املخاض، وال األكولة، 

 .وال خيار املال

 

 . بنت سنة، وسميت بذلك؛ ألن أمها حامل:بنت خماض •
 . ما هلا سنتان، وسميت بذلك؛ ألن أمها ذات لبن:بنت لبون •
 . ما هلا ثالث سنني، وسميت بذلك؛ ألهنا استحقت الركوب:حـقـة •
 . ما هلا أربع سنني:جذعـة •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الراعية احلول أو أكثره يف الصحاري والقفار :   السائمة)١(
  .١١٤ ص،منـزلة الزكاة يف اإلسالم، للمؤلف:   انظر)٢(
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 هيمة األنعامـمسائل في زكاة ب
ٍهرمة، وال ذات عوار، وال تيس؛  :صدق في الصدقةخذ المأ ال ي-١

 ، وال خيرجrه َالتي أمر اهللا رسول(( :  كتب لهtأن أبا بكر : tحلديث أنس 
ٍ، وال ذات عوار)١(ٌيف الصدقة هرمة ، )٤()))٣(ِّ املصدقن يشاءأ، وال تيس إال )٢(ُ

ٌوال يؤخذ يف الصدقة هرمة، ((  : ويف حديث آل عمر بن اخلطاب يف الصدقة
ِّوال ذات عوار من الغنم، وال تيس الغنم إال أن يشاء املصدق ُ ٍ(( )٥(. 

ثالث من (( : rقال النبي : ، قال t  الغارضيعن عبد اهللا بن معاويةو
ْ طعم طعم اإليامندفعلهن فق ِ َمن عبد اهللا وحده؛ وأنه ال إله إال اهللا، وأعطى : َ َ َ
َزكاة ماله ط ِ َ هبًةـَبـِّيـِ اهلرمة، وال : َّ عليه كل عام، وال يعطي)٦(ً، رافدةا نفسهِ

َ وال املريضة، وال الرشط اللئيمة)٧(َّالدرنة ، ولكن من وسط أموالكم، فإن اهللا )٨(َّ
 .)٩( ))مل يسألكم خريه، ومل يأمركم برشه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ  اهلرمة)١( ِ ًكبرية جدا، : اهلرم أقىص الكرب، فهرمة: َ  ].١٢/٦٠٧ ،ن العربلسا[ّ
 .٦/٤٤٥اإلنصاف مع املقنع والرشح الكبري، . ُاملعيبة التي ال يضحى بـها:   ذات عوار)٢(
 ٦/٤٤٥الـرشح الكبـري . َّالعامل الساعي ألخذ الزكاة، واملصدق بالفتح صاحب املـال: ِّ  املصدق)٣(

 .٤/٦٠٥ وجامع األصول،
 .، وتقدم خترجيه١٤٥٥لبخاري، برقم   ا)٤(
، وصـححه األلبـاين يف صـحيح أيب ١٥٧٠  أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف زكـاة الـسائمة، بـرقم )٥(

 .١/٤٣٣داود، 
النهايــة يف غريــب . أي تعينــه نفــسه عــىل أدائهـا كــل عــام: اإلعانــة: الرفـد:   رافـدة عليــه كــل عــام)٦(

 .٢/٢٤١، احلديث
 . النهاية يف غريب احلديث . اجلرباء، وأصله من الوسخ:   الدرنة)٧(
 . النهاية يف غريب احلديث  .رشاره وصغاره: رذال املال، وقيل:   الرشط اللئيمة)٨(
 .١/٤٣٨، وصححه األلباين يف سنن أيب داود، ١٥٨٠  أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، برقم )٩(
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٨٩ 
ًكاة فصيال مهزوال، فعن وائل بن ى يف الزعط عىل من أrوقد دعا النبي  ً

ً بعث ساعيا فأتى رجال، فآتاه فصيال خملوالrأن النبي : tحجر  ً ً  فقال )١(ً
ًبعثنا مصدق اهللا ورسوله وإن فالنا أعطاه فصيال خملوال، اللهم ال (( :rالنبي  ً ً ِّ

أتوب إىل :  فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال ))تبارك فيه وال يف إبله
 .)٢( ))اللهم بارك فيه ويف إبله(( : r، فقال النبي r وإىل نبيه Uاهللا 

 ولكن من  وال خيارهخذ المصدق كرائم األموالأ ال ي-٢
فإياك ((  : إىل اليمن وفيهr حينام بعثه رسول اهللا t حلديث معاذ الوسط؛

 .)٣( )) فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب، واتق دعوة املظلوم،وكرائم أمواهلم
ِّإذا جاء املصدق قسمت ا(( : قال الزهري ُ ًثلثا رشارا، : ًثالثاألشاء ِّ ً

ِّوثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فأخذ املصد ً ً ً  .)٥)(٤( ))ق من الوسطً
 أوقاص وال اماألنعهيمة ـ ما بين الفريضتين في زكاة ب - ٣

زكاة يف األوقاص، مثل الزيادة عىل اخلمس يف اإلبل إىل التسع، وعىل 
ُمهزوال، وهو الذي جعل عىل أنفه خـالل، لـئال يرضـع أمـه فتهـزل، : ً  خملوال)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ً  النهايـة يف غريـب

 .٤/٦٠٥ ،جامع األصول:  وانظر احلديث
، وصـحح ٢٤٥٧تمـع، بـرقم   النسائي، كتاب الزكاة، باب اجلمع بني املتفـرق والتفريـق بـني املج)٢(

  .٢/١٨٥إسناده األلباين يف صحيح سنن النسائي، 
 .، وتقدم خترجيه يف منـزلة الزكاة يف اإلسالم١٩، ومسلم، برقم ١٢٩٥البخاري، برقم :   متفق عليه)٣(
، وصححه األلبـاين يف صـحيح سـنن ١٥٦٨  أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، برقم )٤(

 .١/٤٣٢ أيب داود،
َوال تؤخـذ الربـى  ، وهي التي قد حـان والدهـا، احلامل، وال املاخض:   وال يؤخذ يف الصدقة)٥( التـي : ُّ

ــها حتمـل غَّتريب ولدها، أو التي تربى يف البيت ألجل اللبن، وال طروقة الفحل ًالبـا،  التـي طرقهـا الفحـل؛ ألن
ــها الــرشح الكبــري، : [أي صــاحب هــذه األمـوال: وال تؤخـذ األكولــة، التــي أعـدت لألكــل إال أن يــشاء رب

 ].٤/٦٤، والروض املربع، ٦/٤٤٦
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٩٠ 
اية أوقاص اإلبل، وكذلك أوقاص البقر، ِالعرش إىل أربع عرشة، إىل هن

ًوالغنم ال زكاة فيها عفوا وترغيبا للمالك، وشكرا هلم عىل أداء احلق ً ً)١(. 
َلمَوإن ظ  إرضاء المصدق الساعي اآلخذ للزكاة-٤ ؛ حلديث َ

  إىل رسول- يعني من األعراب -جاء ناس :  قالtجرير بن عبد اهللا 
ِّإن ناسا من املصدقني يأتوننا، فيظلموننا؟ قال: ، فقالواr اهللا  :فقال: ً

أرضوا  ((: وإن ظلمونا؟ قال! يا رسول اهللا:  قالوا ))كمِّأرضوا مصدقي(( 
ُوإن ظلمتم(( :  ويف زيادة ))مصدقيكم ْ ِ ٌما صدر عني مصدق:  قال جرير ))ُ ِّ ُ 

ٍ إال وهو عني راض ويف لفظ - r بعدما سمعت هذا من رسول اهللا –
 .)٢( ))إذا أتاكم املصدق فال يفارقنكم إال عن رضا(( : للرتمذي 

 الذين يرسلهم اإلمام املسلم، عن عطاء  عمال الصدقة السعاة-٥
أن عمران بن احلصني استعمل عىل الصدقة فلام رجع قيل : موىل عمران

وللامل أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه عىل : أين املال؟ قال: له
 .)٣(، ووضعناه حيث كنا نضعهrعهد رسول اهللا 

ً رجال من rاستعمل النبي :  قالtوعن أمحد بن محيد الساعدي 
هدي ُهذا مالكم وهذا أ: ابن اللتبية، فلام جاء حاسبه قال: األزد يقال له

تأتيك فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حتى (( : rّإيل، فقال رسول اهللا 
 .١٣٠  إرشاد أويل البصائر واأللباب إىل نيل الفقه بأقرب الطرق وأيرس األسباب، ص)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبـو داود، كتـاب الزكـاة، بـاب رضـا  ،٩٨٩  مسلم، كتاب الزكـاة، بـاب إرضـاء الـسعاة، بـرقم )٢(
، ٦٤٧، والرتمـذي، كتـاب الزكـاة، بـاب مـا جـاء يف رضـا املـصدق، بـرقم ١٥٨٩ِّاملصدق، برقم 

 .١/٣٥٤، ويف صحيح الرتمذي، ١/٤٤١وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
لزكـاة، بـاب مـا ، وابـن ماجـه، كتـاب ا١٥٨٩ِّ  أبو داود، كتاب الزكاة، باب رضا املصدق، بـرقم )٣(

َّجاء يف عامل الصدقة، برقم   .٢/١٠٦ ، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه،١٨٣٨-١٤٧٩ُ
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٩١ 
َ ثم خطبنَا فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال ))ًهديتك إن كنت صادقا؟ أما (( : َ

هذا : بعد فإين أستعمل الرجل منكم عىل العمل مما والين اهللا فيأيت فيقول
 حتى تأتيه ت أبيه وأمهفال جلس يف بيأ، هديت يلُمالكم وهذه هدية أ

ًهديته؟ إن كان صادقا، واهللا ال يأخذ أحد منكم منها شيئا بغري حقه إال  ً
ً أحدا منكم لقي اهللا َّنعرف فأل، يوم القيامةلقي اهللا تعاىل حيمله عىل عنقه

ْ أو شاة تي)٢( خوار هلا أو بقرة)١(ًحيمل بعريا له رغاء  ثم رفع يديه حتى )٣( ))رَعَ
َ برص عيني وسمع أذين ))اللهم هل بلغت(( : َي بياض إبطيه يقولِئُر ُ َ)٤(. 

ً يوما tبن اخلطاب اأنه تذاكر هو وعمر : tُوعن عبد اهللا بن أنيس 
:  حني يذكر غلول الصدقةrأمل تسمع رسول اهللا : الصدقة فقال عمر

ُأنه من غل منها بعريا أو شاة أيت به يوم القيامة حيمله(( ً ً فقال : ؟ قال ))َّ
ُعبداهللا بن أنيس  .)٥(بىل: ُ

العامل عىل (( :  يقولr رسول اهللا سمعت: ُوعن رافع بن خديج قال
عن أنس و )٦( ))حتى يرجع إىل بيته سبيل اهللا، كالغازي يف: الصدقة باحلق

 .صوت البعري: الرغاء: ُ  بعري له رغاء)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٦٤٧ جامع األصول البن األثري،. صوت البقرة: اخلوار:   خوار)٢(
 .٤/٦٤٧املرجع السابق، . صوت الشاة: عارالي: تيعر  )٣(
، ومـسلم، ٦٩٧٩ُالبخـاري، كتـاب احليـل، بـاب احتيـال العامـل هيـدى إليـه، بـرقم :   متفق عليه)٤(

 .١٨٣٢كتاب اإلمارة، باب حتريم هدايا العامل، برقم 
 يف ، وصـححه األلبـاين١٨٣٧-٤٧٨  ابن ماجه، كتاب الزكاة، بـاب مـا جـاء يف عـامل الـصدقة، بـرقم )٥(

 .، وهو يف البخاري ومسلم أتم من هذا٢/١٠٦صحيح سنن ابن ماجه،  
 وابـن ماجـه،  ،٦٤٥  الرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف العامـل عـىل الـصدقة بـاحلق، بـرقم )٦(

، وقال األلبـاين يف صـحيح سـنن ١٨٣٦-٤٧٧َّكتاب الزكاة، باب ما جاء يف عامل الصدقة، برقم 
 . صحيححسن: ٢/١٠٦ابن ماجه 
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t١( ))املعتدي يف الصدقة كامنعها(( : يرفعه(. 
 احليوان، فال زكاة يف  منهيمة األنعامـال زكاة في غير ب  -٦

اخليل، والبغال، واحلمري، وال يف الصيد؛ ألن النصوص يف الزكاة جاءت 
ِيف هب  tيمة األنعام، بل قد جاء ما يبني العفو عن ذلك؛ حلديث عيل َ
قد عفوت عن اخليل والرقيق، فهاتوا صدقة (( : rقال رسول اهللا : قال
ليس عىل (( : rقال رسول اهللا :  قالt؛ وحلديث أيب هريرة )٢( ))…الرقة

ليس عىل املسلم صدقة يف (( :  ويف لفظ ))املسلم يف فرسه وغالمه صدقة
 . ))يس يف العبد صدقة إال صدقة الفطرل(( :  وملسلم)٣() )عبده وال يف فرسه

 ففيها زكاة ،ُإال إذا كانت هذه األشياء املذكورة قد أعدت للتجارة
 .)٤(عروض التجارة

ّالضأن الذي كمل  من  في صدقة الغنم إال الجذعئال يجز -٧
 يف ذلك ئل سنة، وتقدم أنه ال جيزَّالذي كمستة أشهر، والثني من املعز 

 .)٥(إال األنثى، إال ما استثني
، وابـن ماجـه، ٦٤٦  الرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما جـاء يف املعتـدي يف الـصدقة كامنعهـا، بـرقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح ١٨٣٥-٤٧٦كتاب الزكاة، باب مـا جـاء يف عـامل الـصدقة، بـرقم 
  .١/٣٥٣الرتمذي، 

حه األلبـاين يف صـحيح سـنن ، وصح١٥٧٤  أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، برقم )٢(
  .١/٤٣٦أيب داود، 

 . يف منـزلة الزكاة يف اإلسالم ،وتقدم خترجيه٩٨٢برقم ،،ومسلم١٤٦٤،و١٤٦٣برقم ،البخاري:  متفق عليه)٣(
 .٤/٦٦  املغني، )٤(
 .٤/٤٩، واملغني، ٦/٤٤٢  الرشح الكبري البن قدامة، )٥(
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يشرتط يف األنعام، هيمة ـروط المخرج في الزكاة من ب ش-٨
 :ذلك رشوط منها
 السن، وقد سبق بيان ذلك الواجب يف اإلبل، والبقر، :الرشط األول

 .والغنم
 . إخراج الذكر األنوثة، وقد سبق ما يستثنى من جواز:الرشط الثاين

 ،ً أال تكون معيبة عيبا يمنع من اإلجزاء يف األضحية:الرشط الثالث
 .ًإال إذا كان اجلميع معيبا

 .)١(فال يؤخذ اجليد وال الرديء: ً أن تكون وسطا:الرشط الرابع
أو أقل من  من اإلبل،  إذا ملك المسلم أقل من النصاب-٩

لتجارة؛ فإنه يضم  أو أقل من نصاب الغنم، وكانت ل،نصاب البقر
بعضها إىل بعض يف تكميل نصاب عروض التجارة وتزكى زكاة 

 .)٢(النقدين، أما يف غري عروض التجارة فال يضم بعضها إىل بعض
 rعن املقادير املقدرة من النبي   الصواب عدم جواز العدول-١٠

اة هيمة األنعام يف الزكاة إىل القيمة إال اجلربانات املقدرة كام يف زكـيف ب
هيمة األنعام كام تقدم، وكذلك ـ هو الذي قدرها من بrاإلبل؛ ألن النبي 

زكاة الفطر، فال جيوز إخراج القيمة عن العني املقدرة يف الزكاة عىل 
 .)٤( واهللا تعاىل أعلم)٣(الصحيح من أقوال أهل العلم

 .٤/٦٤بع بإرشاف عبد اهللا الطيار،   تعليق جمموعة من طلبة العلم عىل الروض املر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤/٥٨  فتاوى العالمة ابن باز، )٢(
 .٩/٢٠٧، وفتاوى اللجنة الدائمة، ٦/٤٤٨  املقنع والرشح الكبري مع اإلنصاف، )٣(
  اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف عدم جواز إخـراج القيمـة يف الزكـاة، فمـذهب اإلمـام أمحـد ال )٤(

= 
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ويف الدور، لئال يشق  تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد،-١١
جده   بن شعيب عن أبيه عنواب األموال؛ حلديث عمرالساعي عىل أصح

 ولفظ أيب )١( ))تؤخذ صدقات املسلمني عىل مياههم((: rقال رسول اهللا : قال
 .)٤( ))هم إال يف دورهمـوال تؤخذ صدقات، )٣( وال جنب)٢(ال جلب((  :داود

 إذا وجدها تباع؛ حلديث عبد اهللا  ال يشتري المسلم صدقته-١٢
باع، ُي ه محل عىل فرس يف سبيل اهللا فوجدtأن عمر بن اخلطاب : بن عمر

ال تبتعه وال تعد يف (( :  عن ذلك، فقالrفأراد أن يبتاعه، فسأل رسول اهللا 
 .)٥( ))صدقتك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي سـواء كـان ذلـك حلاجـة أم ال، ملـصلحة أو ال، الفطـرة وغريهـا وبـه قـال : ًجتزئ القيمة مطلقا =
 .اإلمام مالك والشافعي
جيوز، وعن اإلمام أمحـد مثـل قـول أيب حنيفـة فـيام عـدا زكـاة الفطـر، قـال يف : وقال الثوري وأبو حنيفة

مـن تعـذر : ةًوعنه جتزئ القيمة مطلقـا، وعنـه جتـزئ يف غـري الفطـرة، وعنـه جتـزئ للحاجـ : اإلنصاف
املقنـع  [ ًوملصلحة أيضا واختاره الشيخ تقـي الـدين: الفرض ونحوه واختاره الشيخ تقي الدين، وقيل

 ].٤٤٩-٦/٤٤٨والرشح الكبري مع اإلنصاف، 
 .١٧٧٩سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين برقم : ، وانظر١٨٥-٢/١٨٤  أمحد يف املسند، )١(
ـيهمتؤخ: جلب  ال )٢( سـنن : انظـر. ِّذ صدقة املاشية يف مواضعها وال جتلب إىل املصدق ملا يف ذلك من املـشقة عل

 .١٥٩٢أيب داود برقم 
أي ال يكون الرجل بأقـىص مواضـع أصـحاب الـصدقة فتجنـب : ال جينب أصحابـها: جنب  وال )٣(

ال يبعـد صـاحب : [نـى واهللا أعلـم واملع١٥٩٢سنن أيب داود برقم . إليه، ولكن تؤخذ يف موضعه
 ].َاملال املال بحيث تكون مشقة عىل العامل

 : ١/٤٤٣، وقال األلباين يف صحيح سـنن أيب داود ١٥٩١  أبو داود، كتاب الزكاة، باب أين تصدق األموال، برقم )٤(
 . حسن صحيح

 .ه البخاري ومسلم، وأخرج١٥٩٣  أبو داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يبتاع صدقته، برقم )٥(
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 عند دفعهم الزكاة؛ حلديث  دعاء المصدق ألهل الصدقة-١٣
:  إذا أتاه قوم بصدقتهم قالrكان رسول اهللا : عبد اهللا بن أيب أوىف، قال

ِّ صل عىل آل اللهم(( : و أوىف بصدقته فقالُيب أبَ فأتاه أ ))ِّللهم صل عليهما(( 
 حلديث وائل بن ، ))ويف  مالهاللهم بارك فيه (( :  أو يقول.)١( ))أيب أوىف

اللهم بارك ((  : rًأن رجال جاء بناقة حسناء، فقال له النبي  : tحجر 
 .)٢( ))فيه ويف إبله

 عليه احلول من حني ملكه؛ انعقد  إذا ملك ِنصاباً صغاراً-١٤
ُّألن السخال تعد مع غريها فتعد منفردة كاألمهات، ومثال ذلك ُّ :

 فإذا ،اشرتى رجل أربعني سخلة، فإن احلول يبدأ من وقت ملكه هلا
ذا فإ...((: ا؛ لعموم قوله عليه الصالة والسالمَمىض حول دفع زكاهت

 .)٣( ))ًغت مخسا من اإلبل ففيها شاةبل
حوهلا حول أمهاهتا إن  هيمة األنعامـ نتاج السائمة من ب-١٥

ً نصابا فبداية ًكانت األمهات بلغت نصابا، وإن كانت األمهات مل تبلغ
اعتد ((: أنه قال لساعيه: t النصاب؛ ملا روي عن عمر احلول من كامل

؛ وهو )٤( ))يه وال تأخذها منهمها الراعي عىل يدـعليهم بالسخلة يروح ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧٨  مسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء ملن أتى بصدقة، برقم )١(
 .هرمة: ، وتقدم خترجيه، يف فقرة، ال يأخذ يف الصدقة٢٤٥٧  النسائي، برقم )٢(
إذا اكتملـت  فيهـا الزكـاة :   اختلف يف زكاة الصغار من بـهيمة األنعـام إذا ملكهـا اإلنـسان، فقيـل)٣(

ه الرواية األوىل عن اإلمام أمحد وهي املشهورة يف مذهبه، والروايـة الثانيـة ال ينعقـد الرشوط، وهذ
 ].٦/٣٥٨الرشح الكبري، [ًعليه احلول حتى يبلغ سنا جيزئ مثله يف الزكاة، وهو قول أيب حنيفة 

  اإلمام مالك، بـاب مـا جـاء فـيام يعتـد بـه مـن الـسخل يف الـصدقة، مـن كتـاب الزكـاة يف املوطـأ، )٤(
 ، والبيهقــي يف بــاب الــسن التــي تؤخــذ يف الغــنم، مــن كتــاب الزكــاة، الــسنن الكــربى، ١/٢٦٥

= 
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ً وال يعرف هلام يف عرصمها خمالفا فكان إمجاعا؛ وألنه نامء tمذهب عيل  ً
 واحلكم يف )١(نصاب فيجب أن يضم إليه يف احلول كأموال التجارة

 .)٢( كاحلكم يف السخالفصالن اإلبل وعجول البقر
 :والغنم ينقسم إىل نوعني اإلبل، والبقر،:  كل جنس من-١٦

 . وهي اإلبل العربية، وهي ذات سنام واحد:العراب: فاإلبل نوعان
 .وهي إبل العجم والرتك، وهي ذات سنامني) بخيتة( مجع :البخايتو

 . البقر املعتاد، واجلواميس:والبقر نوعان
 وهي ذوات :معزو وهي ذوات الصوف، :نضأ: لغنم نوعانوا

واملقادير الواجبة . للذكر واألنثى من الضأن واملعز شاة: الشعر، ويقال
نوعيه، ويضم أحدمها لآلخر يف : يف الزكاة السابقة تشمل من كل جنس

 .)٣ً(تكميل النصاب إمجاعا
األصل فيها حديث  ام السائمةهيمة األنعـ الخلطة في ب-١٧

وال جيمع (( : r كتب له التي فرض رسول اهللا tأن أبا بكر : tأنس 
وما كان من خليطني (( ،)) وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة،بني متفرق

 .)٤( ))فإهنام يرتاجعان بينهام بالسوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٦٠١الكالم عىل احلديث يف جامع األصول البن األثري، : وانظر. ٤/١٠٠ =
 .٦/٣٥٢، والرشح الكبري، ٤/٤٦  املغني البن قدامة، )١(
 .٤/٤٦، واملغني، ٦/٣٥٣  الرشح الكبري، )٢(
 .٢٣/٢٥٩قهية،   املوسوعة الف)٣(
مـا كـان مـن خليطـني : ٌ  البخاري، كتاب الزكاة، باب ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمـع، وبـاب)٤(

 .٤/٦٨الروض املربع املحقق، : ، وانظر١٤٥١، ورقم ١٤٥٠فإنـهام يرتاجعان بينهام بالسوية، برقم 
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 :والخلطة نوعان
ًبأن يملك شخصان أو أكثر ماال : طة أعيان خل:النوع األول

ًمشاعا، يرثانه، أو يشرتيانه، أو غري ذلك، ويكون مشاعا بينهام ولكن ال  ً
 . كل واحد منهامليتميز ما

ًبأن يكون مال كل واحد منهام مميزا : أوصافُ خلطة:النوع الثاني ُ
 .الفحلوح،واملرشب،واملحلب،والراعي، رسُولكن اشرتكا يف املراح،وامل

وكال النوعني املذكورين يف اخللطة يؤثر يف جعل ماهلام كاملال الواحد 
 :يف أمرين

ً الواجب فيهام كالواجب يف مال واحد، فإن بلغا معا :األمر األول
 عىل النصاب مل يتغري الفرض حتى يبلغا ا الزكاة، وإن زاد ففيهامًبانصا

 كان عليهام  من الغنمفريضة ثانية، فلو كان لكل واحد منهام عرشون
شاة، وإن كان لكل واحد منهام ستون مل جيب أكثر من شاة، وتكون الشاة 

 .بينهام بالسوية
ت إليه  سواء دع، أن للساعي أخذ الفرض من مال أهيام شاء:األمر الثاني

 كل واحد منهام  فرضًحاجة؛ لكون الفرض واحدا، أو مل تدع إليه حاجة بأن جيد
 .يف ماله؛ ألن ماهلام صار كاملال الواحد يف اإلجياب، فكذلك يف اإلخراج

 :ويعترب يف اخللطة رشوط مخسة
هيمة األنعام وال ـ أن تكون اخللطة يف السائمة من ب:الشرط األول

 .من األموالتؤثر اخللطة يف غريها 
 أحدمها  كان أن يكون اخلليطان من أهل الزكاة؛ فإن:الشرط الثاني
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ًيا فال أثر خللطته؛ ألنه ال زكاة يف ماله ما مل يكمل النصاب بهّمذًمكاتبا أو  ّ. 
 فإن اختلطا فيام دونه مثل أن ؛ أن خيتلطا يف نصاب:الشرط الثالث

 .خيتلطا يف ثالثني شاة مل تؤثر اخللطة
ا عن صاحبه  أن خيتلطا يف ستة أشياء ال يتميز أحدمه:لرابعالشرط ا

فيها؛ وهي املرسح، واملرشب، واملحلب، واملراح، والراعي، والفحل، 
 .فإذا اكتملت هذه الرشوط كان مال الشخصني كاملال الواحد

 .)١( أن خيتلطا يف مجيع احلول من أوله إىل آخره:الشرط الخامس
 )) وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة،فرقال جيمع بني مت(( : rوقوله 

معنى هذا احلديث (( : قال مالك يف املوطأ: بن حجر رمحه اهللاقال احلافظ 
أن يكون النفر الثالثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة 

هم كلهم فيها إال شاة واحدة، أو يكون ها حتى ال جتب عليـفيجمعون
ها ـ فيفرقونه فيها ثالث شياللخليطني مائتا شاة وشاتان فيكون عليهام

 :حتى ال يكون عىل كل واحد إال شاة واحدة، وقال الشافعي رمحه اهللا
 لرب املال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهم بهو خطا

ق خشية الصدقة، فرب املال خيشى ًأن ال حيدث شيئا من اجلمع والتفري
أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي خيشى أن تقل الصدقة 

أن :  أي خشية ))ية الصدقةـخش(( : rفمعنى قوله . فيجمع أو يفرق لتكثر
 .)٢( ))...تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٤٦٠-٦/٤٥٤اإلنــصاف، ، واملقنــع مـع الـرشح الكبـري و١٢٤-٢/١٢٣  الكـايف البـن قدامـة، )١(

 .٦٤-٤/٥١واملغني، 
 .٣/٣١٤  فتح الباري برشح صحيح البخاري، )٢(
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ًإجيابا، وإسقاطا، وتغلي: واخللطة هلا تأثري يف املاشية ًظا، وختفيفا، ومن ً ً

 :أمثلة ذلك
ًلو كان إلنسان شاة وآلخر تسع وثالثون شاة واشرتكا حوال * 

 يرتاجعان بينهام بالسوية، وهذه ،ًكامال فعليهام شاة عىل حسب ملكهام
 .ًالصورة تفيد تغليظا؛ ألن كل واحد منهام لو انفرد بملكه فال زكاة عليه

ًل واحد شاة واشرتكوا حوال ًلو كان ألربعني رجال أربعون شاة لك* 
 . يرتاجعون بينهم بالسوية،ًتاما فعليهم زكاة شاة عىل حسب ملكهم

 ومل يثبت ،وإذا كان لثالثة مائة وعرشون شاة لكل واحد أربعون* 
وهذا يدل . ًثالثا أألحدهم حكم االنفراد يف يشء من احلول فعليهم شاة

ًذا فاخللطة تفيد إجيابا، ًعىل أن اخللطة ختفيفا يف مثل هذه الصورة، وهك
ًوتغليظا، وختفيفا وإسقاطا ً ً)١(. 

 يف بلدان شتى وبينهام  إذا كانت سائمة الرجل الواحد-١٨
ٍمسافة ال تقرص فيها الصالة أو كانت جمتمعة ضم بعضها إىل بعض  َّ ُ

وإن كان بني البلدان مسافة . ها كزكاة املختلطة بغري خالفـوكانت زكات
 أن لكل مال حكم نفسه يعترب عىل :إحدامها :يتانالقرص فعن أمحد روا

ًحدته إن كان نصابا ففيه الزكاة وإال فال، وال يضم إىل املال الذي يف البلد  َ ِ
والرواية  غري أمحد،  عنال أعلم هذا القول: قال ابن املنذر... اآلخر
ِّ عن أمحد أن صاحب املال يضم بعضه إىل بعض يف الزكاة ويؤدي الثانية
وهذا هو الصحيح إن شاء اهللا (( :  قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللازكاته،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٦٩، والرشح املمتع البن عثيمني، ٢/٢٠٨ ،  الروض املربع مع حاشية ابن قاسم)١(
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ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا ...((: تعاىل؛ لقوله عليه الصالة والسالم
ٌ؛ وألنه ملك)١( ))...كانت أربعني إىل عرشين ومائة شاة ٌ واحد أشبه ما لو ِ

 ونحمل كالم أمحد يف الرواية ،كان يف بلدان متقاربة، أو غري السائمة
 وأما رب املال فيخرج، فعىل هذا ،ِّعىل أن املصدق ال يأخذها: األوىل

 .)٢( ))خيرج الفرض يف أحد البلدين شاء؛ ألنه موضع حاجة
 .)٣( ))ب سائر الفقهاءوهذا اختيار أيب اخلطاب ومذه(( :قال ابن قدامة رمحه اهللا

الذي عليه مجهور (( : وسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز ابن باز رمحه اهللا يقول
أهل العلم أن مال الرجل الواحد يضم بعضه إىل بعض حتى ولو كان يف مدن 

 .)٤( ))التفريق  وليس هلم،مرتامية األطراف، أما اخللطاء فليس هلم اجلمع
كالذهب والفضة، والزروع والثامر، : ائمةوال تؤثر اخللطة يف غري الس

وعروض التجارة، ويكون حكمهم حكم املنفردين وهذا قول أكثر أهل 
 .)٦( واهللا املوفق)٥(العلم

ال وممن أصناف األ هيمة األنعام وغيرهاـ الفرق بين ب-١٩
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وتقدم خترجيه١٤٥٤  البخاري، برقم )١(
 .٤/٦٤  املغني، )٢(
 .٦/٤٨٤ع املقنع واإلنصاف، ، والرشح الكبري م٤/٦٤  املرجع السابق، )٣(
 .٦٢٢  سمعته أثناء تقريره عىل بلوغ املرام، احلديث رقم )٤(
 .٤/٧٠، والرشح املمتع، ٤٨٥/ ٦، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٤/٦٤  املغني، )٥(
يـه بيـنهم نـصاب يـشرتكون ف   وعن أمحد رواية أخرى أن رشكة األعيان تؤثر يف غري املاشـية، فـإذا كـان)٦(

ٍفعليهم الزكاة، قياسا عىل الغنم، أما خلطة األوصاف فال مدخل هلا يف غـري املاشـية بحـال، والـصحيح  ً
 ].٤٨٦-٦/٤٨٥، والرشح الكبري، ٦٥-٤/٦٤املغني، [أن اخللطة ال تؤثر يف غري املاشية، 
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ًأن غريها متى زاد ولو قليال عىل النصاب ففيه بحسابه، وأن : الزكوية

 وغريها ،ر الشارع فيها أول النصاب، وأوسطه، وآخرهَّقدهيمة األنعام ـب
فدل عىل أنه كلام زاد عنه زاد .  النصاب فقطلمن األموال قدر أو

 . واهللا أعلم،الواجب
َّثم من تسهيله مل يوجب يف هذا النوع حتى تتغذى باملباح وتسوم 
ُاحلول أو أكثره، فإذا كان صاحبها يعلفها فال جيمع عليه بني مؤونة 

 .)١(العلف وإجياب الزكاة عليه

 عبـد الـرمحن   إرشاد أويل األبصار واأللباب إىل نيل الفقه بأقرب الطرق وأيرس األسباب، للعالمة)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٠ ص،بن نارص السعدي رمحه اهللا
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 الحبوب،والثمار،والركاز،والمعدن:زكاة الخارج من األرض:المبحث التاسع
 :بالكتاب،والسنة،واإلجماع:زكاة الحبوب والثمار واجبة:أوالً

َيا أهيا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما [: فلقول اهللا تعاىلأما الكتاب؛ ِّ َ َِ ِ ِ َِ ْ ََ ُ ْ َ َُ َ َّ َ ُّ
ْكسبتم َُ ِ ومما أخرجنا لكم من األرضَْ ْ ْ ََ ْ َ ْ َِ ُِ َ َ ْ َ َوآتوا حقه يوم [: ؛ ولقوله تعاىل)١(] َّ َْ ُ َ ََّ ُ َ
ِحصاده ِ َ ، قال   ابن عباس )٢(] َ  : ))وقال  ))ّ الزكاة املفروضةّحقه ،

 .)٣( )) ونصف  العرشالعرش،(( : ّمرة
 أنه e عن النبي ن عمر  فلحديث عبد اهللا بوأما السـنَّة؛

َفيام سقت السامء والعيون، أو كان ع(( : قال ُ ّ ًرياَثِ َ وما سقي ُالعرش،: )٤(ّ ُ
هللا ؛ وحلديث جابر بن عبد ا)٦())نصف العرش: )٥(بالنضح   أنه 

ُاألنـهار والغيمفيام سقت (( :  قالeسمع النبي  ُالعشور، وفيام سقي : ُ ُ
حديث ابن عمر  ولفظ )٨( )) نصف العرش: )٧(بالسانية   عند 

 أو كان -هار، والعيون، ـامء واألنـقت السـفيام س((  :النسائي وأيب داود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٧:   سورة البقرة، اآلية)١(
  .١٤١:   سورة األنعام، اآلية)٢(
  .٤/١٥٤  ذكره ابن قدامة يف املغني، )٣(
ً  عثريا)٤( هايـة هو الذي عثر عىل املاء بعروقه بال عمـل مـن صـاحبه، الن: ّالعثري من احلبوب والثامر: ّ

  .٣/١٨٢يف غريب احلديث البن األثري، 
 . لرشب األرضهباهي اإلبل يسقى : النواضح: لنضح  ا)٥(
  .١٤٨٣ُ  البخاري، كتاب الزكاة، باب العرش فيام سقي من ماء السامء واملاء اجلاري؛ برقم )٦(
 .٤/٦١١جامع األصول البن األثري، . ن اإلبل أو البقرسواء كان م: الناضح يسقى عليه: لسانية  ا)٧(
  .٩٨١  مسلم، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف العرش أو نصف العرش، برقم )٨(
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َالعرش، وفيام سقي بالسواين أو النضح: -)١ً(بعال  ؛)٢( )) العرشنصف: ُِ

 إىل اليمن فأمرين أن eثني رسول اهللا بع(( :  قالtوحلديث معاذ بن جبل 
 .)٤( ))نصف العرش: )٣(العرش، وفيام سقي بالدوايل: ِآخذ مما سقت السامء
 احلنطة، يف:  فأمجع العلامء عىل أن الصدقة واجبة:وأما اإلجماع

 .)٥(والشعري، والزبيب، والتمر، قاله ابن املنذر، وابن عبد الرب
 

 شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: ثانياً
ً أن يكون حبا أو ثمرا؛ حلديث أيب سعيد :الشرط األول ً ّt :  أن

ٍليس يف حب وال متر صدقة حتى يبلغ مخسة أوسق، وال (( :  قالeالنبي  ٍ ٍّ َ
 ويف رواية  ))ٍد صدقة، وال فيام دون مخس أواق صدقةذوفيام دون مخس 

ٍليس يف حب وال ثمر صدقة حتى يبلغ مخسة أوسق...((: ملسلم ٍّ...(( )٦( 
 .)٧(وهذا يدل عىل وجوب الزكاة يف احلب والثمر وانتفائها عن غريها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جـامع األصـول البـن [ما رشب بعروقه من األرض من غري سقي من السامء وال غريهـا، : لبعل  ا)١(

أن البعل الكبـوس الـذي ينبـت :  عن وكيع١٥٩٨برقم وجاء يف سنن أيب داود ] ٤/٦١٣األثري، 
أن : وكذلك عن أيب إياس األسـدي. البعل ماء املطر: وجاء عن النرض ابن شميل. من ماء السامء

 .واهللا أعلم. هو الذي يسقى بامء املطر: البعل
 .٢٤٨٧، والنسائي، برقم ١٥٩٦، وهذا لفظ أيب داود، برقم ١٤٨٣  أصله يف البخاري، برقم )٢(
 .الدلو أو آلة إلخراج املاء: دالية  مجع )٣(
، وابـن ٢٤٨٩  النسائي، كتاب الزكاة، باب ما يوجب العرش، ومـا يوجـب نـصف العـرش، بـرقم )٤(

، وقـال األلبـاين يف صـحيح ١٨٤٥-١٤٨٤ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع والثامر، برقم 
 . حسن صحيح  : ٢/١٩٣النسائي، 

  .٤/١٥٤  املغني البن قدامة، )٥(
ـيام دون مخـسة أوسـق صـدق:   متفق عليه)٦( ، ومـسلم ١٤٨٤ة، بـرقم ٍالبخاري بنحوه، كتاب الزكاة، باب ليس ف

 .٩٧٩ (١ برقم ،بلفظه، كتاب الزكاة، باب ليس فيام دون مخسة أوسق صدقة
  .٢/١٣١  الكايف، البن قدامة، )٧(
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ً أن يكون مكيال؛ لتقديره باألوسق، وهي مكاييل، :الشرط الثاني
 .)١(فيدل ذلك عىل اعتبارها

َّ أن يكون مما يدخر؛ ألن مجيع ما اتفق عىل زكاته مدخر؛ :الشرط الثالث ُ
خر ال تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من االنتفاع به يف املال، فتجب وألن غري املد

احلنطة، والشعري، والتمر، : مثل: الزكاة يف مجيع احلبوب والثامر املكيلة التي تدخر
ٍوالزبيب، وغريها من كل حب أو ثمر يكال ويدخر ٍّ)٣(.)٢( 

  .٢/١٣١  املرجع السابق، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/١٣٢  الكايف، البن قدامة، )٢(
َ  اختلف يف األنواع التي جتب فيها الزكاة)٣( ِ  :من احلبوب والثامر عىل النحو اآليت: ُ
ّوالزبيـب إذا بلـغ مـن كـل الـرب، والـشعري، والتمـر، ... يف ... أمجع أهل العلم عىل أن الزكاة جتب -١

: وقـال رمحـه اهللا يف موضـع آخـر] ٥١اإلمجـاع البـن املنـذر، ص[ٍصنف منها ما جتـب فيـه الزكـاة 
احلنطة، والشعري، والتمر، والزبيـب: وأمجعوا عىل أن الصدقة واجبة يف ]  ،اإلمجـاع البـن املنـذر
 ].٥٢ص

ٍكل حب وثمر يكال ويدخر مما ينبته اآلدمي يف : أن الزكاة جتب: مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل -٢ ٍّ
ٍليس يف حب وال ثمر صدقة حتى  e  :ًيف أرضه إذا بلغ نصابا قدره مخسة أوسق؛ لقولـه 

: ويدخل يف هذا عند اإلمـام أمحـد] ٩٧٩، ومسلم، ١٤٨٤البخاري، [ ...قيبلغ مخسة أوس
 والشعري، واألرز، والدخن، – وهي تطلق عىل الرب، والقمح، والسمراء -كاحلنطة : حلبوب كلهاا

: ً والعدس، واحلمـص، واحللبـة، والسمـسم، حتـى ولـو مل يكـن قوتـا– الفول –والذرة، والباقال 
 مجع بذر وهـو حـب يبـذر – واألبازير – وهو حب العصفر –كحب الرشاد، والفجل، والقرطم 

لكمون، واحلبة السوداء، وغريها مما أشبهها، فهذه غري قوت؛ ولكنها حـب خيـرج مـن للنبات، وا
                    .كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق: ويف كل ثمر يكال ويدخر... الزرع

الــرب، والـشعري، والتمــر، : أن الزكـاة ال جتــب إال يف أربعـة أصــناف فقـط: ويف روايـة لإلمـام أمحــد
 إىل الـيمن يعلـامن النـاس  r حني بعـثهام رسـول اهللا والزبيب؛ حلديث أيب موسى ومعاذ 

 ))الــشعري، واحلنطــة، والزبيــب والتمــر: تأخــذوا الــصدقة إال مــن هــذه األربعــةال ((: أمــر ديــنهم
ِّوضعف، ] ٤/١٩  ،، وابن أيب شيبة٤/١٢٨ ،، والبيهقي١/٤٠١ ،، واحلاكم٢٠١ ،الدارقطني[ ُ

ــرقم  ــاين يف اإلرواء ب ــرقم ،، واألحاديــث الــصحيحة٨٠١ولكــن قــد صــححه األلب ، واهللا ٨٧٩ ب
 .١٥٦-٤/١٥٤املغني، البن قدامة، : وانظر ].أعلم

= 
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فأما النابت بنفسه :  أن ينبت بإنبات اآلدمي يف أرضه:الشرط الرابع

فال زكاة فيه؛ ألنه إنام يملك بحيازته، والزكاة إنام جتب ببدو الصالح، ومل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد اإلمــام أمحــد = ــني، كــاخلوخ، و: وال زكــاة يف ســائر الفواكــه عن ــرى، والتفــاح، واملــشمش، والت الكمث
... كالقثــاء، واخليــار، والباذنجــان، واجلــزر، وغريهــا مــن اخلــرضاوات: واجلــوز، وال يف اخلــرضاوات

 - وهـي البقـول – يسأله عن اخلرضاوات؟ e أنه كتب إىل النبي t؛ حلديث معاذ ]٤/١٥٦املغني، [
، وصــححه األلبــاين يف صــحيح الرتمــذي، ٦٣٨الرتمــذي، بــرقم  [))لــيس فيهــا يشء((: فقــال

والعمـل عـىل هـذا  : ، قال اإلمام الرتمـذي عـىل هـذا احلـديث٣/٢٧٩، ويف إرواء الغليل، ]١/٣٥٠
 . عند أهل العلم أن ليس يف اخلرضاوات صدقة

ب، وال يف حـب إال ٍال زكاة يف ثمـر إال التمـر والزبيـ: عند اإلمام مالك والشافعي رمحهام اهللا تعاىل -٣
فأخـذ مـن ] ٤/١٥٦املغنـي، . [ًما كان قوتا يف حالة االختيار لذلك، إال يف الزيتون عىل اخـتالف

ًهذا أن الزكاة جتب عند اإلمام مالك والشافعي يف كل مـا كـان مكـيال مـدخرا قوتـا، وال جتـب يف  ً ً
 .غري ذلك وال يف مجيع اخلرضاوات

األرض إال احلطــب،  ة جتــب يف كــل مــا يقــصد بزراعتــه نــامءأن الزكــا: عنــد أيب حنيفــة رمحــه اهللا -٤
ً فيام سقت السامء والعيون أو كـان عثريـا(( : eوالقصب، واحلشيش؛ لعموم قوله  العـرش، ومـا : ّ

 ].١٤٨٣رقم البخاري، ب [))نصف العرش: سقي بالنضح
ــم ـاىل أعل ــول احلنابلــة، واهللا تعـ ــوال ق ــي، [ .وأقــرب األق ــصاف ٤/١٥٦املغن ــع واإلن ــع املقن ــري م ــرشح الكب ، وال

 ].٤/٧٢، والرشح املمتع، ٦/٤٩٤
 :وقد اختلف العلامء يف زكاة الزيتون

 :فعن اإلمام أمحد رمحه اهللا روايتان
ِّ عرص قوم ثمنه؛ ألن الزيت له بقاء، وهذا أن فيه العرش إذا بلغ مخسة أوسق، وإن: الرواية األوىل ُ

الزهري، واألوزاعي، ومالك، والليث، والثوري، وأيب ثور، وأصحاب الرأي وأحد قويل : قول
ِوآتوا حقه يوم حصاده[: الشافعي، وروي عن ابن عباس؛ لقول اهللا تعاىل ِ َ َ ْ ُ َ ََ َ َّ ُ يف ] ١٤١: األنعام [] َ

ُّوالزيتون والر[: سياق قوله َْ ََ ُ َمانَّ  .؛ وألنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب] َّ
أن الزيتون ال زكاة فيه، وهو اختيار أيب بكر وظاهر كالم اخلرقي،  : عن اإلمام أمحد رمحه اهللا: والرواية الثانية
ًابن أيب ليىل، واحلسن بن صالح، وأيب عبيد، وأحد قويل الشافعي؛ ألنه ال يدخر يابسا فهو : وهذا قول

ها مكية والزكاة إنام فرضت باملدينة؟ وهلذا ذكر الرمان وال عرش ك َاخلرضاوات، واآلية مل يرد فيها الزكاة؛ ألـن ُ
]. ٦/٥٠٣، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ١٦١-٤/١٦٠املغني البن قدامة رمحه اهللا،  [...فيه

ون ال زكاة فيه؛ ألنه من اخلرضاوات وهو أن الزيت: وهذا القول الذي رجحه شيخنا ابن باز رمحه اهللا[
 ].٤/٧٠فتاوى ابن باز، ] [والفواكه
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ٍيكن ملكا له حينئذ فلم جتب زكاته (( : ّ وعرب البعض عن هذا الرشط بقوله)١(ً

 .)٢( ))ًويعترب أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة
(( :  eً أن يبلغ نصابا قدره مخسة أوسق؛ لقول النبي :الشرط الخامس

 .)٣( ))...صدقة ليس فيام دون مخسة أوسق
، والصاع أربعة أمداد، واملد ملء كفي الرجل )٤ً(والوسق ستون صاعا

وتعترب مخسة . )٥(املعتدل، فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل املعتدل
 .)٦(راألوسق بعد التصفية يف احلبوب واجلفاف يف الثم

ًوذكر الزركيش رمحه اهللا رشوطا قريبا من هذه الرشوط، فقال ً : ))

 :يشرتط يف وجوب الزكاة يف اخلارج من األرض رشوط
 . أن يكون مما ييبس فال جتب يف اخلرضاوات:أحدها

 فال جتب يف التني - أي يدخر عادة – أن يكون مما يبقى :الرشط الثاين
 .)٧(ونحوه

  .٢/١٣٤  الكايف، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦/٧٨الرشح املمتع، :   الروض املربع، انظر)٢(
 .، وتقدم خترجيه٩٧٩، ومسلم، برقم ١٤٨٤البخاري، برقم :   متفق عليه)٣(
  .٢/١٣٥  الكايف، البن قدامة، )٤(
  .٤/٢٢٢ الروض،   حاشية ابن قاسم عىل)٥(
  .٤/١٦٢  املغني، )٦(
  ونص شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا عىل وجوب الزكاة يف التني؛ الدخاره، وإنـام اعتـرب الكيـل )٧(

ورجح أن املعترب لوجود ... والوزن يف الربويات، ألجل التامثل املعترب فيها، وهو غري معترب هاهنا
 ال غري؛ لوجود املعنى املناسب إلجياب الزكاة فيـه بخـالف هو االدخار: زكاة اخلارج من األرض

 ].١٤٩االختيارات الفقهية، ص... [الكيل، فإنه تقدير حمض فالوزن يف معناه
= 



  الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن: زكاة الخارج من األرض

 

١٠٧ 
 .ونحوها... والتني...ا يكال،فال جتب يف اجلزرأن يكون مم:الرشط الثالث
 .)٢( واهللا تعاىل أعلم)١( )) أن يبلغ مخسة أوسق:الرشط الرابع

 :تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب: ثالثاً
: ًفالتمر أنواع كثرية يضم بعضها إىل بعض يف تكميل النصاب، فمثال

ألنواع يضم بعضها إىل السكري، والربحي، واخلالص، وغري هذه ا
 .ٍبعض يف تكميل النصاب

. وكذلك الزبيب أنواع يضم بعضها إىل بعض يف تكميل النصاب
فال يضم التمر إىل الزبيب وال الزبيب : وال يضم اجلنس إىل جنس آخر

إىل التمر يف تكميل النصاب؛ الختالف اجلنس؛ وإنام يضم أنواع اجلنس 
 .الواحد إىل بعضه يف تكميل النصاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التني والزيتون ال جتـب فـيهام الزكـاة يف أصـح قـويل العلـامء؛ : (ورجح اإلمام ابن باز رمحه اهللا أن[ =
 ].١٤/٧٠ باز، فتاوى ابن]. [ألهنام من اخلرضاوات والفواكه

  .٢٧٠-٢/٢٦٧  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، )١(
 :  اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف نصاب احلبوب والثامر عىل قولني)٢(

  أن الزكاة ال جتب يف يشء من احلبوب والثامر حتى تبلغ مخسة أوسق، وهذا قول أكثـر أهـل
ٍ أمامة بن سهل، وعمر بن عبـد العزيـز، وجـابر بـن زيـد، واحلـسن، العلم، منهم ابن عمر، وجابر، وأبو

وعطاء، ومكحول، واحلكم، والنخعي، ومالك، وأهل املدينة، والثوري، واألوزاعـي، وابـن أيب لـيىل، 
ًوال نعلـم أحـدا  : والشافعي، وأبو يوسف، وحممد وسائر أهل العلم، قال اإلمـام ابـن قدامـة رمحـه اهللا

 .                            ًا وأبا حنيفة ومن تابعهخالفهم إال جماهد
جتب الزكاة يف قليل ذلك وكثريه؛ لعموم قولـه :  جماهد، وأبو حنيفة ومن تابعه، قالواe :   ـيام ف
ولنـا قـول النبـي  : ب، قال اإلمام ابن قدامـة وألنه ال يعترب له حول، فال يعترب له  نصا؛  العرش:سقت السامء

e :  ليس فيام دون مخسة أوسق صدقةوهذا خاص جيب تقديمه وختـصيص عمـوم مـا رووه :  عليه متفق
 ].٤/١٦١املغني،  [ به
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 .)١(وكذلك ما حيمل يف السنة الواحدة محلني يضم كل نوع إىل جنسه من الثمرة
وتضم أنواع احلبوب إىل بعضها من كل جنس، فجنس احلنطة أنواع 
يضم بعضها إىل بعض، والشعري أنواع يضم بعضها إىل بعض، وهكذا لو 
ّجذ الزرع ثم ظهر زرع آخر يف نفس العام ضم بعضه إىل بعض يف تكميل 

صاب، وال يضم اجلنس إىل جنس آخر، فال يضم الرب إىل الشعري، وال الن
وكذلك إذا كان للرجل بساتني يف : الذرة إىل الشعري؛ الختالف األجناس

 .)٢(أماكن خمتلفة، فإنه يضم بعضها إىل بعض يف تكميل النصاب
 يف غري احلبوب واألثامن أنه ال يـضم جـنس وال خالف بني أهل العلم :   قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلبل، والبقر، والغنم، ال يضم جنس منها إىل : إىل جنس آخر يف تكميل النصاب، فاملاشية ثالثة أجناس
فال يضم التمر إىل الزبيب، وال إىل اللوز والفستق، وال يضم يشء : آخر، والثامر ال يضم جنس إىل غريه

وال من احلبوب والثامر، وال خالف بيـنهم يف  ثامن إىل يشء من السائمة،من هذه إىل غريه، وال تضم األ
ًأن أنــواع األجنــاس يــضم بعــضها إىل بعــض يف إكــامل النــصاب، وال نعلــم بيــنهم أيــضا خالفــا يف أن   ً
العروض تضم إىل األثامن وتضم األثامن إليها، إال أن الشافعي ال يضمها إال إىل جنس مـا اشـرتيت بـه؛ 

 ].٦/٥٢٠، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٢٠٤-٤/٢٠٣املغني،  [  معترب بهألن نصاهبا
أن العلامء اختلفوا يف ضم احلبـوب بعـضها إىل بعـض يف تكميـل :   وذكر اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا)٢(

 :النصاب، ويف ضم النقدين إىل اآلخر، فروي عن اإلمام أمحد يف احلبوب ثالث روايات
ًال يضم جنس منها إىل غـريه، ويعتـرب النـصاب يف كـل جـنس منهـا منفـردا، وهـذا : وىلالرواية األ 

عطــاء ومكحــول، وابــن أيب لــيىل، واألوزاعــي، والثــوري، واحلــسن بــن صــالح، ورشيــك : قــول
ّوالشافعي، وأيب عبيد، وأيب ثور، وأصحاب الرأي؛ ألهنا أجناس فاعترب النـصاب يف كـل جـنس منهـا 

 .ملوايشكالثامر وا: ًمنفردا
وهـذا قـول عكرمـة . والرواية الثانية أن احلبوب كلها تـضم بعـضها إىل بعـض يف إكـامل النـصاب

 .وحكاه ابن املنذر عن طاووس
 وهـي صـنوف –أن احلنطة تضم إىل الشعري، وتضم القطنيات بعـضها إىل بعـض : والرواية الثالثة

 وحكـاه اخلرقـي عـن –ل من العدس، واحلمص، واألرز، والسمـسم، والـدخن، والفـو: احلبوب
 .                 أمحد، وهو مذهب اإلمام مالك
والروايــة األوىل أوىل إن شــاء اهللا تعـاىل؛ ألنـــها أجنــاس جيــوز  : قـال اإلمــام ابــن قدامـة رمحــه اهللا

= 
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  :تجب الزكاة في الحبوب والثمار: رابعاً
ًإذا اشتد احلب فصار قويا ال ينض ّ َغط إذا ضغط، وجبت الزكاة فيهُّ ِ ُ .

َّفامحر أو اصفر يف ثمر النخيل، ويف العنب: وإذا بدا صالح الثمر ّأن يموه : َّ
ًأي بدال من أن يكون قاسيا يكون لينا متموها وبدال من أن يكون : ًحلوا ًً ً ًِّ

ًحامضا يكون حلوا ّفإذا اشتد احلب وبدا صالح الثمر وجبت الزكاة، . ً َّ
 t من حديث أنس بن مالك eِّري بدو الصالح عن النبي وقد ثبت تفس

ُهنى عن بيع الثامر حتى تزهي: أنه : eعن النبي  َ َوما زهوها؟ : قيل. َ ْ َ
ُّحتامر وت(( :قال َ ْ لعنب حتى  اَهنى عن بيع((  eأن النبي  : t وعنه )١( ))ُّصفارَ

َّيسود، وعن بيع احلب حتى يشتد ِّ ، وعن ابن عمر )٢( ))َّ  قال  : 
َهنى رسول اهللا ((  َe عن بيع الثامر حتى يبدو صالحها، هنى البائع َ ُ

 : ُكان إذا سئل عن صالحها قال: ويف لفظ للبخاري.  ))واملبتاع
 .)٣( ))حتى تذهب عاهتها(( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٢٠٥-٤/٢٠٤املغني،  [ التفاضل فيها فلم يضم بعضها إىل بعض كالثامر =
ــع و: وانظــر ــري مــع املقن ــرشح الكب ــصاف، ال ــي، ٥٢٢-٦/٥١٨اإلن ــايف، ٤/٢٠٧، واملغن ، والك

  .٦/٧٧، والرشح املمتع، ٢/١٣٧
من باع ثامره أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقـد وجـب فيـه : ٌالبخاري، كتاب الزكاة، باب:   متفق عليه)١(

، ورقــم ١٤٨٨العــرش أو الــصدقة فــأدى الزكــاة مــن غــريه أو بــاع ثــامره ومل جتــب فيــه الــصدقة، بــرقم 
  .١٥٥٥ومسلم، كتاب املساقاة، باب وضع اجلوائح، برقم . ٢١٩٧

، ٣٣٧١ِّأبو داود، كتاب البيوع، باب يف بيع الثامر قبـل بـدو صـالحها، رقـم :   رواه اخلمسة إال النسائي)٢(
، وابـن ١٢٢٨والرتمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيـع الثمـر حتـى يبـدو صـالحها، رقـم 

، وأمحــد، ٢٢١٧ارات، بــاب النهــي عـن بيــع الـثامر قبــل أن يبــدو صـالحها، رقــم ماجـه، كتــاب التجـ
  .٢/٣٤٤، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، ٣/٢٢١

، ورقـم ٢١٩٤َالبخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثامر قبل أن يبدو صـالحها، بـرقم :   متفق عليه)٣(
= 
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ّفإذا بدا صالح الثمرة، واشتد احلب، وجبت الزكاة يف احلبوب  ّ ّ

مرة أو احلب قبل أن املالك لو ترصف يف الث:  وفائدة ذلك)١(والثامر
الوجوب ال يشء عليه؛ ألنه ترصف قبل الوجوب، فأشبه ما لو أكل 
السائمة أو باعها قبل احلول، إال أن يقصد الفرار من الزكاة فتجب عليه، 
وإن ترصف فيها بعد الوجوب مل تسقط الزكاة عنه، كام لو فعل ذلك يف 

 الثمرة يف السائمة بعد اكتامل احلول، وال يستقر الوجوب حتى تصري
اجلرين والزرع يف البيدر، ولو تلف قبل ذلك بغري إتالفه أو تفريط منه 
ّفيه فال زكاة عليه، سواء خرصت أو مل خترص؛ ألهنا يف حكم ما مل تثبت 
اليد عليه، وإن تلفت بعد جعلها يف اجلرين فحكمها حكم السائمة بعد 

 .)٢( عليهًاحلول يضمنها؛ ألنه استقر الوجوب يف ذمته فصارت دينا
 :وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثالثة أحوال

ِّأي قبل اشتداد احلب وقبل :  أن يتلف قبل وجوب الزكاة:الحالة األولى
ًبدو صالح الثمر، فهذا ال يشء عىل املالك مطلقا سواء تلف ٍّبتعد أو تفريط أو : ِّ

 .بغري ذلك، إال إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة
ِّأي بعد اشتداد احلب وبدو : أن يتلف بعد الوجوب :الحالة الثانية ِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّبـل بـدو صـالحها بغـري رشط القطـع، ، ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثامر ق١٤٨٦ =
  .١٥٣٤برقم 

: جتـب زكـاة احلـب يـوم حـصاده؛ لقولـه تعـاىل: وقـال ابـن أيب موسـى :   قال ابن قدامة رمحه اهللا)١(
ِوآتوا حقه يوم حصاده[ ِ َ َ ْ ُ َ ََ َ َّ ُ َ [] حممـد بـن مـسلمة  :وقال بـذلك] ٤/١٦٩املغني، [، ]١٤١: األنعام

أن وقـت الوجـوب يف احلـب إذا اشـتد ويف الثمـر إذا بـدا :  العلـمولكـن مجهـور أهـل من املالكيـة،
 ].٤/٨٩حاشية الروض املربع املحقق، [صالحه 

  .٢/١٣٨، والكايف، ١٧١-٤/١٦٩  املغني البن قدامة، )٢(
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إن كان : صالح الثمر، لكن مل جيعله يف البيدر أو اجلرين ففي ذلك تفصيل

ٍّبتعد من املالك أو تفريط؛ فإنه يضمن الزكاة، وإن كان بال تعد وال تفريط مل  ٍّ ََ ِ
 .يضمن الزكاة

يدر فتجب عليه  أن يتلف بعد جعله يف اجلرين أو الب:الحالة الثالثة
َّسواء فرط أو تعد أو مل يفرط ومل يتعد؛ ألن الزكاة استقرت : ًالزكاة مطلقا َّ َّ

 .)١(ًيف ذمته فصارت دينا عليه
والصحيح يف احلالة الثالثة (( :   قال العالمة ابن عثيمني رحـمه اهللا 

َّأهنا ال جتب الزكاة عليه ما مل يتعد أو يفرط؛ ألن املال عنده بعد وضعه  يف ّ
َّبأن أخر رصف الزكاة حتى رسق املال : ّاجلرين أمانة؛ فإن تعدى أو فرط َ

ًأو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن مل يتعد ومل يفرط وكان جمتهدا يف أن  َّ
 )٢( ))يبادر بتخليصه ولكنه تلف مع كامل التحفظ واحلراسة فال يضمن

 .واهللا تعاىل أعلم
 : على النحو اآلتيقدر الزكاة في الحبوب والثمار: خامساً

 كالزرع الذي يرشب من : يجب العشر فيما سقي بال مؤنة– ١
َاألمطار، واألهنار، والعيون التي جتري، وما يرشب بعروقه وهو الذي : ْ

ٍيزرع ويغرس يف أرض ماؤها قريب من وجه األرض فتصل إليه عروق 
الشجر فيستغني عن السقي، وكذلك ما كانت عروقه تصل إىل نـهر أو 

 وهي املياه اجلارية عىل وجه –ساقية، وكذلك ما يرشب من السيوح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٨٧، والرشح املمتع، ٢/١٣٩، والكايف، ١٧١-٤/١٧٠املغني، :   انظر)١(
  .٨٨-٦/٨٧  الرشح املمتع، )٢(
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 .-من األهنار، والسواقي وغريها : األرض
يل  : يجب نصف العشر فيما سِقي بمؤنة– ٢  وهي –ّكالدوا

الدالء  واضح –الدوالب وهي  ّ وهي اإلبل، والبقر، وسائر  – والن
: ئن، واآلالتُ، وما يسقى بالغروب والسواين، واملكا-احليوانات 

واألصل يف هذا كله . )١(كالرشاشات التي ترش املاء وتوزعه عىل الزرع
حديث عبد اهللا بن عمر    عن النبي eفيام سقت (( :  أنه قال

 نصف :قي بالنضحُ العرش، وما سً:اّريثالسامء، والعيون، أو كان ع
:  يقولe أنه سمع النبي  وحلديث جابر بن عبد اهللا ؛)٢())العرش

ُفيام سقت األهنار والغيم(( ُ العشور، وفيام سقي بالسانية نصف :ُ
:  إىل اليمن فأمرينeبعثني رسول اهللا :  قالt وحلديث معاذ ؛)٣())العرش

 .)٤( ))، وفيام سقي بالدوايل نصف العرشِأن آخذ مما سقت السامء العرش(( 
  ويجب ثالثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف،– ٣

ُنخل يسقى نصف العام بمؤنة، ويسقى : ويرشب بغري مؤنة نصف، ومثاله ُ
ُأي الصيف يسقى بمؤنة، والشتاء يسقى : النصف الثاين من العام بغري مؤنة ُ

من األمطار، فهذا فيه ثالثة أرباع العرش؛ ألن كل واحد منهام لو وجد يف مجيع 
اإلمجاع عىل السنة ألوجب مقتضاه، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه، وحكى 

 .)٥(ذلك غري واحد من أهل العلم
ــك : ابــن قدامــة رمحــه اهللا  قــال )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا، وهــو قــول مال ــشافعي، ًال نعلــم يف هــذا خالف ــوري، وال  والث

 ].٤/١٦٤، املغني[  وأصحاب الرأي
 .، وتقدم خترجيه يف أول الباب١٤٨٣  البخاري، برقم )٢(
 .، وتقدم خترجيه٩٨١  مسلم، برقم )٣(
 . خترجيه، وتقدم١٨٤٥-١٤٨٤، وابن ماجه، برقم ٢٤٨٩  النسائي، برقم )٤(
 .٢/٢٧٧، والروض املربع مع حاشية ابن قاسم، ٦/٥٣٠، والرشح الكبري، ٤/١٦٥  املغني، )٥(
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ُ أي يسقى : ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع االختالف– ٤

فالذي يكثر انتفاع النخل بسقيه، أو الشجر، أو الزرع : أحدمها أكثر من اآلخر
ّفهو املعترب، فإذا كان نموه بمؤنة أكثر منه فيام إذا رشب بال مؤنة فاملعترب نصف 

ًقيه باملؤنة أكثر نفعا فاعترب به، وإذا كان نموه بغري مؤنة أكثر نفعا العرش؛ ألن س ًّ
 .)١(فاملعترب العرش، فاعترب باألكثر كالسوم

 ألنه األصل،  وإن جِهَل المقدار غلَّبنا إيجاب العشر؛– ٥
َالعرش حتى نعلم أنه سقي بمؤنة: فاألصل وجوب الزكاة ُِ)٢(. 

 :بدا صالح الثمرخرص النخيل واألعناب إذا : سادساً
ًيسن لإلمام أن يرسل ساعيا إىل أهل النخيل واألعناب إذا بدا صالح 

ِّ عليهم؛ ليترصفوا يف ثامرهم، ويعرف الساعي املالك قدر )٣(الثمر فيخرصه َّ
ُّالزكاة كيال، ثم خييل بينهم وبني ثمرهم؛ ليأكلوا أو يترصفوا فيه، ثم يؤدون  ُ َّ ً

ِ خرص، وهذا فيه توسعة عىل أهل الثامر؛ الزكاة عند اجلذاذ عىل قدر ما ُ
 واخلرص لثمر النخيل واألعناب فيه مسائل )٤(َّليأكلوا، أو يبيعوا، أو يترصفوا

عطاء، والثوري، وأيب حنيفـة، وأحـد قـويل : نص عليه أمحد وهو قول :   قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هام لـو كانـا نـصفني أخـذ يؤخذ بالقسط وهـو القـول الثـاين للـشافعي؛ ألنــ: الشافعي، وقال ابن حامد

 ].٤/١٦٦املغني،  [...باحلصة فكذلك إذا كان أحدمها أكثر
  .٤/١٦٦  املغني البن قدامة، )٢(
ًحزر مقدار الثمرة يف رؤوس النخل وشجر العنب وزنا بعد أن يطوف بـه الـساعي ثـم يقـدره متـرا، : خلرص  ا)٣( ً

ِّوزبيبا، ثم يعرف املالك قدر الز  ].١/٤٢٢اإلقناع لطالب االنتفاع، . [كاةً
فقال اإلمام أمحد رمحه اهللا بـاخلرص يف النخيـل واألعنـاب فقـط، وبـه :   اختلف العلامء يف اخلرص)٤(

، واملغنـي ،٦/٥٤٦ الرشح الكبـري،[قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم  

َعمل به يف حياة النبي واخلرص ... : قال اخلطايب رمحه اهللا] ٤/١٧٨ ِ ُe حتى مات، ثم أبو بكر ،
فـتح : انظـر [ فمن بعدهم، ومل ينقل عن أحد منهم وال من التابعني تركه إال عـن الـشعبيوعمر 

 ].٣/٣٤٤الباري البن حجر، 
َفحكي عن الشعبي، أن اخلرص بدعة، وقال أهل الرأي ِ ُ اخلرص ظن وختمني ال يلـزم بـه حكـم، : َ

= 
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 :عىل النحو اآليت

 ؛ حلديث أيب محيد e عن النبي  ثبتت مرشوعية اخلرص يف السنة– ١
 غزوة تبوك فلام جاء وادي القرى eغزونا مع النبي :  قالtالساعدي 

ٍامرأة يف حديقة هلاإذا   وخرص  ))اخرصوا(( :  ألصحابهe فقال النبي ٌ
  فلام أتى... ))أحيص ما خيرج منها(( :  عرشة أوسق، فقال هلاeرسول اهللا 

ٍعرشة أوسق (( : ؟ قالت ))ديقتككم جاء ح(( :   وادي القرى قال للمرأة
ِخرص رسول اهللا  َ ْ َe...(( )١(. 

فيه جواز اخلرص حتى (( : وسمعت شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا يقول
 .)٢())ًيترصف أهل النخيل يف نخيلهم، واخلرص خيرص بام يؤول إليه مترا

ِّالثامر عند بدو  يخرص يستحب أن يبعث اإلمام من – ٢
الصالح؛ حلديث ابن عباس   أن النبي ؛ e ،حني افتتح خيرب 

َاشرتط عليهم أن له األرض، وكل صفراء وبيضاء َّ ُ  يعني الذهب – َّ
نحن أعلم باألرض فأعطناها عىل أن : يرب وقال له أهل خ–والفضة 

ُنعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم عىل 
 النخل، )٣(ذلك، فلام كان حني ترصم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر

: يف ذا كذا وكذا، فقالوا: اخلرص، فقال: وهو الذي يدعونه أهل املدينة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أي احلراث من اخليانة: ًا لألكرةوإنام كان ختويف =
 ].٦/٥٤٦الرشح الكبري، [والصواب القول األول وهو قول اجلامهري من أهل العلم 

، ومـسلم، كتـاب ١٤٨١البخاري بلفظه، كتاب الزكـاة، بـاب خـرص التمـر، بـرقم :   متفق عليه)١(
  .١٣٩٢ ، برقم eالفضائل، باب يف معجزات النبي 

 .١٤٨١  عىل صحيح البخاري، احلديث رقمسمعته أثناء تقريره  )٢(
 ].١٠٤فتح الباري، البن حجر، املقدمة، ص. [َّقدر: زر  ح)٣(
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فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف : الأكثرت علينا يا ابن رواحة، فق

ُهذا احلق وبه تقوم السامء واألرض: فقالوا: قال: ُ قلتالذي ُ قد : فقالوا. ُّ
 .)١(َرضينا أن نأخذ بالذي قلت

 للحديث السابق؛  يجزئ أن يرسل اإلمام خارصاً واحداً؛– ٣
ًؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحدا، كاحلاكم، ويعترب أن يكون وألنه يفعل ما ي

ًمسلام، أمينا، غري متهم، ذا خربة ً. 
ٍ حلديث عتاب بن أسيد  يخرص الرطب والعنب؛– ٤ ُ ِ ِtأمر :  قال

ًأن خيرص العنب كام خيرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كام ((  : eرسول اهللا  َُ ُ ُ َُ َ ُ ُ
ِتؤخذ صدقة النخل مت ُ ُ  .)٢( ))ًراَ

 توسعة  يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع،– ٥
عىل رب املال؛ ألنه حيتاج إىل األكل هو وأضيافه، ويطعم جريانه وأهله، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وحـسنه ١٨٤٧-١٤٨٥  أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، بـاب خـرص النخـل والعنـب، بـرقم )١(

  .٢/١٠٨األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه، 
، والرتمذي، كتاب الزكاة، بـاب مـا ١٦٠٣ خرص العنب، برقم   أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف)٢(

، وابــن ماجـه، كتــاب الزكـاة، بــاب خـرص النخــل والعنـب، بــرقم ٦٤٤ بـرقم جـاء يف اخلــرص،
: واحلديث قال عنه أبـو داود. ٢٦١٨، والنسائي، كتاب الزكاة، باب رشاء الصدقة، برقم ١٨١٩

:  وقال احلافظ ابـن حجـر يف بلـوغ املـرام))ً شيئاٍ مل يسمع من عتاب– يعني ابن املسيب –وسعيد ((
ألنه من رواية سعيد بن املسيب عـن عتـاب وسـعيد  :  قال اإلمام ابن باز رمحه اهللا))وفيه انقطاع((

 t  ًمل يدرك عتابا، لكن مراسيل سعيد جيدة، واحلديث له شواهد كحديث سهل بن أيب حثمـة 
  ].٥٩٠يث رقم حاشية ابن باز عىل بلوغ املرام، احلد[

هـذا إمـا مرسـل  : ٦٣٩ًوسمعته أيضا رمحه اهللا يقول أثناء تقريره عىل بلوغ املرام، احلديث رقـم 
جيد من مراسيل سعيد بن املسيب، وإما متصل إذا سمع سعيد من عتاب؛ وهلذا عمـل بـه األئمـة 

 ].ام تقدمواحلديث ضعفه األلباين؛ النقطاعه ك [ ويشهد له حديث سهل يف رشعية اخلرص
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ُها املارة، ويكون يف الثمرة الساقطة، وينتابـها الطري، فلو استوىف ويأكل من َّ

ِالكل أرض هبم، واملرجع يف تقدير املرتوك إىل اجتهاد الساعي اخلارص،  ّ ّ
ًفإن رأى األكلة كثريا ترك الثلث، وإال ترك الربع؛ حلديث سهل بن أيب 

، ا الثلثإذا خرصتم فخذوا ودعو((  : eأمرنا رسول اهللا :  قالtحثمة 
رمحه شيخنا اإلمام ابن باز  وسمعت )١( ))فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع

ِّهذا يدل عىل اخلرص، وأنه مستحب، فإن تركوا وصدقوا فال (( : اهللا يقول ُُ ِ
 : صالح منهابأس، واخلرص عليهم هو السنة؛ ألن فيه م

 .  معرفة مبلغ هذا التمر، والعنب-١
َّيترصفون، ويبيعون، وقد عرفوا ما لدهيم من :  التوسعة عىل أهله-٢

ّالزكاة، والسنة أن يرتك هلم الربع أو الثلث، يتحرى اخلارص عىل 
 .)٢("حسـب ضيوفهم وكثرتـهم فيدع ما هو األنسب

 :رضزكاة الحبوب والثمار على مستأجر األ: سابعاً
ًومن استأجر أرضا فزرعها (( :  قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــذي، ١٦٠٥، وأبــو داود، كتــاب الزكــاة، بــاب يف اخلــرص، بــرقم ٣، ٤/٢، ٣/٤٤٨  أمحــد، )١( ، والرتم

ــرقم  ــا جــاء يف اخلــرص، ب ــاة، بــاب م ــرتك ٦٤٣كتــاب الزك ــاة، بــاب كــم ي ــسائي، كتــاب الزك ، والن
، قـال اإلمـام ابـن بـاز ١/٤٠٢، واحلـاكم، ٣٢٨٠، وصححه ابن حبان، بـرقم ٢٤٩١اخلارص؟ برقم 

كلهم من رواية عبدالرمحن بـن مـسعود  :٥٨٩محه اهللا تعاىل يف حاشيته عىل بلوغ املرام احلديث، رقم ر
مقبـول، : بن نيار عن سهل املذكور، ورجاله ثقات ما عدا عبدالرمحن املذكور، قال احلافظ يف التقريـب

َسناده حسنا؛ ملـا ذكـر؛ معروف، وبذلك يعترب إ: ابن حبان، وقال البزار وثقه: التهذيب وقال يف هتذيب ِ ُِ َ ً
 .  ه٨/٥/١٤١٦حرر يف . َِوملا له من الشواهد منها حديث عتاب املذكور بعده، واهللا ويل التوفيق

  .٦٣٨  سمعته أثناء تقريره عىل بلوغ املرام، احلديث رقم )٢(
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ًولو استعار أرضا (( :  وقال رمحه اهللا)١( ))فالعرش عليه دون مالك األرض

فزرعها فالزكاة عىل صاحب الزرع؛ ألنه مالكه، وإن غصبها فزرعها 
 مالكها ًوأخذ الزرع فالعرش عليه أيضا؛ ألنه ثبت عىل ملكه، وإن أخذه

قبل اشتداد حبه فالعرش عليه، وإن أخذه بعد ذلك احتمل أن جيب عليه 
ًأيضا؛ ألن أخذه إياه استند إىل أول زرعه، فكأنه أخذه من تلك احلال، 
ًوحيتمل أن تكون زكاته عىل الغاصب؛ ألنه كان مالكا له حني وجوب 

 .)٢( ))عرشه، وهو حني اشتداد حبه
 .المزارعة، والمساقاة: رزكاة الحبوب والثما: ثامناً

ًوإن زارع رجال مزارعة فاسدة فالعرش (( : قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
عىل من جيب الزرع له، وإن كانت صحيحة فعىل كل واحد منهام عرش حصته 
إن بلغت مخسة أوسق أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها مخسة أوسق، 

 .كاة عىل من مل يبلغ عنده النصاب أي ال ز)٣( ))وإال فال عرش عليه
 :يجتمع العشر والخراج في األرض الخراجية: تاسعاً

 :أرض صلح، وأرض عنوة: األرض قسامن
َ فهي كل أرض صولح أهلها عليها؛ لتكون هلم :فأما أرض الصلح ُِ

ِويؤدون عنها خراجا معلوما، فهذه األرض ملك ألهلها، وهذا اخلراج  ً ً
وابـن أمحـد، ومالـك، والـشافعي، :   فاجلمهور عىل أن زكاة احلبوب والثامر عىل مـستأجر األرض)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الزكاة واجبة يف الزرع فكانت عىل : هي عىل مالك األرض، ويرد عليه: وقال أبو حنيفة. املنذر
 ].٤/٢٠١املغني البن قدامة، . [مالكه، وهو املستأجر

  .٤/٢٠٢  املغني البن قدامة، )٢(
  .٤/٢٠٢  املرجع السابق، )٣(



 الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن: زكاة الخارج من األرض

 

١١٨ 
وإن انتقلت إىل مسلم مل يكن وا سقط عنهم، يف حكم اجلزية متى أسلم

وهذه األرض جتب الزكاة يف حبوبـها وثامرها إذا مل يكن . عليهم خراج
ألن اخلراج يف أرض الصلح ال يؤخذ إال من الكفار وال عليها خراج؛ 

أي مادامت يف أيدي أهلها الكفار، فإذا أسلموا . زكاة فيها يف هذه احلالة
ط اخلراج ووجبت الزكاة يف ثامرها وحبوبـها إذا سقأو انتقلت إىل مسلم 

 .اكتملت رشوط وجوب الزكاة
َ فهي ما أجيل عنها أهلها بالسيف؛ المتناعهم وأما أرض العنوة ِ ُ

عن الدخول يف اإلسالم أو عن دفع اجلزية، فإذا مل تقسم بني الغانمني 
ٌفهذه تصري وقفا للمسلمني يرضب عليها خراج معلوم يؤخذ منها يف ٌ ً 
ًكل عام يكون أجرة هلا، ثم ينظر يف باقي ثمرتـها وحبوبـها فإن كان  ٍ
ًالباقي نصابا ففيه الزكاة إن كانت بيد مسلم، وإن مل يبلغ الباقي نصابا أو  ً

 .ًبلغ نصابا ومل يكن ملسلم فال زكاة فيه
 :فعلى هذا يجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة

واهللا . )١( غلتها؛ ألن اخلراج كاألجرةاخلراج يف رقبتها، والعرش زكاة يف
 .)٢(تعاىل أعلم

، ٦/٥٥٨ مــع املقنــع واإلنــصاف، ، والــرشح الكبــري٢٠٠-٤/١٨٦املغنــي البــن قدامــة، :   انظــر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/١٤٤، والكايف، ٢/٤٨٠، ورشح الزركيش، ١/٤٧٧ومنتهى اإلرادات، 

  وهذا قول مجهور أهل العلم رمحهم اهللا تعـاىل ومـنهم اإلمـام أمحـد، وهـو قـول عمـر ابـن عبـد العزيـز، )٢(
رية، والليــث، والزهــري، وحييــى األنــصاري، وربيعــة، واألوزاعــي، واإلمــام مالــك،  والثــوري، ومغــ

مـا : قـالوا. واحلسن بن صالح، وابن أيب لـيىل، وابـن املبـارك، واإلمـام الـشافعي، وإسـحاق، وأيب عبيـد
ٌفتح من األرض عنوة ووقف عىل املسلمني، ورضب عليه خراج معلـوم فإنـه يـؤدى اخلـراج عـن غلتـه  ٌ ُ

ًلغ نصابا أو بلغ نـصابا ومل يكـن ملـسلم ًوينظر يف باقيه فإن كان نصابا ففيه الزكاة إذا كان ملسلم، وإن مل يب ً
 .فال زكاة فيه؛ فإن الزكاة ال جتب عىل غري املسلمني، وكذلك احلكم يف كل أرض خراجية

= 
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 :لقول اهللا تعاىلالزكاة ال تؤخذ من رديء المال؛ : عاشراً

ْ   أ    ا     آ   ا أ    ا        ت          و    أ          [ ْ ُّ َ ََ ْ ْ َ  َ ْ ََ َ َ ِ ِ َِ َ َُ ْ ََ َِ ِِ ُ ْ ُ َ ِ   ا رض و       ا ا       َ  ِ َِ َِ ْ َُ  َ َ َ ْ َ ْ ْ        ن و      ِ      إ  أن َ ََ  ِ ِ ِِ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُْ
ٌ     ا     وا    ا أن ا         ُ  ِ ِ ِ ِ َِ  َ  َ  َ ُ َ ْ َ ُ ْ ؛ وحلديث الرباء بن عازب )١(] ُ

ُ و    أ             ا رض و       ا [: يف قوله سبحانه   َ َْ َُ ََ ْ َِ ِ َِ ْ َ َْ َ ْ َ
ْا         ِ َ َِ َ       نْ ُ ِ ْ ُ  –نزلت يف األنصار؛ كانت األنصار خترج (( :  قال] ُ

ٍ فيعلقونه عىل حبل )٤( أقناء البرس)٣(من حيطانـها –  النخل)٢(ُإذا كان جداد
املهاجرين،  فيأكل منه فقراء eبني اسطوانتني يف مسجد رسول اهللا 
ًفيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه احلشف  يظن أنه جائز يف كثرة ما يوضع )٥(ُ

َمن األقناء، فنَزل فيمن فعل ذلك ْوال تيمموا ال[:َ ُ َّ َ َ َ َخبيث منه تنفقونـَ ُ َِ ِْ ُ ْ َُ ِ[ 
ُولستم بآخذيه إال أن تغمضوا [ ال تعمدوا للحشف منه تنفقون: يقول ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َّ ِ َ ِ ْ ْ َ َ
ِفيه ًو أهدي لكم ما قبلتموه إال عىل استحياء من صاحبه، غيظا ل:  يقول]ِ

ٌأنه بعث إليكم ما مل يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن اهللا غني عن 
 .)٦( ))صدقاتكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال عـرش يف األرض اخلراجيـة واسـتدلوا : وأما أبو حنيفة رمحه اهللا ومن معه من أصـحاب الـرأي فقـالوا =
 اجــتامع العــرش واخلــراج:  والــصواب  أرض مــسلمال جيتمــع العــرش واخلــراج يف بحــديث ضــعيف 

 ].٤/١٩٩ املغني البن قدامة، :انظر[ .املتقدمة بالضوابط
  .٢٦٧:   سورة البقرة، اآلية)١(
 ].املعجم الوسيط[أوان قطع ثمر النخل : داد  ج)٢(
 .أي بساتينها: انـه  حيطا)٣(
 .ُمتر النخل قبل أن يرطب: لبرسِوهو العذق، وا: مجع قنو: أقناء: البرس  أقناء )٤(
 .اليابس الفاسد من التمر: حلشف  ا)٥(
ــرقم )٦( ، ١٨١٨-١٤٨٦  ابــن ماجــه، كتــاب الزكــاة، بــاب النهــي أن خيــرج يف الــصدقة رش مالــه، ب

  .٢/١١٠وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه، 
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ْوال تيمموا ال[ :Uيف اآلية التي قال اهللا  : tوعن أيب أمامة  ُ َّ َ َ َ َخبيث ـَ ِ َ

َمنه تنفقون ُ ِ ِْ ُ  : e، فنهى رسـول اهللا )٢(ٍق ولون حبي)١(هو اجلعرور(( :  قال]ُْ
 .)٣( ))ُّالرذالة:  أن تؤخذ يف الصدقة

 املسجد eدخل علينا رسول اهللا :  ، قالtوعن عوف بن مالك 
َوبيده عصا وقد علق رجل قنْو حش ِ ّ ٍف فجعل يطعن بالعصا يف ذلك ً

ِالقنو، وقال إن ((  : وقال ))لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها(( : ِ
 .)٤( ))ًالصدقة يأكل حشفا يوم القيامةَّرب هذه 

 ؛ )٥(زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة: الحادي عشر
ًنوع من الدقل رديء التمر، حيمل رطبا صغارا ال خري فيه: جلعرور  ا)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .النهاية يف غريب احلديث. ً

 ].يف غريب احلديثالنهاية .[نوع من أنواع التمر الرديء منسوب إىل ابن حبيق،وهو رجل:حلبيق  ا)٢(
ْوال تيمموا ال[: U  النسائي، كتاب الزكاة، باب قوله )٣( ُ َّ َ َ َ َخبيث منـه تنفقـونـَ ُ َِ ِْ ُ ْ َُ ، وأبـو ٢٤٩٢بـرقم ، ]ِ

، وصححه األلبـاين يف صـحيح ١٦٠٧داود، كتاب الزكاة، باب ما ال جيوز من الثمرة يف الصدقة، برقم 
 .١/٤٤٦سنن أيب داود 

ْوال تيمموا ال[: Uاة، باب قوله   النسائي، كتاب الزك)٤( ُ َّ َ َ َ َخبيث منه تنفقـونـَ ُ َِ ِْ ُ ْ َُ ، وأبـو ٢٤٩٢، بـرقم ]ِ
، وابـن ماجـه، كتـاب ١٦٠٨داود، كتاب الزكاة، بـاب مـا ال جيـوز مـن الثمـرة يف الـصدقة، بـرقم 

ــرقم  ــه، ب ــاين يف ١٨٤٨-١٤٨٦الزكــاة، بــاب النهــي أن خيــرج يف الــصدقة رش مال ، وحــسنه األلب
  .١/٤٤٧ود، صحيح أيب دا

 :  اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف زكاة العسل عىل أقوال)٥(
ًمذهب أمحد أن يف العسل العرش، ويروى هذا القول أيضا عن عمر بـن عبـد العزيـز، ومكحـول،  -١

والزهري، وسليامن ابن موسى، واألوزاعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث عمرو ابن شعيب عـن 
 .أبيه عن جده

ال زكـاة فيـه؛ ألنـه مـائع : والشافعي، وابن أيب ليىل، واحلسن بن صالح، وابـن املنـذروقال مالك،  -٢
ليس يف وجوب الـصدقة يف العـسل خـرب يثبـت وال  :خارج من حيوان أشبه اللبن، قال ابن املنذر

ومل يـر : ١٤٨٣وقال اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه، قبل احلديث رقـم [إمجاع فال زكاة فيه 
 ].ًعبد العزيز يف العسل شيئاعمر ابن 

وقـول أيب حنيفـة ينبنـي ... إن كان يف أرض العرش ففيه الزكاة وإال فـال زكـاة فيـه: قال أبو حنيفة -٣
= 
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 أحد بني –حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال جاء هالل 

ً بعشور نحل له، وكان سأله أن حيمي له واديا e إىل رسول اهللا -ُمتعان  ٍ
َسلبة: يقال له َ  ذلك الوادي، فلام ويل عمر بن e، فحمى له رسول اهللا َ

، كتب سفيان بن وهيب إىل عمر بن اخلطاب يسأله عن tاخلطاب 
ّإن أدى إليك ما كان يؤدي إىل رسول اهللا ((  : tذلك؛ فكتب عمر  َّe 

َمن عشور نحله فاحم له سلبة َِ َ ٍ، وإال فإنام هو ذباب غيث يأكله من يشاءَ ُ ُ((  
 فاحلديث )١())ٍمن كل عرش قرب قربة(( : ويف رواية أليب داود بنحوه، وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املغنـي : انظـر[اجـتامع العـرش واخلـراج : عىل أن العرش واخلـراج ال جيتمعـان، وتقـدم أن الـصواب =
 ].٤/١٨٣البن قدامة، 

 : ٣/٣٤٧ يقـول أثنـاء تقريـره عـىل صـحيح البخـاري، وسمعت شيخنا اإلمـام ابـن بـاز رمحـه اهللا
  والعسل ليس مما ينضح وال يسقى وإنام هو من النحل، والراجح أنه ليس فيـه زكـاة إال إذا كـان

 وكـذلك سـمعته يقـول أثنـاء تقريـره عـىل منتقـى  زكـاة عـروض التجـارة: للتجارة ففيـه الزكـاة
وقـد اختلـف  : ٢٠١٢-٢٠٠٩ريـره عـىل األحاديـث األخبار أليب الربكـات ابـن تيميـة أثنـاء تق

جزم البخاري رمحه اهللا وابن املنذر أنه ال يـصح ] القول األول: [العلامء يف زكاة العسل عىل قولني
 .يف زكاته يشء

وقال آخرون يصح به احلديث وأنه فيه الزكاة كام يف الذي ليس له مؤنة من املـزارع ] القول الثاين[
 . ...التي ال تسقى

ورجح رمحه اهللا أن العسل ال جتـب فيـه الزكـاة إال إذا كـان مـن عـروض التجـارة، ولكـن لـو أدوا 
َّلكن لو أدى العرش كان أحوط، وقبـل منـه مـن كـل عـرش قـرب قربـة، . ُالزكاة محي هلم، وإال فال
 ].١٦-٢/١٢ًوانظر أيضا زاد املعاد البن القيم، . [ِّوإن مل يؤد فال زكاة عليه

، والنسائي، كتاب الزكاة، بـاب ١٦٠٢-١٦٠٠اود، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، برقم   أبو د)١(
، وحـسنه ١٨٥١، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكـاة العـسل، بـرقم ٢٤٩٨زكاة النحل، برقم 

  .١/٤٤٥األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
ـاري بـرشح صـحيح البخـاري، و: قلت ـالوقواه احلافظ ابن حجر يف فتح الب ـة  : ق ـه يف مقابل ـه حممـول عـىل أن إال أن

 ].٣/٣٨٤فتح الباري،  [t  احلمى، كام يدل عليه كتاب عمر بن اخلطاب 
 يعنـي ابـن حجـر –وسـبقه : ٣٧٤قال األلباين رمحه اهللا يف متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة   ص

، ١/٢٠٨ايب يف معامل السنن، ، ثم اخلط١٠٩٦-١٠٩٥  إىل هذا احلمل ابن زنجويه يف األموال،–
 . وهو الظاهر واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

= 
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قابلة احلمى كام يدل عليه حممول عىل أن أخذ العرش من العسل يف م

، إال إذا كان العسل من عروض التجارة ففيه tكتاب عمر بن اخلطاب 
 .)١(زكاة عروض التجارة، واهللا تعاىل أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  يقـول٢٠١٠ وسمعت شيخنا العالمة ابن باز أثناء تقريره عـىل منتقـى األخبـار، احلـديث رقـم  =
 إسناده جيد لكن ليس فيه أنهe فرض ذلـك إنـام قبـل مـنهم العـرش ولـيس بـرصيح يف وجـوب 

.    محى له حتى ترعى فيه النحـل–سلبة :  واد يقال له–ى له سلبة الزكاة؛ فهو قبل منه العرش ومح
أي وإال فال يلـزم عليـك حفظـه؛ ألن الـذباب : وإال فإنام هو ذباب غيث : قال السندي رمحه اهللا

غري مملوك فيحل ملن يأخذه، وعلم أن الزكاة فيه غري واجبـة عـىل وجـه جيـرب صـاحبه عـىل الـدفع، 
عـون املعبـود رشح سـنن أيب داود أليب الطيـب حممـد  [ محايته إال بأداء الزكاةلكن ال يلزم اإلمام 

 ].٤/٤٨٩شمس احلق العظيم آبادي، 
  اختلف العلامء املوجبون للزكاة يف العسل هل له نصاب أم ال؟ )١(
 .لثامرًالزكاة يف قليل العسل وكثريه بناء عىل أصله يف احلبوب وا:  قال اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا-١
 . ليس فيام دون مخسة أوسق صدقة e : مخسة أوساق؛ لقول النبي : قال أبو يوسف وحممد -٢
 . نصاب العسل عرشة أفراق :  قال الزهري وأمحد-٣

أنـه : ًال، والثاينأنه ستون رط: األول: ثم اختلف أصحاب اإلمام أمحد يف تقدير الفرق عىل ثالثة أقوال
زاد . [ًأنه ستة عرش رطال وهو ظـاهر كـالم اإلمـام أمحـد واهللا أعلـم: ًستة وثالثون رطال، والثالث

ٍمن كل عرشة أفراق  t : وقول عمر ]. ٤/١٨٤، واملغني البن قدامة، ٢/١٦املعاد البن القيم، 
ُ والفرق بتحً فرقا َ بـني النـاس  خـالف ال  :ًريك الراء ستة عرش رطال، قال أبـو عبيـد يف األمـوالَ

ٍصم ثالثة أيام أو تصدق بفرق  :  لكعب بن عجرةe، وقال النبي  أعلمه يف أن الفرق ثالثة آصع
أو تصدق بفرق   :، ويف لفظ ملسلم١٢٠١م ، ومسلم، برق١٨١٥البخاري، برقم  [ ...ٍةبني ست

 .بني ستة مساكني
 ً مكيال معروف باملدينة وهو سـتة عـرش رطـال... بفرق : ٤/١٦قال ابن حجر يف فتح الباري، 

أو  :  ويف لفـظ ملـسلمأو أطعـم سـتة مـساكني لكـل مـسكني نـصف صـاع ... : ويف لفظ للبخاري
وإذا ثبت أن الفـرق  :  قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا ة مساكنيأطعم ثالثة آصع من متر عىل ست

فدلت هـذه األلفـاظ ]. ٤/١٦، فتح الباري[ ...ثالثة آصع اقتىض أن الصاع مخسة أرطال وثلث
َعىل أن الفرق ثالثة آصع، والصاع أربعة أمداد، واملد ملء كفي الرجل معتـدل اخللقـة واهللا أعلـم  َ

 رضب مخـسة أرطـال وثلـث ً ثالثـون صـاعا  ثالثـة آصـع يـساوي فتكون عـرشة أفـراق رضب
 .واهللا تعاىل أعلم. ًيساوي مائة وستون رطال

= 
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ُ وهو كل ما خرج من األرض مما خيلق :زكاة المعدن: الثاني عشر ُ
كاحلديد، والياقوت، والزبرجد، والعقيق، : فيها من غريها مما له قيمة

بح، والكحل، والكربيتات، والذهب، والفضة، والنفط، وغري ذلك ُّوالس
مما ينطبق عليه اسم املعدن، وال خترج زكاته إال بعد سبكه وتصفيته، 
واملعدن أشبه بالثامر من غريها، وزكاته ربع العرش إذا كمل النصاب، وهل 
يشرتط له احلول أو ال يشرتط؟ ذهب احلنابلة، والشافعية، واملالكية، 

ال يشء : حناف إىل أنه ال يشرتط له احلول، وقال إسحاق وابن املنذرواأل
ال زكاة يف مال ((  : eيف املعدن حتى حيول عليه احلول؛ لقول رسول اهللا 

أن املعدن :  ورجح شيخنا ابن باز رمحه اهللا تعاىل)١())حتى حيول عليه احلول
 .)٢(فيه حتى حيول عليه احلولال زكاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/١٤٥، والكـايف، ٦/٥٦٨، والـرشح الكبـري مـع املقنـع واإلنـصاف، ٤/١٨٤املغنـي، : انظر[ =
 ].٢/١٦وزاد املعاد البن القيم، 

، وتقدم خترجيه يف منــزلة ٢/٩٨ ابن ماجه، ، وصححه األلباين يف صحيح١٧٩٢  ابن ماجه، برقم )١(
 .الزكاة يف اإلسالم يف الرشط اخلامس

 : يف أربعة فصول– أي زكاة املعادن –أن الكالم يف هذه املسألة :   وذكر اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل)٢(
فيهـا وهو كل ما خرج مـن األرض ممـا خيلـق : صفة املعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة: أحدها

       ...من غريها مما له قيمة
ربـع العـرش، وصـفته أنـه زكـاة، وهـذا : قدر الواجب فيـه: يف قدر الواجب وصفته: الفصل الثاين

عمر بن عبد العزيز، ومالك، وقال أبو حنيفة، الواجب فيه اخلمـس وهـو يفء واختـاره أبـو : قول
 ...                                        ذهبنيهو زكاة، واختلف قوله يف قدره كامل: عبيد، وقال الشافعي

ًوهو ما يبلـغ مـن الـذهب عـرشين مثقـاال، ومـن الفـضة مـائتي درهـم، أو : يف نصاب املعدن: الفصل الثالث
وأوجب أبو حنيفة اخلمـس يف قليلـه وكثـريه، مـن . الشافعي] و] [أمحد[قيمة ذلك من غريمها، وهذا مذهب 

 أنه ركاز لعموم األحاديث التي احتجوا بـها عليـه؛ وألنـه ال يعتـرب  لـه حـول فلـم غري اعتبار نصاب بناء عىل
 وهـو مفـارق  ليس فـيام دون مخـس أواق صـدقة e :يعترب له نصاب كالركاز؛ لكن يرد عليه بعموم قوله 

ِلغنـى، ًللركاز؛ ألن الركاز مال كافر أخذ يف اإلسـالم فأشـبه الغنيمـة، وهـذا وجـب مواسـاة وشـكرا لنعمـة ا
= 
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ُهو دفن اجلاهلية وكنـزها،  :زكاة الركاز، والركاز: الثالث عشر ِ
ركاز؛ ألن صاحبه ركزه يف األرض أي : وهو املدفون يف األرض، ويقال له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فاعترب له النصاب كسائر الزكوات؛ وإنام مل يعترب له احلول؛ حلصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثامر =
جتب الزكاة فيه حني يتناوله ويكمل نصابه وال يعترب له حـول، وهـذا : الفصل الرابع يف وقت الوجوب

ء  يف املعـدن حتـى حيـول قول مالك، والشافعي، وأصحاب الـرأي، وقـال إسـحاق وابـن املنـذر ال يش
ة هـذا  ولكـن رد ابـن قدامـ ال زكاة يف مال حتى حيـول عليـه احلـول e : الرسول  عليه احلول؛ لقول

كالزروع، والـثامر، والركـاز؛ : ولنا أنه مال مستفاد من األرض فال يعترب يف وجوب حقه حول : وقال
. حلول إنام يعترب لغري هذا يف تكميل النامء، وهذا يتكامـل نـامؤه دفعـة واحـدة فـال يعتـرب لـه حـولوألن ا

كالزروع، واخلرب خمصوص بالزرع والثمر، فيخص حمل النـزاع بالقياس عليه، إذا ثبت هـذا فـال جيـوز 
  ].٢٤٥-٤/٢٣٨املغني البن قدامة، : انظر [ إخراج زكاته إال بعد سبكه وتصفيته كعرش احلب

 أخـذ مـن eأن رسـول اهللا  t : وحجة من قـال بالزكـاة يف املعـادن حـديث بـالل بـن احلـارث 
قال اإلمـام ابـن بـاز رمحـه اهللا يف .  رواه أبو داود :  قال احلافظ ابن حجر املعادن القبلية الصدقة

أخرجــه أبــو داود يف بــاب إقطــاع األرضــني،  : ٥٩٦وغ املــرام،  احلــديث رقــم حاشــيته عــىل بلــ
أن  : ً من عون املعبود عن ربيعة بن أيب عبـد الـرمحن مرسـال بإسـناد صـحيح بلفـظ٨  ج٣١١ص

فتلك املعـادن :  قال– ُ وهي يف ناحية الفرع- أقطع بالل بن احلارث املزين معادن القبلية، eالنبي 
بـرقم [ثـم ذكـر رمحـه اهللا أن أبـا داود أخرجـه مـن طـريقني ...  ال يؤخذ منها إال الزكاة إىل اليـوم

أحدمها ضعيف والثـاين صـحيح ولـيس يف الطـريقني املـذكورين قولـه يف ] ٣٠٦٣، ورقم ٣٠٦٢
وهـذه :  ثـم قـال ابـن بـاز رمحـه اهللا تلك املعادن ال يؤخذ منها إال الزكاة إىل اليـومف طريق ربيعة 

 ومل أجـده بلفـظ – يعني ابـن حجـر يف بلـوغ املـرام –َِالروايات الثالث غري مطابقة ملا ذكره املؤلف 
واحلـديث املـذكور : وقـال صـاحب العـون يف الـرشح. املؤلف املذكور يف سـنن أيب داود رمحـه اهللا

حاشـية العالمـة ابـن بـاز  [ قالـه الزرقـاين انتهـى.... رسل عند مجيع رواة املوطأ، ووصله البزارم
إذا بلـغ  ثـم رجـح ابـن بـاز رمحـه اهللا أن يف املعـدن الزكـاة] ٥٩٦: عىل بلـوغ املـرام، احلـديث رقـم

احلـديث ًالنصاب، وكذلك أيضا إذا حال عليه احلول، فقد سمعته أثناء تقريره عـىل بلـوغ املـرام، 
:  يقـول عـن احلـديث املـذكور٢٠١٤-٢٠١٣، وتقريره عىل املنتقـى، األحاديـث رقـم ٦٤٥رقم 

 ،ليس فيه داللة ظاهرة عىل أنه يأخذ الزكاة بدون حول، بل فيه اإلفادة أنه أخذ منه الصدقة فقـط
ال للذهب والفضة وغريه ممـا لـه قيمـة، والـصواب أن فيـه الزكـاة إذا حـ: واملعادن ظاهرها شامل

 . ًعليه احلول، سواء كان ذهبا، أو فضة، أو غريه من أنواع املعادن
-٦/٥٧٤، والـرشح الكبـري مـع املقنـع واإلنـصاف، ٢٤٧-٤/٢٣٨املغني البن قدامة، : وانظر[

 ].١٥٦-٢/١٥٣، والكايف البن قدامة، ٥٨٦
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ُالعجامء (( :  قالeأن رسول اهللا : t وفيه اخلمس؛ حلديث أيب هريرة )١(أثبته َ

ُجرحها جبار، والبئر جبا ُ ُ ُُ ٌ ٌر، واملعدن جبار، ويف الركاز اخلمسْ  ويف لفظ  ))ٌُ
ٌالبئر جرحها جبار، واملعدن جرحه جبار، والعجامء جرحها جبار ((: ملسلم

 )٣(.)٢( ))اخلمس ويف الركاز
واخلمس جيب يف قليله وكثريه من أي نوع كان من غري حول لذلك، 

 .)٤(وجيب عىل كل من وجده من أهل الزكاة وغريهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املعدن؛ ألن اهللا :  أهل العراقهذا عند أهل احلجاز، وهو عند : ، وقال٤/٦٢١  جامع األصول البن األثري، )١(
 . ًتعاىل ركزه يف األرض ركزا، واحلديث إنام جاء يف التفسري األول منهام

، وكتاب املسافاة، باب من ١٤٩٩ويف الركاز اخلمس، برقم : ٌالبخاري، كتاب الزكاة، باب:   متفق عليه)٢(
ِحفر بئرا يف ملكـه مل يـضمن، بـرقم  املعـدن جبـار والبئـر جبـار، بـرقم : ٌ، وكتـاب الـديات، بـاب٢٣٥٥ً

  .١٧١٠، ومسلم، كتاب احلدود، باب جرح العجامء واملعدن والبئر جبار، برقم ٦٩١٣، ورقم ٦٩١٢
اهلدر، وكـذلك املعـدن والبئـر، إذا هلـك األجـري فـيهام فدمـه هـدر ال : جلبارالبهيمة، وا: لعجامء  ا)٣(

  .٤/٦٢١مع األصول البن األثري، جا: يطالب به
ال : ًوهو أيضا جممع عليه، قال ابـن املنـذر:  ويف الركاز اخلمس :   قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا)٤(

ًنعلم أحـدا خـالف هـذا احلـديث، إال احلـسن؛ فإنـه فـرق بـني مـا يوجـد يف أرض احلـرب وأرض 
 يوجد يف أرض العـرب الزكـاة، وأوجـب فيام يوجد يف أرض احلرب اخلمس وفيام: العرب، فقال

اخلمس يف اجلميع الزهري، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، وابن املنذر، وغـريهم، 
 :وهذا يشتمل عىل مخس مسائل

أن الركاز الذي يتعلق به وجوب اخلمس ما كان مـن دفـن اجلاهليـة، ويعتـرب ذلـك : املسألة األوىل
وصـورهم، وصـلبهم، ونحـو ذلـك، فـإن كـان عليـه  كأسـامء ملـوكهمبأن ترى عليه عالماتـهم، 

عالمات اإلسالم، ونحو ذلك فهو لقطة؛ ألنه ملك مسلم مل يعلم زواله عنـه، وهـذا قـول مالـك، 
والشافعي، وأمحد، وإن كان عىل بعضه عالمات الكفر، وعىل بعضه عالمـات اإلسـالم، فكـذلك 

اهر أنـه صـار إىل مـسلم، ومل يعلـم زوالـه عـن ملـك نص عليه أمحد يف رواية ابن منصور؛ ألن الظـ
 .املسلمني فأشبه ما عىل مجيعه عالمات املسلمني

 :ال خيلو من أربعة أقسام: يف موضعه: املسألة الثانية
: أن جيده يف موات أو ما ال يعلم له مالك مثل األرض التـي يوجـد فيهـا آثـار امللـك: القسم األول

جدران اجلاهلية، وقبورهم فهذا فيه اخلمس بغـري خـالف سـوى مـا كاألبنية القديمة، والتلول، و
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًذكر آنفا، ولو وجده يف هذه األرض فهو كذلك يف احلكم؛ حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن  =
إن وجدتـه يف قريـة مـسكونة فعرفـه،   قال يف كنـز وجـده رجـل يف خربـة eأن رسول اهللا : جده

:  قال احلافظ ابن حجر يف بلـوغ املـرام يف الركاز  اخلمسته يف قرية غري مسكونة ففيه ووإن وجد
 ه ابن ماجه بإسناد حسنأخرج . ،١/٢٤٨ وأخرجه الشافعي يف ترتيب مسنده.  

أن جيده يف ملكه املنتقل إليه فهو له يف إحدى الروايتني عن أمحد، ومذهب الـشافعي : القسم الثاين
رتف بـه فهـو للـذي قبلـه كـذلك إىل أول مالـك، والروايـة أنه للاملك قبله إن اعرتف به، وإن مل يعـ

 .األوىل ألمحد أصح
أن جيده يف ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي، فعن أمحد ما يدل عىل أنـه لـصاحب : القسم الثالث

 .وهو الصحيح: أنه لواجده، قال القايض: الدار، وهو قول أيب حنيفة، ونقل عن أمحد
حلرب؛ فإن مل يقدر عليه إال بجامعة من املسلمني فهو غنيمة هلـم، أن جيده يف أرض ا: القسم الرابع

           . وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده
من الذهب، : ًوهو كل ما كان ماال عىل اختالف أنواعه: يف صفة الركاز الذي فيه اخلمس: املسألة الثالثة

أمحـد، وأصـحاب الـرأي، :  قولوالفضة، واحلديد، والرصاص، والنحاس، واآلنية، وغري ذلك، وهو
ال جتـب إال يف األثـامن، : والقول اآلخـر. وإسحاق، وإحدى الروايتني عن مالك، وأحد قويل الشافعي

 وألنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب ؛ يف الركاز اخلمسو e : ولكن يرد عليهم بقوله 
واخلمس جيـب يف قليلـه وكثـريه، وهـو قـول أمحـد، ومالـك، . ه كالغنيمةفيه اخلمس مع اختالف أنواع

وأصحاب الرأي، والشافعي يف القـديم، وقـال يف اجلديـد يعتـرب النـصاب فيـه؛ لكـن يـرد عليـه بعمـوم 
 .األحاديث؛ وألنه مال خمموس فال يعترب له نصاب كالغنيمة

هو ألهل الصدقات، ونص : ، فقال اخلرقيقدر الواجب يف الركاز اخلمس، وأما مرصفه: املسألة الرابعة
عليه أمحد يف رواية، وإن تصدق به عىل املساكني أجزأه، وهو قول الـشافعي؛ ألنـه مـستفاد مـن األرض 

 .أشبه املعدن والزرع، والرواية الثانية أن مرصفه مرصف الفيء، وهو قول أيب حنيفة
ده مـن مـسلم، وذمـي، وعاقـل وجمنـون، جيب عىل مـن وجـ: يف من جيب عليه اخلمس: املسألة اخلامسة

أمجـع كـل مـن نحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم، عـىل أن عـىل  : وهذا قول أكثر أهل العلم، قال ابن املنذر
ال جيـب اخلمـس عـىل مـن جتـب عليـه الزكـاة؛ ألنـه : ، وقـال الـشافعي اخلمس: الذمي يف الركاز جيده

يدل بعمومه عـىل وجـوب اخلمـس يف كـل  فإنه  ويف الركاز اخلمس زكاة، ولكن يرد بعموم احلديث 
املغنــي البــن قدامــة   : انظــر. [واهللا تعــاىل أعلــم. ركــاز يوجــد، ويــدل بمفهومــه عــىل أن باقيــه لواجــده

 ].٦٠٣-٦/٥٨٧، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف ٢٣٨-٤/٢٣١
 بلـوغ املـرام، احلـديث وسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز ابن باز رمحه اهللا يقول أثناء تقريـره عـىل

فتجـب الزكـاة يف الركـاز اخلمـس، وملـا كـان احلـصول عـىل الركـاز بـدون كلفـة ... : ٦٤٣رقم 
ًصارت الزكاة اخلمس، وهو أعىل يشء يف الزكاة، ثم يليه مـا يكـون عثريـا، ومـا يـسقى باألنــهار 

اهليـة، أمـا مـا هو الـذي عليـه عالمـات اجل: بدون كلفة ففيه العرش وهو نصف اخلمس، والركاز
 .كاللقطة، حكمه حكمها: عليه عالمات اإلسالم فالبد من تعريفه؛ ألنه
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 والمعدنية، الورقية: الذهب والفضة، والعمالت: زكاة األثمان: المبحث العاشر
 :نمفهوم األثما: أوالًَ

سبب وأسباب، : العوض، واجلمع أثامن، مثل: الثمن : لغةاألثمان
ًثمنته تثمينا: يقال  .)١(والتخمنيس ًجعلت له ثمنا باحلد: َّ

ًالبيع عينا كان  العوض الذي يؤخذ عىل الرتايض يف مقابلة: والثمن
 .)٢(أو سلعة

يقوم مقامهام من العمالت الذهب والفضة أو ما  :واصطالحاً
: ًالورقية، أو النحاسية املستعملة اآلن، ويقال أيضا للذهب والفضة

النقدان، ومجعها نقود، والنقد هو العملة من الذهب والفضة أو ما يقوم 
 وأنواع، مقامهام من العمالت املستعملة بني الناس يف البيع والرشاء

 .)٣(واملصالح املنافع
ًما اختذه الناس ثمنا من : ين من الذهب والفضةأن النقد :والخالصة َّ

املعادن املرضوبة أو األوراق املطبوعة الصادرة عن املؤسسة املالية، 
 .)٤(نقود: النقدين صاحب االختصاص، ومجع

 :واجبة بالكتاب  والسنة واإلجماع: زكاة الذهب والفضة: ثانياً
ِوالذين يكن[ : فلقول اهللا تعاىل؛أما الكتاب ِْ َ َ َزون الذهب والفضة وال ََّ َ َ َ ََ َّ ِ ْ َّ َ ُ

ِينفقوهنا يف سبيل اهللا ِ َ َ ُِ َ ُ ِ ٍ فبرشهم بعذاب أليمْ ِ َ ٍ َ َ ُ َِ ْ ْ ِّ َ يوم حيمى عليها يف نار جهنم *َ ْ َ َ ََّ َ ََ َ ِْ َ ِ َ ْ ُ
  .١/٨٤ املصباح املنري، للفيومي، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢ًالقاموس الفقهي لغة واصطالحا، لسعدي أبو جيب، ص   )٢(
 .٣٥٨ ص ً،والقاموس الفقهي لغة واصطالحا،٤٥٦معجم لغة الفقهاء،لألستاذ الدكتور،حممد رواس،ص   )٣(
 .٢/٢٧٥الرشح املخترص عىل زاد املستقنع، للفوزان، : ، وانظر٤٥٦معجم لغة الفقهاء، ص   )٤(
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ُفتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا  َ َُ َْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َُ ْ ِْ ُ َ ِ ُ ْ َ َ ُ َُ ُ َ ُ َ ُ َ َُ ُُ ِ ِ
ْما كن ُ َتم تكنزونَ ُ َ ُِ ْ ْ[)١(. 

 .)٢(وال يتوعد هبذه العقوبة إال عىل ترك واجب: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
ُوال حيسبن الذين يبخلون بام آتاهم اهللا[ :Iاهللا وقال  َ َُ ْ َ َّ َ ََ ََ َِ َ ُ َِّ ْ َ َ من فضله هو َ ُ ِْ ِ ِْ َ

ًخري ْ َهم بل هو رش لـَا لَ ٌّْ َ َ ُ َ ْ َهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وهللاِـُ ْ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ ْْ ُِ َ ُ َ ُ مرياث ُ َ ِ
َالسموات واألرض واهللا َ َِ ْ َ ََّ ْ ٌ بام تعملون خبريِ َِ َِ ََ ُ َ ْ[ )٣(. 

ما من r  : قال رسول اهللا:  قالt فلحديث أيب هريرة وأما السنة؛
ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة صاحب ذهب وال فضة

ِّصفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم  ، فيكوىُ
أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني هبا جنبه، وجبينه، وظهره، كلام بردت 

؛ )٤(ألف سنة، حتى يقىض بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار
ًمن آتاه اهللا ماال فلم r : رسول اهللال قا:  عنه قالtوحلديث أيب هريرة 

ًيؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ِّ ُ ِّ يطوقه يوم القيامة، )٦( له زبيبتان)٥(ِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥ -٣٤: اآليتان، سورة التوبة  )١(
 .٤/٢٠٨املغني،   )٢(
 .١٨٠: اآلية،   سورة آل عمران٣(
ومسلم بلفظـه، كتـاب ، ١٤٠٢ًالبخاري خمترصا، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم :   متفق عليه٤(

، وتقـدم خترجيـه يف ٩٨٨ بـرقم ،، ومن حديث جابر عند مسلم٩٨٧برقم ،الزكاة، باب إثم مانع الزكاة
 . يف اإلسالممنزلة الزكاة

الـذي انحـرس الـشعر عـن رأسـه مـن كثـرة سـمه، رشح الـسنة : ألقـرعاحليـة الـذكر، وا: لشجاعا  )٥(
 .٥/٤٧٩للبغوي، 

: النكتتان السوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من احليات وأخبثه، ويقال الزبيبتان: بيبتانز  )٦(
 .٥/٤٧٩رشح السنة للبغوي، . الزبعتان تكون يف الشدقني إذا غضب اإلنسان، أو كثر كالمه
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أنا مالك، أنا كنزك، ثم تال :  ثم يقول–يعني شدقيه  –ثم يأخذ بلهزمتيه 

ُوال حيسبن الذين يبخلون بام آتاهم اهللا من فضله ه[: هذه اآلية ْ ُ ْ َ َّ َ َِ ِ ِ ِْ ََ ُ َ ََ ََ َِ َ ُ َّ ْ ْو خريا لـَهم َ ُْ ً َ َ
ِبل هو رش لـَهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وهللاِ مرياث السموات  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ َ ُ ََ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ُْ ُ ََ ٌّْ ُ ِْ َ َ ُ

ٌواألرض واهللا بام تعملون خبري َِ َِ ََ ُ َ ْْ َ َِ َ يكون كنز أحدكم يوم : ويف لفظ. )١(]ْ
ُّالقيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلب واهللا لن : أنا كنزك، قال: ه ويقولً
 .)٢(يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه

وأمجعوا عىل أن :  تعاىل اهللا فقال اإلمام ابن املنذر رمحه،أما اإلجماع
يف مائتي درهم مخسة دراهم، وأمجعوا عىل أن الذهب إذا كان عرشين 
ٍمثقاال وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة جتب فيه وانفرد احلسن  ً

وأمجع أهل العلم عىل : وقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا. )٣(...البرصي
ًن الذهب إذا كان عرشين مثقاال، أن يف مائتي درهم مخسة دراهم، وعىل أ

 .)٤(وقيمته مائتا درهم أن الزكاة جتب فيه، إال ما اختلف فيه عن احلسن
 :نصاب الذهب والفضة على النحو اآلتي: ثالثاً

 درهم ففيها الزكاة؛ إذا بلغت الفضة مائتي  نصاب الفضة،– ١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٠: سورة آل عمران، اآلية  )١(
َوال [: ، وكتاب التفسري، باب ١٤٠٣كاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم البخاري، كتاب الز  )٢( َ

ِحيسبن الذين يبخلون بام آتاهم اهللا من فضله ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ َّْ ُ ْ َ َّ َ ُْ َ ََ َِ ، وكتاب احليل، باب يف الزكاة، ١٨٠: آل عمران( ]َ
ً أيضا يف ، وتقدم خترجيه٦٩٥٧وأن ال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق خشية الصدقة، برقم 

 .منزلة الزكاة يف اإلسالم
 .٥٣اإلمجاع، البن املنذر، ص   )٣(
 .٤/٢٠٨املغني،   )٤(
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ن قد عفوت عr :قال رسول اهللا :  قالtحلديث عيل بن أيب طالب 
ً من كل أربعني درمها درمها، وليس )١(اخليل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة ً

؛ وحلديث )٢(يف تسعني ومائة يشء، فإذا بلغت مائتني ففيها مخسة دراهم
لك مائتا درهم وحال عليها  فإذا كانت... :  وفيهr عن النبي tعيل 

، عن t؛ وحلديث أيب سعيد اخلدري )٣(...احلول ففيها مخسة دراهم
صدقة، وليس ] الورق من[ ٍليس فيام دون مخس أواق:  أنه قالrالنبي 

 من[ٍصدقة، وليس فيام دون مخسة أوسق  ]من اإلبل[ٍفيام دون مخس ذود 
األقية التي جاء : قال اإلمام ابن األثري رمحه اهللا تعاىل. )٤(صدقة] التمر

ل اإلمام ابن قدامة قا. )٥(..ًذكرها يف األحاديث مبلغها أربعون درمها
ومجلة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم، ال خالف يف ذلك : رمحه اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍهي الدراهم املرضوبة، أصـلها الـورق، حـذفت الـواو وعـوض عنهـا اهلـاء، كعـدة وزنـة: لرقةا  )١( َِ ِّ ُ َِ .

ــاري البــن ٤/٥٨٣، وجــامع األصــول، ٤/٣١٦العــون،  ــتح الب : ٣/٣٢١حجــر، ، وجــاء يف ف
 . الفضة، سواء كانت مرضوبة أو غري مرضوبة– بكرس الراء وختفيف القاف –الرقة ((

، والنسائي، كتاب الزكـاة، بـاب زكـاة الـورق، ١٥٧٤أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم   )٢(
ــرقم   ــرقم ٢٤٧٧ب ــذهب، ب ــورق وال ــاة ال ــاة، بــاب زك ــاب الزك ــن ماجــه، كت ، ١٨١٧ – ١٤٥٩، واب

ً، ورواه أيـضا الرتمـذي، كتـاب الزكـاة، بـاب مـا ١/٤٣٦وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
 .٦٢٠جاء يف زكاة الذهب والورق، برقم 

، وصححه األلباين، يف صحيح سـنن ١٥٧٣أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، برقم   )٣(
 .١/٤٣٦أيب داود، 

، وباب زكاة الـورق، ١٤٠٥كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم البخاري، : متفق عليه  )٤(
ليس فيام دون مخسة أوسق ، : ٌ، وباب١٤٥٩ليس فيام دون مخس ذود صدقة، برقم : ٌ، وباب١٤٤٧برقم 
 .٩٧٩ٍ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيام دون مخسة أوسق صدقة، برقم ١٤٨٤برقم 

 .٤/٥٨٩ثري، جامع األصول البن األ  )٥(
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َّبني علامء اإلسالم، وقد بينته السنة التي رويناها بحمد اهللا، والدراهم 

ُهي الدراهم التي كل عرشة منها وزن سبعة مثاقيل : التي يعترب هبا النصاب ُّ
ٍبمثقال الذهب، وكل درهم نصف َ ْ ِ ُ مثقال ومخسه، وهي الدراهـم ُّ ُ ْ ُ

ُاإلسـالميـة التي تقدر هبا نصب الزكاة، ومقدار اجلزية، والديات، ونصاب  ُ ُ َّ
وقد ذكر املرداوي رمحه اهللا يف كتابه . )٢()١(..القطع يف الرسقة، وغري ذلك

أن زنة كل مثقال اثنتان وسبعون : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف
املثقال زنة اثنتان : وقال العالمة عبدالرمحن القاسم. )٣(ةحبة شعري متوسط

الشعري  حب وسبعون حبة من حب الشعري املمتلئ، غري اخلارج عن مقادير
وحرر شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا ذلك . )٤(ًغالبا
 .)٦()٥(زنة املثقال اثنتان وسبعون حبة شعري متوسطة: فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٢٠٩املغني،   )١(
ًوكانت الدراهم يف صدر اإلسالم صنفني سودا، وطربية، وكانت السود ثامنيـة دوانـق، والطربيـة   )٢( ًَّ ُ

والـدانق [أربعة دوانق، فجمعا يف اإلسالم وجعال درمهـني متـساويني يف كـل درهـم سـتة دوانـق، 
أن كـل عـرشة وزن : أحـدها: ثـة أوجـهفعل ذلك بنـو أميـة، فاجتمعـت فيهـا ثال] سدس الدرهم
ٌأنه عدل بني الصغري والكبري، والثالـث: سبعة، والثاين ْ ، ودرمهـه rأنـه موافـق لـسنة رسـول اهللا : َ

َّالذي قدر به املقادير الرشعية، وال فرق يف ذلك بني الترب واملـرضوب، ومتـى نقـص النـصاب عـن 
ًذلــك فــال زكــاة فيــه، ســواء كــان الــنقص يــسريا أو كثــريا ، هــذا ظــاهر كــالم اخلرقــي، ومــذهب ً

لـيس فـيام دون مخـس ((: والـسالم] الـصالة[الشافعي، وإسحاق، وابن املنـذر؛ لظـاهر قولـه عليـه 
ُ، واألقيةأواق صدقة ٍأربعون درمها بغري خالف، فيكون ذلك مائتي درهم، املغني، : َّ َ ْ ِ ً٤/٢٠٩. 

: وقيل((: ، وقال٧/٩ملقنع والرشح الكبري، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املطبوع مع ا  )٣(
 .املثقال اثنان وثامنون حبة وثالثة أعشار حبة، وعرش عرش حبة

 .٣/٢٤٤حاشية ابن قاسم عىل الروض املربع،   )٤(
 .١٤/٧٩جمموع فتاوى ابن باز،   )٥(
لـدرهم وزنـه نـصف مائتـا درهـم، ا((: نصاب الفضة: وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  )٦(

= 
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ُقد جربت ذلك بنفيس، فأخذت اثنتني وسبعني حبة من حب الشعري و ْ ََّ
املتوسط ووزنته يف ميزان الذهب عند أصحاب الذهب فكان وزنه أربعة 

وهذا هو وزن املثقال الواحد، وحرر . )١()٤.٦(غرامات وستة من عرشة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمثقال ومخس مثقال، والنصاب يساوي مائة وأربعني مثقاال، ومائتا درهم تساوي سـتة ومخـسني ريـاال  = ً
ًسعوديا فضيا ً) . ،٩/٢٥٢فتاوى اللجنة الدائمة. 

هـــ أخــذت ثــالث جمموعــات مــن حــب الــشعري اليمنــي، وكــل ٨/٣/١٤٢٦يف يــوم األحــد بتــاريخ   )١(
ممتلئة متوسطة، ثم وزنت كـل جمموعـة لوحـدها عنـد أصـحاب الـذهب ثنتان وسبعون حبة : جمموعة

 :فكانت النتائج عىل النحو اآليت، بمدينة الرياض بالبطحاء
 . جرام٤.٨=  حبة وزهنا ٧٢ املجموعة األوىل – ١
 . جرام٤.٦=  حبة وزهنا ٧٢ املجموعة الثانية – ٢
 . جرام٤.٤=  حبة وزهنا ٧٢ املجموعة الثالثة – ٣

فلـم يتغـري، ثـم انتقلـت إىل حمـل آخـر فلـم يتغـري، ومـن الغريـب أين ال ، وزن أكثـر مـن مـرةوكررت ال
أستطيع متييز املجموعة بالنظر املجرد عـن املجموعـة األخـرى، وهـذا يـدل عـىل دقـة امليـزان، وتقـارب 

 جـرام وأنـه وزن ٤.٦املجموعات يف الثقل احلقيقـي والـشكل اخلـارجي، ثـم بعـد ذلـك اخـرتت وزن 
ألن ذلك هو حترير سـامحة شـيخنا : أنه الوزن األوسط، واألمر الثاين: األمر األول: ل؛ لثالثة أموراملثقا

أنـه املتوسـط : ابن باز رمحه اهللا، وهـو حتريـر اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء، األمـر الثالـث
 إليـه الـنفس، ثـم ، وهو الـذي تطمـئن٤.٦ = ٣ ÷ ١٣.٨ = ٤.٤ = ٤.٦ = ٤.٨: احلسايب هلذه األوزان

ً جرامـا ٦٤٤ًيف مائة وأربعني مثقاال وهو نصاب الفضة باملثاقيل فكان النـاتج ] ٤.٦[رضبنا هذا الوزن 
 جـرام ثـم رضبناهـا يف ١١.٦وهو نصاب الفضة باجلرامات، ثم وجدنا وزن الريال الـسعودي الفـيض 

 ٨الـسعودي الفـيض فكـان  جرام، وسألت يف نفس التاريخ عـن سـعر الريـال ٦٤٩.٦ فكان الناتج ٥٦
ً رياال سعوديا ورقيا، وأما الـذهب فكـان وزن املثقـال كـام ٤٤٨ فكان الناتج ٥٦رياالت، فرضبناها يف  ً ً

ً جرامـا، وكـان ٩٢الذي هـو نـصاب الـذهب فكـان النـاتج ، ً رضبناها يف عرشين مثقاال٤.٦ًتقدم آنفا 
كــان ســعر جــرام اجلنيــه يف نفــس ، و١١.٥ فكــان النــاتج ٨ ÷ ٩٢ جرامــات، وقــسمت ٨وزن اجلنيــة 

ــاريخ  ــك يف اجلرامــات ٤٤.٧٠الت ــرضبنا ذل ــا، ف ــاال ســعوديا ورقي ً ري ً ــاتج ]  ٩٢ × ٤٤.٧٠[ً فكــان الن
ً رياال سعوديا ورقيا٤١١٢.٤ ً  :فاتضح ما ييل. ً

ً ريـاال سـعوديا فـضيا ٥٦ً جراما، وهي تقـارب ٦٤٤= ً مثقاال ١٤٠=  درهم ٢٠٠ نصاب الفضة – ١ ً ً
= 
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ئمة شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا، وحررت اللجنة الدا

، فيكون )١ً(للبحوث العلمية واإلفتاء أن نصاب الفضة مائة وأربعون مثقاال
 :النصاب بالغرامات

ً جراما، وهذا الوزن هو نصاب ٦٤٤= ًمثقاال ١٤٠×  جرامات ٤.٦
ٍالفضة تقريبا، وهو وزن مخس أواق من الفضة، ويعادل مائتي درهم كام  ً

ة فيه إال أن يكون يف ملكه تقدم، فإذا نقص املال عن ذلك التقدير فال زكا
 .عروض جتارة؛ فإهنا تضم إىل الفضة يف تكميل النصاب

ُّعروض التجارة تضم إىل كل ... : قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
ًواحد من الذهب والفضة، ويكمل به نصابه، ال نعلم فيه اختالفا ّ . قال

إنام جتب يف قيمتها فتقوم ال أعلم عامتهم اختلفوا فيه؛ ألن الزكاة : اخلطايب
بكل واحد منها، فتضم إىل كل واحد منهام، ولو كان له ذهب وفضة 
ٍوعروض وجب ضم اجلميع إىل بعض يف تكميل النصاب؛ ألن العرض 

ْمضموم إىل كل واحد منهام، فيجب ضمهام إليه، ومجع الثالثة َ ٌ . فلو كان
ب، وعقار يملك عرشة مثاقيل من الفضة، ومخسة مثاقيل من الذه

معروض للبيع، وكلها دار عليها احلول؛ فإنه يف هذه احلالة يضم بعضها إىل 
بعض يف تكميل النصاب، فيحيص قيمة الذهب، والفضة، والعقار، ثم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً رياال سعوديا ورقيا٤٤٨ اليوم وسعرها يف نفس = ً ً. 
ً جنيها سعوديا وسـعرها يف ١١.٥= ً جراما ٩٢=ًعرشون مثقاال = ً نصاب الذهب عرشون دينارا – ٢ ً

ً رياال سعوديا ورقيا٤١١٢.٤نفس اليوم ً  .واهللا تعاىل أعلم، وهو املستعان وحده. ً
 .٩/٢٥٤فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،   )١(
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 .)١(خيرج الزكاة
 أو عرشين  نصاب الذهب، إذا بلغ الذهب عشرين ديناراً،– ٢

فإذا ...:  قالr يرفعه إىل النبي tًمثقاال ففيه الزكاة؛ حلديث عيل 
، وليس كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم

ًحتى يكون لك عرشون دينارا، فإذا  – يعني يف الذهب -، عليك يشء
ار، فام زاد ًكان لك عرشون دينارا؛ وحال عليها احلول ففيها نصف دين
؛ وحلديث )٢(فبحساب ذلك، وليس يف مال زكاة حتى حيول عليه احلول

كان يأخذ من كل عرشين r  أن النبي yعائشة أم املؤمنني وابن عمر 
ًدينارا فصاعدا نصف دينار، ومن األربعني دينارا دينارا ً ً ً)وحلديث . )٣

ليس يف أقل من عرشين : ًعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا
 .)٤(ًمثقاال من الذهب وال يف أقل من مائتي درهم صدقة

ًمـن الـذهب والفـضة مـا ال يبلـغ نـصابا : فأما إن كـان لـه مـن كـل واحـد((: قال اإلمام ابن قدامة  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍأو كان له نصاب من أحدمها وأقـل مـن نـصاب مـن اآلخـر فقـد توقـف أمحـد عـن ضـم ، بمفرده

أحدمها إىل اآلخر يف رواية األثرم ومجاعة، وقطع يف رواية حنبل أنه ال زكـاة عليـه حتـى يبلـغ كـل 
وسـيأيت التفـصيل يف : ، قلـت٤/٢١٠ املغنـي، ..ًاحد منهام نصابا، وذكـر اخلرقـي فيـه روايتـنيو

 .واهللا املستعان. ذلك والرتجيح إن شاء اهللا تعاىل
، وتقـدم خترجيـه يف ١/٤٣٦، وصححه األلباين يف صحيح سـنن أيب داود، ١٥٧٣أبو داود، برقم   )٢(

 .زكاة الفضة
، وصـححه األلبـاين يف صـحيح ابـن ١٧٩١، باب زكاة الورق والذهب، برقم ابن ماجه، كتاب الزكاة  )٣(

 .٨١٣، وإرواء الغليل، برقم ٢/٩٨ماجه، 
، وصـححه ١٩٩ً، وأخرجه أيـضا الـدارقطني، ١١١٣، برقم ٤٠٩أخرجه أبو عبيد يف األموال،   )٤(

 .٨١٥األلباين يف إرواء الغليل، برقم 
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وأمجعوا عىل أن الذهب إذا كان : قال اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا

ًعرشين مثقاال وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة جتب فيه، وانفرد احلسن 
ًليس فيام دون أربعني دينارا صدقة، وأمجعوا عىل أن : البرصي فقال

تها مائتي درهم أن ال ًالذهب إذا كان أقل من عرشين مثقاال، وال يبلغ قيم
وقد حقق اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل أن نصاب الذهب . )١(زكاة فيه

؛ وألن )٢(rًعرشون مثقاال من غري اعتبار قيمتها؛ لألدلة الثابتة عن النبي 
 كسائر األموال، الذهب والفضة مال جتب الزكاة يف عينه، فلم يعترب بغريه

 .)٣(فيهوهذا هو الصواب الذي ال شك 
ًواخلالصة أن نصاب الذهب عرشون دينارا، وهي عرشون مثقاال،  ً

 ٩٢ً جرامات، ووزن عرشين مثقاال يساوي ٤.٦وزن املثقال الواحد 
ً جنيها سعوديا، وزن اجلنيه مثقاالن إال ربع، ١١.٥ًجراما، وهي تساوي  ً

قال سامحة شيخنا . ً أي جنيه ومخسة وسبعون باملائة تقريبا١.٧٥: أي
وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنني وتسعني : مام ابن باز رمحه اهللاإل

ًإال كرسا يسريا، يعني عرشين مثقاال، وهي أحد عرش جنيها ] ًيعني جراما[ ً ًً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤ – ٥٣اإلمجاع، البن املنذر، ص   )١(
ًنـصاب الـذهب عـرشون مثقـاال مـن غـري اعتبـار : وقال عامـة الفقهـاء((: قال ابن قدامة رمحه اهللا  )٢(

قيمتها إال ما حكي عن عطاء، وطاووس، والزهـري، وسـليامن بـن حـرب، وأيـوب الـسختياين، 
ت عـن هو معترب بالفضة، فام كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وإال فـال؛ ألنـه مل يثبـ: أهنم قالوا

 r ثم ساق ابن قدامة رمحه اهللا األدلة عن النبي  تقدير نصابه، فثبت أنه محله عىل الفضةrالنبي 
 ].٢١٣ - ٤/٢١٢املغني، [ًوأنه الذي حدد نصاب الذهب حتديدا ال ريب فيه ، يف الرد عليهم

 .٤/٢١٣املغني البن قدامة،   )٣(
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 ].ألن زنة اجلنيه املذكور مثقاالن إال ربع مثقال[ونصف جنيه سعودي 
ومقدار النصاب باجلنيه السعودي : وقـال يف موضع آخر

فرنجي حتى يمكن تقدير األوراق النقدية والعروض التجارية واإل
 وهكذا قالت. )١(ً أحد عرش جنيها وثالثة أسباع اجلنيه–بذلك 

وتقدم . )٣(واهللا تعاىل أعلم. )٢(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
أن اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا حكى اإلمجاع عىل أن عروض التجارة تضم 

ٍ واحد من الذهب والفضة يف تكميل النصاب، وكذلك لو كان له إىل كل
ذهب، وفضة، وعروض جتارة مل يبلغ أحد منهم النصاب فإنه يضم 
بعضها إىل بعض، واخلالف إنام جاء يف ضم الفضة إىل الذهب وليس 

فلو كان له عرشة مثاقيل من الفضة، ومخسة . )٤(معهام عروض جتارة
عرضه للبيع وكلها دار عليها احلول؛ فإنه مثاقيل من الذهب، وبيت قد 

 .حييص قيمة اجلميع ثم خيرج زكاهتا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١، ٨٠، ١٤/٧٩جمموع فتاوى ابن باز،   )١(
ًاملحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي جتب فيـه الزكـاة عـرشون مثقـاال، ومقـدار ذلـك باجلنيـه ((: قالوا  )٢(

 ].٩/٢٥٢فتاوى اللجنة،  [))ًالسعودي أحد عرش جنيها وثالثة أسباع اجلنيه
فكـان وزهنـا عـىل ،  حبـة شـعري متوسـطة٧٢وقد سبق أن ذكرت أين جربت ذلك بنفيس فوزنت   )٣(

، والثالثـة ٤.٦ حبـة وزهنـا ٧٢، والثانيـة ٤.٨ حبـة وزهنـا ٧٢جموعـة األوىل امل: ثالث جمموعات
 جرام؛ ألنه وافق فتاوى شيخنا ابـن بـاز رمحـه اهللا، وكـان ٤.٦ جرام، فاخرتت الوسط ٤.٤وزهنا 

ًقريبا جدا من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فكان نـصاب الـذهب باجلرامـات . ً
 ٨َّووزنـا اجلنيـه الـسعودي فوجـدناه . ً جرامـا٩٢ مثقـال يـساوي ٢٠ × ٤.٦عىل هذا الـوزن هـو 

ً جراما أيضا٩٢ = ١١.٥ × ٨= جرامات، فيكون عىل هذا نصاب الذهب بجرامات اجلنيهات  ً. 
 .، وسيأيت التفصيل يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل٤/٢١٠املغني، : انظر  )٤(
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 :زكاة العمالت المعدنية والورقية: رابعاً
ِّإذا بلغت العمالت الورقية أو املعدنية نصاب الذهب أو الفضة زكيت؛  ُ
فإن حكمها حكم النقدين عىل القول الصحيح، فينظر إىل ما يقابلها من 

ًلغت قيمتها عرشين مثقاال من الذهب، أو مائتي درهم من النقدين؛ فإن ب
؛ ألهنا بمنزلة النقدين يف وجوب )١(الفضة، وحال عليها احلول ففيها الزكاة

َخذ من أموال[: الزكاة؛ لدخوهلا يف عموم قول اهللا تعاىل ْْ َ ِ ْ ًهم صدقة ـُِ َ َ َ ْ ِ
َتطهرهم وتزكيهم هبا ْ ْ ُِ ِ ِّ َ ُ َُ ُ ِّ ؛ ولعموم قوله عليه الصالة والسالم ملعاذ بن )٢(] َ

فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم ...:  حينام بعثه إىل اليمن، وفيهtجبل 
 .)٣(..ُّزكاة تؤخذ من أمواهلم وترد عىل فقرائهم

فالعمالت الورقية، واملعدنية مال، والناس جيعلوهنا يف منزلة النقدين 
من الذهب والفضة؛ وهلذا تكون الزكاة فيها واجبة إذا بلغت نصاب 

 .)٤(الذهب أو نصاب الفضة، وحال عليها احلول
 :حقيقة األوراق النقدية: خامساً

 يئة كبار العلماءقرار ه
 هـ١٧/٤/١٣٩٣وتاريخ ) ١٠(رقم 

حممد، وعىل ، احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده
 :آله وصحبه، وبعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٣٨للعوايشة، املوسوعة الفقهية يف فقه الكتاب والسنة،   )١(
 .١٠٣: اآلية، سورة التوبة  )٢(
 .،وتقدم خترجيه يف منزلة الزكاة يف اإلسالم١٩،ومسلم،برقم ١٤٥٨البخاري،برقم :متفق عليه  )٣(
 .١/٨٨وأبحاث هيئة كبار العلامء، ، ١٤/١٢٥، وفتاوى ابن باز، ٤/٩٩الرشح املمتع، : انظر  )٤(
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فبناء عىل توصية رئيس إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

 بدراسة موضوع الورق النقديواإلرشاد، واألمني العام هليئة كبار العلامء 
ً قبل هيئة كبار العلامء؛ استنادا إىل املادة السابعة من الئحـة سـري العمـل من

يف اهليئـة التي تنـص علـى أن ما جيري بحثه يف جملس اهليئة يتم بطلب من 
ويل األمر، أو بتوصية من اهليئة، أو من أمينها، أو من رئيس إدارات 

للجنة الدائمة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، أو من ا
املتفرعة عن اهليئة، فقد جرى إدراج املوضوع يف جدول أعامل اهليئة 

هـ، ويف ١٧/٤/١٣٩٣هـ و١/٤/١٣٩٣لدورهتا الثالثة املنعقدة فيام بني 
تلك الدورة جرى دراسة املوضوع بعد االطالع عىل البحث املقدم عنه من 

 .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
ض األقوال الفقهية التي قيلت يف حقيقة األوراق وبعد استعرا

ًالنقدية من اعتبارها أسنادا، أو عروضا، أو فلوسا، أو بدال عن ذهب أو  ً ً ً
ًفضة، أو نقدا مستقال بذاته، وما يرتتب عىل تلك األقوال من أحكام  ً

 جرى تداول الرأي فيها، ومناقشة ما عىل كل قول منها من –رشعية 
 ذلك عديد من التساؤالت التي تتعلق باإلجراءات فتنتج عن. إيرادات

 :املتخذة من قبل اجلهات املصدرة هلا
وحيث إن املوضوع من املسائل التي تقيض املادة العارشة من الئحة 
سري عمل اهليئة باالستعانة بالشؤون االقتصادية واالجتامعية واألنظمة 

لية؛ فإن عليها أن العامة بام يف ذلك القضايا البنكية والتجارية والعام
 –ًترشك يف البحث معها واحدا أو أكثر من املتخصصني يف تلك العلوم 

فقد جرى استدعاء سعادة حمافظ مؤسسة النقد العريب السعودي 
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الدكتور أنور عيل، وحرض معه الدكتور عمر شابريه أحد املختصني يف 

 :العلوم االقتصادية، ووجهت إىل سعادته األسئلة التالية
ًهل تعترب مؤسسة النقد ورق النقد السعودي نقدا قائام بذاته أم : ١س ً

ٌتعتربه سندات تتعهد الدولة بدفع قيمتها حلاملها، كام هو مدون عىل كل  َّ ُ
فئة من فئات أوراق النقد السعودي، وإذا مل يرد معنى هذه العبارة، فام 

 ورق معنى االلتزام بتسجيلها عىل كل ورقة، وهل يعني ذلك التعهد أن
 النقد السعودي مغطى برياالت فضية أم ال؟

ِّهل لكل عملة ورقية غطاء مادي حمفوظ يف خزائن مصدرهيا، : ٢س 
وإذا كان كذلك فهل هو غطاء كامل أم غطاء للبعض فقط، وإذا كان 

 غطاء للبعض فام هو احلد األعىل للتغطية، وما هو احلد األدنى هلا؟
ة، وهل توجد عملة ألي دولة ما نوع غطاء العمالت الورقي: ٣س 

ما مغطاة بالفضة، وهل هناك جهات إصدار ختلت عن فكرة التغطية 
 ًاملادية مطلقا؟

املعروف أن الورقة النقدية ال قيمة هلا يف ذاهتا، وإنام قيمتها يف أمر : ٤س 
 خارج عنها، فام هي مقومات هذه القيمة؟

هي مقومات نرغب رشح نظرية غطاء النقد بصفة عامة، وما : ٥س 
 اعتبار العملة الورقية عىل الصعيدين الدويل واملحيل؟

هل الغطاء ال يكون إال بالذهب، وإذا كان بالذهب وغريه : ٦س 
فهل غري الذهب فرع عن الذهب باعتبار أنه قيمة له، وهل يكفي للغطاء 

 مالءة ومتانة اقتصادها وقوهتا ولو مل يكن لنقدها رصيد؟
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، واجلنيه هل هو مغطى بالذهب؛ ولذا سمي ما يسمى بالدينار: ٧س 
ًدينارا أو جنيها رمزا ملا غطي به، ومثله الريال السعودي هل هو مغطى بفضة  ً ً
ِأم أن هذه التسميات يقصد منها املحافظة عىل التسميات القديمة للعمل  َ ُ

 املتداولة فيام مىض بغض النظر عام هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟
يف عدم الثقة يف النقد املتداول اليوم مما أدى إىل ما السبب : ٨س 

 ًارتفاع الذهب ارتفاعا مل يسبق له نظري؟
وأجــاب ســعادته عنهــا بواســطة املــرتجم القائــد الــدكتور أمحــد املالــك 
إجابـــة جـــرى رصـــد خالصـــتها يف حمـــرض اجللـــسة مـــع ســـعادته، وقـــد 

 .ا من رأيتوصلت هبا األكثرية من اهليئة إىل االقتناع بام ارتأته فيه
ثم بعد إعادة النظر يف األقوال الفقهية التي قيلت فيها عىل ضوء 

 :اإليضاحات التي ذكرها سعادة املحافظ قرر املجلس باألكثرية ما ييل
بناء عىل أن النقد هو كل يشء جيري اعتباره يف العادة أو االصطالح، 

ًبحيث يلقى قبوال عاما كوسيط للتبادل، كام أشار إىل ذلك شي خ اإلسالم ً
وأما الدرهم والدينار فام يعرف له حد طبعي وال : ابن تيمية حيث قال

رشعي، بل مرجعه إىل العادة واالصطالح؛ وذلك ألنه يف األصل ال يتعلق 
ًاملقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا ملا يتعاملون به، والدراهم 

ا؛ وهلذا كانت والدنانري ال تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إىل التعامل هب
والوسيلة املحضة التي ال يتعلق هبا غرض، ال بامدهتا :  إىل أن قال...ًأثامنا

 .)١(اهـ. وال بصورهتا حيصل هبا املقصود كيفام كانت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩/٢٥١مية، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تي  )١(
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من كتاب الرصف حيث ) املدونة(وذكر نحو ذلك اإلمام مالك يف 
ولو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حتى يكون هلا سكة وعني : قال

 .)١( اهـلكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة
ًوحيث إن الورق النقدي يلقى قبوال عاما يف التداول، وحيمل  ً
ًخصائص األثامن من كونه مقياسا للقيم ومستودعا للثروة، وبه اإلبراء  ً

أن صفة السندية فيها : العام، وحيث ظهر من املناقشة مع سعادة املحافظ
هد بذلك ويؤكده، كام ظهر أن الغطاء ال يلزم غري مقصودة، والواقع يش

ًأن يكون شامال جلميع األوراق النقدية، بل جيوز يف عرف جهات 
ًاإلصدار أن يكون جزءا من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء ال يلزم أن 

كالذهب والعمالت : ًيكون ذهبا، بل جيوز أن يكون من أمور عدة
ًء كليا أو جزئيا ألي عملة يف الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطا ً ً

ًالعامل، كام اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفا مستمدة مما 
تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة بقوة دولتها 
وتضعف بضعفها، وأن اخلامات املحلية؛ كالبرتول والقطن والصوف مل 

 .اء للعمالت الورقيةتعترب حتى اآلن لدى أي من جهات اإلصدار غط
وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة يف جريان الربا يف النقدين 
ًهو األظهر دليال، واألقرب إىل مقاصد الرشيعة، وهو إحدى الروايات 

روى ذلك عن أمحد : وأمحد، قال أبو بكر، وأيب حنيفة، عن األئمة مالك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، توزيع مكتبة دار الباز بمكة املكرمة٣/٥املدونة الكربى، لإلمام مالك،   )١(
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لم؛ كشيخ اإلسالم ابن مجاعة، كام هو اختيار بعض املحققني من أهل الع
 .تيمية وتلميذه ابن القيم وغريمها

وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح يف األوراق النقدية؛ لذلك كله 
ًأن الورق النقدي يعترب نقدا قائام : فإن هيئة كبار العلامء تقرر بأكثريتها ً

 وأنه أجناس بذاته كقيام النقدية يف الذهب والفضة وغريها من األثامن،
أن الورق النقدي السعودي :  بتعدد جهات اإلصدار، بمعنىتتعدد

جنس، وأن الورق النقدي األمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية 
 :جنس مستقل بذاته، وأنه يرتتب عىل ذلك األحكام الرشعية اآلتية

:  بنوعيه يف النقدينجريان الربا بنوعيه فيها، كام جيري الربا: ًأوال
 :مها من األثامن كالفلوس، وهذا يقتيض ما ييلويف غري، والفضة، الذهب

ال جيوز بيع بعضه ببعض أو بغريه من األجناس النقدية األخرى من ) أ(
ً نسيئة مطلقا، فال جيوز مثال بيع الدوالر–ذهب أو فضة أو غريمها  ً 

 .األمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة
ًضه ببعض متفاضال، سواء كان ال جيوز بيع اجلنس الواحد منه بع) ب(

ًذلك نسيئة أو يدا بيد، فال جيوز مثال بيع عرشة أريلة سعودية ورق بأحد عرش  ً
ًرياال سعوديا ورقا ً ً. 

ًجيوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا ) ج( ً
ًبيد، فيجوز بيع اللرية السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقا كان أو 

أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدوالر األمريكي بثالثة أريلة فضة، 
ًسعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك يف اجلواز بيع 
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ًالريال السعودي الفضة بثالثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا 

االشرتاك يف  بيد؛ ألن ذلك يعترب بيع جنس بغري جنسه وال أثر ملجرد
 .سم مع االختالف يف احلقيقةاال

 النصابني من ذهب أو وجوب زكاهتا إذا بلغت قيمتها أدنى: ًثانيا
فضة أو كانت تكمل النصاب مع غريها من األثامن والعروض املعدة 

 .للتجارة إذا كانت مملوكة ألهل وجوهبا
 .جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات: ثالثاً

 .صىل اهللا عىل نبينا حممد،وآله وصحبه وسلمواهللا أعلم،وباهللا التوفيق،و
 )١(ھیئة كبار العلماء

 

محمد األمين : رئيس الدورة الثالثة )متوقف(صالح بن لحيدان  عبداهللا بن منيع
 )متوقف(الشنقيطي 

 عبدالعزيز بن باز

 عبداهللا خياط

لي وجهة نظر : عبدالرزاق عفيفي )متوقف(عبداهللا بن حميد 
أخرى في األوراق النقدية أقدم بها 

 بياناً إن شاءاهللا

 عبدالمجيد حسن عبدالعزيز بن صالح محمد الحركان
 إبراهيم محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد صالح بن غصون
 )متوقف(عبداهللا بن غديان  راشد بن خنين محمد بن جبير



 :حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب: سادساً
ُّويضم الذهب إىل الفضة يف تكميل : َّ احلجاوي رمحه اهللاقال اإلمام ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٣ – ١/٨٨أبحاث هيئة كبار العلامء،   )١(
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وقال العالمة حممد بن . )١(ُّالنصاب، وتضم قيمة العروض إىل كل منهام

ٍويكمل نصاب أحدمها باآلخر يف رواية : مفلح املقديس رمحه اهللا
ُّاخلالل، واخلرقي، والقايض وأصحابه،  وصاحب : اختارها األكثر ُ َّ

املحررأو دين فيه زكاة؛ ألن مقاصدمها وزكاهتام )٢ً( وغريهم، حارضا ،ٌ ٌ
ٍمن حب أو ثمر يف ضم أحدمها إىل . )٣(ٌمتفقة، فهام كنوعي اجلنس ٍّ

 .)٥()٤(اآلخر، ويف االجتزاء بأحدمها عن اآلخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، توزيع مكتبة دار الباز بمكة املكرمة٣/٥املدونة الكربى لإلمام مالك،   )١(
ًزكاة، والدين وهـو مـا لـه أجـل مـسمى أوال، ضد الغائب، فال فرق بني احلارض يف وجوب ال: ًحارضا  )٢(

 ].٣/٢٤٦حاشية ابن قاسم عىل الروض املربع، [كقرض ونحوه ففيها الزكاة إذا اكتملت الرشوط 
 .٤/١٣٦كتاب الفروع البن مفلح،   )٣(
 .٣/٢٤٦حاشية ابن قاسم عىل الروض املربع،   )٤(
ة بعضهام إىل بعض يف تكميـل النـصاب إذا اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف ضم الذهب والفض  )٥(

 :مل يكن معهام عروض جتارة عىل قولني
إن الذهب والفضة يضم أحدمها إىل اآلخر يف تكميـل النـصاب، وهـو روايـة عـن اإلمـام : القول األول 

أمحد رمحـه اهللا، وهـو قـول احلـسن، وقتـادة، ومالـك، واألوزاعـي، والثـوري، وأصـحاب الـرأي؛ ألن 
ىل ما يضم إليه اآلخر، فيضم إىل اآلخر، كأنواع اجلنس؛ وألن نفعهـام واحـد، واملقـصود أحدمها يضم إ

ٌّمنهام متحد؛ فإهنام قيم املتلفات، وأروش اجلنايات، وأثامن البيعات، وحـيل ملـن يريـدها لـذلك فأشـبها 
و هـل يـضم الـذهب إىل الفـضة يف تكميـل النـصاب بـاألجزاء؟ أ: ثم اختلف من قال بالضم، النوعني

 :يكون الضم بالقيمة؟ عىل قولني
أن الذهب والفضة : واألوزاعي،  رواية عن اإلمام أمحد، واإلمام مالك، وأيب يوسف، وحممد– ١ 

ــت يــضم أحــدمها إىل اآلخــر بــاألجزاء، يعنــي أن كــل واحــد مــنهام  حيتــسب مــن نــصابه فــإذا كمل
حـدمها، ونـصف نـصاب أو أن يكون عنده نـصف نـصاب مـن أ: ًأجزاؤمها نصابا وجبت الزكاة، مثل

مائـة درهـم وعـرشة دنـانري، : أكثر من اآلخر، أو ثلث من أحدمها وثلثان أو أكثر من اآلخر، فلو ملـك
ًأو مائة ومخسني درمها ومخسة دنانري، أو مائة وعرشين درمهـا وثامنيـة دنـانري وجبـت الزكـاة فـيهام، وإن  ً

منهام ال تعتـرب قيمتـه يف وجـوب الزكـاة إذا نقصت أجزاؤمها عن نصاب فال زكاة فيهام؛ ألن كل واحد 
ًكان منفردا، فال تعترب إذا كان عنده مضموما  .كاحلبوب، والثامر، وأنواع األجناس كلها: ً

= 
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 :تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة: سابعاً
وهذه تضم قيمتها إىل كل من كل ما أعد للتجارة، : عروض التجارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـضم الـذهب والفـضة بعـضهام إىل بعـض يف :  رواية عن اإلمام أمحد، وقول اإلمام أيب حنيفة– ٢  =
؛ -] أي الضم بـاألجزاء[واألول أصح ((:  اهللاتكميل النصاب بالقيمة، قال اإلمام ابن قدامة رمحه
 ].٢١٢ - ٤/٢١١املغني،  [ألن األثامن جتب الزكاة يف أعياهنا، فال تعترب قيمتها

أنـه يـضم : والـصواب مـن هـذين القـولني((: قال العالمة ابـن عثيمـني رمحـه اهللا يف الـرشح املمتـع 
وال الـصيارف؛ فإنـه يـضم فيهـا الـذهب إىل يستثنى من هذه املسألة أمـ] و[، باألجزاء ال بالقيمة

 .٦/١٠٩ الفضة، ال ضم جنس إىل جنس، ولكن املراد هبام التجارة، فهام عروض جتارة
أن الذهب والفضة ال يضم أحدمها إىل اآلخر يف تكميل النصاب، فال زكاة عىل صاحبهام : القول الثاين 

ًحتى يبلغ كل واحد منهام نصابا، وهو رواية عن اإلم ام أمحد، والشافعي، وهو قول أيب ليىل، واحلسن بن ٍ
: صالح، ورشيك، وأيب عبيد، وأيب ثور، واختاره أبو بكر بن عبـدالعزيز؛ لقولـه عليـه الـصالة والـسالم

فال يضم أحـدمها إىل ، ؛ وألهنام ماالن خيتلف نصاهبام]تقدم خترجيه [ليس فيام دون مخس أواق صدقة((
هذا القول هو ظاهر ما نـرصه ابـن قدامـة يف املغنـي، وجـزم بـه يف املنتخـب، اآلخر، كأجناس املاشية، و

 :ورجح العالمة حممد بن صالح العثيمني رمحه اهللا هذا القول؛ ألمور. [وقدمه يف الكايف
 ].متفق عليه، وتقدم خترجيه [ليس فيام دون مخس أواق صدقة((: r قول الرسول – ١
 ].أبو داود، وتقدم خترجيه [ًيكون لك عرشون ديناراوليس عليك يشء حتى ((: r قوله – ٢
 أن الــشعري ال يــضم إىل الــرب يف تكميــل النــصاب، فلــو كــان عنــد اإلنــسان نــصف نــصاب مــن الــشعري – ٣

 .ونصف نصاب من الرب مل يضم أحدمها إىل اآلخر يف تكميل النصاب
ن الـضأن ونـصف نـصاب مـن  أن الضأن ال تضم إىل البقر، فلو كان عند اإلنسان نصف نصاب م– ٤

البقر، فال يكمـل أحـدمها بـاآلخر لتكميـل النـصاب؛ ألن اجلـنس ال يـضم إىل جـنس آخـر، وأمـا 
الـشعري، بـضم بعـضها إىل ... كأنواع النخيل، وأنـواع الـرب، وأنـواع: النوع فيضم إىل نوعه اآلخر

ال زكـاة عليـه؛ ألن فـإذا كـان عنـده عـرشة دنـانري، ومائـة درهـم فـ: وعليـه((: بعض، قال رمحه اهللا
 ].١٠٨ - ٤/١٠٧الرشح املمتع، . [الذهب وحده والفضة وحدها، وهذا هو القول الراجح

 املغنـي البـن قدامـة، : [وانظر يف مسائل ضم أحد النقدين إىل اآلخر يف تكميـل النـصاب أو عدمـه
ب ، وتصحيح الفروع للمرداوي مع كتا١٣٧ – ٤/١٣٦، والفروع البن مفلح، ٢١٢ – ٤/٢١٠

، والكـايف البـن ٧/١٥، والـرشح الكبـري عـىل املقنـع، ومـع اإلنـصاف، ١٣٧ – ٤/١٣٦الفروع، 
 ].٣/٢٤٥، والروض املربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/١٤٨قدامة، 
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الذهب والفضة يف تكميل النصاب؛ ألن عروض التجارة تضم إليهام يف 

وقال . ًال نعلم فيه خالفا: تكميل النصاب، قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
ولو كان له ذهب، وفضة، وعروض، وجب ضم : ًابن قدامة رمحه اهللا أيضا

ٌالنصاب؛ ألن العروض مضموم إىل كل اجلميع بعضه إىل بعض يف تكميل 
...واحد منهام، فيجب ضمهام إليه ومجع الثالثة

واالختالف إنام وقع . )١( 
ًإذا كان لإلنسان املسلم من كل واحد من الذهب والفضة ماال يبلغ نصابا  ً

. )٢(بمفرده، أو كان له نصاب من أحدمها وأقل من نصاب من اآلخر
 ].وتقدم تفصيل ذلك[

 :ربع العشر: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ثامناً
ٍفإذا متت الفضة مائتي درهم، والذهب عرشين دينارا فالواجب يف كل  ً ٍ

ًوال نعلم خالفا بني : ربع العرش، قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا: منهام
ِربع عرشه: أهل العلم يف أن زكاة الذهب والفضة ِ ْ ُ ُ ُ)وقد ثبت ذلك يف . )٣

 يف فريضة الصدقة التي فرض t الذي كتب له أبو بكر tأنس حديث 
، فإن مل تكن إال ويف الرقة ربع العرش:  عىل املسلمني، وفيهrرسول اهللا 

 عن t؛ وحلديث عيل )٤(تسعني ومائة فليس فيها يشء إال أن يشاء رهبا
ًمن كل أربعني درمها درهم، وليس : هاتوا ربع العشور:  أنه قالrالنبي 

ٍعليكم يشء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها مخسة  ٍ ّ
 .٢/١٤٨،  والكايف، ٤/١٣٨(، والفروع البن مفلح، ٤/٢١٠(املغني البن قدامة رمحه اهللا،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢١٠املرجع السابق،   )٢(
 .٤/٢١٥غني البن قدامة، امل  )٣(
 .١٤٥٤البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم برقم،   )٤(
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، rً أيضا عن النبي t؛وحلديث عيل )١(دراهم، فام زاد فعىل حساب ذلك

فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها احلول ففيها مخسة ...: وفيه
حتى يكون لك عرشون  – يعني يف الذهب – دراهم، وليس عليك يشء

ً، فإذا كان لك عرشون دينارا، وحال عليها احلول ففيها نصف دينار، ًدينارا
؛ )٢( حتى حيول عليه احلولوليس يف مال زكاة... فام زاد فبحساب ذلك

كان يأخذ من كل عرشين r أن النبي : yوحلديث عائشة وابن عمر 
ًدينارا نصف دينار، ومن كل أربعني دينارا دينارا ً ًٍ)ويف الزيادة عىل . )٣

نصاب الذهب والفضة الزكاة بحساب ذلك حتى ولو كانت الزيادة قليلة؛ 
ويف . ...فام زاد فعىل حساب ذلك... ً عنه املذكور آنفا tحلديث عيل 

 .)٤(فام زاد فبحساب ذلك: لفظ
 yوابن عمر ، وروي ذلك عن عيل: اهللاقال اإلمام ابن قدامة رمحه 

ًموقوفا عليهام ومل يعرف هلام خمالفا من الصحابة، فيكون إمجاعا؛ وألنه مال ً ً 

ٌمتجر  .)٥( كاحلبوبالنصاب بعد ٌعفو له يكن فلم ،َّ
 :كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها: تاسعاً

هذا يفيد املسلم واحد من أربعني، و:  ربع العرش:الطريقة األولى
، وصححه األلباين يف صحيح سـنن أيب ١٥٧٢أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، برقم   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٣٥داود، 
رجيـه يف ، وتقـدم خت١/٤٣٦، وصححه األلباين يف صحيح سـنن أيب داود، ١٥٧٣أبو داود، برقم   )٢(

 .نصاب الذهب ويف نصاب الفضة
، وتقــدم خترجيــه يف ٢/٩٨، وصــححه األلبــاين يف صــحيح ابــن ماجــه، ١٧٩١ابــن ماجــه، بــرقم   )٣(

 .نصاب الذهب
 .، وتقدم خترجيهام١٥٧٣، ورقم ١٥٧٢أبو داود، برقم   )٤(
 .٤/٢١٦املغني، البن قدامة،   )٥(
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فام خرج فهو ، أن يقسم ما عنده من املال عىل أربعني: الذي عنده زكاة
ًأربعون مليونا تقسيم أربعني يساوي مليونا، وهذا زكاهتا: ًالزكاة، فمثال ً)١( 

هو مجيع ما عند املسلم من : فعلـى هـذا يكـون اجلزء الثابت حلساب الزكاة
 .هو زكاة ماله: والناتج، املال يقسم عىل أربعني

 :أمثلة على هذه الطريقة الستخراج الزكاة
 : رجل يملك مخسة آالف ريال سعودي فزكاهتا– ١

ً رياال سعوديا١٢٥ = ٤٠ ÷ ٥٠٠٠ ً. 
 : شخص يملك عرشة آالف دوالر، فتكون زكاهتا– ٢

 .ً دوالرا٢٥٠ = ٤٠ ÷ ١٠٠٠٠
 : امرأة متلك مائة ألف جنيه، فتكون زكاهتا– ٣

 .ً جنيها٢٥٠٠ = ٤٠ ÷ ١٠٠٠٠٠
ً مالك يملك مليون رياال سعوديا، فزكاهتا– ٤ ً :٤٠ ÷ ١٠٠٠٠٠٠=  

٢٥٠٠٠ 
 : مالك يملك تسعة وتسعني مليون روبية، فزكاته– ٥

  روبية٢٤٧٥٠٠٠ = ٤٠ ÷ ٩٩٠٠٠٠٠٠
 .وهكذا يقسم مجيع املال عىل أربعني، والناتج هو زكاة املال

ثم ، ب يف مجيع املال اثنني ونصف باملائة ترض:الطريقة الثانية
ًأربعون مليونا رأس : ًهو الزكاة فمثال: والناتج، يقسم الناتج عىل مائة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/١٠٢الرشح املمتع البن عثيمني، : انظر  )١(
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ًاملال، وزكاهتا اثنان ونصف باملائة رضب أربعني مليونا، والناتج يقسم 

 .ًعىل مائة، والناتج يساوي مليونا
: yوالطريقة األوىل أسهل، وأيرس،وأفضل؛لقول عائشة وابن عمر 

ًكان يأخذ من كل عرشين دينارا فصاعدا نصف دينار، r إن النبي  ً
ًومن األربعني دينارا دينارا ً)١(. 

 :أمثلة على هذه الطريقة الستخراج الزكاة
 ١٢٥ = ١٠٠ ÷ ١٢٥٠٠ = ٥٠٠٠ × ٢.٥:  زكاهتا٥٠٠٠ – ١
 ٢٥٠ = ١٠٠ ÷ ٢٥٠٠٠ = ١٠٠٠٠ × ٢.٥:  زكاهتا١٠٠٠٠ – ٢
 ٢٥٠٠ = ١٠٠ ÷ ٢٥٠٠٠٠ = ١٠٠٠٠  ×٢.٥:  زكاهتا١٠٠٠٠٠ – ٣

والناتج يقسم عىل مائة، ، وهكذا جمموع املال يرضب يف اثنني ونصف
 .والناتج يكون هو الزكاة املفروضة

 . املوفقأسهل وأيرس، واهللا تعاىل والطريقة األوىل
 العمالت الورقية أو املعدنية إذا بلغت نصاب الذهب أو وتقدم أن

الفضة زكيت؛ ألن حكمها حكم النقدين، وما تقدم هنا يمثل العمالت 
 .الورقية أو املعدنية

 وهي تساوي ًعرشون دينارا فقد سبق أن أقله أما نصاب الذهب
  حبة شعري٧٢ جرام وهو وزن ٤.٦واملثقال يساوي وزنه ) ًعرشون مثقاال(

ً جراما، وهي ٩٢ = ٢٠ × ٤.٦فيكون نصاب الذهب ، متوسطة كام تقدم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وتقدم خترجيه يف نصاب الذهب١٧٩١ابن ماجه، برقم   )١(
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 ١١.٥×  جرامات ٨ً جنيها، ووزن اجلنية ١١.٥تساوي باجلنيه السعودي 
 = ٨ × ٤٤.٧٠= هـ ٨/٣/١٤٢٦وسعر جرام اجلنيه بتاريخ .  جرام٩٢= 

 ريال سعودي فيكون سعر نصاب الذهب بالريال السعودي ٣٥٧.٦
ً رياال سعوديا، أو يرضب سعر جرام ٤١١٢.٤ =  جنيه١١.٥ × ٣٥٧.٦ ً

ً رياال سعوديا، ١١٢.٤ = ٩٢ × ٤٤.٧اجلنيه يف عدد جرامات النصاب  ً
نصاب الفضة ×  جرام ٤.٦ فقد سبق أن وزن املثقال وأما نصاب الفضة

ًوهذا نصاب الفضة باجلرامات تقريبا، ، ً جراما٦٤٤= ً مثقاال ١٤٠
فينتج النصاب بالعملة ، رام بالريالوترضب اجلرامات هذه يف سعر اجل

هـ ٨/٣/١٤٢٦ّوكان وزن الريال السعودي الفيض بتاريخ ، الورقية
 رياالت سعودية ورقية وقد سبق أن النصاب ٨=جرام وسعره١١.٦

ً رياال سعوديا فضيا فيكون النصاب أيضا بجرامات ٥٦برياالت الفضة  ً ًِّ ً
 ٥.٦وهذا يزيد ، رام ج٦٤٩.٦ = ١١.٦ × ٥٦= الريال السعودي الفيض 

 .ولكن هذا يكون بالتقريب، جرام
ًإذا يكون نصاب الفضة بالرياالت السعودية الورقية يف تاريخ 

ً رياال تقريبا، واهللا تعاىل أعلم٤٤٨ = ٥٦ × ٨: هـ هو٨/٣/١٤٢٦ ً. 
 :من الذهب والفضة عن اآلخر في الزكاة: إخراج أحد النقدين: عاشراً

وهل جيوز إخراج أحد النقدين عن :  اهللاقال اإلمام ابن قدامة رمحه
ال جيوز، وهو اختيار أيب بكر؛ : إحدامها: نص عليهام. اآلخر؟ فيه روايتان

ألن أنواع اجلنس ال جيوز إخراج أحدمها عن اآلخر إذا كان أقل يف 
 جيوز وهو أصح إن شاء اهللا؛ :والثانيةاملقدار، فمع اختالف اجلنس أوىل، 
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ا حيصل بإخراج اآلخر، فيجزئ كأنواع اجلنس، ألن املقصود من أحدمه

ًوذلك ألن املقصود منهام مجيعا الثمنية، والتوسل هبام إىل املقاصد، ومها 
َّيشرتكان فيه عىل السواء، فأشبه إخراج املكرسة عن الصحاح بخالف 
ًسائر األجناس، واألنواع مما جتب فيه الزكاة؛ فإن لكل جنس مقصودا 

ن اجلنس اآلخر، وكذلك أنواعها، فال حيصل ًخمتصا به ال حيصل م
بإخراج غري الواجب من احلكمة ما حيصل من إخراج الواجب، وههنا 
املقصود حاصل فوجب إجزاؤه، إذ ال فائدة يف اختصاص األجزاء بعني، 

باملعطي واآلخذ، : مع مساواة غريها هلا يف احلكمة؛ وكون ذلك أرفق
 فإنه لو تعني إخراج زكاة الدنانري منها وأنفع هلام، ويندفع به الرضر عنهام؛

ًشق عىل من يملك أقل من أربعني دينارا إخراج جزء من دينار، وحيتاج 
إىل التشقيص ومشاركة الفقري له يف دينار من ماله، أو بيع أحدمها نصيبه، 
فيسترض املالك والفقري، وإذا جاز إخراج الدراهم عنها دفع إىل الفقري من 

واجب فيسهل ذلك عليه، وينتفع الفقري من غري كلفة، الدراهم بقدر ال
ويف جواز إخراج أحدمها عن اآلخر نفع حمض ودفع هلذا ... وال رضر

الرضر، وحتصيل حلكمة الزكاة عىل التامم والكامل، فال حاجة، وال وجه 
والصحيح أنه ال بأس أن : قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا. )١(..ملنعه

 .)٢( النوعني يعني بالقيمةخترج من أحد

، واملقنع مع الرشح الكبـري واإلنـصاف، ٢/١٤٩الكايف له، : ، وانظر٤/٢١٨املغني البن قدامة،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٥٢، ومنار السبيل، ٣/٢٤٦، والروض املربع مع حاشية ابن قاسم، ٧/١٧

 .٦/١١٠الرشح املمتع،   )٢(
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 :يباح من ذلك اآليت:من الفضة والذهب:ما يباح للرجال:الحادي عشر
كان خاتم :  ، قالt حلديث أنس بن مالك  خاتم الفضة؛– ١
كأين ...: ويف لفظ.  يف هذه، وأشار إىل اخلنرص من يده اليرسىrالنبي 

: ويف لفظ. ٍأنظر إىل وبيض خامته من فضة، ورفع أصبعه اليرسى باخلنرص
 أن رسول اهللاr لبس خاتم فضة يف يمينه، فيه فص حبيش، كان جيعل ٌّ ٌّ

ُفصه مما ييل كفه َّ َ . وهذه األلفاظ الثالثة ملسلم، أما ألفاظ البخاري حلديث
ٍ أراد أن يكتب إىل رهط أو أناس من rأن نبي اهللا : أنس هذا فهي ٍ

لن : ويف رواية [إهنم ال يقبلون: فقيل له] الروم: ويف رواية[األعاجم 
فاختذ النبي ] ًإال أن يكون خمتوما: ويف رواية[ًكتابا إال عليه خاتم ] يقرؤوا
rخامتا من فضة نقشه ُ ٍ ًا من إين اختذت خامت: وقال[ٌحممد رسول اهللا : ً

فكأين ] ٍورق، ونقشت فيه حممد رسول اهللا فال ينقش أحد عىل نقشه
يف إصبع النبي  ]كأين أنظر إىل بياضه: ويف رواية[بوبيص أو بصيص اخلاتم 

r قال أنس] [بريقه يف خنرصهفإين ألرى : قال: ويف طريق[، أو يف كفه :
 يف يده، ويف يد أيب بكر بعده، ويف يد عمر بعد أيب بكر، rكان خاتم النبي 

ُفلام كان عثامن جلس عىل بئر أريس، فأخرج اخلاتم فجعل يعبث به فسقط،  َ
 أي يف الذهاب والرجوع والنزول إىل –فاختلفنا ثالثة أيام مع عثامن : قال

وكان نقش اخلاتم ثالثة [زح البئر فلم نجده فنن–البئر والطلوع منها 
 .)١(]حممد سطر، ورسول سطر، واهللا سطر: أسطر

،  ٥٨٧٥، ٥٨٧٤، ٥٨٧٢، ٥٨٧٠، ٢٩٣٨، ٦٥: لبخــــاري، باألرقــــام اآلتيــــةا: متفــــق عليــــه  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أراد أن يكتب إىل كرسى وقيرص، والنجايش، ((: ، ويف لفظ٢٠٩٢، ومسلم برقم ٧١٦٢، ٥٨٧٧
: ، ويف هـذا لفـظ٢٠٩٥، ورقـم ٢٠٩٤ومـسلم بـرقم . ...ًإهنم ال يقبلون إال كتابا بخاتم: فقيل

 وهـي ٢٠٩٤ أمـا يف يـده اليمنـى فـربقم أصـبعه اليـرسى((:  وفيـه٦٤٠ ورقم من يده اليرسى((
 .رواية ملسلم يف غري أصل احلديث
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وقد جاءت األحاديث يف لبس اخلاتم يف اليسار، ويف اليمني، قال 

فأمجعوا : وأما احلكم يف املسألة عند الفقهاء: اإلمام النووي رمحه اهللا
يسار، وال كراهة يف واحدة جواز التختم يف اليمني، وعىل جوازه يف العىل 

 .)١( ..منهام، واختلفوا أيتهام أفضل
: وسمعت شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا يقول

 سواء يف اليمنى أو اليرسى، ويلبس ، األفضلوضع اخلاتم يف اخلنرص هو
 .)٢(والبنرص، وال يتختم يف الوسطى والسبابة اخلنرصيف 

 t عن التختم يف السبابة والوسطى؛ حلديث عيل rنبي وقد هنى ال
 أن أختتم يف أصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إىل rهناين رسول اهللا : قال

 .)٣(الوسطى والتي تليها
:  أجعل اخلاتم يف هذه وهذه، وأشاروهناين أن... : ولفظ النسائي

 .)٤(يعني بالسبابة والوسطى
وأمجع املسلمون عىل أن السنة جعل ... : قال اإلمام النووي رمحه اهللا

ويكره ... خاتم الرجل يف اخلنرص، وأما املرأة فإهنا تتخذ خواتيم يف أصابع
 .)٥( ...زيهللرجل جعله يف الوسطى والتي تليها؛ هلذا احلديث وهي كراهة تن

، ١٠/٣٢٧فــتح البــاري البــن حجــر، : ، وانظــر١٤/٣١٧رشح النــووي عــىل صــحيح مــسلم،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥/٦٣ع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وانظر جممو

 .٥٨٧٤سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم   )٢(
 .٢٠٧٨مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم يف الوسطى والتي تليها، برقم   )٣(
وصـححه األلبـاين يف ، ٥٢٢٥النسائي، كتاب الزينـة، بـاب النهـي عـن اخلـاتم يف الـسبابة، بـرقم   )٤(

 .٣/٣٨٧صحيح النسائي، 
 .١٤/٣١٧رشح النووي عىل صحيح مسلم،   )٥(
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١٥٤ 
وما تقدم يف أحاديث إباحة خاتم الفضة للرجال، أما الذهب فيحرم 

عىل الرجال؛ حلديث عبداهللا بن عباس   أن رسول اهللا r رأى 
يعمد أحدكم إىل مجرة : ًخامتا من ذهب يف يد رجل فنزعه فطرحه، وقال

خذ : r فقيل للرجل بعدما ذهب رسول اهللا من نار فيجعلها يف يده
 .)١(rًال واهللا،ال آخذه أبدا وقد طرحه رسول اهللا :خامتك انتفع به،قال

ً أخذ حريرا فجعله يف يمينه، وأخذ rإن نبي اهللا :  قالtوعن عيل 
 .)٢(إن هذين حرام عىل ذكور أمتي: ًذهبا فجعله يف شامله ثم قال

ُأحل الذهب واحلرير إلناث :  قالr أن رسول اهللا tوعن أيب موسى  َّ ُ
ِّأمتي، وحرم عىل ذكوره  .)٣(اُ

كان :  قالtأنس حلديث   قبيعة السيف، ونصل السيف؛– ٢
ُنعل سيف رسول اهللا  ْrٌفضة)٤(ٍ من فضة، وقبيعة سيفه َّ ُحلق  وما بني ذلك، ِ َ ِ

ٍفضة َِّ)عيد ابن أيب احلسن قاال؛ وحلديث أيب أمامة، وس)٥ : كانت قبيعة سيف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب حتريم خاتم الذهب عىل الرجال، ونسخ مـا كـان مـن إباحتـه   )١(
 .٢٠٩٠أول اإلسالم، برقم 

صـححه األلبـاين يف ، و٥١٥٩النسائي، كتـاب الزينـة، بـاب حتـريم الـذهب عـىل الرجـال، بـرقم   )٢(
 .٣/٣٧٦صحيح النسائي، 

، وصـححه األلبـاين  يف ٥١٦٣النسائي، كتاب الزينـة، بـاب حتـريم الـذهب عـىل الرجـال، بـرقم   )٣(
 .٣/٣٧٧صحيح النسائي، 

الروض املربـع وحاشـيته البـن . أي مقبضه من فضة: ما جيعل عىل طرف القبضة: وقبيعة السيف  )٤(
 .٣/٢٥٠قاسم، 

، وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن ٥٣٧٤ كتـاب الزينـة، بـاب حليـة الـسيف، بـرقم النسائي،  )٥(
 .٣/٤٢٩النسائي، 
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١٥٥ 
 .)٢()١( من فضةrرسول اهللا 

ٍكأنف من ذهب، أو ربط األسنان  : ما دعت إليه ضرورة– ٣
:  قالtوشدها بالذهب، أو نحو ذلك؛ حلديث عرفجة بن سعد 

ٍذت أنفا من ورق، فأنتن فاخت، أصيب أنفي يوم الكالب يف اجلاهلية ً
 .)٣(ً أن أختذ أنفا من ذهبrَّعيل، فأمرين رسول اهللا 

َوقد روي عن غري واحد من أ: قال اإلمام الرتمذي رمحه اهللا ِ هل ُ
 .)٤(ّأهنم شدوا أسناهنم بالذهب، ويف احلديث حجة هلم: العلم

: ُّوقد روي عن مجاعة من السلف أهنم شدوا أسناهنم بالذهب، منهم
وثابت ، )٦( ونرص بن عمران البرصي أحد األئمة الثقات)٥(موسى بن طلحة

 .)٢(، واملغرية بن عبداهللا)١(، وإسامعيل بن زيد بن ثابت بن الضحاك)٧(البناين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومـن حـديث سـعيد ابـن أيب احلـسن، بـرقم ٥٣٧٣النسائي، كتاب الزينة، باب حلية الـسيف، بـرقم   )١(
، والرتمـذي، ٢٥٨٥، ٢٥٨٤، ٢٥٨٣ّ، وأبو داود، كتـاب اجلهـاد، بـاب يف الـسيل حيـىل، بـرقم ٥٣٧٥

، وصحح األلباين هذه األحاديث يف هذه ١٦٩١تاب اجلهاد، باب ما جاء يف السيوف وحليتها، برقم ك
 .٣/٤٢٩صحيح سنن النسائي، : املواضع، وانظر

، واملغنـي ٢٥٤ – ٣/٢٥٠الروض املربع مع حاشـية ابـن قاسـم، : بقية ما ذكر يف اإلباحة: وانظر  )٢(
 .٤/٢٢٥البن قدامة، 

، وأبو داود، كتاب اخلاتم، بـاب ١٧٧٠للباس، باب ما جاء يف شد األسنان بالذهب، برقم الرتمذي، كتاب ا  )٣(
ً، والنسائي، كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هـل يتخـذ أنفـا ٤٢٣٢ما جاء يف ربط األسنان بالذهب، برقم 

  داود، يف صـحيح سـنن أيب: ، وحسنه األلباين يف عدة مواضـع، منهـا٥/٢٣، وأمحد، ٥١٦٢من ذهب، برقم 
 .، وغري ذلك٢/٢٨٥، وصحيح الرتمذي، ٢/٥٥٢

 .١٧٧٠الرتمذي عىل احلديث رقم   )٤(
 .٥٣١٢، برقم ٨/٤٩٨ابن أيب شيبة،   )٥(
 .٤/٢٥٩رشح معاين اآلثار للطحاوي،   )٦(
 .٥٣١٨، برقم ٨/٤٩٩ابن أيب شيبة،   )٧(
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١٥٦ 

 :ما يباح للنساء من الذهب والفضة: الثاني عشر
: َّيباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادهتن بلبسه، ولو كثر

، )٧(، وما يف املخانق)٦(، والقرط)٥(، والسوار)٤( واخللخال)٣(كالطوق
ِأومن ينشأ يف [: ، والتاج، وما أشبه ذلك؛ لعموم قول اهللا تعاىل)٨(واملقالد ُ َّ َ ُ َْ َ َ

ِحلية وهو يف الـْلا َ ُ َ ِ َِ ٍخصام غري مبنيـْْ ِ ُ ُْ َ ِ َ َّأحل الذهب واحلرير r :؛ ولقوله )٩(] ِ ُ
ِّإلناث أمتي، وحرم عىل ذكورها ُ)بن قال العالمة عبدالرحـمن. )١١()١٠ 

، وأمجع )١٢(فدل عىل إباحة التحيل هبام هلن: حممد بن قاسم رمحه اهللا
العلامء عىل ذلك؛ هلذا اخلرب، وغريه؛ وألن املرأة حمتاجة للتجمل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٥البيهقي يف اآلداب، ص   )١( =
ــرقم ٨/٤٩٩أيب شــيبة، ، وابــن ٥/٢٣أمحــد يف املــسند،   )٢( ــاين ٥٣١٦، ب ، والطحــاوي يف رشح مع

 .٤/٢٥٩اآلثار، 
 .١٠/٢٣٠حيل جيعل يف العنق، وكل يشء استدار فهو طوق، لسان العرب، : لطوقا  )٣(
 ].١١/٢٢٠لسان العرب، [ما تلبسه املرأة يف ساقها، : خللخالا  )٤(
 ].٣/٢٥٥حاشية ابن قاسم عىل الروض، . [ما تستعمله املرأة يف يدهيا، مجعه أسورة: ارالسو  )٥(
 ].٢/٤٩٨املصباح املنري، [ما جيعل يف شحمة األذن،: رطالق  )٦(
لعنـق، وهـي سميت بـذلك؛ ألهنـا تطيـف بـالعنق، وهـي مـا جيعـل يف ا: القالدة: املخنقة: انقاملخ  )٧(

 ].١/١٨٣املصباح املنري، [موضع اخلنق، 
 ].٣/٣٦٥لسان العرب، [ما جعل يف العنق، : مفردها مقلد، ومنه القالدة، وهي: ملقالدا  )٨(
 .١٨: اآلية، سورة الزخرف  )٩(
 .، وتقدم خترجيه٣/٣٧٧، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٥١٦٣النسائي، برقم   )١٠(
ـتحكم، واتفقـوا  )١١( ـتحيل مطلقـا، فـال جيـوز حتديـده بـالرأي وال أنـه جيـوز : ًولو كثـر؛ ألن الـشارع أبـاح هلـن ال

ِأن مـا مل جتـر العـادة : وظـاهره: ًللمرأة لبس خاتم الفضة، كام جيوز هلا لبس خـاتم الـذهب إمجاعـا، ويف املبـدع
. نتفـاء التجمـل، فلـو اختذتـه حـرم، وفيـه الزكـاةكالثياب املنسوجة بالذهب، والنعال، ال يباح هلـن؛ ال: بلبسه

 .٢٥٥ – ٣/٢٥٤حاشية ابن قاسم عىل الروض املربع، 
 .أي بالذهب واحلرير: هبام  )١٢(
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١٥٧ 
والتزين لزوجها، فأباح الشارع هلا ما جتمل به

 )١(. 
، ويباح للنساء من حيل الذهب: ه اهللاقال اإلمام ابن قدامة رمح

مثل السوار، : ُّواجلواهر، كل ما جرت عادهتن بلبسه، والفضة
واخللخال، والقرط، واخلاتم، وما يلبسنه عىل وجوههن، ويف أعناقهن، 
: ِوأيدهين، وأرجلهن، وآذاهنن، وغريه، وأما ما مل جتر عادهتن بلبسه

 .)٢( ...رمكاملنطقة وشبهها من حيل الرجال فهو حم
 :تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً: الثالث عشر

ًاختاذ آنية الذهب أو الفضة حرام عىل الرجال والنساء مجيعا، وكذلك 
الذي :  قالr أن رسول اهللا rاستعامهلام؛ حلديث أم سلمة زوج النبي 

أن :  ويف لفظ ملسلميف بطنه نار جهنم )٣(يرشب يف آنية الفضة إنام جيرجر
: ًويف لفظ ملسلم أيضا. ...الذي يأكل أو يرشب يف آنية الفضة والذهب

 ًنارا من جهنممن رشب يف إناء من ذهب أو فضة فإنام جيرجر يف بطنه)٤(. 
ال تلبسوا :  يقولrسمعت رسول اهللا :  قالtوعن حذيفة 

احلرير وال الديباج، وال ترشبوا يف آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا يف 

 .٣/٢٥٥حاشية الروض املربع،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٤٦، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٢٢٥ – ٤/٢٢٤املغني، البن قدامة،   )٢(
ً أي يلقي يف بطنه نارا جيرع متتابع، يسمع لـه جرجـرة، وهـو الـصوت؛ لـرتدده يف حلقـه، :جرجير  )٣(

 .١٤/٢٧٢رشح النووي عىل صحيح مسلم، 
، ومسلم، كتاب اللبـاس والزينـة، ٥٦٣٤البخاري، كتاب األرشبة، باب آنية الفضة، برقم : متفق عليه  )٤(

 .٢٠٦٥ه، عىل الرجال والنساء برقم باب حتريم استعامل أواين الذهب والفضة يف الرشب وغري
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١٥٨ 

 .)١(صحافها؛ فإهنا هلم يف الدنيا ولنا  يف اآلخرة
وأمجع املسلمون عىل حتريم : قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل

 .)٢( ...ةاألكل والرشب يف إناء الذهب، وإناء الفضة، عىل الرجل واملرأ
أن اختاذ آنية الذهب : ومجلته: وقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا

 .)٣(ًوالفضة حرام عىل النساء والرجال مجيعا، وكذلك استعامهلا
 إجماعاً: ال زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: الرابع عشر

 وآللئ فإن كان يف احليل جوهر،: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل
ٌمرصعة فالزكاة يف احليل دون اجلوهر؛ ألهنا ال زكاة ، والفضة، من الذهب: َّ

َّفيها عند أحد من أهل العلم، فإن كان احليل للتجارة قومه بام فيه من 
ِّاجلواهر، ولو كانت مفردة وهي للتجارة لقومت وزكيت، فكذلك إذا كانت 

اة يف اجلواهر، والآللئ؛ ألهنا وال زك: وقال رمحه اهللا، )٤(يف حيل التجارة
وقال العالمة ابن .)٥(معدة لالستعامل،فأشبهت ثياب البذلة،وعوامل املاشية

ٌّال زكاة يف اجلوهر، واللؤلؤ؛ ألنه معد لالستعامل، كثياب :مفلح رمحه اهللا
ًالبذلة، ولو كان يف حيل،إال أن يكون للتجارة،فيقوم مجيعه تبعا َّ ْ... )٦(. 

املجوهرات من : مام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللاوقال اإل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومـسلم، كتـاب ٥٤٢٦البخاري، كتاب األطعمة، بـاب األكـل يف إنـاء مفـضض، بـرقم : متفق عليه  )١(
 .٢٠٦٧اللباس والزينة، باب حتريم استعامل إناء الذهب والفضة عىل الرجال والنساء، برقم 

 .١٤/٢٧٢رشح النووي عىل صحيح مسلم،   )٢(
 .٤/٢٨املغني،   )٣(
 .٧/٤٩، واإلنصاف، ٤/٢٤٤، ٤/٢٤٤املغني البن قدامة،   )٤(
 .٢/١٤٩الكايف البن قدامة،   )٥(
 .٤/١٦١كتاب الفروع،   )٦(
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١٥٩ 
 .)١(كاملاس،ليس فيها زكاة،إال أن يراد هبا التجارة:غري الذهب والفضة

 أن مجاهري الفقهاء اتفقوا عىل عدم وجوب الزكاة فيام :والخالصة
كاللؤلؤ، واملرجان، والياقوت، والزمرد، : من اجلواهر: تستخدمه املرأة

ها من احليل الذي ليس بذهب وال فضة، إال أن يقصد به التجارة، وغري
 .)٢(ففيه زكاة عروض التجارة، واهللا تعاىل أعلم

 :من الذهب والفضة: وجوب الزكاة في الحلي المحرم،أو المعد للتجارة:الخامس عشر
 ًوكل ما كان اختاذه حمرما من األثامن مل: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل

تسقط زكاته باختاذه؛ألن األصل وجوب الزكاة فيها؛لكوهنا خملوقة 
 .)٣(للتجارة،والتوسل هبا إىل غريها،ومل يوجد ما يمنع ذلك،فبقيت عىل أصلها

: وذكر رمحه اهللا تعاىل أثناء كالمه عىل حتريم آنية الذهب والفضة، فقال
وال زكاة فيها حتى إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة بغري خالف بني أهل العلم ،

ِّتبلغ نصابا بالوزن، أو يكون عنده ما يبلغ نصابا بضمها إليه، وإن زادت  ً ً
 .)٤( ...قيمته؛ لصياغته، فال عربة هبا؛ ألهنا حمرمة فال قيمة هلا يف الرشع

أمجع أهل العلم : قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 والفضة إذا كان حليا حمرم عىل وجوب الزكاة يف حيل الذهب 
 .)٥( االستعامل، أو كان معدا للتجارة أو نحوها

 .١٤/١٢٤جمموع فتاوى ابن باز،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨حممد بن عثامن شبري،  ص / الذهب والفضة واملجوهرات، للدكتور: زكاة احليل: انظر  )٢(
 .٧/٢٧، واملقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف، ٤/٢٢٩املغني البن قدامة،   )٣(
 .٧/٣٠، واملقنع والرشح الكبري واإلنصاف، ٤/٢٢٨املغني،   )٤(
 .٩/٢٦١فتاوى اللجنة الدائمة،   )٥(



 الورقية والمعدنية: الذهب والفضة، والعمالت: زكاة األثمان

 

١٦٠ 

 :زكاة الحلي المباح المعد لالستعمال: السادس عشر
ًاختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل، قديام وحديثا يف زكاة احليل املباح ً ،

 .)١(هل جتب فيه الزكاة أو ال جتب؟: ُالذي أعد لالستعامل
 :اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف مسألة زكاة احليل املباح املعد لالستعامل عىل أقوال أشهرها قوالن  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعبداهللا بـن مـسعود، tالقول بوجوب الزكاة، روي ذلك عن عمر بن اخلطاب : القول األول 
، وسـعيد بـن املـسيب، وسـعيد بـن جبـري، yوعبداهللا بن عباس، وعبداهللا بن عمرو ابن العـاص 

ــران،  ــد، وابــن ســريين، وميمــون بــن مه ــن زي ــداهللا بــن شــداد، وجــابر ب وعطــاء، وجماهــد، وعب
أبـو حنيفـة، وهـو روايـة عـن اإلمـام أمحـد، وداود الظـاهري، والزهري، والثوري، وبه قال اإلمام 

ــسنة  ــه ظــاهر الكتــاب وال ــذي دل علي ــشافعي، وهــذا القــول هــو ال وأحــد القــولني يف مــذهب ال
 املغنـي، البـن قدامـة، : انظـر. yالصحيحة، وثبت فيه أحاديث رصحية، وأقوال بعض الـصحابة 

فتـاوى اللجنــة الدائمـة للبحــوث ، وجممــوع ١٨/١٥٧، وجممـوع فتـاوى ابــن عثيمـني، ٤/٢٢٠
 .١٤/٨٤، وجمموع فتاوى ابن باز، ٩/٢٦١العلمية واإلفتاء، 

ليس يف حيل املرأة زكـاة إذا كـان ممـا تلبـسه أو تعـريه، قـال اإلمـام ابـن : قول من قال: القول الثاين 
وروي ذلـك عـن ابـن عمـر، ] أي مـذهب اإلمـام أمحـد[وهـذا ظـاهر املـذهب، ((: قدامة رمحـه اهللا

، وبــه قــال القاســم، والــشعبي، وقتــادة، وحممــد بــن عــيل، yجــابر، وأنــس، وعائــشة، وأســامء و
 رمحهـم اهللا تعـاىل، واسـتدلوا بـام وعمرة، ومالك، والشافعي، وأبو عبيـد، وإسـحاق، وأبـو ثـور

غـريه، ولكـن هـذا و٢/١٠٧رواه الـدارقطني،  [لـيس يف احلـيل زكـاة((: ًروي عن جابر مرفوعـا
حديث حكم عليه أهل العلم بالضعف؛ ألن يف سنده إبـراهيم بـن أيـوب الـراوي لـه عـن عافيـة، 

، بـرقم ٣/٢٩٥إرواء الغليـل لأللبـاين، : وقد حكم عليه بالضعف، فسقط به االستدالل، وانظـر
، فعـن أيب tًوقـد ثبـت موقوفـا عـىل جـابر ] وللحديث علة أخـرى وهـي الوقـف: ، وقال٨١٧
 يعـار ويلـبس((: إنه يكون فيه ألف دينـار؟ قـال: ، قلتال زكاة يف احليل((: ري عن جابر قالالزب

وهذا سند صحيح عىل رشط مـسلم، وأبـو الـزبري قـد رصح : ، قال األلباين٤/٢٧ابن أيب شيبة، [
أفيـه : بر بـن عبـداهللا عـن احلـيلًسمعت رجال يسأل جـا((: بالسامع، وقد تابعه عمرو بن دينار قال

 كثـري أخرجـه الـشافعي، : وإن كـان يبلـغ ألـف دينـار، فقـال جـابر: ال، فقال: الزكاة؟ فقال جابر
وإسـنادمها عـىل ((: ٣/٢٩٥، قال األلبـاين يف إرواء الغليـل، ٤٤٢/١٢٧٥، وأبو عبيد، ١/٢٣٩

 ].٤/٣٨ وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى، رشط الشيخني
أهنا كانت تيل بنات أخيها حممد يتامى يف حجرها، هلن احلـيل فـال : ا بفعل عائشة واستدلو 

يف املجمـوع، ، وصـحح إسـناده النـووي ٣/٢٣٥موطأ اإلمام مالـك،  [خترج من حليهن الزكاة
= 
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١٦١ 
ِّاب العزيز والسنة املطهرة عىل وجوب رد ما تنازع فيه وقد دل الكت

َيا أهيا الذين [: ً، عمال بقوله تعاىلrالناس إىل كتاب اهللا وسنة رسوله  ِ َّ َ ُّ َ َ
ُآمنوا أطيعوا اهللا ِ َ ُ َ ٍ وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف يشء َ ِ ِْ َ َ ِِ ْ ْ ْ ُ َُّ َ َ َ ْْ َ ُ َْ ِ ُ ِ َ ْ ُ ََ
َفردوه إىل اهللا ِ ُ ُّ ُ ِ والرسول إن كنتم تؤمنون باهللاَ َ ْ ُْ ُ ُ ْ ُِ ْ ُ َِّ ِ ٌ واليوم اآلخر ذلك خري َ ْ ََ َ ِ َِ ِْ َ ْ ِ ْ َ
ًوأحسن تأويال ِ َْ َ ُ ْ َفال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام [:I،وقال )١(] ََ ِ َِ َُ ُ َِّ َ ُ َّ َُ ِّ ََ ْ َ َ َ

ًشجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرج َ َ ََ ْ َّ ْ ْ َِ ِ ُ ْ َ ِِ ُ ََ َ ُ ًا مما قضيت ويسلموا تسليامَُ ِ ِْ ُ َ ُ َْ َِّ َ َ َ َّ [)٢(. 
ُوما اختلفت[: Uوقال  َ ْْ َ َ َم فيه من يشء فحكمه إىل َ ِ ُ ُ ُْ ْْ َ ٍَ ِ ِ وإذا رددنا هذه . )٣(] اهللاِْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه كان حييل ((: وبام جاء عن عبداهللا بن عمر ] ٣/٢٨٥واملباركفوري يف حتفة األحوذي،  =
، وصـحح ١/٢٣٥موطأ اإلمـام مالـك،  [بناته وجواريه الذهب، ثم ال خيرج من حليهن الزكاة

 أيب بكـر ء بنـت، واستدلوا بام جـاء عـن أسـام]٣/٢٨٥يف حتفة األحوذي، إسناده املباركفوري 
 :))ًأهنا كانت حتيل بناهتا الذهب وال تزكيه، نحوا من مخسني ألفـا ً]  ،الـسنن الكـربى للبيهقـي 
البيهقـي يف الـسنن  [لـيس فيـه زكـاة((:  عـن احلـيل، فقـالt، وسئل أنـس بـن مالـك ]٤/١٣٨

ملانعي الزكاة حديث صحيح رصيح يف عدم وجـوب الزكـاة، ، ولكن مل يثبت ]٤/١٣٨الكربى، 
، عائـشة: كام ثبت ملن أوجبها من عموم األحاديث الصحيحة، ورصيح وجوب الزكاة يف حديث

ثم . وأم سلمة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفاطمة بنت قيس، مع عموم آية سورة التوبة
، rة بأحاديــث صـحيحة عــن النبــي اآلثـار عــن بعـض الــصحابة بعـدم وجــوب الزكــاة معارضـ

، ثـم بعـض الـصحابة الـذين قـالوا بعـدم rومعارضة بآثار صحيحة عن بعض أصـحاب النبـي 
بوجـوب الزكـاة يف احلـيل، : وجوب الزكاة يف احليل املعد لالستعامل، ثبت عن بعضهم أهنـم قـالوا

، فال قول ألحـد مـع ً ال يعارضه قول أحد من الناس كائنا من كانrأن قول النبي : ومن املعلوم
ال جتب الزكـاة يف احلليـة : الثاين] القول: [، وقد أحسن اإلمام الصنعاين رمحه اهللا حني قالrقوله 

ٍوهو مذهب مالك، والشافعي يف أحد قوليه؛ آلثار وردت عـن الـسلف قاضـية بعـدم وجوهبـا يف 
 ] .٤/٥١سبل السالم، [احللية، ولكن بعد صحة احلديث ال أثر لآلثار 

 .٥٩: اآلية، سورة النساء  )١(
 .٦٥: اآلية، سورة النساء  )٢(
 .١٠: اآلية، سورة الشورى  )٣(
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١٦٢ 
املسألة إىل الكتاب والسنة، وجدنامها يدالن داللة ظاهرة عىل وجوب 

ن لالستعامل أو من الذهب والفضة، حتى لو كا: الزكاة يف حيل النساء
قالئد، أو أسورة، أو خواتم، أو ما حتىل به السيوف : العارية، سواء كانت

ًواخلناجر من الذهب والفضة إذا بلغ ذلك نصابا أو كان عند مالكه من 
الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل به النصاب، والقول 

وال أهل بوجوب الزكاة يف احليل املباح املعد لالستعامل هو أصح أق
، وعبداهللا بن t عن عمر بن اخلطاب: ُ، وقد روي هذا الوجوب)١(العلم

، وسعيد yمسعود، وعبداهللا بن عباس، وعبداهللا بن عمرو بن العاص، 
بن املسيب، وسعيد بن جبري، وعطاء، وجماهد، وعبداهللا بن شداد، وجابر 

قال بن زيد، وابن سريين، وميمون بن مهران، والزهري، والثوري، وبه 
اإلمام أبو حنيفة، وهو رواية عن اإلمام أمحد، وداود الظاهري رمحهم اهللا 

من الكتاب، والسنة الثابتة، وأقوال : واستدلوا بأدلة. )٢ً(وريض عنهم مجيعا
 : عىل النحو اآليتrبعض أصحاب النبي 

َوالذين يكنزون الذهب والفضة وال[ : عموم قول اهللا تعالى– ١ َ َ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ِْ ََّّ َ ُ ْ َ 
ِينفقوهنا يف سبيل  ِ َ َ ُِ َ ُ ِ ِ فبرشهم بعذاب أليماهللاْ َ ٍ َ َ ُ َِ ْ ْ ِّ َ يوم حيمى عليها يف نار جهنم *َ ْ َ َ ََّ َ ََ َ ِْ َ ِ َ ْ ُ

ُفتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا  َ َُ َْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َُ ْ ِْ ُ َ ِ ُ ْ َ َ ُ َُ ُ َ ُ َ ُ َ َُ ُُ ِ ِ
َما كنتم تكنزون  ُ َ ُ ْ ُِ ْ ْ هو كل : قال بعضهم...: قال اإلمام الطربي رمحه اهللا. )٣(]َ

ِوال ينفقوهنا يف [: وعنى بقوله: َّمال وجبت فيه الزكاة، فلم تؤد زكاته، قالوا َ َُ َُ ِ ْ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وفتـاوى اللجنــة الدائمــة للبحـوث العلميــة واإلفتــاء، ١٤/٨٥جممــوع فتـاوى ابــن بــاز، : انظـر  )١(
٢٧٠ – ٩/٢٦١. 

 .٤/٢٢٠املغني، البن قدامة،   )٢(
 .٣٥ -٣٤: اآليتان، سورة التوبة  )٣(
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١٦٣ 
ِسبيل  ِ  ثم ساق بإسناده إىل ابن عمر وال يؤدون زكاهتا ]اهللاَ  قال أنه :

 َّكل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال مل تؤد منه الزكاة ً
ثم قال اإلمام الطربي رمحه اهللا تعاىل بعد ذكره . )١(ًوإن مل يكن مدفونا فهو كنز

وأوىل األقوال يف ذلك بالصحة القول الذي : ألقوال أهل العلم يف تفسري اآلية
كل مال أديت زكاته فليس بكنز حيرم عىل صاحبه من أن : ذكر عن ابن عمر

َّاكتنازه وإن كثر، وأن كل مال مل تؤد زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد اهللا،  ٍ
واآلية عامة . )٢(إال أن يتفضل اهللا عليه بعفوه، وإن قل إذا كان مما جيب فيه الزكاة
صاص رمحه اهللا يف زكاة الذهب والفضة، ويدخل يف العموم زكاة احليل، قال اجل

اآلية : أي. )٣(وجه داللة اآلية عىل وجوهبا يف احليل لشمول االسم له: تعاىل
تتناول الذهب والفضة ويدخل يف ذلك احليل، فال جيوز إخراج احليل بدون دليل 

َباب ما أدي زكاته فليس بكنز، : وقال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل. خمصص ِّ
 [: أخربين عن قول اهللا تعاىل:  أنه قال له أعرايبثم ساق خرب ابن عمر 

ِوالذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل  ِ َ َ ُ َِ َ َ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ِْ َُ َّ ْ ََّّ َ قال ابن عمر . )٤(] اهللاْ
 : ُمن كنزها فلم يؤد زكاهتا فويل له، إنام كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلام ِّ

 .)٥(أنزلت جعلها اهللا طهرة لألموال
 – ١٦٦٤٩، بألفــاظ متقاربــة، بــرقم ١٤/٢١٧جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، للطــربي،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .y عن عدد من الصحابة ١٦٦٥٦
، ٦٠٧، وتفــسري ابــن كثــري، ص ٢/٢٨٧تفــسري البغــوي، : ، وانظــر١٤/٢٢٣تفــسري الطــربي،   )٢(

 .طبعة دار السالم
 .٣/١٠٧أحكام القرآن للجصاص،   )٣(
 .٣٤: اآلية، سورة التوبة  )٤(
 ٤٦٦١، ورقـم ]ًتعليقـا [١٤٠٤ِّالبخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فلـيس بكنـز، بـرقم   )٥(

ًتعليقا أيضا[ ً.[ 
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١٦٤ 
وزكاة احليل تدخل يف هذا العموم، إال بدليل صحيح رصيح 

 .)١(خمصص
قال : ، قالt هريرة  بسنده عن أيب روى مسلم في صحيحه– ٢

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال r :رسول اهللا 
، فأمحي عليها يف نار ُإذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار

ُجهنم، فيكوى هبا جنبه، وجبينه، وظهره، كلام بردت أعيدت له، يف يوم 
فريى سبيله إما إىل  ُكان مقداره مخسني ألف سنة حتى يقىض بني العباد،

ام يف وجوب الزكاة يف كل ذهب فاحلديث ع. )٢(..اجلنة وإما إىل النار
وفضة، هبذا النص الصحيح، ومل يأت إمجاع قط بأنه عليه الصالة 
والسالم مل يرد إال بعض أحوال الذهب وصفاته، فلم جيز ختصيص يشء 

 .)٣(من ذلك بغري نص صحيح وال إمجاع
 والرتمذي، واللفظ أليب  روى أبو داود، والنسائي، وأحمد،– ٣

أن امرأة أتت رسول اهللا :  بن عمرو ابن العاص داود، عن عبداهللا
rومعها ابنة هلا، ويف يد ابنتها مسكتان َ :  غليظتان من ذهب، فقال هلا)٤(َ

؟أتعطني زكاة هذاال، قال:  قالت : ِأيرسك أن يسورك اهللاُ هبام يوم ِِّ َ ُ ُ َُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وجمموع فتاوى ١٨/١٥٩، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ١٤/٨٥جمموع فتاوى ابن باز، : انظر  )١(
 .٩/٢٦٥اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 

، ومـن حـديث جـابر عنـد مـسلم، ١٤٠٢ً، وهو عند البخـاري خمتـرصا بـرقم ٩٨٧قم مسلم، بر  )٢(
 .، وتقدم خترجيه يف منزلة الزكاة يف اإلسالم٩٨٨برقم 

 .٦/١٠٠املحىل، البن حزم، : انظر  )٣(
  واحدة املسك، وهي أسورة، من ذبل أو عـاج، فـإذا كانـت– بتحريك السني –املسكة : مسكتان  )٤(

جـامع األصـول، . مـن ذهـب، أو فـضة، أو غريمهـا: من غري ذلك أضيفت إىل ما هي منـه، فيقـال
 .٤/٦٠٨البن األثري، 
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١٦٥ 
مها : ، وقالتrفخلعتهام، فألقتهام إىل النبي : قال ين من نار؟القيامة سوار

 .)١( ولرسولهUهللا 
 احليل؛  يدل عىل وجوب الزكاة يفrوهذا احلديث الثابت عن النبي 

 أحلق الوعيد الشديد برتك أداء الزكاة يف احليل كام يف هذا rألنه 
 .احلديث
والدارقطني، والبيهقي،  وروى أبو داود،واللفظ له،والحاكم،-٤

 rدخلنا عىل عائشة زوج النبي : عن عبداهللا بن شداد بن اهلاد، أنه قال
ٍ، فرأى يف يدي فتخاتrَّدخل عيل رسول اهللا : فقالت ٍ من ورق، )٢(َّ ِ َ
ُصنعتهن أتزين لك يا رسول اهللا: فقلتعائشة؟ ما هذا يا: فقال َّ : قال! َّ

َّأتؤدين زكاهتن؟ ُِّ ُال،أو ما شاء اهللا،قال: قلت:ِحسبك من ا هو ُ  .)٣(لنارَْ
اة احليل املعد وهذا احلديث الصحيح يدل عىل وجوب زك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّأبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة احليل، برقم   )١( ، والنسائي، كتاب الزكـاة، ١٥٦٣ُ

، ٢/١١٢ارقطني، ، والـد٢٠٨، ٢٠٤، ٢/١٧٨، وأمحد، ٢٤٧٩، ٢٤٧٨باب زكاة احليل، برقم 
ــوال، ص  ــرقم ٥٣٧وابــن أيب شــيبة يف األم ــاب ٤/١٤٠، والبيهقــي، ١٢٦٠، ب ــذي، كت ، والرتم

، وحــسنه األلبــاين يف صــحيح ســنن أيب داود، ٦٣٧الزكــاة، بــاب مــا جــاء يف زكــاة احلــيل، بــرقم 
إسناده صحيح كـام نقلـه اإلمـام : ، وقال احلافظ ابن القطان٣/٢٩٦، ويف إرواء الغليل، ١/٤٢٩

 .١٤/٨٦عبدالعزيز ابن باز يف جمموع الفتاوى له، 
ٌالفتخات مجع فتخـة، وهـي حلقـة ال فـص هلـا، جتعلهـا املـرأة يف أصـابع رجليهـا، وربـام : تفتخا  )٢(

 .٤/٦٠٩وضعتها يف يدهيا، جامع األصول البن األثري، 
، ١٠٦ – ٢/١٠٥، والـدارقطني، ١٥٦٥ بـرقم أبو داود، كتاب الزكـاة، بـاب الكنـز مـا هـو؟ وزكـاة احلـيل،  )٣(

 ، والبيهقـي يف الـسنن الكـربى، ٣٩٠ – ١/٣٨٩واحلاكم وصـححه عـىل رشط الـشيخني ووافقـه الـذهبي، 
، ووصـفه اإلمـام ابـن بـاز بأنـه ثابـت كـام يف ١/٤٢٩، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٤/١٣٩

 .١٤/٨٧جمموع الفتاوى له، 
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١٦٦ 

لالستعامل؛ ألن عائشة   استعملت الفتخات لتتزين هبا لرسول 
ِّ، ومع ذلك تضمن احلديث الوعيد ملن مل يؤد زكاة احليل، ومل rاهللا  َّ َ َ

ال املستعار وال غريه، فوجب األخذ : ً من احليل شيئاrيستثن النبي 
ٍ إال بنص ثابت برصيح النص وعمومه، وال جيوز أن ختصص النصوص ٍّ

 .)١( يقتيض التخصيص
 واحلاكم، والبيهقي،  وروى أبو داود بلفظه، والدارقطني،– ٥

ِّعن أم سلمة أم املؤمنني  ِّ من ذهب، )٢ً(كنت ألبس أوضاحا:  قالت 
َأكنز هو؟ فقال! يا رسول اهللا: فقلت ُ : ِّما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس َّ

يف هذا احلديث اإلشارة إىل اشرتاط النصاب، وأن ما مل يبلغ . )٣(نزبك
النصاب فال زكاة فيه، وال يدخل يف الكنز املتوعد عليه بالعذاب، وأن كل 

لكنز املتوعد عليه بالعذاب، ويف َّمال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من ا
 احلديث الداللة الرصحية عىل وجوب الزكاة يف احليل؛ ألن أم سلمة 

 .)٤(سألت عن ذلك كام هو رصيح احلديث
  وعن فاطمة بنت قيس– ٦  ،أتيت النبي :  قالتr 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤/٨٧ باز، جمموع فتاوى ابن  )١(
ــال األزهــري: األوضــاح: ًضــاحاأو  )٢( ــدراهم الــصحاح، هكــذا قــال اجلــوهري، وق ٌّحــيل ُ مــن ال ُ :

 .٤/٦١٠ٌّاألوضاح حيل من الفضة، جامع األصول، البن األثري، 
ّأبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هـو؟ وزكـاة احلـيل بـرقم   )٣( ، ٢/١٠٥، والـدارقطني، ١٥٦٤ُ

،  ١٤٠، ٤/٨٣، والبيهقـي، ١/٣٩٠واحلاكم وصـححه عـىل رشط البخـاري، ووافقـه الـذهبي، 
، وقال اإلمام عبدالعزيز ابـن ١/٤٢٩وحسن األلباين املرفوع منه فقط، يف صحيح سنن أيب داود، 

 .بإسناد جيد..((: ، عن إسناد أيب داود١٤/٨٦باز رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى له، 
 .٨٧ – ١٤/٨٦موع فتاوى ابن باز، جم: انظر  )٤(



  الورقية والمعدنية: الذهب والفضة، والعمالت: زكاة األثمان

 

١٦٧ 
الفريضة يا رسول اهللا خذ منه : ًبطوق فيه سبعون مثقاال من ذهب، فقلت

ٍ مثقاال وثالثة أرباع مثقال rفأخذ رسول اهللا : ، قالتالتي جعل اهللا فيه ً
: يا رسول اهللا خذ منه الذي جعل اهللا فيه، قالت: فقلت: قالت. فوجهه

:  عىل هذه األصناف الستة، وعىل غريهم، فقالrل اهللا فقسم رسو
 به Uيا رسول اهللا، رضيت لنفيس ما ريض اهللا : قلت: فذكره، قالت

ويف هذا احلديث داللة : قال العالمة األلباين رمحه اهللا. )١(ورسوله
ُ وجوب الزكاة عىل حيل rًرصحية عىل أنه كان معروفا يف عهد النبي 

 هبا يف غري ما حديث صحيح، كنت ذكرت r أن أمر النساء، وذلك بعد
؛ ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس آداب الزفافبعضها يف    

ُ؛ ليأخذ زكاهتا منه، فليضم هذا احلديث إىل تلك لعل rبطوقها إىل النبي 
يف ذلك ما يقنع الذين اليزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة عىل احليل، 

 .فقراء من بعض حقهم يف أموال زكاة األغنياءفيحرمون بذلك ال
دالة عىل وجوب  y آثار واردة عن بعض الصحابة – ٧

 :الزكاة، منها ما يأيت
، أنه كتب إىل t ثاين اخللفاء الراشدين عن عمر بن اخلطاب :األثر األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، طبع الرشد، قاله  األلبـاين رمحـه اهللا يف ٨٣/٣٠انتقاء ابن مردويه، (أخرجه أبو الشيخ يف جزئه،   )١(

ــم  ــصحيحة، احلــديث رق ــاين، ص ٢٩٧٨األحاديــث ال ــسادس، القــسم الث ــد ال  – ١١٨٣، املجل
 .ً، ودرس إسناده وثبت عنده رمحه اهللا، وجزاه خريا١١٨٥
،  ولكن مل يذكره ٢/١٠٥ واحلديث أخرجه الدارقطني، يف كتاب الزكاة، باب زكاة احليل، :قلت

أبـو ((: ًاأللباين يف خترجيه للحديث والظاهر أنه تركه عمدا؛ ألن الدارقطني رمحه اهللا قال يف إسناده
رقطني واهللا  فهذا هو السبب يف ترك األلباين لتخرجيـه مـن الـداِبكر اهلذيل مرتوك ومل يأت به غريه

 .أعلم، ولكن خرجه عند أيب الشيخ كام سبق ذكره وحكم عليه بالصحة، واهللا تعاىل أعلم



 الورقية والمعدنية: الذهب والفضة، والعمالت: زكاة األثمان

 

١٦٨ 
َّأن مر من قبلك من نساء املسلمني أن يصدقن من : أيب موسى األشعري

 .)١(َّحليهن
 .)٢(أنه أوجب الزكاة يف احليل :عن ابن عباس  :األثر الثاني
 أن امرأته سألته عن حيل هلا، tعن ابن مسعود  :األثر الثالث

أضعها يف بني أخ يل يف : ، قالتذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاةإ: فقال
 .)٣(نعم: حجري؟ قال

 عن عبداهللا بن عمرو بن العاص :األثر الرابع    أنه كان
 .)٤(يزكي حيل نسائه، وبناته

ال بأس بلبس  :قالت عن عائشة أم املؤمنني  :األثر الخامس
 .)٥(الحلي إذا أعطیت زكاتھ

 :ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي: السابع عشر
ل العلم الذين بلغني قوهلم بوجوب زكاة احليل املباح أذكر جمموعة من أه

الذي أعد لالستعامل، إذا كمل النصاب ودار عليه احلول، ومنهم عىل سبيل 
نـصب الرايـة : ، وانظـر٦/٩٣، وذكـره ابـن حـزم يف املحـىل، ٤/١٣٩البيهقي يف السنن الكربى،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٧٤للزيلعي، 
 .٢/١٨٨ذكره ابن حجر يف التلخيص احلبري،   )٢(
 .٣/٦٧، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، ٤/١٣٩نن الكربى، البيهقي يف الس  )٣(
ــسنن الكــربى،   )٤( ــدارقطني، ٤/١٣٩البيهقــي يف ال ــوال، ٢/١٠٨، وال ــد يف األم ــو عبي  ، وذكــره أب

 .٦/٩٣، وابن حزم يف املحىل، ٦٠١ص 
، ٦٠١، وذكـره أبـو عبيـد يف األمـوال، ص ٢/١٠٧، والـدارقطني يف الـسنن، ٤/١٣٩البيهقي،   )٥(

 .٦/٩٣ابن حزم يف املحىل، و
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 :اإلجياز ال احلرص، ما يأيت

والزكاة واجبة يف حيل :  حيث قال ابن حزم رحمه اهللا تعالى،– ١
 وأتم – النصاب –رنا الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهام املقدار الذي ذك

 .)١(ً عند مالكه عاما قمريا
 .)٢(الصحيح عندنا وجوب الزكاة يف احليل : قال الفخر الرازي– ٢
أي وجوب [ًوأظهر األقوال دليال وجوهبا  : قال الصنعاني،– ٣

 .)٣(؛ لصحة احلديث وقوته]زكاة احليل
قواها، ما ذهب إليه ًوأظهر األقوال دليال، وأ : قال أحمد البناء– ٤

 .)٤(من وجوب الزكاة يف احليل: األولون
ابن باز رمحه   سماحة شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا– ٥

اهللا، يفتي بوجوب الزكاة يف احليل املباح املعد لالستعامل منذ زمن طويل، 
 :ومن ذلك قوله رمحه اهللا

فقد تكرر السؤال من : دبسم اهللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا أما بع
كثري من الناس عن حكم زكاة احليل من الذهب والفضة وما ورد يف ذلك من 

 :األدلة؛ ولتعميم الفائدة أجبت بام ييل واهللا املوفق واهلادي إىل الصواب
ال ريب أن هذه املسألة من مسائل اخلالف بني أهل العلم من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٩٢املحىل البن حزم،   )١(
 .١٦/٤٦التفسري الكبري، للفخرالرازي،   )٢(
 .٤/٥١سبل السالم املوصل إىل بلوغ املرام،   )٣(
 .٩/٢٤الفتح الرباين ترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، ألمحد بن عبدالرمحن البناء،   )٤(
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 وجوب رد ما تنازع الصحابة ومن بعدهم، وقد دل الكتاب والسنة عىل
َ يا أهيا الذين [: ً عمال بقوله تعاىلrإىل كتاب اهللا وسنة رسوله فيه الناس  ِ َّ َ ُّ َ َ

ُآمنوا أطيعوا  ِ َ ُ َ ٍ وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف يشء اهللاَ ِ ِْ َ َ ِِ ْ ْ ْ ُ َُّ َ َ َ ْْ َ ُ َْ ِ ُ ِ َ ْ ُ ََ
َفردوه إىل  ِ ُ ُّ ُ ُ والرسول إن كنتم تاهللاَ ُ ْ ُْ ُ َّْ ِ ِ ِؤمنون باَ َ ُْ ٌ واليوم اآلخر ذلك خري هللاِ ْ ََ َ ِ َِ ِْ َ ْ ِ ْ َ

ًوأحسن تأويال ِ َْ َ ُ ْ وإذا رددنا هذه املسألة إىل الكتاب والسنة وجدنامها . )١(] ََ
يدالن داللة ظاهرة عىل وجوب الزكاة يف حيل النساء من الذهب 

أو ، قالئد: انتوالفضة وإن كان هذا لالستعامل أو العارية؛ سواء ك
أو غريها من أنواع الذهب والفضة، ومثل ذلك ما ، أو خواتيم، أسورة

من الذهب والفضة إذا كان املوجود من ذلك ، حتىل به السيوف واخلناجر
ًنصابا، أو كان عند مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما 

 املسألة، يكمل النصاب، وهذا القول هو أصح أقوال أهل العلم يف هذه
َ والذين يكنزون [: والدليل عىل ذلك من القرآن الكريم قوله تعاىل ُ ِ ِْ َ َ ََّ

ِالذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل  ِ َ َ ُِ َ َ َ َ َُ َِ ِْ َ َّ ْ ٍ فبرشهم بعذاب أليماهللاَّ ِ َ ٍ َ َ ُ َِ ْ ْ ِّ َيوم *َ َْ
ُحيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهب ُ ْ َ َ ْ َُ ُ َُّ َ ُ َ َ َ َُ َ َِ ِِ ْ ََ ِ َ ْ َم وظهورهم هذا ما ُ ْ ُ َْ َ ُ َُ ُ

َكنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َِ ِْ ُ ْْ َ ْ ُْ َُ ُ َ ِ [)٢(. 
 أنه rومن السنة املطهرة ما ثبت يف صحيح مسلم عن رسول اهللا 

صفحت له يوم ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال : قال
كلام بردت ، وظهره، وجبينه، القيامة صفائح من نار فيكوى هبا جنبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٩: سورة النساء، اآلية  )١(
 .٣٥ -٣٤: اآليتان، سورة التوبة  )٢(
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ثم يرى سبيله إما إىل ، أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة

َّفهذان النصان العظيامن من الكتاب والسنة يعامن . )١(وإما إىل الناراجلنة  ُ
، من الذهب: مجيع أنواع الذهب والفضة ويدخل يف ذلك أنواع احليل

لو مل يرد ، ًوالفضة، ومن استثنى شيئا فعليه الدليل املخصص هلذا العموم
ها إال العموم يف هذه املسألة، فكيف وقد ورد يف هذه املسألة بعين

َّأحاديث صحيحة دالة عىل وجوب الزكاة يف احليل، منها ما خرجه أبو 
والنسائي بإسناد صحيح عن عبداهللا بن عمرو بن العاص ، داود 
 : أن امرأة دخلت عىل النبيr ويف يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال 

رك اهللا ِّأيرسك أن يسو: قال. ال:  قالت؟أتعطني زكاة هذاr :النبي 
 .)٢(ھما هللا ولرسولھ: فألقتھما وقالت هبام يوم القيامة سوارين من نار

وخرج أبو داود بإسناد جيد . إسناده صحيح: قال احلافظ ابن القطان
عن أم سلمة   يا : ب فقالتً أهنا كانت تلبس أوضاحا من ذه

َّما بلغ أن تؤدى زكاته : رسول اهللا أكنز هو؟ فقال عليه الصالة والسالم
 : ففي هذا احلديث فائدتان جليلتان)٣(فزكي فليس بكنز

وأن ما مل يبلغ النصاب فال زكاة فيه، وال ،  اشرتاط النصاب:إحدامها
 .كنز املتوعد عليه بالعذابيدخل يف ال

 أن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزك فهو من الكنز :والفائدة الثانية
 .سبق خترجيه  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سبق خترجيه  )٢(
 .١٥٦٤الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة احليل، برقم (رواه أبو داود يف   )٣(
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 .املتوعد عليه بالعذاب

وهي الدالة عىل ، وهي املقصود من ذكره: ًوفيه أيضا فائدة ثالثة
وجوب الزكاة يف احليل؛ ألن أم سلمة   سألت عن ذلك كام هو 

 .رصيح احلديث
 r أن النبي  ذلك ما ثبت يف سنن أيب داود عن عائشة ومن

صنعتهن :  قلتما هذا يا عائشة؟: فقال، رأى عليها فتخات من فضة
أو ما . ال:  قلتزكاهتن؟ أتؤدين: فقال. أتزين لك يا رسول اهللا

 .)١(النار هو حسبك من: قال. شاءاهللا
ي هذه النصوص الداللة الظاهرة عىل وجوب الزكاة يف حيل الذهب فف

 أنكر عىل عائشة rوالفضة، وإن أعدت لالستعامل أو العارية؛ ألن الرسول 
ُواملرأة املذكورة يف حديث عبداهللا بن عمرو ترك زكاة حليهام ومها 

ً من احليل شيئا ال املستعار وال غريه، فوجب rمستعملتان له، ومل يستثن 
األخذ برصيح النص وعمومه، وال جيوز أن ختصص النصوص إال بنص 

 .ثابت يقتيض التخصيص
فهو . )٢(ليس يف احليل زكاة : أنه قالrوأما ما يروى عن النبي 

حديث ضعيف ال يصلح لالحتجاج وال يقوى عىل معارضة أو 
إنه :  احلافظ البيهقيختصيص هذه النصوص املتقدم ذكرها، بل قال

 نقل عنه ذلك احلافظ الزيلعي يف نصب الراية، حديث باطل ال أصل له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٦٥الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة احليل، برقم (رواه أبو داود يف   )١(
 .أبو محزة هذا ميمون ضعيف احلديث: ، وقال١٩٢٦قم رواه الدارقطني يف باب زكاة احليل، بر  )٢(
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 .)١(واحلافظ ابن حجر يف التلخيص

 رمحه اهللا  فضيلة الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين– ٦
ًيفتي بوجوب زكاة احليل املباح املعد لالستعامل إذا بلغ نصابا ودار عليه 

 .)٢( اه كثرية يف هذه املسألةاحلول، وفتاو
وكتب رسالة لطيفة نافعة، ذكر فيها أقوال أهل العلم، وبني أنه جيب عىل 
الناس أن يردوا مسائل اخلالف عند التنازع إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

r وذكر مخسة أقوال ألهل العلم يف مسألة زكاة احليل، ومن ذلك قوله رمحه ،
ًوجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، : امسالقول اخل...: اهللا

ورواية عن أمحد، رمحه اهللا، وأحد القولني ] رمحه اهللا[وهومذهب أيب حنيفة 
يف مذهب الشافعي رمحه اهللا، وهذا هو القول الراجح لداللة الكتاب والسنة، 

ً ثم ذكر األدلة عىل ذلك تفصيال، ورد عىل من قال بعدم ...واآلثار عليه
ًجوب ردا مفصالالو  .)٣(رمحه اهللا تعاىل.  

 رمحه  فضيلة الشيخ العالمة المحدث ناصر الدين األلباني– ٧
ويف : اهللا، قال رمحه اهللا عىل حديث فاطمة بنت قيس يف وجوب الزكاة

 وجوب الزكاة rًاحلديث داللة رصحية عىل أنه كان معروفا يف عهد النبي 
 هبا يف غري ما حديث صحيح كنت r عىل حيل النساء، وذلك بعد أن أمر

، ولذلك جاءت فاطمة بنت ٢٦٤آداب الزفاف ص ذكرت بعضها يف 
 .٨٨ – ١٤/٨٤جمموع فتاوى ابن باز،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٢ – ١٨/١١٦جمموع فتاوى ابن عثيمني، : انظر  )٢(
 .١٧٢ – ١٨/١٥٧جمموع فتاوى ابن عثيمني،   )٣(
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ُليأخذ زكاهتا منه، فليضم هذا احلديث r بطوقها إىل النبي قيس 

ُإىل تلك األحاديث لعل يف ذلك ما يقنع الذين ال يزالون يفتون بعدم  ُ
ون بذلك الفقراء من بعض حقهم يف ّوجوب الزكاة عىل احليل، فيحرم

 .)١(أموال زكاة األغنياء
 حفظه اهللا تعاىل،  فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جبرين– ٨

ًال شك أن هناك خالفا قويا، قديام : ُقال حينام سئل عن زكاة احليل؟ ً ً
ًوحديثا يف حكم زكاة احليل املستعمل، ولكن القول الذي أختاره لزوم 

ًته كل عام، ولو كان ملبوسا؛ لقوة األدلة التي تؤيد هذا إخراج زكا
القول، وعىل هذا فإهنا تقدر بقيمتها احلالية، وال ينظر إىل رأس ماهلا، 
َّفتزكى قيمة احليل التي يقوم هبا يف احلال، سواء كان أكثر مما اشرتت به،  ُ َّ

 .)٢(أو أقل، ثم تزكي تلك القيمة بربع العرش، واهللا أعلم
 ورأوا أنه اعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب، جم– ٩

 :األسلم للمسلم، واألبرأ للذمة، ومنهم
الظاهر من الكتاب يشهد لقول :  قال العالمة الخطابي،– ١٠

من أوجبها، واألثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إىل النظر، ومعه طرف من 
 .)٣(األثر، واالحتياط أداؤها واهللا أعلم

لكن تعدد أحاديث الباب، وتأييد ...:  قالة السندي، العالم– ١١
 .٦/١١٨٥سلسلة األحاديث الصحيحة، لأللباين رمحه اهللا،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ذكر ذلك الدكتور عبداهللا الطيار يف زكاة احلـيل يف الفقـه اإلسـالمي، ٨٩٢ودية، عدد جملة الياممة السع  )٢(
 .ًوهو بحث جيد نفيس وقد استفدت منه، جزاه اهللا خريا، ١١١ص 

 .٢/١٧٦معامل السنن للخطايب،   )٣(
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 .)١(بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب، وهو األحوط، واهللا تعاىل أعلم

 رمحه اهللا،  فضيلة الشيخ العالمة محمد األمين الشنقيطي– ١٢
 وإخراج زكاة احليل أحوط؛ ألن من – عفا اهللا عنه –قال مقيده ... : قال

، قد استربأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إىل ما ال يريبكاتقى الشبهات ف
 .)٢(والعلم عند اهللا تعاىل

: قال رمحه اهللا فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكي،-١٣
القول بالوجوب؛لقوة أدلته،وهو األحوط –القول األول:وأظهر األقوال)٣(. 

واألحوط يف :  قالعالمة أبو بكر الجزائري، الشيخ ال- ١٤
 .)٤(حيل النساء الزكاة عىل كل حال

من كالم ...:  قال فضيلة الشيخ العالمة صالح البليهي،– ١٥
الشيخ تقي الدين، وابن القيم أن الزكاة ال جتب يف احليل، وعىل كل حال 

نقص ما r :العمل باألحوط أحوط، وأسلم للعاقبة، كيف وقد قال 
دع ما : والسالم] الصالة[ وقال عليه .مال من صدقة بل تزده بل تزده
 واهللا أعلم بالصواب، وإليه املرجع واملآب، يريبك إىل ما ال يريبك
 .)٥(واحلمد هللا رب العاملني

ّ تصفحت مجيع .جنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء الل– ١٦
 .٥/٣٨حاشية السندي عىل سنن النسائي،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٥٧أضواء البيان، للشنقيطي،   )٢(
 .٩/١٣٥ل العذب املورود يف رشح سنن أيب داود، للسبكي، املنه  )٣(
 .٢٨٩منهاج املسلم، أليب بكر اجلزائري، يف هامش صفحة   )٤(
 .١/٢٦٨السلسبيل يف معرفة الدليل، للشيخ صالح البليهي،   )٥(



 الورقية والمعدنية: الذهب والفضة، والعمالت: زكاة األثمان

 

١٧٦ 
الفتاوى يف زكاة احليل يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
واإلفتاء، فوجدت أهنا كلها تذكر الوجوب، وقد بدأ أصحاب الفضيلة 
ٍاألعضاء ببحث قيم مفيد عن زكاة احليل املباح املعد لالستعامل، وذكروا 

 اجلملة، وذكروا أدلة كل فريق، ووجه الداللة، ثم أقوال أهل العلم يف
ًرجحوا القول بالوجوب، ثم بعد هذا البحث والرتجيح اختذوا منهجا 
يف مجيع الفتاوى الالحقة التي تعرض عليهم، فيفتون بوجوب الزكاة يف 
احليل املباح املستعمل إذا كمل النصاب، أو كان عند املالك من عروض 

 : النصاب، ودار عليه احلول، وأعضاء اللجنة همّالتجارة ما يكمل به
 . رئيس اللجنة سامحة اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز– ١٧
 . نائب رئيس اللجنة  صاحب الفضيلة العالمة عبدالرزاق عفيفي– ١٨
 . عضو صاحب الفضيلة العالمة عبداهللا بن غديان– ١٩
 .)١(ضو ع صاحب الفضيلة العالمة عبداهللا بن قعود– ٢٠

قال فيها أصحاب ) ١٧٩٧(ومن نامذج الفتاوى، الفتوى رقم 
أمجع أهل العلم عىل وجوب الزكاة يف حيل الذهب والفضة : الفضيلة

ً إذا كان حليا حمرم االستعامل، أو كان معدا للتجارة، أو نحوها، أما إذا 
ً كان حليا مباحا معدا لالستعامل أو اإلعارة  كخاتم الفضة، وحلية: ً

 النساء، وما أبيح من حلية السالح، فقد اختلف أهل العلم يف وجوب
 ثم ذكروا القولني املشهورين، كل قول بدليله، وأجادوا ...زكاته

 :وأفادوا ثم قالوا
 واألرجح من القولني قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت

من الذهب، والفضة، أو عروض : النصاب، أو كان لدى مالكيها
 .٦٨ – ٩/٦١فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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١٧٧ 
التجارة، ما يكمل النصاب؛ لعموم األحاديث يف وجوب الزكاة يف 
: الذهب والفضة، وليس هناك خمصص صحيح فيام نعلم؛ وألحاديث

 وهيعبداهللا بن عمرو بن العاص، وعائشة، وأم سلمة املتقدم ذكرها، 
أما .  فوجب العمل هباأحاديث جيدة األسانيد، ال مطعن فيها مؤثر،

حزم هلا واملوصيل فال وجه له، فيام نعلم، مع العلم تضعيف الرتمذي، وابن 
 بن عمرو بأن الرتمذي رمحه اهللا معذور فيام ذكره؛ ألنه ساق حديث عبداهللا

من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من طريق 
 .أخرى صحيحة، ولعل الرتمذي مل يطلع عليها

 .مد وآله وصحبه وسلموباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حم
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                      الرئيس نائب رئيس اللجنة            عضو   عضو
 )١( بازعبداهللا بن قعود    عبداهللا بن غديان   عبدالرزاق عفيفي    عبدالعزيز بن عبداهللا بن



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٥ – ٩/٦١بحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة لل  )١(
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١٧٨ 

 زكاة عروض التجارة: المبحث الحادي عشر
 :مفهوم عروض التجارة لغة واصطالحاً: والًَأ

ْمجع عرض بفتح العني وسكون الراء: وضالعر :لغـةً خالف : َ
ُالعرض: النقد من املال، قال اجلوهري ْ ٌاملتاع، وكل يشء عرض سوى : َ َْ

األمتعة التي ال : العروض: الدراهم، والدنانري فإهنام عني، وقال أبو عبيد
ًيل وال وزن، وال يكون حيوانا، وال عقارا، تقوليدخلها ك اشرتيت : ً

ٍاملتاع بعرض ْ َ ٍأي بمتاع مثله، وعارضته بمتاع، أو دابة، أو يشء، : ِ
 .)١(ًمعارضة إذا بادلته به

َوأما العرض بفتح العني والراء، مجع أعراض فهـو  متـاع الـدنيـا َ
َلتبتغوا عرض ال [ قل أو كثر املالوهذا شامل لكل أنواع ، وحطامهـا َُ َ َْ َ ِحياة ـِْ َ َ

َالدنيا ْ ُّ [)٢( ولكن الغنى غنى النفس، ليس الغنى غنى كثرة العرض)٣( ،
ًوسمي عرضا؛ ألنه يعرض وقتا ث ً ِّ ًلو كان عرضا [: قال اهللا تعاىل.  )٤(م يزولُ َ َ َْ َ َ

ُقريبا وسفرا قاصدا التبعو َ َ ًَّ ًَ ِ َ ًَ ََ ْالعرض: واملقصود هو األول، )٥(] َكِ َ. 
 .)٦(ٍ ربحِهو ما أعد للبيع والرشاء؛ ألجل:  العروض:اصطالحاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٧٨، وخمتار الصحاح، ص ٧/١٧٠ لسان العرب، باب الضاد، فصل العني، )١(
  .٣٣: اآلية،  سورة النور)٢(
، ومـسلم، كتـاب ٦٤٤٦الغنـى غنـى الـنفس، بـرقم : ٌالبخاري، كتاب الرقـاق، بـاب:  متفق عليه)٣(

 .١٠٥١الزكاة، باب ليس الغنى غنى كثرة العرض، برقم 
، ومعجـم لغـة الفقهـاء ٢٤٧ًلغة واصطالحا، الـسعدي أبـو جيـب، ص : القاموس الفقهي:  انظر)٤(

  .٢٣/٢٦٨، واملوسوعة الفقهية، ٢٧٨ملحمد رواس، ص 
  .٤٢:  سورة التوبة اآلية)٥(
  .٦/١٤٠، ، والرشح املمتع٣/٦٢٠الروض املربع مع حاشية ابن قاسم، :  انظر)٦(
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١٧٩ 
هو السلع التجارية، كل ما أعد للبيع والرشاء من أجل : وقيل

األرباح، من أي نوع، ومن أي صنف كان، وهو مجيع أصناف األموال 
 .)١(غري الذهب والفضة

ٍمجع عرض، وهو غري : العروض: وقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا ْ َ
، واحليوان، والعقار، ِمن النبات: األثامن من املال، عىل اختالف أنواعه

 .)٢(وسائر املال
 يف مجيع أصناف املال إال )٣(البيع والرشاء من أجل الربح: التجارة

 .النقدين
ٍكل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس جتب فيه : وقيل
 كالعقار، والثياب، واحلمري، :أو ال والغنم،كاإلبل، والبقر، : زكاة العني
 .)٤(والبغال
 .زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، واآلثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس: اًثاني

 :أما الكتاب فلعموم اآليات اآلتية
َ يا أهيا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما [:  قال اهللا تعاىل:الدليل األول ِّ َ َِ ِ ِ َِ ْ ََ ُ ْ َ َُ َ َّ َ ُّ

َكسبتم ومما أخرجنا لكم من ا ْ َ ِْ ِْ َ ْ َُ َ َ ْ ُ ََ ُألرض وال تيمموا الَّ َّ َ َْ َ َْ ِ ْخبيث منه تنفقون ولستم ـَْ ُْ ْ ُ ْ ََ َ َُ ُ َِ ِ ِ
َّبآخذيه إال أن تغمضوا فيه واعلموا أن  َْ َُ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َّ ِ َ ٌ غني محيد اهللاِ ِ َِ ٌّ وقد فرس جماهد . )٥(]َ

  .٣/٢٦٠اسم عىل الروض املربع، حاشية ابن ق:  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/٢٤٩ املغني، البن قدامة، )٢(
  .٢٣/٢٦٨املوسوعة الفقهية، : ، وانظر٢/١٩ لسان العرب، باب التاء، فصل الراء، )٣(
 .٢٣/٢٦٨ املوسوعة الفقهية، )٤(
  .٢٦٧: اآلية،  سورة البقرة)٥(
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١٨٠ 
َيا أهيا الذين آمنوا أ[: رمحه اهللا تعاىل، قوله سبحانه َُ َ ََ َ ِ َّ َ َنفقوا من طيبات ما ُّ ِِّ ِ َِ َْ ُ ْ

ْكسبتم َُ  .)٢(من التجارة احلالل: ويف لفظ. )١(من التجارة: قال] َْ
 يعني بذلك من طيبات ما كسبتم: قال اإلمام الطربي رمحه اهللا

ما إما بتجارة، وإ: ُّزكوا من طيبات ما كسبتم، بترصفكم: جل ثناؤه
 وقال اإلمام )٣(الطيبات اجليادبصناعة، من الذهب والفضة، ويعني بـ 

وهي اإلجارة، وسيأيت : ٍالكسب يكون بتعب بدن: القرطبي رمحه اهللا
وقال اإلمام البغوي رمحه اهللا . )٤(وهو البيع: ٍحكمها، أو مقاولة يف جتارة

ْمن طيبات ما كسبتم[: تعاىل َ َ ُِّ َْ َ ِْ  y قال ابن مسعود من خیار، ] َِ

ْما كسبتم[من حالالت : ومجاھد َ َُ وقال . )٥(بالتجارة، والصناعة ] َْ
من ... يأمر تعاىل عباده املؤمنني باإلنفاق: اإلمام ابن كثري رمحه اهللا

يعني التجارة، :  اكتسبوها، قال جماهدطيبات ما رزقهم من األموال التي
يأمر تعاىل : وقال العالمة السعدي رمحه اهللا. )٦(...بتيسريه إياها هلم

عباده املؤمنني بالنفقة من طيبات ما يرس هلم من املكاسب ومما أخرج هلم 
 .)٧(من األرض

اهد صحيح اإلسناد كـام ذكـر أبـو ، وأثر جم٦١٢١، برقم ٥/٥٥٦، )تفسري الطربي( جامع البيان )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩الرباء، وأبو أنس يف زكاة عروض التجارة، ص 

 .٦١٢٤، برقم ٥/٥٥٦، )تفسري الطربي( جامع البيان )٢(
 .٥/٥٥٦ تفسري الطربي، )٣(
 .٣/٣٢٢ تفسري القرطبي، )٤(
  .١/٢٥٢ تفسري البغوي، )٥(
 .، طبعة دار السالم٢١٢ تفسري ابن كثري، ص )٦(
  .١١٥السعدي، ص  تفسري )٧(
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١٨١ 
 لقوله ُباب صدقة الكسب والتجارة؛: قال اإلمام البخاري رمحه اهللا

ْيا أهيا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم[ :تعاىل َ َ ِّ َ َُ َ ُْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ََ َّ َ قال احلافظ ابن  )١(]ُّ
ًرد هذه الرتمجة مقترصا عىل اآلية بغري حديث، هكذا أو: حجر رمحه اهللا

َيا أهيا [ :وكأنه أشار إىل ما رواه شعبة عن احلكم عن جماهد يف هذه اآلية ُّ َ َ
ْالذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم َ َ ِّ َُ َ ُْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ  .)٣)(٢(...قال من التجارة احلالل ] َّ

ْخذ من [: تعاىل عموم قوله لثاني من القرآن الكريم،الدليل ا ِ ْ ُ
َأموال ْ ٌهم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن ـَِ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ َْ َ ِّ َ ُ ُ ََ َّ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ ِّ َ ً َ

ْهم ـَل ِ سميع عليمواهللاُ َِ ٌ َ[)٤(. 
 :ذكر اإلمام القرطبي رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية مسائل منها

َخذ من أموال[: قال ْْ َ ِ ْ ًهم صدقةـُِ َ َ َ ْ مطلق غري مقيد برشط يف املأخوذ، ]ِ
ذ، وال املأخوذ منه، وإنام بيان ذلك يف واملأخوذ منه، وال تبني مقدار املأخو

السنة واإلمجاع، حسب ما نذكره، فتؤخذ الزكاة من مجيع األموال، وقد 
 الزكاة يف املوايش واحلبوب، والعني وهذا ما ال خالف فيه،  rأوجب النبي 

 .)٥(...كاخليل وسائر العروض: واختلفوا فيام سوى ذلك

  .١٤٤٥، قبل احلديث رقم ٢٩ البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الكسب والتجارة، رقم الباب )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٣٠٧ فتح الباري برشح صحيح البخاري، )٢(
، ٤/٥٤ً وممـن اســتدل هبــذه اآليــة أيــضا عــىل وجـوب زكــاة التجــارة الــصنعاين يف ســبل الــسالم، )٣(

 .، وغري ذلك٤/٢٩٢واملاوردي يف احلاوي الكبري، 
 .١٠٣: اآلية،  سورة التوبة)٤(
 .٨/٢٢٨ اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )٥(
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١٨٢ 

 بأن يأخذ من أمواهلم  rأمر تعاىل رسوله : وقال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا
 أمواهلمصدقة يطهرهم ويزكيهم هبا، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمري يف 

ًإىل الذين اعرتفوا بذنوهبم وخلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا ً ً)١(. 
َوالذين يف أموال[: عموم قول اهللا تعالى: الدليل الثالث َ َْ َ ِ ِ ٌّهم حق ـَِّ َ ْ ِ

ُمعلو ْ َ للسائل وال*ٌمَ ِ ِ ِمحرومـَِّْ ُ : احلق املعلوم: قال قتادة رمحه اهللا. )٢(]َْ
ُوسئل ابن عمر . )٣(الزكاة املفروضة  أهي :  عن هذه اآلية
 .)٤(ًإن عليك حقوقا سوى الزكاة: الزكاة؟ فقال

وإال الذين يف : يقول تعاىل ذكره: قال اإلمام الطربي رمحه اهللا
للسائل الذي يسأله من ماله، واملحروم ، أمواهلم حق مؤقت، وهو الزكاة

 .)٥(ِ حرم الغنى فهو فقري ال يسألالذي قد
أي يف أمواهلم نصيب مقرر لذوي : وقال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا

َويف أموال[: وقال رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل. )٦(احلاجات َْ َ ِهم حق للسائل ـِِ ِ َِّ ٌّْ َ ِ
ِمحرومـَْوال ُ  .)٨(قد أفرزوه للسائل واملحروم، أي جزء مقسوم:  قال)٧(]َْ

 والذين يف أمواهلم حق معلوم: وقال العالمة السعدي رمحه اهللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢٩ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص )١(
  .٢٤:  سورة املعارج، اآلية)٢(
  .٢٣/٦١٣ جامع البيان، للطربي، )٣(
  .٢٣/٦١٣ املرجع السابق، )٤(
  .٢٣/٦١٣ جامع البيان، )٥(
  .١٣٨٠سري القرآن العظيم، ص  تف)٦(
 .١٩:  سورة الذاريات، اآلية)٧(
  .١٢٦٣ تفسري القرآن العظيم، ص )٨(
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١٨٣ 
 وهو واملحروم الذي يتعرض للسؤال للسائلمن زكاة وصدقة، 

 )١( عليهُاملسكني الذي ال يسأل الناس فيعطوه، وال يفطن له فيتصدق
الزكاة واجبة يف عروض : قال العالمة حممد بن عثيمني رمحه اهللا

َويف أموال[: التجارة، والدليل عىل ذلك دخوهلا يف عموم قوله تعاىل َْ َ ْهم ـِِ ِ
َحق للسائل وال َِ ِ َِّ ِمحرومـٌّْ ُ َْ[ )٣)(٢(. 

 :وأما السنة؛ فلعموم األحاديث اآلتية
 ملعاذ بن جبل حني r من السنة عموم قول النبي :الدليل األول
فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من : بعثه إىل اليمن

فأخربهم أن اهللا قد ... :  ويف لفظ ملسلمأغنيائهم فرتد يف فقرائهم
 .)٤(فرض عليهم زكاة تؤخذ من أمواهلم فرتد عىل فقرائهم

وظاهر احلديث العموم يف كل مال، قال العالمة حممد بن صالح 
 .)٥(ال شك أن عروض التجارة مالو: العثيمني رمحه اهللا

 rأمر رسول اهللا :  قالtحديث أيب هريرة  الدليل الثاني من السنة،
ُمنع ابن مجيل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبداملطلب، : بالصدقة فقيل ُ

ًما ينقم ابن مجيل إال أنه كان فقريا فأغناه اهللا ورسوله، وأما r  :فقال النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٨٧ تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص )١(
 .١٩: اآلية،  سورة الذاريات)٢(
 .٦/١٤٠ الرشح املمتع، )٣(
ــه  )٤( ــرقم : متفــق علي ــرقم ١٣٩٥البخــاري، ب ــسلم، ب ــاة يف ، وتقــ١٩، وم ــة الزك دم خترجيــه يف منزل

 .اإلسالم
 .٦/١٤٠الرشح املمتع،  )٥(
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١٨٤ 
ُقد احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهللا، ً خالداخالد فإنكم تظلمون َ ُ ، وأما َ

. فهي عليه صدقة ومثلها معها r ُّالعباس بن عبداملطلب فعم رسول اهللا
خالد  وأما: إىل قوله...  عمر عىل الصدقةrبعث رسول اهللا : ولفظ مسلم

ًفإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه، وأعتاده يف سبيل اهللا، وأما العباس 
 .)١(...فهي عيل ومثلها معها

 ما وأعتاده قد احتبس أدراعه، وأعتاده يف سبيل اهللاr  :وقوله 
قال اإلمام النووي . والسالح وآالت احلربيعده الرجل من الدواب 

أهنم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظن ا منهم : ومعنى احلديث: رمحه اهللا
َّال زكاة لكم عيل، فقالوا : أهنا للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال هلم

إنكم تظلمونه؛ ألنه حبسها : ًإن خالدا منع الزكاة، فقال هلم: rللنبي 
 سبيل اهللا قبل احلول عليها فال زكاة فيها، وحيتمل أن يكون ووقفها يف

لو وجبت عليه زكاة ألعطاها، ومل يشح هبا؛ ألنه قد وقف أمواله : املراد
فكيف يشح بواجب عليه، واستنبط بعضهم من هذا ، ًهللا تعاىل تربعا

وبه قال مجهور العلامء من السلف واخللف، ، وجوب زكاة التجارة
 .)٢(ًخالفا لداود

 :وتأويل الكالم عىل وجهني: وقال اخلطايب رمحه اهللا
ِويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا[: البخاري، كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعاىل:  متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ َ ِِّ َِ َ ََ ِ ِ َ ْ َِ[ 

 .٩٨٣، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، برقم ١٤٦٨برقم 
فـتح البـاري بـرشح صـحيح البخـاري البــن : ، وانظـر٧/٦١ صـحيح مـسلم،  رشح النـووي عـىل)٢

أهنــا للتجــارة فطــالبوه بزكــاة قيمتهــا، فــأعلمهم عليــه الــصالة  ظنــوا((: ، وقــال٣/٣٣٣حجــر، 
والسالم بأنه ال زكاة عليه فيام حبس، وهذا حيتاج لنقل خاص، فيكون فيه حجة ملن أسقط الزكـاة 

إحكـام األحكـام رشح : ً، وانظـر أيـضابهـا يف عـروض التجـارةّعن األموال املحبسة، وملـن أوج
 .١٩٤ – ٢/١٩١عمدة األحكام البن دقيق العيد، 
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١٨٥ 
أنه إنام طولب بالزكاة عن أثامن األدراع والعتاد عىل أهنا : أحدمها

ً أنه ال زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبسا rكانت للتجارة، فأخرب النبي 
يف سبيل اهللا، وفيه دليل عىل وجوب الزكاة يف األموال التي ترصد 

ة، وهو كاإلمجاع من أهل العلم، وزعم بعض املتأخرين من أهل للتجار
 .)١(هو مسبوق باإلمجاع، الظاهر أنه ال زكاة فيها

يف اإلبل :  يرفعهt ما روي من حديث أيب ذر :الدليل الثالث
 .)٢(صدقتها، ويف البقر صدقتها، ويف البز صدقته صدقتها، ويف الغنم
إنام األعامل :  من السنة، قوله عليه الصالة والسالم:الدليل الرابع

: مني رمحه اهللاقال العالمة ابن عثي. )٣(وإنام لكل امرئ ما نوى، بالنيات
أريد الذهب والفضة، : ماذا يريد هبذه األموال؟ لقال: ولو سألنا التاجر

زكاة العروض واجبة بالنص : فعىل هذا نقول.. أريد النقدين
 .)٤(والقياس

 :فمنها على سبيل المثال ال الحصر ما يأتي: وأما اآلثار
 .١٦٢٣، برقم ٢/٢٧٣ معامل السنن للخطايب، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١/٣٨٨، واحلــاكم، ٢/١٠٢، والرتمــذي يف العلــل الكبــري، ٢١٥٥٧، بــرقم ٣٥/٤٤٢ أمحــد، )٢(
غـريهم كثـري، ولكـن احلـديث ضـعفه األلبـاين يف ، و٤/١٤٧، والبيهقـي، ٢/١٠٢والدارقطني، 

، ٣٥/٤٤٢، وحمققـو مـسند اإلمـام أمحـد، ١١٧٨، بـرقم ٣/٣٢٤سلـسلة األحاديـث الـضعيفة، 
:  بـالراءويف الرب((و أما من صحف ،  بالزاي املعجمةويف البز((، وذكروا أن لفظة ٢١٥٥٧برقم 

َّواسـتدل بحـدي. وضعفوا احلديث كام تقـدم، فال وجه له كـان يأمرنـا أن ((: ث سـمرة بـن جنـدبُ
، وضعفه األلباين يف إرواء الغليـل، ]١٥٦٢أبو داود، برقم  [نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع

 .٨٢٧، برقم ٣/٣١٠
ــه)٣( ــق علي ــرقم :   متف ــرقم١البخــاري، ب ــسلم، ب ــاة يف ١٩٠٧: ، وم ــة الزك ــدم خترجيــه يف منزل ، وتق

 .اإلسالم، يف رشوط صحة الزكاة
 .٦/١٤١رشح املمتع،  ال)٤(
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١٨٦ 

ْيس يف العرض زكاة؛ ل:  أنه قال عن ابن عمر :األثر األول َ
 .)١(إال أن يراد به التجارة

وكان ، ٍ كام قال عبدالرمحن بن عبد القارئt عن عمر :األثر الثاني
عىل بيت املال يف زمن عمر مع عبيد اهللا بن األرقم، فإذا خرج العطاء مجع 

جارة فحسب عاجلها وآجلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد عمر أموال الت
 .)٢(والغائب

 وكان عىل – عن عمر بن عبدالعزيز، قال زريق بن حيان :األثر الثالث
أن عمر بن وسليامن،وعمر بن عبدالعزيز،فذكر جواز مرص يف زمن الوليد 

َّأن انظر من مر بك من املسلمني فخذ مما ظهر من : عبدالعزيز كتب إليه
ًمن كل أربعني دينارا دينارا: أمواهلم مما يديرون من التجارات ، فام نقص ً

ًفبحساب ذلك حتى يبلغ عرشين دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها وال 
 .)٣(ًتأخذ منها شيئا

، وابن أيب شـيبة، ٢/٤٦، والشافعي يف األم، ٤/٩٧، وعبدالرزاق يف املصنف، ٤/١٤٧ البيهقي، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقـال ٩/٣١٠، وهو صحيح اإلسـناد كـام قالـت اللجنـة الدائمـة يف جممـوع الفتـاوى، ٣/١٨٣

رو بـن واحـتج بـأثر عـن عمـ. بسند صحيح(( ٤/٦٣٢عبدالقادر األرنؤوط يف جامع األصول، 
ٌما يل مال إال جعاب وأدم، فقال: فقلت. ِّأد زكاة مالك: أمرين عمر فقال((: محاس عن أبيه، قال َ ٌ ٌ :
ِّقومها ثم أد زكاهتا ِّ]  وضعفه األلبـاين يف إرواء الغليـل ٤/١٤٧، والبيهقي ٢/١٢٥الدارقطني ،

 ].٨٢٨برقم 
، ١١٧٨، بـــرقم ٥٢٦ – ٥٢٠، وأبـــو عبيـــد يف األمـــوال، ص ٣/١٨٤ مــصنف ابـــن أيب شـــيبة، )٢(

ــت اللجنــة الدائمــة ٥/٢٣٤، وصــححه ابــن حــزم يف املحــىل، ١٢١١ ، ولكــن مل يعمــل بــه، وقال
 ].٩/٣٠٩فتاوى اللجنة،  [للبحوث العلمية برئاسة ابن باز بأنه ثابت، 

، وإسناده حسن، كـام ٢٠، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض، برقم ١/٢٥٥ موطأ اإلمام مالك، )٣(
 .٤/٦٣٢قادر األرنؤوط يف جامع األصول البن األثري بتحقيقه، قال عبدال
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١٨٧ 
وأمجعوا عىل : فقال اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا تعاىل وأما اإلجماع

 .)١(ال عليها احلولالزكاة إذا ح: أن يف العروض التي تدار للتجارة
: ومل خيتلف العلامء أن العروض كلها: وقال اإلمام ابن عبدالرب رمحه اهللا

 .)٢(من العبيد، وغري العبيد إذا مل تكن تبتاع للتجارة أنه ال زكاة فيها
اإلمام : ًوقد نقل اإلمجاع عن ابن املنذر رمحه اهللا موافقة له عىل ذلك

، )٤(مام الصنعاين رمحه اهللا يف سبل السالم واإل)٣(ابن قدامة رمحه اهللا
، )٦(وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، )٥(واإلمام النووي رمحه اهللا
 .)٧(والعالمة الشوكاين رمحه اهللا

ذهب عامة أهل العلم إىل أن التجارة : وقال اإلمام البغوي رمحه اهللا
فيخرج منها ربع ًجتب الزكاة يف قيمتها، إذا كانت نصابا متام احلول، 

 .)٨(العرش
أمجع املسلمون عىل أن الزكاة فرض واجب : ٍوقال أبو عبيد رمحه اهللا

 .)٩(فيها، وأما القول اآلخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا
 .١٣٧، برقم ٥٧ اإلمجاع البن املنذر، ص )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧/١٢٩ التمهيد البن عبدالرب، )٢(
 .٤/٢٤٨ املغني، البن قدامة، )٣(
 .٤/٥٤ سبل السالم، )٤(
 .٦/٤٧ املجموع للنووي، )٥(
 .٢٥/١٥ جمموع فتاوى ابن تيمية، )٦(
 .٤/١٦٣وطار،  نيل األ)٧(
 .٦/٣٥٠ رشح السنة للبغوي، )٨(
 .٤٢٩ األموال، أليب عبيد، ص )٩(
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١٨٨ 

جتب الزكاة يف : فقال اإلمام النووي رمحه اهللا وأما القياس،
طلب هبا نامء املال، ؛ وألن التجارة يtٍّعروض التجارة؛ حلديث أيب ذر 

 .)١(فتعلقت هبا الزكاة، كالسوم يف املاشية
ٍوقال اإلمام ابن رشد رمحه اهللا ُ : إن العروض املتخذة للتجارة مال

أعني . مقصود به التنمية، فأشبه األجناس الثالثة التي فيها الزكاة باتفاق
 .)٢(والفضة، واملاشية، والذهب، احلرث

 :وض التجارةوجوب زكاة عر: ثالثاً
ًقال به األئمة األعالم املحققون قديام وحديثا من أهل العلم : ً

فهو كاإلمجاع، ومنهم عىل سبيل املثال ، واإليامن والفقه ملقاصد اإلسالم
 :ال احلرص، ما يأيت
، واإلمام )٥(اإلمام أبو حنيفة: )٤(، واألئمة األربعة)٣(الفقهاء السبعة

، وكثري من علامء اإلسالم )٨(واإلمام أمحد، )٧(، واإلمام الشافعي)٦(مالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٤٧ املجموع للنووي، )١(
 .١/٢٥٤ بداية املجتهد، البن رشد، )٢(
سـعيد بـن املـسيب، وعـروة بـن الـزبري، وأبـو : ، والفقهـاء الـسبعة هـم٤/٥٤ سبل الـسالم للـصنعاين، )٣(

م بن حممد ابن أيب بكر الصديق، وعبيـداهللا بـن عبـداهللا بـن عتبـة سلمة بن عبدالرمحن بن عوف، والقاس
 .٤/٢٤٨املغني البن قدامة : انظر. بن مسعود، وسليامن بن يسار، وخارجة بن زيد ابن ثابت

 .٣٤٢ الفقه عىل املذاهب األربعة للجزيري، ص )٤(
 .٣٤٢ املرجع السابق،  ص )٥(
 .١/٢٥٥ املوطأ، )٦(
 .٢/٦٨ األم للشافعي، )٧(
 .٤/٢٤٨ املغني البن قدامة، )٨(
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١٨٩ 
، )١( تيميةشيخ اإلسالم ابن: واألئمة األعالم ال حييص عددهم إال اهللا، ومنهم

، )٥(، واحلافظ ابن حجر)٤(، واإلمام النووي)٣( وأبو عبيد،)٢(وابن القيم
، )٨(، والعالمة الشوكاين)٧(، والعالمة الصنعاين)٦(واإلمام ابن قدامة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : املعارصين، ومن )٩(لبغويواإلمام ا
، والعالمة حممد بن )١١( واإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز،)١٠( واإلفتاء

 وغريهم )١٣(، والعالمة عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين)١٢(صالح العثيمني
ٍ عبيد بل هو إمجاع بني أهل العلم إال من شذ؛ وهلذا قال اإلمام أبو، كثري ُ

، وأما )١٤(أمجع املسلمون عىل أن الزكاة فرض واجب فيها: رمحه اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥/١٥ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، )١(
 .٢/٥ زاد املعاد البن القيم، )٢(
 .٤٢٩ األموال أليب عبيد، ص )٣(
 .٦/٤٧ املجموع للنووي، )٤(
 .٣/٣٣٣ فتح الباري برشح صحيح البخاري، )٥(
 .٤/٢٤٨ املغني )٦(
 .٤/٥٤ سبل السالم، )٧(
 .٤/١٦٣وطار،  نيل األ)٨(
 .٦/٣٥٠ رشح السنة، )٩(
ِّ، وقد بدأت اللجنة ببحث قيم ذكروا فيه األدلة ٣٦٢ – ٩/٣٠٨ جمموع فتاوى اللجنة الدائمة، )١٠( ٍ

 .عىل وجوب الزكاة يف عروض التجارة، وردوا عىل ابن حزم الظاهري ومن شذ معه
 .١٩٤ – ١٤/١٥٩ جمموع فتاوى ابن باز، )١١(
 .٢٤٦ – ١٨/٢٠٥، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ٦/١٤٠ الرشح املمتع، )١٢(
 .١/٣٢٠ إهباج املؤمنني برشح منهج السالكني، )١٣(
 .فرض واجب يف عروض التجارة:  أي)١٤(
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 .)٢)(١(القول اآلخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢٩ األموال، أليب عبيد، ص )١(
عفـوت ((:  قـالrوحكي عـن مالـك وداود أنـه ال زكـاة فيهـا؛ ألن النبـي ((:  قال اإلمام ابن قدامة)٢(

، وابـن ماجـه ٢٤٧٧، والنـسائي بـرقم ١٥٧٤أبـو داود، بـرقم . [اخليل والرقيقلكم عن صدقة 
وتقدم خترجيه يف زكاة األثامن، ثم قـال ابـن ] ١/٤٣٦وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 

وخربهم املراد به زكاة العني ال زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا، عىل أن خربهم عـام ((: قدامة رمحه اهللا
 t، واستدلوا كـذلك بحـديث أيب هريـرة ]٤/٢٤٩املغني، . [ خاص، فيجب تقديمهوحديثنا

، ومسلم، بـرقم ١٤٦٣البخاري، برقم : متفق عليه [ليس عىل املسلم يف عبده وال فرسه صدقة((
الفرس والعبد املعـد للخدمـة ال لعـروض : بأن املراد: ، ونوقش االستدالل هبذين احلديثني]٩٨٢

كــالثوب، والبيــت، : ًة فــيهام؛ ألن ذلــك يكــون خاصــا بــه يــستعمله وينتفــع بــهالتجـارة، فــال زكــا
 ].٦/١٤١الرشح املمتع، البن عثيمني [والسيارة التي يستعملها، كل هذه ليس فيها زكاة 

ليس يف حب وال ثمر صدقة حتى يبلـغ مخـسة أوسـق، وال فـيام دون مخـس ((: rواستدلوا بقوله 
، ومسلم، برقم ١٤٨٤البخاري، برقم : متفق عليه [ق صدقةذود صدقة، وال فيام دون مخس أوا

فـدل عمـوم ذلـك أهنـا لـيس فيهـا زكـاة سـواء ((: قال املسقطون لزكاة العروض التجاريـة] ٩٧٩
م ال، وجياب عن ذلك بحمله عىل عدم وجوب الزكاة يف أعياهنـا، وهـذا ال ينـايف أعدت للتجارة أ

مقــصودة ألعياهنــا، وإنــام هــي  والفــضة؛ فإهنــا ليــست، مــن الــذهب: وجــو ب الزكــاة يف قيمتهــا
مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي املعتربة، وبذلك جيمـع بـني أدلـة نفـي وجوهبـا يف العـروض 

ًوقالت اللجنة أيـضا ] ٩/٣١٠ اللجنة الدائمة  للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى. [وإثباهتا فيها
 لسؤال عن القول بعدم الوجـوب يف عـروض التجـارة فأجابـت ٨٨٩٥يف إجابة عىل الفتوى رقم 

واإلمجـاع، ، والـسنة، بالكتـاب: ًثبت وجوب الزكاة يف النقود ذهبا كانت أو فضة((: اللجنة بقوهلا
ًقصودة لذاهتا، وإنام املقصود منها النقود ذهبا كانت أو فضة، واألمـور وعروض التجارة ليست م

 ولذا مل جتب الزكاة يف الرقيق املتخـذ إنام األعامل بالنيات((: rإنام تعترب بمقاصدها؛ لقول النبي 
ى، وال يف الثيـاب املتخـذة للخدمـة، وال يف اخليـل املتخـذة للركـوب، وال يف البيـت املتخـذ للـسكن

ًلباسا، وال يف الزبرجد، والياقوت، واملرجان ونحوها إذا اختذت للزينة، أما إذا اختـذ كـل مـا ذكـر 
والفـضة، ومـا يقـوم ، مـن الـذهب: ونحوه للتجـارة فالزكـاة واجبـة فيـه؛ لكونـه قـصد بـه النقـود

 ال يقـول بتعليـل األحكـام، مقامها، وإنام نفى ابن حزم وجوب الزكـاة يف عـروض التجـارة؛ ألنـه
والقول بعدم تعليل األحكام، وأهنا مل ترشع حلكم قول باطل، والصحيح أهنا معللة، وأهنا نزلـت 
حلكم، لكنها قد يعلمها العلـامء فيبنـون عليهـا، ويتوسـعون يف األحكـام، وقـد ال يعلمهـا العلـامء 

أهل العلـم، فمـن منـع زكـاة مـا فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك األئمة األربعة، واألكثر من 
= 
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 :  شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو اآلتي: رابعاً
 نية التجارة يف عروض التجارة؛ ألن العروض خملوقة :الشرط األول

فال تصري للتجارة إال بالنية، ويعترب وجود النية يف ، ستعامليف األصل لال
: rمجيع احلول؛ ألهنا رشط أمكن اعتباره يف مجيع احلول، فاعترب فيه؛ لقوله

وإنام لكل امرئ ما نوىإنام األعامل بالنيات ،)٢)(١(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لديه من عروض ا لتجارة فهو خمطئ، واألحاديـث الـواردة يف إجياهبـا يف العـروض وإن كـان فيهـا  =
عبدالعزيز ابن بـاز، : اللجنة الدائمة املكونة من [ضعف، صاحلة لالعتضاد، والتأييد هلذا األصل

 ].٩/٣١٢وعبدالرزاق عفيفي، وعبداهللا بن غديان، وعبداهللا بن قعود، 
ــه)١( ــرقم :  متفــق علي ــرقم )١(البخــاري، ب ــسلم، ب ــاة يف ١٩٠٧، وم ــة الزك ، وتقــدم خترجيــه يف منزل

 .اإلسالم يف رشوط صحة الزكاة
 : واختلف األئمة األربعة يف رشوط وجوب الزكاة يف عروض التجارة عىل النحو اآليت)٢(
 :                                 الزكاة يف عروض التجارة برشوط ستة: قالوا جتب:  الشافعية– ١

 .كرشاء ونحوه: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: الرشط األول
 .أن ينوي هبذه العروض التجارة حال املعاوضة: الرشط الثاين

 .أن ال يقصد باملال القنية، فإن قصد ذلك انقطع احلول: الرشط الثالث
 .                                   ضميض حول من وقت ملك العرو: الرشط الرابع
 .ًأن ال يصري مجيع مال التجارة أثناء احلول نقدا من جنس ما تقوم به العروض: الرشط اخلامس
   .ًأن تبلغ قيمة العروض آخر احلول نصابا: الرشط السادس

 :جتب زكاة عروض التجارة برشوط منها: قالوا:  احلنفية– ٢
 .ًتها نصابا من الذهب أو الفضةأن تبلغ قيم: الرشط األول
 .واملعترب طرفا احلول ال وسطه، أن حيول عليها احلول: الرشط الثاين

 .أن ينوي التجارة، وأن تكون هذه النية مصحوبة بعمل جتارة: الرشط الثالث
أن تكون العني املتجر فيهـا صـاحلة لنيـة التجـارة، فلـو اشـرتى أرض عـرش وزرعهـا أو : الرشط الرابع

 وزرعه، وجـب يف الـزرع اخلـارج العـرش دون الزكـاة، أمـا إذا مل يـزرع األرض العـرشية فـإن ًبذرا
 .الزكاة جتب يف قيمتها

ًجتب زكاة عروض التجارة مطلقا، سواء كان التاجر حمتكرا أو مديرا، برشوط مخسة: قالوا:  املالكية– ٣ ً ً: 
= 
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ً أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصابا من أقل الثمنني :الشرط الثاني
َّقيمة فإذا بلغ أحدمها نصابا دون اآلخر قومه به، وال ] أي الذهب والفضة[ ً ً

ًفإن بلغ نصابا من كل ... يعترب ما اشرتاه به؛ ألن تقويمه حلظ الفقراء
ظ ألهل الزكاة، فإن استويا َّمن الذهب والفضة، قومه بام هو أح: ٍواحد

ليس فيام دون r :قومه بام شاء منهام، واألصل يف اعتبار النصاب قوله 
، وال فيام دون مخس ذود صدقة، وال فيام دون مخس مخسة أوسق صدقة

فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها ...r :؛ ولقوله )١(أواق صدقة
 حتى - يعني يف الذهب -احلول ففيها مخسة دراهم، وليس عليك يشء 

 .)٢(ًيكون لك عرشون دينارا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لثياب، والكتبكا: أن يكون العرض مما ال تتعلق الزكاة بعينه: الرشط األول =
 .كرشاء، وإجارة: ًأن يكون العرض مملوكا بمبادلة حالية: الرشط الثاين

     .أن ينوي بالعرض التجارة حال رشائه: الرشط الثالث
ًأن يكون ثمنه عينا أو عرضا امتلكه بمعاوضة مالية:  الرشط الرابع ً          . 
ًب أو الفضة إن كان حمتكـرا، أو بـأي يشء أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذه: الرشط اخلامس

ًمنهام ولو درمها إن كان مديرا ً. 
 :ًجتب الزكاة يف عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا برشطني: قالوا:  احلنابلة– ٤

 .كالرشاء، فلو ملك العروض بغري فعله، كأن ورثها فال زكاة فيها: أن يملكها بفعله: الرشط األول
ينوي التجارة حال التمليك، بأن يقـصد التكـسب هبـا، وال بـد مـن اسـتمرار النيـة يف أن : الرشط الثاين

ًمجيع احلول، أما لو اشرتى عرضا للقنية ثم نوى به التجارة بعد ذلك فال يصري للتجـارة إال احلـيل 
 ].٣٤٤ - ٣٤٢كتاب الفقه عىل املذاهب األربعة، للحريري، ص [املتخذ للبس 

، وتقــدم خترجيــه يف منزلــة الزكــاة يف ٩٧٩، ومــسلم، بــرقم ١٤٨٤ بــرقم البخــاري،:  متفــق عليــه)١(
 .اإلسالم يف رشوط الزكاة

، وتقـدم خترجيـه يف ١/٣٤٦، وصححه األلباين يف صـحيح سـنن أيب داود، ١٥٧٣ أبو داود، برقم )٢(
 .زكاة الفضة((زكاة األثامن 
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١٩٣ 

 مال زكاة حتى وليس يف...r : احلول؛ لقوله :الشرط الثالث
، ويعترب وجود النصاب يف مجيع احلول؛ ألن ما )١(حيول عليه احلول

 .اعترب له احلول والنصاب، اعترب وجوده يف مجيعه، كاألثامن
ًوإذا اشرتى للتجارة عرضا ال يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد احلول عليه  ً

ًنصابا، وإن ملك نصابا فنقص انقطع احلول، فإن عاد فنام من حني صار  ً
وإن ، فبلغ النصاب استأنف احلول، عىل ما ذكر يف زكاة السائمة واألثامن

ٌملك نصابا يف أوقات فلكل نصاب حول، وال يضم نصاب إىل نصاب؛  ٍ ِّ ً
ُألن املال املستفاد يعترب له احلول عىل ما ذكر سابقا، وإن مل يكمل  ْ َ ً

ب األول إال بالثاين فحوهلام منذ ملك الثاين، وإن مل يكمال إال النصا
 .بالثالث فحول اجلميع من حني كمل النصاب

ًوإذا اشرتى نصابا للتجارة بآخر مل ينقطع احلول؛ ألن الزكاة تتعلق 
بالقيمة، والقيمة فيهام واحدة انتقلت من سلعة إىل سلعة، فهي كدراهم 

رتاه بأثامن مل ينقطع احلول؛ ألن قيمة األثامن نقلت من بيت إىل بيت، وإن اش
كانت ظاهرة فاسترتت يف السلعة، وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب 
ِاألثامن، مل ينقطع احلول لذلك، وإن اشرتى نصابا للتجارة بعرض للقنية أو  ْ َ ِ ً
ْبام دون النصاب من األثامن، أو عرض للتجارة انعقد احلول من حني  َ

َما اشرتى به مل جير يف حول الزكاة، فلم يبن عليه، ولو اشرتى الرشاء؛ ألن  ُ ِ
ًنصابا للتجارة بنصاب سائمة أو سائمة بنصاب جتارة انقطع احلول؛ ألهنام 
خمتلفان، فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشرتى به نصاب سائمة للقنية مل 

، وتقـدم ١/٤٣٦ أيب داود، ، وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن١٥٧٣بـرقم ،  أخرجه أبـو داود)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .خترجيه يف منزلة الزكاة يف اإلسالم يف رشوط وجوب الزكاة
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َّة لقوته فإذا ينقطع احلول؛ ألن السوم سبب للزكاة، إنام قدم عليه زكاة التجار

 .)١(زال املعارض ثبت حكم السوم؛ لظهوره
ًوإن اشرتى أرضا ونخال للتجارة، فزرعت األرض وأثمر النخل،  ً

بأن بدأ الصالح يف الثمر، واشتد احلب، عند متام احلول، : واتفق حوهلام
ِّوكانت قيمة األرض تبلغ نصاب التجارة، فاألقرب للصواب أنه يزكي 

 .)٢(رة؛ ألنه مال جتارة جتب فيه زكاة التجارة كالسائمةاجلميع زكاة التجا
من نية التجارة، وبلوغ النصاب، ومتام احلول يف : وهذه الرشوط

عروض التجارة، تضاف إليها الرشوط العامة يف الزكاة التي ذكرهتا يف 
 .)٣(أول الزكاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٥ – ٤/٢٥١، واملغني، ١٦٤ – ٢/١٦٢الكايف البن قدامة، :  انظر)١(
، واختـاره القـايض وجـزم بـه كـام ذكـر ٤/٢٠٣  وقدم هذا القول العالمـة ابـن مفلـح يف الفـروع، )٢(

بــل يزكــي الثمــر واحلــب زكــاة العــرش، ويزكــي األرض : وقيــل، ٧/٦٩املــرداوي يف اإلنــصاف، 
األصل زكاة القيمة، وقدمه يف املغني، والكايف، بل اختاره ونرصه، وهو قول أيب حنيفـة وأيب ثـور 

، ٤/٢٠٣، والفــروع البــن مفلــح، ٢/١٦٤، والكــايف لــه، ٤/٢٥٦املغنــي البــن قدامــة، : انظــر[
 ].٣/٢٦٧وحاشية ابن قاسم عىل الروض، 

، كـالبيع: وهو أن يملك عروض التجارة بفعله، بنية التجـارة: ويف مذهب اإلمام أمحد رشط آخر )٣(
 :وهذه املسألة هلا ثالث حاالت. ونحو ذلك، وقبول اهلدية، والنكاح

 .أن يملكها بفعله بنية التجارة، كام لو اشرتى هذه األرض للتجارة ففيها الزكاة: احلالة األوىل 
 يملكها بغري فعله كاملرياث، وينوهيا للتجارة، فاملذهب ال تكـون عـروض جتـارة أن: احلالة الثانية 

 .فليس فيها زكاة
أن يملكها بفعله بغري نية التجـارة ثـم ينوهيـا للتجـارة، فاملـذهب ال تكـون للتجـارة : احلالة الثالثة 

 .فليس عليها زكاة
إنـام ((: rوهذه الرواية هي أقرب؛ لقوله ويف رواية لإلمام أمحد أن العرض يصري للتجارة بمجرد النية،  

أبو بكر، وابن أيب موسـى، وابـن عقيـل، وصـاحب : وهي التي اختارها] متفق عليه [األعامل بالنيات
= 
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١٩٥ 

 :حول عروض التجارة ال ينقطع بالمبادلة أو البيع: خامساً
ٍ عرضا للتجارة بنقد أو باعه به، بنى عىل حول األول؛ ألن فإذا اشرتى ً ْ َ

من : الزكاة جتب يف قيم العروض، وهي من جنس النقد، وحتى هبيمة األنعام
اإلبل، والبقر، والغنم، إذا قصد هبا التجارة؛ فإنه يزكيها زكاة العروض، وال 

ها أو بغري سواء باعها بجنس: ينقطع احلول إذا باعها وهي من عروض التجارة
التجارة فال ينقطع ] عروض[أما حول : جنسها، قال اإلمام البغوي رمحه اهللا

باملبادلة؛ ألن زكاة التجارة جتب يف القيمة، والقيمة باقية يف ملكه وقت املبادلة؛ 
 .)١(ألن ملكه ال يزول عن أحدمها إال ويملك اآلخر

 :ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال: سادساً
ًلو ملك نصابا من عروض التجارة وربح يف قيمته، فإنه يزكي ف

رأس املال مع الربح، حتى لو مل يربح هذا الربح إىل آخر احلول، : اجلميع
فإنه يزكيه مع رأس املال، أما إذا كانت قيمة التجارة دون النصاب ثم 
حصل الربح، فإن بداية احلول من كامل النصاب بالربح، وكذا إذا ارتفع 

 التجارة فإن الزكاة جتب يف مجيع القيمة، وإن نقص سعر التجارة سعر
 .)٢(َّزكى القيمة احلارضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. فيها الزكاة عىل القول الراجح((: ٦/١٤٥الفائق، وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف الرشح املمتع،  =
 ].٧/٥٦اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، للمرداوي : وانظر[

، ٢/١٦٤، والكايف البن قدامـة، ١٨/٥١فتاوى ابن عثيمني، : ، وانظر١٩٥ الزكاة، للبغوي ص )١(
 .٤/٢٥٥واملغني، 

، ٢/١٦٥، والكــايف، ٧/٧١، ٣٢٠ – ٦/٣١٤املقنــع مــع الــرشح الكبــري واإلنــصاف، :  انظــر)٢(
، واملختــارات اجلليــة يف املــسائل ٣٩ – ٣٣، و٢٣ – ٦/٢٢والــرشح املمتــع، ، ٤/٢٥٨واملغنــي، 

= 
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وإذا تم احلول عىل مال املضاربة فعىل صاحب املال زكاة رأس املال، 
 .)١(وزكاة حصته من الربح؛ ألن حول الربح حول األصل

 : والفضة في تكميل النصابتضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب: سابعاً
، وقال رمحه )٢(ًال نعلم فيه خالفا: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا

ولو كان له ذهب، وفضة، وعروض وجب ضم : اهللا يف موضع آخر
ٌاجلميع بعضه إىل بعض يف تكميل النصاب؛ ألن العروض مضموم إىل 

 .)٤( )٣( ...كل واحد منهام، فيجب ضمهام إليه ومجع الثالثة
تضم قيمة العروض إىل قيمة الذهب ...: قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا

 .)٥(والفضة؛ ألن املقصود هبام القيمة
 :كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها: ثامناً

من : َّتقوم عروض التجارة عند متام احلول باألحظ ألهل الزكاة
َدراهم من الفضة، فإذا قومت وصارت ال الدنانري من الذهب أو من ال ِّ ُ

وتبلغ النصاب باعتبار الفضة ] الدنانري[تبلغ النصاب باعتبار الذهب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/٥٠، وجمموع فتاوى اإلمام ابن باز، ٧٦الفقهية للسعدي، ص  =
 .٧/٧٣، واملقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف، ٤/٢٦٠، واملغني، ٢/١٦٥ الكايف، البن قدامة، )١(
 .٤/٢١٠ املغني، )٢(
 .٤/٢١٠ املغني البن قدامة، )٣(
ًفأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما يبلغ نصابا بمفرده، أو كان له ((:  قال رمحه اهللا)٤(

نصاب من أحدمها، وأقل من نصاب من اآلخر فقد توقف أمحـد عـن ضـم أحـدمها إىل اآلخـر يف 
. ً نـصابارواية األثرم ومجاعة، وقطع يف رواية حنبل أنه ال زكاة عليه، حتى يبلغ كل واحـد مـنهام

 .وتقدم الرتجيح يف زكاة األثامن] ٤/٢١٠املغني، [
 ].٤/١٩٩الفروع، البن مفلح، : [، وانظر٤/١٤٨ الرشح املمتع، )٥(



  زكاة عروض التجارة

 

١٩٧ 
فنأخذ بتقويمها باعتبار الفضة، فاألحظ للفقراء هو ما تبلغ به ] الدراهم[

ًنصابا من الذهب أو من الفضة، والعكس بالعكس، وال يعترب ما 
 .)١(مة العروض عند متام احلولوإنام املعترب قي، اشرتيت به
ودار ، ً رجل اشرتى عقارا بمبلغ مليون جنيه وعرضه للتجارة:مثال

فكان سعره ثالثة ماليني جنيه، فيزكي ثالثة ماليني، ورجل ، عليه احلول
ًوعندما دار احلول كانت قيمتها مخسني ألفا، ، اشرتى بضاعة بامئة ألف

املعترب قيمة : وض التجارةًفيزكي مخسني ألفا، وهكذا، يف مجيع عر
 .)٢( التجارة عند متام احلول

وال يف ما ال شيء في آالت التجارة التي ال يراد بيعها: تاسعاً
َّأعد لألجرة، ولكن الزكاة يف األجرة إذا حال عليها احلول ُ. 

دواليب، وآالت، يستخدمها للعمل يف : فإذا كان التاجر له يف خمزنه
تاجر : ال إذا أراد هبا عروض التجارة، ومثال ذلكجتارته، فال زكاة فيها إ

حفارات، ومكائن، وأجهزة يستعملها إلصالح جتارته، أو له مطابع : له
وآالت، فال زكاة يف هذه اآلالت إذا مل يعدها للبيع، وإنام الزكاة يف 
ًعروض التجارة التي يديرها، إال إذا أعدها مجيعا للتجارة بحيث نوى 

 .)٣(التجارة ففيها الزكاة مع عروض التجارةأن يبيعها مع عرض 
، ومنـار الـسبيل، ٦/١٤٦، والـرشح املمتـع، ٤/٢٥٣، واملغنـي، ٧/٦١املقنع والـرشح الكبـري، :  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٦٤ مع حاشية ابن قاسم، ، والروض املربع٢٣/٢٧٤، واملوسوعة الفقهية، ١/٢٥٥
ــاز، ٩/٣١٧جممــوع فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة، :  انظــر)٢( ، وجممــوع فتــاوى ابــن ب

 .٢٠٦ – ١٨/٢٠٥، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ١٤/١٧١
ـــح، :  انظـــر)٣( ـــن مفل ـــع، ٤/٢٠٥الفـــروع، الب ـــروض املرب ـــة، ٣/٢٦٤، وال ، واملوســـوعة الفقهي

= 
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واآلالت املعدة لإلجارة ال زكاة فيها إنام الزكاة يف أجرهتا إذا حال 
 .عليها احلول وبلغت النصاب

 تاجر يملك حفارات، وسيارات، ورافعات، يؤجرها :مثال ذلك
عىل الناس وال يريد بيعها إنام يريد احلصول عىل أجرهتا، فهذه ال زكاة 

 .ا وإنام يزكي أجرهتا إذا حال عليها احلولفيه
إنام الزكاة يف أجرهتا، ، العامرات، واألسواق املؤجرة، ال زكاة فيها:وكذلك

 .)١(وما حيصل منها إذا حال عليها احلول
 :ربع العشر: مقدار الواجب في عروض التجارة: عاشراً

؛ الواجب يف زكاة عروض التجارة ربع عرش قيمتها عند متام احلول
، )٢(ربع العرش ويف الرقة:  يف املقدار الواجب يف الفضةrلقول النبي 

من كل : هاتوا ربع العشورt :الفضة، وقال يف حديث عيل : والرقة
ٍدرمها درهم وليس عليكم يشء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت  أربعني َ َّ ٌ ً

ٍمائتي درهم ففيها مخسة د فإذا كان ...:  يف الذهبr، وقال )٣(...راهمَ
فام زاد ، نصف دينار ًلك عرشون دينارا وحال عليها احلول ففيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاوى ابــ٢٣/٢٧٤ = ــة الدائمــة، ١٤/١٨٥ن بــاز، ، وجممــوع فت ــاوى اللجن ، ٣٤٦ – ٩/٣٤٥،وفت
 .١٨/٢٠٧وجمموع فتاوى ابن عثيمني، 

، ٩/٣٣٢، وفتـاوى اللجنـة الدائمـة، ٣/٢٦٨، والـروض املربـع، ٤/٢٠٥ الفروع البـن مفلـح، )١(
 .١٨/٢٠٩، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ١٤/١٨٢، وفتاوى ابن باز، ٣٤٥

 .خترجيه يف مقدار الزكاة يف الذهب والفضة، وتقدم ١٤٥٤ البخاري، برقم )٢(
، وتقـدم خترجيـه يف ١/٤٣٥، وصححه األلباين يف صـحيح سـنن أيب داود، ١٥٧٢ أبو داود، برقم )٣(

 .مقدار زكاة الذهب والفضة
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١٩٩ 
فالواجب يف زكاة عروض التجارة ربع عرش قيمتها، . )١(فبحساب ذلك

مثال ذلك شخص : من الذهب، أو من الفضة باألحظ ألهل الزكاة
 :ًيملك عقارا قيمته عند متام احلول مليون جنيه، فزكاته هي

ًألف جنيها ربعني، يساوي مخسة وعرشين مليون تقسيم أ
 ً] جنيها٢٥.٠٠٠ = ٤٠ ÷ ١٠٠٠.٠٠٠[

ًوشخص آخر له عروض جتارة قيمتها عند متام احلول مخسون ألف رياال 
ألف ومائتني ومخسون : مخسون ألف تقسيم أربعني، يساوي: ًسعوديا، فزكاته
ًرياال سعوديا ً. 

 .)٢(وهكذا] ً رياال١٢٥٠ = ٤٠ ÷ ٥٠.٠٠٠[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتقـدم خترجيـه يف ١/٤٣٦، وصححه األلباين يف صـحيح سـنن أيب داود، ١٥٧٣ أبو داود، برقم )١(
 .الفضةنصاب الذهب، ويف نصاب 

ً واختلـــف العلـــامء يف زكـــاة العـــروض، هـــل جيـــوز إخراجهـــا عرضـــا مـــن نفـــس العـــروض أم)٢( ْ 
وخيرج الزكاة من قيمة العـروض دون ((: ال بد أن تكون من القيمة؟ قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا

ــشافعي ــويل ال ــي، . [عينهــا وهــذا أحــد ق ــال املــرداوي يف اإلنــصاف]. ٤/٢٥٠املغن هــذا ((: وق
 ].٧/٥٥اإلنصاف،  [حيح من املذهب، وعليه األصحاب، قطع به أكثرهمالص

أنه خمري بني اإلخـراج مـن قيمتهـا وبـني اإلخـراج مـن عينهـا؛ : والقول الثاين للشافعي وأيب حنيفة
، والـرشح ٤/٢٥٠املغنـي، [ألهنا مال جتب فيه الزكاة فجاز إخراجهـا مـن عينـه كـسائر األمـوال 

ولنـا أن النـصاب معتـرب بالقيمـة ((: فقـال،  قدامـة رمحـه اهللا هـذا القـولورد ابـن]. ٧/٥٥الكبري، 
كالعني يف سائر األموال، وال نسلم أن الزكاة جتـب يف املـال، وإنـام وجبـت يف : فكانت الزكاة منها

 ].٤/٢٥٠املغني،  [قيمته
 ].٧/٥٥، اإلنصاف [ًوجيوز األخذ من عينها أيضا: وقال الشيخ تقي الدين((: وقال املرداوي

ًجيـوز مطلقـا، ال جيـوز : األقـوال يف املـسألة] ١/٢٩٩[وذكر شيخ اإلسـالم يف الفتـاوى الكـربى، 
وهذا أعدل األقـوال، فـإن ((: ًمطلقا، جيوز يف بعض الصور للحاجة أو املصلحة الراجحة، ثم قال

سن إليـه، كان آخذ الزكاة يريد أن يشرتي هبا كسوة فاشرتى رب املال هبا كسوة وأعطاه فقـد أحـ
َّوأما إذا قوم هو الثياب فأعطاها فقد يقومها بـأكثر مـن الـسعر، وقـد يأخـذ الثيـاب مـن ال حيتـاج 
= 
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 :زكاة األسهم والسندات: ي عشرالحاد
ثم ، ٍحتتاج إىل فهم حلقيقتها، األسهم والسندات معامالت معارصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفتـاوى  [إليها، بل يبيعها فيغرم أجرة املنادي، وربام خرست فيكون يف ذلك رضر عـىل الفقـراء =
 إخـراج زكـاة وجيـوز((: ًوذكر عن شيخ اإلسالم أيضا يف االختيارات الفقهيـة] ١/٢٩٩الكربى، 

األخبـار العلميـة مـن  [جتـب الزكـاة يف عـني املـال: ًالعروض عرضا، ويقوى عىل قول من يقـول
 ].١٥١االختيارات الفقهية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص 

والصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ ألن الزكـاة ((: وقال العالمة السعدي رمحه اهللا
املختـارات اجلليـة  مـن املـسائل الفقهيـة، للـسعدي، ص  [ ...مالـهمواساة فـال يكلفهـا مـن غـري 

ــاز رمحــه اهللا]. ٧٧ ــن ب ــال شــيخنا اب ــاة، ((: وق ــامء يف جــواز أخــذ العــروض يف الزك اختلــف العل
ًطعاما، أو مالبـس، أو غـري : واألرجح جواز ذلك بحسب السعر حني اإلخراج، سواء كان ذلك

موال، واإلحسان إىل الفقـراء؛ وألن الزكـاة مواسـاة، فـال ذلك؛ ملا يف ذلك من الرفق بأصحاب األ
 ].٢٥٤ - ١٤/٢٤٩جمموع فتاوى ابن باز،  [يليق تكليف أصحاب األموال بام يشق عليهم

:  ألهـل الـيمنtالعرض يف الزكـاة، وقـال طـاوس قـال معـاذ : ٌباب((: قال اإلمام البخاري رمحه اهللا
ٍائتوين بعرض ثياب مخيص أو لبيس يف ا ٍ  ألصـحاب لصدقة مكان الشعري والذرة، أهـون علـيكم وخـريٍٍ

أي جـواز : باب العـروض يف الزكـاة: قوله]. ١٤٤٧البخاري، بعد احلديث رقم . [ باملدينةrالنبي 
وافق البخاري يف هذه املـسألة احلنفيـة مـع كثـرة : قال ابن رشيد.  ما عدا النقدينأخذ العرض، واملراد به

خمالفته هلم، لكن قاده إىل ذلك الدليل، وقد أجاب اجلمهور عن قصة معاذ، وعن األحاديث كام سـيأيت 
 وسمعت شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا أثناء تقريره] ٣/٣١٢فتح الباري البن حجر، [عقب كل منها 

يـذكر أن الزكـاة جيـوز إعطائهـا مـن العـروض عنـد : ١٤٤٨عىل صحيح البخاري، قبل احلديث رقـم 
ًاحلاجة للفقري، فلو كان عنـده ريـال مـثال، وأراد أن يعطيهـا األيتـام فـال بـأس أن يعطـيهم إياهـا طعامـا  ً

بس، أو الطعام، أنه إذا رأى العامل أخذ املال: ًحلاجتهم، وكذا لو كان الفقري سفيها، وحديث معاذ حجة
ًبدال من الصدقة للحاجة فله ذلك؛ ألن معاذا كان يأخذ العروض من الصدقة ً] .فـتح البـاري : وانظـر

 ].٣/٣١٢البن حجر، 
ــة ــرشاء مــواد غذائيــة وعيني : وســئل شــيخنا ابــن بــاز رمحــه اهللا، عــن موضــوع رصف مبــالغ الزكــاة؛ ل

السودان، وإفريقيا، خاصة يف : ية الفقرية، مثلكالبطانيات، واملالبس، ورصفها لبعض اجلهات اإلسالم
احلاالت التي ال تتـوفر املـواد الغذائيـة بأسـعار معقولـة يف تلـك البلـدان، أو تكـاد تكـون معدومـة، وإن 

ال مانع من ذلك بعد ((: فأجاب رمحه اهللا... توفرت فهي بأسعار مضاعفة عن األسعار التي تصلهم هبا
 ].١٤/٢٤٦جمموع فتاوى ابن باز،  [ أثابكم اهللا وتقبل منكمالتأكد من رصفها يف املسلمني،
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 :النظر يف زكاهتا عىل النحو اآليت

ٌحصة يف رأس : األسهم مجع سهم، وهو : مفهوم األسهم– ١
 أي رشكة جتارية، أو عقارية، أو صناعية، مالك أم رشكة –مال رشكة ما 

 .)١(زء من أجزاء متساوية لرأس املال وكل سهم ج–عقود 
األسهم حقوق ملكية جزئية، لرأس مال كبري، للرشكات  :وقيل

املسامهة، أو التوصية باألسهم، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية 
 .)٢(لرأس املال
هو صك يمثل حصة من احلصص املتساوية، املقسم : السهم :وقيل

ِّوهذه املسامهة ختول لصاحبها احلق . ةإليها رأس املال املطلوب للمسامه
َّيف احلصول عىل ما خيصه من أرباح عند اقتسام املمتلكات، أو حتمل ما 

 .)٣(خيصه من اخلسارة إن كانت
من البنك،أو الرشكة،أو :السند تعهد مكتوب: مفهوم السند– ٢

احلكومة حلامله بسداد مبلغ مقدر،من قرض يف تاريخ معني، نظري فائدة 
 .)٤(قدرةم

من املرصف، أو الرشكة، أو : ًالسند صك يتضمن تعهدا :وقيل
ًنحومها حلامله بسداد مبلغ مقدر، يف تاريخ معني، نظري فائدة مقدرة غالبا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦٩عمر املرتك، ص :  الربا املعامالت املرصفية يف نظر الرشيعة اإلسالمية، للدكتور)١(
 .١/٥٢١ فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، )٢(
 .١٣  زكاة األسهم والسندات والورق النقدي، للدكتور صالح بن غانم السدالن، ص)٣(
 .١/٥٢١ فقه الزكاة للقرضاوي، )٤(
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 .)١(ٍبسبب قرض عقدته رشكة مسامهة، أو هيئة حكومية، أو أحد األفراد

ئدة السند هو جزء من قرض طويل األجل، تدفع عليه فا :وقيل
 .)٢(ثابتة يف ميعاد معني، وترد قيمته للمقرض يف ميعاد متفق عليه

 
 : الفروق بين األسهم والسندات– ٣

 السهم السندات
وال تدخل قيمته يف ، ً صك يمثل جزءا من قرض– ١

 .رأس املال
 .ً صك يمثل جزءا من رأس املال– ١

 . حامله رشيك بقدر أسهمه– ٢ . حامله دائن وليس برشيك– ٢
 . يصدر قبل تأسيس الرشكة– ٣ . يصدر بعد التأسيس لتوسيع األعامل– ٣
 . كل رشكة مسامهة هلا أسهم– ٤ . ال يلزم أن يكون للرشكة املسامهة سندات– ٤
 ليس لصاحبه احلق يف احلضور والتصويت يف – ٥

 .اجلمعيات العمومية
 للمساهم حق احلضور والتصويت يف – ٥

 .اجلمعيات العمومية
 ال تقع عليه أي أخطار، بل يتأذى بإعسار الرشكة – ٦

 .ولكن حصته مضمونة
 قد يفقد املساهم حصته بسبب إفالس أو – ٦

 .ديون الرشكة
 لصاحب السند فائدة مضمونة يف املوعد املحدد – ٧

 .ربحت الرشكة أم خرست
 ربح املساهم يأخذه إذا ربحت الرشكة – ٧

 .وإال فال
 . ال يمكن إصداره بأقل من قيمته اإلسمية– ٨ . من قيمته اإلسمية يمكن إصداره بأقل– ٨
 . أرباح السهم ال يعرف ميعاد دفعها بالضبط– ٩ . تدفع الفائدة عىل السند يف ميعاد حمدد معروف– ٩

 . ال يمكن خصم كوبون السهم– ١٠ . يمكن خصم كوبون السند– ١٠
 .مته إال عند تصفية الرشكة ال تسدد قي– ١١ . للسند وقت حمدد لسداده– ١١
 حلامله األولوية عند تصفية الرشكة ألنه يمثل – ١٢

 .ًجزءا من ديوهنا
 ال يكون حلامله إال ما فضل بعد أداء ما – ١٢

 .عىل الرشكة من ديون
وهذا العمل ، ً السند هبذه الصفات حيمل قرضا بفائدة– ١٣ ً جواز املعاملة بالسهم بيعا ورشاء إذا – ١٣
 .٣٦٩ الربا واملعامالت املرصفية، ص )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤ زكاة األسهم والسندات، والورق النقدي، ص )٢(
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ل به فهو حرمه اهللا ورسوله، وهو من ربا اجلاهلية، ومن تعام

 .)١( rيدخل حتت اللعنة، وهو حمارب هللا ورسوله 
، كانت الرشكة مباحة ومعروفة ومشهورة

 .وليس فيها غرر وال جهالة
 :على نوعين،  حكم بيع األسهم– ٤

 أسهم يف مؤسسات حمرمة، أو مكسبها حرام، أو :النوع األول
والبنوك التي تتعامل ، الربوية: ثم والعدوان كاملصارفتتعاون عىل اإل

بالربا، أو مؤسسات نوادي القامر، أو دور هلو وجمون، أو غري ذلك مما 
، فاملعاملة يف هذه املؤسسات وغريها مما يشبهها حرام، حرم اهللا تعاىل
: ًأو تعامال، قال اهللا تعاىل، ًأو بيعا لألسهم، مسامهة: سواء كانت

َوتعاو[ َ ُنوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان واتقوا اهللا ََ ْ َّْ ْ َ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َِ ِ ْ َُ ُِّ ِ
ِإن اهللا شديد العقاب َ َِ ِْ ُ َّ ِ[)٢(. 
كالرشكات التجارية :  أسهم يف مؤسسات مباحة:النوع الثاني

املباحة، والصناعية املباحة، والعقارية املباحة، فهذه املسامهة فيها جائزة 
واملشاركة فيها وبيع أسهمها، برشط أن تكون الرشكة معروفة، والقائمون 

وليس فيها غرر وال جهالة، ، اىل ويتقونهعليها ثقات أمناء يراقبون اهللا تع
فهذه جائزة؛ ألن السهم جزء من رأس املال يعود عىل صاحبه بربح ناشئ 

 .)٣(من كسب التجارة والصناعة املباحة، وهذا حالل بال شك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفقـه ٣٧٥ – ٣٦٩، والربـا واملعـامالت املـرصفية، ص ١٥زكاة األسهم والسندات، ص :  انظر)١( =
 .١/٥٢١الزكاة للقرضاوي، 

 .٢: اآلية،  سورة املائدة)٢(
الربــا واملعــامالت املــرصفية يف نظــر الــرشيعة اإلســالمية، ملعــايل الــشيخ الــدكتور عمــر بــن :  انظــر)٣(

 .٣٧١عبدالعزيز املرتك رمحه اهللا، ص 
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 كانت عىل  إذا حكم بيع السندات وشرائها، والتعامل بها،– ٥
بل السابقة، فهي عبارة الصفات املذكورة يف اجلدول املوضح يف الصفحة ق

ًعن قرض بفائدة، وهذا عني الربا، الذي كان موجودا يف اجلاهلية، فإصدار 
هذه السندات من أول األمر عمل غري رشعي، فيكون تداوهلا بالبيع 
ًوالرشاء غري جائز رشعا، وال يصح حلامل السند بيعه هبذه الصفات 

 .)١(وال يظلم،  يظلمال: ًاملذكورة آنفا، وعليه التوبة، وله رأس ماله
 : زكاة األسهم عىل نوعني: كيفية زكاة األسهم– ٦

رشكات :  املسامهة يف الرشكات الصناعية املحضة مثل:النوع األول
األدوية، والكهرباء،واإلسمنت، واحلديد، ونحوها من الرشكات الصناعية، 

ر دائم، وإنام يريدون استثامرها باستمرا، واملشرتكون فيها ال يريدون بيعها
إذا بلغت األرباح %] ٢.٥[فهذه جتب الزكاة يف صايف أرباحها ربع العرش 

ٍنصابا وحال عليها احلول، فكل مساهم جيب عليه تزكية أرباح أسهمه كل  ً
ًسنة بالرشوط املتقدمة آنفا، قياسا عىل العقارات املعدة لألجرة والكراء ً. 

تشرتي البضائع  املسامهة يف رشكات جتارية حمضة، :النوع الثاني
والرشاء، واملضاربات، ونحوها ، كاالسترياد، والتصدير، والبيع: وتبيعها

من املسامهات يف الرشكات التجارية املباحة التي ال يقصد املساهم فيها 
ًوإنام يقصد املتاجرة يف البيع والرشاء، طلبا للربح، فالزكاة ، ًاالستمرار دائام

َّزكاة عروض التجارة، تقوم يف : زكاهتاواجبة يف مجيع ما يملك املساهم و
ًثم تزكى إذا بلغت نصابا مع أرباحها، فالزكاة تكون يف رأس ، آخر كل عام َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ..٣٧٥ – ٣٦٩املرجع السابق، ص :  انظر)١(
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وهذا التقسيم الذي يفتي به شيخنا اإلمام . )١( ًاملال مع الربح مجيعا

إذا كانت األسهم لالستثامر ال : عبدالعزيز ابن باز رمحه اهللا، قال رمحه اهللا
لواجب تزكية أرباحها، من النقود إذا حال عليها احلول وبلغت للبيع فا
 .النصاب

أما إذا كانت األسهم للبيع فإهنا تزكى مع أرباحها كلام حال احلول عىل األصل، 
 .)٢( ...حسب قيمتها حني متام احلول

 السندات املذكورة بصفاهتا السابقة حمرمة ال : زكاة السندات– ٧
ورشاء، ولكن من وقع فيها فعليه التوبة وله رأس ، ًابيع: جيوز التعامل هبا

فالسندات ديون مؤجلة، وال : ماله، ال يظلم وال يظلم، وعىل كل حال
ًإذ إن التحريم ال يكون سببا يف إعفاء ، يمنع من زكاهتا كون الفائدة حمرمة

والصحيح من أقوال أهل العلم يف زكاة الدين . صاحب السند من الزكاة
 :نيأنه عىل نوع

ٍ دين عىل ميلء معرتف به باذل له، فعىل صاحبه زكاته :النوع األول ٍ ٌ
 .)٣(كل سنة كلام حال عليه احلول كأنه عنده، وهو عند املدين كاألمانات

ٍ دين عىل معرس:النوع الثاني ٍأو جاحد، أو مماطل، فالصحيح من ، ٌ
يستقبل به أنه ال يلزم صاحب املال زكاته حتى يقبضه، ثم : أقوال أهل العلم

، وفتـاوى اإلمـام ٦٠٦ – ٦٠٥خمترص الفقه اإلسالمي، ملحمد بـن إبـراهيم التـوجيري، ص :  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ٩/٣٤٩، وفتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء، ١٩٤ – ١٤/١٨٩بــاز، ابــن 
 .٢٣٣ – ١٨/٢١٧، وفتاوى ابن عثيمني، ٣٦٢

 .١/٥٢١فقه الزكاة للقرضاوي، : ، وانظر١٤/١٩١ جمموع فتاوى اإلمام ابن باز، )٢(
 .١٤/٥٣، وجمموع فتاوى ابن باز، ٢٧٠ – ٤/٢٦٩املغني، البن قدامة، :  انظر)٣(
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ًعاما جديدا َّفإذا حال عليه احلول بعد قبضه زكاه، ولو زكاه بعد قبضه عن سنة ، ً
 .)١( واحدة ملا مىض كان أحسن وفيه احتياط، لكن ال يلزمه ذلك

 للبحوث ،وأختم هذه المسألة بسؤال وجه للجنة الدائمة
 :وجوابه، العلمية، واإلفتاء، هذا نصه

 ات زكاة؟ وكيف نخرجها؟هل عىل األسهم والسند: س
ًجتب الزكاة يف األسهم والسندات إذا كانت متثل نقودا، أو : جـ

ًعروضا للتجارة، برشط أن يكون من يف ذمته النقود ليس معرسا، وال  ً
 .)٢(ًمماطال

 
  

 

، وجمموع فتاوى ابن بـاز، ٦/٣٢١، واملقنع والرشح الكبري مع اإلنصاف، ٤/٢٦٩املغني، :  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقد سبق أن ذكرت أقـوال أهـل العلـم يف زكـاة الـدين يف ٥/٢٥، وفتاواه مجع الطيار، ١٤/٥٣

 .منزلة الزكاة يف اإلسالم فلرياجعها من شاء
 .٩/٣٥٤لمية واإلفتاء،  جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الع)٢(



  زكاة الفطر

 

٢٠٧ 

 زكاة الفطر: المبحث الثاني عشر
 :مفهوم زكاة الفطر: أوالًَ

: زكى الزرع: والزيادة، والطهارة، والربكة، يقالالنامء،  :لزكاة لغةا
 .)١(إذا نام وزاد

ًأفطر الصائم، يفطر إفطارا؛ ألن :  اسم مصدر، من قولك:لفطرا
، وهذه يراد هبا الصدقة عن البدن، والنفس، وإضافة اإلفطار: املصدر منه

من رمضان سبب الزكاة إىل الفطر، من إضافة اليشء إىل سببه؛ ألن الفطر 
 .زكاة الفطر: وجوهبا، فأضيفت إليه؛ لوجوهبا به، فيقال

َفطرة اهللا[: اخللقة، قال اهللا تعاىل: ٌ فطرة؛ ألن الفطرة:وقيل هلا َ ْ ِ التي ِ َّ
َفطر الناس عليها ْ ََ َ َ َّ َ عليها، وهذه يراد هبا  جبل الناس أي جبلته التي. )٢(]َ

: ، ويقال)٣(البدن، والنفس، كام كانت األوىل صدقة عن املال: الصدقة عن
َزكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمخرج وهي اصطالحية ، فطرة: ُْ

 .)٤(أي زكاة اخللقة: للفقهاء، كأهنا من الفطرة التي هي اخللقة
دقة جتب بالفطر من رمضان، هي الص :زكاة الفطر في االصطالح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢/٣٠٧ زكـا((النهاية يف غريب احلـديث، البـن األثـري، بـاب الـزاي مـع الكـاف، مـادة :  انظر)١(

، ١٤/٣٥٨ زكـا((ولسان العرب، البن منظور، باب الواو والياء من املعتل، فصل الـزاي، مـادة 
عريفـات، للجرجـاين، ص ، والت١٦٦٧ ص زكـا((والقاموس املحيط، باب الواو واليـاء، مـادة 

١٥٢. 
 .٣٠:  سورة الروم، اآلية)٢(
 .٤/٢٨٢، واملغني، البن قدامة، ١/١٨٤غريب احلديث، البن قتيبة، :  انظر)٣(
فـتح القـدير للـشوكاين، [، فرضت زكاة الفطر يف السنة الثانية للهجـرة ٦/٤٨ املجموع للنووي، )٤(

٥/٤٢٥.[ 
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 .)١( من اللغو، والرفث: طهرة للصائم

ُإنفاق مقدار معلوم، عن كل فرد مسلم يعيله، قبل صالة : وقيل
 .)٢(عيد الفطر، يف مصارف خمصوصة

ًصدقة واجبة بالفطر من رمضان، وتسمى فرضا، ومرصفها  :وقيل
 .)٣(ٍكزكاة

: زكاة الفطر: أن يقال: قدمة كلها، وهوُّواحلد الذي يشمل التعريفات املت
صدقة معلومة بمقدار معلوم، من شخص خمصوص، برشوط خمصوصة، عن 

من : طائفة خمصوصة، لطائفة خمصوصة، جتب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم
 .، واهللا تعاىل أعلماللغو، والرفث، وطعمة للمساكني

 :صريح السنة واإلجماععموم الكتاب و: األصل في وجوب زكاة الفطر: ثانياً
َّقد أفلح من تزكى[: قول اهللا تعاىل: فقيل أما عموم الكتاب، َ َ ْْ ََ َ ْ ََ* 

َّوذكر اسم ربه فصىل ََ ِّ ََ ِ َ َ ْ َ َّوما آتاكم الر[:وعموم قول اهللا تعاىل. )٥)(٤(]َ ُ َُ َ َ ُسول َ ُ
، ومنتهـى اإلرادات، ملحمـد ١/٤٤٩محد احلجاوي احلنـبيل،  اإلقناع لطالب االنتفاع، ملوسى بن أ)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٦٩، وحاشية الروض املربع البن قاسم، ١/٤٩٦بن أمحد الفتوحي، 
 .زكاة((، مادة ٢٠٨ معجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص )٢(
، ونيـل املـآرب بـرشح دليـل الطالـب، لعبـدالقادر بـن عمـر ١/٤٩٦ منتهى اإلرادات، للفتوحي، )٣(

 .١/٢٥٥تغلبي، ال
 .١٥ -١٤:  سورة األعىل، اآليتان)٤(
مـا يفيـد ذلـك، وذكـره عبـدالرزاق يف :  عـن أيب العاليـة٢٤/٣٧٤ ذكر اإلمام الطربي يف تفـسري،ه )٥(

 عن سعيد بن املسيب، وذكر ابن كثري يف تفسريه أن عمر بن عبدالعزيز كـان ٥٧٩٥مصنفه، برقم 
، والزركيش عـىل ٤/٨٢ة الفطر، وذكر ابن قدامة يف املغني، يتلو هذه اآلية عندما يأمر الناس بزكا

قـد أفلـح مـن تزكـى : خمترص اخلرقي، أن سعيد بن املسيب وعمر بن عبدالعزيز قاال يف هذه اآليـة
 . واهللا تعاىل أعلمهو زكاة الفطر((
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ُفخذوه ُ ُ َ [)١(. 

فألحاديث كثرية، ومنها حديث عبداهللا ابن عمر  وأما السنة؛ 
وفيه ، : فرض رسول اهللاr زكاة الفطر من رمضان عىل كل نفس من 

 .)٢(...املسلمني
أن صدقة الفطر فرض، قال :  فأمجع أهل العلموأما اإلجماع،

وأمجعوا عىل أن صدقة الفطر فرض، وأمجعوا : اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا
عىل أن صدقة الفطر جتب عىل املرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأوالده 

، وأمجعوا عىل أن عىل املرء أداء زكاة الفطر األطفال، الذين ال أموال هلم
 .)٣(عن مملوكه احلارض

 :شروط وجوب زكاة الفطر ثالثة شروط: ثالثاً
ٍحر أو عبد، أو :  اإلسالم، فتجب عىل كل مسلم:الشرط األول ٍّ

ٍرجل أو امرأة، صغري أو كبري؛ حلديث ابن عمر  ٍوفيه ، : فرض
ٍّحر : طر من رمضان، عىل كل نفس من املسلمني زكاة الفrرسول اهللا 

ٍأو عبد، أو رجل أو امرأة، صغري أو كبري ٍ ٍ ٍٍ)قال اإلمام ابن قدامة رمحه . )٤
ومجلته أن زكاة الفطر جتب عىل كل مسلم، مع الصغر والكرب، : اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧:  سورة احلرش، اآلية)١(
 .أيت خترجيه، وسي٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥٠٣البخاري، برقم :  متفق عليه)٢(
، والـرشح الكبـري مـع املغنـي ٤/٢٨٠املغنـي البـن قدامـة، : ، وانظـر٥٥ اإلمجاع البن املنـذر، ص )٣(

 .٧/٧٩واإلنصاف، 
 .، وسيأيت خترجيه إن شاء اهللا تعاىل٩٨٤برقم ، ، ومسلم١٥٠٣البخاري، برقم :  متفق عليه)٤(



 زكاة الفطر

 

٢١٠ 

وخيرج ، يف قول أهل العلم عامة، وجتب عىل اليتيم، رية واألنوثيةوالذكو
 .)١(عنه وليه من ماله، وعىل الرقيق

 الغنى، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع، زائد عن :الشرط الثاني
 .)٢(قوته وقوت عياله، وحوائجه األصلية

 دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة :الشرط الثالث
الفطر؛ لقول ابن عمر    : فرض رسول اهللاr زكاة الفطر من 

، من آخر يوم من أيام شهر رمضان،  وذلك يكون بغروب الشمس)٣(رمضان
َفمن أسلم أو تزوج، أو ولد له ولد، أو مات قبل الغر ِ وب مل تلزمه فطرهتم، وإن ُ

غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرهتم؛ ألهنا جتب يف الذمة، فلم تسقط 
 .)٤(باملوت ككفارة الظهار

 :الحكمة من وجوب زكاة الفطر: رابعاً
ِال شك أن مرشوعية زكاة الفطر هلا حكم كثرية من أبرزها وأمهها 

 :احلكم اآلتية
خلل الصوم،  فرتفع فث، طُهرةٌ للصائم، من اللغو والر– ١

 .فيكون بذلك متام الرسور
يف يوم العيد،   طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال– ٢

 .٤/٢٨٣ املغني، البن قدامة، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/١٥٣، والرشح املمتع، ٢/١٦٨ الكايف، البن قدامة، )٢(
 .، وسيأيت خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥٠٣البخاري، برقم :  متفق عليه)٣(
 .٢١٧٠ الكايف، البن قدامة، )٤(
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٢١١ 
وإدخال الرسور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح ورسور جلميع فئات 

 .املجتمع
ذلك اليوم، فيتفرغ أغنيائهم، وفقرائهم :  مواساةٌ للمسلمين– ٣

، وهذه األمور تدخل يف Iور واالغتباط بنعمه اجلميع لعبادة اهللا تعاىل، والرس
حديث ابن عباس    فرض رسول اهللاr زكاة الفطر طهرة للصائم 

 .)١( ...من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني
ملستحقيها يف وقتها  جر العظيم بدفعها حصول الثواب واأل– ٤

َّفمن أداها قبل : ً يف حديث ابن عباس املشار إليه آنفاrاملحدد؛ لقوله 
َّالصالة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من 

 .)٢(اتالصدق
 األعوام، وأنعم عليه  من زكاة للبدن حيث أبقاه اهللا تعالى عاماً– ٥

سبحانه بالبقاء؛ وألجله استوى فيه الكبري والصغري، والذكر واألنثى، والغني 
 .وهو الصاع: الفقري، واحلر والعبد، والكامل والناقص يف مقدار الواجبو

 وهللا  شكر نعم اهللا تعالى على الصائمين بإتمام الصيام،– ٦
 .)٣(حكم، وأرسار ال تصل إليها عقول العاملني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وحــسنه األلبــاين يف صــحيح أيب داود، بــرقم ١٨٢٧، وابــن ماجــه، بــرقم ١٦٠٩ أبــو داود، بــرقم)١(

 . خترجيه إن شاءاهللا، ويأيت١٨٥٤ - ٤٩٢، ويف صحيح ابن ماجه، برقم ١٦٠٩
 .، وهو جزء من احلديث الذي قبله١٨٢٧، وابن ماجه، برقم ١٦٠٩ أبو داود، برقم )٢(
 إرشاد أويل البصائر واأللباب، لنيل الفقـه بـأقرب الطـرق، وأيـرس األسـباب للعالمـة عبـدالرمحن )٣(

 .١٣٤السعدي، ص 
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 زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضل عنده يوم العيد وليلته: خامساً
هل بيته الذين جتب نفقتهم عليه؛  صاع من طعام، عن قوته وقوت أ

 زكاة الفطر يف rفرض رسول اهللا :  قالحلديث عبداهللا بن عمر 
ٍحر أو عبد، أو رجل، أو امرأة، صغري، : ٍرمضان عىل كل نفس من املسلمني ٍ ٍٍ ٍّ

ًأو كبري، صاعا من متر، أو صاعا من شعري ً ٍوهذا لفظ مسلم يف رواية  ،
ًصاعا من متر، أو صاعا :  زكاة الفطرrفرض رسول اهللا : ولفظ البخاري ً

ري، والكبري من من شعري، عىل العبد، واحلر، والذكر، واألنثى، والصغ
 ٍويف لفظ. املسلمني، وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

:  أو قال– صدقة الفطر rفرض النبي : للبخاري عن نافع عن ابن عمر
ًصاعا من متر، أو صاعا : الذكر، واألنثى، واحلر، واململوك  عىل–رمضان  ً

، ، فكان ابن عمر يعطي التمرٍّمن شعري، فعدل الناس به نصف صاع من بر
ًفأعوز أهل املدينة من التمر فأعطى شعريا، فكان ابن عمر يعطي عن 

 يعطيها َّالصغري والكبري، حتى إن كان يعطي بني، وكان ابن عمر 
 .)١(للذين يقبلوهنا، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني

 .)٢(tويستحب إخراج زكاة الفطر عن احلمل؛ لفعل عثامن 
، وباب صدقة الفطر ١٥٠٣طر، برقم البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الف:   متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكـاة الفطـر عـىل املـسلمني، بـرقم ١٥١١عىل احلر واململوك، برقم 
٩٨٤ – ١٦. 

أن ((: ، عـن محيـد وقتـادة٦٤٤، وأخرجه عبداهللا بن أمحد يف مسألة ٣/٤١٩ أخرجه ابن أيب شيبة، )٢(
، ٣/٤١٩وأخـرج ابـن أيب شـيبة، .  واحلمـلعثامن كان يعطي صدقة الفطر عن الصغري والكبـري

كـانوا يعطـون صـدقة الفطـر، حتـى يعطـوا عـن ((: عـن أيب قالبـة قـال، ٧٨٨وعبدالرزاق، بـرقم 
فتـاوى : ، وانظر٧/٩٦الرشح الكبري، . أن زكاة الفطر عن احلمل جتب: ، ويف رواية ألمحداحلبل

ــاء،  ــة واإلفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي ــة، ٣٦٧، ٩/٣٦٦اللجن ــي البــن قدام ، ٤/٢١٦، واملغن
= 
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قال : ، قالtوخترج عن اململوك خيرجها سيده عنه؛ حلديث أيب هريرة 
ليس عىل املسلم يف فرسه، وال يف عبده صدقة إال صدقة r :رسول اهللا 

 .)١(الفطر
 :وقت إخراج زكاة الفطر: سادساً

 وقت إخراج زكاة الفطر يف حديث ابن عمر السابق بقول rَّوقت النبي 
. )٢(وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالةr :ابن عمر عن النبي 
 ويف رواية عن ابن عمر .أي صالة العيد   : وكانوا يعطون قبل

؛ ولكن األفضل أن خترج يوم العيد قبل الصالة؛ )٣(الفطر بيوم أو يومني
 .لسد حاجة الفقراء يوم العيد،وإغنائهم يوم العيد عن املسألة

 بعد الصالة؛ حلديث ابن عباس وال جيوز تأخريها  قال  :
 فرض رسول اهللاrمن اللغو، والرفث، : ً زكاة الفطر طهرة للصائم

، ومن أداها وطعمة للمساكني، فمن أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة
 .)٤(بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٢٠١وجمموع فتاوى ابن باز  =
ه ابـن ، وأخرجـ٩٨٢ أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ال زكاة عىل املسلم يف عبده وفرسه، برقم )١(

باب الدليل عىل أن صـدقة الفطـر عـن اململـوك واجبـة عـىل ((: ، فقال٤/٨٢خزيمة يف صحيحه، 
 .مالكه، ال عىل اململوك كام توهم بعض الناس

 .، وتقدم خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥٠٣برقم ،   متفق عليه، البخاري)٢(
 .، وتقدم خترجيه٩٨٤برقم ، ، ومسلم١٥١١برقم ،  البخاري)٣(
، وابـن ماجـه، كتـاب الزكـاة، بـاب صـدقة ١٦٠٩كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ،أبو داود )٤(

، وصـحيح ابـن ماجـه، ١٦٠٩، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح أيب داود، بـرقم ١٨٢٧الفطر، بـرقم 
 .٨٤٣، وإرواء الغليل، برقم ١٨٥٤برقم 
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: ولكن زكاة الفطر ال جتب إال بغروب شمس آخر يوم من رمضان
ٌفمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو مات قبل الغروب  َ ُِ

 .)١(مل تلزم فطرهتم
 :و اآلتيدرجات إخراج زكاة الفطر على النح: سابعاً

جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني؛  :الدرجة األولى
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو ... : ، وفيهحلديث ابن عمر 

بزكاة الفطر أن ابن عمر كان يبعث : ، ويف لفظ لإلمام مالك)٢(يومني
قالت اللجنة الدائمة . )٣(إىل الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة

للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز 
ووقتها ليلة عيد الفطر إىل ما قبل صالة العيد؛ وجيوز تقديمها : رمحه اهللا

وال : مام عبدالعزيز ابن باز رمحه اهللاوقال شيخنا اإل. )٤(يومني أو ثالثة
أو ثالثة، ولكن التؤجل بعد ، مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومني

 مـن رمـضان: قولـه((: ام النووي، والروض املربع، وقال اإلم١/١٧٠الكايف البن قدامة، :  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالـصحيح مـن قـول الـشافعي إهنـا جتـب بغـروب : إشارة إىل وقت وجوهبا وفيه خـالف للعلـامء
 .الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر

ًجتب بالغروب والطلوع معا، فإن ولد بعـد : والثاين جتب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا 
كـالقولني، وعنـد أيب حنيفـة جتـب : طلـوع مل جتـب، وعـن مالـك روايتـانالغروب أو مات قبـل ال

املقنـع والــرشح الكبـري مــع : ، وانظــر٧/٦٣ رشح النــووي عـىل صــحيح مـسلم، بطلـوع الفجـر
 .٧/١١٣اإلنصاف، 

 .، وتقدم خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥١١البخاري، برقم :  متفق عليه)٢(
 .٥٥ب وقت إرسال زكاة الفطر، برقم  موطأ اإلمام مالك، كتاب الزكاة، با)٣(
 .٩/٣٦٩ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )٤(
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 .)٢)(١(العيد
هو غروب الشمس من آخر يوم من :  وقت الوجوب:الدرجة الثانية

رمضان؛ فإهنا جتب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوج، أو 
ِملك عبدا، أو ولد له و ُ لد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، ً

وإن كان ذلك بعد الغروب مل تلزمه، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة 
الفطر فعليه صدقة الفطر، نص عليه اإلمام أمحد، وبه قال الثوري، 

 . )٣(وإسحاق، ومالك يف إحدى الروايتني عنه، والشافعي يف أحد قوليه
العلمية واإلفتاء يف أول وقت وقالت اللجنة الدائمة للبحوث 

إنام يبدأ من غروب شمس آخر يوم من : الوجوب لزكاة الفطر
رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصالة العيد؛ ألن النبي 

 .١٤/٢١٦ فتاوى ابن باز، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف حتديد أول وقت جلواز دفع زكاة الفطر، عىل أقوال)٢(
وهـذا القـول هـو ، ثالثـة((اء يف املوطأ جيوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومني، وج: القول األول 

 وكانوا يعطـون قبـل الفطـر بيـوم أو يـومني(( كام يف حديث ابن عمر ، الذي عليه الدليل
 ].٤/٣٠١املغني، [ًمتفق عليه، وهذا فيه إشارة إىل مجيع الصحابة فكان إمجاعا 

جيـوز تعجيلهـا مـن بعـد : وقـال بعـض أصـحابنا((: قال اإلمـام ابـن قدامـة رمحـه اهللا: القول الثاين 
املغنــي،  [نــصف الــشهر كــام جيــوز تعجيــل أذان الفجــر والــدفع مــن مزدلفــة بعــد نــصف الليــل

 ].٧/١١٦، والرشح الكبري، ٤/٣٠٠
ول؛ ألهنا زكـاة، فأشـبهت زكـاة املـال، جيوز تعجيلها من أول احل: وقال أبو حنيفة: القول الثالث 

 ].٤/٣٠٠املغني، [
والفطـر ، الـصوم: جيوز من أول شهر رمـضان؛ ألن سـبب الـصدقة: وقال الشافعي: القول الرابع 

]. ٤/٣٠٠املغنـي [عنه، فإذا وجد أحد السببني جاز تعجيلهـا كزكـاة املـال بعـد ملـك النـصاب، 
؛ وألن سـبب وجوهبـا الفطـر ابـن عمـر والقول األول هـو الـصحيح، لثبوتـه يف حـديث 

 ].٤/٣٠٠املغني، [بدليل إضافتها إليه؛ وألن العبادات توقيفية، 
 .٧/١١٣، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٤/٢٩٨ املغني، البن قدامة، )٣(
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rأمر بإخراجها قبل الصالة )٢)(١(. 

 املستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صالة :الدرجة الثالثة
َّ أمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل صالة العيد، rي العيد؛ ألن النب

فمن  ، وكام قال ابن عباس )٣(كام يف حديث ابن عمر 
َّأداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة 

 .)٤(من الصدقات
 ال جيوز تأخريها بعد صالة العيد عىل القول الصحيح، :الدرجة الرابعة

َّفمن أخرها بعد الصالة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن خيرجها عىل 
، والقول ويف الكراهة بعدها وجهان: الفور، قال العالمة ابن مفلح رمحه اهللا

حترم بعد الصالة، وذكر صاحب املحرر أن : هبا أظهر؛ ملخالفة األمر، وقيل
وقال . )٥(ًأومأ إليه، وتكون قضاء، وجزم به ابن اجلوزي: أمحد رمحه اهللا

إخراجها قبل ... الواجب: اإلمام عبدالعزيز ابن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا
 .)٦(عد صالة العيدصالة العيد، وال جيوز تأخريها إىل ما ب

وقال العالمة حممد بن صالح العثيمني، رمحه اهللا، يف تعمد إخراجها 
 .٩/٣٧٣ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جتب بطلوع الفجر يوم العيـد، وهـو روايـة عـن مالـك، : ور، وأصحاب الرأي وقال الليث وأبو ث)٢(
أن أول وقـت الوجـوب غـروب شـمس آخـر : والصواب الذي دلت عليه األحاديث الـصحيحة

 .٤/٢٩٨املغني البن قدامة، : وانظر. يوم من رمضان، وجيوز تقديمها بيوم أو يومني أو ثالثة
 .، وتقدم خترجيه٩٨٤برقم ، مسلم، و١٥١١برقم ، البخاري:  متفق عليه)٣(
 .، وتقدم خترجيه١٨٢٧، وابن ماجه، برقم ١٦٠٩ أبو داود، برقم )٤(
 .٤/٢٢٧ كتاب الفروع، البن مفلح، )٥(
 .١٤/٢٠١ جمموع فتاوى ابن باز، )٦(
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٢١٧ 
والصحيح أن إخراجها يف هذا الوقت حمرم، وأهنا ال : بعد صالة العيد

أمر هبا ] أن النبي: [جتزئ، والدليل عىل ذلك حديث ابن عمر 
 فإذا أخرها حتى خيرج الناس )١(َّأن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

ًمن الصالة، فقد عمل عمال ليس عليه أمر اهللا ورسوله، فهو مردود؛ 
 بل إن حديث ابن )٢(ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو ردr :لقوله 

ها قبل الصالة فهي َّمن أدا:  رصيح يف هذا، حيث قالعباس 
وهذا . )٣(َّزكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية . )٤( ...نص يف أهنا ال جتزئ
واإلفتاء عندما سئلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إىل آخر يوم 

رها عن وقتها فقد أثم، وعليه فمن أخ... : العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا
وهذا اختيار شيخ . )٥(أن يتوب من تأخريه، وأن خيرجها للفقراء

 .)٧)(٦(اإلسالم وابن القيم
 .، وتقدم٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥١١البخاري، برقم :  متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، ويأيت خترجيه إن شاء اهللا١٧١٨لم، برقم ، ومس٢٦٩٧البخاري، برقم :  متفق عليه)٢(
 .، وتقدم خترجيه١٨٢٧، وابن ماجه، ١٦٠٩ أبو داود، برقم )٣(
 .١٧٢ – ٦/١٧١ الرشح املمتع، البن عثيمني، )٤(
 .٩/٣٧٣ فتاوى اللجنة الدائمة، )٥(
 .٢/٢١، وزاد املعاد، ٧/١١٨، واإلنصاف، ٣/٨٢حاشية ابن قاسم عىل الروض، :  انظر)٦(
ومـال إىل هـذا القـول ... فـإن أخرهـا عـن الـصالة تـرك األفـضل((: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا )٧(

وحكـي ... فإن أخرها عن يـوم العيـد أثـم ولزمـه القـضاء... وأصحاب الرأي... عطاء، ومالك
 املغنـي، واتبـاع الـسنة أوىل... الرخـصة يف تأخريهـا عـن يـوم العيـد: عن ابـن سـريين والنخعـي

والصواب أنه ال جيوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد، كـام دلـت عـىل :  قلت،٤/٢٩٨
 .ذلك األدلة املذكورة يف املتن
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٢١٨ 

 :مقدار زكاة الفطر وأنواعها: ثامناً
هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، وقد ثبت يف حديث ابن 

 زكاة الفطر rض رسول اهللا فر: ً الذي ذكرته آنفا أنه قالعمر 
ًمن رمضان صاعا من متر، أو صاعا من شعري ً... . وعن أيب سعيد

ًصاعا من طعام، أو : كنا نخرج زكاة الفطر:  أنه كان يقولtاخلدري 
ًصاعا من شعري، أو صاعا من متر، ً أو صاعا من أقط، أو صاعا من ً ً

ويف لفظ . r...كنا نعطيها يف زمان النبي : ويف لفظ للبخاري. زبيب
عن كل صغري، :  زكاة الفطرrفينا رسول اهللا كنا نخرج إذ كان : ملسلم

ًصاعا من طعام، أو صاعا من أقط: ٍّوكبري، حر أو مملوك ً، أو صاعا من ً
ًاعا من متر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم شعري، أو ص ً

ًعلينا معاوية بن أيب سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس عىل املنرب فكان ،  
ًإين أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا : فيام كلم به الناس أن قال

فأما أنا فال أزال أخرجه كام : ، قال أبو سعيدمن متر، فأخذ الناس بذلك
 .)١(ًكنت أخرجه أبدا ما عشت

ال أزال أخرجه كام كنت أخرجه : ويف لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد
ويف حديث أيب سعيد زيادات مل . )٢(ً أبدا ما عشتrل اهللا عىل عهد رسو

 يف أن الرب يعدل املد منه t، أما رأي معاوية )٣ً(أذكرها؛ ألن فيها نظرا
، وبـاب ١٥٠٦البخاري، كتاب الزكـاة، بـاب صـدقة الفطـر صـاع مـن طعـام، بـرقم :  متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٨٥،برقم ، ومسلم، كتاب الزكاة،باب زكاة الفطر عىل املسلمني١٥٠٨صاع من زبيب، برقم 
 .١٨٢٩ ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم )٢(
: قال ابن خزيمـة((:  من ذلك احلنطة، قال احلافظ بعد ذكره لزيادة احلنطة عند احلاكم وابن خزيمة)٣(

 ثـم نقـل احلـافظ أن أبـا داود ...ذكر احلنطة يف خرب أيب سعيد غـري حمفـوظ وال أدري ممـن الـوهم
= 
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٢١٩ 
:  حجر رمحه اهللاملدين من غريه فيجزئ نصف صاع، فقال عنه احلافظ ابن

 ُحديث أيب سعيد دال عىل أنه مل يوافق عىل ذلك، وكذلك ابن عمر، فال
ًإمجاع يف املسألة خالفا للطحاوي، وكأن األشياء التي ثبت ذكرها يف 
حديث أيب سعيد ملا كانت متساوية يف مقدار ما خيرج منها مع ما خيالفها يف 

ر من أي جنس كان، وال فرق بني القيمة دل عىل أن املراد إخراج هذا املقدا
وأما من جعله نصف . احلنطة وغريها، وهذه حجة الشافعي ومن تبعه

 .)١(صاع منها بدل صاع من شعري فقد فعل ذلك باالجتهاد
عن معاوية أنه كلم الناس : قوله: وقد قال اإلمام النووي رمحه اهللا

ًدل صاعا من متر إين أرى أن مدين من سمراء الشام يع: عىل املنرب فقال
فأما أنا فال أزال أخرجها كام كنت : فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد

وهذا احلديث ، هي احلنطة: سمراء الشام: ًأخرجها أبدا ما عشت، فقوله
هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه يف جواز نصف صاع حنطة، 

وغريه وقد خالفه أبو سعيد ، بأنه قول صحايب: واجلمهور جييبون عنه
، وإذا اختلف الصحابة مل rممن هو أطول صحبة، وأعلم بأحوال النبي 

وجدنا ظاهر . يكن قول بعضهم بأوىل من بعض، فنرجع إىل دليل آخر
ًاألحاديث، والقياس متفقا عىل اشرتاط الصاع من احلنطة كغريها، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ذكر احلنطة يف خرب أيب سعيد غري حمفـوظ، وذكـر أن معاويـة ابـن هـشام روى يف هـذا أشار إىل أ =
وأن ابن عيينـة حـدث بـه عـن ابـن عجـالن عـن عيـاض ، نصف صاع من بر، وهو وهم: احلديث
]: القائـل ابـن حجـر[ وأهنـم أنكـروا عليـه فرتكـه، قـال أبـو داود ًأو صـاعا مـن دقيـق: فزاد فيه

 .٣/٣٧٣ فتح الباري،  ابن عيينةوذكر الدقيق وهم من((
 .٣/٣٧٤ فتح الباري رشح صحيح البخاري، )١(
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٢٢٠ 
ال أنه سمعه من النبي ، ٌّفوجب اعتامده، وقد رصح معاوية بأنه رأي رآه

r ، ولو كان عند أحد من حارضي جملسه مع كثرهتم يف تلك اللحظة
 .)١( لذكرهrعلم يف موافقة معاوية عن النبي 

وسمعت شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا يقول فيمن 
اجتهد معاوية فجعل عدله : ُجعل مدين من احلنطة تقوم مقام الصاع من غريها

أما أنا فال : ًال بد من صاع أخذا بالنص؛ وهلذا قال أبو سعيدمدين، والصواب أنه 
 .)٣(، واهللا تعاىل أعلم)٢( وهو الصواب كام تقدمًأخرج إال صاعا

 r مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي: تاسعاً
، وهو أربعة أمداد، واملد ملء كفي )٤(وهو مخسة أرطال وثلث بالعراقي

ًاإلنسان املعتدل إذا مألمها ومد يديه هبام، وبه سمي مدا، قال  ّ ّ
، والصاع أربع )٥(ًوقد جربت ذلك فوجدته صحيحا: الفريوزآبادي

حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفني وال صغريمها، إذ ليس 
 .٧/٦٧ رشح النووي عىل صحيح مسلم، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٠٨، ١٥٠٧ سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )٢(
بـصدقة ًخطيبا، فأمر  rقام رسول اهللا : عن ثعلبة بن صعري قال، ١٦٢٠برقم ،  ويف سنن أيب داود)٣(

أو صاع بـر أو قمـح بـني اثنـني، عـن ((: ويف زيادة. ، عن كل رأسالفطر صاع متر، أو صاع شعري
، وذكـر ١/٤٤٩وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن أيب داود، . الكبري والصغري، واحلر والعبـد

: ، التي جاءت يف أن نصف الـصاع جيـزئ، ثـم قـال٣/١٠٢لروايات يف نيل األوطار، الشوكاين ا
وهذه تنهض بمجموعهـا للتخـصيص، ولكـن سـامحة شـيخنا ابـن بـاز رمحـه اهللا يـرى أن مجيـع ((

 . بصاعrاإلطعام فيها يكون نصف صاع، أما زكاة الفطر فقد حددها النبي : الكفارات
 نيل بإسناد جيد((: ، قال الشوكاين يف رواية البيهقي١٠/٢٧٨، ، والبيهقي٢/١٥١ الدارقطني، )٤(

 .٤/٢٨٧املغني، البن قدامة، : ، وانظر٣/١٠٤األوطار، 
 .٤٠٧ القاموس املحيط، ص )٥(
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٢٢١ 
: قال الفريوزآبادي. )١(ي،قاله الداوودrكل مكان يوجد فيه صاع النبي 

ًوجربت ذلك فوجدته صحيحا)٢(. 
ومقداره أربع : قال شيخنا ابن باز رمحه اهللا يف حتديد مقدارالصاع

حفنات بملء اليدين املعتدلتني من الطعام اليابس، كالتمر، واحلنطة، 
ًونحو ذلك، أما من جهة الوزن فمقداره أربعامئة وثامنون مثقاال، 

ًفرنيس ثامنون رياال فرانسه؛ ألن زنة الريال الواحد ستة وبالريال ال
مائة واثنان وتسعون ] الفيض[مثاقيل، ومقداره بالريال العريب السعودي 

ًرياال، أما بالكيلو فيقارب ثالثة كيلو، وإذا أخرج املسلم من الطعام 
كالتمر اليابس، واحلنطة اجليد، واألرز، والزبيب اليابس، : اليابس

 .)٣(الكيل، فهو أحوط من الوزنواألقط ب
املقدار الواجب : وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

، ومقداره بالكيلو rيف زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي 
 .)٤(ًثالثة كيلو تقريبا

 الفقراء والمساكين: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: عاشراً
فطر ملن جيوز أن يعطى صدقة األموال؛ ألن تعطى صدقة ال: قيل

صدقة الفطر زكاة فكان مرصفها مرصف سائر الزكوات؛ وألهنا صدقة 
َإنام الصدقات للفقراء وال[: فتدخل يف عموم قوله تعاىل َِّ َِ َ َُ ْ ُ َ َ َّ ِمساكني ـِْ ِ َ َ

 .٩٥٥ املرجع السابق، ص )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن حجــر، : ، وانظــر٩٥٥ القــاموس املحــيط، ص )٢( ــاري الب ــتح الب ــة ١١/٥٩٧ف ــاوى اللجن ، وفت

 .٩/٣٦٥الدائمة، 
 .٢٠٥ – ١٤/٢٠٤ جمموع فتاوى ابن باز، )٣(
 .٩/٣٧١ فتاوى اللجنة الدائمة، )٤(
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٢٢٢ 
َوالعاملني عليها وال َ َ ََ َْ َ ِْ ْمؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والـِْ ُ ََّ َِ َ ُِّ ْ ُ ُ ُِ ِ َ ِغارمني ويف سبيل اهللاَ ِ َ ِ َ َ ِ ِ َ 

َوابن السبيل فريضة من اهللا ْ َِ ً ََ ِ ِِ ٌ عليم حكيمَ واهللاَِّ ٌِ َِ َ[)٢)(١(. 
ال جيوز دفع زكاة الفطر إال ملن يستحق الكفارة، فتجري : وقيل

جمرى كفارة اليمني، والظهار، والقتل، واجلامع يف هنار رمضان، وجمرى 
هم الفقراء كفارة احلج، فتدفع هلؤالء اآلخذين حلاجة أنفسهم، و

واملساكني، وال يعطى املؤلفة قلوهبم، وال الرقاب وال غري ذلك، قال 
. )٣(وهذا القول أقوى يف الدليل: شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

وال جيوز دفع زكاة الفطر إال ملن يستحق الكفارة، وهو : وقال رمحه اهللا
 .)٤(وغري ذلكمن يأخذ حلاجته ال يف الرقاب، واملؤلفة قلوهبم 

 ختصيص املساكني rوكان من هديه : وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
يقسمها عىل األصناف الثامنية قبضة قبضة، وال أمر ومل يكن ، هبذه الصدقة

أنه : بذلك، وال فعله أحد من أصحابه، وال من بعدهم، بل أحد القولني عندنا
 وهذا القول أرجح من القول ،ال جيوز إخراجها إال عىل املساكني خاصة

 .)٥(بوجوب قسمتها عىل األصناف الثامنية
وقال الشوكاين رمحه اهللا عن حديث ابن عباس   وفيه  :

 .٦٠: اآلية،  سورة التوبة)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـال ، وهبذا قال مالك، والليث، والشافعي، وأبـو ثـور: ، قال٤/٣١٤املغني البن قدامة، :  انظر)٢(

 .ميجيوز دفعها إىل من ال جيوز دفع زكاة املال إليه، وإىل الذ: أبو حنيفة
 .٢٥/٧٣  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، )٣(
 .١٥١ االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص )٤(
 .٢/٢٢ زاد املعاد يف هدي خري العباد، )٥(
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٢٢٣ 
وطعمة للمساكني... )١(. 

 وفیھ دلیل على أن الفطرة تصرف في المساكین دون غیرھم
ه اهللا يف ذكر وقال العالمة ابن عثيمني رمح. )٢(من مصارف الزكاة

األول أهنا ترصف مرصف بقية : هناك قوالن ألهل العلم: القولني
والثاين أن زكاة الفطر ... الزكوات، حتى املؤلفة قلوهبم والغارمني

وقال اإلمام عبدالعزيز ابن . )٣(مرصفها للفقراء فقط، وهو الصحيح
ًاة للفقراء زكاة الفطر رشعها اهللا مواس: عبداهللا ابن باز رمحه اهللا

ومرصفها : وقال يف موضع آخر. )٤(واملحاويج، وطعمة للمساكني
وجيوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص . )٥(الفقراء واملساكني

 .)٦(واحد، كام جيوز توزيعها عىل عدة أشخاص
 :حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: الحادي عشر

وال جتزئ القيمة؛ ألنه عدول عن : قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
وال جيوز : قال اإلمام عبدالعزيز ابن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا. )٨)(٧(املنصوص

 .، وتقدم خترجيه١٨٢٧، ، وابن ماجه١٦٠٩برقم ،  أبو داود)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٠٣ نيل األوطار للشوكاين، )٢(
 .٧/١٣٧اإلنصاف مع الرشح الكبري، : ، وانظر٦/١٨٤ الرشح املمتع )٣(
 .١٤/٢١٥ جمموع فتاوى ابن باز، )٤(
 .١٤/٢٠٢ املرجع السابق، )٥(
ــة، )٦( ــن قدام ــي الب ــاء، ٤/٣١٦ املغن ــة واإلفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي ــاوى اللجن ، وجممــوع فت

 .٤/٢٣٩، وكتاب الفروع البن مفلح، ٩/٣٧٧
 .٤/٢٩٥ملغني، ، وا٢/١٧٦ الكايف البن قدامة، )٧(
 ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال جيـوز دفـع القيمـة؛ ألنـه مل يـرد نـص بـذلك؛ وألن القيمـة يف )٨(

 .ٍحقوق الناس ال جتوز إال عن تراض منهم، وليس للصدقة مالك معني حتى جيوز رضاه أو إبراؤه
 ].٢٣/٣٤٤سوعة الفقهية، املو[وذهب احلنفية إىل أنه جيوز دفع القيمة يف صدقة الفطر 
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٢٢٤ 
ًإخراج القيمة عند مجهور أهل العلم، وهو أصح دليال، بل الواجب إخراجها من 

عبادة زكاة الفطر ... : وقال رمحه اهللا. )١(y وأصحابه rالطعام، كام فعله النبي 
بإمجاع املسلمني، والعبادات األصل فيها التوقيف، فال جيوز ألحد أن يتعبد بأي 

 .)٢(ِّعبادة إال بام ثبت عن املرشع احلكيم عليه صلوات اهللا وسالمه
وال جيوز إخراج : وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 وجوب إخراجها ًزكاة الفطر نقودا؛ ألن األدلة الرشعية قد دلت عىل

. )٣(ًطعاما، وال جيوز العدول عن األدلة الرشعية؛ لقول أحد من الناس
: ويف رواية ملسلم. من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردr :قال 

ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)٤(. 
 :الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: الثاني عشر

ويلزمه أن خيرج عن نفسه وعن عياله، إذا : قال اإلمام اخلرقي رمحه اهللا
: ، قال اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا)٥(ِكان عنده فضل عن قوت يومه وليلته

صدقة الفطر جتب عىل املرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأمجعوا عىل أن 
وأوالده األطفال الذين ال أموال هلم، وأمجعوا عىل أن عىل املرء أداء زكاة 

فظهر أن الفطرة تلزم اإلنسان القادر عن . )٦(الفطر عن مملوكه احلارض
 .١٤/٢٠٢ جمموع فتاوى ابن باز، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٢٠٨ املرجع السابق، )٢(
 .٩/٣٧٩ جمموع فتاوى اللجنة الدائمة، )٣(
ــه)٤( ــرقم :  متفــق علي ، ٢٦٩٧البخــاري، كتــاب الــصلح، بــاب إذا اصــطلحوا عــىل صــلح جــور، ب

 .١٧١٨ومسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، برقم 
 .٤/٣٠١ خمترص اخلرقي مع املغني، )٥(
 .٥٥ اإلمجاع البن املنذر، ص )٦(
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٢٢٥ 
وجد نفسه، وعن من يعوله، أي يمونه، فتلزمه فطرهتم، كام تلزمه مؤنتهم، إذ 

؛ حلديث ابن عمر )١(ما يؤدي عنهم   : أمر رسول اهللاr بصدقة 
 .)٢(الفطر، عن الصغري، والكبري، واحلر، والعبد، ممن متونون

زكاة الفطر تلزم : العلمية واإلفتاءقالت اللجنة الدائمة للبحوث 
ِّاإلنسان عن نفسه، وعن كل من جتب عليه نفقته، ومنهم الزوجة؛ 

، ويبدأ بنفسه إذا مل جيد جلميع من ينفق عليهم. )٣(لوجوب نفقتها عليه
ابدأ بنفسك :  ، وفيهt؛ حلديث جابر )٤(ثم من يليه يف وجوب النفقة

لك، فإن فضل عن أهلك يشء فتصدق عليها، فإن فضل يشء فأله
: يقول فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك يشء فهكذا وهكذا

 .)٥(فبني يديك، وعن يمينك، وعن شاملك
أفضل الصدقة، أو خري :  قالrأن رسول اهللا : tام وعن حكيم بن حز

 .)٦(ًالصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خري من اليد السفىل، وابدأ بمن تعول
 .٤/٣٠١ املغني، البن قدامة، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأخرج نحوه من روايـة عـيل ٤/١٦١، والبيهقي، ١٢، ١١، برقم ٢/٢٤١ أخرجه الدارقطني، )٢(
 واحلـديث حـسنه األلبـاين يف إرواء الغليـل،] ٢/٤١٣نـصب الرايـة، : انظـر [tبـن أيب طالـب 

 .٨٣٥ برقم ٣/٣٢٠
 .٩/٣٦٧ جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )٣(
ــأقرب يف املــرياث)٤( ــه، فولــده، ف ــسبيل، : انظــر.  يبــدأ بنفــسه، فزوجتــه، فرقيقــه، فأمــه، فأبي منــار ال

 – ٤/٣٠١، واملغنــي البــن قدامــة، ٣/٢٧٦، والــروض املربــع مــع حاشــية ابــن قاســم، ١/٢٥٨
 .١٤/١٩٩فتاوى ابن باز، ، وجمموع ٣٠٣

 .٩٩٧  مسلم، كتاب الزكاة، باب االبتداء يف النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة، برقم )٥(
، ومـسلم، ١٤٢٧البخاري، كتاب الزكاة، بـاب ال صـدقة إال عـن ظهـر غنـي، بـرقم :  متفق عليه)٦(

ىل، وأن اليد العليا هي املنفقـة، واللفظ له، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السف
= 
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٢٢٦ 
يا رسول اهللا، : قلت: ي قالحدثني أيب عن جد: وعن هبز بن حكيم قال

ثم من؟ : قلت:  قالأمك :ثم من؟ قال: قلت: قال أمك: ُّمن أبر؟ قال
؛ )١(ثم أباك ثم األقرب فاألقرب: ثم من؟ قال: قلت: قال أمك: قال

أحق الناس بحسن يا رسول اهللا من : ، قالtوحلديث أيب هريرة 
 .)٢(أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك: صحابتي؟ قال

 فقال رجل يا رسول تصدقواr :قال رسول اهللا :  قالtوعنه 
:  قال عندي آخر، قالتصدق به عىل نفسك: اهللا عندي دينار، فقال

تصدق به عىل زوجتكعندي آخر، قال:  قال :تصدق به عىل ولدك 
: عندي آخر؟ قال:  قالتصدق به عىل خادمك: قال: عندي آخر: قال

أنت أبرص به)٣(. 
 :مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: الثالث عشر

:  ملعاذ حينام بعثه إىل اليمنr األصل يف ذلك قول النبي
... فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف

 .)٤(فقرائهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٣٤وأن السفىل هي اآلخذة، برقم  =
، ١٩٥٢٤، وأمحـد، بـرقم ١٨٩٧ الرتمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف بر الوالدين، برقم )١(

 .٢/١٩٩وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي، 
، ومـسلم، ٥٩٧١ة، بـرقم البخاري، كتـاب األدب، بـاب الـرب والـصل:  متفق عليه، واللفظ ملسلم)٢(

 .٢٥٤٨كتاب الرب والصلة، واآلداب، باب بر الوالدين، برقم 
، وأبـو داود، كتـاب الزكـاة، بـاب يف ٢٥٣٤، تفسري ذلك، بـرقم ٥٤ النسائي، كتاب الزكاة، باب )٣(

، ويف صـحيح سـنن أيب ٢/٢٠٦، وحسنه األلباين يف صحيح النـسائي، ١٦٩١صلة الرحم، برقم 
 .١/٤٦٩داود 

ــه)٤( ــرقم :  متفــق علي ــرقم ١٣٩٥البخــاري، ب ــسلم، ب ــاة يف ١٩، وم ــة الزك ــدم خترجيــه يف منزل ، وتق
= 



  زكاة الفطر

 

٢٢٧ 
 بني والسنة توزيعها: قال اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل

الفقراء يف بلد املزكي، وعدم نقلها إىل بلد آخر؛ إلغناء فقراء بلده وسد 
ال : وقال رمحه اهللا عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر. )١( ...حاجتهم

وجيزئ إن شاءاهللا يف أصح قويل العلامء، لكن إخراجها يف حملك ، بأس بذلك
 ليخرجوها عىل الفقراء يف الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها ألهلك؛

 .)٢(بلدك فال بأس
 :أحكام إخراج زكاة األموال: الرابع عشر

والنذر؛ ألن ،  يجب إخراج الزكاة على الفور، كالكفارة– ١
َوآتوا الزكاة[: األمر املطلق يقتيض الفورية، ومنه قول اهللا تعاىل َ َّ َُ إذا  إال )٣(]ََ

ذوي القرابة، أو ذوي احلاجــة : أخرها؛ ليدفعها إىل من هو أحق هبا، من
ًالشـديــدة، جــاز إذا كان وقتا يسريا ً)٥)(٤(. 

ًعاملا بوجوهبا؛ لتكذيبه  إذا كان  من جحد وجوب الزكاة كفر،– ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اإلسالم، حكم الزكاة =
 .١٤/٢١٣ جمموع فتاوى ابن باز، )١(
، واملوسـوعة ٩/٢٨٤فتـاوى اللجنـة الدائمـة، : ، وانظر٢١٥، ١٤/٢١٤ جمموع فتاوى ابن باز، )٢(

 .٢٣/٣٣١ و٢٣/٣٤٥الفقهية، 
 .٢٧٧: اآلية، رة سورة البق)٣(
، ٦/٣٨٧، واملقنـع مــع الـرشح الكبــري واإلنــصاف، ١٤٨ – ٤/١٤٧املغنــي البـن قدامــة، :  انظـر)٤(

، ١٨٩ – ٦/١٨٦، والـرشح املمتـع البـن عثيمـني، ٤/١٤٦، والفروع، البـن مفلـح، ٧/١٣٩و
 .١/٢٦٣ومنار السبيل، 

 الزكاة، املـسألة اخلامـسة، فلرتاجـع  وتقدم التفصيل يف منزلة الزكاة يف اإلسالم، يف مسائل مهمة يف)٥(
 .هناك
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٢٢٨ 
، وال يصىل )٢)(١(هللا، ولرسوله، وإمجاع األمة، ويستتاب فإن تاب وإال قتل

 .)٣(يدفن يف مقابر املسلمنيعليه، وال 
 أو  من منع الزكاة بخالً، وتهاوناً، أخذها إمام المسلمين– ٣

ًنائبه منه، وعزره؛ الرتكابه حمرما؛ ومنعه ركنا من أركان اإلسالم؛  ً ّ
 .)٥)(٤(لينرصه عىل نفسه، ويردعه عن فعله املحرم

واملجنـون  الـصغير، واليتـيم،   :  يخرج الزكاة من مـال     – ٤
ــيهم؛ أل ــهول ــوىل علي ــه مقــام امل ــويل في ــة، فقــام ال ــه النياب ــه حــق تدخل : َّن

كنفقتـــه، وغرامتـــه؛ وألن الزكـــاة واجبـــة يف املـــال، ومل يـــشرتط البلـــوغ 
 .)٧)(٦(والعقل يف وجوب الزكاة يف املال

ــة، :  انظــر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن قدام ــي، الب ــصاف، ٤/٦املغن ــع، واإلن ــري مــع املقن ــرشح الكب ــار ٧/١٤٣، وال ، ومن
، وجممـوع فتـاوى ابـن بـاز، ٦/٧، و ٦/١٩٠، والرشح املمتع، البـن عثيمـني، ١/٢٦٣السبيل، 

 .١٨/١٤، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ١٤/٢٢٧
 .صيل يف منزلة الزكاة يف اإلسالم، الرقم الثاين عرش تقدم التف)٢(
 .١٤/٢٢٧، وفتاوى ابن باز، ٩/١٨٤ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )٣(
، واملغنـي البـن ١/٢٦٣، ومنـار الـسبيل، ٧/١٤٤املقنع مـع الـرشح الكبـري، واإلنـصاف، :  انظر)٤(

ــة،  ــايف، ٩ – ٤/٨قدام ــ٢/٨٧، والك ــاز، ، وجممــوع فت ــن ب ــع، ١٤/٢٢٧اوى اب ــرشح املمت ، وال
٦/١٩٨. 

 .منزلة الزكاة يف اإلسالم للمؤلف، املنزلة الرابعة عرشة: ًتعزير مانع الزكاة بخال:  وانظر)٥(
، ٧/١٥٠، و٦/٢٩٨، واإلنـصاف مـع املقنـع والـرشح الكبـري، ٤/٦٩املغني البن قدامـة، :  انظر)٦(

ـــع،  ـــرشح املمت ـــ٢٠٢، ٢٨ – ٦/٢٥وال ـــار ال ـــع، ٢٦٣، ١/١٤٠سبيل، ، ومن ـــروض املرب ، وال
، ١٤/٢٣٥، وجمموع فتاوى ابن بـاز، ٩/٤١٠، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٢٩٦، ٣/١٦٧

 .٩/٤١٠، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٢٤٠
 . وتقدم التفصيل يف منزلة الزكاة يف اإلسالم يف مسائل مهمة يف الزكاة، املسألة السابعة)٧(
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٢٢٩ 

وصوهلا إىل أن يفرق زكاته بنفسه؛ ليتيقن :  واألفضل– ٥
ادة هللا تعاىل، مستحقيها؛ وليحصل عىل أجر التعب؛ ألن تفريقها عب

هذا شهر زكاهتم، t :وليجتهد يف إيصاهلا إىل أهلها بيقني، قال عثامن 
 .)١(فمن كان عليه دين فليقضه، ثم يزكي بقية ماله

يا أمري : ي درهم، قلتجئت عمر بن اخلطاب بامئت: وعن أيب سعيد املقربي قال
اذهب هبا : نعم، قال: قلت: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: املؤمنني هذا زكاة مايل، قال

 .)٢(فاقسمها
وإذا اجتهد يف اإلخالص هللا تعاىل وأخفاها ابتغاء مرضاته سبحانه أظله 

 r ، عن النبي t أيب هريرة اهللا تعاىل يف ظله، يوم ال ظل إال ظله؛ حلديث
...  وذكر منهم ...سبعة يظلهم اهللا تعاىل يف ظله، يوم ال ظل إال ظله: قال

 .)٣(هّورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمين
 .)٤(فيحصل عىل هذا الثواب العظيم بتوزيعها بنفسه

: كأن يقول  واألفضل أن يسأل اهللا تعالى أن يتقبل منه،– ٦
اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم  وغري ذلك من الدعاء

 .)٥(املناسب
 .٨٥٠، برقم ٣/٣٤١ وغريه، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، ١/٢٥٣مالك،  أخرجه اإلمام )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٤٢، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، ١٨٠٥، وأبو عبيد، برقم ٤/١١٤ البيهقي، )٢(
، ومسلم، كتاب الزكـاة، ١٤٢٣البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمني، برقم :  متفق عليه)٣(

 .١٠٣١ة، برقم باب فضل إخفاء الصدق
، والـرشح املمتـع البـن عثيمـني، ١/٢٦٣ومنـار الـسبيل، ، ٧/١٥٢املقنع والرشح الكبري، :  انظر)٤(

٦/٢٠٥. 
 .٦/٢٠٧، والرشح املمتع، ٧/١٦٨، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ١/٢٦٣منار السبيل، :  انظر)٥(
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٢٣٠ 

اللهم بارك فيه ويف :  كأن يقول يقول آخذ الزكاة ما ورد،– ٧
ِّاللهم صل :  إذا أتاه قوم بصدقتهم قالr، وكان رسول اهللا )١(ماله

 .)٢(ِّاللهم صل عىل آل أيب أوىف :فأتاه أبو أوىف بصدقته، فقال عليهم
تقديمها بيسري، واألفضل  وله  ويشترط إلخراجها نية من مكلَّف،– ٨

ًقرهنا بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة تقربا هللا تعاىل، وكذلك إذا وكل 
، قال )٤)(٣(إنام األعامل بالنياتr :نوى، وينوي الوكيل عمن وكله؛ لقوله 

والصحيح أنه إذا نوى املتصدق الزكاة، ودفعها : العالمة السعدي رمحه اهللا
ْللوكيل، ثم دفعها الوكيل للمعطى أن ذلك جيزئ ولو أن الوكيل مل ينو أهنا ، ُ

 .)٥( ...زكاة، سواء تأخر دفعها عن نية املتصدق أو قارهنا
 حلديث  كمل النصاب؛ يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا– ٩
؛ وحلديثه )٦( تعجل من العباس صدقة سنتنيrأن النبي t :عيل 
t : أن العباس سأل النبيr يف تعجيل صدقته قبل أن حتل، فرخص َّ َّ

وجود سبب وجوب : ، ويشرتط يف ذلك)٧(له يف ذلك، فأذن له يف ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهم بارك فيه ويف ((: r له النبي ًأن رجال جاء بناقة حسناء، فقال: t حلديث وائل بن حجر )١(
ــه ــرقم  [إبل ــسائي، ب ــسائي، ٢٤٥٧أخرجــه الن ــاين يف صــحيح ســنن الن ، وصــحح إســناده األلب

 ].، وتقدم خترجيه يف زكاة هبيمة األنعام٢/١٨٥
 .١٠٧٨ مسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء ملن أتى بالصدقة، برقم )٢(
، وتقدم خترجيه يف منزلـة الزكـاة يف اإلسـالم، ١٩٠٧برقم ، ، ومسلم١البخاري، برقم : متفق عليه )٣(

 .يف مسائل مهمة، املسألة السادسة
، ومنـار ٧/١٥٩، واملقنع والرشح الكبري مـع اإلنـصاف، ٩٠ – ٤/٨٨املغني، البن قدامة، :  انظر)٤(

 .٥٤ – ١٨/٥٣، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ١/٢٦٤السبيل، 
 .٧٩ املختارات اجللية للسعدي، ص )٥(
 .٨٥٧، برقم ٣/٣١٦، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، ١٨٨٥  أخرجه أبو عبيد يف األموال، برقم )٦(
، وابن ماجـه، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح ٦٧٩، ٦٧٨، والرتمذي، برقم ١٦٢٤  أبو داود، برقم )٧(

= 
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٢٣١ 
وهو كامل النصاب، فإن مل يكن عنده نصاب؛ فإنه ال جيزئ : الزكاة

 .)٢)(١(إخراجه؛ ألنه قدمها عىل سبب الوجوب، وهو ملك النصاب
ة أو  إال حلاج األفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده،– ١٠

 قال ملعاذ حينام r، أن النبي مصلحة راجحة؛ حلديث ابن عباس 
فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من ... : بعثه إىل اليمن

 موىل - إبراهيم بن عطاء  وحلديث. )٣( ...أغنيائهم فرتد يف فقرائهم
 بعث عمران – أو بعض األمراء –ًأن زيادا :  عن أبيه–عمران بن حصني 

وللامل : أين املال؟ قال: بن حصني عىل الصدقة، فلام رجع قال لعمران
، rأرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها عىل عهد رسول اهللا 

 .)٤(rووضعناها حيث كنا نضعها عىل عهد رسول اهللا 
، والراجح )٥( أن جتعل زكاة كل بلد يف فقراء بلده:هذا هو األفضل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الزكــاة يف اإلســالم يف مــسائل مهمــة يف الزكــاة ، وتقــدم خترجيــه يف منزلــ١/٤٥٠ســنن أيب داود،  =
 .املسألة التاسعة

ــرشح الكبــري واإلنــصاف، ٤/٧٩املغنــي، البــن قدامــة، :   انظــر)١( ، ومنــار ٧/١٧٩، واملقنــع مــع ال
، وفتــاوى اللجنــة ١٤/١٤٣، وجممــوع فتــاوى ابــن بــاز، ٢/١٨١، والكــايف، ١/٢٦٥الــسبيل، 

 .٦/٢١٣، والرشح املمتع، ٩/٤٢٢الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 
 .املسألة التاسعة من املسائل املهمة يف الزكاة:   وتقدم التفصيل يف ذلك يف منزلة الزكاة)٢(
ــه)٣( ــرقم ، البخــاري:   متفــق علي ــسلم١٣٩٥ب ــرقم ، ، وم ــاة يف ١٩ب ــة الزك ، وتقــدم خترجيــه يف منزل

 .اإلسالم، يف حكم الزكاة
، وصــححه ١٦٢٥ الزكـاة هــل حتمـل مــن بلـد إىل بلــد؟ بـرقم   أبـو داود، كتــاب الزكـاة، بــاب يف)٤(

 .١/٤٥األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
 :  اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف نقل الزكاة عىل أقوال)٥(

= 
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٢٣٢ 

أن األفضل إخراج زكاة كل : من أقوال أهل العلم يف حكم نقل الزكاة
 أحق بالرب واإلحسان؛ مال يف فقراء بلده؛ ألن أهل البلد املحاويج

ولغرس املحبة بني األغنياء والفقراء؛ وألن أطامعهم تتعلق بام عند 
األغنياء يف بلدهم من املال؛ وألنه أيرس للمكلف؛ ألن نقلها من بلد إىل 
بلد آخر قد يكون فيه مشقة وكلفة، وقد يكون يف السفر عرضة لتلف 

وهو اختيار ، حة رشعيةمال الزكاة، ولكن مع ذلك جيوز نقل الزكاة ملصل
: ، قال العالمة عبدالرمحن السعدي رمحه اهللا)١(شيخ اإلسالم ابن تيمية

 والصحيح جواز نقل الزكاة ولو ملسافة قرص إذا كان لذلك
وهذا القول هو : وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا. )٢(...مصلحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال جيوز نقل الزكاة إىل ما تقرص فيه الصالة، فإن نقلها : مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا: القول األول  =
 .إحدامها جتزئ مع اإلثم، وهو الصحيح من املذهب، والثانية ال جتزئ: يتانففي املذهب روا

فينقلهـا اإلمـام إلـيهم عـىل سـبيل ، اإلمام مالك ال جيوز إال أن يقع بأهل بلـد حاجـة: القول الثاين 
 .النظر واالجتهاد

 .الشافعي، ال جيوز وال جيزئ نقلها: القول الثالث 
إال أن ينقلها إىل قرابة له حماويج، أو قوم هم أمس حاجة مـن أهـل يكره : أبو حنيفة: القول الرابع 

 .بلده
أن حتديد املنع بمسافة قـرص ال دليـل عليـه، ورجـح جـواز نقلهـا : واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كتـاب الفـروع البـن مفلـح مـع : ، وانظـر]٤٨ - ٤٧االختيـارات الفقهيـة، ص [ملصلحة رشعية 
، واملقنع مـع الـرشح ٤/١٣١، واملغني البن قدامة، ٢٦٦، ٤/٢٦٢تصحيح الفروع، للمرداوي، 

وقـد نقلـوا أقـوال [، والروض املربع املحقق بإرشاف األستاذ الطيـار ٧/١٧١الكبري واإلنصاف، 
 .١/٢٦٥، ومنار السبيل، ٢٠٢ – ٤/٢٠٠] املذاهب

 .١٤٨ – ١٤٧  األخبار العلمية من االختيارات الفقهية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص )١(
 .٧٩  املختارات اجللية من املسائل الفقهية، للسعدي، ص )٢(
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٢٣٣ 
ْإنام الصدقات لل[: الصحيح؛ لعموم الدليل ِ ُ ََ َّ َ َّ َفقراء والِ ِ َ َ ِمساكني ـُْ ِ َ أي . )١(]َ

وقال شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن . )٢(للفقراء واملساكني يف كل مكان
 إىل بلد بلدهجيوز نقل الزكاة من حمل املزكي : عبداهللا ابن باز رمحه اهللا

وقالت . )٣(...ذا كان ذلك ملصلحة رشعية يف أصح قويل العلامءأخرى إ
ال مانع من ذلك يف أصح : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

قويل العلامء إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب املال 
كشدة الفقر، أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه : ملصلحة رشعية

وهو اختيار اإلمام . )٤( ...علم رشعي حيتاج إىل اإلعانة عىل ذلكطالب 
باب أخذ الصدقة من األغنياء، : البخاري رمحه اهللا تعاىل، قال رمحه اهللا

اختار البخاري : قال ابن املنري رمحه اهللا. )٥(ُّوترد يف الفقراء حيث كانوا
؛ ألن د عىل فقرائهمفرت: جواز نقل الزكاة من بلد املال؛ لعموم قوله

ُالضمري يعود عىل املسلمني، فأي فقري منهم ردت فيه الصدقة يف أي جهة 
 .)٦(كان؛ فقد وافق عموم احلديث

 : إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلٍد آخر– ١١
أخرج زكاة املال يف بلد املال، وأخرج فطرته يف البلد الذي هو فيه؛ 

 .٦٠:   سورة التوبة، اآلية)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٠ – ٦/٢٠٨  الرشح املمتع البن عثيمني، )٢(
 .١٤/٢٤٣  جمموع فتاوى ابن باز، )٣(
 .٩/٤١٧  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )٤(
 .١٤٩٦ٌ باب، قبل احلديث رقم – ٦٣كاة   صحيح البخاري، كتاب الز)٥(
 .٣/٣٥٧  فتح الباري برشح صحيح البخاري، البن حجر، )٦(
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٢٣٤ 

لبدن، واملال زكاته تتعلق به؛ فإن نقل إحدى ألن زكاة الفطر تتعلق با
الزكاتني ملصلحة رشعية راجحة جاز؛ ملا سبق يف نقل الزكاة، واهللا تعاىل 

 .)١(أعلم
  

 

ــي، :   انظــر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــري، واإلنــصاف، ١٣٤ – ٤/١٣٣املغن ــرشح الكب ــرشح ٧/١٧٦، واملقنــع مــع ال ، وال
، وفتاوى اللجنة ٢١٥، ٢١٤، ١٤/٢١٣، وجمموع فتاوى ابن باز، ٦/٢١٣املمتع البن عثيمني، 

 .٣٤٥، ٢٣/٣٣١، واملوسوعة الفقهية، ٩/٢٨٤ة للبحوث العلمية واإلفتاء، الدائم
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٢٣٥ 

 مصارف الزكاة في اإلسالم: المبحث الثالث عشر
 . لغة واصطالحاً: المفهوم: أوالً

ُمرصف :مفهوم المصارف لغة ِ ْ َمفرد ومجعه مصارف، ورصف : َ َ َ
 . الدفع: أنفقه، والرصف: الامل

:  اجلهات التي ترصف فيها األشياء:ومفهوم المصارف اصطالحاً
 .املستحقون هلا: مصارف الزكاة: ومنه

أي األصناف الذين : أهل الزكاة ومستحقوها: أن مصارف الزكاة: فظهر بذلك
َإنام الصدقات للفق[: ترصف هلم الصدقات املذكورة يف قوله تعاىل َُ ْ ِ ُ َ َّ َ َّ ِراء ِ َ

ِمساكني ـَْوال ِ َ  . )٢)(١( اآلية ]  ...َ
ومن العلامء من يعرب عن . هم أهل الزكاة:  أن مصارف الزكاة:والخالصة
ليهم األصناف الذين تدفع إ: بأصناف أهل الزكاة، ومنهم من يقول: مصارف الزكاة

 .)٣(مصارف الزكاة، وهي كلامت مرتادفة معناها واحد: الزكاة، ومنهم من يقول
 مجع مرصف، وهو يف اللغة املعدل، قال :املصارف: ومنهم من قال

، ومعجـم لغـة الفقهـاء، ٢١٠ًالقاموس الفقهي لغة واصـطالحا، الـسعدي أبـو جيـب، ص:  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٠٣ملحمد رواس، ص

  . ١٢٨، وص٢١مصارف الزكاة ومتليكها، خلالد عبدالرزاق العاين، ص: وانظر
  . ٦٠: اآلية،  سورة التوبة)٢(
، والكـايف، البـن ٧/٢٠٥، والـرشح الكبـري مـع املقنـع واإلنـصاف، ١/٢٦٦منار الـسبيل، :  انظر)٣(

ـــن مفلـــح، ٢/١٩٣قدامـــة،  ـــوحي، ٤/٢٩٧، وكتـــاب الفـــروع، الب ، ومنتهـــى اإلرادات، للفت
واإلقنــاع لطالــب االنتفــاع، ملوســى بــن أمحــد ، ١٣١ - ٤/١٢٤، واملغنــي البــن قدامــة، ١/٥١٥

ــي، ١/٤٦٧احلجــاوي،  ــرص اخلرق ــيش عــىل خمت ــه ٤٤٨ و٢/٤٤٦،  ورشح الزرك ــرص الفق  وخمت
  .٣/٢٠٨، والروض املربع، ٦١٢اإلسالمي للتوجيري، ص
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٢٣٦ 

ًم جيدوا عنها مرصفاـََول[: تعاىل ِ ْ َ َْ ْ َُ ِ  . م مكانواملرصف اس، ًأي معدال )١(]َ
] اإلسالمية[يصح يف الرشيعة ] أو مؤلف[مسلم :وهو في االصطالح

 . األصناف الثامنية الذين ترصف هلم الزكاة: واملراد)٢(رصف الزكاة إليه
 : حصر اهللا تعالى أهل الزكاة بال تعميم في العطاء: ثانياً

ذكرهم اهللا تعاىل يف قوله ، األصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ثامنية
َإنام الصدقات للفقراء وال[: سبحانه َِّ َِ َ َُ ْ ُ َ َ َّ َمساكني والعاملني عليها والـِْ َ َ ََ َْ َ ََ ِْ ِ ِمؤلفة ـِِْ َ َّ َ ُ

ِقلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا ِ َ ِّ ْ ُ ُِ َِ َ ََ ِ ِ َ ْ ُِ َ َ وابن السبيل فريضة من اهللاُ ْ َِ ً ََ ِ ِِ َِّ 
ٌ عليم حكيمَواهللا ٌِ َِ من بناء : همفال جيوز رصف الزكاة املفروضة إىل غري )٣(]َ

مسجد، أو إصالح طريق، أو كفن ميت، أو غري ذلك من أعامل الرب؛ ألن 
َإنام[ :اهللا تعاىل خص هذه األصناف الثامنية هبا يف قوله  وهي للحرص، ]َّ

وال نعلم ((:  قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا)٤(تثبت املذكور، وتنفي ما عداه
فع هذه الزكاة إىل غري هذه ًخالفا بني أهل العلم يف أنه ال جيوز د

 .   )٦( )) إال ما روي عن أنس واحلسن)٥(األصناف
  . ٥٣: اآلية،  سورة الكهف)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٨مصارف الزكاة ومتليكها، ص:  انظر)٢(
  . ٦٠:  سورة التوبة، اآلية)٣(
ملقنــع مـــع الــرشح الكبــري واإلنـــصاف، ، وا٤/١٢٤، واملغنــي، ٢/١٩٣ الكــايف البــن قدامـــة، )٤(

  . ٤/٢٩٧، وكتاب الفروع، ١/٢٦٦، ومنار السبيل، ٧/٢٠٥
  . ٧/٢٠٦ الرشح الكبري، مع املقنع واإلنصاف، )٥(
: ٧/٢٠٦مـا أعطيـت يف اجلـسور، والطـرق، فهـي صـدقة ماضـية، قـال يف الـرشح الكبــري، :  قـاال)٦(

  . ٥٧اإلمجاع البن املنذر، ص: والصحيح األول وانظر
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٢٣٧ 
قال * وال جيب عىل الصحيح تعميم األصناف بالزكاة؛ ألن النبي 

فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، ...t ٍملعاذ 
ٍ بردها يف صنف واحد، واألدلة كثرية يف r فهو أمر )١(ّفرتد يف فقرائهم ٍ

بيان الرصف دون التعميم؛ ولذلك ال : َّالسنة، فتبني هبذا أن مراد اآلية
 .)٢(جيب تعميم كل صنف

 : أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف: ثالثاً
 : الفقراء، وفيه مسائل: المصرف األول
 . ًلغة، واصطالحا: مفهوم الفقري :المسألة األولى

ٌ فعيل بمعنى فاعل، يقال:لفقير لغةمفهوم ا ُفقر يفقر، من باب : ٌ ََ ْ ََ ِ
َتعب ِ ُإذا قل ماله، ومل يقولوا: َ ُفقر بالضم، استغنوا عنه: َّ ، )٣(بافتقر: َ

  .   )٤(املحتاج ضد الغني: فقراء: مجعه: فالفقري بالكرس
َالفقر والفقري، والفقراء يف : قد تكرر ذكر((: قال اإلمام ابن األثري رمحه اهللا ُ ْ َ

الفقري الذي ال يشء له، : الناس فيه ويف املسكني، فقيل  وقد اختلف))احلديث
بالعكس : فيهام وقيل واملسكني الذي له بعض ما يكفيه، وإليه ذهب الشافعي،

 .)٥(وإليه ذهب أبو حنيفة
ً مــن ال يملــك نــصابا ناميــا فائــضا : اصــطالحاًمفهــوم الفقــر ً ً

  . ، وتقدم خترجيه١٩ومسلم، برقم ، ٣٩٥البخاري، برقم :  متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٩٤ - ٢/١٩٣ الكايف، البن قدامة، )٢(
  ).فقر(، مادة ٤٧٨ املصباح املنري، للفيومي، ص)٣(
  . ٣١٧، ص)فقري( معجم لغة الفقهاء، مادة )٤(
  .٣/٤٦٢، )قرف( النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، مادة )٥(
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٢٣٨ 
عبـــارة عــن فقــد مـــا : وهــو،  )٢( والفقــري ضـــد الغنــي)١(عــن حاجاتــه

 .)٣( ًحيتاج إليه، أما فقد ما ال حاجة إليه فال يسمى فقرا
ً هم من ال جيدون شيئا :والصواب أن مفهوم الفقراء اصطالحاً
، صفها من كسب وغريهًمن الكفاية مطلقا، أو جيدون بعض الكفاية دون ن

َّمما ال يقع موقعا من الكفاية، وإن تفرغ قادر عىل التكسب للعلم الرشعي  ً
ُال للعبادة وتعذر أن جيمع بني التكسب واالشتغال بالعلم، أعطي من 

ُالزكاة بقدر حاجته، وحتى لو مل يكن العلم الزما له، فعلم بذلك أن : ً
 أو من له مال أو كسب أقل من ًهو من ال مال له وال كسب أصال،: الفقري

، ٍنصف ما يكفيه لنفسه، ومن جتب عليه نفقته، من غري إرساف وال تقتري
والفقراء أشد حاجة من املساكني؛ ألن اهللا تعاىل بدأ هبم، والعرب إنام تبدأ 

ْأما السفينة فكانت ل[: ؛ وألن اهللا تعاىل قال)٤(باألهم فاملهم ََ َ َ ُ ِ َّ َّ َمساكني ـَِ ِ َ َ
ُيعمل َ ِون يف البحرَْ ْ َ ْ ِ  أن املساكني هلم سفينة يعملون Uفقد أخرب اهللا  )٥(]َ
ومع ذلك وصفهم باملسكنة، أما الفقراء فقد ال يكون هلم مال ، فيها

ِللفقراء[: كام قال سبحانه، ًأصال َِ َ ُ ْمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ـْ الْ َ ُِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َِ ِْ ُ َّ ِ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٧َّ معجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص)١(
  . ٢٨٩ًلغة واصطالحا، لسعدي أبو جيب، ص:  القاموس الفقهي)٢(
  . ٢١٦ التعريفات، للجرجاين، ص)٣(
، ومنـار ٢/١٩٥، والكـايف، ٧/٢٠٦، والرشح الكبـري، ١٢٧، ٤/١٢٣املغني البن قدامة، :  انظر)٤(

خالـد بـن / ، ومصارف الزكاة ومتليكهـا، للـدكتور٣/٣١٠ربع، ، والروض امل١/٢٦٦السبيل، 
  . ١٤٣عبدالرزاق، ص

  .  ٧٩:  سورة الكهف، اآلية)٥(
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٢٣٩ 
ِوأموال َ َْ ْهمـَ وقد يكون هلم املال القليل دون نصف الكفاية، ولكنهم  )١(]ِ

 . )٣)(٢())أشد حاجة من املساكني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨:  سورة احلرش، اآلية)١(
، وفتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة ٧/٢٠٧الرشح الكبري مع املقنع واإلنـصاف، :  انظر)٢(

  . ١٠/٦واإلفتاء، 
الفقري أم املسكني؟ فقـال اإلمـام أمحـد : ًوأسوأ حاال، هم اهللا تعاىل يف أهيام أشد حاجة اختلف العلامء رمح)٣(

 : إن الفقري أشد حاجة من املسكني؛ ألدلة منها: رمحه اهللا، واإلمام الشافعي رمحه اهللا، وغريمها
َإنام الصدقات للفقراء وال[:   قول اهللا تعاىل- ١ َِّ َِ َ ْ َُ ُ َ َ َّ ِمساكنيـِْ ِ َ فبدأ بالفقراء، وإنام ] ٦٠التوبة، سورة [ ]َ

 . يبدأ باألهم فاألهم؛ ألن الزكاة رشعت لدفع احلاجة، فمن كان أحوج بدئ به
ْأما السفينة فكانت ل[:  قول اهللا تعاىل- ٢ ََ َ َ ُ ِ َّ َّ ِمساكني يعملون يف البحرـَِ ْ َ ْْ ُِ َ َ َ َ ََ فقد ]  ٧٩سورة  الكهف، [ ]ِ

 .وصف باملسكنة من له سفينة
ِللفقراء ال[:  تعاىل  قول اهللا- ٣ َِ َ ِمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالـُْْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َْ ْ َ َُ ِ ُِ ِْ َّ ِ ْهمـَ سورة احلرش،  [ ]ِ

 . ًفقد يكون الفقري ال مال له أصال] ٨: اآلية
فرتده ، َّليس املسكني هبذا الطواف الذي يطوف عىل الناس((: ً مرفوعاt حديث أيب هريرة - ٤

ُ، ولكن املسكني الذي ال جيد غنى يغنيه وال يفطن له ن واللقمة واللقمتانالتمرة والتمرتا ً
، ومسلم، برقم ١٤٧٩برقم ، البخاري: متفق عليه[فيتصدق عليه، وال يقوم فيسأل الناس 

١٠٣٩.[ 
ذهب اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا ومن معه من املالكية وغريهم إىل أن املسكني أشد حاجة لقول و

ٍأو مسكينا ذا مرتبة[: اهللا تعاىل ِ َِ َْ ْ ًَ َْ  .وهو املطروح عىل الرتاب لشدة حاجته] ١٦سورة البلد []َ
فإذا اجتمعا والصواب أن إطالق املسكني يدخل فيه الفقري، وإطالق الفقري يدخل فيه املسكني؛ 

واإليامن، ثم املسكني ذا مرتبة قيد بذلك فدل عىل ، لفظ اإلسالم: مثل، ًافرتقا، وإذا افرتقا اجتمعا
بأن اهللا تعاىل جعل الكفارات : ًواستدل أبو حنيفة رمحه اهللا أيضا، أنه يوجد مسكني ال هبذه الصفة

الرشح الكبري . [اهللا تعاىل أعلمولكن نوقش بأن املسكني إذا أطلق دخل فيه الفقري، و، للمساكني
الطيار والغصن، واملشيقح، : ، وحاشية الروض املربع لألساتذة٢١٠ - ٧/٢٠٧البن قدامة، 

قول اإلمام أمحد : ، والصواب القول األول٢٣/٣١٢، واملوسوعة الفقهية، ٢١٢ - ٤/٢١١
 . والشافعي رمحهام اهللا تعاىل
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الفقري من ُ يعطى :نصيب الفقراء من الزكاة: المسألة الثانية
ُالزكاة ما يكمل له كفايته من النفقة ح ِّ َ ًوال كامال، واملعتربُ كفايته وكفاية : ً

من األكل، والرشب، والسكن، والكسوة، واإلعفاف : من يمونه
بالزواج إن مل يستطع الزواج إال بأخذه من الزكاة؛ فإنه يعطى ما يكفيه 

ٍللمهر ولو كان كثريا، من غري إرساف وال تقتري ً)١(. 
ها ــ أي الزكاة ــ كل فيأخذ من: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل

ما يكفيه إىل مثله ــ أي إىل احلول الثاين ــ ويعترب وجود الكفاية له، : حول
ٌولعائلته، ومن يمونه؛ ألن كل واحد منهم مقصود دفع حاجاته، فيعترب 

، وهذا؛ ألن الدفع إنام هو إىل العيال...:  وقالله ما يعترب للمنفرد
 .)٢(وهذا نائب عنهم يف األخذ

وهم الذين : الفقراء واملساكني: قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا
ٍال من نقود حارضة، وال من : ال جيدون كفايتهم، وكفاية عائالهتم

ٍرواتب ثابتة، وال من صناعة قائمة، وال من غلة كافية، وال من نفقات  ٍ
ٍعىل غريهم واجبة، فهم يف حاجة إىل مواساة ومعونة، قال العلامء ٍ: 

حتى يأيت حول ، فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائالهتم ملدة سنة كاملة
ٍويعطى الفقري لزواج حيتاج إليه ما يكفي لزواجه، ، الزكاة مرة ثانية ُ

ٍالفقري؛ لرشاء كتب حيتاجها، ويعطى ] الرشعي[طالب العلم ] ويعطى[
و من له راتب ال يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم؛ ألنه ذ

حاجة، وأما من كان له كفاية فال جيوز إعطاؤه من الزكاة وإن سأهلا، بل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦/٢٢٠الرشح املمتع، البن عثيمني، :  انظر)١(
  .٤/١٢٣ املغني، البن قدامة، )٢(
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 .)٢( )١(...ُّالواجب نصحه وحتذيره من سؤال ما ال حيل له

الـرشح : ، وانظـر٨٢ - ٨١ جمالس شهر رمضان، للعالمة حممد بن صالح العثيمني رمحـه اهللا، ص)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٢٣ - ٤/٢١٩املمتع له، 

 : اختلف العلامء رمحهم اهللا يف املقدار الذي يعطى للفقري واملسكني من الزكاة عىل النحو اآليت)٢(
عطى الفقري كفايته، وكفاية من يعـوهلم سـنة كاملـة، وبـه قـال احلنابلـة، واملالكيـة، ي: القول األول

 .  ]وتقدم تفصيل ذلك يف متن هذه الرسالة. [وأحد قويل الشافعي
ٌّيعطى كل من الفقري واملسكني كفاية العمر: القول الثاين . وهو ما حتصل به الكفايـة عـىل الـدوام، ُ

هم، وبه قال بعض احلنابلة، وهو رواية عـن اإلمـام أمحـد، وذكـر وبه قال الشافعية يف األصح عند
 .النووي أنه مذهب الشافعي

ًال جيوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من مخسني درمها، وكذلك يعطى كل من : القول الثالث ُ
وهـو روايـة . ًحتت نفقته كل واحد مثل ذلك، وال يتجاوز ما يعطى كل واحد منهم مخسني درمهـا

َّد، ولكن رد بأن حديث ابن مسعود يف هذه املسألة ضعيفعن أمح ُ . 
ًأي مـا يـساوي مـائتي درهـم، فاضـال : ال جتوز الزيادة يف العطاء عىل نصاب النقـود: القول الرابع ٍ

عام حيتاج إليه من مسكن، وخادم، وأثاث، وفرس،  وإذا كان له من يعوله فيأخذ كل واحد منهم 
 .  حنيفة رمحه اهللامقدار النصاب، وهذا مذهب أيب

ُهو أن الفقري أو املسكني يعطى ما يكفيه ويكفي من ينفق علـيهم سـنة كاملـة؛ : والصواب القول األول
البخـاري، كتـاب النفقـات، بـاب حـبس الرجـل : متفق عليه [))حبس ألهله قوت سنة(( rألن النبي 

، ١٧٥٦، ومسلم، كتاب اجلهـاد والـسري، بـاب حكـم الفـيء، بـرقم ٥٣٥٧رقم قوت سنة عىل أهله، ب
ٍكانت أموال بني النضري مما أفاء اهللا عىل رسوله، مما مل يوجف عليه املـسلمون بخيـل ((: ولفظ مسلم هنا

أي يعـزل هلـم نفقـة سـنة، ولكنـه [ خاصة، فكان ينفق عىل أهله نفقة سنة rفكانت للنبي ، ٍوال ركاب
أي الـدواب التـي تــصلح [ومـا بقـي جيعلـه يف الكـراع ]  قبـل انقـضاء الـسنة يف وجـوه اخلــريكـان ينفقـه

، والـرشح الكبـري ١٣٠ - ٤/١١٧املغنـي، البـن قدامـة، : انظر[والسالح وعدة يف سبيل اهللا ] للحرب
، واملوسـوعة ١٨٥ - ١٦٨، ومـصارف الزكـاة ومتليكهـا، ص٢٢٢ - ٧/٢٠٥مع املقنع واإلنـصاف، 

، والكـايف البـن ٣٣٠ - ٤/٢٩٧، وكتـاب الفـروع البـن مفلـح، ٣١٧ - ٢٣/٣١٦يتية، الفقهية الكو
، ورشح الزركـيش ١/٥١٥، ومنتهـى اإلرادات، ٣٢٢ – ٦/٣٢٠، والـرشح املمتـع، ٢/١٩٥قدامة، 

، ٤/٢١٣، وحاشية الروض املربع، لألسـاتذة بـإرشاف الطيـار، ٤٥٠ - ٢/٤٤٢عىل خمترص اخلرقي، 
 ]. ٦/١٩٩و ، ٦/٢٠٣واملجموع للنووي، 
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وإذا كان للمرأة الفقرية زوج : وقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
ٌمورس ينفق عليها مل جيز دفع الزكاة إليها؛ ألن الكفاية حاصلة هلا بام 
يصلها من النفقة الواجبة، فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن مل 
ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها، كام لو تعطلت منفعة العقار، 

 .)١(َّوقد نص أمحد عىل هذا
ًوقد يملك اإلنسان نصابا من أي نوع من أنواع املال ــ ولكن هذا 

و لغالء السعر ــ فهو غني من حيث املال ال يقوم بكفايته؛ لكثرة عياله، أ
ًإنه يملك نصابا فتجب الزكاة يف ماله،  وفقري من حيث إن ما يملكه ال 

ِّيقوم بكفايته، فيعطى من الزكاة كالفقري ــ ما يكمل له كفايته ُ . 
رجل عنده عرشون ألف ريال، ولكن له أربع زوجات، : مثال ذلك

ت رعايته ينفق عىل وله من كل زوجة عرشة أوالد، وله أب وأم حت
اجلميع، والسكن باإلجيار، وهذا املبلغ ال يقوم بكفايته سنة كاملة، فله أن 

 . يأخذ ما يكمل كفايته ملدة عام
ذاكرت أبا عبداهللا ــ أمحد بن : قال امليموين: قال ابن قدامة رمحه اهللا

اإلبل، والغنم، جتب فيها الزكاة، وهو : قد يكون للرجل: حنبل ــ فقلت
فقري، ويكون له أربعون شاة، وتكون له الضيعة ــ املزرعة ــ ال تكفيه، 

ُفيعطى من الزكاة؟ قال َ :نعم .أعطوهم وإن راحت : وذكر قول عمر
إذا كان له : وقال يف رواية حممد بن احلكم... )٢(عليهم اإلبل كذا وكذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكتـاب الفـروع . ٧/٢٨٦، واملقنع مع الـرشح الكبـري واإلنـصاف، ٤/١٢٣ املغني، البن قدامة، )١(

  . ٢٧٠ - ١٤/٢٦٩، وجمموع فتاوى ابن باز، ٤/٢٩٩البن مفلح، 
  . ٣/٢٠٥ أخرجه ابن أيب شيبة، كتاب الزكاة، باب من قال ترد الصدقة يف الفقراء، )٢(
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يمه عقار يستغله، أو ضيعة تساوي عرشة آالف أو أقل أو أكثر ال تق

وال يقدر ، ؛ ألنه ال يملك ما يغنيه)١(يأخذ من الزكاة، وهذا قول الشافعي
عىل كسب ما يكفيه، فجاز له األخذ من الزكاة، كام لو كان ما يملكه ال 

َيا أهيا [: جتب فيه الزكاة؛ ألن الفقر عبارة عن احلاجة، قال اهللا تعاىل ُّ َ َ
َالناس أنتم الفقراء إىل اهللا ِْ ُ َ َُ ُ ُ َّْ َ  .)٤( ، واهللا تعاىل أعلم)٣())أي املحتاجون إليه )٢(]ُ

ًس له أن يأخذ منها إذا ملك نـصابا زكويـا؛ ألنـه جتـب عليـه الزكـاة فلـم لي:  وقال أصحاب الرأي)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ً
  ].٤/١٢٢املغني البن قدامة، [جتب له، للخرب 

 . ١٥:  سورة فاطر، اآلية)٢(
  . ١٢٢ - ٤/١٢١ املغني البن قدامة، )٣(
 : ِّ اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف حد الغنى املانع من أخذ الزكاة عىل أقوال)٤(

أن الغنـى مـا حتـصل بـه : من املالكية، والشافعية، ورواية عـن اإلمـام أمحـد: قول اجلمهور: القول األول
َّفإذا مل يكن حمتاجا حرمت عليه الصدقة، وإن مل يملك شيئا، وإن كان حمتاجا حلت له الـصدقة ، الكفاية ً ً ً

ًوإن كان يملك نصابا أو نصبا، واألثامن وغريها يف هذا سواء؛ لقول ًُ ال حتل املسألة (( :  لقبيصةr النبي ُ
، ًقـد أصـابت فالنـا فاقـة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومـه: إال ألحد ثالثة

ًحتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، فحلت له املسألة َّفمـد إباحـة ] ١٠٤٤مـسلم، بـرقم [ً
 .ن احلاجة هي الفقر، والغنى ضدهااملسألة إىل وجود إصابة القوام أو السداد؛ أل

ًأن مـن ملـك مخـسني درمهـا أو قيمتهـا مـن : رواية عن اإلمام أمحد وهي الظاهر من مذهبه: القول الثاين
مـن كـسب، أو جتـارة أو عقـار، أو نحـو ذلـك، فهـو : الذهب، أو وجد ما حتصل به الكفاية عىل الدوام

عروض، أو السائمة، أو العقار ما ال حتـصل بـه الكفايـة مل أما إذا ملك من ال. غني ال حيل دفع الزكاة إليه
ًيكن غنيا، حتى ولو ملك نصبا، ففي هذه الرواية  .التفريق بني األثامن وغريها:  

 .ًأربعون درمها: ِالغنى ملك أوقية، وهي: قول احلسن، وأيب عبيد: القول الثالث
ًملانع من أخـذها، فمـن ملـك نـصابا مـن الغنى املوجب للزكاة هو ا: قول أيب حنيفة: القول الرابع

 . أي أنواع املال فهو غني ال تدفع إليه الزكاة حتى ولو كان ال يكفيه
 . القول األول، واهللا أعلم: والصواب إن شاء اهللا

، والـرشح الكبـري ٢٣/٣١٣، واملوسوعة الفقهية الكويتيـة، ١٢١ - ٤/١١٨املغني البن قدامة، [
 . ١٩١ - ١٦٦، ومصارف الزكاة، ص٢٢١ - ٧/٢١٦مع املقنع واإلنصاف، 
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التي ظاهرها احلث ،  ما جاء من اآليات القرآنية:المسألة الثالثة
 : والرتغيب يف اإلحسان إىل الفقراء وإعطائهم حقوقهم عىل النحو اآليت

َالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا[: ل اهللا تعاىل ــ قا١ ْ َِ َِ ََّ َْ ِْ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ُْ ُ ُْ ْ ُ َ 
َيعدكم مغفرة منه وفضال واهللا َ ًُ ْ ًَ ْ ُ ُِ ِ َِ َ ْ ٌ واسع عليمَْ ِ َِ ٌ َ[)١(. 

َإن تبدوا الصدقات فنعام هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء [: U ــ قال اهللا ٢ َ ََ َ َُ ُْ َ َ َ َ َّ ُْ ُ َ ُ ُْ ْ ْْ ُ ِ ِِ ِ ِ َِّ
َفهو خري لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واهللا ْ َ َ َْ ِّ َ ْ ُ ُ ْ ُْ ُ َ ُِ َِ ْ َِّ َ ٌ ُ ٌ بام تعملون خبريَ َِ َِ ََ ُ َ ْ[)٢(  . 

ُللفقراء الذين أ[:  ــ قال اهللا تبارك وتعاىل٣ َ ِ ِ َِّ َْ َ ِحرصوا يف سبيل ُ ِ َ ِ ُ ِ َ ال اهللاْ
ُيستطيعون رضبا يف األرض حيسبهم ال َ ْ ْ َُ ُ ً ُْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ِجاهل أغنياء من التعفف ـَْ ِ ِ ُِّ َ َ ََّ َ َ ْ َ ُ

ِتعرفهم بسيامهم ال يسألون الناس إل َ ُ َّْ ََ ُ َ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ ُِ َّحافا وما تنفقوا من خري فإن ـُْ ِ َ ُ ًٍ ْ ََ ْ ُْ َ َِ ِ
ٌ به عليماهللا ِ َِ ِ[)٣(  . 

ْومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل [:  ــ وقال سبحانه٤ ْ ُْ َ َ َْ َ َ ْ َ  ََ َ ًَ ِ ِ َِ َْ َ ْ ْ َْ َ
ِمعروفـِْبال ُ َْ[)٤( . 

َإن يكن غنيا أو فقريا فال[:  ــ وقال تعاىل٥ ًَ ِ ِْ َْ  ََ ُ ْ َ أوىل هبامهِ ِ ِ َ ْ َ[)٥(.    
َإنام الصدقات للفقراء وال[:  ــ وقال تعاىل٦ َِّ َِ َ َُ ْ ُ َ َ َّ ِمساكنيـِْ ِ َ َ...[) ٦(. 

  . ٢٦٨:  سورة البقرة، اآلية)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧١:  سورة البقرة اآلية)٢(
  . ٢٧٣:  سورة البقرة اآلية)٣(
  .٦:  سورة النساء، اآلية)٤(
  . ١٣٥:  سورة النساء، اآلية)٥(
  .٦٠:  سورة التوبة، اآلية)٦(



 الزكاة في اإلسالم مصارف

 

٢٤٥ 
َّوأنكحوا األيامى منكم والصال[:  ــ وقال تعاىل٧ َ ُ َْ َ َُ ْْ ِ َِ ْ ْحني من عبادكم ـَِ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َ

ُوإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم  ُ َ َ ْ َِ ِ ِْ ُ ُ َُ َ ُ ْ ِ ِ ِ من فضله اهللاَ ِ ِْ َ ِ واسع عليمواهللاْ َِ ٌ َ[)١( . 
َليشهدوا منافع ل[:  ــ وقال تعاىل٨ ِ َِ َُ ََ َهم ويذكروا اسم ـَْ ْ ُ َ ُْ ْ َ ٍ يف أيام اهللاُ َّ َ ِ

َمعلومات عىل ما ر َ َ ََ َُ ُزقهم من هبيمة األنعام فكلوا منها وأطعموا ٍْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ُْ َُ ُ َْ َِ َ ْ ِ
َالبائس الفقري ِ َِ ْ َْ َ[)٢(    

َيا أهيا الناس أنتم الفقراء إىل [:I ــ قال ٩ ِْ ُ َ ُ ََ ُ ُ َّْ َ َُ َ ُّ هو الغني واهللا اهللاُّ ِ َ ْ َ ُ
ُحميدـْال ِ َ[)٣( . 
ِفمنكم من يبخل ومن يبخل فإنام يبخل عن نفسه [: I ــ قال ١٠ ِ ِْ َ َّ ُْ َ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ْ َُ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ِ َ  واهللاَ

َالغني وأنتم الفقراء ُ َُّ ُ ْ ُْ ْ ََ َ ِ [)٤( . 
ْللفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم [: I ــ وقال ١١ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َِ ِْ ُ َّ ِْ َ ُْ َ ُ

َوأموال َْ َهم يبتغون فضال من ـَِ ِْ ً ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ورضوانا وينرصون اهللاِ ُ ُ ْ َ َ َ ًَ ْ ُ ورسوله اهللاِ ََ ُ َ
َأولئك هم الصادقون ُ ِ َِّ ُُ َ َ ُ[)٦)(٥(. 
 : المساكين وفيه مسائل:  والمصرف الثاني
 : حاًمفهوم المساكين لغة واصطال: المسألة األولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢:  سورة النور، اآلية)١(
  . ٢٨: اآلية سورة احلج )٢(
  . ١٥:  سورة فاطر اآلية)٣(
  .٣٨:  سورة حممد، اآلية)٤(
  ٨:  سورة احلرش اآلية)٥(
  .٢٤: ، وسورة القصص، اآلية١٨٢: سورة آل عمران، اآلية:  وانظر)٦(
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٢٤٦ 

:  مفرده مسكني ومجعه مساكني، يقال:لمساكين لغةًمفهوم ا
أي ذهبت حركته، ويتعدى بالتضعيف فيقال: ًسكن املتحرك سكونا :
واملسكني مأخوذ من هذا؛ لسكونه إىل الناس، وهو بفتح امليم ) َّسكنته(

 . يف لغة بني أسد، وبكرسها عند غريهم
 :   الذليل املقهور وإن كان غنيا، قال اهللا تعاىل:ًواملسكني أيضا

ُورضبت عليهم ال[ ِْ َ َ َ َْ ِ ُمسكنةـُْ َ َ ْ َ[)٢)(١(.  
قال اإلمام .  )٣( أنه من املسكنة واخلضوع والذل:واألصل يف املسكني
املسكني، واملساكني، :  يف احلديث ذكروقد تكرر: ابن األثري رمحه اهللا تعاىل

اخلضوع، والذلة، وقلة املال، : واملسكنة، والتمسكن وكلها يدور معناها عىل
إذا : فقر النفس، ومتسكن: إذا خضع، واملسكنة: واحلالة السيئة، واستكان

هو الذي : َّتشبه باملساكني، وهو مجع املسكني، وهو الذي ال يشء له، وقيل
 .)٤( وقد تقع املسكنة عىل الضعفله بعض اليشء، 

هم الذين جيدون أكثر :  املساكني:مفهوم المساكين اصطالحاً
ُمن كسب أو غريه، مما ال يقع موقعا من الكفاية، فعلم : الكفاية أو نصفها ً
هو من له مال يبلغ نصف كفايته فأكثر، لكنه ال يكفيه : بذلك أن املسكني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١١٢:  سورة آل عمران، اآلية)١(
  . ١/٢٨٣ الفيومي،  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للرافعي، تأليف أمحد بن حممد)٢(
  . ٣/٢١٦ لسان العرب، البن منظور، باب النون، فصل السني، )٣(
 النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر، أليب الــسعادات املبــارك بــن حممــد اجلــزري، بــاب الــسني مــع )٤(

  . ٢/٣٨٥، )سكن(الكاف، مادة 
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٢٤٧ 
 إرساف وال تقتري، واملسكني أحسن لنفسه ومن جتب عليه نفقته من غري
ْأما السفينة فكانت ل[: ًحاال من الفقري؛ ألن اهللا تعاىل قال ََ َ َ ُ ِ َّ َّ َمساكني ـَِ ِ َ َ

ِيعملون يف البحر ْ َ ْْ ُِ َ َ :  هلم سفينة، وقال تعاىلفأخرب أهنم مساكني، وأن  )١(]َ
ِللفقراء الذين أحرصوا يف سبيل [ ِ َ َِ ُ ِ ِ ِ ِْ َُ َّ َْ ِ ال يستطيعون رضبا يف األرض اهللاُ ْ ْ ََ ْ َِ ً ُْ َ َ ِ َ

ُحيسبهم ال َُ ُ ْ َجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيامهم ال يسألون الناس ـَْ ُ ْ َ َ ََّ َ ََّ ُ َُ ْ َ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ُّ َ ْ َ
ْإحلافا وما تنفقوا من َِ ُِ ًْ ُ َ َْ َّ خري فإن ِ ِ َ ٍ ْ ٌ به عليماهللاَ ِ َِ فهذه احلال التي أخرب هبا   )٢(]ِ

  . )٤)(٣(عن الفقراء هي دون احلال التي أخرب هبا عن املساكني
تكون إذا : هذه التعريفات السابقة، للفقري، واملسكني :المسألة الثانية

ِإنام الصدقات للفقراء [:  قول اهللا تعاىل كام يفالفقري واملسكني مجع بني لفظ َِ َ َُ ْ ُ َ َّ َ َّ ِ
ِمساكنيـَْوال ِ َ أما إذا أطلق لفظ أحدمها ومل يذكر معه اآلخر دخل أحدمها  )٥(]َ

إذا اجتمعا :  قيلهو املسكني، واملسكني هو الفقري؛ وهلذا: يف اآلخر، فالفقري
 .)٦(لفظ اإلسالم، ولفظ اإليامن: افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعا، مثل

يعطى املسكني من :  نصيب املساكني من الزكاة:المسألة الثالثة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٧٩:  سورة الكهف، اآلية)١(
  . ٢٧٣:  سورة البقرة، اآلية)٢(
  . ١٣/٢١٥ لسان العرب البن منظور، )٣(
، والكـايف، ٧/٢٠٦، والـرشح الكبـري مـع املقنـع واإلنـصاف، ١٢٧، ٤/١٢٣ املغني البن قدامة، )٤(

، ومـصارف ٣/٣١٠، والروض املربع من حاشية ابـن قاسـم، ١/٢٦٦، ومنار السبيل، ٢/١٩٥
  . ١٤٣الزكاة ومتليكها، ص

  . ٦٠:  سورة التوبة، اآلية)٥(
  . ٩/٣٠٦، واملغني، البن قدامة، ٢٣/٣١٢املوسوعة الفقهية الكويتية، : ر انظ)٦(



 مصارف الزكاة في اإلسالم

 

٢٤٨ 

ًالزكاة ما يكمل له كفايته، وكفاية من يعوله من النفقة حوال كامال،  ً ِّ ُ
ب، واملسكن، من األكل، والرش: كفايته وكفاية من يمونه: واملعترب

والكسوة، واإلعفاف بالزواج إن مل يستطع الزواج إال بأخذه من الزكاة، 
 . )١(عىل نحو ما تقدم فيام يستحقه الفقري من الزكاة

التي فيها احلث ،  ما جاء من اآليات القرآنية:المسألة الرابعة
 : عىل النحو اآليت، والرتغيب يف اإلحسان إىل املساكني وإعطائهم حقوقهم

َوذي القربى واليتامى وال[:  ــ قال تعاىل١  َ َ ََ َ َْ ْ ُْ ِمساكنيـِْ ِ َ َ[)٢(  . 
َليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل ال[:  ــ قال تعاىل٢ ُّ ْ ََ َ ُ ُ َ َِ ْ ُْ ُ ْ َ َّ َمرشق والـِْ ِ ِ ْ ِمغرب ـَْ ِ ْ َ

ْولكن الرب من َّ ََ َّ ِ ْ ِ آمن باَِ ََ َ واليوم اآلخر والهللاَ ْ َِ ِ َ ْ ِ َ َمالئكة والكتاب والنبيني ـْْ ِّ َِ َّ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َ
َوآتى ال َ َامل عىل حبه ذوي القربى واليتامى والـَْ َ َ ِّ ُ ََ َ َْ ْ ْ َ َُ ِ ِ َ ِمساكني وابن السبيل ـَْ ِ َّ َ ََ ْ َ َ ِ

َوالسائلني ويف الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة  ََ َّ َ َ َ َّ َ َ ََ َ ِّ ََّ ََ ِ ِ َ ِ َموفون ـَْوالِ ُ ُ
ِبعهدهم إذا عاهدوا والصابرين يف البأساء والرضاء وحني البأس  ْ ْ َِ َ َ َ َ َّ َ َ َ َْ ْ ََ ِْ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ِْ ِ ُِ ِ

ُأولئك الذين صدقوا وأولئك هم ال ُ َ َ ََ َِ ِ َِ َّ َُ ُُ َمتقون ـَْ ُ َّ ُ[)٣(.   
ْيسألونك ماذا ين[ : ــ وقال تعاىل٣ ُ َ ْ ََ َُ َ ِفقون قل ما أنفقتم من خري فللوالدين َ ْ ْ ْ ََ َ ُِ ِ ِ َِ ْْ َْ ْ ُ ٍُ َ ْ َ َ

َواألقربني واليتامى وال َ ََ َ ََ ْ َ ِ ْ َ َّمساكني وابن السبيل وما تفعلوا من خري فإن ـْْ ِ َ ٍ ْ َ َّ َ ََ َْ َ َ ْ َِ ُِ ْ ِ ِِ ِ
ٌ به عليم اهللا ِ َِ ِ[)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦/٢٢٠ الرشح املمتع، )١(
  . ٨٣:  سورة البقرة، اآلية)٢(
  . ١٧٧:  سورة البقرة اآلية)٣(
  . ٢١٥:  سورة البقرة اآلية)٤(
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٢٤٩ 
ـ وقال٤ ٍوعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني[:تعاىل ـ  ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ُ َ َ ََ ٌ ُْ َ َّ   .)١(اآلية ]َ
ـ وقال تعاىل٥ َوآت ذا القربى حقه وال[: ـ  ُ َ َ ََّ ُْ ْ َ ِ ِمسكني وابن السبيلـَْ ِ َّ َْ ْ َ َ ِ ِ[)٢(. 
َفآت ذا القربى حقه وال[ : ــ وقال تعاىل٦ ُ َ ََّ ُ َْ ْ َ ِ ٌمسكني وابن السبيل ذلك خري ـَْ ْ َّ َْ َ ِ ِ َِ ِ ِ َ ْ َ َ

َللذين يريدون وجه  ْ َ ََ ُ ِ ُ ِ ُ وأولئك هم الاهللاَِّ ُ ََ ِ َ َمفلحونـُْ ُ ِ ْ ُ[)٣(. 
َفانطلقوا وهم يتخافتون[:  ــ وقال تعاىل٧ ُ َ ََ ُ ََ ْ ُ َ َ َ ْأن ال يدخلنها اليوم عليكم  *ْ ْ َ َ َُ َ ْ ََ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ

ٌمسكني ِ ِْ[)٤( . 
ْوال حيض عىل طعام ال[:  ــ وقال تعاىل٨ َِ َ َ ََ ُّ ُ َ ِمسكنيـَ ِ ِْ[)٥(. 
ْوال حيض عىل طعام ال[:  ــ وقال سبحانه٩ َِ َ َ ََ ُّ ُ َ ِمسكنيـَ ِ ِْ[) ٦(. 
ْو  [:  ــ وقال تعاىل١٠ َ َ   ُ َ     ُ ِ ْ َا       ُ ِ ِْ ْ[) ٧(     
َو [:  ــ وقال تعاىل١١ َ     ن َ  َ َ    َ ِ   م َ َ ِا       َ ِ ِْ ْ[) ٨(.   
ُ     م[:  ــ وقال تعاىل١٢ َ ْ ِ َ     َ ِّ ِ       ً ِ ِْ[) ٩(.   
َو     ن[:  ــ وقال سبحانه١٣ ُ ِ ْ ُ َا    م َ َ      َ َ    ِ ِّ ُ       ً ِ ًو      ِْ ِ َ َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٨٤:  سورة البقرة، اآلية)١(
  . ٢٦:  سورة اإلرساء، اآلية)٢(
  .٣٨: لروم، اآلية سورة ا)٣(
  . ٢٤ - ٢٣:  سورة القلم، اآليتان)٤(
  . ٣٤:  سورة احلاقة، اآلية)٥(
  . ٣:  سورة املاعون، اآلية)٦(
  . ٤٤:  سورة املدثر، اآلية)٧(
  .١٨:  سورة الفجر اآلية)٨(
  . ٤:  سورة املجادلة اآلية)٩(
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٢٥٠ 
ًوأ   ا ِ َ َ[) ١(. 

َ  [:  وقال تعاىل-١٤ َا     َ َ َ َا      ْ َ َ َ َو  *ْ َأدراك َ َ ْ ُا      َ   َ َ َ َ ٍر    َ   *ْ َ َ َ *
ْأو ٌإ   م َ َ ْ ٍ  م ِ   ِ ْ ٍ      ِذي َ َ َ ْ َ *     ً ِ ٍ      َذا َ َ َ ْ ْأو*  َ َ       ً ِ  َذا ِْ

   َ ْ َ  ٍ َ [) ٢(.    
َوإذا[:  ــ وقال تعاىل١٥  ِ َ    َ َ ْا    َ ِ ْ  َ ُأو   َ َا      ُ ْ ُ َوا       ْ ََ َ ْ 

ُوا        ِ َ َ ْ ْ  رز     َ ُ ُ َُ ْ    ُ ْ ُو    ا ِ ُ َ    ْ ُ َ    ً ْ ً   و   َ ُ ْ َ[) ٣(. 
ِو ِ   ا    ... [:   ــ وقال تعاىل١٦ ْ ََ ِ ْ ًإ      َ َ ْ ِو ِ ي ِ َا      َ ْ ُ َوا       ْ ََ َ ْ 

ِوا        ِ َ َ ْ َ[) ٤(    
ُ    ر  [:  ــ وقال تعاىل١٧ ُ َ  َ ُإ   م َ َ ْ ِ   ة ِ َ َ َ       َ ِ َ َ   ْ ِأو   ِ َ ْ َ   َ 

َ     ن ُ ِ ْ ْأ      ُ ُ ِ ْ ْأو َ َ       ْ ُ ُ َ ْ ِ[) ٥(. 
ْأو[:  وقال سبحانه  ــ ١٨ ٌ   رة َ ََ ُ   م   َ َ       َ ِ َ َ[) ٦(.    
َ   ن[:  ــ وقال تعاىل١٩ َ  ِ ِ      ُ َ ُ ِو     ل ُ ُ  ِ ِو  ي َ ِ َا      َ ْ ُ َوا       ْ ََ َ ْ 

ِوا        ِ َ َ ْ َ[) ٧(.   
َو [:  ــ وقال سبحانه٢٠ َ     ِ َ ْ ُأو   َ ِا     ُ ْْ َ     ْ ُ ْ ِوا     ِ َ ْأن  َ ُ    ا َ ْ ُ 

ِأو   َا      ُ ْ ُ َوا        ْ ِ َ َ ْ  .)٨( اآلية] َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨:  سورة اإلنسان، اآلية)١(
  . ١٦ - ١١:  سورة البلد، اآليات)٢(
  . ٨:  سورة النساء، اآلية)٣(
  . ٣٦:  سورة النساء، اآلية)٤(
  .٨٩:  سورة املائدة، اآلية)٥(
  .٩٥:  سورة املائدة، اآلية)٦(
  .٤١:  سورة األنفال اآلية)٧(
  . ٢٢:  سورة النور، اآلية)٨(
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٢٥١ 
ِ    [:  ــ وقال تعاىل٢١ ِو     ل َ ِ ُ  ِ ِو  ي َ ِ َا      َ ْ ُ َوا       ْ ََ َ ْ 

ِوا        ِ َ َ ْ َ[) ١(.   
 .  جاء من األحاديث يف املسكنيما: املسألة اخلامسة

ليس املسكني الذي :  قالr اهللا أن رسول t ــ عن أيب هريرة ١
ُاألكلة  :ويف رواية. ُّيطوف عىل الناس، ترده اللقمة واللقمتان

ًوالتمرة والتمرتان، ولكن املسكني الذي ال جيد غنى يغنيه، ، واألكلتان
ُوال يفطن له فيتصدق عليه ُال يقوم فيسأل الناس ] ويستحيي أو[، ُ

واقرأوا إن شئتم يعني ، إنام املسكني الذي يتعفف :ٍويف لفظ. ]ًاإحلاف[
َ     ن َ [: قوله تعاىل ُ َ ْ َا   س َ ًإ        َ ْ ِ[) ٢( .  
ُال حتل الصدقة :  قالr عن النبي  ــ عن عبداهللا بن عمرو ٢ ُّ

 .)٥)(٤(ٍّسوي )٣ٍ(لغني، وال لذي مرة

  . ٧:  سورة احلرش، اآلية)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ     ن َ [: Uول اهللا البخاري، كتاب الزكاة، باب ق:  متفق عليه)٢( ُ َ ْ َا   س َ ًإ        َ ْ ، برقم ]ِ

َ     ن َ [ٌ، وكتاب التفسري، باب، ١٤٧٩، ورقم ١٤٧٦ ُ َ ْ َا   س َ ًإ        َ ْ َّأحلف عيل، :  يقال]ِ
َّوألح عيل، وأحفاين باملسألة  َّ]      ْ ُُ ِ ْ ، واأللفاظ ملفقة من ٤٥٣٩جيهدكم، برقم ] ٣٧: حممد[ ]َ

ن البخاري، وأخرجه مسلم، يف كتاب الزكاة، باب املسكني الذي ال جيد غنى وال هذه املواضع م
  .١٠٣٩يفطن له فيتصدق عليه، برقم 

  ].٣/٦٩نيل األوطار للشوكاين، [القوة وشدة العقد، وهي القوة عىل الكسب والعمل :  املرة)٣(
 ]. ٣/٦٩نيل األوطار للشوكاين، [صحيح وسليم األعضاء :  سوي )٤(
، والرتمذي، كتـاب ١٦٣٤أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، برقم  )٥(

، وصـححه األلبـاين يف ٢/١٩٢، وأمحـد، ٦٥٢الزكاة، باب ما جاء من ال حتل له الـصدقة، بـرقم 
= 
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٢٥٢ 
أخربين رجالن أهنام أتيا :  ــ عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار قال٣
فع فينا فر،  يف حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسأاله منهاrالنبي 

َّإن شئتام أعطيتكام، وال حظ : ، فقال)١(فرآنا جلدين، البرص وخفضه
  .)٣)(٢(فيها لغني وال لقوي مكتسب

وفيه دليل عىل أنه يستحب : قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا تعاىل
ُّعظ، والتحذير، وتعريف الناس بأن الصدقة ال حتل الو: لإلمام، أو املالك

 .)٤(ٍ ذلك برفقrلغني، وال لذي قوة عىل الكسب، كام فعل رسول اهللا 
 : مسائل: العاملون عليها، وفيه: المصِرف الثالث
َعمل،من باب طرب،وأعمله، :ً لغةمفهوم العاملني:المسألة األولى ِ َ َ ِ َ
طلب إليه العمل،واعتمل،اضطرب يف :ً،واستعمله أيضاًواستعمله، بمعنى
ُرزق :َّعمله عىل البرصة،والعاملة: تولية العمل،يقال:العمل،والتعميل ِ

ًعملته أعمله عمال: ويقال)٥(العامل ُ سعيت يف :صنعته،وعملت عىل الصدقة:ُ
ٍعامل،وعاملون،ويتعدى إىل ثان باهلمزة، :ٌمجعها،والفاعل عامل واجلمع َّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٧٧، ويف اإلرواء، برقم ١/٤٥٤صحيح سنن أيب داود،  =
َ جلدين)١(   ]. ٣/٦٩نيل األوطار للشوكاين، [، ينقويني شديد: ْ
  ].٣/٦٩نيل األوطار، . [يكتسب قدر كفايته:  مكتسب)٢(
، والنـسائي، كتـاب ١٦٣٣:  أبو داود كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، برقم)٣(

، ورقــم ١٧٩٧٢، وأمحـد يف املــسند، بــرقم ٢٥٩٧: الزكـاة، بــاب مــسألة القـوي املكتــسب، بــرقم
  .١/٤٥٤، وصححه األلباين، يف صحيح سنن أيب داود، ١٧٩٧٣

  . ٣/٦٩ نيل األوطار، للشوكاين، )٤(
  . ١٩١ خمتار الصحاح، ملحمد بن أيب بكر بن عبدالقادر، الرازي، ص)٥(



 الزكاة في اإلسالم مصارف

 

٢٥٣ 
 .)١(سألته أن يعمل:ًأي جعلته عامال،واستعملته:عملته كذا واستعملتهأ:فيقال

هو الذي يتوىل أمور الرجل : والعامل: قال ابن األثري ــ رمحه اهللا ــ
ِيف ماله وملكه، وعمله، ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة ِ َ عامل، والذي : َ

 .)٢(ُعاملة: يأخذه العامل من األجرة يقال له
هم السعاة الذين يبعثهم : العاملون عليها: ين اصطالحاًمفهوم العامل

َّكجبائها، وحفاظها، وكتاهبا، وقسامها بني : اإلمام؛ ألخذ الزكاة من أرباهبا َّ َّ
ًمكلفا، مسلام، أمينا، كافيا، قادرا، عاملا بفرائض : ُمستحقيها، ورشط كونه ً ً ً ًً

، ويكون من غري إال إذا كتب اإلمام له ما يأخذ من الصدقات. )٣(الصدقة
وهم اجلباة هلا، : العاملون عليها: رمحه اهللا:  قال املرداوي)٤(ذوي القربى

هو اجلايب هلا، واحلافظ، والكاتب، : العامل عىل الزكاة] و[واحلافظون هلا،  
َّوالقاسم،  واحلارش، والكيال، والوزان، والعداد، والساعي، والراعي،  َّ َّ

ٍاج إليه فيها، غري قاض ووال ّوالسائق، واحلامل، ومن حيت أجرة كيل ] و.... [ٍ
 .)٥( الزكاة ووزهنا، ومؤنة دفعها عىل املالك

مجع جايب، وهم الذين : اجلباة: وقال العالمة ابن عثيمني ــ رمحه اهللا ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٤٣٠ املصباح املنري، للفيومي، )١(
  .٣/٣٠٠ النهاية يف غريب احلديث واألثر، )٢(
، ومنتهــى اإلرادات، ١/٢٦٧، ومنــار الــسبيل، ٣/٣١٢املربــع مــع حاشــية ابــن قاســم،  الــروض )٣(

  . ٢٢٦ـ - ٧/٢٢٢، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ١/٥١٥للفتوحي، 
ــرشح الكبــري مــع املقنــع واإلنــصاف، )٤( ، واإلقنــاع لطالــب االنتفــاع، ملوســى بــن أمحــد ٧/٢٢٥ ال

  . ١/٤٦٩َّاحلجاوي، 
  . ٩/٣١٢، و٤/١٠٨، واملغني البن قدامة، ٧/٢٢٢ملقنع والرشح الكبري،  اإلنصاف مع ا)٥(
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٢٥٤ 

: الذين يقومون عىل حفظها، والقاسمون هلا: يأخذوهنا من أهلها، واحلفاظ
يعني : ، وقال اإلمام ابن قدامة ــ رمحه اهللا)١(الذين يقسموهنا يف أهلها
السعاة الذين يبعثهم اإلمام؛ ألخذها من أرباهبا، : العاملني عىل الزكاة وهم

ومجعها، وحفظها، ونقلها، ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها، وحيملها، 
َّوكذلك احلاسب، والكاتب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من حيتاج  َّ َّ

 . )٢(ُ فيها؛ فإنه يعطى أجرته منها؛ ألن ذلك من مؤنتهاإليه
: من الزكاة؛ لقوله تعاىل:  نصيب العاملني عليها:المسألة الثانية

َوا       [ ِ ِ َ َْ      َ ْ َ ًفقد جعل اهللا تعاىل للعاملني عليها نصيبا منها ــ أي من  ]َ
حتى لو كان الزكاة ــ فيعطى العامل عىل الزكاة بقدر أجرته من الزكاة، 

ُغنيا، إال إذا كان له مرتب من بيت مال املسلمني، فال يعطى من الزكاة؛   
ُألنه إنام أعطي من الزكاة بقدر أجرته، وقد حصل ذلك له؛ وقد كان النبي 

rومن هذه األحاديث . )٣( يبعث عىل الصدقة سعاة ويعطيهم عاملتهم
 وال جيوز )٤(ن اللتبية ابrحديث أيب محيد الساعدي يف قصة استعامل النبي 

 الذين حترم عليهم الصدقة؛ rأن يكون العامل عىل الصدقة من أقرباء النبي 
حلديث عبداملطلب بن ربيعة ابن احلارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس 

  . ٦/٢٢٥ الرشح املمتع، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩/٣١٢ املغني البن قدامة، )٢(
  . ٩/٣١٢، و٤/١٠٧ املغني البن قدامة ، )٣(
َوا       [: ، ويف كتاب الزكاة، باب قوله تعاىل٩٢٥البخاري، برقم :  متفق عليه)٤( ِ ِ َ ْ َ     َ ْ َ َ [ 

، وكتاب ٦٩٧٩، ٦٦٣٦، ٢٥٩٧وكتاب اهلبة، باب من مل يقبل اهلدية، برقم ] ٦٠التوبة [
، ومسلم، ٧١٩٧: ، وباب حماسبة اإلمام عامله، برقم٧١٧٤: األحكام، باب هدايا العامل، برقم

  . ١٨٣٢: كتاب اإلمارة، باب حتريم هدايا العامل، برقم
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٢٥٥ 
يا رسول : فقال أحدمها، ؛ ليستعملهام عىل الصدقةrيسأالن رسول اهللا 

قد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا عىل اهللا أنت أبر الناس   وأوصل الناس، و
ِّفنؤدي إليك كام يؤدي الناس، ونصيب كام ، بعض هذه الصدقات

إنام هي ، إن الصدقة ال تنبغي آلل حممدr :يصيبون، فقال هلام النبي 
وأمر بالصداق هلام من ، وجهامثم شفع هلام يف النكاح فز..  أوساخ الناس

إن هذه الصدقات إنام هي أوساخ الناس، وإهنا ال : اخلمس، ويف رواية
واملعنى أن هذه الصدقات تطهري ألموال  )١(حتل ملحمد وال آلل حممد
ْ  [: ل تعاىلالناس ونفوسهم، كام قا ُ   ْ ِ  ِ ْأ  ا   ِ َ ْ َ     ً َ َ َ    ِ    ْ ُ ُ ّ َ ُ 

 ِ ْو      ِّ َ ُ وجيوز أن يكون عامل الصدقة من . )٢(فهي كغسالة األوساخ ]َ ِ   َ
ال حتل r :قال رسول اهللا : ، قالtاألغنياء؛ حلديث أيب سعيد اخلدري 

ٍلغاز يف سبيل اهللا، أو لعامل عليه: ٍّالصدقة لغني إال خلمسة أو ، ٍا، أو لغارمٍ
، أو لرجل كان له جار مسكني، فتصدق عىل املسكني لرجل اشرتاها بامله

ىل عمر ؛ وحلديث عبداهللا بن السعدي أنه قدم ع)٣(ُفأهداها املسكني للغني
ّأمل أحدث أنك تيل من أعامل :  يف خالفته، فقال له عمرtابن اخلطاب 
ما تريد : بىل، فقال عمر: فإذا أعطيت العاملة كرهتها؟ فقلت، ًالناس أعامال

ًإن يل أفراسا، وأعبدا، وأنا بخري، وأريد أن تكون عاملتي : إال ذلك؟ فقلت ً
َكنت أردت الذي أردت، ال تفعل؛ فإين : ًصدقة عىل املسلمني، قال عمر ُ

  . ١٠٧٢آل النبي عىل الصدقة، برقم  مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعامل )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧/١٧٩ رشح النووي عىل صحيح مسلم،  )٢(
، وابـن ١٦٣٦،  ١٦٣٥:  أبو داود، كتاب الزكاة، باب من جيوز له أخذ الصدقة وهو غنـي، بـرقم)٣(

، ١١٥٣٨، بـرقم ٣٠/٩٧، وأمحـد، ١٨٤١ماجه، كتاب الزكاة، باب من حتـل لـه الـصدقة بـرقم 
ــاين يف صــح ، ٢/١١٦، وصــحيح ســنن ابــن ماجــه، ١/٤٥٥يح ســنن أيب داود، وصــححه األلب

  . ٨٧٠وإرواء الغليل، برقم 
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أعطه أفقر إليه مني، حتى : فأقول،  يعطيني العطاءrوكان رسول اهللا 

خذه فتموله r :أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي : ًأعطاين مرة ماال، فقلت
ٍوال سائل، فخذه،  )١(وتصدق به، فام جاءك من هذا املال، وأنت غري مرشف

 .  )٢(وإال فال تتبعه نفسك
؛ حلديث )٣(وينبغي أن تكون أجرة العامل عىل الزكاة بقدر الكفاية

ًمن كان لنا عامال :  يقولrسمعت النبي :  قالtّاملستورد بن شداد 
ًخادم فليكتسب خادما، فإن مل يكن له فليكتسب زوجة، فإن مل يكن له 

من :  قالrُأخربت أن النبي :  قال أبو بكرًمسكن فليكتسب مسكنا
ٌاختذ غري ذلك فهو غال أو سارق ٌّ)وبوب ابن خزيمة رمحه اهللا يف )٤ ،َّ

باب إذن اإلمام للعامل بالتزويج، واختاذ اخلادم، واملسكن، (صحيحه 
 r، وقد بني النبي )٥(t، ثم ذكر حديث املستورد بن شداد )من الصدقة

: العامل عىل الصدقة باحلق: فقال، فضل العامل عىل الصدقة باحلق
 . )٦( لغازي يف سبيل اهللا حتى يرجع إىل بيتهكا

 عن t العامل من الغلول، فعن بريدة ابن احلصيب rَّوحذر النبي 
  . غري متطلع إليه: مرشف غري )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، وبـرقم٧١٦٣البخـاري، كتـاب األحكـام، بـاب رزق احلكـام والعـاملني عليهـا، بـرقم :  متفق عليـه)٢(
  .١٠٤٥اب جواز األخذ بغري سؤال وال تطلع، برقم ، ومسلم، كتاب الزكاة، ب١٤٧٣، وبرقم ٧١٦٤

  . ١/٣٨٧ فقه السنة، )٣(
، وصححه األلبـاين يف صـحيح سـنن ٢٩٤٥ أبو داود، كتاب اخلراج، باب يف أرزاق العامل، برقم )٤(

  . ٢/٢٣٠أيب داود، 
  .٤/٧٠ صحيح ابن خزيمة، )٥(
ــسعاية عــىل الــصدقة، )٦( ــرقم  أبــو داود، كتــاب اخلــراج، بــاب يف ال ــاين يف ٢٩٣٦ب ، وصــححه األلب

  .٢/٢٢٨صحيح سنن أيب داود، 
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ًمن استعملناه عىل عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ بعد ذلك :  قالrالنبي 

: ً ساعيا، ثم قالrبعثني النبي :  قالt وعن أيب مسعود )١(فهو غلول
 انطلق أبا مسعود وال ألفينك يوم القيامة جتيء وعىل ظهرك بعري من إبل

َالصدقة له رغاء قد غللته ْ َ َ ٌ ُقال! ًإذا ال أنطلق:  قال :َإذا ال أكرهك ُ ً)٢( 
 . )٣(واهللا سبحانه وتعاىل املوفق

 احلاسب، أجر: ُويعطى منها: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
نحوهم، فكلهم واخلازن، واحلافظ، والراعي، و واحلارش، والكاتب،

معدودون من العاملني، ويدفع إليهم من حصة العاملني عليها، فأما أجر 
ِّالوزان والكيال؛ ليقبض الساعي الزكاة فعىل رب املال؛ وألنه من مؤنة  َّ َّ

   .)٥)(٤( دفع الزكاة
 : فضل الصدق واألمانة في حفظ الصدقة: المسألة الثالثة
اخلازن، املسلم، األمني الذي :  قالr عن النبي tعن أيب موسى 

ًكامال، موفرا، طيبة به نفسه، فيدفعه إىل الذي أمر له به، أحد : ُيعطي ما أمر به ً َّ ً
ه األوصاف البد من اعتبارها يف حتصيل أجر الصدقة  وهذ)٦(املتصدقني

، وصححه األلبـاين يف صـحيح سـنن ٢٩٤٣ٌ أبو داود، كتاب اخلراج، باب يف أرزاق العامل، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢/٢٣٠أيب داود، 

، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح سـنن ٢٩٤٧ٌ أبو داود، كتاب اخلراج، باب يف غلول الصدقة، بـرقم )٢(
  . ٢/٢٣٢ ،أيب داود

بقية أحاديث عامل الـصدقة يف زكـاة  هبيمـة األنعـام للمؤلـف يف فقـرة عـامل الـصدقة الـذين : انظر)٣(
  . ٥٤ - ٤٩يرسلهم اإلمام، ص

  .٤/١٠٨ املغني البن قدامة، )٤(
  .٣١٥ - ٩/٣١٢، و١٣٠، ١٠٩ - ٤/١٠٧زيادة التفصيل يف أجرة العاملني عليها املغني، :  وانظر)٥(
، ١٤٣٨: ٍالبخاري، كتاب الزكاة، باب أجر اخلادم إذا تصدق بأمر صاحبه غري مفسد، برقم: عليه متفق )٦(

= 
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ًللخازن؛ فإنه إن مل يكن مسلام مل تصح منه نية التقرب، وإن مل يكن أمينا كان  ً
فكيف حيصل له أجر الصدقة، وإن مل تكن نفسه بذلك ، عليه وزر اخليانة

،  بالتثنيةأحد املتصدقني: فال يؤجر، ومعنى قوله، طيبة مل يكن له نية
ومعناه أن اخلازن بام فعل متصدق، وصاحب املال متصدق آخر، فهام 

 ويكون املتصدقنيعىل اجلمع، فتكرس القاف : متصدقان، ويصح أن يقال
العامل r : وقد تقدم قول النبي )١(معناه أنه متصدق من مجلة املتصدقني

 . )٢(كالغازي يف سبيل اهللا حتى يرجع إىل بيته: عىل الصدقة باحلق
 : المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل: المصِرف الرابع
 : ًمفهوم املؤلفة قلوهبم لغة واصطالحا: املسألة األوىل

ُ يقال ألفت اليشء، وألفت فالن:قلوبهم لغةمفهوم المؤلفة  ُْ إذا : ًاِ
ُأنست به، وألفت بينهم َُّ ُإذا مجعت بينهم بعد تفرق، وألفت اليشء : ِ َّ ٍ ُّ

األليف، : إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب، واإللف: ًتأليفا
:  بتألفهمrوتألفه عىل اإلسالم، ومنه املؤلفة قلوهبم، أمر اهللا تعاىل نبيه 

ْأي بمقاربتهم وإعطائهم؛ لريغبوا من وراءه َ م يف اإلسالم، وعىل هذا ِّ
 .)٣(فاملؤلفة قلوهبم مجع مؤلف، من التأليف، وهو مجع القلوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وكتاب الوكالة، بـاب وكالـة األمـني يف ٢٢٦٠وكتاب اإلجارة، باب استئجار الرجل الصالح، برقم  =
  .١٠٢٣، ومن كتاب الزكاة، باب أجر اخلازن األمني، برقم ٢٣١٩اخلزانة ونحوها، برقم 

  . ٣/٧٦نيل األوطار للشوكاين،  )١(
  .، وتقدم خترجيه٢/٢٢٨، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٩٣٦ أبو داود، برقم )٢(
  .٢٣٩مصارف الزكاة، ومتليكها، ص: ، وانظر١١ - ٩/١٠ لسان العرب، باب الفاء، فصل األلف، )٣(
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: مجع مؤلف:  املؤلفة قلوهبم:مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطالحاً
ُوهو السيد املطاع يف عشريته، ممن يرجى إسالمه، أو كف رشه، أو يرجى 

 . )١( ال يعطيهابعطيته قوة إيامنه، أو إسالم نظريه، أو جباية الزكاة ممن
 : أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم: المسألة الثانية

 : املؤلفة قلوهبم قسامن
 :  كفار، وهم نوعان:القسم األول
ّ من خيشى رشه، ويرجى بعطيته كف رشه، وكف رش :النوع األول ُ

 . غريه معه
نيته يف اإلسالم، ُ من يرجى إسالمه، فيعطى؛ لتقوى :النوع الثاني

 مع صفوان؛ rسه إليه فيسلم، ومن هذا النوع ما فعله رسول اهللا ومتيل نف
 بمن معه من املسلمني، وأعطى r غزا غزوة فتح مكة، ثم خرج rفإنه 

مائة من الغنم، ثم مائة، ثم مائة، قال : يومئذ صفوان بن أمية* رسول اهللا 
 ما أعطاين، وإنه ألبغض الناس r أعطاين رسول اهللا واهللا لقد: صفوان

 .)٢(َّ، فام برح يعطيني حتى إنه ألحب الناس إيلَّإيل
إن كان الرجل يسلم ما يريد إال الدنيا، فام يسلم t :وقال أنس 

 .)٣(  أحب إليه من الدنيا وما عليهاحتى يكون اإلسالم
ً عىل اإلسالم شيئا إال أعطاه، rما سئل رسول اهللا : قالtوعنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢/١٩٧، والكايف البن قدامة، ٣/٣١٤الروض املربع، :  انظر)١(
  . ٢٣١٣ال، وكثرة عطائه، برقم : ً شيئا قط فقالr مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهللا )٢(
  ). ٢٣١٢ (– ٥٨ً املرجع السابق، يف الكتاب والباب املشار إليهام آنفا، برقم )٣(
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يا قوم، : الًفجاء رجل فأعطاه غنام بني جبلني، فرجع إىل قومه فق
ًأسلموا؛ فإن حممدا يعطي عطاء ال خيشى الفاقة ً)١(. 

 : وهم أربعة أنواعاملسلمون  :القسم الثاني
ٌ قوم من سادات املسلمني هلم نظراء من الكفار، ومن :النوع األول

ُاملسلمني الذين هلم نية حسنة يف اإلسالم، فإذا أعطوا رجي إسالم 
َّنظرائهم وحسن نياهتم، فيجوز إعطاؤهم ُ ُ . 

ٌ قوم يف طرف بالد اإلسالم إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم :النوع الثاين
 . نيمن املسلم

ٌقوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن ال يعطيها إال أن خياف، فكل :النوع الثالث
 . هؤالء يعطون من الزكاة؛ألهنم من املؤلفة قلوهبم، فيدخلون يف عموم اآلية

ٌ قوم سادات مطاعون يف قومهم:النوع الرابع يرجى بعطيتهم قوة ، ٌ
إين r :قال النبي إيامهنم، ومناصحتهم يف اجلهاد؛ فإهنم يعطون؛ وهلذا 

َّألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خشية أن يكب يف النار عىل 
 ًيعطي رجاال من قريش مائة من اإلبلr ، ولذلك كان )٢(وجهه

ٌإين ألعطي رجاال حديث عهدهم بكفر: وقال يف ذلك ً )٣(. 
ٍوهو باليمن بذهيبة tٌّبعث عيل : ، قالtوعن أيب سعيد اخلدري 

األقرع بن حابس :  بني أربعة نفرr فقسمها رسول اهللا rإىل رسول اهللا 
  . ٢٣١٢م ال، وكثرة عطائه، برق: ً شيئا قط فقالr مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهللا )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومـسلم، ٢٧البخاري، كتاب اإليامن، باب إذا مل يكـن اإلسـالم عـىل احلقيقـة، بـرقم :  متفق عليه)٢(
  .١٥٠: كتاب اإليامن، باب تأليف قلب من خياف عىل إيامنه؛ لضعفه، برقم

  . ٣١٤٧:  يعطي املؤلفة قلوهبم، برقمr البخاري، كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النبي )٣(
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احلنظيل، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن عالثة العامري، ثم أحد 
بني كالب، وزيد اخلري الطائي ثم أحد بني نبهان، فغضبت قريش 

: rيعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال رسول اهللا : واألنصار، قالوا
فعلت ذلك؛ ألتألفهمإين إنام )١(. 

ً قوما ومنع آخرين، rأعطى رسول اهللا :  قالtوعن عمرو بن تغلب 
فواهللا إين : أما بعد: ثم قال، فحمد اهللا وأثنى عليه، فكأهنم عتبوا عليه

ُألعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إيل من الذي أعطي ، ولكني َّ
ًأعطي أقواما؛ ملا أرى يف قلوهبم من اجلزع واهللع، وأكل أقواما إىل ما جعل  ً

فواهللا ما :  قال عمرواهللا يف قلوهبم من الغنى واخلري، منهم عمرو ابن تغلب
َ محر النَّعمrول اهللا أحب أن يل بكلمة رس ُ ْ ُ)٢(. 
ُ من الزكاة، يعطى املؤلفة نصيب المؤلفة قلوبهم: المسألة الثالثة

قلوهبم من الزكاة ما حيصل به التأليف؛ لرتغيبهم يف اإلسالم، أو كف رشهم، 
: أو قوة إيامهنم، أو إسالم نظريهم، لدخوهلم يف عموم قول اهللا تعاىل

ِوا      [ َ  َ ُ ْ َ      ُ ُ ُ ُ ْ[) ٤( )٣(.  
َوإ  [ :البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعاىل: فق عليه مت)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ ٍ  د َ ْأ     َ ُ َ ً  دا َ ُ[ 

  . ١٠٦٤: ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفاهتم، برقم٣٣٤٤ برقم ٦٥األعراف، [
تاب فرض ، وك٩٢٣أما بعد، برقم :  البخاري، كتاب اجلمعة، باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء)٢(

، وكتاب ٣١٤٥ يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم من اخلمس برقم rاخلمس باب ما كان النبي 
َا    ن ِ إن[: التوحيد، باب قول اهللا تعاىل َ ْ ِ ْ    َ ِ ُ      ً ُ َإذا *َ ِ    ُ ً  و     ا    َ  ُ َوإذا*َ ِ َ    ُ  َ 

ُا     ْ َ ْ      ً ُ   . ٧٥٣٥: برقم] ٢١ – ١٩: املعارج، اآليات[ ]َ
  . ٦٠:  سورة التوبة، اآلية)٣(
، والروض املربع مـع حاشـية ابـن قاسـم، ٤/١٣٠، و٣١٨ – ٩/٣١٦املغني، البن قدامة، :  انظر)٤(

، ومنـار الـسبيل، ٢/١٩٧، والكـايف، ٧/٢٣١، واملقنع والـرشح الكبـري مـع اإلنـصاف، ٣/٣١٥
= 
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٢٦٢ 

 : وفيه مسائل) وفي الرقاب: (المصرف الخامس
 : مفهوم الرقاب لغة واصطالحاً: المسألة األولى

ٌرقب، ورقبات، ورقاب، : الرقاب الرقبة مؤخرة أصل العنق، ومجعها :لغة ٌ
ِو  [: وقوله تعاىل، )١(ًوالرقبة أيضا اململوك ِا    ب َ َِ : هو عىل حذف مضاف ]ّ
 . )٢(أي ويف فك الرقاب

: قد تكرر يف احلديث ذكر الرقبة: قال ابن األثري رمحه اهللا تعاىل
وعتقها، وحتريرها، وفكها، وهي يف األصل العنق، فجعلت كناية عن 

: قالًأعتق رقبة، فكأنه : مجيع اإلنسان، تسمية لليشء ببعضه، فإذا قال
ًأعتق عبدا أو أمة، ومنه حديث قسم الصدقات ِو  [. ً ِا    ب َ َِ يريد  ]ّ

ًاملكاتبني من العبيد، يعطون نصيبا من الزكاة، يفكون به رقاهبم، 
 . فك الرقاب يف الزكاة وترصف :واملعنى )٣(مواليهم ويدفعونه إىل

ِو  [ :مفهوم الرقاب اصطالحاً ِا    ب َ َِ  هم املكاتبون :]ّ
ٍالذين اشرتوا أنفسهم من ساداهتم بثمن مؤجل يؤدى )٤( :سلمونامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســالم ابـن تيميــة، ، وفتــاوى شـيخ اإل٣٣٠ - ٤/٣٢٩، وكتـاب الفـروع، البــن مفلـح، ١/٢٦٧ =
  . ١٠/٢٧، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ٢٥/٤٠

  . ١٠٦، ص)رقب( خمتار الصحاح، مادة )١(
  .١/٢٣٤ املصباح املنري، )٢(
  .٢/٢٤٩ النهاية يف غريب احلديث واألثر، )٣(
َّ ؤديه إليه منجام مقـسطا فـإذا أداه صـار حـرا، ٍأن يكاتب الرجل عبده، عىل مال ي: الكتابة:  املكاتب)٤( ً ً

كتب كأنه يكتب عىل نفسه ملـواله ثمنـه، ويكتـب مـواله لـه عليـه العتـق، (وسميت كتابة؛ ملصدر 
  ].٤/١٤٨النهاية يف غريب احلديث البن األثري، [وقد كاتبه مكاتبة، والعبد مكاتب 
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٢٦٣ 
إىل ساداهتم، وهم يسعون إىل حتصيل هذا املال؛ لفك ] ًمقسطا[ًمنجام 
رشاء الرقاب اململوكة وإعتاقها، : ويدخل يف عموم الرقاب، رقاهبم

ِو  [: وفك األرسى؛ لعموم قوله تعاىل ِا    ب َ َِ ؛ ولقول ابن عباس ]ّ
  :ُيعتق من زكاة ماله، ويعطى يف احلج ُ)فظهر من هذا أنه . )١

ِو  [: يدخل يف عموم قوله تعاىل ِا    ب َ َِ  : ، ثالثة أنواع]ّ
 املكاتب املسلم، الذي اشرتى نفسه من سيده بدين :النوع األول

 . مؤجل
 .  األسري املسلم، الذي وقع يف قبضة الكفار:ثاينالنوع ال

، فكل هؤالء )٢(اململوك املسلم، الذي دخل يف الرق: النوع الثالث
ِو  [: يدخلون يف عموم قول اهللا تعاىل ِا    ب َ َِ عىل القول الصحيح  ]ّ

، وقد سمعت شيخنا اإلمام عبدالعزيز ابن عبداهللا )٣(من أقوال أهل العلم
ِو  [: ىلكتاب الزكاة، باب قول اهللا تعا، ً البخاري معلقا)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ ِ ِ  ب َا   َوا   ر    ّ ِ ِ َ ْ ِو   َ َ   ِ  ِ ِا  َ  [  ،

: ١/٤٣٣، قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف خمترص صحيح البخاري له، ١٤٦٨قبل احلديث رقم 
  . ))ٍوصله أبو عبيد يف األموال بسند جيد عنه((

، وكتـاب الفـروع، ٧/٢٣٦ف، ، واملقنع مع الرشح الكبري واإلنـصا٩/٣١٩ املغني، البن قدامة ،)٢(
ــح،  ــرشح املمتــع، ٢/١٦٩، والكــايف، البــن قدامــة، ٤/٣٣٠البــن مفل ــاع ٦/٣٣١، وال ، واإلقن

، والروض املربع مع حاشـية ابـن قاسـم، ١/٥١٩، ومنتهى اإلرادات، ١/٤٧٢لطالب االنتفاع، 
ظـيم ، وتفسري القـرآن الع١٤/٣١٧، وجامع البيان، للطربي، ١/٢٦٨، ومنار السبيل، ٣/٣١٥

، ٣٤١،  وتفسري السعدي، ص٨/١٦٩،  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، ٦١٦البن كثري، ص
  . ٣/٧٨ونيل األوطار، الشوكاين، 

 :  اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف املقصود بالرقاب، بينها العلامء عىل النحو اآليت)٣(
عنى بالرقـاب ((: عندي، قول من قالوالصواب من القول يف ذلك ((: قال اإلمام الطربي رمحه اهللا

ًيف هذا املوضع، املكاتبون؛ إلمجـاع احلجـة عـىل ذلـك؛ فـإن اهللا جعـل الزكـاة حقـا واجبـا عـىل مـن  ً
ِأوجبها عليه يف ماله خيرجها منه، ال يرجع إليه منها نفـع مـن عـرض الـدنيا، وال عـوض، واملعتـق 

 ]. ١٤/٣١٧جامع البيان  [ليه منهارقبة منها راجع إليه والء من أعتقه، وذلك نفع يعود إ
= 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًال نعلم بني أهل العلم خالفا يف ثبوت سهم الرقاب، وال ((: وقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا =
خيتلف املذهب يف أن املكاتبني من الرقاب جيوز رصف الزكاة إليهم، وهو قول اجلمهور، 

د، وال يعجبني أن يعان منها إنام يرصف سهم الرقاب يف إعتاق العبي: وخالفهم مالك، فقال
ٌمكاتب، وخالف أيضا ظاهر اآلية؛ ألن املكاتب من الرقاب؛ ألنه عبد، واللفظ عام فيدخل يف  ً

 واختلفت الرواية عن أمحد رمحه اهللا يف جواز اإلعتاق من الزكاة، فروي عنه جواز ... عمومه
 عبيد، والعنربي، وأيب وهو قول ابن عباس، واحلسن، والزهري، ومالك، وإسحاق، وأيب، ذلك

ِو  [: ثور؛ لعموم قوله تعاىل َ ِ ِ  ب َا   وهو متناول للقن، بل هو ظاهر فيه؛ فإن الرقبة إذا  ]ّ
إبراهيم، والشافعي؛ ألن اآلية : ال جيوز، وهو قول: الرواية األخرى... أطلقت انرصفت إليه 

ن ثمنها فهو أسلم، وقد يعني م: ويف موضع آخر أنه قال... تقتيض رصف الزكاة إىل الرقاب
ال يعتق من الزكاة رقبة كاملة، ولكن : روي نحو هذا عن النخعي، وسعيد بن جبري؛ فإهنام قاال

ٍيعطي منها يف رقبة، ويعني مكاتبه، وبه قال أبو حنيفة، وصاحباه؛ ألنه إذا أعتق من زكاته انتفع 
َبوالء من أعتق، فكأنه رصف الزكاة إىل نفسه، وأخذ ابن عقي ْ أن أمحد رجع : ل من هذه الروايةِ

ًعن القول باإلعتاق من الزكاة، وهذا واهللا أعلم من أمحد عىل سبيل الورع، فال يقتيض رجوعا؛ 
ًألن العلة التي  تتملك هبا جر الوالء، ومذهبه أن ما رجع من الوالء رد يف مثله، فال ينتفع إذا  ََّّ ِّ

قال ابن قدامة ] فام رجع من الوالء رد يف مثله: اهللاوهلذا قال اخلرقي رمحه [بإعتاقه من الزكاة؛ 
ًيعني يعتق به أيضا، وهبذا قال احلسن وإسحاق، وقال أبو عبيد: رمحه اهللا الوالء للمعتق؛ لقول : ُ

] ١٥٠٤: ، ومسلم، برقم٢١٦٨: البخاري، برقم: متفق عليه [إنام الوالء ملن أعتق((: rالنبي 
والؤه لسائر املسلمني؛ ألنه مال مستحق له، أشبه مال من ال وارث له، وقال : وقال مالك

جيعله يف بيت املال للصدقات؛ ألن عتقه من الصدقة فوالؤه يرجع إليها؛ وألن عتقه : العنربي
غني امل[وقد روي عن أمحد ما يدل عىل أن الوالء له، وقد سبق ذلك يف باب الوالء .. ٍبامل وهو هللا

 . ٣٢٢ - ٩/٣١٩البن قدامة، بترصف يسري ،
وأما الرقاب فروي عن احلسن البرصي، ومقاتل بن حيان، وعمـر بـن ((: وقال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا

املكـاتبون، وروي عـن أيب موسـى : عبدالعزيز، وسعيد بن جبري، والنخعي، والزهري، وابن زيد، أهنم
ال بـأس أن تعتـق : ، وقال ابن عبـاس واحلـسنالليث الشافعي، و: األشعري نحوه، وهو قول

إن الرقاب أعم من أن يعطـى املكاتـب، أو : الرقبة من الزكاة، وهو مذهب أمحد ومالك، وإسحاق، أي
ًيشرتي رقبة فيعتقها استقالال  ]. ٦١٦تفسري القرآن العظيم ص [))ً

ِو  [:   يف تفسري قوله تعاىلوقد اختلف السلف((: وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا َ ِ ِ  ب َا   ّ[ 
املراد رشاء الرقبة لتعتق، وهو قول ابن القاسم عن مالك، واختيار أيب عبيد، وأيب ثور، : فقيل

أعىل ما جاء فيه قول ابن عباس وهو : وإسحاق، وإليه مال البخاري، وابن املنذر، وقال أبو عبيد
أهنا يف املكاتب، وهو قول الشافعي، : ن وهب عن مالكأوىل باالتباع، وأعلم بالتأويل، وروى اب

أن سهم الرقاب : والليث، والكوفيني، وأكثر أهل العلم، ورجحه الطربي، وفيه قول ثالث
نصف لكل مكاتب يدعي اإلسالم، ونصف يشرتى هبا رقاب ممن صىل وصام : جيعل نصفني

= 
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٢٦٥ 
إعتاقها برشائها، وإعتاق : واملقصود بالرقاب((: هللا يقولابن باز رمحه ا

 .)٢)(١( املكاتب من الزكاة، وإعتاق األرسى
جاء يف الكتاب والسنة، قال  فضل إعتاق الرقاب: المسألة الثانية

وقد ورد يف ثواب اإلعتاق، وفك الرقبة أحاديث : اإلمام ابن كثري رمحه اهللا
ًو عضوا من معتقها، حتى الفرج بالفرج، وما ذاك عضكثرية، وأن اهللا يعتق بكل  ٍ

َو  [ إال؛ ألن اجلزاء من جنس العمل َ   ون َ ْ َ ْ ْ     َ   ِ إ  ُ ُ ْ َ     ن ُ ُ َ ْ َ[) ٤)(٣( 
 :   ومن األدلة اليت ترغب يف اإلعتاق وفضله ما يأيت

َ  [: قال اهللا تعاىل ــ ١ َا     َ َ َ َا      ْ َ َ َ َو   * ْ َأدراك َ َ ْ ُا      َ   َ َ َ َ ْ*    َ 
ٍر    َ َ ْأو* َ ٌإ   م َ َ ْ ٍ  م ِ   ِ ْ ٍ      ِذي َ َ َ ْ َ *      ً ِ ٍ      َذا َ َ َ ْ ْأو * َ َ       ً ِ ِْ 
ٍ      َذا َ َ ْ َ[) ٥(. 
]  َ َا     َ َ َ َا      ْ َ َ َ من فك : فهال أنفق ماله فيام جيوز به العقبة ]ْ

، هذا قول *ه من عداوة حممد ًالرقاب وإطعام السغبان ، فيكون خريا ل
َ  [: ابن زيد ومجاعة، وقيل َا     َ َ َ َا      ْ َ َ َ أي مل يقتحمها وال  ]ْ

ٌجاوزها، واالقتحام الدخول يف األمر الشديد، وذكر العقبة هنا مثل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن أخرجه ابن أيب حاتم وأبو عبيد يف األموال، بإسناد صحيح عن =
 .٣/٣٣٢فتح الباري برشح صحيح البخاري، [عبدالعزيز 

، قبـل احلـديث ...)ويف الرقـاب: ( سمعته أثناء تقرير عىل صحيح البخاري، بـاب قـول اهللا تعـاىل)١(
 ..١٤٦٨: رقم

  .١٠/٣٢جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، :  انظر)٢(
  .٣٩:  لصافات، اآلية سورة ا)٣(
  .٦١٦ تفسري القرآن العظيم البن كثري، ص)٤(
  .١٦ - ١١:  سورة البلد، اآليات)٥(
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٢٦٦ 

النفس، واهلوى، والشيطان يف أعامل الرب، فجعله : رضبه اهللا ملجاهدة
بعتق ،  حيمل عىل نفسه املشقةمل: كالذي يتكلف صعود العقبة، تقول

ِإنه شبه ثقل الذنوب عىل : الرقبة واإلطعام، وهذا معنى قول قتادة، وقيل َّ
وأطعم كان كمن اقتحم العقبة، ، مرتكبها بعقبة، فإذا أعتق رقبة

َ  [ : قال العالمة السعدي رمحه اهللا)١(وجاوزها، وقيل غري ذلك َا     َ َ َ ْ 
َا      َ َ َ  ويعرب عليها؛ ألنه متبع لشهواته، وهذه العقبة أي مل يقتحمها ]ْ

ٍر    َ   [: العقبة بقوله] هذه[شديدة عليه، ثم فرس  َ َ أي فكها من الرق  ]َ
بعتقها أو مساعدهتا عىل أداء كتابتها، ومن باب أوىل فكاك األسري املسلم 

 :إهنا عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة اهللا تعاىل:  وقال قتادة)٢()عند الكفار
َو  [ َأدراك َ َ ْ ُا      َ   َ َ َ َ ٍر    َ   [:فقال، ثم أخرب تعاىل عن اقتحامها ]ْ َ َ َ[)٣(. 

 )٤(من كفارة القتل:  ــ ولعظيم أجر عتق الرقاب جعلها اهللا تعاىل٢
 من كفارة الوطء يف rوجعلها النبي . )٦( وكفارة الظهار)٥(وكفارة اليمني
 .)٧(هنار رمضان

 .)٨( من أعامل الرب والتقوى ــ وجعلها اهللا تعاىل٣
  .٤/٤٨٩ تفسري البغوي )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٢٥ تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص)٢(
  .١٤٣٦ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص)٣(
  .٩٥:  سورة النساء، اآلية)٤(
  .٨٩: اآلية،  املائدة سورة)٥(
  .٣: اآلية ،  سورة املجادلة)٦(
  .٦٧١٠ البخاري، كتاب كفارات األيامن، باب من أعان املعرسيف الكفارة، برقم )٧(
  .١٧٧:  سورة البقرة، اآلية)٨(
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 :   ــ جاءت األحاديث الكثرية جدا منها ما يأيت٤

جاء رجل إىل رسول اهللا : ، قالtعن الرباء بن عازب : احلديث األول
rدلني عىل عمل يقربني من اجلنة ويباعدين من النار، قال:  فقال : لئن

يا :  فقالرقبةأعتق النسمة، وفك ال: أقرصت اخلطبة، لقد أعرضت املسألة
َّال، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك : أو ليستا واحدة؟ فقال! رسول اهللا

 .)١(...الرقبة أن تعني يف ثمنها
عىل اهللا ثالثة حق r :قال رسول اهللا : ، قالtعن أيب هريرة : احلديث الثاين

املجاهد يف سبيل اهللا، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد : عوهنم
 .)٢(العفاف

 أعتق رقبة من:  قالr، عن النبي t عن أيب هريرة :احلديث الثالث
ًمسلمة أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه ْ ُ ٍ . قال

فانطلقت به إىل عيل بن احلسني فعمد عيل بن احلسني : سعيد بن مرجانة
 ه قد أعطاه به عبد اهللا بن جعفر عرشة آالف درهم، أو ٍ إىل عبد ل

 .)٣( ألف دينار فأعتقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخرجه الدارقطني، واللفظ له، كتاب الزكاة، باب احلـث عـىل إخـراج الـصدقة، وبيـان قـسمتها، )١(
  .))إسناده صحيح((: ، وقال حمققو  املسند١٨٤٧، برقم ٣/٦٠٠د يف املسند، ، وأمح١برقم

 الرتمذي، كتاب فضائل اجلهاد، باب مـا جـاء يف اجلهـاد، والنـاكح، واملكاتـب وعـون اهللا إيـاهم، )٢(
، ٣٢١٨، والنسائي كتاب النكاح، باب معونة اهللا الناكح الذي يريد العفـاف، بـرقم ١٦٥٥برقم 

، وقـال ابـن بـاز يف حاشـية عـىل بلـوغ ٢/٢٣٦واأللباين يف صـحيح الرتمـذي، ، ٢/٤٢٧وأمحد، 
 .))بسند جيد أي عند النسائي((: ٣٨٢املرام، التعليق عىل احلديث رقم 

ْأو[: البخاري، كتاب كفارات األيامن، باب قول اهللا تعاىل:  متفق عليه)٣( َ   ِ    ُ ْ ٍر    َ َ َ ] ٨٩املائدة [ ]َ
 َ   [: ، وكتاب العتق، باب يف العتق وفضله، وقوله تعاىل٦٧١٥وأي الرقاب أزكى، برقم 

ٍر    َ َ ْأو *َ ٌإ   م َ َ ْ ٍ  م ِ   ِ ْ ٍ      ِذي َ َ َ ْ َ *      ً ِ ٍ      َذا َ َ َ ْ ، ٢٥١٧برقم ]. ١٥ - ١٣البلد، [ ]َ
= 
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أيام :  قالrعن أيب أمامة وغريه من أصحاب النبي : احلديث الرابع
ٍامرئ مسلم أعتق امرأ مسلام كان فكاكه من النار، جيزىء كل عضو منه  ً ً ٍ

، وأيام امرئ مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من ًعضوا منه
ًالنار، جيزئ كل عضو منهام عضوا منه، وأيام امرأة مسلمة أعتقت امرأة  ٍ

ًمسلمة كانت فكاكها من النار، جيزيء كل عضو منها عضوا منها ٍ)١(. 
أي العمل : rسألت رسول اهللا :  قالtذر  عن أيب :احلديث اخلامس

: فأي الرقاب أفضل؟ قال:  قلتإيامن باهللا وجهاد يف سبيله: أفضل؟ قال
ًأغالها ثمنا، وأنفسها عند أهلهافإن مل أفعل؟ قال:  قلت :ًتعني صانعا 

تدع الناس من رشك؛ فإهنا : فإن مل أفعل؟ قال:  قالأو تصنع ألخرق
 .)٢( صدقة تصدق هبا عىل نفسك

 : نصيب الرقاب من الزكاة على النحو اآلتي: المسألة الثالثة
يدفع إىل املكاتب مجيع ما حيتاج إليه؛ لوفاء كتابته؛ فإن :  ــ املكاتب املسلم١

َ إليه مجيعها، وإن كان معه يشء متم له ما مل يكن معه يشء جاز أن تدفع ِّ ُ
ُيتخلص به؛ ألن حاجته ال تندفع إال بذلك، وال يدفع إىل من معه وفاء  ّ
ٍكتابته يشء؛ ألنه مستغن عنه يف وفاء الكتابة، وجيوز أن يدفع إليه يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٠٩ ٢٤ومسلم، كتاب العتق، باب فضل العتق، برقم  =
، وابن ماجه، كتاب العتق، ١٥٤٧ضل من أعتق، برقم  الرتمذي، كتاب النذور، باب ما جاء يف ف)١(

، وجـاء يف سـنن أيب ٢/١٨١، وصـححه األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي، ٢٥٢٢باب العتق، برقم 
  .٣٩٦٧داود، من حديث كعب بن مرة، برقم 

، ومــسلم، كتــاب ٢٥١٨ متفـق عليــه، البخـاري، كتــاب العتــق، بـاب أي الرقــاب أفــضل، بـرقم )٢(
  .٨٤ل األعامل، برقم اإليامن، باب أفض
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وال يشء ] القسط[؛ لئال حيل النجم ]القسط[كتابته قبل حلول النجم 

 . )١(بةمعه، فتنفسخ الكتا
فيعتق من زكاة ماله الرقيق املسلم، فيدفع ثمنه :  ــ إعتاق الرقيق٢

 .)٢(لسيده
 فك األسري املسلم من الزكاة، فيدفع ملن هو بيده من : ــ األسري املسلم٣

 .)٣(الكفار ما يفك به األسري
 : الغارمون، وفيه مسائل: المصرف السادس

 . الحاًمفهوم الغارمين لغة واصط: المسألة األولى
ً غرم يغرم غرما، والغرم:رمين لغةمفهوم الغا ِ الدين، ورجل : َ

َوا   ر   [: عليه دين، وقوله تعاىل: غارم ِ ِ َ ْ : قال الزجاج ،)٤(]َ
هم الذين لزمهم الدين : الغارمون الذين لزمهم الدين يف احلاملة، وقيل

ً عليه الدين مجيعا، والذي، يف غري معصية، والغريم الذي له الدين
الغرم يف اللغة اللزم، : ًوالغارمون مجع غارم، إذا. )٥(واجلمع غرماء

ًوسمي الغارم غارما؛ ألن الدين لزمه، ويطلق الغريم عىل الدائن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩/٣١٩ املغني، البن قدامة، )١(
  .٣/٧٨ نيل األوطار للشوكاين، )٢(
، وجممـوع فتـاوى ١٥٦ األخبار العلمية مـن االختيـارات الفقهيـة لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، ص)٣(

  .٩/٣٢١، واملغني، ١٠/٣٢اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 
  .٦٠ة اآلي:  سورة التوبة)٤(
  .١٩٨، وخمتار الصحاح، ص٢/٤٤٦،واملصباح املنري،١٢/٤٣٦ لسان العرب،باب امليم،فصل الغني،)٥(
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 . )١(ملالزمته املدين

هم املدينون العاجزون : الغارمون: مفهوم الغارمين اصطالحاً
 .)٢(عن وفاء ديوهنم

َّ هم الذين تدينوا لإلصالح بني الناس، أو تدينوا :الغارمون: وقيل
َوا   ر   [: ألنفسهم وأعرسوا؛ لدخوهلم يف قوله تعاىل ِ ِ َ ْ َ[) ٤( )٣(.  

 : أنواع الغارمين على النحو اآلتي: المسألة الثانية
 أو ما أي إصالح حال الوصل،:  غارم إلصالح ذات البني:النوع األول

 .)٥(الوصل أو القطيعة: إصالح القطع، فالبني: حيتاج إىل الوصل، وقيل
ًهو من حيمل دية، أو ماال؛ لتسكني فتنة، : فالغارم إلصالح ذات البني ً

ُأو إصالح بني طائفتني، فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي محالته؛ ولو كان 
 :وال أحفيكون الغارم إلصالح ذات البني عىل ثالثة.  غنيا

ً يتحمل ماال يف ذمته لإلصالح:احلال األول َّ . 
 .  يقرتض ويدفع لإلصالح:احلال الثاين

 .)٦(ً يدفع من ماله بنية األخذ من الزكاة بدال من ذلك:احلال الثالث
  .٦٠٦مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين، ص:  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩/٣٢٣ املغني، البن قدامة، )٢(
  .٦٠:  سورة التوبة، اآلية)٣(
  .١/٢٦٨ منار السبيل، )٤(
  .٦/٢٣٣متع، البن عثيمني، ، والرشح امل٢/٢٠٠ الكايف، )٥(
  .٦/٢٣٣البن عثيمني، ، ، والرشح املمتع٢/٢٠٠ الكايف، )٦(
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ُالعاجز عن الوفاء، فهذا يعطى من ،  الغارم لنفسه يف مباح:النوع الثاين

 .صية مل يدفع إليه قبل التوبة يشءالزكاة ما يقيض دينه، لكن إن غرم يف مع
ُال يعطى : وأن الدفع إليه يف هذه احلالة إعانة عىل املعصية، وقيل

ًمطلقا؛ ألن استدانته يف املعصية وال يؤمن أن يعود لالستدانة يف املعايص 
ُثقة منه بأن دينه سيقىض، بخالف من أتلف ماله يف املعايص؛ فإنه يعطى 

 .)١(لفقره ال ملعصيته
ًدلة عىل جواز دفع الزكاة يف النوعني املذكورين آنفا كثرية، منها واأل

ًحتملت محالة: حديث قبيصة بن خمارق اهلاليل، قال ُ  rفأتيت رسول اهللا ، َّ
: ثم قال: قال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا: أسأله فيها، فقال

ُّصة إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثةيا قبي ِ َّرجل حتمل محالة، فحلت له : َ
 ماله، )٣(اجتاحت. )٢(حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحةاملسألة 
ًسدادا من عيش، :  من عيش أو قال)٤(ً قوامااملسألة حتى يصيب له فحلت

 من قومه )٧( ثالثة من ذوي احلجا)٦( حتى يقوم)٥(ورجل أصابته  فاقة
  .٢/٢٠٠، والكايف له، ٩/٣٢٣ املغني، البن قدامة )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جائحـة، : اآلفة التي هتلك الثامر واألموال، وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبرية: ئحة اجلا)٢(
  .٣١٢ - ١/٣١١ النهاية يف غريب احلديث البن األثري، واجلمع جوائح،

  .أهلكت ماله: حت اجتا)٣(
لسداد بمعنى واحد، وهو ما يغني من اليشء، وما تسد بـه احلاجـة، وكـل يشء، سـددت وام واِ الق)٤(

ِبه شيئا فهو سداد بالكرس، ومنه سداد الث ِ رشح [سـداد مـن عـوز، : غر، وسداد القـارورة، وقـوهلمً
  ].٧/١٣٩النووي عىل صحيح مسلم، 

  .٣/٤٨٠النهاية يف غريب احلديث ، . احلاجة والفقر: اقةالف:  فاقة)٥(
  .٧/١٣٩وي عىل صحيح مسلم، رشح النو. يقومون هبذا األمر فيقولون لقد أصابته فاقة:  ثالثة حتى يقوم)٦(
  .٧/١٣٩رشح النووي عىل صحيح مسلم، . العقل: ىاحلج)٧(
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ًلقد أصابت فالنا فاقة، فحلت له املسألة حتى يصيب قوما من : فيقولون ًِ
َّسدادا من عيش، فام سواهن من املسألة يا قب: عيش أو قال ،   )١ً(يصة سحتاً

 .)٢( ًيأكلها صاحبها سحتا
يعطون بقدر  نصيب الغارمين من الزكاة،: المسألة الثالثة

سواء كان الغارم قد أصلح بني ، حاجتهم يف قضاء ما عليهم من الديون
َّالناس، وأعطى ماال بنية األخذ من الزكاة، أو اقرتض، أو حتمل ذلك يف  ً

أو كان الغارم لنفسه . ًشجيعا له عىل اخلريُ ذمته، فيعطى ولو كان غنيا ت
 .)٤( )٣(فيعطى من الزكاة ما يقيض دينه، ومل يستطع الوفاء

 : في سبيل اهللا تعالى، وفيه مسائل: المصرف السابع
 :  اهللا لغة واصطالحاًمفهوم في سبيل: المسألة األولى

  .احلرام: السحت)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٤٤مسلم، كتاب الزكاة، باب من حتل له املسألة، برقم )٢(
ــة، ، الكــايف)٣( ــن قدام ــي، ٢/٢٠٠الب ــ٩/٣٢٣، واملغن ــع حاشــية اب ــع م ــروض املرب ــم، ، وال ن قاس

٣١٨ - ٣/٣١٧.  
 وإذا أراد الرجـل دفـع زكاتـه إىل الغـارم فلــه أن يـسلمها إليـه؛ ليـدفعها إىل غريمـة، وإن أحــب أن )٤(

إحـدامها جيـوز ذلـك؛ ألنـه دفـع الزكـاة يف : ًيدفعها إىل غريمه قضاء عن دينـه فعـن أمحـد روايتـان
ال جيوز دفعها إىل الغريم، قـال :  الثانيةفأشبه ما لو دفعها إليه فقىض هبا دينه، والرواية، قضاء دينه

هـو حمتـاج خيـاف أن يدفعـه إليـه : َّأحب إيل أن تدفع إليه حتـى يقـيض هـو عـن نفـسه، قيـل: أمحد
ُيوكلـه حتـى يقـضيه، فظـاهر هـذا أنـه ال يـدفع الزكـاة إىل : فقـل لـه: فيأكله، وال يقيض دينه، قال ِّ

عىل الغارم فال يصح قضاؤه إال بتوكيلـه، وحيتمـل أن الغريم إال بوكالة الغارم؛ ألن الدين إنام هو 
ًهذا عىل االستحباب، ويكون قضاؤه جائزا، وإن كان دافع الزكاة اإلمام جـاز أن يقـيض هبـا دينـه 

املغنـي . [من غري توكيله؛ ألن لإلمام والية عليـه يف إيفـاء الـدين؛ وهلـذا جيـربه عليـه إذا امتنـع منـه
  ].٣٢٦ – ٩/٣٢٥البن قدامة، 



 الزكاة في اإلسالم مصارف

 

٢٧٣ 

ُ السبيل يف األصل الطريق، ويذكر:لغة َّ َ َّ ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب، ُ ُ
َوسبيل اهللا عام يقع عىل كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إىل اهللا تعاىل ِ ُ :

ُبأداء الفرائض، والنوافل، وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو يف الغالب واقع عىل 
 .)١(اجلهاد، حتى صار لكثرة االستعامل كأنه مقصور عليه

ِو  [ :اصطالحاً َ     ِ ِ ِا  َ ويف النفقة يف نرصة دين اهللا، : يعني ] 
وطريقه، ورشيعته التي رشعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو 

الغزاة املتطوعة الذين ال ديوان هلم أو هلم ديوان ال :  فاملقصود)٢(الكفار
قال اإلمام ابن . الحق هلم يف الديوان، وال رواتب: واملقصود. )٣(يكفيهم

هم الغزاة الذين الحق هلم يف الديوان، إذا نشطوا : اهللاقدامة رمحه 
ِو  [: قال اإلمام ابن مفلح.  )٤(غزوا َ     ِ ِ ِا  َ وهم الغزاة الذين  ] 

ٍالحق هلم يف الديوان؛ ألن من له رزق راتب يكفيه مستغن بذلك ُ َ )٥(. 
يعطون : الزكاة من نصيب الغزاة في سبيل اهللا: المسألة الثانية

ن الزكاة ما يشرتون به السالح، والدواب، والنفقة هلم ولعياهلم، حتى م
ولو كانوا أغنياء؛ ألهنم يأخذون ملصلحة املسلمني، برشط أن ال يكون 

ٌهلم رزق من بيت املال يكفيهم قال رسول : ، قالt؛ حلديث أيب سعيد )٦(َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٣٨ النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، )١(
  .١٤/٣١٩ جامع البيان، للطربي، )٢(
، واملقنـع مـع الـرشح الكبـري ٣/٣١٩، والـروض املربـع مـع حاشـية ابـن قاسـم، ٩/٣٢٦ املغني، )٣(

  .٧/٢٤٧واإلنصاف، 
  .٢/٢٠١البن قدامة، ،  الكايف)٤(
  .٤/٣٤٥ الفروع، البن مفلح، )٥(
، والروض املربع مع حاشـية ابـن قاسـم، ٢/٢٠١، والكايف، ٣٢٧، ٩/٣٢٦ املغني، البن قدامة، )٦(

= 
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 أو لعامل ٍلغاز يف سبيل اهللا،: ٍّال حتل الصدقة لغني إال خلمسةr :اهللا 
، أو لرجل كان له جار مسكني ٍعليها، أو لغارم، أو لرجل اشرتاها بامله

 .)١( فتصدق عىل املسكني فأهداها املسكني للغني
الزكاة إنام ترصف إىل أحد ... : محه اهللاقال اإلمام ابن قدامة ر

كالفقراء، واملساكني، ويف الرقاب والغارمني لقضاء : حمتاج إليها: رجلني
كالعامل، والغازي، واملؤلف، : ديوهنم، أو من حيتاج إليه املسلمون

 .)٣)(٢(والغارم إلصالح ذات البني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومنـار ٣٤١، وتفـسري الـسعدي، ص٧/٢٤٧، والرشح الكبري مع املقنـع واإلنـصاف، ٣/٣١٩ =
  .١/٢٦٩السبيل، 

، وصـححه ١١٥٣٨ ، وأمحـد، بـرقم١٨٤١، وابـن ماجـه، بـرقم ١٦٣٦، ١٦٣٥ أبو داود، بـرقم )١(
، وإرواء الغليل، بـرقم ٢/١١٦، وصحيح ابن ماجه، ١/٤٥٥اين يف صحيح سنن أيب داود، األلب
  .، وتقدم خترجيه يف مرصف العاملني عليها٨٧٠

  .٩/٣٢٩ املغني، البن قدامة، )٢(
قـال اإلمـام : القـول األول: هل يعطى يف احلج من الزكاة؟ عىل قـولني:   اختلف العلامء رمحهم اهللا)٣(

:  قـال اإلمـام ابـن قدامـة رمحـه اهللاًويعطى أيـضا يف احلـج وهـو مـن سـبيل اهللا((: اهللاخلرقي رمحه 
  .... وهو قول إسحاقاحلج من سبيل اهللا((ويروى هذا عن ابن عباس، وعن ابن عمر ((

مالك، والليث، وأبو : لزكاة يف احلج، وبه قالرواية عن أمحد، أنه ال يرصف من ا: القول الثاين
 وهذا أصح((: حنيفة، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وابن املنذر، قال اإلمام ابن قدامة

ِو  [: واستدلوا بقوله تعاىل َ   ِ  ِ ِا  َ واستدل أهل القول . فاملراد به عند اإلطالق اجلهاد ،] 
َّيا رسول اهللا إن عيل حجة وإن أليب : عقل، وفيه أهنا قالتاألول بآثار وأحاديث منها حديث أم م

ًمعقل بكرا، قال أبو معقل أعطها فلتحج ((: rرسول اهللا : صدقة جعلته يف سبيل اهللا،  فقال: ٍ
صحيح سنن أيب داود، ، وصححه األلباين يف ١٩٨٨أبو داود، برقم  [))فإنه يف سبيل اهللا، عليه

أبو  [))فهال خرجت عليه؛ فإن احلج يف سبيل اهللا((:  قال هلاrأن النبي : ويف رواية] ١/٥٥٦
 .]١/٥٥٧، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ١٩٨٩داود، برقم 

َّاحجني مع رسول :  احلج فقالت امرأة لزوجهاrول اهللا أراد رس:  قالوعن ابن عباس 
= 
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 : وفيه مسائل) وابن السبيل(المصرف الثامن 
 . مفهوم ابن السبيل لغة واصطالحاً: ولىالمسألة األ

هو املسافر كثري : الطريق، وابن السبيل:  يف األصل السبيل:لغة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذاك : أحجني عىل مجلك فالن، قال: ّما عندي ما أحجك عليه، قالت: ؛ فقال عىل مجلكrاهللا  =
أما إنك لو ((:  قالr احلديث وفيه أن النبي r.... ، فأتى رسول اهللا Uحبيس يف سبيل اهللا 

، وقال األلباين يف صحيح سنن أيب ١٩٩٠أبو داود، برقم  [أحججتها عليه كان يف سبيل اهللا
 واحتجوا بقول ابن عباس حسن صحيح((: ١/٥٥٧داود،   البخاري  يف صحيح 

، قال األلباين ٣/٢٣١البخاري مع الفتح،  [ُيعتق من زكاة ماله ويعطى يف احلج((: ًمعلقا، قال
، ومن اآلثار وصله أبو عبيد يف األموال بسند جيد عنه((: ١/٤٣٣يف خمترص صحيح البخاري، 

أي  [ويعطي يف املجاهدين، والذي مل حيج.... ((ًبخاري معلقا عن احلسن يف ذلك ما أخرجه ال
فتح  [هذا صحيح عنه((: ، وقال احلافظ ابن حجر٣/٣٣١ البخاري مع الفتح، ] من الزكاة

 أخرجه  إن احلج من سبيل اهللاأما: وقال ابن عمر((: وذكر احلافظ ابن حجر] ٣/٣٣١الباري، 
وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا أثناء ] ٣/٣٣٢فتح الباري، [أبو عبيد بإسناد صحيح عنه 

أما احلج ((: عىل قول ابن عباس: ، يقول١٤٦٨تقريره عىل صحيح البخاري، قبل احلديث رقم 
فيجوز دفع الزكاة يف احلج، وهو األظهر؛ ألن . إنه من اجلهاد يف سبيل اهللا: نافقال بعضهم كام هه

 . احلج جهاد يف سبيل اهللا
ومـن مل حيـج حجـة اإلسـالم ((: ، قوله١٥٦ويف االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص

 .ُوهو فقري أعطي ما حيج به، وهو إحدى الروايتني عن أمحد
جيوز ((: ١٠/٣٨دائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف جمموع فتاوى اللجنة، وقالت اللجنة ال

رصف الزكاة يف إركاب فقراء املسلمني حلج فريضة اإلسالم، ونفقتهم فيه؛ لدخوله يف عموم 
ِو  [: قوله تعاىل َ   ِ  ِ ِا  َ من آية مصارف الزكاة وباهللا التوفيق وصىل اهللا وسلم عىل نبينا  ] 
  . له وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءحممد وعىل آ

            عضو                               نائب رئيس اللجنة                               الرئيس 
 عبداهللا بن القعود                   عبدالرزاق عفيفي             عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز   

ــتح البــاري، ٩/٣٢٨البــن قدامــة، : املغنــي: نظــروا ــرشح الكبــري مــع ٣/٣٣٢، وف ، واملقنــع وال
 . ٤/٣٤٥، والفروع البن مفلح، ٢/٢٠١، والكايف، ٧/٢٤٨اإلنصاف، 
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، وابن السبيل املسافر البعيد عن )١(ًالسفر، سمي ابنا هلا ملالزمته إياها

منزله، نسب إىل السبيل ملامرسته إياه، ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل 
ٍ وهو الذي يسافر فيجتاز من بلد إىل بلد )٢(ً  اليشء خريا كان أو رشابه إىل ٍ

 . بعيد عن بلده
هو املسافر الغريب املنقطع به يف سفره عن :  ابن السبيل:واصطالحاً

فأما .   يرجع به إىل بلده، ولو كان غنيا يف بلدهأهله وماله، وليس له ما
 . )٣(الطريق:  السبيلللسفر من بلده فليس بابن سبيل؛ ألناملنشئ 

ُ يعطى منها ولو :نصيب ابن السبيل من الزكاة: المسألة الثانية
ِوا  [ كان غنيا ما يوصله إىل بلده؛ لآلية  ْ ِا      َ ِ  [) ٤(. 

 : نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل اإلجمال على النحو اآلتي:رابعاً
ما تندفع به   صنف من أصناف أهل الزكاة يدفع إليه ـ كل١

فالغارم، واملكاتب، يعطى كل واحد منهام ما : حاجته من غري زيادة
يقيض به دينه وإن كثر، وابن السبيل يعطى ما يبلغه إىل بلده، والغازي 

 .)٥(يعطى ما يكفيه لغزوه، والعامل يعطى بقدر أجرة عمله
  .٣٣٩ - ٢/٣٣٨ النهاية يف غريب احلديث واألثر، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٥ مفردات القرآن لألصفهاين، ص)٢(
، وكتـاب الفـروع ٧/٢٥٢نـع مـع الـرشح الكبـري واإلنـصاف، ، واملق٩/٢٣٠ املغني البن قدامة، )٣(

، ونيـل ٣/٣٢١، والروض املربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/٢٠٢، والكايف، ٤/٣٤٨البن مفلح، 
  .١/٢٦٩، ومنار السبيل، ٣/٨١األوطار للشوكاين، 

  .٦٠:  سورة التوبة، اآلية)٤(
  .٤/١٣٠ املغني البن قدامة، )٥(
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يراعى حاهلم فال ، مستقراً ـ أربعة أصناف يأخذون أخذاً ٢
وهم الفقراء، واملساكني، والعاملون، واملؤلفة قلوهبم، فمتى : بعد الدفع

ًأخذوا ملكوها ملكا دائام، مستقرا ال جيب عليهم ردها بحال ًً . 
ويف سبيل  وهم الغارمون، وفي الرقاب،:  ـ أربعة منهم٣

ًاهللا، وابن السبيل؛ فإهنم يأخذون أخذا مراعى فوه يف اجلهة التي فإن رص، ً
استحقوا األخذ ألجلها، وإال اسرتجع منهم، والفرق بني هذه األصناف 

ًأن هؤالء أخذوا ملعنى مل حيصل بأخذهم للزكاة، واألولون : والتي قبلها
وهو غنى الفقراء واملساكني، وتأليف املؤلفني، : حصل املقصود بأخذهم

 .وأداء أجر العاملني
والغارم  الغازي، والعامل،: ى ـ أربعة يأخذون مع الغن٤

 . )١(َّلإلصالح، واملؤلف؛ ألهنم يأخذون حلاجة املسلمني إليهم
 : المدفوع له نوعان: (( ـ قال السعدي رحمه اهللا٥

 .  كالفقراء واملساكني، وابن السبيل، والغارم لنفسه:نوع يعطى حلاجته
 واملؤلفة كالعامل عليها،:  إليه وعموم نفعهونوع يعطى حلاجة املسلمني

 .)٢(قلوهبم، والغارم إلصالح ذات البني، واإلخراج يف سبيل اهللا
جاز أن يأخذ بكل  ــ إذا اجتمع يف واحد من أهل الزكاة سببان ٦

ًكالفقري الغارم، يعطى هبام مجيعا، فيعطى ما يقيض : ًواحد منهام منفردا
 .)٣(ُدينه، ثم يعطى ما يغنيه ويسد حاجته
  .٢/٢٠٢  الكايف البن قدامة،)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٨ إرشاد أويل البصائر للسعدي، ص )٢(
  .٩/٢٣٦ املغني، البن قدامة، )٣(
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املحتاجني الذين ال تلزم كاة إىل األقارب  ــ يستحب رصف الز٧
إن :  قالrنفقتهم عىل صاحب املال؛ حلديث سلامن بن عامر عن النبي 

 .)١( صدقة وصلة: وعىل ذي الرحم اثنتان، الصدقة عىل املسكني صدقة
 : أصناف من ال يصح دفع الزكاة إليهم على النحو اآلتي:خامساً

 أن النبي  حلديث ابن عباس م؛ ـــ الكفار إال املؤلفة قلوهب١
rملعاذ حينام بعثه إىل اليمن:  قال : ... فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم

 برصفها rفخصهم  ()٢(...همُّصدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائ
أغنياء املسلمني، : قرائهم كام خصهم بوجوهبا عىل أغنيائهم، واملرادإىل ف

 .)٣(وفقرائهم
ُوأمجعوا عىل أنه ال يعطى من زكاة : قال اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا تعاىل

ال نعلم بني : وقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا. )٤(املال أحد من أهل الذمة
ٍألموال ال تعطى لكافر وال ململوكًأهل العلم خالفا يف أن زكاة ا ُ )٦)(٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء ٢٥٨١ النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة عىل األقارب، برقم )١(

  .٢/٢٢٣، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي، ٦٥٨يف الصدقة عىل ذي القرابة، برقم 
  .، وتقدم خترجيه١٩، ومسلم، برقم ٣٩٥البخاري، برقم :  متفق عليه)٢(
  .٧/٢٨٤، املقنع مع الرشح الكبري، واإلنصاف، ٤/١٠٦املغني، :  انظر)٣(
  .٥٦ اإلمجاع، ملحمد بن إبراهيم بن املنذر ص)٤(
  .٧/٢٨٤، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف ٤/١٠٦املغني )٥(
: ًة الكافر إذا كان عامال عليها، عىل روايتني يف مذهب اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا وهل يعطى من الزكا)٦(

: الرواية األوىل ال جيوز استعامل الكافر عىل الزكاة ؛ ألنه يشرتط يف العامـل عـىل الزكـاة، أن يكـون
ًبالغا، عاقال، أمينا، مسلام، والعامل عىل الزكاة تشرتط هلم األمانة فاشرتط لـه اإلسـالم كا ً لـشهادة؛ ًً

وألنه والية عىل املسلمني، فلم جيز أن يتوالها الكـافر كـسائر الواليـات؛ ألن مـن لـيس مـن أهـل 
= 
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 عبداملطلب بن ربيعة حلديث ، وهم بنو هاشم،r ــ آل النبي حممد ٢
؛ )١(إنام هي أوساخ الناس، إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد... : وفيه

. ًخذ احلسن بن عيل مترة من متر الصدقةأ:  قالtوحلديث أيب هريرة 
ْكخ كخr :فجعلها يف فيه، فقال رسول اهللا  َ ْ  ارم هبا، أما علمت أنا ال )٢(َ

، فأخرجها rفنظر إليه رسول اهللا :  ويف لفظ للبخارينأكل الصدقة
ٍأما علمت أن آل حممد : من فيه، فقال َّrال يأكلون الصدقة . ويف لفظ 

ْكخ، كخ، أما تعرف أنا ال  : بالفارسيةrفقال له النبي : ًللبخاري أيضا َ ْ َ
 . )٣( َّأنا ال حتل لنا الصدقة...:  ويف لفظ مسلم.نأكل الصدقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوىل العاملــة كــاحلريب؛ وألن الكــافر لــيس بــأمني؛ وهلــذا قــال عمــر  = ال (( tالزكــاة ال جيــوز أن يت
ــرصt وقــد أنكــر عمــر تــأمتنوهم وقــد خــوهنم اهللا تعــاىل ، ًانيا عــىل أيب موســى توليــه الكتابــة ن

ــي،  ، ٩/٣١٣املغنــي البــن قدامــة، [ فالزكــاة التــي هــي ركــن اإلســالم  أوىل ١٠/١٢٧البيهق
 ].٧/٢٢٣، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٤/١٠٧و
، ويف ٢٢٤ – ٧/٢٢٣واختار هذه الرواية وجزم هبا ابن قدامـة يف املقنـع املطبـوع مـع الـرشح الكبـري، [

 .٧/٢٢٣اوي يف اإلنصاف املطبوع مع الرشح الكبري، ،واملرد٤/١٠٧، و٩/٣١٣املغني له، 
َوالعاملني عليها  [ :ًجيوز أن يكون العامل عىل الزكاة كافرا؛ ألن اهللا يقول: والرواية الثانية َْ َ َْ َ َِ ِ

 ]. ٦٠: التوبة[ ] 
وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل عىل أي صفة كان؛ وألن ما يأخذ عىل العاملة أجرة فلـم يمنـع 

وال ... وال يعطــى مــن الــصدقة: قـال اخلرقــي]. ٤/١٠٧املغنــي، [ه كــسائر اإلجــارات مـن أخــذ
خمتــرص اخلرقــي [فيعطــون بحــق مــا عملــوا ، لكــافر وال مملــوك إال أن يكــون مــن العــاملني عليهــا

 ].٤/١٠٧املطبوع مع املغني، 
  .ًأن الكافر ال يعطى من الزكاة املفروضة مطلقا: والصواب القول األول، وهو

  .، وتقدم خترجيه يف نصيب العاملني عىل الزكاة١٠٧٢: مسلم، برقم )١(
ْ كخ )٢( ْكخَ بفتح الكاف وكرسها وتسكني اخلاء وجيوز كرسها مع التنوين، وهي كلمة يزجر هبا الصبيان : ِ

  .]٧/١٨٠رشح النووي عىل صحيح مسلم، [أي أتركه وارم به، : كخ: عن املستقذرات، فقال له
البخـاري، كتـاب الزكـاة، بـاب أخـذ صـدقة النخـل عنـد رصام النخـل، وهـل يـرتك :  متفق عليه)٣(

ــذكر يف الــصدقة للنبــي ١٤٨٥الــصبي فــيمس متــر الــصدقة؟ بــرقم   وآلــه، بــرقم r، وبــاب مــا ي
= 
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٢٨٠ 
ُ إذا أيت بيشء سأل عنه rكان النبي : وعن معاوية القشريي قال

أهدية أم صدقة١( مل يأكل وإن قيل هدية بسط يده. صدقة: ؟ فإن قيل(. 
  من rوتبني هبذه األحاديث أن الزكاة ال حتل آلل النبي 

 ًم خالفا يف ال نعل: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا. بني هاشم
 ، )٣)(٢(ُّأن بني هاشم ال حتل هلم الصـدقـة املفـروضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة١٤٩١ = ــاب مــن تكلــم بالفارســية والرطان ــاد والــسري، ب ــاب اجله ــم ، ، ومــسلم، كت ، ٣٠٧٢رق
 وعـىل آلـه وهـم بنـو هاشـم وبنـو املطلـب rريم الزكاة عىل رسـول اهللا ومسلم، كتاب الزكاة، حت

  .١٠٦٩دون غريهم، برقم 
، وقـال األلبـاين يف صـحيح ٢٦١٢، بـرقم r النسائي، كتاب الزكاة، باب الصدقة ال حتـل للنبـي )١(

  .))حسن صحيح عن أيب هريرة((: ٢/٢٣٤سنن النسائي، 
  .٤/١٠٩ املغني، البن قدامة، )٢(
 :ما بنو املطلب فاختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف حتريم الصدقة عليهم عىل قولني أ)٣(

أن الزكاة حترم عىل بني املطلب كام حترم عىل بني هاشم، وهـو قـول الـشافعي ومـن : القول األول
 rمـشيت أنـا وعـثامن بـن عفـان إىل النبـي : وافقه ورواية عن أمحد؛  حلديث جبري بن مطعم قـال

إنـام بنـو ((: ونحن بمنزلة واحـدة منـك؟ فقـال، عطيت بني املطلب من مخس خيرب وتركتناأ: فقلنا
ً لبني عبد شمس، وبني نوفل شـيئا rومل يقسم النبي :  قال جبريٌهاشم وبنو املطلب يشء واحد

: وقال ابن إسحاق((: ل يف هذا الطرف، وقا٣١٤٠، ورقم ٣٥٠٢، ورقم ٤٢٢٩البخاري برقم [
، ))عبد شمس، وهاشم، واملطلب إخوة ألم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفـل أخـاهم ألبـيهم

فاتضح بذلك أن املطلبيني هم املنتسبون إىل املطلب، واملطلب أخو هاشم، وأبو مهـا عبـد منـاف، 
 الثـاين، rهاشم هو جـد النبـي و. هاشم، واملطلب، وعبد شمس، ونوفل: وله أربعة أبناء، وهم

أي يف النـرصة، وهـم ليـسوا مـن أهـل : وهو أبوه الثالـث، وبنـو هاشـم وبنـو املطلـب يشء واحـد
البيت؛ ألهنم ليسوا من ساللة هاشم، وإنام هم مـن سـاللة أخيـه املطلـب، ولكـنهم يـشاركون آل 

م اسـتغنوا بـام أخـذوا إهنم ال يأخذون مـن الزكـاة؛ ألهنـ: البيت يف اخلمس، وعىل هذا قال من قال
وعىل هذا القول، يكون بنو املطلب حكمهم يف حتريم أخـذ الزكـاة  حكـم ، من اخلمس عن الزكاة

بنـو نوفـل، وبنـو عبـد : [بني هاشم، وحكمهم يف اسـتحقاق اخلمـس كبنـي هاشـم، وبنـو عمهـم
= 
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٢٨١ 
سبحانه   وهو)١( السبيلواهللا تعـاىل املوفق واهلادي إىل سواء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ليس هلم حق يف اخلمس، وهلم األخذ من الزكاة] شمس =
 لبني املطلب، وهو رواية عن اإلمام أمحد، وقول أيب حنيفة؛ ألن بني ُّأن الزكاة حتل: القول الثاين

ِإ    ا     ت      اء وا        [؛ ولعموم اآلية rاملطلب ليسوا من آل حممد  ِ َِ َ  َْ َ ِ َ َ ُ َْ ُ َ اآلية  ]ِ 
إنام هي ، إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد((: r، لكن خرج بنو هاشم؛ لقول النبي ] ٦٠: التوبة[

فيجب أن خيتص املنع هبم، وال يصح قياس بني ] ١٠٧٢مسلم، برقم  [... اخ الناسأوس
، ومشاركة r وأرشف، وهم آل النبي rاملطلب عىل بني هاشم؛ ألن بني هاشم أقرب إىل النبي 

أن بني عبد شمس، وبني : بمجرد القرابة بدليلبني املطلب هلم يف مخس اخلمس ما استحقوه 
ًنوفل يساووهنم يف القرابة، ومل يعطوا شيئا؛ وإنام شاركوهم بالنرصة أو هبام مجيعا ، والنرصة ال  ً
تقتيض منع الزكاة، وهذا هو القول الصحيح، وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره عىل صحيح 

 rملطلب يعطون من اخلمس؛ ألهنم نارصوا النبي بنو ا((: ، يقول٣١٤٠البخاري، احلديث رقم 
 يف اجلاهلية واإلسالم، ويعطون من الزكاة عىل الصحيح؛ ألنه منع الزكاة عن بني هاشم فقط

، ٤/١١١، وابن قدامة يف املغني، ٤/١٠٩ًواختار هذا القول أيضا اخلرقي يف خمترصه مع املغني، 
عمدة، وشيخ اإلسالم كام يف الفروع مع تصحيحه، ، ويف ال٧/٢٨٩ويف املقنع مع الرشح الكبري، 

، وغريهم ٣/٣٢٩، وصاحب الروض املربع، ٧/٣٠٧، واإلنصاف مع الرشح الكبري، ٤/٣٧٠
أنه يصح ... والصحيح((: ٦/٢٥٩وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف الرشح املمتع، ، كثري

 ، وفتح الباري البن حجر، ٦/١٦٧املجموع للنووي، : وانظر. دفع الزكاة إىل بني املطلب
 .٧/١٨٢، ورشح النووي عىل صحيح مسلم، ٣/٨٧، ونيل األوطار، ٣/٢٢٧

وأمـا ((:  أم ال؟ قـال اإلمـام النـووي رمحـه اهللا تعـاىلr وهل تـصح صـدقة التطـوع عـىل آل النبـي )١(
 آللـه، ُّ وحتـلrأهنـا حتـرم عـىل رسـول اهللا : أصـحها: صدقة التطوع فللشافعي فيها ثالثـة أقـوال

 ].٧/١٨٢رشح النووي عىل صحيح مسلم، [ُّحتل له وهلم:والثاين حترم عليه وعليهم، والثالث
 وعـن ... وجيوز لذوي القربى األخذ من صـدقة التطـوع ((: ٤/١١٣وقال ابن قدامة يف املغني، 

ل كـ((:  قـالrًأهنم يمنعـون صـدقة التطـوع أيـضا واألول أظهـر؛ فـإن النبـي : أمحد رواية أخرى
وال خالف يف إباحة املعـروف ] ١٠٠٥: ، ومسلم، برقم٦٠٢١البخاري، برقم  [معروف صدقة

ٍوروى جعفر بن حممد عن أبيه أنه كـان يـرشب مـن سـقايات . إىل اهلاشمي، والعفو عنه، وإنظاره
 الـصدقة املفروضـة إنـام حرمـت علينـا: أتـرشب مـن الـصدقة؛ فقـال: بني مكة واملدينة، فقلت لـه

، وعزاه ابن حجـر إىل الـشافعي والبيهقـي يف التلخـيص احلبـري ٤/١١٤ذكره ابن قدامة يف املغني [
 فالظاهر أن الصدقة مجيعها كانت حمرمـة rفأما النبي ((: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا] ٣/١١٥

= 
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٢٨٢ 
 ).٢( ونعم الوكيل)١(حسبنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــك رمحــه اهللاعليــه فرضــها ونفلهــا = ــرشح ]١١٧ - ٤/١١٥املغنــي، : [ واختــار ذل  واملقنــع مــع ال
هبـذا نعـرف أن بنـي هاشـم ((: ، ورجحه ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل فقال٢٩٨ – ٧/٢٩٥الكبري، 

، rمن ال حتل له صدقة التطوع، وهو شخص واحد، وهـو حممـد : األول: ينقسمون إىل قسمني
 .فهو ال يأكل الصدقة الواجبة، وال التطوع

الـرشح [ صدقة التطوع، وال يأكلون مـن الزكـاة الواجبـة، البقية من بني هاشم يأكلون من: الثاين
قد صحت األحاديث عن رسـول ((: وقال سامحة شيخنا ابن باز رمحه اهللا تعاىل] ٦/٢٥٨املمتع، 

ًسواء كانـت نقـودا أو غريهـا، أمـا ،  دالة عىل حتريم الزكاة عىل أهل البيت، وهم بنو هاشمrاهللا 
  ]. ١٤/١٣٤ فتاوى ابن باز، جمموع [صدقة التطوع فال حرج فيها

 ذكر ابن مفلـح يف كتـاب الفـروع أن مـذهب اإلماميـة جيـوز لبنـي هاشـم الفقـراء أخـذ زكـاة بنـي )١(
: واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أنـه جيـوز ذلـك فقـال يف االختيـارات. ٤/٣١٨هاشم، 

االختيارات  [ن أهل البيتوجيوز لبني هاشم األخذ من زكاة اهلاشمي وهو حمكي عن طائفة م((
: قـال اإلمـام الـشوكاين رمحـه اهللا يف رد هـذا القـول] ١٥٤الفقهية شـيخ اإلسـالم  ابـن تيميـة، ص

ًواحلاصل أن حتريم الزكاة عىل بني هاشم معلوم من غري فـرق بـني أن يكـون املزكـي هاشـميا أو ((
َّع ال مـا لفقـه الواقعـون يف هـذه غريه، فال يتفق من املعاذير عن هذا املحرم إال ما صـح عـن الـشار

ويقـصد بكالمـه هـذا رمحـه اهللا الـرد عـىل ]. ٣/٨٧نيـل األوطـار،  [الورطة من األعذار الواهيـة
ًبعض أهل البيـت الـذين رووا حـديثا مسلـسال باهلاشـميني، فيـه جـواز أخـذ اهلاشـمي مـن زكـاة  ً

لـيس بـصالح لتخـصيص اهلاشمي، ثم رد علـيهم بـأن هـذا احلـديث قـد اهتـم بـه بعـض رواتـه، و
ٌفباطـل باطـل: وأما دعوى أهنم أمجعوا عليه... العمومات  الصحيحة  ] ٣/٨٧نيـل األوطـار، . [ٌ

لكن لو فرض أنـه ((: ورد العالمة حممد بن عثيمني قول من قال بزكاة اهلاشمي للهاشمي، ثم قال
 أوىل مـن زكـاة غـري ال يوجد إلنقاذ حياة هؤالء من اجلوع إال زكـاة اهلاشـميني فزكـاة  اهلاشـميني

  ]. ٦/٢٥٦الرشح املمتع،  [اهلاشميني
؛ ...أن بني هاشم إذا منعوا من مخس اخلمس جـاز هلـم األخـذ مـن الزكـاة :  واختار شيخ اإلسالم)٢(

وقـال ] ٤/٣١٧الفروع البـن مفلـح، [وانظر ] ١٥٤االختيارات، ص[ألنه حمل حاجة ورضورة 
] ٦/٢٥٧الرشح املمتع،  [هو الصحيح((ا عند الرضورة ابن عثيمني يف اختيار شيخ اإلسالم هذ

والـصدقة ((: ٢٦٠٩وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره عىل سنن النسائي، احلـديث رقـم 
أو جماهـدين، أو غـارمني، إال أن ابـن تيميـة ذكـر ، ًال حتل آلل حممد، حتى ولو كانوا عامال للزكـاة

= 
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٢٨٣ 
، وحتل آلله؛ ألحاديث كثرية، وحتى لو rأما اهلدية فتحل للنبي 
 rرج، لقوله ثم أهديت آلل البيت فال ح، كانت صدقة عىل الفقراء

 . )١(هو هلا صدقة ولنا هدية: حينام أهدت بريرة ألهله هدية
 عىل بني هاشم، فقد  الصدقةr ــ موايل بني هاشم، وكام حرم النبي ٣

ّحرمها كذلك عىل مواليهم، وهم األرقاء الذين أعتقهم بنو هاشم، فعن أيب 
ًث رجال عىل الصدقة من بني خمزوم، فقال أليب  بعrأن النبي : tرافع 
 فأسأله، فأتاه، rحتى آيت النبي : اصحبني؛ فإنك تصيب منها، قال: رافع

 . )٣)(٢(وإنا ال حتل لنا الصدقة، موىل القوم من أنفسهم: فسأله؟ فقال
 فاملقصود )٤( ت القوم منهم أو من أنفسهمابن أخr : وأما قوله 

يف املعاونة، واالنتصار، والرب، والشفقة، واملنارصة، ونحو ذلك، وليس : به
 وال حتريم الصدقة إذا كان ابن أخت لبني هاشم واهللا )٥(املقصود املرياث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ال يعطون للرضورة كمن حتل له امليتة ، عند الرضورةأهنم إذا مل يكن هلم نصيب من بيت امل =
 ولبنـي هاشـم وبنـي املطلـب، وإن كـان املهـدي r مسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة اهلديـة للنبـي )١(

 .١٠٧٧ -١٠٧٣ملكها بطريق الصدقة إذا قبضها املتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة،برقم 
، والنسائي، كتاب الزكاة، باب موىل ١٦٥٠ عىل بني هاشم، برقم  أبو داود، كتاب الزكاة، باب الصدقة)٢(

، وأهـل r، والرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف كراهيـة الـصدقة للنبـي ٢٦١١القوم منهم، برقم 
  . ١/٤٥٩، وصححه األلباين، يف صحيح سنن أيب داود، ٦٥٧بيته، ومواليه، برقم 

 وابن أيب رافع، هو عبيد اهللا بن أيب رافـع، كاتـب عـيل ابـن أسلم،: ، اسمهr موىل النبي: أبو رافع)٣(
  ]. ، وتقدم ختريج أصله يف اهلامش السابق٦٥٧الرتمذي، برقم  [tأيب طالب 

، ويف ٣٥٢٨ البخاري، كتاب املناقـب، بـاب ابـن أخـت القـوم مـنهم، ومـوىل القـوم مـنهم، بـرقم )٤(
  . ٦٧٦٢، ورقم ٦٧٦١خت منهم، برقم كتاب الفرائض، باب موىل القوم من أنفسهم، وابن األ

  . ١٢/٤٩، و ٦/٥٥٢ فتح الباري، البن حجر )٥(
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٢٨٤ 

ابن أخت القوم  يقول يف حديث أعلم، وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا
أي يف الصلة، واإلحسان ال يف حتريم الزكاة، وظاهر ترمجة :  معنى منهممنهم

 قال )١(أن الزكاة ال حتل البن أخت بني هاشم والصواب ما تقدم: النسائي
اإلمام اخلرقي رمحه اهللا تعاىل يف الكالم عىل أن موايل بني هاشم ال حتل هلم 

 .)٢( ملواليهموالالزكاة 
من أعتقهم : يعني موايل بني هاشم، وهم: قال ابن قدامة رمحه اهللا

 .    )٤)(٣(ٌّهاشمي، ال يعطون من الزكاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦١٠ سمعته أثناء تقريره عىل سنن النسائي، احلديث رقم )١(
  . ٤/١١٠ خمترص اخلرقي مع املغني )٢(
  . ٩/٣٣٦، و٤/١١٠ املغني )٣(
 :ايل بني هاشم عىل قولني اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف حتريم الصدقة عىل مو)٤(

مـوىل القـوم مـن ((ال جيوز أخذ موايل بني هاشم من الزكاة؛ حلديث أيب رافع يرفعـه : القول األول
، والرتمذي، ٢٦١١والنسائي، برقم ] [١٦٥٠: أبو داود، برقم [أنفسهم وإنا ال حتل لنا الصدقة

 ]. ، وصححه األلباين، وتقدم خترجيه٦٥٧برقم 
وقـال ((: وز أن يعطى موايل بني هاشم من الزكاة، قال اإلمـام ابـن قدامـة رمحـه اهللاجي: القول الثاين
 فلـم يمنعـوا الـصدقة كـسائر النـاس؛وألهنم مل rجيـوز، ألهنـم ليـسوا بقرابـة النبـي : أكثر العلامء

يعوضوا عنها بخمس اخلمس؛ فإهنم ال يعطون منه،فلم جيز أن حيرموها كسائر الناس والصواب 
ل؛ حلديث أيب رافع الرصيح الصحيح يف حتريم الصدقة عىل موايل بني هاشـم؛ وألهنـم القول األو

إهنـم ليـسوا : ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب،فلم جيز دفـع الزكـاة إلـيهم، كبنـي هاشـم، وقـوهلم
ٌالوالء حلمة كلحمـة النـسب ال يبـاع ((: rبأهنم بمنزلة القرابة، بدليل قوله النبي :بقرابة يرد عليه َ ُ

 ، واحلــاكم، ]٤٩٥٠بــرقم [،وصــححه ابــن حبــان،٤/١٢٥رواه الــشافعي يف األم، [ يوهــبوال
ــصحيحني٤/٣٤١ ــرقم : ، وأصــله يف ال ــرقم ٦٧٥٦البخــاري، ب ــسلم، ب  بغــري هــذا ١٥٠٦، وم

فقـة، ال يمنـع ثبـوت حكـم الـصدقة مـن اإلرث، والعقـل، والن: وثبت فيهم حكم القرابـة] اللفظ
 ]. ٧/٢٩٧، واملقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف، ١١١- ٤/١١٠املغني البن قدامة، [فيهم 
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٢٨٥ 
 يعطاه فهو لسيده،  ــ اململوك، ال يصح دفع الزكاة إليه؛ ألن ما٤

فكأن دافع الزكاة دفعها إىل السيد؛ وألن العبد جتب نفقته عىل السيد، 
 .)١( بغناهٌّفهو غني

إال أن يكون اململوك من العاملني عىل الصدقات، قال اإلمام ابن قدامة 
 سواء كان حرا : ومجلته أنه جيوز للعامل أن يأخذ عاملته من الزكاة: رمحه اهللا
 .)٣(؛ ألنه ال يشرتط حرية العامل وال فقره)٢( ًأو عبدا

ًأهل العلم خالفا يف أن زكاة ال نعلم بني : قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
 .)٤(األموال ال تعطى لكافر، وال ململوك

ــ األغنياء بامل أو كسب؛ حلديث عبداهللا بن٥ والحظ ...:  اخلري، وفيهٍ 
بي  عن الن؛ وحلديث عبداهللا بن عمرو )٥(فيها لغني وال لقوي مكتسب

rأنه قال  :ال حتل الصدقة لغني، وال لذي مرة سوي)؛ وحلديث أيب سعيد )٦
لغاز يف سبيل : ال حتل الصدقة لغني إال خلمسةr : ، عن النبي tاخلدري 

، أو لرجل اشرتاها بامله، أو رجل كان له جار اهللا، أو لعامل عليها، أو لغارم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٨٥ – ٧/٢٨٤، والرشح الكبري،مع املقنع،واإلنصاف، ١٠٧ – ٤/١٠٦ املغني، البن قدامة، )١(
  . ٧/٢٨٤الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، : ، وانظر٤/٢٠٧ املغني، )٢(
  . ٧/٢٢٣ املقنع، مع الرشح الكبري، واإلنصاف، )٣(
  . ٤/١٠٦ املغني، )٤(
 ، وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن أيب داود، ٢٥٩٧، والنـسائي، بـرقم ١٦٣٣ أبو داود، برقم، )٥(

  . ، وتقدم خترجيه١/٤٥٤
 أيب داود، ، وصــححه األلبــاين يف صــحيح ســنن ٦٥٢، والرتمــذي، بــرقم ١٦٣٤ أبــو داود، بــرقم )٦(

  . ٨٧٧، ويف اإلرواء، برقم ١/٤٥٤
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َمسكني فتصدق عىل املسكني فأهداها املسكني للغني َِّ ُ )١(. 

 )٢(...وال لغنيقال اخلرقي رمحه اهللا يف عدم جواز الزكاة للغني 
طى من سهم الفقراء يعني ال يع: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا

ٌّواملساكني غني، وال خالف يف هذا بني أهل العلم، وذلك؛ ألن اهللا تعاىل 
 r، وقد قال النبي )٣(جعلها للفقراء واملساكني، والغني غري داخل فيهم

ُّفأعلمهم أن اهللا افرتض عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد ...: ملعاذ ً
 .)٤( يف فقرائهم
قال اإلمام ابن .  عليها ــ ال تدفع الزكاة إىل امرأة فقرية حتت غني ينفق٦

وإذا كان للمرأة زوج مورس ينفق عليها مل جيز دفع الزكاة : قدامة رمحه اهللا
 الواجبة، فأشبهت من له إليها؛ ألن الكفاية حاصلة هلا بام يصلها من النفقة

عقار يستغني بأجرته، وإن مل ينفق عليها، وتعذر ذلك جاز الدفع إليها، كام لو 
 .)٥(تعطلت منفعة العقار، وقد نص أمحد عىل هذا

وقال سامحة شيخنا ابن باز رمحه اهللا عن امرأة ال هيتم هبا زوجها، 
قرية، وزوجها ال إن كانت ف: قال رمحه اهللا: وقد تعبوا يف إصالح حاله

، وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن ١٨٤١، وابـن ماجـه، بـرقم ١٦٣٦، ١٦٣٥ أبو داود، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ، وتقدم خترجيه١/٤٥٥أيب داود، 

  . ٤/١١٧ خمترص اخلرقي مع املغني، )٢(
  . ٤/١١٧ املغني البن قدامة، )٣(
  . ، وتقدم خترجيه١٩، ومسلم، برقم ٣٩٥البخاري، برقم :  متفق عليه)٤(
، والروض املربـع مـع ٧/٢٨٦، واملقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف، ٤/١٢٣املغني، البن قدامة )٥(

  . ٣٦٣، و٤/٢٩٩، وكتاب الفروع البن مفلح، ٣/٣٦١حاشية ابن قاسم، 
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وعجزتم عن إصالح حاله، ومل يتيرس من يلزمه بذلك، فإنه ينفق عليها، 

 .)١(جيوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها
وكذلك ال تدفع إىل فقري ينفق عليه من وجبت عليه نفقته، من 

 .)٢(أقاربه؛ الستغنائه بذلك
 : لنحو اآليت عىل اوهم أنواع: ـ من تلزم نفقته ال تدفع إليه الزكاة٧

وأمهاهتام ، وهم األب واألم، وآباؤمها: األصول وإن علوا :النوع األول
كأبوي األب، وأبوي األم، وأبوي ، وإن ارتفعت درجتهم من دافع الزكاة

 . من يرث منهم ومن ال يرث: كل واحد منهم، وإن علت درجتهم
لبنات، من البنني وا: األوالد: وهم: الفروع وإن نزلوا :النوع الثاين

وأوالد البنني وأوالد البنات، وإن نزلت درجتهم، الوارث وغري 
ٌإن ابني هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني r :الوارث، قال النبي 

  يعني احلسن بن عيل)٣(فئتني عظيمتني من املسلمني   فجعله ،
ابنه؛ ألنه من عمودي النسب، فأشبه الوارث؛ وألن بينهام قرابة جزئية 

 . وبعضية، بخالف غريمها
وأمجعوا عىل أن الزكاة ال جيوز دفعها : قال اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا

؛ )٤(إىل الوالدين، والولد يف احلال التي جيرب الدافع إليهم عىل النفقة عليهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٠ - ١٤/٢٦٩ جمموع فتاوى ابن باز، )١(
  . ٣/٣٣٢اسم،  الروض املربع مع حاشية ابن ق)٢(
  . ٢٧٠٤ إن ابني هذا سيد، برقم  للحسن بن عيل r البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي )٣(
  . ٥٧ اإلمجاع البن املنذر، ص)٤(
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وألن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، 
 .)٢)(١(فكأنه دفعها إىل نفسه، فلم جتز، كام لو قىض هبا دينه

 زوجته؛ ألن نفقتها واجبة الزوجة، فال يدفع زكاته إىل :النوع الثالث
ته من وأمجعوا عىل أن الرجل ال يعطي زوج: عليه، قال اإلمام ابن املنذر

 فتستغني بنفقته عليها عن أخذ )٣(الزكاة؛ ألن نفقتها عليه وهي غنية بغناه
ــة، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي، البــن قدام ــرشح الكبــري واإلنــصاف، ٩/٣٣٦، و٤/٩٨ املغن ، ٧/٢٨٧، واملقنــع مــع ال

  . ٢/٢٧١، ومنار السبيل، ٢/٢٠٨، والكايف، ٣/٣٣٢م، والروض املربع مع حاشية ابن القاس
ٌ إذا كان عىل الوالدين أو أحدمها دين ال يستطيعان قضاءه؛ فإنه جيـوز للولـد أن يقـيض ديـنهام مـن )٢(

الزكاة؛ رشط أن ال يكون هذا الدين سببه حتصيل نفقة عىل الولد الـذي يريـد قـضاء الـدين، وقـد 
الديون ال يلزم القريـب أن يقـضيها ((: اهللا عن ذلك فقال للسائلسئل سامحة شيخنا ابن باز رمحه 

ًعن قريبه، فيكون قضاؤها من زكاته أمرا  جمزيا،  حتى لو كان ابنك، أو أباك وعليـه ديـن ألحـد،  ً
أي جيــوز أن تقـيض ديــن أبيــك مــن ، وال يـستطيع وفــاءه، فإنــه جيـوز لــك أن تقــضيه مـن زكاتــك

مـن زكاتـك، بـرشط أن ال يكـون سـبب هـذا الـدين حتـصيل زكاتك، وجيوز أن تقيض دين ولدك 
نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه حتصيل نفقة واجبة عليك؛ فإنه ال حيل لك أن تقـيض الـدين مـن 
زكاتك؛ لئال يتخذ ذلك حيلة عىل منع اإلنفاق عىل من جتب نفقتهم عليه؛ ألجـل أن يـستدين ثـم 

ًوهبـذا أيـضا قـال العالمـة ابــن ] ١٤/٣١١از، جممـوع فتـاوى ابـن بـ [يقـيض ديـوهنم مـن زكاتـه
فيجوز أن يقيض الدين عن أبيه، أو أمه، أو ابنه أوابنتـه، بـرشط أال يكـون هـذا ((: عثيمني رمحه اهللا

، وقـد ]٦/٢٦٤الـرشح املمتـع،  [الدين استدانه لنفقة عىل االبن، فإن كان لنفقة واجبة فال جيوز
إذا كان عىل الولد دين، وال وفاء له، جاز له أن يأخـذ مـن ((: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 جممـوع فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة،  [زكاة أبيـه يف أظهـر القـولني يف مـذهب أمحـد وغـريه
وجيـوز رصف الزكـاة إىل الوالـدين ((: ، وجاء يف االختيارات لشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة]٢٥/٩٢

 كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، لوجود املقتىض الـسامل عـن وإن علوا وإىل الولد وإن سفل إذا
املعارض املقاوم، وهو أحد القولني يف مذهب أمحد، وكذا إن كانوا غارمني، أو مكاتبني، أو أبناء 

 ].١٥٤االختيارات الفقهية، ص [ًسبيل، وهو أحد القولني أيضا
أنـه جيـوز أن يـدفع : ل الـراجح الـصحيحالقـو((: قال العالمة حممد بـن صـالح العثيمـني رمحـه اهللا
  ]. ٦/٦٣الرشح املمتع،  [ًالزكاة ألصله وفرعه، ما مل يدفع هبا واجبا عليه

  . ٥٨ اإلمجاع البن املنذر، ص)٣(



 الزكاة في اإلسالم مصارف

 

٢٨٩ 
 . )١(الزكاة، فلم جيز دفعها إليها، كام لو دفعها عىل سبيل اإلنفاق عليها

أن للزوج أن يعطي : واختار العالمة حممد بن صالح العثيمني
فإن ... : زوجته من الزكاة لقضاء دين عليها ال تستطيع أداءه، فقال

أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك جيزئ؛ ألن قضاء الدين عن زوجته 
القول الراجح جيوز برشط أن ال :  وقال رمحه اهللا يف ذلك.ال يلزمه

ًيسقط به حقا واجبا عليه، فإن أعطاها من زكاته للنفقة؛ لتشرتي ثوبا أو  ً ً
 .)٢(ًطعاما، فإن ذلك ال جيزئ

أم ال؟ اختلف وج هل تدفع الزوجة زكاهتا إليه الز :النوع الرابع
 : العلامء رمحهم اهللا عىل قولني

 ال تدفع زكاهتا إىل زوجها، وهو رواية عن أمحد ومذهب :القول األول
ًأيب حنيفة؛ ألهنا تنتفع بدفعها إليه؛ ألنه إن كان عاجزا عن اإلنفاق عليها 

ًكن عاجزا، ولكنه أيرس متكن من أخذ الزكاة من اإلنفاق، فليزمه، وإن مل ي
 .)٣(هبا لزمته نفقة املورسين، فتنتفع هبا يف احلالني، فلم جيز هلا ذلك

 جيوز هلا دفع زكاهتا إىل زوجها، وهو رواية عن اإلمام :القول الثاين
أمحد، ومذهب الشافعي، وإحدى الروايتني عن مالك، وبه قال ابن 

أن :  وفيهt أيب سعيد املنذر، وطائفة من أهل العلم، واستدلوا بحديث
يا نبي اهللا إنك أمرت اليوم بالصدقة، : زينب امرأة ابن مسعود قالت

  . ٤/١٠٠ املغني، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٦/٢٦٨ الرشح املمتع، )٢(
  . ١١١ – ٤/١٠٠ املغني البن قدامة، )٣(
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ٌّوكان عندي حيل يل، فأردت أن أتصدق هبا فزعم ابن مسعود أنه وولده 
صدق ابن مسعود زوجك r :ُّأحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي 

أهنا : وفيه ؛ وحلديث زينب اآلخر)١(مِمن تصدقت به عليهوولدك أحق 
ٍأجيزىء عني أن أنفق عىل زوجي، وأيتام يل يف : rًأرسلت بالال يسأل النبي 

، قال )٢( الصدقةوأجر ،القرابة أجر :أجران وهلا ،نعم :حجري؟ فسأله فقال
وألنه ال جتب نفقته، فال : اإلمام ابن قدامة بعد استدالله هبذا احلديث

يمنع دفع الزكاة إليه كاألجنبي ويفارق الزوجة؛ فإن نفقتها واجبة عليه؛ 
وألن األصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج يف عموم األصناف املسمني يف 

ُاة، وليس يف املنع نص وال إمجاع، وقياسه عىل من ثبت املنع يف حقه الزك ٌّ
ًغري صحيح؛ لوضوح الفرق بينهام، فيبقى جواز الدفع ثابتا، واالستدالل 

؛ فإن احلديث )٤(؛ لضعف داللتها)٣(هبذا أقوى من االستدالل بالنصوص
ب أردت أن أتصدق بحيل يل، وال جت: األول يف صدقة التطوع؛ لقوهلا

زوجك وولدك أحق من تصدقت به r :الصدقة باحليل، وقول النبي 
، فكالم ابن قدامة هذا يدل عىل )٥(... والولد ال تدفع إليه الزكاةعليهم

 . ميوله إىل القول هبذا القول واهللا أعلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٦٢لزكاة عىل األقارب، برقم  البخاري، كتاب الزكاة، باب ا)١(
، ١٤٦٦البخاري، كتاب الزكـاة، بـاب الزكـاة عـىل الـزوج واأليتـام يف احلجـر، بـرقم :  متفق عليه)٢(

ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة عىل األقربني والزوج، واألوالد والوالـدين ولـو كـانوا 
  . ١٠٠٠مرشكني، برقم 

  . ١٠٢ - ٤/١٠١ املغني، البن قدامة، )٣(
  .  يعني يف هذه املسألة)٤(
  . ١٠٢ – ٤/١٠١ املغني، البن قدامة، )٥(
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فصال ينزل منزلة العموم فلام ترك االست: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

جيزئ عنك : ذكرت الصدقة ومل يستفصلها عن تطوع وال واجب، فكأنه قال
ًفرضا كان أو تطوعا، وأما الولد فليس يف احلديث ترصيح بأهنا تعطي ولدها من  ً
زكاهتا، بل معناه أهنا إذا أعطت زوجها فأنفقه عىل ولدها كانوا أحق من األجانب، 

 .)١(عطاء للزوج، والوصول إىل الولد بعد بلوغ الزكاة حملهافاإلجزاء يقع باإل
ورجح جواز إعطاء املرأة زكاهتا لزوجها اإلمام الشوكاين رمحه اهللا؛ 

إنه ال جيوز فعليه الدليل، ثم ذكر ترك : لعدم املانع من ذلك، ومن قال
هل هي : االستفصال هلا بمنزلة العموم، فلام مل يستفصلها عن الصدقة

ًجيزئ عنك فرضا كان أو تطوعا:  أو واجب؟ فكأنه قالتطوع ً)٢(. 
والصواب جواز دفع الزكاة إىل : وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا

 .)٣(الزوج إذا كان من أهل الزكاة
وسمعت شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا أثناء 

:  يقول)٤(همصدقت به عليُّزوجك وولدك أحق من تتقريره عىل حديث 
... ،الصدقة عىل القريب صدقة وصلة، وظاهر هذه الصدقة أهنا تطوع

أن الزكاة ال جتوز عىل األصل والفرع، أما الزوج : وظاهر كالم العلامء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٣٣٠ فتح الباري برشح صحيح البخاري، )١(
  . ٣/٩٣ نيل األوطار للشوكاين، )٢(
، وقـد أطـال يف التفـصيل واإليـضاح لـذلك، وذكـر قاعـدة ٦/٢٦٦ الرشح املمتع البـن عثيمـني، )٣(

ق عليه وصف االستحقاق أنه مستحق، وجتزئ الزكاة إليه إال بدليل وال األصل فيمن ينطب: فقال
ًنعلم مانعا من ذلك إال إذا أعطته أسقطت عن نفسها بذلك واجبا    ]. ٦/٢٦٧الرشح املمتع، [ً

  .  وتقدم خترجيه١٠٠٠: ، ومسلم ، برقم١٤٦٢البخاري، برقم :  متفق عليه)٤(
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 تقريره عىل وسمعته يقول أثناء. )١(ًفاألرجح دفع الزكاة له إذا كان فقريا
وهذا مثل : )٢(أجر القرابة وأجر الصدقة: نعم، هلا أجران: حديث

: إن الصدقة عىل املسكني صدقة، وعىل ذي الرحم اثنتان: احلديث اآلخر
أن الزكاة عىل : واحلاصل...  وهذا كله يف صدقة التطوع)٣(صدقة، وصلة

 . )٤( الزوج ال بأس هبا إذا كان من الفقراء، وهو األرجح
 والعصيان ال يعطون  ــ املبتدع والفاسق الذين يرصفوهنا يف الفسق٨

من الزكاة إذا غلب عىل الظن رصفها يف الفجور ، قال شيخ اإلسالم ابن 
من : وأما الزكاة فينبغي لإلنسان أن يتحرى هبا املستحقني: تيمية رمحه اهللا

الفقراء، واملساكني، والغارمني، وغريهم من أهل الدين، املتبعني للرشيعة، 
باهلجر، وغريه، : ًفمن أظهر بدعة، أو فجورا؛ فإنه يستحق العقوبة

جتوز لعصاة ، والشك أن الزكاة )٥(واالستتابة، فكيف يعان عىل ذلك
املسلمني الذين ال يرصفوهنا يف املنكرات، بل نفقتهم ونفقة من يمونون، 
مع نصيحتهم، وتعليمهم اخلري، قال اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز 

جيوز دفع الزكاة إىل الفقري املسلم، وإن كان لديه بعض املعايص، : رمحه اهللا
 واالستقامة أوىل وأفضل، ومن كان ولكن التامس الفقراء املعروفني باخلري
  .  من صحيح البخاري١٤٦٢  سمعته أثناء تقريره عىل احلديث رقم)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، وتقدم خترجيه١٠٠٠، ومسلم، برقم ١٤٦٤البخاري، برقم :  متفق عليه)٢(
ــسائي، ٦٥٨، والرتمــذي، بــرقم ٢٥٨١ النــسائي، بــرقم )٣(   وصــححه األلبــاين يف صــحيح ســنن الن

  . ، وتقدم خترجيه٢/٢٢٣
  . ١٤٦٤ سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )٤(
  . ٢٤/٢٧٨نفس املجموع، : ، وانظر٢٥/٨٧ جمموع فتاوى ابن تيمية، )٥(
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ال يصيل ال يعطى من الزكاة؛ ألن ترك الصالة كفر أكرب وإن مل جيحد 

أما من جحد وجوهبا فهو كافر باإلمجاع، ... وجوهبا، يف أصح قويل العلامء 
 وقال يف  )١(rوإن صىل؛ ألنه بفعله ذلك مكذب هللا سبحانه، ولرسوله 

تعطى الزكاة ملن ال يستعني هبا عىل طاعة اهللا؛ وال ينبغي أن : االختيارات
: فإن اهللا تعاىل فرضها معونة عىل طاعته؛ ملن حيتاج إليها من املؤمنني

 .)٢(كالفقراء، والغارمني، أو ملن يعاون املؤمنني
كبناء املساجد، وإصالح :  جهات اخلري من غري األصناف الثامنية- ٩

 القرآن الكريم، والرصف عىل طباعة الطرق، وجتهيز األموات، ودور حتفيظ
املصاحف والكتب وغري ذلك من اجلهات اخلريية، ال جتوز الزكاة يف ذلك 

 .)٣(كله؛ ألن اهللا تعاىل مل يذكرها مع مصارف الزكاة الثامنية
والزكاة حق اهللا ال جتوز املحاباة فيها ملن ال يستحقها، وال أن جيلب 

 رشا، وال أن يقي هبا ماله أو يدفع هبا ًاإلنسان هبا لنفسه نفعا، أو يدفع 
 .)٤(عنه مذمة، بل جيب دفعها هلم؛ لكوهنم من أهلها

 .واهللا أسأل التوفيق والقبول
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧٤ - ١٤/٢٧٣ جمموع فتاوى ابن باز )١(
  . ١٥٤ األخبار العلمية، من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص)٢(
  . ٢٩٩ – ١٤/٢٩٤، وجمموع فتاوى ابن باز، ٣/٣٠٩ الروض املربع مع حاشية ابن قاسم، )٣(
، والكــايف البــن ٣٢٨ - ٢٣/٣١٢، واملوســوعة الفقهيــة، ٢٧٢ - ١/٢٦٦منــار الــسبيل، :  انظــر)٤(

ــشة، ٢١٢ - ٢/١٩٣قدامــة،  ــرسة للعوائ ــة املي ــروض ١٣٨ – ٣/١٠٢، واملوســوعة الفقهي ، وال
، والـرشح الكبـري مـع ٢٥٤ – ٦/٢١٨، والـرشح املمتـع، ٣/٣٠٨املربع مع احلاشية البن قاسم، 

  . ١٣١ – ٤/١٢٤، واملغني، ٢٨٣ – ٧/٢٠٥صاف، املقنع واإلن
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٢٩٤ 

 صدقة التطوع في اإلسالم: المبحث الرابع عشر


 . لغة واصطالحاً: مفهوم صدقة التطوع: أوالً
ُ مجع صدقات، وتصدقت: لغةالصدقة َّ ًأعطيته صدقة، والفاعل : ََ ُ ُ

ٌمتصدق،  ِّ َ ، ومنهم من خيفف بالبدل ]ُوهو الذي يعطي الصدقة[ُ
ُمصدق، واملتصدق: واإلدغام فيقال ٌِّ ِّ َّ ْو   ق [: ُاملعطي، ويف التنزيل: ُ  َ َ َ

َ      إن ا     ي ا         ِْ ِّ َ َ ََ ُ ْ ِ   ِ َ ْ َ َ
 [)١(. 

ُوقد جاء املتصدق واملصدق يف القرآن العظيم ُِّ َوا         [: َِّّ ِ ِّ َ َ ُ ْ َ
ِوا       ت َ ِّ َ َ ُ ْ ِا        وا      ت[و. )٢(]َ َ ِ ِ ِّ ّ  ُ ُْ َْ ِّوأما املصدق بتخفيف  .)٣(]َ َ ُ

 .)٤(َفهو الذي يأخذ صدقات النَّعم:  الصاد
ِّوالذي يصدقك يف حديثك  .العطية:  فالصدقة)٥(ُ

 .)٦(ُ العطية التي يبتغى هبا الثواب عند اهللا تعاىل:والصدقة اصطالحاً
إلنسان من ماله عىل وجه الصدقة ما خيرجه ا: قال العالمة األصفهاين

، َّالقربة، كالزكاة، لكن الصدقة يف األصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب
َّوقد يسمى الواجب صدقة إذا حترى صاحبها الصدق يف فعله ًَّ ُ)٧(. 

 .٨٨: سورة يوسف، اآلية   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥: اآلية، سورة األحزاب   )٢(
 .١٨: اآلية، سورة احلديد   )٣(
 .١/٣٣٦املصباح املنري، للفيومي،    )٤(
 .١٥١خمتار الصحاح، ملحمد بن أيب بكر الرازي، ص    )٥(
 .٢٤٣َّغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص ، ول١٧٣التعريفات للجرجاين، ص    )٦(
 .٤٨٠مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين، ص    )٧(
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٢٩٥ 
ٌرجل معطاء: العطايا، ويقال: ُ اليشء الـمعطى، واجلمع:طيةوالع ِ :

 .)١(اإلنالة: املناولة، واإلعطاء: طاةكثري العطاء، واملعا
ما أعطاه اإلنسان من ماله لغريه، سواء كان : ًوالعطية اصطالحا

ّيريد بذلك وجه اهللا تعاىل، أو يريد التودد، أو غري ذلك، فهي أعم من  ُّ
 .)٢(الزكاة، والصدقة، واهلبة، ونحو ذلك

ِّتنفل خري متطوع، قال اهللا ُّ التنفل، والنافلة، وكل م:طوع لغةالت
ُ       ع    ا           [: تعاىل َُ ٌَ ْ َْ ََ َ ًَ َ  ََ ْ[)٣(. 

 .)٤(أي املتطوع: ِّاملطوع: وقد تدغم التاء يف الطاء فيقال
ال يلزمه  ما تربع به املسلم من ذات نفسه، مما :والتطوع اصطالحاً

 .)٥(فرضه
ٌاملتطوع هو الذي يفعل اليشء تربعا من نفسه، وهو تفعل من : وقيل ً

 .، والتعريف األول أشمل)٦(الطاعة
 :يأيتمنها ما فضل صدقة التطوع،لها فضائل كثيرة جداً،:ثانياً

نقصها؛ حلديث متيم ِّ صدقة التطوع تكمل زكاة الفريضة وجترب – ١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧٢، ومفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين، ص ٢/٤١٧، واملصباح املنري، ١٨٥خمتار الصحاح، ص    )١(
 .٢٣/٢٢٧املوسوعة الفقهية،    )٢(
 .١٨٤: اآلية، سورة البقرة   )٣(
 .٣/١٤٢ديث، النهاية يف غريب احل   )٤(
 .٨/٢٤٣لسان العرب، البن منظور، باب العني، فصل الطاء،    )٥(
 .٣/١٤٢النهاية يف غريب احلديث،    )٦(
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٢٩٦ 

 حياسب به العبد يوم القيامة صالته، فإن كان أول ما: ً مرفوعاtالداري 
انظروا هل :  ملالئكتهU، وإن مل يكن أمتها قال اهللا َّأمتها كتبت له تامة

ٍجتدون لعبدي من تطوع فتكملون هبا فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم ت ؤخذ ِّ
 .)١(األعامل عىل حسب ذلك

، rً مرفوعا إىل النبي t حلديث معاذ ُ تطفئ اخلطايا وتكفرها؛– ٢
 .)٢( والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار: وفيه

يف أهله، وولده، وجاره، : فتنة الرجلt :ويف حديث حذيفة 
كفرها الصالة، والصوم، والصدقة، واألمر باملعروف والنهي عن ت

 .)٣(املنكر
 أهنا حلديث عائشة  من أسباب دخول اجلنة والعتق من النار؛ – ٣
جاءتنى مسكينة حتمل ابنتني هلا، فأطعمتها ثالث مترات، فأعطت كل : قالت

واحدة منهام مترة، ورفعت إىل فيها مترة؛ لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت 
التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهام، فأعجبني شأهنا، فذكرت الذي صنعت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ِّكـل صـالة ال يتمهـا صـاحبها تـتم مـن تطوعـه((: r أبو داود، كتاب الصالة، باب قول النبـي )١(

 ما جـاء يف أول مـا حياسـب ، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب٨٦٦، ٨٦٤برقم 
، وصـححه األلبـاين يف صـحيح ٥/٣٧٧، ١٠٣، ٤/٦٥، وأمحد، ١٤٢٥الصالة، برقم : به العبد

  . ٢/٣٥٣، ويف صحيح اجلامع، ١/٢٤٥سنن أيب داود، 
، ٢٣٦، و٥/٥٣١، وأمحـد، ٢٦١٦ الرتمذي، كتاب اإليامن، باب ما جاء يف حرمة الصالة، بـرقم )٢(

  . ٢/١٣٨ين يف إرواء الغليل،  وحسنه األلبا٢٤٥و، ٢٣٧و
، وكتـاب الزكـاة، بـاب ٥٢٥الـصالة كفـارة، بـرقم : البخاري، كتاب الصالة، بـاب: متفق عليه   )٣(

، ومسلم، كتاب اإليامن، باب رفع األمانة واإليامن من بعـض ١٤٣٥الصدقة تكفر اخلطيئة، برقم 
 .١٤٤القلوب وعرض الفتن عىل القلوب، برقم 
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٢٩٧ 
 .)١(ة، أو أعتقها هبا من النارإن اهللا قد أوجب هلا هبا اجلن:  فقالrلرسول اهللا 

:  قالتفعن عائشة  الصدقة تدخل اجلنة ولو بشق مترة ، – ٤
ٍدخلت عيل امرأة معها ابنتان هلا تسأل؟ فلم جتد عندي شيئا غري مترة،  ً َّ

َفأعطيتها إياها، فقسم َ َ ْتها بني ابنتيها، ومل تأكل منها، ثم قامت وخرجت، َّ
ُمن ابتيل من هذه البنات بيشء فأحسن :  فأخربته فقالrفدخل النبي 

 .)٢(ًله سرتا من النار َّإليهن كن
: مع بني احلديثني السابقنيقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف اجل

فلم جتد عندي غري مترة : ويمكن اجلمع بأن مرادها بقوهلا يف حديث عروة
أي أخصها هبا، وحيتمل أهنا مل تكن عندها يف أول احلال سوى : واحدة
 .)٣(ثم وجدت ثنتني، وحيتمل تعدد القصة، فأعطتها، واحدة
ديث عقبة بن عامر حلِّ من أسباب النجاة من حر يوم القيامة؛ – ٥
t عن النبي ، rقال  : كل امرئ يف ظل صدقته حتى يفصل بني
إن ظل املؤمن يوم : ويف لفظ. )٤(حيكم بني الناس: أو قال. الناس

 -وكان أبو اخلري:   أحد رواة احلديث-يدقال يز. )٥(القيامة صدقته
 .٢٦٣٠ الرب والصلة، باب اإلحسان إىل البنات، برقم مسلم، كتاب   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق مترة، والقليـل مـن الـصدقة، بـرقم : متفق عليه   )٢(
 .٢٦٢٩، ومسلم، كتاب الرب والصلة، باب اإلحسان إىل البنات، برقم ١٤١٨

 .١٠/٤٢٨فتح الباري، برشح صحيح البخاري، البن حجر،    )٣(
 وأخرجه ابـن حبـان بـرقم إسناده صحيح((: ، وقال حمققو املسند١٧٣٣٣أمحد يف املسند، برقم    )٤(

 .١/٥٢٣، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٣٣١٠
 .حديث صحيح((: ، وقال حمققو املسند١٨٠٤٣أمحد، برقم    )٥(
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٢٩٨ 

، ولو كعكة، راوي احلديث عن عقبة ال خيطئه يوم إال تصدق فيه بيشء
 ُّ يف أحد السبعة الذين يظلهم اهللا يفrوقال النبي . )١(أو بصلة، أو كذا

َّظله يوم ال ظل إال ظله ِّ :... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال
 .)٢(تعلم شامله ما تنفق يمينه

 أنه r عن النبي tحلديث سعد  الصدقة من أسباب النرص، والرزق؛ – ٦
تأويل : قال ابن بطال رمحه اهللا. )٣(ائكمهل تنرصون وترزقون إال بضعف: قال

ًأن الضعفاء أشد إخالصا يف الدعاء، وأكثر خشوعا يف العبادة؛ خلالء : احلديث ً
 .)٤(قلوهبم عن التعلق بزخرف الدنيا

، rي ، فكان أحدمها يأيت النبrكان أخوان عىل عهد النبي :  قالtوعن أنس 
 .)٥(ُلعلك ترزق به:  فقالrُواآلخر حيرتف، فشكى املحرتف أخاه إىل النبي 

 والكرم، والعطف عىل ِّ الصدقة تعود املسلم عىل صفة اجلود– ٧
 .ذوي احلاجات، والرمحة للفقراء

َو     ق [:  قال اهللا تعاىلُّ الصدقة حتفظ النفس عن الشح،– ٨ ُ ْ َ َ
َ        و       ا      نُ    َُ ِ ِ ِْ ُْ ْ َُ ُ َ َِ ُ [)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وتقدم قبل حديث واحد١٧٣٣٣أمحد، برقم    )١(
، ١٤٢٣البخاري، كتاب األذان، بـاب مـن جلـس يف املـسجد ينتظـر الـصالة، بـرقم : متفق عليه   )٢(

 .١٠٣١ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، برقم 
 .٢٨٩٦البخاري، كتاب اجلهاد والسري،باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب، برقم    )٣(
 .٦/٨٩اري، البن حجر، فتح الباري، برشح صحيح البخ   )٤(
حديث حسن صحيح، وصححه : ، وقال٢٣٤٥الرتمذي، كتاب الزهد، باب يف التوكل، برقم    )٥(

 .٢/٢٧٤األلباين يف صحيح الرتمذي، 
 .٩: سورة احلرش، اآلية   )٦(
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٢٩٩ 
 من  اهللا تعاىل، قال اهللا  الصدقة جتلب الربكة والزيادة واخللف– ٩

َو   أ           ء           و  [: سبحانه َُ َ َ َُ ُُ َ َِ ِْ ُ ٍ
ْ ْ ْ ُ ْ َْ َ     ا  از   َ ِ ِ  ُ ْ َ [)١(. 

أنفق يا ابن : قال اهللا تعاىل:  أنه قالr عن النبي tوعن أيب هريرة 
َيد اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل : وقال. آدم، أنفق عليك ُ

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات واألرض؟؛ فإنه مل : وقال. والنهار
. يغض ما يف يده، وكان عرشه عىل املاء، وبيده امليزان، خيفض ويرفع

 .)٢(...يمني اهللا مألى: ولفظ مسلم
ما نقصت صدقة من :  قالr ، عن رسول اهللا tوعن أيب هريرة 

ٍ مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أ  .)٣(ٌحد هللا إال رفعهً
ومما يدل عىل فضل الصدقة، وفضل اإلحسان إىل املساكني وأبناء 

 وأن من )٤(السبيل، وفضل أكل اإلنسان من كسبه واإلنفاق عىل العيال
 له يف ماله وحيصل له األجر العظيم، حديث أيب فعل ذلك يبارك اهللا

ًبينام رجل بفالة من األرض فسمع صوتا يف :  قالrهريرة عن النبي 
َّأسق حديقة فالن، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه يف حرة: سحابة ِ )٥( 

 .٣٩: سورة سبأ، اآلية   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َو  ن[: البخاري، كتاب التفسري، سورة هود، باب قوله: متفق عليه   )٢( َ ِ          ا   ءَ َ ْ َ َ َُ ُ ْ[ 

، ومسلم، كتاب الزكاة، ٥٣٥٢، وكتاب النفقات، باب فضل النفقة عىل األهل، برقم ٤٦٨٤
 .٩٩٣باب احلث عىل النفقة وتبشري املنفق باخللف، برقم 

 .٢٥٨٨مسلم، كتاب الرب والصلة، باب العفو، برقم    )٣(
 .١٨/٣٢٥رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٤(
 .١٨/٣٢٥َّأرض ملبسة حجارة سوداء، رشح النووي عىل صحيح مسلم، : حلرةا   )٥(
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٣٠٠ 

ِّفإذا رشجة من تلك الرشاج ََ ، َّ قد استوعبت ذلك املاء كله، فتتبع املاء)١( ْ
ِّفإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء بمسحاته فقال له يا عبداهللا ما : ُ

: يا عبداهللا: فالن، لالسم الذي سمع يف السحابة، فقال له: اسمك؟ قال
ًإين سمعت صوتا يف السحاب الذي هذا ماؤه : لمل تسألني عن اسمي؟ قا

ٍاسق حديقة فالن السمك، فام تصنع فيها؟ قال: يقول هذا : َّأما إذا قلت: ِ
ُّفإين أنظر إىل ما خيرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيايل ثلثا، وأرد فيها  ً ُ

 .)٢(وأجعل ثلثه يف املساكني، والسائلني، وابن السبيل: ويف لفظثلثه
ما من يوم يصبح r :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 

َالعباد فيه إال ملكان ينزالن، فيقول أحدمها ًاللهم أعط منفقا خلفا، : َ ً
ًاللهم أعط ممسكا تلفا: ويقول اآلخر ً)٣(. 

 املنفق املتصدق، فاملتصدق إذا  ترشح الصدر وتدخل الرسور عىل– ١٠
أحسن إىل اخللق، ونفعهم بام يملكه من املال، وأنواع اإلحسان، انرشح صدره؛ 
ًفالكريم املحسن أرشح الناس صدرا، وأطيبهم نفسا، وأنعمهم قلبا، والبخيل  ً ً

ًسن أضيق الناس صدرا، وأنكدهم عيشا، وأكثرهم مها وغام، لكن ال الذي ال حي ّ ًّ ً ً
 .)٤( بد من العطاء بطيب نفس، وخيرج املال من قلبه قبل أن خيرج من يده

 r عن النبي t حلديث أنس ُ الصدقة تلحق املسلم باملؤمن الكامل؛– ١١

 .١٨/٣٢٥مسائل املاء يف احلرار، رشح النووي، : ومجعها رشاج: الرشجة   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨/٣٢٥مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب فضل اإلنفاق عىل املساكني وابن السبيل،    )٢(
 .١٠١٠ واملمسك، برقم مسلم، كتاب الزكاة، باب يف املنفق   )٣(
 .٦/١٠، والرشح املمتع البن عثيمني، ٢/٢٥زاد املعاد، البن القيم، : انظر   )٤(
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فكام . )١(نفسه جلاره ما حيب ل– أو قال –ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه : قال

ُأن املسلم حيب أن يبذل له املال الذي يسد به حاجته، فهو حيب أن حيصل ألخيه 
 .املحتاج مثل ذلك، فيكون بذلك كامل اإليامن

  وتفريج الكربات، والسرت الصدقة حيصل هبا قضاء احلاجات،– ١٢
يف الدنيا ويوم القيامة؛ ملا فيها من قضاء حاجات املحتاجني، وتفريج 
كربات املكروبني، والسرت عىل املعرسين؛ ألن اجلزاء من جنس العمل؛ 

َّمن نفس عن مؤمن r :قال رسول اهللا :  ، قالtحلديث أيب هريرة 
ِكربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة،  ُ ُ ُ ًُ َّ َّومن يرس َ

َّعىل معرس يرس اهللا عليه يف الدنيا ً واآلخرة، ومن سرت مسلام سرته اهللا يف ٍ
؛ )٢(... ما كان العبد يف عون أخيهالدنيا واآلخرة، واهللا يف عون العبد

ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف : ، وفيهوحلديث ابن عمر 
َّحاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم  َّ

 .)٣(ًيامة، ومن سرت مسلام سرته اهللا يوم القيامةالق
ال يرحم r : للعبد؛ لقوله  الصدقة من أسباب رمحة اهللا تعاىل– ١٣

 .)٤(اهللا من ال يرحم الناس
مسلم، كتاب اإليامن، باب الدليل عـىل أن مـن خـصال اإليـامن أن حيـب ألخيـه املـسلم مـا حيـب    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥لنفسه، برقم 
 .٢٦٩٩ القرآن،وعىل الذكر،برقم مسلم، كتاب الذكر والدعاء،باب فضل االجتامع عىل تالوة   )٢(
، ٢٤٤٢البخـاري، كتـاب املظـامل، بـاب ال يظلـم املـسلم املـسلم، وال يـسلمه، بـرقم : متفق عليه   )٣(

 .٢٥٨٠ومسلم، كتاب الرب والصلة، باب حتريم الظلم، برقم 
َ   اد  ا ا  أ[: البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل: متفق عليه   )٤( َ  ُ ْ ِ َو اد  ا ا      ُ َْ  ُ ْ ِ

َأ          ا     ا    ء ا      و        ِ     و         ِ   وا        ذ    َِ ِ َِ ََ ْ ُْ َ ْ َ َ ُ ُ  ِ ََ َ َ َ َْ َ ُ َ ََ َ َْ َ ْ ْْ َ َ َ ْ ُ ْ َ 
= 
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 : عاىل لقوله تاملحسنني؛  الصدقة من اإلحسان، واهللا حيب– ١٤
َوأ    ا إن ا      ا       [ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ  ُ َ   ِ ُ َ ِإن ا     ي [ :وقال تعاىل. )١(] َ ْ َ َ   ِ

َا         ِ ِّ َ َ ُ َإن ا         أ   ا       [:بحانهوقال س.)٢(] ْ ْ ِْ ِ ُِ ْ ََ َ ُ ُ َ   ِ [)٣(. 
 يربيه اهللا تعاىل ويضاعفه  يرتتب عىل الصدقة األجر العظيم الذي– ١٥

ْ     ا  ا     و   ِ  [: لصاحبه؛ لقول اهللا تعاىل ُّ َُ َ ِ  ُ َ ْ ُا     ت      ا  َ  ُ َ ْ  َ ِ َ َ
ِا     و   ِ  ا     ت َ َ  ْ ُّ َ َ ِو   آ        ر            أ  ال [: Uوقال . )٤(]ِ َ َْ َ ََ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ًْ ِ ْ ُ َ َ

َا   س   ِ ُ           ا  و   آ        ز  ة     ون و   ا    و         ُ َ ِ َ ُ َ َِ ِ  َ ْ َْ َ َُ ِ ُ ٍ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َا      ن ُ ِ ْ ُ ٍو   ِ  ا     ت وا              ر [ :ولقوله تعاىل؛ )٥(] ْ   َ ُ  ِ ُ ُ َُ  َ َِ َ َ  ْ

ٍأ    ِ  )٧(من تصدق بعدلr :قال رسول اهللا :  قالtيرة وحلديث أيب هر؛ )٦ (] َ
 وال يقبل اهللا إال الطيب، فإن اهللا يتقبلها بيمينه مث يربيها )٨(مترة، من كسب طيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=   ِ  ً  .٢٣١٩، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رمحة الصبيان والعيال، برقم ٧٣٧٦برقم  ]َ
 .١٩٥: اآلية، سورة البقرة   )١(
 .٨٨: سورة يوسف، اآلية   )٢(
 .١٢٠: اآلية، سورة التوبة   )٣(
 .٢٧٦: اآلية، سورة البقرة   )٤(
 .٣٩: اآلية، سورة الروم   )٥(
 .٢٧٦: اآلية، سورة البقرة   )٦(
اجلمهـور، ِأي قيمتها؛ ألنه بالفتح املثل، وبالكـرس احلمـل بكـرس املهملـة، هـذا قـول : مترةبعدل    )٧(

بـالفتح مثلـه يف القيمـة، : املثل من غـري جنـسه، وبالكـرس مـن جنـسه، وقيـل: بالفتح: وقال الفراء
: ٣/١٩١، وقـال ابـن األثـري يف النهايـة، ٣/٢٧٩فـتح البـاري، البـن حجـر، . وبالكرس يف النظـر

َمـا عادلـه مـن : هو بالفتح: قيلبالكرس والفتح يف احلديث، ومها بمعنى املثل، و: َل والعدلِالعد(( َ َ
 .بالعكس: جنسه، وبالكرس ما ليس من جنسه، وقيل

من تصدق بعدل مترة من كـسب طيـب وال يـصعد إىل اهللا إال الطيـب؛ فإنـه ((: ويف لفظ البخاري   )٨(
= 
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 :ويف لفظ مسلم ، حىت تكون مثل اجلبل)١(لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه
ه أو فصيلهحىت تكون أعظم من اجلبل كما يريب أحدكم فلو)٢(. 

 .)٣(...ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب: ويف رواية ملسلم
به املتصدقني  وعد وما عليه،  بثناء اهللاغاء مرضاة اهللا تعاىل، يفوزِّ املتصدق ابت– ١٦

َا          ن [: من األجر العظيم، وانتفاء اخلوف واحلزن؛ لقول اهللا تعاىل ُ ِ ْ ُ َ ِ  
ِ  و   َأ  ا     ِ      وا    ر   ا و           أ         ر ِ  ِ ََ َ َ َ ْْ ْ ْ َ ْ ّْ ََ ْ ِ ِ ُِ َُ ْ َ َُ َُ ًَ َ  ِ   َ

َ  ف   ٌ ْ ِ  و          نَ    َ ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ َ [) ٤(. 
حسب إخالصه هللا  جر عىل املتصدق حيصل عىل مضاعفة األ– ١٧

ِ    ا          ن أ  ا            ا       [ :Iتعاىل؛ لقول اهللا  ِ ََ َ ََ ِ  ِ َ َِ ِْ ُ ْ ََ َ ُُ ْ ُ َ ِ  
ْ    أ             ِ                      وا             َ ََ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ ُ ََ ٍ ٍ ٍ  ُ َ ُ ْ َ ِْ ّ َُ َ ََ ْ ََ ْ َ

ٌ   ء وا  وا        ِ َِ ٌ َ َُ  ُ َ جاء : وحلديث أيب مسعود األنصاري قال؛ )٥ (] َ
لك r: هذه يف سبيل اهللا، فقال رسول اهللا : رجل بناقة خمطومة، فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّيتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كام يريب أحدكم فلوه، حتى تكون مثل اجلبل = ِّ ُطـرف احلـديث  
 .٧٤٣٠رقم 

أي مـن أوالد : هـو كـل فطـيم مـن ذوات حـافر: ُأي يفطـم، وقيـل: ُوهو املهـر؛ ألنـه يفـىل: هَّفلو   )١(
، ورشح ٣/٤٧٤، والنهايـة يف غريـب احلـديث، ٣/٢٧٩فتح الباري البن حجـر، . ذوات احلافر

 .٧/١٠٤النووي، 
 .٧/١٠٤صل عن إرضاع أمه، رشح النووي، ولد الناقة إذا ف: فصيله   )٢(
، وتقـدم خترجيـه يف ١٠١٤، ومـسلم، بـرقم ٧٤٣٠، ورقـم ١٤١٠البخـاري، بـرقم : متفق عليـه   )٣(

 .منزلة  الزكاة
 .٢٧٤: اآلية، سورة البقرة   )٤(
 .٢٦١: اآلية، سورة البقرة   )٥(
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 .)١(ا يوم القيامة سبعمائة ناقٍة كلها خمطومة

 الواحدة، يرحم القوي  الصدقة جتعل املجتمع املسلم كاألرسة– ١٨
 عىل العاجز، وحيسن الغني إىل املعرس، فيشعر الضعيف، ويعطف القادر

 : صاحب املال بالرغبة يف اإلحسان؛ ألن اهللا أحسن إليه، قال اهللا تعاىل
َوأ        أ    ا  إ   [ ْ َ ِ ُ  َ ْ ْ َْ َ ََ َ ِ َ [)٢(. 

 عن كفايته؛ حلديث ًان زائدا بذل املال خري للمتصدق إذا ك– ١٩
يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل r :قال رسول اهللا :  ، قالtأيب أمامة 

ُخري لك، وأن متسكه رش لك، وال تالم عىل ُ ٌّ وابدأ بمن تعول، ، )٣( كفافُ
 .)٤(لعليا خري من اليد السفىلواليد ا

 وصنائع املعروف تنجي من  صدقة الرس تطفئ غضب الرب،– ٢٠
: ، أنه  قالrعن النبي ، tمصارع السوء؛ حلديث معاوية بن حيدة 

إن صدقة الرس تطفئ غضب الرب)؛ وحلديث أيب أمامة )٥tقال  :
صنائع املعروف تقي مصارع السوء، وصدقة الرس r :قال رسول اهللا 

 .)٦(تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد يف العمر
 .١٨٩٢ضعيفها، برقم مسلم، كتاب اجلهاد، باب فضل الصدقة يف سبيل اهللا تعاىل وت   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٧: سورة القصص، اآلية   )٢(
 .٦/٤٦٣الذي ال يفضل منه يشء، وال يعوزه معه يشء، جامع األصول،البن األثري،: الكفاف   )٣(
مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خري مـن اليـد الـسفىل، وأن اليـد العليـا هـي املنفقـة    )٤(

 .١٠٣٦ برقم وأن اليد السفىل هي اآلخذة،
] ٣/٦٥[، ]جممـع البحـرين[، ويف األوسـط ١٠١٨، برقم ١٩/٤٢١الطرباين يف املعجم الكبري،    )٥(

 .٢٩٥٠، برقم ]٥/٢١٨[ و١٤٣٤برقم 
، وإســناده حــسن((: ٣/١١٥، وقــال يف جممــع الزوائــد، ٨/٢٦١الطــرباين يف املعجــم الكبــري،    )٦(

، وحسنه لغريه األلباين يف صحيح الرتغيـب ١/٦٧٩وكذلك حسن إسناده املنذري يف الرتغيب، 
= 
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.)١(  الصدقة دواء لألمراض– ٢١
 :أفضل صدقات التطوع على النحو اآلتي: ثالثاً

 حلديث سعد بن  من أفضل الصدقات التصدق بسقي املاء؛– ١
؟ يا رسول اهللا، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها: قلت:  ، قالtعبادة 
 فتلك سقاية سقي املاء: فأي الصدقة أفضل؟ قال: قلت. نعم: قال

. )٢(ٍهذه ألم سعد: ًفحفر بئرا وقال: ويف لفظ أليب داود. ينةٍسعد باملد
ولكن يتحرى املتصدق حاجة الناس فيتصدق بام تدعو إليه احلاجة، 

 .)٣(سواء كانت يف املاء أو يف غريه
 العداوة يف باطنه من أفضل  الصدقة عىل ذي الرحم الذي يضمر– ٢

 عن rسأل رسول اهللا ً، أن رجال tالصدقات؛ حلديث حكيم بن حزام 
وعن أم كلثوم . )١)(٤(ِعىل ذي الرحم الكاشح: ُّالصدقات أهيا أفضل؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٣٢والرتهيب،  =
جـاء يف ذلـك خــرب مرسـل مـن مراســيل أيب داود، وحـسنه األلبـاين لغــريه، يف صـحيح الرتغيــب    )١(

 .٣٣٥٨، برقم ٣/١٤٠، ويف صحيح اجلامع، ٧٤٤، برقم ]١/٤٥٨[والرتهيب، 
، وأبـو داود، ٣٦٦٤، ٣٦٦٣يان، بـرقم   النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكـر االخـتالف عـىل سـف)٢(

، وابـن ماجـه، كتـاب األدب، بـاب صـدقة ١٦٨١كتاب الزكاة، باب يف فضل سـقي املـاء، بـرقم 
، ويف ٢/٥٦٠، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح سـنن النـسائي، ٥/٢٨٥، وأمحد، ٣٦٨٤املاء، برقم 

  .١/٤٦٦صحيح سنن أيب داود، 
 أثناء تقريره عىل حديث سعد يف فضل سقي املاء، يف سـنن هذا ما رجحه شيخنا ابن باز رمحه اهللا   )٣(

 .، وضعف احلديث رمحه اهللا، ولكن األلباين حسنه كام تقدم٣٦٦٥النسائي، برقم 
ُلكاشحا   )٤( وهـو خـرصه، يعنـي أن أفـضل الـصدقة عـىل ذي : هو الـذي يظهـر عداوتـه يف كـشحه: ِ

: ، وقيــل]١/٦٨٢املنــذري يف الرتغيـب والرتهيــب، [ باطنــه، الـرحم القــاطع املــضمر العـداوة يف
ُالعدو الذي يضمر عداوته ويطـوي عليهـا كـشحه: الكاشح(( َ ْ اخلـرص، أو : أي باطنـه، والكـشح: َ

أي : إن أمريكم هذا ألهـضم الكـشحني: الذي يطوي عنك كشحه وال يألفك، ويف حديث سعد
= 
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بنت عقبة   قال رسول اهللا :  قالتr : أفضل الصدقة عىل ذي
 .)٢(الرحم الكاشح

 فيغتنم حياته قبل موته، ل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، أفض– ٣
َ       دي ا     [: وصحته قبل مرضه، فينفق وال يبخل، قال اهللا تعاىل ِ ِ َ َ ِ ِ ْ ُ

َآ   ا      ا ا   ة و     ا     رز        ا و             أن      
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِ ْ  َ ْْ ً َ َْ ََ َُ َ َ ََ َْ  ُ َُ ُ ُ ُ َ

ٌ  م       ْ َ َ ٌ ْ َ     و    لَ ِ َ َ ِ  .)٤( ال خلة وال صداقة))خالل((، ومعنى )٣ (]ِ
ِ       أن        م           [: قال العالمة السعدي رمحه اهللا ِ ِ ٌِ ْ َ َ ٌِ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ

ٌو    ل َ ِ َ أي ال ينفع فيه يشء، وال سبيل إىل استدراك ما فات، ال  ] َ
بمعاوضة ببيع ورشاء، وال هببة خليل وصديق، فكل امرئ له شأن 

ٍيغنيه، فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد؛  َّوليتفقد أعامله، ِّ
 .)٥(وحياسب نفسه قبل احلساب األكرب

ِ   أ    ا     آ   ا أ    ا     رز             [: وقال اهللا تعاىل ْ َ ْْ َ  ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َُ َ ِ  َ َ
ُأن        م           و      و        وا     ون     ُ ََ َ ُْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ َ ٌٌ ٌَ  ُ ْ َ ٌ ْ َ ََ ْ َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٧٦ النهاية البن األثري، دقيق اخلرصين =
، ولـه شـواهد، وطـرق، وهلـذا قـال ٢٤/٣٦، ١٥٣٢٠، والنسخة املحققـة، بـرقم ٣/٤٠٢أمحد    )١(

 .صحيح(: ٨٩٢،برقم ٣/٤٠٤وقال األلباين يف إرواء الغليل .حديث صحيح((: حمققو املسند
، وصححه عىل رشط مسلم، ووافقه الذهبي، وقـال األلبـاين يف إرواء الغليـل، ١/٤٠٦احلاكم،    )٢(

 .وهو كام قال(( :٣/٤٠٥
 .٣١: سورة إبراهيم، اآلية   )٣(
 .٣/٣٥تفسري البغوي    )٤(
 .٤٢٦تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص    )٥(
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٣٠٧ 
َا      ن ُ ِ وهذا من فضل اهللا ولطفه بعباده أن أمرهم بتقديم يشء . )١ (] 

ًذخرا وأجرا يف يوم حيتاج فيه العاملون إىل مثقال مما رزقهم؛ ليكون هلم  ً
ًذرة من اخلري، فال بيع فيه، ولو افتدى اإلنسان نفسه بملء األرض ذهبا 
ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ومل ينفعه خليل وال 

 .)٢(وال بشفاعة، ال بوجاهة: صديق
ِوأ    ا       رز       [: Iوقال  ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ُ      أن      أ     َ ُ َ َ َْ ََ

ِ ْ َ ْ ِ ْ َ
َا   ت     ل رب     أ      إ   أ            ق وأ       ْ َِ ُِ ََ َ ََ ََ   ََ َ ٍَ ِ َِ ٍ َ َ َ ِْ ْ  ْ ّْ َ ُ َ ُ

َا        ِ ِ   [) ٣(. 
يا :  فقالrجاء رجل إىل رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 

َّأن تصدق وأنت صحيح : ًأي الصدقة أعظم أجرا؟ قال! رسول اهللا
إذا بلغت احللقوم ختشى الفقر، وتأمل الغنى، وال متهل حتى ، شحيح
 .)٤(ٍولفالن كذا، وقد كان لفالن، ٍلفالن كذا: قلت

الشح عام غالب يف حال الصحة، فإذا سمح فيها وتصدق كان 
دق يف نيته وأعظم ألجره، بخالف من أرشف عىل املوت وأيس من أص

احلياة، ورأى مصري املال لغريه؛ فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إىل 
، )٥(حالة الصحة والشح رجاء البقاء وخوف الفقر، وهو يطمع يف الغنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٤: اآلية، سورة البقرة   )١(
 .١١٠تفسري السعدي، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص : انظر   )٢(
 .١٠:  اآليةسورة املنافقون،   )٣(
، ١٤١٩البخــاري، كتــاب الزكــاة، بــاب فــضل صــدقة الــصحيح الــشحيح، بــرقم : متفــق عليــه   )٤(

، ومـسلم، كتـاب الزكـاة، بـاب بيـان أن ٢٧٤٨وكتاب الوصايا، باب الصدقة عند املـوت، بـرقم 
 .١٠٣٢أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، برقم 

 .١٣٠ – ٧/١٢٩رشح النووي عىل صحيح مسلم، : انظر   )٥(
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ًوهو يف حال الصحة يصعب عليه إخراج املال غالبا؛ ملا خيوفه به 
ين له من إمكان طول العمر واحلاجة إىل املال؛ وهلذا قال الشيطان، ويز

: يعصون اهللا يف أمواهلم مرتني: بعض السلف عن بعض أهل الرتف
 ويرسفون فيها إذا خرجت – يعني يف احلياة –يبخلون هبا وهي يف أيدهيم 

 .)١( يعني بعد املوت–عن أيدهيم 
ًوذكر يف اخلرب عن أيب الدرداء مرفوعا َُ ِ :لذي يعتق أو يتصدق عند مثل ا

وسمعت شيخنا اإلمام عبدالعزيز ابن . )٢(موته مثل الذي هيدي بعدما يشبع
وهذا يدل عىل أن : باز رمحه اهللا يقول عن الصدقة يف حال الصحة والشح

 وهذا يدل عىل قوة الرغبة فيام عند الصدقة يف حال الصحة والشح أفضل،
اهللا، أما املريض فإنه جيود يف حال مرضه؛ ألنه أيس من حياته، وصدقته 

 .)٣(مقبولة، لكن األفضل أن تكون يف حال الصحة
 قدر ما حيتمله حال  ومن أفضل الصدقة جهد املقل الذي هو– ٤

يش قليل املال، فيكون من أفضل الصدقات؛ حلديث عبداهللا بن حب
إيامن ال شك فيه، : ُ سئل أي األعامل أفضل؟ قالrاخلثعمي أن النبي 

 .٥/٣٧٤فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والرتمـذي، كتـاب ٣٦١٥النسائي، كتـاب الوصـايا، بـاب الكراهيـة يف تـأخري الوصـية، بـرقم    )٢(

، وأبـو داود، يف كتـاب ٢١٢٣الوصايا، باب ما جاء يف الرجل يتصدق أو يعتق عند املوت، بـرقم 
، وقـال ٤/١٩٠والبيهقـي، . ححه ووافقه الـذهبي، وص٢/٢١٣، واحلاكم، ٣٩٦٨العتق، برقم 

، وضـعفه ٥/٣٧٤ وحسنه احلافظ ابـن حجـر يف الفـتح، هذا حديث حسن صحيح((: الرتمذي
؛ ألن يف إسناده أبـا حبيبـة الطـائي، مل يوثقـه غـري ابـن ٢٠٦األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي، ص 

ي، واحلـاكم، ووافقـه الـذهبي، الرتمـذ: وقـد صـحح حديثـه. حبان، وال يعرف إال هبذا احلـديث
 .٥/٣٧٤وحسنه احلافظ يف الفتح، 

 .٢٧٤٨سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )٣(
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: ُّفأي الصالة أفضل؟ قال: قيل. وجهاد ال غلول فيه، وحجة مربورة

طول القنوت .ُّفأي الصدقة أفضل؟ قال: قيل :ِّجهد املقل)قيل. )١ :
فأي اجلهاد : قيل. Uمن هجر ما حرم اهللا : ُّفأي اهلجرة أفضل؟ قال

ُّفأي القتل : قيل. من جاهد املرشكني بامله ونفسه: أفضل؟ قال
ِمن أهريق دمه وعقر جواده: أرشف؟ قال ُ)٢(. 

سبق درهم مائة ألف r :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 
رجل له درمهان فأخذ أحدمها : يا رسول اهللا وكيف؟ قال:  قالوا]درهم[

ِفتصدق به، ورجل له مال كثري فأخذ من عرض ماله مائة ألف  ُ ] درهم[ٌ
وظاهر األحاديث أن األجر عىل قدر حال املعطي ال عىل . )٣(فتصدق هبا

قدر املال املعطى، فصاحب الدرمهني أعطى نصف ماله، يف حال ال يعطي 
يكون أجره عىل قدر مهته بخالف الغني؛ فإنه ما أعطى ، فيها إال األقوياء

 .)٤(نصف ماله، وال يف حال ال يعطي فيها عادة
ُجهد : ُّأي الصدقة أفضل؟ قال! يا رسول اهللا:  قالtوعن أيب هريرة  ْ ُ
 .)٥(ِّاملقل، وابدأ بمن تعول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واملراد مـا ، ]١/٣٢٠النهاية يف غريب احلديث، [هو قدر ما حيتمله حال قليل املال، :  املقلجهد   )١(

؛  لعمـوم خري الصدقة مـا كـان عـن ظهـر غنـى((: ، وال ينافيه حديثيعطيه املقل عىل قدر طاقته
 ].٥/٥٨حاشية السندي عىل سنن النسائي، . [الغنى القلبي، وغنى اليد

 .٢/٢٠٣، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٢٥٢٥النسائي، الزكاة، باب جهد املقل، برقم    )٢(
، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح ٢٥٢٧، ٢٥٢٦قم النسائي، كتـاب الزكـاة، بـاب جهـد املقـل، بـر   )٣(

 .٢/٢٠٣النسائي، 
 .٥/٥٨حاشية السندي عىل سنن النسائي،    )٤(
، وصـححه ٢/٣٥٨، وأمحـد، ١٦٧٧ٌأبو داود، كتاب الزكاة، بـاب يف الرخـصة يف ذلـك، بـرقم    )٥(

 ، وصـححه األلبـاين يف١/٤١٤، واحلـاكم، ٣٣٣٥، وابن حبـان، بـرقم ٢٤٤٤ابن خزيمة، برقم 
= 
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 حلديث حكيم بن  من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛– ٥
 بمن اليد العليا خري من اليد السفىل، وابدأ:  قالr عن النبي tحزام 

، ومن يستغني تعول، وخري الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه اهللا
ًأفضل الصدقة أو خري الصدقة عن ظهر غنى، : ولفظ مسلم. يغنه اهللا

 .)١(اليد السفىل، وابدأ بمن تعولواليد العليا خري من 
خري الصدقة ما كان عن ظهر :  قالr عن النبي tوعن أيب هريرة 

خري الصدقة ما كان عن ظهر r :ومعنى قوله . )٢(وابدأ بمن تعول: غنى
: ً أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بام بقي معه، وتقديرغنى

ويستظهر به عىل ، ًأفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها
مصاحله، وحوائجه، وإنام كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إىل من تصدق 

ُّاله؛ ألن من تصدق باجلميع يندم غالبا، أو قد يندم إذا احتاج، ويود بجميع م ً
ُّأنه مل يتصدق بخالف من بقي بعدها مستغنيا، فإنه ال يندم عليها بل يرس  ُ ً

واملعنى أفضل الصدقة ما أخرجه :  وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا)٣(هبا
 .)٥)(٤(اإلنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٦٥صحيح سنن أيب داود،  =
، ومـسلم، ١٤٢٧ًالبخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عـن ظهـر غنـى، بـرقم : متفق عليه   )١(

كتاب الزكاة، بـاب بيـان أن اليـد العليـا خـري مـن اليـد الـسفىل، وأن اليـد العليـا هـي املنفقـة، وأن 
 .١٠٣٤السفىل هي اآلخذة، برقم 

 .٤٢٦ة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، برقم البخاري، كتاب الزكا   )٢(
 .٧/١٣١رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٣(
 .٣/٢٩٦فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )٤(
: اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف الـصدقة بجميـع املـال، قـال اإلمـام البخـاري رمحـه اهللا تعـاىل   )٥(

= 
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 ومن أفضل الصدقة ما يعطى األقارب؛ حلديث سلامن بن عامر – ٦
t عن النبي ، rقال  : إن الصدقة عىل املسكني صدقة، وعىل ذي

 .)١(وصلة، صدقة: الرحم اثنتان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌدق وهو حمتاج، أو أهله حمتاج، أو عليه ديـن، فالـدين ًباب ال صدقة إال عن ظهر غنى، ومن تص(( = ٌ ٌ
ٌّمن الصدقة، والعتق، واهلبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقـال : أحق أن يقىض

ًن يكون معروفا بالصرب، فيؤثر عـىل  إال أمن أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهللا((: rالنبي 
ــه خــصاصة، كفعــل أيب بكــر  ــو كــان ب ــر األنــصار tنفــسه ول ــه، وكــذلك آث  حــني تــصدق بامل

ِّ عن إضاعة املال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الـصدقة، وقـال rاملهاجرين، وهنى النبي 
يل صـدقة إىل اهللا وإىل إن مـن تـوبتي أن أنخلـع مـن مـا! يـا رسـول اهللا: قلـت: كعب ريض اهللا عنه

فإين أمـسك سـهمي الـذي ((: قلت. أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك((: ، قالrرسوله 
]. ١٤٢٦البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عـن ظهـر غنى،قبـل احلـديث رقـم  [بخيرب

من تصدق بامله كله يف صـحة بدنـه وعقلـه، : الطربي وغريهقال ((: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا
ًحيث ال دين عليه، وكان صـبورا عـىل اإلضـاقة، وال عيـال لـه، أو لـه عيـال يـصربون أيـضا فهـو  ً َ

َجائز، فإن فقد يشء من هذه الرشوط كره ِ هو مردود، وروي عن عمـر حيـث رد : وقال بعضهم. ُ
 باعـه وأرسـل rج له بقصة املدبر اآليت ذكـره؛ فإنـه عىل غيالن الثقفي قسمة ماله، ويمكن أن حيت

ًثمنه إىل الذي دبره؛ لكونه كان حمتاجا وهـو ، ُّجيوز من الثلـث ويـرد عليـه الثلثـان: وقال آخرون.  َّ
ُّوعن مكحول أيضا يرد ما زاد عىل النصف.    ومكحول، األوزاعي: قول ً. 

ختار من حيـث االسـتحباب أن جيعـل والصواب عندنا األول من حيث اجلواز، وامل: قال الطربي
 ].٣/٢٩٥فتح الباري، . [ًذلك من الثلث مجعا بني قصة أيب بكر وحديث كعب واهللا أعلم

وقد اختلف العلامء يف الصدقة بجميع ماله فمذهبنا أنـه مـستحب ((: وقال اإلمام النووي رمحه اهللا 
ن يصرب عىل اإلضاقة، والفقر، فـإن مل َملن ال دين عليه، وال له عيال ال يصربون، برشط أن يكون مم

وســمعت ]. ٧/١٣١رشح النـووي عــىل صـحيح مـسلم، . [جتتمـع هـذه الـرشوط فهــو مكـروه
... ((: ، من صحيح البخـاري يقـول١٤٢٦شيخنا ابن باز رمحه اهللا أثناء تقريره عىل احلديث رقم 

ليـه، إال إذا آثـرت األرسة اإلنفـاق ع... اإلنسان ال يتصدق عىل الناس ويرتك من أوجب عليـه اهللا
َذلك، فإذا آثرت الزوجة، أو الولد الكبري عـىل نفـسه فـال بـأس، وهكـذا مـن كـان عليـه ديـن فـإذا 

 ....كانت الصدقة ترض بالدين فيبدأ بالدين، وكذا احلج إذا كان ال يستطيع قضاء الدين
 صـحيح سـنن النـسائي، ، وصـححه األلبـاين يف ٦٥٨، والرتمـذي، بـرقم ٢٥٨١النسائي، بـرقم    )١(

= 
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٣١٢ 

حة أكثر األنصار باملدينة كان أبو طل:  قالtوعن أنس بن مالك 
ُماال من نخل، وكان أحب أمواله إليه بريحاء ْ َ  وكانت مستقبلة املسجد، ً

فلام :  يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب، قال أنسrوكان رسول اهللا 
َ        ا ا             ا         ن[: ه اآليةنزلت هذ  ِ ِ ُِ ُ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ َُ  قام أبو ،)١ (]َ

: يا رسول اهللا، إن اهللا تبارك وتعاىل يقول:  فقالrطلحة إىل رسول اهللا 
َ        ا ا     [ ْ ِ ْ َُ َ َ        ا         نَ  ِ ِ ُِ ُ ُ ْ َّوإن أحب أموايل إيل ]  َّ 

ُ بريحاء َّ وإهنا صدقة هللا أرجو برها وذخرها عند اهللا، فضعها يا رسول )٢(َ
r :ٍاهللا حيث أراك اهللا، فقال رسول اهللا  ذلك  )٤( ، ذلك مال رابح)٣(َبخ

فقال . ُمال رابح، وقد سمعت ما قلت وإين أرى أن جتعلها يف األقربني
. أفعل يا رسول اهللا، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه: أبو طلحة

 .)٥(حسان بن ثابت وأيب بن كعب فجعلها يف: لفظويف 
أن الصدقة ... ويف هذا احلديث من الفوائد: قال اإلمام النووي رمحه اهللا

عىل األقارب أفضل من األجانب إذا كانوا حمتاجني، وفيه أن القرابة يرعى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وسيأيت خترجيه٢/٢٢٣ =
 .٩٢: سورة آل عمران، اآلية   )١(
 .٧/٨٩حائط يسمى هبذا االسم، وليس اسم بئر، رشح النووي، : بريحاء   )٢(
ٍبخ   )٣( ح رشح النووي عـىل صـحي[معناه تعظيم األمر وتفخيمه، وهي كلمة تقال عند اإلعجاب، : َ

 ].٧/٩٠مسلم، 
فمعنـاه رايـح عليـك :  يف بعـض األوجـهرايـح((ومعناه هبذا اللفظ ظاهر، وأما لفـظ : رابحمال    )٤(

 ].٧/٩١رشح النووي، [أجره ونفعه يف اآلخرة، 
، ومـسلم، كتـاب ١٤٦١البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة عـىل األقـارب، بـرقم : متفق عليه   )٥(

 .٩٩٨اة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني، برقم الزك
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٣١٣ 
 أمر أبا rٍوإن مل جيتمعوا إال يف أب بعيد؛ ألن النبي ، حقها يف صلة األرحام

فجعلها يف أيب بن كعب وحسان ابن ، طلحة أن جيعل صدقته يف األقربني
 .)١( جيتمعان معه يف اجلد السابعثابت، وإنام

 أهنا أعتقت وليدة يف زمان رسول اهللا وعن ميمونة بنت احلارث 
r فذكرت ذلك لرسول اهللا ،rفقال  : لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم

 .)٢(ألجرك
يه فضيلة صلة الرحم، واإلحسان إىل ف: قال اإلمام النووي رمحه اهللا

ًوفيه االعتناء بأقارب األم إكراما ... األقارب، وأنه أفضل من العتق
 .)٣(بحقها، وهو زيادة يف برها، وفيه جواز تربع املرأة بامهلا بغري إذن زوجها

يا : أهنا قالت:  يف قصة زينب امرأة ابن مسعودtوعن أيب سعيد 
بالصدقة وكان عندي حيل يل فأردت أن نبي اهللا إنك أمرت اليوم 

ُّأتصدق هبا، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، 
ّزوجك وولدك أحق من تصدقت : صدق ابن مسعودr :فقال النبي 

ًلت بالال يسأل النبي أهنا أرس: وفيه، ؛ وحلديث زينب اآلخر)٤(مبه عليه
 .٧/٩١رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومسلم، كتاب الزكاة، بـاب ٥٩٤البخاري، كتاب اهلبة، باب بمن يبدأ باهلبة، برقم : متفق عليه   )٢(
 .٩٩٩فضل النفقة والصدقة عىل األقربني، برقم 

 .٧/٩١رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٣(
، ومـسلم، كتـاب ١٤٦٢البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة عـىل األقـارب، بـرقم : متفق عليه   )٤(

الزكــاة، بــاب فــضل النفقــة والــصدقة عــىل األقــربني، والــزوج، واألوالد، والوالــدين ولــو كــانوا 
 .١٠٠٠مرشكني، برقم 
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٣١٤ 

r :أجيزئ عني أن أنفق عىل زوجي، وأيتام يف حجري؟ فسأله فقال :
أجر القرابة وأجر الصدقة: نعم، وهلا أجران .ويف لفظ مسلم : هلام

؛ ألهنا كان معها امرأة من األنصار أجر القرابة وأجر الصدقة: أجران
 .)١(حاجتها حاجتها

فيه احلث عىل الصدقة عىل األقارب : قال اإلمام النووي رمحه اهللا
 .)٢(وصلة األرحام، وأن فيها أجرين

قال اهللا : واألقربني أفضل النفقات النفقة عىل العيال واألهل – ٧
َ      أ  [: سبحانه ْْ َ َ ٍ     ا     وا    ِ   وا       ُ           َ َ ََ َ ْ ْْ َ َْ ْ َ ْ ِ ْ ََ ِ ِ ِْ َ َ ُ ْ

ٍ   ن ا   ِ       ٌوا        وا   ا      و        ا        ِ ِ ِ َِ َ َ  ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ ِ ِْ  َِ ِْ[) ٣( .
 فأوىل الناس باإلنفاق من اخلري وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقا عليك، 
وهم الوالدان الواجب برمها، واملحرم عقوقهام، ومن أعظم برمها النفقة 

عقوق ترك اإلنفاق عليهام؛ وهلذا كانت النفقة عليهام عليهام، ومن أعظم ال
األقربون عىل اختالف : واجبة عىل الولد املورس، ومن بعد الوالدين

األقرب، فاألقرب، عىل حسب القرب واحلاجة، فاإلنفاق عليهم : طبقاهتم
 .)٤(صدقة وصلة

ْوإذ أ         ق     إ  ا        [: وقال تعاىل ََ َ َ ِ ِ َِ ْ ِ َِ َ ْ َْ ََ َ  ون إ  ا  َ   ِ َ ُ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٤٦٦أليتـام يف احلجـر، بـرقم البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكـاة عـىل الـزوج وا: متفق عليه   )١(
 .١٠٠٠ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني والزوج واألوالد، برقم 

 .٧/٩٢رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٢(
 .٢١٥: اآلية، سورة البقرة   )٣(
 .٩٦تيسري الكريم املنان يف تفسري كالم الرمحن، ص : انظر   )٤(
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٣١٥ 
ِو ِ   ا     إ      وذي ا      وا       وا        ِِ ِ َِ َ ْ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ ً ْ ِ َ[) ١(.  

َوآ   ا   ل         ذوي ا      وا       [: وقال سبحانه َ ََ َ ْ ْ َْ ْ ُ ِ َ َِ ِّ ُ َ َ َ َ َ
َوا        ِ َ َ ْ َ[) ٢(. 

َ وآت ذا ا        [: وقال تعاىل َ ْ ُ ْ َ ِ َ َ  وا       وا   ا      و  َ ِ َْ َ َِ  َ َْ ِ ِْ ُ
ً   ر      ا ِ ِْ ََ ْ ّ ُ[) ٣(. 

ِ  ت ذا ا          وا       وا   ا     [: وقال تعاىل ْ ِْ  َ َ َْ ََ َِ ِْ ُ  ْ ُ َ ِ َ َ ذ   َ ِ َ
ُ              ون و   ا  وأو       ا      ن ِ ِْ  ُ ْ َُ ُ َ ِ ُِ َ َِ  َ ْ ََ ُ ِ ُ ٌ ْ   :وقال تعاىل. )٤ (]َ

َإن ا        ِ    ل وا    ن وإ   ء ذي ا     [ ْ ُ ْ ِْ ِ َ ِ َِ َ َِ َ ُ َ َْ ِ ْ ِ ْ ُ ْ   [) ٥(. 
: ٍأفضل دينار ينفقه الرجلr :قال رسول اهللا :  قالtوعن ثوبان 

ر ينفقه عىل عياله، ودينار ينفقه الرجل عىل دابته يف سبيل اهللا، ودينار دينا
: ، ثم قالبدأ بالعيالو: قال أبو قالبة. ينفقه عىل أصحابه يف سبيل اهللا

ُّوأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق عىل عيال صغار، يعفهم : أبو قالبة ًٍ ٍ ٍ ُّ
 .)٦(أو ينفعهم اهللا به، ويغنيهم

دينار أنفقته يف سبيل r :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 
اهللا، ودينار أنفقته يف رقبة، ودينار تصدقت به عىل مسكني، ودينار أنفقته 

 .٣٦: سورة النساء، اآلية: ، وانظر٨٣: اآلية، رةسورة البق   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨: سورة النساء، اآلية: ، وانظر١٧٧: اآلية، سورة البقرة   )٢(
 .٢٦: سورة اإلرساء، اآلية   )٣(
 .٢٣: سورة الشورى، اآلية: ، وانظر٣٨: اآلية، سورة الروم   )٤(
 .٩٠: اآلية، سورة النحل   )٥(
فضل النفقة عىل العيال واململوك وإثم من ضـيعهم أو حـبس نفقـتهم مسلم، كتاب الزكاة، باب    )٦(

 .٩٩٤عنهم، برقم 
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٣١٦ 

 .)١(ًعىل أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته عىل أهلك
، ال: أعطيت الرقيق قوهتم؟ قال: وعن عبداهللا بن عمرو أنه قال خلازنه

ًكفى باملرء إثام أن حيبس r :قال رسول اهللا : فانطلق فأعطهم، قال: قال
 .)٢(عمن يملك قوته
ِّكفى باملرء إثام أن يضيع من يقوت: ولفظ أيب داود ً)٣(. 

ْأعتق رجل من بني عذرة :  قالtوعن جابر  ً عبدا له عن – من األنصار –ُ
ٍدبر، فبلغ ذلك رسول اهللا  ُrفقال ، :ألك مال غريه؟ال، فقال:  فقال : من

 r فاشرتاه نعيم بن عبداهللا بثامنامئة درهم، فجاء هبا رسول اهللا يشرتيه مني؟
َابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل يشء فألهلك، فإن : فدفعها إليه، ثم قال َ َ

فضل عن أهلك يشء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك يشء فهكذا، 
 .)٤(فبني يديك، وعن يمينك، وعن شاملك:  يقولوهكذا

 :يف هذا احلديث فوائد منها: قال اإلمام النووي رمحه اهللا
أن احلقوق والفضائل إذا : ىل هذا الرتتيب، منهااالبتداء بالنفقة باملذكور ع

تزامحت قدم األوكد فاألوكد، ومنها أن األفضل يف صدقة التطوع أن ينوعها يف 
 .)٥(...جهات اخلري، ووجوه الرب بحسب املصلحة، وال ينحرص يف جهة بعينها

 .٩٩٥، برقم ...مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة عىل العيال   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٩٦، برقم ...مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة عىل العيال   )٢(
، وحسنه األلباين يف صـحيح سـنن أيب ١٦٩٢م ٌأبو داود، كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم، برق   )٣(

 .١/٤٦٩داود، 
البخاري، كتاب األحكام، بـاب بيـع اإلمـام عـىل النـاس أمـواهلم وضـياعهم، بـرقم : متفق عليه   )٤(

 ومــــسلم، كتــــاب ٦٩٤٧، ٦٧١٦، ٢٥٣٤، ٢٤١٥، ٢٤٠٣، ٢٢٣١، ٢٢٣٠، ٢١٤١، ٧١٨٦
 .٩٩٧لقرابة، برقم الزكاة، باب االبتداء يف النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم ا

 .٧/٨٧رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٥(
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هل يل أجر يف بني ! يا رسول اهللا:  أهنا قالتوعن أم سلمة 

 سلمة، أنفق عليهم ولست بتاركتهم، هكذا وهكذا، إنام هم بني؟ أيب
 .)١(نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم: فقال

يا :  فقال رجلتصدقواr :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 
: عندي آخر، قال:  قالتصدق به عىل نفسك: عندي دينار، قال! رسول اهللا

تصدق به عىل زوجتكعندي آخر، قال: ، قال :تصدق به عىل ولدك ،
: قال: عندي آخر: ، قالتصدق به عىل خادمك: عندي آخر، قال: قال

هُأنت أبرص ب)٢(. 
قلت يا رسول :  قالحدثني أيب عن جدي،: وعن هبز بن حكيم قال

: قلت: ، قالأمك: َثم من؟ قال: قلت: ، قالأمك: ُّاهللا، من أبر؟ قال
ْثم من؟ قال َ :أمكْثم من؟ قال: ، قلت َ :أباكْثم من؟ : قلت: ، قال َ

 .)٣(ثم األقرب فاألقرب: قال
ّمن أحق الناس بحسن ! يا رسول اهللا:  ، قالtوعن أيب هريرة 

 .)٤(أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك: قالصحابتي؟ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومـسلم، ٥٣٦٩، بـرقم وعىل الوارث مثل ذلك((البخاري، كتاب النفقات، باب : متفق عليه   )١(
 .١٠٠١كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني، برقم 

، ٢/٢٠٦ه األلباين يف صحيح النسائي، ، وحسن١٦٩١برقم ، ، وأبو داود٢٥٣٤النسائي، برقم    )٢(
 .، وتقدم خترجيه يف زكاة الفطر١/٤٦٩ويف صحيح سنن أيب داود، 

، ٢/١٩٩، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي، ٩٥٢٤، وأمحد بـرقم ١٨٩٧الرتمذي، برقم    )٣(
 .وتقدم خترجيه يف زكاة الفطر

، وتقـدم خترجيـه يف ٢٥٤٨سلم، بـرقم ، ومـ٥٩٧١واللفـظ ملـسلم، البخـاري، بـرقم : متفق عليه   )٤(
 .زكاة الفطر
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َّقدمت عيل أمي وهي مرشكة يف :  قالتوعن أسامء بنت أيب بكر 
قدمت ! يا رسول اهللا: ، فقلتr، فاستفتيت رسول اهللا rعهد رسول اهللا 

ِنعم، صيل أمك: ي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قالَّعيل أم َّ)١(. 
 : اإلخالص شرط في قبول الصدقات: رابعاً

فال تقبل الصدقة إال إذا أريد هبا وجه اهللا والدار اآلخرة لألدلة 
 :املذكورة عىل النحو اآليت

ِ    أ  وا إ  َو[:  اإلخالص أعظم ما أمر اهللا به، قال اهللا تعاىل-١ ُ ِ ُ َ
َ     وا ا         ِ ِ ِْ ُ َ  ُ ُ َْ [) ٢(. 

ِ   إن      [: U اإلخالص شامل ألنواع العبادات، قال -٢ َ َ  ِ ْ ُ
َو     و    ي و        رب ا         ِْ ِ َِ َْ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ َ َ َ ُ َ          و ِ    * ُ َِ َ َ ُ َ َِ َ

َأ  ت وأ   أول ا        ِ ِ ِْ ُ ْ ُ  َ ََ َ ُ ْ ُ[) ٣(. 
ُو   أ    [: هو اإلخالص، قال اهللا سبحانه:  إسالم الوجه هللا-٣ َ ْ َْ َ َ

ْد         ِ ً ٌ أ    و      و       ِ ِ ْ ُْ َ ُْ َ َِ ِ ُ َ َ َ فإسالم الوجه إخالص القصد .)٤ (]َ
 .)٥(  وسنتهrوالعمل هللا،واإلحسان فيه متابعة رسول اهللا 

ٍ [:  تعاىل قال اإلخالص حيصل به األجر العظيم،-٤              ِ َ َِ َ ْ َ
، ومـسلم، كتــاب ٢٦٢٠البخــاري، كتـاب األذان، بــاب اهلديـة للمـرشكني، بــرقم : متفـق عليـه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزكــاة، بــاب فــضل النفقــة والــصدقة عــىل األقــربني والــزوج، واألوالد والوالــدين، ولــو كــانوا 
 . ١٠٠٣مرشكني، برقم 

 .٥: اآلية، سورة البينة   )٢(
 .١٦٣ -١٦٢: سورة األنعام، اآليتان   )٣(
 .١٢٥: اآلية، سورة النساء   )٤(
 .٢/٩٠مدارج السالكني البن القيم،    )٥(
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ِ      ا   إ     أ    ِ     أو    وف أو إ  ح     ا   س  ِ َ ْ ْ ْْ َْ ٍ َ ْ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ ََ َ ٍَ ٍُ َ َ َ  ُ َ

ًو        ذ   ا    ء     ة ا     ف       أ  ا       ِ ِ َِ ً ْْ َْ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ْْ َ ََ ِ  َ َ َ َ ََ َْ َ َ[) ١(. 
َإن ا         ن    ب[: قال سبحانه اإلخالص جتارة رابحة، -٥ َ ِْ َ ُ َ َ ِ   ِ 

ًا  وأ    ا ا   ة وأ    ا     رز        ا و          ن    رة  ُ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ًُ َ َْ ََ ُ َ ْ َ ََ  ْ َ َ ِ  
َ      ر  ُ َ ْ ٌ        أ  ر   و               إ      ر    ر* َ ٌ َ َُ َ ُ َ َّ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َُ َُ ِ َ َ ُ ُ ُ[) ٢(. 
َّ اإلخالص توىف به األجور،-٦ َو [:  قال سبحانهُ َ ٍ ْ       ا        َ ْ ِ ُِ ْ ُ

ٍ   ف  َ         و        ن إ  ا    ء و   ا  و        ا        ُ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُْ ُْ َ َُ َ َ َ َِ  َ ِْ  ِ َ ُ َُ ْ َ ِ
َإ     وأ           ن ُ َ ْ ُ َ َْ ْ ُْ ْ َ َ ُ ِ[) ٣(. 

ُو    [: قال تعاىل مضاعفة احلسنات للمنفقني املخلصني، -٧ َ َ َ
ُا          ن أ  ا    ا    ء     ة ا  و          أ   َْ َ َْ َِ ًِ ِ ْ ََ َ َ ِْ  ِ ِ ِْ َ َْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ             ِ   ٍ  َ ِ َ ََ ْ ِ

ُ ِ   ة أ      وا ِ       أ             ن          وا ِ      وا   ُ َ َ ْ َ َ ََ ٌ ْ َ َ ٌَ َ َ َ ْْ ِ ِ ٍْ ِْ ِ َ َ ُ َُ ْ َ َ ََ ٌ ِ        ن     َ ِ َ َ ُ َ َْ َ[) ٤(. 
 فيمن ينفقون النفقات I قال  اجلزاء بأحسن من العمل،-٨

َ       ن          ة و      ة و       ن َو[: ًإخالصا هللا تعاىل َُ َ ََ َ َ َْ َ ََ ًَ ً َُ َِ َ ِ ً َ ِ ْ ُ
َواد   إ                  ا  أ           ا      ن ُ َ ْ َ ََ َ َ ًُ َ َ ْ َْ ُ  ُ ُ ُِ َ ِْ َ َ ِ ُِ  ِ[) ٥(. 

 أنه r عن النبي t عن عمر بن اخلطاب ، إنام األعامل بالنيات-٩
 .)٦(... وإنام لكل امرئ ما نوىإنام األعامل بالنيات: قال

 .١١٤: اآلية، سورة النساء   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠-٢٩: اآليتان، سورة فاطر   )٢(
 .٢٧٢: اآلية، سورة البقرة   )٣(
 .٢٦٥: اآلية، سورة البقرة   )٤(
 .١٢١: اآلية، سورة التوبة   )٥(
إنـام : r، ومسلم، كتـاب اإلمـارة، بـاب قولـه ١البخاري، كتاب بدء الوحي، برقم : متفق عليه   )٦(

= 
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، عن t عن أيب مسعود  احتساب الرجل نفقة أهله صدقة،-١٠

 .)١(إذا أنفق الرجل عىل أهله حيتسبها فهو له صدقة:  أنه قالrالنبي 
 لسعد r قال النبي  باإلخالص حيصل األجر عىل فعل املباح،-١١

نك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال أجرت إt :بن أيب وقاص 
 .)٢(عليها، حتى ما جتعل يف يف امرأتك

 أنه سمع رسول t عن أيب كبشة األنامري  إنام الدنيا ألربعة،-١٢
:  قالًيهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوهثالث أقسم عل:  يقولrاهللا 

 ًما نقص مال عبد من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة فصرب عليها إال زاده ٌ َ ِ ٍ ٍُ ُ
ٍاهللا عزا، وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر ٍ ٌ   أو كلمة 

ٍعبد : ٍإنام الدنيا ألربعة نفر: ، قالًوأحدثكم حديثا فاحفظوهنحوها 
ًرزقه اهللا ماال وعلام، فهو يتقي في ه ربه، ويصل فيه رمحه، ويعلم هللا فيه ً

ًحقا، فهو بأفضل املنازل، وعبد رزقه اهللا علام ومل يرزقه ماال ً ٍ ، فهو صادق  
ٌلو أن يل ماال لعملت بعمل فالن، فهو بنيته، فأجرمها سواء، : النية يقول َّ ٍ ً

ًوعبد رزقه اهللا ماال ومل يرزقه علام، فهو خيبط يف ماله بغري علم، ال يتقي  ً ٍ
،  فيه ربه، وال يصل فيه رمحه، وال يعلم هللا فيه حقا، فهذا بأخبث املنازل

ًيرزقه اهللا ماال وال علام، فهو يقولٍوعبد مل  ًلو أن يل ماال، لعملت فيه : ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٠٧األعامل بالنيات، برقم  =
البخاري، اإليامن، باب ما جاء أن األعامل بالنية واحلسبة ولكل امرئ ما نوى، بـرقم : متفق عليه   )١(

ــم ٤٠٠٦، ورقــم ٥٥ ــاب فــضل النفقــة والــصدقة عــىل ، ومــسلم، ك٥٣٥١، رق ــاب الزكــاة، ب ت
 .١٠٠٢األقربني والزوج واألوالد، برقم 

، ومـسلم، كتـاب ٥٦البخاري، كتاب اإليامن، باب ما جاء أن األعامل بالنيـة، بـرقم : متفق عليه   )٢(
 .١٦٢٨الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم 
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ُبعمل فالن، فهو بنيته، فوزرمها سواء َّْ ِ َ ٍ)١(. 

من فضل اهللا عىل عبده املؤمن أنه  يكتب للعبد املسلم ما نوى، -١٣
يكتب له ما نوى من الصدقات وغريها إذا أخلص يف النية؛ وهلذا قال 

ًلقد تركتم باملدينة أقواما ما رستم مسريا، وال :  يف غزوة تبوكrالنبي  ً
يا : ، قالواٍأنفقتم من نفقة، وال قطعتم من واد، إال وهم معكم فيه

ُحبسهم العذر: باملدينة؟ فقالكيف يكونون معنا وهم ! رسول اهللا َُ َ)٢(. 
فإنه يكتب هلم  إحسان اهللا العظيم إىل عباده املؤمنني؛ -١٤

احلسنات بمجرد العزيمة واهلم الصادق حتى ولو مل يعمل املسلم؛ قال 
rفيام يرويه عن ربه  : َّإن اهللا كتب احلسنات والسيئات، ثم بني ذلك

 .)٣(...َّم بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملةفمن ه
 :منها ما يأتيللصدقة آداب عظيمة : آداب الصدقة: خامساً

أيب سعيد ث  االحتساب يف كل ما ينفقه املسلم؛ حلدي– ١
t ًمرفوعا إىل النبيr : إذا أنفق املسلم نفقة عىل أهله وهو حيتسبها

 .)٤(كانت له صدقة
، وابن ماجه، كتاب الزهد، ٢٣٢٥ل أربعة نفر، برقم الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مث   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٣٥، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ٤/١٣٠، وأمحد ،٤٢٢٨باب النية، برقم 
، وأبـو داود ٢٨٣٩البخاري، كتاب اجلهـاد والـسري، بـاب مـن حبـسه العـذر عـن الغـزو، بـرقم    )٢(

 .٢٥٠٨ن العذر، برقم واللفظ له، كتاب اجلهاد، باب الرخصة يف القعود م
، ومـسلم، كتـاب ٦٤٩١البخـاري، الرقـاق، بـاب مـن هـم بحـسنة أو سـيئة، بـرقم : متفق عليـه   )٣(

 .١٣١برقم ... اإليامن، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت له
، وتقـدم خترجيـه يف اإلخـالص رشط ١٠٠٢، ومـسلم، بـرقم ٥٣٥١البخاري، برقم : متفق عليه   )٤(

 .يف قبول الصدقات
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فيه بيان أن املراد بالصدقة والنفقة : قال اإلمام النووي رمحه اهللا
احتسبها، ومعناه إذا أراد هبا وجه اهللا املطلقة يف باقي األحاديث إذا 

 .)١(ًتعاىل، فال يدخل فيه من أنفقها ذاهال، ولكن يدخل املحتسب
أن ينفق بنية أداء ما أمره اهللا به من اإلحسان إليهم، : وطريقة االحتساب

وبنية القيام بالواجب الذي أمره اهللا تعاىل به، ابتغاء مرضاة اهللا، يرجو ثوابه 
 .َّلكريم، الذي أمده باملال، ثم يثيبه إذا أنفقه يف طاعته، بنية صاحلةعند مواله ا

ًطيب ال يقبل إال طيبا؛  اإلنفاق من املال احلالل الطيب؛ فإن اهللا – ٢
يا أهيا الناس إن اهللا طيب ال r :قال رسول اهللا :  قالtحلديث أيب هريرة 

 : ، فقالملرسلنيًيقبل إال طيبا، وإن اهللا أمر املؤمنني بام أمر به ا
ٌ   أ    ا        ا    ا     ت وا    ا       إ    ِ        ن     [ ِ ِ ِ َِ َْ ُُ ُ َُ َ َْ ََ ُّ ِ ً َ  َ َِ َ ِّ  ُ  َ َ[ .
ُ   أ    ا     آ   [: وقال َ َ َ  ِ  َ َ ْا    ا        ت    رز     َ ُّ َُ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ثم ذكر الرجل . ]ُ

يا رب، يا رب، ومطعمه : يطيل السفر، أشعث، أغرب، يمد يديه إىل السامء
 .)٢(ُحرام، ومرشبه حرام، وملبسه حرام، وغذي باحلرام، فأنى يستجاب لذلك

فيه احلث عىل اإلنفاق من ... : قال اإلمام النووي رمحه اهللا
، واملرشوب، أن املأكول: الل، والنهي عن اإلنفاق من غريه، وفيهاحل

ًوامللبوس، ينبغي أن يكون حالال خالصا ال شبهة فيه، وأن من أراد  ً
 .)٣(الدعاء كان أوىل باالعتناء بذلك من غريه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٩٣رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١(
 ).١٠١٤ (٦٥مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم    )٢(
 .٧/١٠٤رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٣(
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٣٢٣ 
ولو فرسن شاة، ً ال حيقرن من الصدقة شيئا، ولو شق مترة، – ٣

 :وجاء يف ذلك أحاديث، منها ما يأيت
: rقال رسول اهللا : قالtحديث عدي بن حاتم : احلديث األول

 ُما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترمجان وال حجاب [ُّ
فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدم، وينظر أشأم منه فال يرى إال ] حيجبه
، وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو ما قدم

 .)١(]ولو بكلمة طيبة[بشق مترة 
ثم ] وأشاح بوجهه[ النار، فأعرض، rذكر لنا رسول اهللا : ويف لفظ

حتى ظننا أنه كأنام ينظر ] بوجهه[، ثم أعرض وأشاح اتقوا النار :قال
ويف لفظ . اتقوا النار ولو بشق مترة، فمن مل جيد فبكلمة طيبة: إليها، ثم قال

كر النار،  النار، فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذrذكر النبي : للبخاري
اتقوا النار ولو بشق مترة، فإن مل : ثم قال] ًثالثا[فتعوذ منها وأشاح بوجهه 

 .)٢(يكن فبكلمة طيبة
نصفها، وجانبها، وفيه احلث عىل : أن شق مترة: وذكر النووي رمحه اهللا
ها لقلتها، وأن قليلها سبب للنجاة من النار، وأن ُالصدقة، وأنه ال يمتنع من

الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار، وهي الكلمة التي فيها تطييب قلب 
اتقوا النار ولو بشق مترة والقليـل مـن الـصدقة، بـرقم : البخاري، كتاب الزكاة، باب: متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومسلم، كتـاب الزكـاة، بـاب احلـث عـىل الـصدقة ولـو بـشق متـرة أو كلمـة طيبـة، وأهنـا ،١٤١٣
 .١٠١٦حجاب من النار، برقم 

ــــه   )٢( ــــرقم : متفــــق علي ، ٦٥٤٠، ٦٥٣٩، ٦٠٢٣، ٣٥٩٥، ١٤١٧، ١٤١٣البخــــاري، ب
 .قبله وتقدم خترجيه يف الذي) ١٠١٦ ٦٨، ومسلم، برقم ٧٥١٢، ٧٤٤٣، ٦٥٦٣
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 . )٢)(١(اإلنسان إذا كانت مباحة أو طاعة
وفيه احلث عىل الصدقة، وقبول الصدقة، ولو : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

َوقد قيدت يف احلديث با، َّقلت ِّ لكسب الطيب، وفيه إشارة إىل ترك احتقار القليل من ُ
 .)٣(الصدقة وغريها

حديث أم بجيد : احلديث الثاين  وكانت ممن بايع رسول ،
صىل اهللا عليك، إن املسكني ليقوم عىل ! يا رسول اهللا: ، أهنا قالتrاهللا 

َّبايب فام أجد له شيئا أعطيه إياه؟ فقال هلا رسول اهللا  ًr : إن مل جتدي له
ًشيئا تعطينه إياه إال ظلفا  .)٥(ً حمرقا فادفعيه إليه يف يده)٤(ًَّ

ال r :قال يل النبي :  ، قالt حديث أيب ذر :احلديث الثالث
ٍتلقى أخاك بوجه طلقًحتقرن من املعروف شيئا، ولو أن  ْ َ)٦(. 

 .٧/١٠٦ رشح النووي،: انظر   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قيل نحاه وعدل به، وصد وانكمش، ورصف وجهه كاخلائف أن تناله،  بوجههأشاح((: وقوله   )٢(

املقبـل : اهلـارب، وقيـل: املقبـل، وقيـل: احلـذر، واجلـاد يف األمـر، وقيـل: املشيح: وقال األكثرون
أي حـذر النـار كأنـه يراهـا، أو جـد يف : ينإليك، املانع ملا وراء ظهره، فأشاح هنا حيتمل هذه املعـا

رشح النووي عـىل صـحيح مـسلم، . ًاإليضاح بإيقاهنا، أو أقبل إليك خطابا، أو أعرض كاهلارب
 .١١/٤٠٥، وفتح الباري، ٧/١٠٦

 .١١/٤٠٥فتح الباري، البن حجر،    )٣(
، واخلــف للبعــري، النهايــة يف غريــب  الظلــف للبقــر والغــنم كاحلــافر للفــرس، والبغــلًظلفــا((   )٤(

 .٣/١٥٩احلديث البن األثري، 
، والرتمذي، كتاب الزكاة، باب مـا جـاء ١٦٦٧أبو داود، كتاب الزكاة، باب حق السائل، برقم    )٥(

، ويف صـحيح ١/٤٦٤، وصححه األلباين يف صـحيح سـنن أيب داود، ٦٦٥يف حق السائل، برقم 
 .١/٣٥٩سنن الرتمذي، 

 .٢٦٢٦ كتاب الرب والصلة، باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء، برقم مسلم،   )٦(
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٣٢٥ 
:  كان يقولr أن رسول اهللا t حديث أيب هريرة :احلديث الرابع

ِال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن! يا نساء املسلامت ِ ِ قال . )٢(ٍ شاة)١(ٌ
وأشري بذلك إىل املبالغة يف إهداء اليشء : احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

ِاليسري، وقبوله، ال إىل حقيقة الفرسن؛ ألنه مل جتر العادة بإهدائه، أي ال 
متنع جارة من اهلدية جلارهتا املوجود عندها؛ الستقالله، بل ينبغي أن 

ً تيرس، وإن كان قليال، ويف احلديث احلض عىل التهادي ولو جتود هلا بام
 .)٣(باليسري؛ ألن الكثري قد ال يتيرس كل وقت

لو :  أنه قالr، عن النبي t حديث أيب هريرة :احلديث اخلامس
ٌدعيت إىل كراع ألجبت، ولو أهدي إيل كراع لقبلت ُ َُّ ُ ٍ)٤(. 

جاءتني مسكينة :  أهنا قالت حديث عائشة :احلديث السادس
حتمل ابنتني هلا فأطعمتها ثالث مترات، فأعطت كل واحدة منهام مترة 
ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت 

 rهنا، فذكرت الذي صنعت لرسول اهللا تريد أن تأكلها بينهام، فأعجبني شأ
ُّعظم أو عظيم قليـل اللحـم، وهـو خـف البعـري، كاحلـافر للدابـة، وقـد يـستعار للـشاة، : سنفر   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ

النهايـة يف غريـب . أصـلية: هـو الظلـف، والنـون زائـدة، وقيـل: ٍفرسن شاة، والذي للشاة: فيقال
 .٣/٤٢٩ديث، البن األثري، احل

، ومسلم، ٢٥٦٦البخاري، كتاب اهلبة، باب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، برقم : متفق عليه   )٢(
 .١٠٣٠كتاب الزكاة، باب احلث عىل الصدقة ولو بالقليل، وال متنع من القليل الحتقاره، برقم 

 .٥/١٩٨فتح الباري، البن حجر،    )٣(
، ولفظـه يف كتـاب اهلبـة، بـرقم ٥١٧٨ُلنكاح، باب من أجاب إىل كراع، بـرقم البخاري، كتاب ا   )٤(

َّلو دعيـت إىل ذراع أو كـراع ألجبـت، ولـو أهـدي إيل ذراع أو كـراع لقبلـت((: ٢٥٦٨ ُ وخـص 
واخلطري؛ ألن الذراع كانت أحب إليه من غريها، والكـراع ال  الذراع بالذكر، ليجمع بني احلقري 

ًأعط العبد كراعا يطلب منك ذراعا((: قيمة له، ويف املثل ً ،٥/٢٠٠ فتح الباري، البن حجر. 
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 .)١(إن اهللا قد أوجب هلا هبا اجلنة، أو أعتقها هبا من النار: فقال
كنا عند رسول اهللا :  قالt حديث جرير بن عبداهللا :احلديث السابع

rٌم حفاة، عراة جمتايب النامرفجاء قو:  يف صدر النهار، قال ٌ َ أو العباء، )٢(ٌ
ُمتقلدي السيوف، عامتهم من مرض، فتمعر وجه رسول اهللا  َّ َ ُr ؛ ملا رأى ما
َّهبم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بالال فأذن وأقام، ف صىل ثم خطب ً

ٍ   أ    ا   س ا   ا ر    ا  ي              وا  ة[: فقال ِ َِ َ  ٍَ ْ َ َْ  ْ ُ َُ  َ ِ ُ ُ  ُ  َ َ َ[ 
ًإن ا    ن       ر   [: إلى آخر اآلیة ِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ   ِ  [)٣(. 

ْ   أ    ا     آ   ا ا   ا ا  و      [: واآلية التي يف سورة احلرش ُ ْْ َ َ ََ َ  ُ ُ َ َ  ِ  َ َ
               ٍ َ ِ ْ  َ ََ ٌْ ن ديناره، من درمهه، من ثوبه، َّتصدق رجل م. )٤(] َ

ِّمن صاع بره، من صاع متره، حتى قال ُ ِ :ولو بشق مترة قال فجاء رجل 
ُمن األنصار برصة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال ُ ُّ ٍ َّ ثم تتابع : ُ

َالناس حتى رأيت كومني من طعام، وثياب، حتى رأيت وجه رسول اهللا  ْ ْ َ
rيتهلل كأنه مذهب َ َُ ْ ُ ُ َّمن سن يف اإلسالم سنة r :، فقال رسول اهللا )٥(ٌةَّ ُ َّ

َحسنة فله أجرها، وأجر من عمل هبا بعده، من غري أن ينقص من  َُ ًْ َ ُ ُ
، وتقدم يف فضل الصدقة مع حديثها اآلخر يف التمرتني املتفـق عـىل صـحته، ٢٦٣٠مسلم، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٢٩، ومسلم، برقم ١٤١٨البخاري، رقم 
َلعباء مجع عباءة وعباية لغتـان، ع نمرة، وهي ثياب صوف فيها تنمري، واَّالنامر مج:  النامر أو القباءجمتايب   )٢(

 .٧/١٠٧رشح النووي عىل صحيح مسلم، . تغري: َّمتعرأي خرقوها وقوروا وسطها، و: وجمتايب
 .١: سورة النساء، اآلية   )٣(
 .١٨: سورة احلرش، اآلية   )٤(
ًأي يستنري فرحا ورسورا، وقوله: تهللي((: قوله   )٥( فـضة مذهبـة، فهـو أبلـغ يف :  معنـاههبةمذ((: ً

 .٧/١٠٨رشح النووي، . حسن الوجه، وإرشاقه، وقيل غري ذلك
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ُالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من ، ومن سن يف اإلسٌأجورهم يشء ُْ ِْ َِ

ْعمل هبا من بعده، من غري أن ينقص من أوزارهم يشء ِ َِ َُ َ)١(. 
 مجع الناس لألمور املهمة، ووعظهم، وحثهم عىل :وفيه من الفوائد

 بمبادرة املسلمني rوحتذيرهم من القبائح، وفيه رسور النبي ، مصاحلهم
 ولدفع rواهلم هللا، وامتثال أمر رسول اهللا إىل طاعة اهللا تعاىل، وبذل أم

حاجة هؤالء املحتاجني، وشفقة املسلمني بعضهم عىل بعض، وتعاوهنم 
عىل الرب والتقوى، وفيه احلث عىل االبتداء باخلريات، وسن السنن 
احلسنات، والتحذير من اخرتاع األباطيل واملستقبحات، وسبب هذا 

فجاء رجل برصة كادت يده أن : لهالكالم يف آخر احلديث أنه قال يف أو
تعجز عنها، فتتابع الناس وكان الفضل العظيم للبادئ هبذا اخلري، والفاتح 

 .)٢(لباب هذا اإلحسان
ملا نزلت آية الصدقات :  قالtحديث أيب مسعود  :احلديث الثامن

ُكنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بيشء كثري، فقالوا ِ ، وجاء رجل مرائي: ُ
 : إن اهللا لغني عن صدقة هذا، فنزلت: فتصدق بصاع فقالوا

َا         ون ا           ا           ا     ت وا       [ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ  ْ  َ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُِّ ََ ُ
ْ   ون إ        ُ َ ْ ُ  ِ َ ُ ِ  )٤(ملا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل: ويف رواية. )٣ (] َ

بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه فقال ] فتصدق[فجاء أبو عقيل 
مسلم، كتاب الزكاة، باب احلث عىل الصدقة ولو بشق متـرة أو كلمـة طيبـة، وأهنـا حجـاب مـن     )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١٧ر، برقم النا
 .١٠٩ – ٧/١٠٧رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٢(
 .٧٩: اآلية، سورة التوبة   )٣(
ــة: نحامــل   )٤( ــاألجرة : ويف الروايــة الثاني ــا ب ــاه نحمــل عــىل ظهورن كنــا نحامــل عــىل ظهورنــا، معن

 .٧/١١٠، ]رشح النووي عىل صحيح مسلم[، ونتصدق من تلك األجرة، أو نتصدق هبا كلها
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ًإن اهللا لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا اآلخر إال رياء، : قوناملناف

ِ ا         ون ا           ا           ا     ت [: فنزلت َِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُْ ِّْ َ ْ  َ ُ
ْوا          ون إ        ُ َ ْ ُ  ِ َ ُ ِ َ َ َ ِ : ويف هذا احلديث من الفوائد. )١( ]َ 

التحريض عىل االعتناء بالصدقة، وأن املسلم إذا مل يكن له مال يتوصل 
، وفيه أنه ال )٢(ٍمن محل، أو غريه من األسباب: إىل حتصيل ما يتصدق به
ة بالقليل، وال يعاب عىل من تصدق بام يستطيع ينبغي أن حتتقر الصدق

ًولو كان قليال، وأن من عاب عليه يتصف بصفة من صفات املنافقني، 
، وحرصهم عىل اخلري، حتى باحلمل عىل yوفيه فضل الصحابة 

 .ظهورهم؛ ليتصدقوا بذلك
 :لألحاديث اآلتية  املسارعة واملسابقة يف إخراج الصدقة؛ –٤

صليت وراء : ، قالtعتبة بن احلارث  حديث :احلديث األول
ً باملدينة العرص، فسلم، ثم قام مرسعا، فتخطى رقاب الناس إىل rالنبي 

ُبعض حجر نسائه، ففزع الناس من رسعته، فخرج عليهم، فرأى أهنم  َ ُِ
ٍشيئا من ترب ]وأنا يف الصالة[ذكرت : عجبوا من رسعته، فقال ْ ِ  عندنا، )٣(ً

أن يميس أو يبيت عندنا، فأمرت ]: ويف رواية [فكرهت أن حيبسني
، ١٤١٥البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق مترة والقليل من الصدقة، برقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ       ا           ا     ت وا          ون إ  [وكتاب التفسري، باب  ِ ا         ون ا     َ َُ َ ِْ َ ّ ََ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ  ْ  َ َ  ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ
     ْ ُ َ ْ ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ٤٦٦٩، ٤٦٦٨برقم .  طاقتهمجهدهم((يعيبون، : يلمزون(( ]ُ

 .١٠١٨ هبا، والنهي الشديد عن تنقيص املتصدق، برقم يتصدقاحلمل بأجرة 
 .٧/١١٠ عىل صحيح مسلم، النوويرشح    )٢(
 النهايـة يف. ًالترب هو الذهب والفضة، قبـل أن يـرضبا دنـانري ودراهـم، فـإذا رضبـا كانـا عينـا: ترب   )٣(

 .١/١٧٩غريب احلديث البن األثري، 
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 .)١(بقسمته

ُ أن اخلري ينبغي أن يبادر به، فإن :ويف هذا احلديث من الفوائد
اآلفات تعرض، واملوانع متنع، واملوت ال يؤمن، والتسويف غري حممود، 

أبرأ للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعد من املطل املذموم، وأرىض : واإلرساع
 .، وأعظم لألجر)٢(للرب، وأحمى للذنب
لو كان r :قال رسول اهللا : ، قالt حديث أيب هريرة :احلديث الثاين

َّيل مثل أحد ذهبا ما يرسين أال يمر عيل ثالث وعندي منه يشء، إال يشء  ُّ ً ٍ ُ
 .)٣(أرصده لدين

ما أحب أن :  قالrأن النبي : t حديث أيب ذر :احلديث الثالث
ٌأحدا ذاك عندي ذهب أميس ثالثة عندي منه دينار ً ًإال دينارا أرصده ، ُ

 عن يمينه وهكذايديه  حثا بني هكذا: لدين، إال أن أقول به يف عباد اهللا
وهكذا،عن شامله  ...إن األكثرين هم األقلون يوم القيامة، إال من قال :

 .)٤( ... األوىل صنع يف املرة مثل ماهكذا، وهكذا، وهكذا
 من اهللا تعاىل، وينوي   اإلنفاق رسا وعالنية رجاء األجر الكبري– ٥

ً، وهـو أيـضا يف ١٤٣٠البخاري، كتاب الزكاة، باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٢٧٥، ويف كتاب االستئذان، برقم ٨٥١كتاب األذان، برقم 

 .٣/٢٩٩فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )٢(
، ٧٢٨٨، ورقــم ٢٣٨٩، بــاب أداء الــديون، بــرقم البخــاري، كتــاب االســتقراض: متفــق عليــه   )٣(

 .٩٩١ومسلم، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة، برقم 
، ومسلم، كتاب الزكاة، بـاب ٦٢٦٨كتاب االستئذان، باب من أجاب بلبيك، رقم : متفق عليه   )٤(

 .٩٤الرتغيب يف الصدقة، برقم 



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

٣٣٠ 

بصدقة العالنية دفع غريه؛ ليقتدي به، فيحصل عىل مثل أجره، وقد 
جاءت اآليات القرآنية تبني ذلك، وفيها احلث عىل الصدقة يف الرس 

 :والعالنية، ومنها، اآليات اآلتية
ْإن    وا ا     ت          وإن [:  قوله تعاىل:األوىلاآلية  َ ِْ َِ َ

ِ ِ ِ ِ َ َ  ُ ْ ُ
ْ       و       ا    اء             و                      ّ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ َِ ِ َ َْ ْ َ ُ ٌّ َ َ ُْ َ ََ ُْ َ ُ َُ َ َ َ َُ ُ ُْ

ٌوا   ِ        ن      ِ َ َ ُ َ َْ ََ ُ   [ )١(. 
ِا          ن أ  ا     ِ      وا    ر [:  قوله تعاىل:اآلية الثانية َ  َ ِْ َْ ْ ُ َ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ  

ِ  و     ِ    ِ  و    ف      ْا و           أ         ر ِ  ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ ََ ََ َ َ ََ َ ًٌ َْ َ ّ َ ْ ِ ُِ ْ َ ُ َ
َ     ن ُ َ ْ َ [)٢(. 

ِ  [:  قوله تعاىل:اآلية الثالثة ْوا        وا ا    ء و   ر ِ  ّ َ َْ َ َِ ْ ََ ِ ُِ َ َ  
ِوأ    ا ا   ة وأ    ا     رز        ا و    ِ َِ ََ َُ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ  ُ َْ َ ِ   و  رءون  ِ       ُ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ َْ ً َ ِا      أو             ا  ار ِ َ ْ َُ ْ ُّ َ َِ ُ َ َ   [)٣(. 

ُ        دي ا     آ   ا      ا [:  قوله تعاىل:اآلية الرابعة ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ ُ
ٌا   ة و     ا     رز        ا و             أن        م        َ َ َْ َ َْ َ ٌِ ْ َ ََ

ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ  َ ْْ ً َ ََ ُ َ َْ  ُ َُ  
ٌ    و    ل َ ِ َ َ ِ ِ [) ٤(. 

َ  ب ا       [:  قوله تعاىل:اآلية اخلامسة ً َ ََ ُ  َ ُ  ا             ر َ َِ ْ َ ً ُ ْ َ ً ْ
ْ      ء و   رز   ه     رز                       ا و   ا     ً َْ ً ْ َ َ َْ َ َ َ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ْ ً َُ ُ َ ََ َْ َِ  ٍ

ْ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧١: اآلية، سورة البقرة   )١(
 .٢٧٤: اآلية، سورة البقرة   )٢(
 .٢٢: اآلية، سورة الرعد   )٣(
 .٣١: اآلية، سورة إبراهيم   )٤(
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َ    ون ا          أ             ن َُ َ ْ َ ْ ََ ْْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ

ِ ِ ُ ْ َ ُ َ[) ١(. 
َإن ا         ن    ب ا  وأ[ :قوله تعاىل: اآلية السادسة َ ِ  َ َ ِْ َ ُ َ َ ِ َ    ا ا   ة ِ   َ  ُ َ

َوأ    ا     رز        ا و          ن    رة       ر َ َ َ َُ َ َْ ْ ََ ً ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ً َ َ ُ َ ْ ََ  ْ َ[) ٢(. 
 فهذه اآليات فيها الثناء عىل من أنفق حيث دعت احلاجة رسا وعالنية، 
من النفقات الواجبة، واملستحبة، والزكاة الواجبة، والصدقات املستحبة، 

 .)٣(واهللا تعاىل أعلم
 ويف الليل والنهار، فهي و أما األحاديث يف اإلنفاق يف الرس والعالنية

 :ة، ومنها، األحاديث اآلتيةكثري
ًأن قوما أتوا إىل : ، وفيهt حديث جرير بن عبداهللا :احلديث األول

؛ ملا رأى ما هبم من rَّحفاة عراة، فتمعر وجه رسول اهللا : rالنبي 
َّاحلاجة، ثم أمر باألذان واإلقامة، وصىل، ثم خطب الناس، وأمرهم 

 حسب قدرته، بالصدقة عىل حسب طاقتهم، فتصدق كل إنسان عىل
ِّوتصدق رجل برصة عظيمة كادت أن تعجز عنها يده، فتتابع الناس يف 

من سن يف r :الصدقة، بعدما رأوا هذا الرجل وصدقته، فقال النبي 
اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينقص 

 .)٤( ...من أجورهم يشء
 .٧٥: سورة النحل، اآلية   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩: سورة فاطر، اآلية   )٢(
 .٤١٧تفسري السعدي يف عدة مواضع، ومنها ص    )٣(
مـا هـذا اللفـظ يف هـذا ، وتقدم خترجيه يف عدم احتقـار الـصدقة ولـو قلـت، أ١٠١٧مسلم، برقم    )٤(

 .املوضع فقد سقته باملعنى، لالكتفاء باللفظ السابق
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 حديث عبداهللا بن عمر :احلديث الثاين   عن النبي ،r 
رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل : ال حسد إال يف اثنتني: قال

 .)١(ناء النهارًوآناء النهار، ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وآ
قال رسول اهللا :  قالt حديث عبداهللا بن مسعود :احلديث الثالث

r :َّاهللا ماال فسلطه عىل هلكته يف احلق، رجل آتاه : ال حسد إال يف اثنتني ً
 .)٢(ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقيض هبا ويعلمها

 يظلهم اهللا  يف السبعة الذينt حديث أيب هريرة :احلديث الرابع
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما :: يف ظله، وفيه

 .)٣(تنفق يمينه
إن ::  أنه قالr عن النبي tحديث معاوية بن حيدة : احلديث اخلامس

 .)٤(صدقة الرس تطفئ غضب الرب
 r، أن رسول اهللا tحديث عقبة بن عامر : احلديث السادس

ِّكاجلاهر بالصدقة، واملرس بالقرآن كاملرس بالصدقةاجلاهر بالقرآن : قال ّ)٥(. 
، ويف ٥٠٢٥البخاري، كتاب فضائل القـرآن، بـاب اغتبـاط صـاحب القـرآن، بـرقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلم، كتاب صالة ، وم٧٥٢٩، برقم رجل آتاه اهللا القرآن((: rكتاب التوحيد، باب قول النبي 
يتلـوه آنـاء الليـل ((: ولفظ البخـاري. ٨١٥املسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، برقم 

 .وآناء النهار
، ومسلم، كتـاب ٧٣البخاري، كتاب العلم، باب االغتباط يف العلم واحلكمة، برقم : متفق عليه   )٢(

 .٨١٦رقم صالة املسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، ب
 .، وتقدم خترجيه١٠٣١، ومسلم، برقم ١٤٢٣البخاري، برقم : متفق عليه   )٣(
ــرقم ١٩/٤٢١الطــرباين يف الكبــري،    )٤( ــريه يف صــحيح الرتغيــب، ١٠١٨ ب  ، وحــسنه األلبــاين لغ

 .ـ وتقدم خترجيه١/٥٣٢
واب القرآن باب حدثنا ، والرتمذي، كتاب ث٢٥٦٠النسائي، كتاب الزكاة، باب املرس بالصدقة، برقم    )٥(

= 
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 :ملتصدق؛ لألدلة اآلتية اإلنفاق مما حيب ا– ٦

ِ         ا ا             ا     [:  قول اهللا تعاىل:الدليل األول ُِ ْ َُ  َ ْ ِ ْ َُ َ
ٌ    ن و        ا      ء   ن ا   ِ       ِ ِ ِ ِ َِ َ    ِ َ َ ٍَ

ْ ْ ُ ْ ُ َُ َ[) ١(. 
ْ   أ    ا     آ   ا أ    ا    [:  قول اهللا تعاىل:الدليل الثاين َ  ِ ُِ ْ َ َُ َ َ ِ  َ َ

َ    ت          و    أ             ا رض و       ا ا       َ ْ َِ ْ َ َ َُ   َ ْ ْ َّ َُ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ ُ ْ ََ ِ ِ
َ         ن و َ ُ ِ ِْ ُْ ِ       ِ      إ  أن      ا     وا    ا أن ا      ُ ِ ِ ِ َِ  َ ْ َ َُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ  ِ ِ ِ َ ْ ُ َ     ٌ ِ َ[) ٢(. 

دخل علينا رسول : ، قالt حديث عوف بن مالك :الدليل الثالث
ٍ املسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنو حشف، فجعل يطعن بالعصا rاهللا  ِ َّ

:  وقالَّلو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها: قاليف ذلك القنو و
ًإن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة)٣(. 

الصدقة ً حديث وائل بن حجر، وفيه أن رجال أعطى يف :الدليل الرابع
ًبعريا مهزوال، فقال النبي  ًr :...اللهم ال تبارك فيه وال يف إبله فبلغ ذلك 

: r، فقال النبي r وإىل نبيه Uأتوب إىل اهللا :الرجل فجاء بناقة حسناء،فقال
اللهم بارك فيه ويف إبله)وهذا احلديث وإن كان يف زكاة الفريضة، ولكن . )٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/٢١٥، وصـححه األلبـاين يف صـحيح النـسائي، ٤/١٥١، وأمحد، ٢٩١٩حممود بن غيالن، برقم  =
 .بإسناد جيد((: ١٤٧٩وغريه، وقال اإلمام ابن باز يف حاشيته عىل بلوغ املرام، قبل احلديث رقم 

 .٩٢: سورة آل عمران، اآلية   )١(
 .٢٦٧: اآلية، سورة البقرة   )٢(
، وحـسنه ١٨٤٨ – ١٤٨٦، وابـن ماجـه، بـرقم ١٦٠٨، وأبو داود، برقم ٢٤٩٢النسائي، برقم    )٣(

 .، وتقدم خترجيه يف زكاة اخلارج من األرض١/٤٤٧األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
، وتقــدم ٢/١٨٥، وصـحح إسـناده األلبــاين يف صـحيح سـنن النـسائي، ٢٤٥٧النـسائي، بـرقم    )٤(

= 
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٣٣٤ 

 .ينبغي اإلنفاق من الطيب
، وأنه تصدق بأحب أمواله إليه، t قصة أيب طلحة :الدليل اخلامس

 .)١(ذلك مال رابح، بخ ذلك مال رابحr :وهي بريحاء، فقال النبي 
فيستكثرها، وعدم  الصدقة، وال يعدها،  عدم اإليكاء، ملنع– ٧

اجلمع لألموال بدون نفقة؛ حلديث أسامء بنت أيب بكر  قالت ، :
ال حتيص فيحيص : ويف رواية. )٢(كُال توكي فيوكى عليr:قال يل النبي 
ال توعي فيوعي اهللا عليك، ارضخي ما : ويف رواية. )٣(اهللا عليك
ٌما يل مال إال ما أدخل عيل ! يا رسول اهللا: ويف رواية أهنا قالت. )٤(ِاستطعت

 .)٥(تصدقي، وال توعي فيوعي اهللا عليك: الزبري فأتصدق؟ قال
أنفقي، وال حتيص فيحيص اهللا عليك، وال توعي فيوعي اهللا : ويف رواية

انفحي، أو انضحي، أو أنفقي، وال حتيص : ويف رواية ملسلم. )٦(عليك
 .)٨)(٧(كاهللا عليك، وال توعي فيوعي اهللا عليُفيحيص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يمة األنعامخترجيه يف زكاة هب =
مـا : ، وتقدم خترجيـه يف أفـضل الـصدقة٩٩٨، ومسلم، برقم ١٤٦١البخاري، برقم : متفق عليه   )١(

 .يعطى األقربني
 .١٤٣٣طرف احلديث يف البخاري، رقم    )٢(
 .١٤٣٣طرف احلديث يف البخاري، رقم    )٣(
 .١٤٣٤طرف احلديث يف البخاري، رقم    )٤(
 .٢٥٩٠ري، رقم طرف احلديث يف البخا   )٥(
 .٢٥٩١طرف احلديث يف البخاري، رقم    )٦(
 .١٠٢٩لفظ مسلم، برقم    )٧(
، ١٤٣٣البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض عىل الصدقة والشفاعة فيها، بـرقم : متفق عليه   )٨(

= 
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٣٣٥ 
شد رأس الوعاء : اإليكاء ال توكي فيوكى عليكr :وقوله 

 .بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به
 أو عدا، ، ًوزنا: صاء معرفة قدر اليشء اإلحال حتيصr :وقوله 

واملعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد؛ فإن ، وهو من باب املقابلة
ذلك أعظم ألسباب قطع مادة الربكة؛ ألن اهللا يثيب عىل العطاء بغري 

ومن ال حيسب عند اجلزاء ال حيسب عليه عند العطاء، ومن علم ، حساب
املراد : ُسب فحقه أن يعطي وال حيسب، وقيلأن اهللا يرزقه من حيث ال حيت

قطع الربكة : ّباإلحصاء عد اليشء؛ ألن يدخر وال ينفق منه، وأحصاه اهللا
 .)١(عنه، أو حبس مادة الرزق أو املحاسبة عليه يف اآلخرة

وعاء ال جتمعي يف ال: واملعنى وال توعي فيوعي اهللا عليكr :قوله 
 .)٢(وتبخيل بالنفقة فتجازي بمثل ذلك

أنفقي بغري : العطاء اليسري، فاملعنى:  الرضخارضخي ما استطعتr :: قوله
 .)٣(إجحاف، مادمت قادرة مستطيعة

 .)٤(النفح الرضب والرمي بالعطاء انفحي: قوله يف رواية مسلم
ي وال حتيص فيحيص اهللا عليك ويوع: قال النووي رمحه اهللا

ِيمنعك كام منعت، ويقرت عليك كام قرتت، ويمسك :  ومعناهعليك ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢٩ومسلم، كتاب الزكاة، باب احلث عىل اإلنفاق وكراهية اإلحصاء، برقم  =
 .٣/٣٠٠ح صحيح البخاري، فتح الباري برش   )١(
 .٥/٢١١فتح الباري،    )٢(
 .٣/٣٠١فتح الباري،    )٣(
 .٥/٨٩النهاية يف غريب احلديث البن األثري،    )٤(
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٣٣٦ 
ال تعديه :  أيال حتيصمعنى : فضله عليك كام أمسكتيه، وقيل

احلث عىل النفقة يف : وفيه. )١(ًفتستكثريه فيكون سببا النقطاع إنفاقك
العطاء، والنهي عن اإلمساك والبخل، وعن ادخار املال يف الوعاء، وعن 

 .)٢(صاء ملقدار الصدقة وعدهااإلح
ّاإلحصاء هو عد ما : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

 .)٣(أظهره من الصدقة
 :الزائلة؛ لألحاديث اآلتية عدم احلرص عىل املال، وحطام الدنيا – ٨

قلب :  قالr، أن النبي t حديث أيب هريرة :احلديث األول
 .)٤(حلياة، وحب املالطول ا: ِّالشيخ شاب عىل حب اثنتني

هيرم ابن r :قال رسول اهللا :  قالt حديث أنس :احلديث الثاين
ولفظ . احلرص عىل املال، واحلرص عىل العمر: ُّآدم وتشب منه اثنتان

 .)٥(حب املال وطول العمر: يكرب ابن آدم ويكرب معه اثنتان: البخاري
لو  : أنه قالr عن رسول اهللا t حديث أنس :احلديث الثالث

ًكان البن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يمأل فاه إال 
لو كان البن آدم : ويف لفظ ملسلم. الرتاب، ويتوب اهللا عىل من تاب

 .٦/٤٧٤النهاية يف غريب احلديث البن األثري، : ، وانظر٧/١٢٥رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/١٢٤رشح النووي، : انظر   )٢(
 .١٤٣٣ناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم سمعته أث   )٣(
البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستني سنة فقد أعذر اهللا إليه يف العمر، لقوله : متفق عليه   )٤(

ُأو                               و  ء   ا     [: تعاىل َ ُ ِْ  ُ ْ ُْ َُ َ َْ َ َ َ َ  َ َِ ِ َِ َ ّ َ ُ َ ، ٦٤٢٠، برقم ]٣٧: فاطر[ ]َ
 .١٠٤٦ ١١٤مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة احلرص عىل الدنيا، برقم و

 .١٠٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٢١البخاري، برقم : متفق عليه يف الكتابني والبابني السابقني   )٥(
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٣٣٧ 
ًمن مال البتغى واديا ثالثا، وال يمأل جوف ابن آدم إال الرتاب واديان  ً

 .)١(ويتوب اهللا عىل من تاب
 حديث ابن عباس :احلديث الرابع  ت النبي سمع: قالr 

ًلو كان البن آدم واديان من مال البتغى ثالثا،وال يمأل جوف ابن آدم :يقول
وال يمأل عني ابن آدم :ويف لفظ للبخاري.تاب من عىل ويتوب اهللا إال الرتاب
 .)٢(...إال الرتاب آدم ابن يمأل نفس وال:مسلم عند ولفظ....إال الرتاب

أن قلب الشيخ الكبري كامل احلب : ائديف األحاديث السابقة من الفو
للامل حمتكم يف ذلك كاحتكام قوة الشباب يف شبابه، وفيها ذم احلرص عىل 
ًالدنيا وحب املكاثرة هبا، والرغبة فيها، واليزال حريصا عىل الدنيا حتى 

َّفإذا مات كان من شأنه أن يدفن، فإذا دفن صب عليه الرتاب، . )٣(يموت ُ
ه، وفاه، وعينيه، ومل يبق منه موضع حيتاج إىل تراب، فمأل تراب قربه جوف

 .)٤(واهللا املستعان
وسمعت شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا يقول يف تقريره عىل هذه 

احلذر من االنشغال باملال، والفتنة : واملقصود من هذا كله: األحاديث
ُ يشغل باملال، وأن املؤمن ينبغي أن يكون أكرب مهه العمل لآلخرة، وأال

 : البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة الدنيا، وقوله تعاىل: متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َإ    أ  ا    وأ[ ََ ْْ ُ  ُ َ َ ٌو د       ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ َ ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن ٦٤٣٩برقم ] ١٥: التغابن[ ]ْ

 .١٠٤٨ًالبن آدم واديني البتغى ثالثا، برقم 
ــسابقني   )٢( ــابني والبــابني ال ــه يف الكت ــرقم ٦٤٣٧، ٦٤٣٦البخــاري، بــرقم : متفــق علي ، ومــسلم، ب

 .١٠٥٠  عند مسلم، برقمtوجاء من حديث أيب موسى األشعري . ١٠٤٩
 .١٤٦ – ٧/١٤٥رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٣(
 .١١/٢٥٦فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر،    )٤(
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٣٣٨ 
خلق، ليعمل فيها لآلخرة، فال ] إنام[بالدنيا وشهواهتا؛ فهو مل خيلق هلا، 

َّينبغي أن يشغل هبا عام خلق له ُ)١(. 
 r حديث عمرو بن عوف األنصارى أن رسول اهللا :احلديث اخلامس

 rبعث أبا عبيدة بن اجلراح إىل البحرين يأيت بجزيتها، وكان رسول اهللا 
ٍأمر عليهم العالء بن احلرضمي فقدم أبو عبيدة بامل من صالح أهل البحرين و َّ

 صالة الصبح مع النبي )٢(البحرين، فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة فوافت
r فلام صىل هبم الفجر انرصف، فتعرضوا له، فتبسم رسول اهللا ،َّr حني 

أجل يا : قالوا ُّأظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بيشء: وقال، رآهم
ُفأبرشوا وأملوا: رسول اهللا، قال  ما يرسكم، فواهللا ال الفقر أخشى عليكم، )٣(ِّ

ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم، 
ُ كام تنافسوها، وهتلككم كام أهلكتهم)٤(فتنافسوها ُ َ)٥(. 

 .)٦(ُوتلهيكم كام أهلتهم: ويف رواية للبخاري
، وكان فجر األربعـاء ٦٤٤٠ – ٦٤٣٥سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ٢٠/١/١٤٢٠هـ قبل موته رمحه اهللا بشهرين؛ فإنه تويف يوم اخلميس ١٧/١٠/١٤١٩يف 
، ٢/٦٦٧املـصباح املنـري، . أتيـتهم: أتيته، ووافيت القـوم: ًوافيته موافاة: أي أتت، يقال: فتفوا   )٢(

 .١٧٣١والقاموس املحيط، ص 
ُأمله أمال، وأملـه: هذا أمر بالرجاء يقال: اِّأملو   )٣( َُّ ًَ ، ١٢٤٤ص القـاموس املحـيط، . رجـاه وترقبـه: َ

 .١/١١٣، واملعجم الوسيط، ١/٢٢واملصباح املنري، 
ًأي تتحاسدون فيها فتختلفون، وتتقاتلون فيهلك بعـضكم بعـضا: فسوهافتنا   )٤( املفهـم ملـا : انظـر. ُ

 .٧/١١٣أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، 
باب مـا ، ، وكتاب الرقاق٤٠١٥، برقم ٥/٢٣كتاب املغازي، باب : ، طرفاه يف٣١٥٨احلديث    )٥(

وأخرجـه مـسلم يف كتـاب الزهـد . ٦٤٢٥، بـرقم ٧/٢٢١حيذر من زهرة الدنيا والتنـافس فيهـا، 
 .٢٩٦١، برقم ٤/٢٢٧٣والرقائق، 

 .٦٤٢٥من الطرف رقم    )٦(
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٣٣٩ 
ظهر يف مفهوم هذا احلديث التحذير من التنافس يف الدنيا؛ ألن 

فواهللا ال الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن  : قالrالنبي 
تبسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم، فتنافسوها كام 

، قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف تنافسوها، وهتلككم كام أهلكتهم
وفيه أن املنافسة يف الدنيا قد جتر إىل هالك : فوائد هذا احلديث

ألن املال مرغوب فيه فرتتاح النفس لطلبه، فتمنع منه، فتقع ، )١(الدين
 .)٢(العداوة املقتضية للمقاتلة، املفضية إىل اهلالك

، دليل عىل أن االنشغال بالدنيا فتنة، قال وتلهيكم كام أهلتهمr :وقوله 
 أي تشغلكم عن أمور دينكم وعن االستعداد تلهيكم: اإلمام القرطبي رمحه اهللا

ُأ      ا      [ :U، كام قال اهللا )٣(آلخرتكم ُ َ  ُ ُ َ ْ َ    زر   ا     ِ  *َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ  َ[) ٤(. 
ٌوهذا يؤكد للمسلم أن التنافس يف الدنيا واالنشغال هبا رش وخطر؛  ٌّ

إن أكثر ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا لكم من بركات r :وهلذا قال 
إن : ، ثم قالزهرة الدنيا: وما بركات األرض؟ قال: ، قيلاألرض

ٌهذا املال خرضة حلوة ٌُ ِ من أخذه بحقه ووضعه يف حقه فنعم املعونة ... َ
:  ويف لفظ ملسلمهو، ومن أخذه بغري حقه كان كالذي يأكل وال يشبع

...ٌإن هذا املال خرض حلو، ونعم صاحب املسلم هو ٌ ملن أعطى منه ، ِ
وإنه من r، أو كام قال رسول اهللا ، املسكني واليتيم، وابن السبيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٣٦٣فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )١(
 .١١/٢٤٥فتح الباري،    )٢(
 .٧/١٣٣كل من تلخيص كتاب مسلم، املفهم ملا أش   )٣(
 .٢ -١: اآليتان، سورة التكاثر   )٤(
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٣٤٠ 

ًويكون عليه شهيدا يوم [، يأخذه بغري حقه كان كالذي يأكل وال يشبع
 .)١( ]القيامة

نعم املال :  أنه قالr عن النبي t وعن عمرو بن العاص
 .)٢(الصالح للمرء الصالح

: فقال...  نعودهtدخلنا عىل خباب : وعن قيس بن حازم قال
 إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ومل تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما ال

 هنانا أن ندعو باملوت rلنبي ًنجد له موضعا إال الرتاب، ولوال أن ا
إن املسلم : ً، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقالُلدعوت به

 .)٣(يؤجر يف كل يشء ينفقه إال يف يشء جيعله يف هذا الرتاب
أي الذي يوضع يف البنيان، وهو  :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

ً، وذكر رمحه اهللا آثارا كثرية يف ذم البنيان )٤(حممول عىل ما زاد عىل احلاجة
وهذا كله حممول عىل ما ال متس احلاجة إليه مما ال بد منه : ثم قال

 .)٥(للتوطن وما يقي الربد واحلر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البخاري، كتاب الرقاق، باب ما حيـذر مـن زهـرة : tمتفق عليه من حديث أيب سعيد اخلدري    )١(
، ومسلم، كتاب  الزكاة، بـاب ختـوف مـا خيـرج مـن ٦٤٢٧، برقم ٧/٢٢٢الدنيا والتنافس فيها، 

 .، وما بني املعكوفني من رواية مسلم١٠٥٢، برقم ٢/٧٢٧زهرة الدنيا، 
، وقال العالمة ابن باز رمحه اهللا يف حاشيته عىل بلوغ املـرام، ٢٩٩البخاري يف األدب املفرد، برقم    )٢(

 .١٢٧وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد، . بإسناد صحيح((: ٦١٩حديث 
، ومـسلم، ٥٦٧٢، بـرقم ٧/١٢ملريض املوت، باب متني ا، البخاري، كتاب املرىض: متفق عليه   )٣(

 .٢٦٨١، برقم ٤/٢٠٦٤كتاب الذكر والدعاء، باب كراهية متني املوت لرض نزل به، 
 .١٠/١٢٩فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )٤(
 .١١/٩٣فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )٥(
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٣٤١ 
 : حقيقة الدنياUوقد بني اهللا 

َإ      [:Uفقال   َ َ ِ  ا    ة ا         ء أ     ه    ا    ء ِ َ  ََ َِ ُ َ ْ َْ ْ َْ ٍ َ َ َ ِ ُ
ِ        ِ     ت ا رض          ا   س وا    م     إذا أ  ت  َ َ ََ َْ ِ  َ ُ ََ َ ْْ ََ َْ ُْ  َُ َُ ْ  ِ ِ ُِ َ َ

َا رض ز      واز    و   أ     أ      درون       أ     أ َ َ ََ َْ ُ َُ َ  َْ َْ َ َ َُ ِ َ ُ  ُْ َ َ َ ْْ َ   ُ َ ْ     َ ُ ُ    أو    را              ا   ن         ِ               ْ ْ َِ ِ ِ ِّ َ ًُ َ ََ َْ َْ َ ً َْ ْ َ َ َْ َ ْ َْ ََ ً َ َ َ َ
َا َ  ت    م      ون ُ  َ َ َ ْ ٍَ َ ِ ِ ْ[ )١(. 

ٌا    ا أ    ا    ة ا          و    وز    و      [: Uوقال  ُ ََ َ َ ٌَ َ ِ ٌ ْ َ َ ٌْ ِ َ َْ  ُ  َ َ َ ُ َ ْ
ُ      و         ا   ال وا و د          أ    ا    ر        ُ َ َ ََ ْ َ ْ َ ُ َ ُْ ِ ََ ََ ْ َ ٍ ِْ ْ َْ َ ََ َ َْ ِْ َ ِ ٌ ُ َ

ِ      اه     ا       ن       و   ا َ  ة   اب      ُ       ٌ ِ َِ ُ ٌَ َ ًَ َ ِ َِ  َْ َ ُ ُُ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ
ِو    ة    ا  ور  ان و   ا    ة ا      إ     ع ا   ور ُِ ُ  ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َْ  ُ ْ ٌَ ٌَ َ ِ ِ َِ ْ[) ٢(. 

َوا  ب         ا    ة ا         ء أ     ه    [: Uوقال  َِ ُ ُ َْ ْ ْ ََ ْ َْ ٍ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ َِ
َا    ء         ِ     ت ا رض               روه ا    ح و  ن  َ ََ َْ ُْ َ ُ ِّْ ُ ْ ََ ً َ  ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ِ

ْا            َ ِ ّ ُ َ َ ُ ًء     را  ِ َ ْ ُ ُا   ل وا    ن ز    ا    ة ا      وا      ت * ٍ َُ َ َِ َ َْ ْ ْ َْ َْ  ِ َ ُ َ ِ َ ُ َ
ًا      ت         ر ِ    ا   و    أ    ََ َ ََ ٌ ٌْ َْ ًَ َّ َ َ ْ ِ ُِ َ  [) ٣(. 

وال شك أن اإلنسان إذا مل جيعل الدنيا أكرب مهه وفقه اهللا وأعانه، فعن 
يا : يقول ربكم تبارك وتعاىلr :قال رسول اهللا :  قالtمعقل بن يسار 

ًابن آدم تفرغ لعباديت أمأل قلبك غنى وأمأل يديك رزقا، يا ابن آدم ال تباعد  ً ِ
ًعني فأمأل قلبك فقرا وأمأل يديك شغال ً)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤: اآلية، سورة يونس   )١(
 .٢٠: سورة احلديد، اآلية   )٢(
 .٤٦ -٤٥: سورة الكهف، اآليتان   )٣(
 ، وقـال األلبـاين يف سلـسلة األحاديـث الـصحيحة، ٤/٣٢٦احلاكم وصـححه ووافقـه الـذهبي،    )٤(

= 
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٣٤٢ 
يا ابن آدم تفرغ : إن اهللا تعاىل يقول:  قالr أن النبي tوعن أيب هريرة 

ًن مل تفعل مألت يديك شغال ومل أسد ًلعباديت أمأل صدرك غنى وأسد فقرك، وإ
ِ     ن        ث ا َ  ة[ :قال ذلك عندما تال. )١(فقرك َِ ْْ َ ََ ُْ ِ ُ َ َ[) ٢(. 

 .ُوال شك أن كل عمل صالح يبتغى به وجه اهللا فهو عبادة
من كانت :  يقولrسمعت رسول اهللا :  قالtوعن زيد بن ثابت 

َّالدنيا مهه فرق اهللا عليه أمره، وجعل فقره بني عينيه، ومل يأته من الدنيا إال ما  َ
َكتب له ِ ، ومن كانت اآلخرة نيته، مجع اهللا له أمره، وجعل غناه يف قلبه، وأتته ُ

 .)٣(الدنيا وهي راغمة
 t، فعن أيب هريرة Uوقد ذم اهللا الدنيا إذا مل تستخدم يف طاعة اهللا 

أال إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال :  يقولr سمعت رسول اهللا: قال
ٌذكر اهللا، وما وااله، وعامل، أو متعلم ٌُ ُ)وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة )٤ ،

؛ )٥(U إال ما كان طاعة هللا مبغوضة من اهللا وما فيها، مبعدة من رمحة اهللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٦٥وصححه يف صحيح الرتغيب والرتهيب، برقم . وهو كام قاال((: ٣/٣٤٧ =
سنه، وابن ماجـه، ، وح٢٤٦٦، برقم ٤/٦٤٢حدثنا قتيبة، : الرتمذي، كتاب صفة القيامة، باب   )١(

، واحلـاكم وصـححه ٢/٣٥٨، وأمحـد، ٤١٠٨، برقم ٢/١٣٧٦كتاب الزهد، باب اهلم بالدنيا، 
وصـححه . ٣/٣٤٦سلـسلة األحاديـث الـصحيحة لأللبـاين، : ، وانظر٢/٤٤٣ووافقه الذهبي، 

 .٢/٥٩٣، ويف صحيح الرتمذي، ٣١٦٦األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، برقم 
 .٢٠: ، اآليةسورة الشورى   )٢(
، وصحح األلبـاين إسـناده يف ٤١٠٥، برقم ٤/١٣٧٥ابن ماجه،كتاب الزهد، باب اهلم بالدنيا،    )٣(

 .٥/٣٥١، وصحيح اجلامع، ٩٥٠سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم 
، وحـسنه، ٢٣٢٢، بـرقم ٤/٥٦١حدثنا حممد بـن حـاتم، : الرتمذي بلفظه، كتاب الزهد، باب   )٤(

، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح ٤١١٢ برقم ٢/١٣٧٧لزهد، باب مثل الدنيا، وابن ماجه، كتاب ا
 .٧، برقم ١/٦، و٧١، برقم ١/٣٤الرتغيب والرتهيب، 

مــا حيبــه اهللا مــن أعــامل الــرب وأفعــال القــرب، وهــذا حيتــوي عــىل مجيــع :  أي واالهومــا((: قولــه   )٥(
= 
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٣٤٣ 
مات  فيها وهو أحب اخللق إليه، فقد rِّ مل يبلغ رسوله Uوهلواهنا عىل اهللا 

rومما يزيد ذلك )١(ً ودرعه مرهونة عند هيودي يف ثالثني صاعا من شعري ،
ًوضوحا وبيانا حديث سهل بن  لو كانت الدنيا تعدل :  يرفعهtسعد ً

فينبغي للداعية أن . )٢(ًعند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها رشبة ماء
ال ينافس يف الدنيا، وال حيزن عليها، وإذا رأى الناس يتنافسون يف الدنيا، 

 .واهللا املستعان. فعليه حتذيرهم، وعليه مع ذلك أن ينافسهم يف اآلخرة
 rأتيت النبي :  قالtحديث مطرف عن أبيه : احلديث السادس

ُأ      ا      [وهو يقرأ  ُ َ  ُ ُ َ ْ مايل، مايل، وهل لك من مالك : يقول ابن آدم: قال ]َ
 .)٣(قت فأمضيتيا ابن آدم إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصد

:  قالr، أن رسول اهللا tحديث أيب هريرة : احلديث السابع
ما أكل فأفنى، أو لبس : مايل، مايل، إنام له من ماله ثالثة: يقول العبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  والرفع فيها عىل التأويلوعامل أو متعلم((:  وقوله.اخلريات، والفاضالت ومستحسنات الرشع =
ُالــدنيا مذمومــة ال حيمــد ممــا فيهــا : كأنــه قيــل ٌإال ذكــر اهللا، ومــا وااله، وعــامل أو مــتعلم((ُ ُ والعــامل 
فيخـرج منـه اجلهـالء، والعـامل الـذي مل يعمـل ، العلامء باهللا اجلامعون بني العلـم والعمـل: واملتعلم

رشح الطيبـي عـىل مـشكاة املـصابيح، : علم الفضول وما ال يتعلق بالدين، انظربعلمه، ومن يعلم 
ــشكاة املــصابيح، للمــال عــيل القــاري، ٣٢٨٥ – ١٠/٣٢٨٤ ــاة املفــاتيح رشح م ، ٩/٣١، ومرق

 .٦/٦١٣وحتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي، 
، ومــسلم، ٢٢٠٠، بـرقم ٣/٤٦البخـاري، كتـاب البيـوع، بـاب رشاء الطعـام إىل أجـل، : انظـر   )١(

 .١٦٠٣، برقم ٣/١٢٢٦كتاب املساقاة، باب الرهن وجوازه يف احلرض والسفر، 
ــدنيا عــىل اهللا ، الرتمــذي   )٢(   حــديث صــحيح((: ، وقــالUكتــاب الزهــد، بــاب مــا جــاء يف هــوان ال

ــرقم ٤/٥٦٠ ــدنيا٢٣٢٠، ب ــل ال ــاب مث ــاب الزهــد، ب ــن ماجــه، كت ــرقم ٤/١٣٧٦، ، واب ، ٤١١٠ ب
، ويف سلـسلة األحاديـث الـصحيحة، ٣٢٤٠يف صحيح الرتغيب والرتهيب، برقم وصححه األلباين، 

 .٤٧٠، برقم r، ورواه ابن املبارك يف الزهد والرقائق عن رجال من أصحاب النبي ٩٤٣برقم 
 .٢٩٥٨مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم    )٣(
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٣٤٤ 

 .)١(ىل، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناسفأب
: rقال النبي :  قالtحديث عبداهللا بن مسعود : احلديث الثامن

مال وارثه أحب إليه من ماله؟أيكم ُّما منا أحد ! يا رسول اهللا:  قالوا
َّفإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر: ُّإال ماله أحب إليه، قال َّ)٢(. 

ًأهنم ذبحوا شاة فقال النبي : حديث عائشة : احلديث التاسع
r :َما بقي منها؟ ََ َما بقي منها إال كتفها: قالت ُ ِ َ َبقي كلها غري r :قال ، َ َ ُّ ُ َ ِ َ

َكتفها ِ ِ َ)٣(. 
 : I تقتري؛ لقول اهللا فال إرساف، وال:  التوسط يف الصدقة– ٩
َوا    [ ِ ً إذا أ    ا         ا و       وا و  ن     ذ     ا  َ  َ ََ َ َْ ََ ْ ِْ َ ََ ْ ْ َْ َ َ ُ ُ َ َُ ِ ُ ُ َ ِ[) ٤(. 

ن يزيدوا عىل فإذا أنفقوا النفقات الواجبة، أو املستحبة، مل يرسفوا بأ
احلد فيدخلوا يف قسم التبذير، وإمهال احلقوق الواجبة، ومل يقرتوا فيدخلوا 
يف باب البخل والشح، ولكن إنفاقهم بني اإلرساف والتقتري، يبذلون يف 
الواجبات، من الزكوات، والكفارات، والنفقات الواجبة واملستحبة، وفيام 

ال رضار، وهذا من عدهلم ينبغي عىل الوجه الذي ينبغي، من غري رضر و
 .)٥(واقتصادهم

 .٢٩٥٩مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٤٤٢لرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، برقم البخاري، كتاب ا   )٢(
، حـديث صـحيح((، وقـال ٢٤٧٠ يف الشاة، برقم rكتاب صفة القيامة، باب قوله ، الرتمذي   )٣(

 .٢/٥٩٥وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 
 .٦٧: سورة الفرقان، اآلية   )٤(
 .٥٨٦تفسري السعدي، ص : انظر   )٥(
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٣٤٥ 
َوآت ذا ا          وا       وا   ا      و  [: وقال تعاىل ِ ْ َْ َ َ َِ  َ َ َْ َِ ِْ ُ  ْ ُ َ ِ َ

ً   ر      ا  ِ ِْ ََ ْ ّ ِإن ا    ر       ا إ  ان ا        و  ن ا     ن    ِ  * ُ ِّ َ ُ َ ْْ َ   َ ََ ْ ََ ِ ِ َِ ِ ُِ َ ِ ّ َ ُ ً   را ُ َ وإ        * َ ِ ْ َُ ْ      ا    ء ر       ر ِ                 ِ  ُ َُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ّ َ َْ َْ ِْ ٍ َ َ ِ ُ ْ َ ً        را  َُ ْ ً ْ ُ و         ك        إ        و            * َ َ ََ ْ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ََ َِ ُ ُ ِ ً ُ ْ َ َ ْ ْ
ًا                     را  َ ً َُ ْ ُ َ ُ ْْ َ َ ِ َ ُإن ر        ا  زق        ء * ْ َ َ َْ َ ِ َ ْ ِّ ُ ُ ْ َ   َ ِ

ً   ر إ     ن  ِ   ده     ا     ا َو ًِ ِ ِ َِ ِ َ َ  ِ َ َ ُ ِ ُ َْ[ )١(. 
 :وهي عىل النحو اآليت:صدقة إطعام الطعام ثوابها عظيم:سادساً

َو     ن [:  تعاىل اإلطعام لوجه اهللا تعاىل ثوابه كبري، قال اهللا– ١ ُ ِ ْ ُ َ
َا    م                و  َْ َ ًَ ِ ِ ِ ِّ ُ َ ً     وأ   ا َ  ِ َ َ ً َإ                ا    * ِ ِْ  ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ ُ َ  ِ
ً            اء و     را  َُ ُُ َ ً َ َ ْ ْ ِ ُ ِ ُ[ )٢(. 

َ   ا     ا      [: قال تعاىل اقتحام العقبة من أسبابه إطعام املساكني،– ٢ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُو   أدراك    ا      * َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ٍ   ر    *َ َ َ َ ٍأو إ   م      م ذي       * َ  ٍَ َ ْ ْ َ ٌَ َ ِْ ِ ْ ِ َ *      ً ِ َ ٍذا        َ َ ْ َ َأو        ذا * َ ً ِ ِْ ْ َ     ٍ َ َ ْ َ[ )٣(. 

قال رسول :  قالt أيب موسى عن إطعام اجلائع فيه الثواب العظيم، – ٣
 .)٤( املريض  وأطعموا اجلائع، وعودوا– يعني األسري –العاين  ُّفكواr :اهللا 

عن عبداهللا بن سالم  إطعام الطعام من أسباب دخول اجلنة، – ٤
tملا قدم النبي :  قالrَدينة انجفل الناس قبله، وقيل امل َ قدم رسول : ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠ – ٢٦:  اآلياتسورة اإلرساء،   )١(
 .٩ -٨: سورة اإلنسان، اآليتان   )٢(
 .١٦ – ١١: اآليات، سورة البلد   )٣(
 .٣٠٤٦البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فكاك األسري، برقم    )٤(
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٣٤٦ 

ً، ثالثا، فجئت يف الناس؛ r، قدم رسول اهللا r، قدم رسول اهللا rاهللا 
ُألنظر، فلام تبينت وجهه عرفت أن وجه ليس بوجه كذاب، فكان أول  ُ َّ

يا أهيا الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، : يشء سمعته أن قال
 .)١( بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالمُّوصلوا األرحام، وصلوا

 الطعام، وأفشى السالم،  أعد اهللا الغرف العاليات، ملن أطعم– ٥
وصىل بالليل؛ حلديث أيب مالك وأالن الكالم، وتابع الصيام املرشوع، 

ُإن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من :  أنه قالrاألشعري عن النبي  ً ُ
وأفشى [أطعم الطعام، : َّباطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها اهللا ملن

، )٢(]، وأالن الكالم، وتابع الصيام، وصىل بالليل والناس نيام]السالم
إطعام : وهذا احلديث العظيم فيه حث عىل هذه اخلصال الكريمة، منها

 .)٣(لألضياف، والعيال، والفقراء، ونحوهم: الطعام
عىل من عرفت اإلسالم إطعام الطعام وإفشاء السالم  خري – ٦

أي : rًومن مل تعرف؛ حلديث عبداهللا بن عمرو، أن رجال سأل النبي 
تطعم الطعام، وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل : اإلسالم خري؟ قال

، واللفـظ لـه، والرتمـذي، كتـاب ٣٢٥١ابن ماجه، كتاب األطعمة، بـاب إطعـام الطعـام، بـرقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـذا حـديث حـسن صـحيح((: ، وقـال٢٤٨٥َّثنا حممد بـن بـشار، بـرقم ٌصفة القيامة، باب حد

 .٣/٢٣٩وصححه األلباين يف إرواء الغليل، 
، وابـن ٣٤٦٧، ورقـم ٣٤٦٦، بـرقم ٣/٣١٠، والطرباين يف الكبري، ٥/٣٤٣أخرجه أمحد يف املسند،    )٢(

، وقال األلبـاين ٩٢٧، برقم ٤/٤٠، والبغوي يف رشح السنة، ٥٠٩، برقم ٢/٢٦٢حبان يف صحيحه، 
، وروى الرتمذي نحـوه يف سـننه عـن عـيل صحيح لغريه((: ١/٥٦١يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 

t ٢/٣١١، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ١٩٨٤، ورقم ٢٥٢٧، برقم. 
 . للمؤلف٢/٧٧٢رشح هذه اخلصال، فقه الدعوة يف صحيح البخاري، : انظر   )٣(
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٣٤٧ 
 .)١(تعرف
القيامة؛ حلديث أيب هريرة ام الطعام عند اهللا تعاىل يوم  ثواب إطع– ٧
tقال رسول اهللا :  قالr : إن اهللاUيا ابن آدم، :  يقول يوم القيامة

أما : قال! يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني؟: مرضت فلم تعدين، قال
ًعلمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 

ِّيا رب كيف أطعمك : عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال
أما علمت أنه  استطعمك عبدي فالن فلم : قال! وأنت رب العاملني؟

لك عندي، يا ابن آدم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذ
: قال! يا رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟: استسقيتك فلم تسقني، قال

 .)٢(استسقاك عبدي فالن فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي
 t املسكني؛ حلديث أيب هريرة ٍ خصال دخول اجلنة يف يوم، منها إطعام– ٨

: قال. أنا:  قال أبو بكرً منكم صائام؟من أصبح اليومr : قال رسول اهللا : قال
جنازة؟ فمن اتبع منكم اليومقال. أنا:  قال أبو بكر :اليوم  فمن أطعم منكم

. أنا:  قال أبو بكرًليوم مريضا؟منكم ا فمن عاد: قال. أنا:  قال أبو بكرًمسكينا؟
 .)٣(ما اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنةr :فقال رسول اهللا 

ما اجتمعت هذه اخلصال يف : ولفظ البخاري يف األدب املفرد
 .)٤(رجل يف يوم إال دخل اجلنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، كتـاب ١٢خاري، كتاب اإليامن، باب إطعام الطعام من اإلسالم، برقم الب: متفق عليه   )١(

 .٣٩اإليامن، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل، برقم 
 .٢٥٦٩مسلم، كتاب الرب والصلة، باب فضل عيادة املريض، برقم    )٢(
 .١٠٢٨لرب، برقم مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل من ضم إىل الصدقة غريها من أنواع ا   )٣(
 .١٩٥، وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد، ص ٥١٥البخاري يف األدب املفرد، برقم    )٤(
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٣٤٨ 
دخول اجلنة؛ حلديث  إطعام اجلائع وإسقاء الظمآن من أسباب – ٩

يا رسول :  فقالrجاء أعرايب إىل رسول اهللا :  قالtالرباء بن عازب 
َإن كنت أقرصت اخلطبة لقد : قال، ًعلمني عمال يدخلني اجلنة! اهللا ْ َ ْ

َّأعتق النسمة، وفك الر: ْأعرضت املسألة ُ ِقبة، فإن مل تطق ذلك، فأطعم ّ ُ
ِاجلائع، وأسق الظمآن ْ١( احلديث(. 

بإطعامه سبب لدخول اجلنة؛  إدخال الرسور عىل املؤمن املسكني – ١٠
: أي األعامل أفضل؟ قال: rسئل رسول اهللا :  قالtحلديث عمر بن اخلطاب 

 إدخالك الرسور عىل مؤمن؛ أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له
 .وغري ذلك كثري يف فضل إطعام الطعام. )٢(حاجة

 واإلحسان، فيه الصدقة على الحيوان،بالسقي واإلطعام،:ابعاًس
 :أحاديث منها ما ييل

 أن رسول t هريرة  دخل رجل اجلنة بسقي كلب؛ حلديث أيب– ١
ًبينام رجل يميش فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها :  قالrاهللا 

:  يأكل الثرى من العطش، فقال)٣(فرشب ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث
ُلقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ يب، فنزل البئر فمأل خفه  َّ ُ

َماء ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر اهللا له، فغفر له َِ ًيا :  قالوا
ـــسند،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــان، ٤/٢٩٩أمحـــد يف امل ـــن حب ـــسنن الكـــربى، ٣٧٥، واب ، ١٠/٢٧٣، والبيهقـــي يف ال

 .٩٥١، برقم ١/٥٦٢وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 
، وقـال األلبـاين يف صـحيح الرتغيـب ١٤٥٥، برقم )جممع البحرين(املعجم األوسط الطرباين يف    )٢(

 .حسن لغريه((: ٩٥٤، برقم ١/٥٦٤والرتهيب، 
َهلث   )٣( ًكمنع، هلثا، وهلوثا، بالضم: ََ ً َ ًأخرج لسانه عطشا، أو تعبا، أو إعياء، القاموس املحيط، ص : َ ً ً١٧٦. 
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٣٤٩ 
ٍيف كل كبد رطبة أجر: ً يف البهائم أجرا؟ قالوإن لنا! رسول اهللا ٍ ِ َ ِّ)ويف . )١

 .)٢(فشكر اهللا له فأدخله اجلنة: لفظ للبخاري
، tحلديث أيب هريرة  دخلت امرأة بغي اجلنة بسقي كلب؛ – ٢

ٍإن امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع r :قال النبي  ُ ٍّ  ً
 .)٣(ت له بموقها، فغفر هلافنزع، لسانه من العطش

ٍغفر المرأة مومسة مرت بكلب عىل رأس : ويف لفظ البخاري ِ ٍ َِ ُ
ٍّركي كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخامرها، فنزعت  له من َ

ِاملاء فغفر هلا بذلك ُ َ)٤(. 
، أن tهريرة  أيب دخلت امرأة النار بحبس هرة؛ حلديث – ٣

ِّعذبت امرأ:  قالrرسول اهللا  ة يف هرة مل تطعهام ومل تسقها، ومل ترتكها ُ
 .)٥(تأكل من خشاش األرض

ومن حديث عبداهللا بن عمر    : ُعذبت امرأة يف هرة
وسقتها إذ حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار ال هي أطعمتها 

 .)٦(ُحبستها، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض
، ومـسلم، كتـاب ٢٣٦٣قاة، بـاب فـضل سـقي املـاء، بـرقم البخـاري، كتـاب املـسا: متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٤٤السالم، باب فضل سقي البهائم املحرتمة، وإطعامها، برقم 
 .٦٠٠٩، ٢٤٦٦، ١٧٣البخاري، الطرف رقم    )٢(
، ومـسلم، ٣٤٦٧ٌالبخاري، كتاب أحاديث األنبياء، بـاب حـدثنا أبـو الـيامن، بـرقم : متفق عليه   )٣(

 .٢٢٤٥ل سقي البهائم املحرتمة وإطعامها، برقم كتاب السالم، باب فض
 .٣٣٢١البخاري، طرف احلديث رقم    )٤(
، ومـسلم، كتـاب ٢٣٦٥متفق عليه، البخـاري، كتـاب املـساقاة، بـاب فـضل سـقي املـاء، بـرقم    )٥(

 .٢٢٤٣السالم، باب حتريم قتل اهلرة، برقم 
، ورقـم ٣٣١٨، ورقم ٢٣٦٥املاء، برقم البخاري، كتاب املساقاة، باب فضل سقي : متفق عليه   )٦(

= 
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٣٥٠ 

ُ ثواب كبري ملن غرس غرسا فأكل منه؛ – ٤ :  قالtحلديث أنس ً
ًما من مسلم يغرس غرسا أو زرعا، فيأكل منه طري r :قال رسول اهللا  ً

 .)١(أو إنسان، أو هبيمة إال كان له به صدقة
 :عىل النحو اآليت:صدقة القرض الحسن والعارية والمنيحة: ثامناً

حلديث الرباء بن عازب ر القرض مثل إعتاق الرقبة؛  أج– ١
tسمعت رسول اهللا :  قالrيقول  :ٍمن منح منيحة لبن َ َ  أو )٢(َ
ِورق ً هدى زقاقا، أو)٣(َ ُ َ ٍ كان له مثل عتق رقبة)٤(َ ِ ِِ)٥(. 

 r، أن النبي t حلديث عبداهللا بن مسعود  كل قرض صدقة؛– ٢
 .)٦(ُّكل قرض صدقة: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومن حديث أسامء . ٢٢٤٢، ومسلم، كتاب السالم، باب حتريم قتل اهلرة، برقم ٣٤٨٢ =
 .٧٤٥، ورقم ٢٣٦٤عند البخاري، برقم 

ُالبخاري، كتاب احلراثة واملزارعة، بـاب فـضل الـزرع والغـرس إذا أكـل منـه، بـرقم : متفق عليه   )١(
 .١٥٥٢، كتاب املساقاة، باب فضل الغرس والزرع، برقم ، ومسلم٢٣٢٠

العطية، وقد تكون يف احليوان ويف الثامر، وغريمها، ثم قد تكون املنيحة عطيـة للرقبـة :  لبنمنيحة   )٢(
بمنافعها وهي اهلبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمر مدة، وتكون الرقبة باقية عـىل ملـك صـاحبها 

 .٧/١١١النووي، . ردها إليهي
، والرتغيـب والرتهيـب ١٩٥٧الرتمـذي، حـديث رقـم : يعني بـه قـرض الـدراهم:  ورقمنيحة   )٣(

 .١/٣٦٤للمنذري، 
َهدى   )٤( ً زقاقاَ  .١/٣٦٤، والرتغيب للمنذري، ١٩٥٧يعني به هداية الطريق، الرتمذي، حديث رقم : ُ
، وصححه األلبـاين ٤/٢٩٦، وأمحد، ١٩٥٧الرتمذي، كتاب الرب، باب ما جاء يف املنيحة، برقم    )٥(

 . ١/٥٣٧، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٢/٣٦٣يف صحيح سنن الرتمذي، 
ـــذري يف ٢٠٦٧، بـــرقم ٤/٤٢أخرجـــه الطـــرباين يف املعجـــم األوســـط،    )٦( ، وحـــسن إســـناده املن

= 
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٣٥١ 
 عن tحلديث أيب أمامة ً القرض يضاعف أضعافا يف األجر؛ – ٣

الصدقة بعرش : ًدخل رجل اجلنة فرأى عىل باهبا مكتوبا:  قالrالنبي 
 .)١(أمثاهلا، والقرض بثامنية عرش

املال مرة؛ حلديث ً من أقرض مسلام مرتني كان كصدقة هبذا – ٤
ًما من مسلم يقرض مسلام :  قالr، أن النبي tعبداهللا بن مسعود 

 .)٢(ًقرضا مرتني إال كان كصدقتها مرة
اهللا تعاىل؛ حلديث أيب هريرة  األجر العظيم ملن منح منيحة ابتغاء وجه – ٥
t :ٍّأال رجل يمنع أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس ، إن أجرها )٣(ٍّ

 .)٤(لعظيم
: وراحت بصدقة، من منح منيحة غدت بصدقة:  يرفعهtوعنه 
 .)٦( وغبوقها)٥(صبوحها

أربعون r :قال رسول اهللا :  قالوعن عبداهللا بن عمرو 
عنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثواهبا خصلة أعالها منيحة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حسن لغريه((: ١/٥٤٧لباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ، وقال األ١/٦٨٦الرتغيب،  =
، وحــسنه األلبــاين يف صــحيح الرتغيــب ٧٩٧٦، بــرقم ٨/٢٤٩الطــرباين يف املعجــم الكبــري،    )١(

 .٩٠٠، برقم ١/٥٣٧والرتهيب، 
، وحسنه األلبـاين يف صـحيح سـنن ابـن ٢٤٣٠ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض، برقم    )٢(

 .١/٥٣٨، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١٣٨٩، ويف إرواء الغليل، برقم ٢/٢٨٤ماجه، 
 .٧/١١١القدح الكبري الفخم، رشح النووي عىل صحيح مسلم، : ُّالعس   )٣(
 .١٠١٩مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل املنيحة، برقم    )٤(
 .٧/١١٢، رشح النووي، الصبوح رشب اللبن أول النهار، والغبوق أول الليل   )٥(
 .١٠٢٠مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل املنيحة، برقم    )٦(
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٣٥٢ 
 أحد رواة – قال حسان وتصديق موعودها إال أدخله اهللا هبا اجلنة

رد السالم، وتشميت : العنز من فعددنا ما دون منيحة –احلديث 
العاطس، وإماطة األذى عن الطريق، ونحوه، فام استطعنا أن نبلغ مخس 

 .)١(عرشة خصلة
 فسأله عن اهلجرة؟ rجاء أعرايب إىل النبي :  قالtوعن أيب سعيد 

: نعم، قال:  قالوحيك إن اهلجرة شأهنا شديد، فهل لك من إبل؟: فقال
فتعطي صدقتها؟نعم، قال:  قال :ًفهل متنح منها شيئا؟نعم، قال:  قال :
فتحلبها يوم وردها؟نعم، قال:  قال : فاعمل من وراء البحار؛ فإن اهللا لن

 .)٢(ًيرتك من عملك شيئا
وعن ابن عباس   أن النبي ،rًتز زرعا ٍ خرج إىل أرض هت ُّ

َّأما إنه لو منحها إياه : اكرتاها فالن، فقال: فقالوا ملن هذه؟: فقال
ًكان خريا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما ً ً)٣(. 

 به من كرب يوم  اهللا التنفيس عن املعرس أو الوضع عنه ينجي– ٦
َّمن رسه أن ينجيه اهللا :  أنه قالr عن النبي tالقيامة؛ حلديث أيب قتادة 

؛ وحلديث حذيفة )٤(ِّمن كرب يوم القيامة فلينفس عن معرس، أو يضع عنه
tقال النبي :  قالr :تلقت املالئكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٣١البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل املنيحة، برقم    )١(
، ٣٩٢٣، ورقـم ٤٥٢، ورقـم ٢٦٣٣البخاري، كتاب اهلبة وفضلها، باب فـضل املنيحـة، بـرقم    )٢(

 .٦١٦٥ورقم 
 .٢٣٣٠، ورقم ٢٦٣٤ري، كتاب اهلبة وفضلها، باب فضل املنيحة، برقم البخا   )٣(
 .١٥٦٣مسلم، كتاب املساقاة، باب فضل إنظار املعرس، برقم    )٤(
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٣٥٣ 
كنت آمر فتياين أن ينظروا، ويتجاوزوا عن : ًأعملت من اخلري شيئا؟ قال

ِأنظر املورس وأجتاوز عن املعرس:  ويف لفظفتجاوزوا عنه: قال، املورس ُ .
جتاوزوا عن : ، قالفكنت أقبل امليسور وأجتاوز عن املعسور: ويف لفظ

: ويف لفظ. جتاوزوا عن عبدي، أنا أحق بذلك منك: ويف لفظ عبدي
 ...فأنظر املورس وأجتاوز عن املعرس، فأدخله اهللا اجلنة)١(. 

ُّ إنظار املعرس أو الوضع عنه يظل اهللا به يف– ٧ ِ  ظل عرشه؛ حلديث ُ
ًمن أنظر معرسا أو وضع عنه، أظله r :قال رسول اهللا :  قالtأيب هريرة 

ُّ ال ظل إال ظلهِّاهللا يوم القيامة يف ظل عرشه يوم َِّ)٢(. 
ًمن أنظر معرسا فله كل يوم :  أنه قالr عن النبي tوعن بريدة 

َّصدقة قبل أن حيل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه 
 .)٣(صدقة

 :الصدقة الجارية والوقف هللا تعالى: تاسعاً
 عبداهللا بن عمر عن ًأصاب عمر بخيرب أرضا، فأتى :  قال

ًأصبت أرضا مل أصب ماال قط أنفس منه، فكيف تأمرين :  فقالrالنبي  ً
 فتصدق عمر أنه ال إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا: به؟ قال

، ورقــم ٢٣٩١، ورقـم ٢٠٧٧ًالبخــاري، كتـاب البيــوع، بـاب مـن أنظــر مـورسا، بــرقم : متفـق عليـه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والتجاوز يف االقتضاء من املـورس واملعـرس، ، ومسلم، كتاب املساقاة، باب فضل إنظار املعرس٣٤٥١

 .٣٤٨٠ ورقم ٢٠٧٨، وجاء مثله من حديث أيب هريرة عند البخاري، برقم ١٥٦٠برقم 
، وصــححه ١٣٠٦الرتمــذي، كتــاب البيــوع، بــاب مــا جــاء يف إنظــار املعــرس والرفــق بــه، بــرقم    )٢(

 .١/١٤٢، وصحيح الرتغيب، ٢/٥٦األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 
، وصـححه ٥/٣٦٠، وأمحـد، ٢٤١٨ابن ماجـه، كتـاب الـصدقات، بـاب إنظـار املعـرس، بـرقم    )٣(

 .٢/٢٨١، ويف صحيح ابن ماجه، ١/٥٤٢األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 
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٣٥٤ 

يف الفقراء، ] ولكن ينفق ثمره[يباع أصلها، وال يوهب، وال يورث 
والرقاب، ويف سبيل اهللا، والضيف، وابن السبيل، ال ، واملساكني، والقربى

ّجناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف، أو يطعم صديقا غري متمول  ً
: الكريم عىل أهله العزيز عندهم، وحبس: يسالنف: ومعنى أنفس. )١(فيه

ِّالوقف، يريد أن يقف أصل امللك، وسبل يسبل الثمرة: احلبس أي : َّ
 .)٢(جيعلها مباحة ملن وقفها عليه

إذا مات اإلنسان انقطع :  قالr أن رسول اهللا tوعن أيب هريرة 
ٍمن صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد: عنه عمله إال من ثالث  صالح ٍٍ

 .)٣(يدعو له
 :عىل النحو اآليتالصدقة من صفات المؤمنين المتقين المحسنين:عاشراً

َإ    ا      ن ا     إذا [ : قال اهللا تعاىل– ١  ِ َِ ِ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ ْذ   ا  و             ُ ُ ُ ُُ ْ َ ِ َ ُ  َ ِ
ِ        ن  ِ  آ     زاد    إ      و    ر ِ  َوإذا           ُ  ُ َُ َ ََ ْ ْ ْ ْ َّ َ َ ََ َ ََ ًَ َ ِ ُِ ُْ َ َ َ ْ َا     * ِ ِ  

َ     ن ا   ة و    رز           ن  َُ َِ ِ ِْ َُ ُْ ُ ْ َ َ َ َ َ أو       ا      ن    *ُ  َ ُ ِ ْ ُ ْ َُ ُ َ ِ ُ[) ٤(. 
ِ ا          ن    ا   اء وا   اء t[:  وقال سبحانه– ٢ ِ

   َ  ِ َِ ُ ْ ُ َ ِ  
، وكتـاب الـرشوط، ٢٣١٣البخاري، كتاب الوكالة، باب الوكالة يف الوقف، بـرقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌ، ويف كتاب الوصايا، باب ومـا للمـويص أن يعمـل يف مـال ٢٧٣٧رقم باب الرشوط يف الوقف، ب
، ويف كتـاب الوصـايا، بـاب الوقـف كيـف يكتـب، ٢٧٦٤اليتيم وما أكل منه بقدر عاملتـه، بـرقم 

، وبــاب نفقــة القــيم ٢٧٧٣، ويف بــاب الوقــف للغنــي، والفقــري، والــضيف، بــرقم ٢٧٧٢بــرقم 
 .١٦٣٢ب الوقف، برقم ، ومسلم، كتاب الوصية، با٢٧٧٧للوقف، برقم 

 .٦/٤٨٠جامع األصول البن األثري،    )٢(
 .١٦٣١مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، برقم    )٣(
 .٣: اآلية، سورة البقرة: ، وانظر٤ – ٢: سورة األنفال، اآليات   )٤(
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٣٥٥ 
َوا        ا     وا          ا   س وا      ا        ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ ْ ُ ُ  َ َ َ َ ِ َ ْ َ َ[) ١(. 

َو    ا       [ : وقال تعاىل– ٣ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ ْا     إذا ذ   ا  و           *َ ُ ُ ُ ُُ ْ َ َ  ِ َ ُ  َ ِ ِ َ ِ
ِ وا    ِ           أ      وا       ا   ة و   ِ َِ َ َ َِ َ   ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ  رز           نِ ُ ِ ْ َُ ْ ُ ْ َ َ[) ٢(. 

ْو  [: وقال تعاىل– ٤ َ َرءون  ِ       ا      و    رز           نَ َُ ِ ِ ِْ َ َُ ْ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ ِ  َ َ ْ ُ[) ٣(. 
َ     ا وأ              ا          أ  [:  وقال سبحانه– ٥ ًَ َِ َُ َْ َ ِ ُِ َ َْ ُ ُ ْ ْ َ 

َ  وا         نَ  ُ ِ ْ ُ َ ُ ِ[) ٤(. 
َ    ن ر         و     و    رز           ن[ : وقال تعاىل– ٦ ً َُ ِ ِْ َُ ْ ُْ ْ َ ََ َ ً َ  َ َ َ ْ َُ ُ ْ[ 

)٥(. 
َوأ       رى       و    رز           ن[ : وقال سبحانه– ٧ ُ ِ ِْ َ َُ ْ ْ ْ ُْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ[) ٦(. 
َا    ِ    وا   د    وا        وا        [:  وقال تعاىل– ٨ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َِ َِ   ِ

ِوا           ِ     ر َ َْ َْ ْ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ[) ٧(. 
 :لألحاديث اآلتية:موتصدقة الوصية بعد ال: الحادي عشر
 حديث ابن عمر :احلديث األول   أن رسول اهللا rقال  :

 ُّما حق امرئ مسلم له يشء يريد أن يويص فيه، يبيت لليلتني إال ووصيته
 .١٣٤: سورة آل عمران، اآلية   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥ -٣٤: نسورة احلج، اآليتا   )٢(
 .٥٤: سورة القصص، اآلية   )٣(
 .٩٢: اآلية، سورة التوبة   )٤(
 .١٦: سورة السجدة، اآلية   )٥(
 .٣٨: سورة الشورى، اآلية   )٦(
 .١٧: سورة آل عمران، اآلية   )٧(
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٣٥٦ 
 .)١(مكتوبة عنده

إن r :قال رسول اهللا :  قالt حديث أيب هريرة :احلديث الثاين
 .)٢(اهللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة يف أعاملكم

 r حديث سعد، ال يزيد عىل الثلث؛ لقول النبي :احلديث الثالث
الثلث والثلث كثري، إنك إن تذر ورثتك ...t :د بن أيب وقاص لسع

الثلث : ويف لفظ. ٌأغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
عىل عيالك إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك : والثلث كثري

، وإنك إن تدع أهلك بخري صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة
 .)٣(بيده:  وقالخري من أن تدعهم يتكففون الناس –بعيش أو قال  –

فإذا  الهدية، والعطية، والهبة صدقات بالنية،: شرالثاني ع
 .احتسبها املسلم يرجو ثواهبا عند اهللا تعاىل كانت صدقات تطوع

ٍوهي ما يعطى بغري عوض:  مجع عطايا وعطيات:َّالعطية : سواء: ُ
 .)٤(كانت هبة، أو هدية، أو صدقة

متليك يف احلياة : اجلمع هبات، وهي مصدر وهب هيب هبة؛ و:اهلبة

، ومـسلم، كتـاب الوصـية، ٢٧٣٨متفق عليه، البخاري، كتاب الوصـايا، بـاب الوصـايا، بـرقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٢٧برقم 

، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح ابـن ٢٧٠٩ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم    )٢(
 .١٦٤١، ويف إرواء الغليل، برقم ٢/٣٦٥ماجه، 

 .١٦٢٨مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم    )٣(
 .٢٨٥ّمعجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص    )٤(
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 .)١(بغري عوض

 .)٢(العطية اخلالية عن األعواض واألغراض: وقال ابن األثري
ًتقربا إىل : ٍأهدى، هيدي، هدية، وهي العطية بغري عوض:  مصدر:اهلدية

 .)٣ً(املهدى إليه، أو صلة أو إكراما
 .)٤(ادوا حتابواهت:  قالr، عن النبي tفعن أيب هريرة 

 .)٥(وهي متليك للغري مضاف ملا بعد املوت:مجع وصايا،الوصل:الوصية
 .)٦( العطية التي يبتغى هبا املثوبة عند اهللا تعاىل:ةالصدق

وهذه التربعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها املسلم بنية التقرب هللا 
 .وع يثاب عليهاتعاىل كانت صدقة تط
 : اآليتهذه التربعات عىل النحو وهناك فروق بني

ما :  تشمل هذه األسامء كلها إال الوصية، فالعطية: العطية– ١
 .هبة، أو هدية، أو صدقة: ُيعطى يف احلياة بغري عوض، سواء كانت

 . كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به– ٢
التربع بامله حال احلياة والصحة، : دية اهلبة أو العطية أو اهل– ٣

 .٤٦٣معجم لغة الفقهاء، ص التعريفات للجرجاين، و   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٢٣١النهاية يف غريب احلديث البن األثري،    )٢(
 .٤٦٥معجم لغة الفقهاء، ص    )٣(
، ٨٩٦، وحـسنه احلـافظ ابـن حجـر يف بلـوغ املـرام، بـرقم ٥٩٤البخاري يف األدب املفرد، بـرقم    )٤(

 .١٦٠١، ويف إرواء الغليل، برقم ٢٢١واأللباين يف صحيح األدب املفرد، ص 
 .٤٧٥معجم لغة الفقهاء، ص    )٥(
 .٢٤٣، ومعجم لغة الفقهاء، ص ١٧٣التعريفات للجرجاين، ص    )٦(
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 .والوصية التربع به بعد الوفاة

 اهلبة والعطية واهلدية يعترب هلا القبول حال احلياة، أما الوصية – ٤
 .فمحل قبوهلا وردها بعد املوت

 الوصية تكون من الثلث فأقل لغري وارث، أما العطية وما يدخل – ٥
ِّ بجميع ماله إال أنه جيب عليه أن يسوي يف حتت مسامها من اهلدية واهلبة فتجوز
 .)١(اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكمr :عطيته بني أوالده بقدر إرثهم؛ لقوله 

 صحة وصية الصغري املميز دون هبته؛ ألن اهلبة امتنعت منه – ٦
 .وته وفيه مصلحة حمضة لهحلفظ ماله، أما الوصية فإنام تثبت بعد م

ِّ العطية يف مرض املوت املخوف تشارك الوصية يف أكثر – ٧
األحكام، وإنام تفارقها بأمر يعود إىل نفس العقد، من اشرتاط قبوهلا 

 .َّحينها، ومن تقديم األول عىل الثاين عند املزامحة
 أحكام اهلدية، واهلبة، والصدقة، والعطية متفقة إال إذا كانت – ٨

فام قصد به إكرام :  مرض املوت فكام تقدم، ويفرق بينها بفروق لطيفةيف
ُالـمعطى وحمبته فهو اهلدية، وما قصد به ثواب اآلخرة املجرد فهو 

ًأن الـمعطى يكون حمتاجا، بخالف: الصدقة، والغالب فيها اهلدية، : ُ
 .)٢(واهلبة، والعطية، واهللا أعلم

دية، أو اهلبة، أو العطية؛ وال جيوز أن يعود يف الصدقة، أو اهل
حلديث ابن عباس   قال رسول اهللا : ، قالr : العائد يف هبته

ِكالكلب يقيء ثم يعود يف قيئه ْ َ ُ .ولفظ للبخاري : َّليس لنا مثل السوء
، ومسلم، كتاب اهلبـات، بـاب ٢٥٨٦متفق عليه، البخاري، كتاب اهلبة، باب اهلبة للولد، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٢٣كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، برقم 
 .٢٣٦األلباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيرس األسباب، للسعدي، ص إرشاد أويل البصائر و   )٢(
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ْم يرجع يف قيئهالذي يعود يف هبته، كالكلب يقيء ث َ .ويف لفظ ملسلم :

 إن مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود يف صدقته كمثل الكلب يقيء ثم
ْيأكل قيئه َ)١( . 

أما األوالد فيجوز الرجوع فيام يعطيهم الوالد؛ حلديث عبداهللا بن 
ال حيل لرجل مسلم أن يعطي :  قالr عن النبي yعمر وابن عباس 

كمثل ، إال الوالد فيام يعطي ولده، العطية أو هيب اهلبة ثم يرجع فيها
ْالكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد يف قيئه َ)٢(. 

 :كثرية عىل النحو اآليت:أنواع صدقات التطوع: الثالث عشر
 إليه، وما حيتسبه  الصدقة باملال عىل حسب أنواعه، واحلاجة– ١

، وتقدمت U اإلنسان من النفقات، واهلبات يرجو ثواهبا عند اهللا
 .األحاديث الكثرية يف ذلك

: ، قالt حذيفة  مجيع أنواع املعروف تكون صدقة؛ حلديث– ٢
، كل معروف له حكم الصدقة )٣(كل معروف صدقةr :قال نبيكم 

 .)٤(ًيف الثواب، فال حيتقر شيئا من املعروف، وال يبخل به
، ٢٦٢١، ورقـم ٢٥٨٩البخاري، كتاب اهلبـة وفـضلها، والتحـريض عليهـا، بـرقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب اهلبات، باب حتريم الرجـوع يف الـصدقة بعـد القـبض إال مـا وهبـه لولـده ٦٩٧٥
 .٦٢٢وإن سفل، برقم 

، والرتمذي، كتاب الوالء واهلبـة عـن ٣٥٣٩ود، كتاب البيوع، باب يف قبول اهلدايا، برقم أبو دا   )٢(
، وابن ماجه، كتاب اهلبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيـه، بـرقم ٢١٣٢، برقم rرسول اهللا 

، وصــححه ٣٧٥٣، والنــسائي، كتــاب اهلبــة، بــاب ذكــر االخــتالف عــىل طــاوس، بــرقم ٢٣٧٧
 .، ويف غريه٢/٣٨٣أيب داود، األلباين يف صحيح سنن 

 .١٠٠٥مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من أنواع املعروف، برقم    )٣(
 .٧/٩٥رشح النووي عىل صحيح مسلم، : انظر   )٤(
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 من الصدقات؛ كبري، والتحميد، التسبيح، والتهليل، والت– ٣

يا : r قالوا للنبي rً أن ناسا من أصحاب النبي tحلديث أيب ذر 
 باألجور يصلون كام نصيل، ويصومون )١(رسول اهللا، ذهب أهل الدثور

أوليس قد جعل اهللا لكم : كام نصوم، ويتصدقون بفضول أمواهلم، قال
، وكل صدقةما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية 

حتميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وهني عن 
أيأيت أحدنا ! يا رسول اهللا:  قالواِمنكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقة

و وضعها يف حرام أكان عليه أرأيتم ل: شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال
 .)٢(فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف حالل كان له أجر

ٍ خلق اإلنسان عىل ثالثامئة وستني مفصل– ٤ ُ َ ِ  عىل كل مفصل ُ
إنه خلق :  قالrإن رسول اهللا : الت قصدقة؛ حلديث عائشة 

كل إنسان من بني آدم عىل ستني وثالثامئة مفصل، فمن كرب اهللا، ومحد 
ً، وعزل حجرا عن طريق Uاهللا، وهلل اهللا، وسبح اهللا، واستغفر اهللا 

ِ، أو عظام عن طريق الناس، وأمر بمعروف، الناس، أو شوكة أو هنى عن ً
منكر، عدد تلك الستني والثالثامئة السالمى فإنه يميش يومئذ وقد زحزح 

 .)٣( النارنفسه عن
 t األشعري  موسى اإلمساك عن الرش صدقة؛ حلديث أيب– ٥
: فإن مل جيد؟ قال:  قالواعىل كل مسلم صدقةr :قال النبي : قال

ٍمجع دثر: الدثور   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َ النهايـة يف غريـب . مـعوهـو املـال الكثـري، ويقـع عـىل الواحـد، واالثنـني، واجل: ُ
 .٢/١٠٠احلديث، 

 .١٠٠٦مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، برقم    )٢(
 .١٠٠٧مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، برقم    )٣(
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فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق فإن مل يستطع أو مل يفعل؟ : قالوا

 فليأمر باخلري: فإن مل جيد؟ قال: قالوا يعني ذا احلاجة امللهوف: قال
فليمسك عن الرش فإنه : فإن مل يفعل؟ قال: ، قالروفباملع: أو قال

 .)١(له صدقة
 الطيبة، صدقات؛  العدل بني الناس، وإعانتهم، والكلمة– ٦

 من الناس )٢(كل سالمىr :قال رسول اهللا :  قالtحلديث أيب هريرة 
، وتعني تعدل بني اثنني صدقة: عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس

الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة 
الطيبة صدقة، وكل خطوة ختطوها إىل الصالة صدقة، ومتيط األذى عن 

 .)٣(الطريق صدقة
 tة؛ عن أيب ذر  صدقُ صالة الضحى جتزيء عن ثالثامئة وستني– ٧

فكل :  من أحدكم صدقة)٤(يصبح عىل كل سالمى:  أنه قالrعن النبي 
، وكل هتليلة صدقة، وكل تكبرية صدقة، تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة

، ومـسلم، ٦٠٢٢، ١٤٤٥ف صدقة، بـرقم البخاري، كتاب األدب، باب كل معرو: متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٠٧ (-٥٥كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، برقم 

وهـي التـي بـني : وهي األنملة من أنامل األصابع، وجيمع عـىل سـالميات، مجع سالمية: سالمى   )٢(
َّ كل عظـم جمـوف مـن صـغار العظـام، واملعنـى السالمى: كل مفصلني من أصابع اإلنسان، وقيل
 .٢/٣٩٦النهاية يف غريب احلديث، . عىل كل عظم من عظام بني آدم صدقة

، ٢٧٠٧، ٢٩٨٩البخاري، كتاب اجلهـاد، بـاب مـن أخـذ بالركـاب ونحـوه، بـرقم : متفق عليه   )٣(
 .١٠٠٩رقم ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، ب

رشح . أصله عظام األصابع وسائر الكف، ثم استعمل يف مجيع عظـام البـدن ومفاصـله: سالمى   )٤(
 .٥/٢٤٢النووي عىل صحيح مسلم، 
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ُدقة، وجيزىء عن ذلك ركعتان وأمر باملعروف صدقة، وهني عن املنكر ص ُ
 .)١(يركعهام من الضحى
يف اإلنسان :  يقولrسمعت رسول اهللا :  قالtوعن بريدة 

:  قالوا.ًثالثامئة وستون مفصال، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة
ُالنخاعة يف املسجد تدفنها، واليشء : ك يا نبي اهللا؟ قالومن يطيق ذل

ُتنحيه عن الطريق؛ فإن مل جتد فركعتا الضحى جتزئك ّ ُ)٢(. 
ًا وثالثني مرة  صالة ثالث التسبيح والتكبري، والتحميد يف دبر كل– ٨

جيزئ عن الصدقات بأموال كثرية، ملن مل جيد املال؛ حلديث أيب هريرة يف قصة 
 من )٣(ذهب أهل الدثور:  فقالواrفقراء املهاجرين وأهنم أتوا رسول اهللا 

يصلون :]  قالواوما ذاك؟: فقال[األموال بالدرجات العىل، والنعيم املقيم 
هلم فضل أموال حيجون هبا، ويعتمرون، كام نصيل، ويصومون كام نصوم، و

ًأفال أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، : وجياهدون، ويتصدقون، فقال
وتسبقون به من بعدكم، وال يكون أحد أفضل منكم إال من صنع مثل ما 

تسبحون، وتكربون، وحتمدون يف : بىل يا رسول اهللا، قال:  قالواصنعتم؟
 r فرجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهللا ًدبر كل صالة ثالثا وثالثني مرة

: rسمع إخواننا أهل األموال بام فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول اهللا : فقالوا
يه من يشاءذلك فضل اهللا يؤت)٤(. 

 .٧٢٠مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب صالة الضحى، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرق   )٢( ــق، ب ــن الطري ــاب إماطــة األذى ع ــاب األدب، ب ــو داود، كت ــد، ٥٢٤٢م أب ، ٥/٣٥٤، وأمح

 .٢/٢١٣، ويف إرواء الغليل، ٣/٩٨٤وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
ُالدثر   )٣( ْ ٌدثر: ٌاملال الكثري، مال، وماالن، وأموال: َّ ْ  .٣٩٠القاموس املحيط، ص . َ
، ومـسلم، ٥٩٥، ورقم ٨٤٣برقم البخاري، كتاب األذان، باب الذكر بعد الصالة، : متفق عليه   )٤(

= 
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 مثلها؛ حلديث أيب مسعود  الداللة عىل فعل الصدقات صدقات– ٩
t عن النبي ،rقال  :من دل عىل خري فله مثل أجر فاعله)١(. 

أيب سعيد اخلدري  حلديثً ال يرتك اهللا تعاىل من العمل شيئا؛ – ١٠
t عن النبي r :...فإن اهللا لن يرتك من ، فاعمل من وراء البحار

 .)٢(ًعملك شيئا
 : اآليتعىل النحومبطالت الصدقات : الرابع عشر

،  تعاىل من فعل ذلك الرياء يبطل الصدقة إذا قارهنا؛ فقد ذم اهللا– ١
ِوا        â: فقال ْ ُ َ ِ ِ  ن أ  ا    ر  ء ا   س و       ن  ِ   و   ِ    م َ  ِ ِْ ََ ْْ َ َ ََ َ ِْ  َ َُ ْ ُ  َ َ ُِ ُ َ

ًا َ   و       ا     ن             ء        ًِ ِ َِ ََ َ ََ ُ َ َُ ْ  ِ ُ ْ َ َ ِ ُو  ذا     ِ     آ   ا * ْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ََ
ُ ِ   وا   م ا َ   وأ    ا     رز    ا    ُ ُ َ ََ َ َ َ ِ ُِ ْ َ ِ ِ ْ ْ َ ْ ِ       ِ ً و  ن ا   ِ  ِ َ ْ ُ  َ َ َ[) ٣( .

ِ    ي           ر  ء ا   س و        ِ   وا   م [: وقال تعاىل ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َ َِ  ُُ ْ ُ ُ َ َ ِ ُ ْ ِ  َ
ِا َ                 ان       ْ َ َ ٍ َ َْ ِ َ َ ََ َُ ُ َ ِ ِ َ  اب        وا ِ           ا   ْ ً ْ َ َُ َُ َ ََ َ ٌ ََ ٌَ َ ُ

َ   رون       ء         ا وا       ي ا   م ا        ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ََ َْ َ َ ُ ََ ْْ ُ  ُ  ٍ
ْ َ ََ َ[) ٤(. 
َأ  د أ     أن    ن                وأ  [: وقال سبحانه ْ َ َ َ ََ ٍ ِ َِ ْ َ ٌَ  ُ َ َ ُْ َ ُْ ُ  َ َ ٍ  ب

ُ   ي          ا    ر               ا    ات وأ     ا     و    ُ َُ ْ ِ ََ َُ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َُ ِ َِ َ  ّ ُ َ َْ ْ ْ ْْ َ ْ ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومـا بـني املعقـوفني ٥٩٥كتاب املساجد، باب استحباب الذكر بعد الصالة، وبيان صفته، بـرقم  =
 .من ألفاظ مسلم

مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا، بمركوب وغـريه وخالفتـه يف أهلـه    )١(
 .١٨٩٣بخري، برقم 

ــك، بــرقم : ي، كتــاب األدب، بــاب مــا جــاء يف قــول الرجــلالبخــار: متفــق عليــه   )٢( ، ٢٦٣٣ويل
 .١٨٦٥ومسلم، كتاب اإلمارة، باب املبايعة بعد فتح مكة عىل اإلسالم، واجلهاد، واخلري، برقم 

 .٣٩ -٣٨: سورة النساء، اآليتان   )٣(
 .٢٦٤: اآلية، سورة البقرة   )٤(
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٣٦٤ 
ُذر       ء         إ   ر       ر                   ا       ُ َُ ُ ُ ُ ِ ِّ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ ْ َ ٌَ ٌ َ َْ ِ َ َ َ ُ َ ٌّ ُ 

َا َ  ت            ون ُ  َ  َ َ ُْ َ َ ِ َ قال رسول اهللا :  قالtوحلديث أيب هريرة . )١ (]ْ
r :ًعن الرشك من عمل عمال أرشك  أنا أغنى الرشكاء: قال اهللا تعاىل

 .)٢(معي فيه غريي تركته ورشكه
َ   أ    ا     [:  تعاىل املن واألذى يبطل الصدقات؛ لقول اهللا– ٢  ِ  َ َ َ

ِآ   ا        ا          ِ     وا ذى     ي           ر  ء ا   س  ِ ِ ِ َ َ ِ ُ َ ْ ََ َ َُ ْ ُ ِ  ََ َ ْ ِّ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ
َو        ِ   وا   ْ ََ َِ  ُ ِ ْ ِ م ا َ  ُ ِ ْ ِ ْ[) ٣(. 

هللا، وال يتبعون ذلك ًوقد مدح اهللا الذين ينفقون أمواهلم إخالصا 
َا          ن أ  ا            ا            ن    [: بأي أذى فقال َْ ُ َُ َ َِ ِْ ُ َُ ِ َ ِ  ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ِ  

ِ  و      ِ  و    ف      ْأ    ا     و  أذى     أ         ر ِ  ْ ْ ْ ْ ُْ َ َُ َ َ ََ َ َ َ ََ ًٌ ْ َ ّ َ ْ ِ ُ ْ َ َ َُ  ُ َ ْ
َ     ن  ُ َ ْ ِ   ل    وف و   *َ ْ َ َ ْ ٌَ ُ ٌ ْ ٌِ  ة                    أذى وا      َ َِ ُ  َ ً َ َ ُ َ ََ ْ ٍ َ َ ْ ْ َ ٌ َ      ٌ ِ َ[) ٤(. 

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال :  قالr عن النبي tوعن أيب ذر 
 ثالث rفقرأها رسول اهللا :  قالينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم

املسبل : َخابوا وخرسوا، من هم يا رسول اهللا؟ قال: ٍّأبو ذر: مرات، قال
ِّإزاره، واملنان، واملنفق سلعته باحللف الكاذب َّ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٦: اآلية، سورة البقرة   )١(
 .٢٩٨٥اب الزهد، باب حتريم الرياء، برقم مسلم، كت   )٢(
 .٢٦٤: اآلية، سورة البقرة   )٣(
 .٢٦٣ -٢٦٢: اآليتان، سورة البقرة   )٤(
مسلم، كتاب اإليامن، باب اإلزار واملن بالعطية، وتنفيق السلعة باحللف، وبيان الثالثـة الـذين ال    )٥(

 .١٠٦زكيهم، وهلم عذاب أليم، برقم يكلمهم اهللا تعاىل يوم القيامة وال ينظر إليهم، وال ي
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 عن  عبداهللا ابن عمر  الغلول ال تقبل الصدقة منه؛ حلديث– ٣

 .)١(ال تقبل صالة بغري طهور، وال صدقة من غلول:  قالrالنبي 
 :ات، منهاموضوعات متنوعة في الصدق: الخامس عشر

 حيال بني املسلم  املبادرة بالصدقة واغتنام إمكاهنا قبل أن– ١
:  يقولrسمعت رسول اهللا : وبينها؛ حلديث حارثة بن وهب قال

 تصدقوا فيوشك الرجل يميش بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا هبا
 . )٢(باألمس قبلناها، فأما اآلن فال حاجة يل هبا فال جيد من يقبلها

ليأتني عىل الناس زمان يطوف :  قالr عن النبي tوعن أيب موسى 
ُالرجل فيه بصدقته من الذهب ثم ال جيد أحدا يأخذها منه، ويرى الرج ل الواحد ً

 .)٤( من قلة الرجال وكثرة النساء)٣(يتبعه أربعون امرأة يلذن به
ال تقوم الساعة حتى :  قالrن رسول اهللا  أtوعن أيب هريرة 

ًيكثر املال ويفيض، حتى خيرج الرجل بزكاة ماله فال جيد أحدا يقبلها 
ًمنه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأهنارا ً)٥(. 

 .٢٢٤مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومـسلم، كتـاب ١٤١١البخـاري، كتـاب الزكـاة، بـاب الـصدقة قبـل الـرد، بـرقم : متفق عليه   )٢(

 .١٠١١الزكاة، باب الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها، برقم 
ينتمني إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن، كقبيلة بقي مـن رجاهلـا واحـد فقـط بقيـت : بهيلذن    )٣(

نساؤها يلذن بذلك الرجل؛ ليذب عنهن وال يطمع فيهن أحد بسببه، وأما سبب قلة الرجال فهو 
 .٧/١٠١احلروب، رشح النووي عىل صحيح مسلم، 

، ومـسلم، كتـاب ١٤١٤ بـاب الـصدقة قبـل الـرد، بـرقم البخـاري، كتـاب الزكـاة،: متفق عليه   )٤(
 .١٠١٢الزكاة، باب الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها، برقم 

، ومـسلم، كتـاب ١٤١٢البخـاري، كتـاب الزكـاة، بـاب الـصدقة قبـل الـرد، بـرقم : متفق عليه   )٥(
 .١٥٧الزكاة، باب الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها، برقم 
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ًحتى تعود أرض العرب مروجا وأهنارا: قال النووي رمحه اهللا ً  معناه
أهنم يرتكوهنا ويعرضون عنها فتبقى مهملة ال تزرع وال تسقى : واهللا أعلم

من مياهها؛ وذلك لقلة الرجال وكثرة احلروب، وتراكم الفتن، وقرب 
 .)١(لفراغ لذلك، واالهتامم بهالساعة، وقلة اآلمال، وعدم ا

تقيء األرض أفالذ r :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 
يف هذا : كبدها أمثال األسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول

يف هذا قطعت رمحي، وجييء السارق : قتلت، وجييء القاطع فيقول
 .)٢(ًنه شيئاُيف هذا قطعت يدي، ثم يدعونه وال يأخذون م: فيقول

أي خترج ما يف :  التشبيه:ومعنى احلديث: قال النووي رمحه اهللا
جوفها من القطع املدفونة فيها، واألسطوان بضم اهلمزة، وهي مجع 

 .)٣(أسطوانة، وهي السارية والعمود، وشبهه باألسطوان؛ لعظمه وكثرته
 الصدقة وحيذر عن  رضب املثل للمنفق والبخيل، يرغب يف– ٢

مثل :  يقولr أنه سمع رسول اهللا tالبخل؛ حلديث أيب هريرة 
كمثل رجلني عليهام ] ويف رواية البخيل واملتصدق[البخيل واملنفق 

َّجبتان  ُمن ثدهيام إىل ] قد اضطرت أيدهيام[من حديد ] جنتان: ويف رواية[ُ
ْنفق فال ينفق إال سبغت أو وفرت عىل جلده حتى ختفي تراقيهام، فأما امل َ َ

ُّبنانه، وتعفو أثره، وأما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال لزقت كل حلقة  ً
 يوسعها وال تتسع] جيتهد أن[فهو ] وانضمت يداه إىل تراقيه[مكاهنا 

 .٧/١٠١رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠١٣مسلم، كتاب الزكاة، باب الرتغيب يف الصدقة، قبل أن ال يوجد من يقبلها، برقم    )٢(
 .٧/١٠٢رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٣(
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هكذا يف :  يقول بإصبعهrفأنا رأيت رسول اهللا : tأبو هريرة [قال 

 .)١(]فلو رأيته يوسعها وال تتسعجيبه، 
 .هو متثيل لنامء املال بالصدقة واإلنفاق، والبخل بضد ذلك: قيل

هو متثيل لكثرة اجلود والبخل، وأن املعطي إذا أعطى : وقيل
 .ّانبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادة له

حلديث جاء وا، أي يذهب بخطاياه ويمحوها:  معنى يمحو أثره:وقيل
 .عىل التمثيل ال عىل اخلرب عن كائن

رضب املثل هبام؛ ألن املنفق يسرته اهللا تعاىل بنفقته، ويسرت  :وقيل
هذه اجلنة البسها، والبخيل كمن لبس جبة  عوراته يف الدنيا واآلخرة، كسرت

ًإىل ثدييه، فيبقى مكشوفا بادي العورة مفتضحا يف الدنيا واآلخرة ً)٢(. 
 للبخيل واملتصدق، فشبههام rل رضبه النبي هذا مث: وقيل

ِّبرجلني أراد كل واحد منهام أن يلبس درعا يسترت به من سالح عدوه،  ً
فصبها عىل رأسه ليلبسها، والدرع أول ما تقع عىل الصدر والثديني إىل 
ًأن يدخل اإلنسان يديه يف كميها، فجعل املنفق كمن لبس درعا سابغة 

َحتى تعفو : مجيع بدنه، وهو معنى قولهفاسرتسلت عليه حتى سرتت 
َّوجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إىل .  أي تسرت مجيع بدنهأثره ُ
: كلام أراد لبسها اجتمعت يف عنقه فلزمت ترقوته، وهو معنى قوله، عنقه

قلصتتضامت واجتمعت، واملراد أن اجلواد إذا هم بالصدقة :  أي
، ١٤٤٤، ١٤٤٣البخــاري، كتــاب الزكــاة، بــاب مثــل البخيــل واملتــصدق، بــرقم : متفــق عليــه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب مثل املنفق والبخيل، برقم ٥٧٩٧، ٥٢٩٩، ٢٩١٧
 .٧/١١٤رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٢(
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٣٦٨ 
توسعت يف اإلنفاق، والبخيل إذا انفسح هلا صدره وطابت نفسه، ف

ْو   [َّحدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه  َ َ
َ  ق           و       ا      ن َُ ِ ِ ِْ ُْ ْ َُ ُ َ َِ ُ  ُ َ ُ[) ٢)(١(. 

هذا مثل عظيم النرشاح : هللا يقولوسمعت شيخنا ابن باز رمحه ا
ومثل لضيق صدر البخيل املمسك، ] للنفقة[نفس املنفق وحمبته 

أن يذكر أن اهللا الذي أعطاه املال، ويسأل ربه أن يرشح : والعالج
 .)٣(صدره

البخيل كلام أراد أن يتصدق ضاق : وسمعته يف موضع آخر يقول
الكريم كلام أراد أن يتصدق ّصدره ومنعه الشح، وخوفه من املستقبل، و

 .)٤(انرشح صدره، وزاده ثقة باهللا
 يف يد غري أهلها؛ حلديث  ثبوت أجر املتصدق وإن وقعت الصدقة– ٣

ألتصدقن الليلة بصدقة، : قال رجل:  قالr أن رسول اهللا tأيب هريرة 
ِّتصدق الليلة عىل : فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية، فأصبحوا يتحدثون ُُ

اللهم لك احلمد عىل زانية، ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته : زانية، قال
ِّفوضعها يف يد غني، فأصبحوا يتحدثون، تصدق عىل غني، قال ُُ اللهم لك : ٍّ

دقته فوضعها يف يد سارق، احلمد عىل غني، ألتصدقن بصدقة فخرج بص
ِّتصدق عىل سارق، فقال: فأصبحوا يتحدثون عىل زانية، : اللهم لك احلمد: ُ

 .١٦: سورة التغابن، اآلية   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٣٠٦فتح الباري برشح صحيح البخاري، البن حجر،    )٢(
 .١٤٤٣سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )٣(
، وكـان ذلـك بتـاريخ فجـر ٥٧٩٧سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلـديث رقـم    )٤(

 .هـ٩/٥/١٤١٩اإلثنني 
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أما الزانية : أما صدقتك فقد قبلت: ُوعىل غني، وعىل سارق، فأيت فقيل له

فلعلها تستعفف هبا عن زناها، ولعل الغني يعترب فينفق مما أعطاه اهللا، ولعل 
 .)١(تهالسارق يستعفف هبا عن رسق
فيه ثبوت الثواب يف الصدقة وإن كان ... : قال النووي رمحه اهللا

ًاآلخذ فاسقا وغنيا ُوهذا يف صدقة التطوع، وأما الزكاة فال جيزىء دفعها ... ً
واختلف الفقهاء يف : وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا. )٢(إىل غني

 احلديث عىل اإلجزاء اإلجزاء إذا كان ذلك يف زكاة الفرض، وال داللة يف
 .)٣(وال عىل املنع

والظاهر أن صدقته جتزئ : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول
 قبل صدقته، Uعن الفرض؛ ألنه مل يتعمد خمالفة الرشع؛ وألن اهللا 

 .)٤(والزانية والسارق إذا كانا فقريين تدفع هلام الزكاة
:  قالt معن بن يزيد نَّ إذا تصدق عىل ابنه وهو ال يشعر، فع– ٤

 )٥(َّ، أنا، وأيب، وجدي، وخطب عيل فأنكحنيrبايعت رسول اهللا 
 وكان أيب يزيد أخرج دنانري يتصدق هبا، فوضعها عند )٦(وخاصمت إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومـسلم، ١٤٢١البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق عىل غني وهـو ال يعلـم، بـرقم : متفق عليه   )١(

 .١٠٢٢ا، برقم كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر املتصدق وإن وقعت الصدقة يف يد غري أهله
 .٧/١١٦رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٢(
 .٣/٢٩١فتح الباري،    )٣(
 .١٤٢١سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )٤(
ا خطـب املـرأة إىل وليهـا إذا أرادهـ: َّأي طلب إيل النكاح فأجيـب، يقـال: فأنكحنيوخطب عيل    )٥(

؛ ألن مقـصود الـراوي بيـان أنـواع rاخلاطب لنفسه، وعىل فالن إذا أرادها لغريه، والفاعل النبي 
 ].٣/٢٩٢فتح الباري البن حجر، [عالقاته به من املبايعة وغريها 

ح  فـتrفخاصمته إىل رسـول اهللا ((: تفسريها جاء يف آخر احلديث وهو قوله:  إليهوخاصمت   )٦(
= 
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. َّواهللا ما إياك أردت: ُرجل يف املسجد، فجئت فأخذهتا فأتيته هبا، فقال
ا يزيد، ولك ما َلك ما نويت ي:  فقالrفخاصمته إىل رسول اهللا 

 .)١(َأخذت يا معن
هذه صدقة تطوع، ولعل ابنه : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

ًكان فقريا، وال تلزم والده نفقته؛ ألنه ال يستطيع اإلنفاق عليه؛ ألنه معطل 
 .)٢(عن الكسب

 املال؛ حلديث أيب موسى عن تصدق بأمر صاحب صدقة اخلازن إذا – ٥
ُما أمر  –يعطي :  وربام قال-  اخلازن املسلم، األمني الذي ينفذ : قالrالنبي 

ًبه كامال، موفرا طيبا به ً َّ  .)٣(ُفيدفعه إىل الذي أمر له به أحد املتصدقني، ً
ٍ مفسد؛ حلديث عائشة  أجر اخلادم إذا تصدق بأمر صاحبه غري– ٦

  قال النبي :  قالتr : إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري
سب، وللخازن ولزوجها أجره بام ك، مفسدة كان هلا أجرها بام أنفقت

ًمثل ذلك ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئا ٍ)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٩٢الباري البن حجر،  =
 .١٤٢٢البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق عىل ابنه وهو ال يشعر، برقم    )١(
 .١٤٢٢سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )٢(
 . وتقدم خترجيه١٠٢٣، ومسلم، برقم ٢٣١٩، ٢٢٦٠، ١٤٣٨البخاري، برقم : متفق عليه   )٣(
البخاري، كتاب الزكاة، باب من أمر خادمـه بالـصدقة ومل ينـاول بنفـسه، وقـال أبـو : ليهمتفق ع   )٤(

، وبــاب أجــر اخلـادم إذا تــصدق بــأمر ١٤٢٥، بـرقم هـو أحــد املتــصدقني: rموسـى عــن النبــي 
ومــسلم، كتــاب الزكــاة، . ٢٠٦٥، ١٤٤١، ١٤٤٠، ١٤٣٩، ١٤٣٧صــاحبه غــري مفــسد، بــرقم 

ب أجـر اخلـازن األمــني، واملـرأة إذا تـصدقت مــن بيـت زوجهـا غــري مفـسدة بإذنـه الــرصيح أو بـا
 .١٠٢٤ ٨٠العريف، برقم 
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 بيت زوجها غري  أجر املرأة إذا تصدقت أو أطعمت من– ٧

إذا أطعمت املرأة r :قال النبي :  قالتحلديث عائشة مفسدة؛ 
من بيت زوجها غري مفسدة، هلا أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له 

 .)١(بام كسب وهلا بام أنفقت
واعلم أنه ال بد للعامل وهو اخلازن، : قال اإلمام النووي رمحه اهللا

ًوللزوجة، واململوك من إذن املالك يف ذلك، فإن مل يكن أذن أصال فال  َ ِ
بل عليهم وزر بترصفهم يف مال غريهم ، أجر ألحد من هؤالء الثالثة

 يف النفقة والصدقة، اإلذن الرصيح: أحدمها: بغري إذنه، واإلذن رضبان
اإلذن املفهوم من اطراد العرف، والعادة، كإعطاء السائل كرسة : والثاين

َونحوها مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء  ِ ُ
الزوج واملالك به، فإذنه يف ذلك حاصل وإن مل يتكلم، وهذا إذا علم 

 الناس يف السامحة رضاه، الطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب
ًبذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك يف رضاه أو كان شخصا 
يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه مل جيز للمرأة وغريها 

 .)٢(التصدق من ماله إال برصيح إذنه
كنت :  موىل أيب اللخم قال صدقة العبد بإذن مواليه؛ حلديث عمري– ٨

نعم، : ِّأأتصدق من مال موايل بيشء؟ قال: rًمملوكا فسألت رسول اهللا 
 .)٣(واألجر بينكام نصفان

 . وتقدم خترجيه يف الذي قبله١٠٢٤ ٨٠، ومسلم، برقم ١٤٤٠البخاري برقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/١١٨رشح النووي،    )٢(
 .١٠٢٥ل مواله، برقم مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من ما   )٣(
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هذا حممول عىل ما سبق أنه استأذن : قال اإلمام النووي رمحه اهللا
 .)١(يف الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به

وليس ، منكام أجرواألجر بينكام نصفان أي لكل : قال النووي رمحه اهللا
 .)٢(املراد أن أجر نفس املال يتقاسامنه

ال r :قال رسول اهللا :  قالtويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 
تصم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه، وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه، 

 .)٣(وما أنفقت من كسبه من غري أمره فإن نصف أجره له
معناه من غري إذنه الرصيح يف ذلك : قال اإلمام النووي رمحه اهللا

ويكون معها إذن عام سابق متناول هلذا القدر ، القدر املعني
 .)٤(...وغريه

إذا تصدقت املرأة من r :محه اهللا يقول يف قوله وسمعت شيخنا ر
أو كان عليه العرف، ] بذلك[هذا إذا أمر الزوج : احلديث... طعام زوجها

 .)٥(وإذا علم مل يمنع
 أبواب اجلنة؛ حلديث أيب ُ من أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعي من– ٩
من أنفق زوجني يف سبيل اهللا نودي من :  قالrسول اهللا ، أن رtهريرة 

ُفمن كان من أهل الصالة دعي من باب : يا عبداهللا هذا خري: أبواب اجلنة
ن أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد، ومن كان من أهل ، ومن كان مالصالة

 .٧/١١٩رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/١٢٠رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٢(
 .١٠٢٦مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مواله، برقم    )٣(
 .٧/١٨٨رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٤(
 .١٤٣٧يث رقم سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلد   )٥(
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الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 

ُما عىل من دعي ! بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا:  عنهt قال أبو بكر الصدقة
ِّمن تلك األبواب من رضورة؟ فهل يدعى أحد من تلك األبواب كلها؟  ٌ ُ

 .)١(و أن تكون منهمنعم، وأرج: قال
إنفاق شيئني من أي صنف : واملراد بالزوجني: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

 .)٢(من أصناف املال من نوع واحد
كثوبني، أو : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يذكر أن الزوجني

درمهني، أو شاتني، واملراد نوعني من املال، والظاهر أنه زوجني من مال 
 أنه طاعة اهللا، وإذا سبيل اهللا يف ولعل األقرب من املراد بقوله واحد،

قال العيني يف رشح : ُكان يف اجلهاد فهو أوىل، وقرئ عليه وأنا أسمع
إن كان صاحب إبل فبعريين، وإن كان صاحب : الزوجان: البخاري

واملقصود : ، فقال شيخنابقر فبقرتني، وإن كان صاحب خيل ففرسني
 .)٣(ل اهللا واسعأن فض

قال رسول اهللا :  قالt  صدقة كفالة اليتيم؛ حلديث أيب هريرة– ١٠
r :كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة وأشار مالك بالسبابة 

 . )٤(والوسطى
، ومـسلم، ٣٢٥٧، ١٨٩٦البخاري، كتاب الصيام، بـاب الريـان للـصائمني، بـرقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢٧ ٨٥كتاب الزكاة، باب من مجع الصدقة وأعامل الرب، برقم 
 .٤/١١٢فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )٢(
 .لبخاري من صحيح ا١٨٩٦سمعته منه أثناء تقريره عىل احلديث رقم    )٣(
، ٢٩٨٣مـسلم، كتــاب الزهــد والرقــائق، بــاب اإلحــسان إىل األرملــة واملــسكني واليتــيم، بــرقم    )٤(

، كتاب األدب، باب فضل من يعـول tوأخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي 
 .٦٠٥ًيتيام، برقم 
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ِّاللهم إين أحرجr :هللا قال رسول ا:  قالtوعن أيب هريرة   حق )١(ُ

 .)٢(اليتيم واملرأة: الضعيفني
 العظيم؛ حلديث أيب  الساعي عىل األرملة واملسكني، له األجر– ١١

الساعي عىل األرملة واملسكني، r :قال النبي :  قالtهريرة 
ويف لفظ . ل اهللا، أو القائم الليل الصائم النهاركاملجاهد يف سبي

كالقائم ال يفرت، والصائم ال  :ُّيشك القعنبي –وأحسبه قال : للبخاري
 .ر ويقوم الليلأو كالذي يصوم النها: ويف لفظ للبخاري، يفطر

 – الساعي عىل األرملة واملسكني كاملجاهد يف سبيل اهللا: ولفظ مسلم
 .)٣(وكالقائم ال يفرت والصائم ال يفطر: وأحسبه قال

ًلصة سامها اهللا قرضا حسنا؛ الصدقة اخلا– ١٢ ْ   [:  لقوله تعاىلً َ
ًذا ا  ي    ض ا            َ ََ ً ْ َ  ُ ِ ْ ُ ِ  َ[) ٤(. 

ًوأ      ا           [ :وقال تعاىل َ ََ ً ْْ ََ ْ ُ ُ َ َ[) ٥(. 
ْإن      ا ا                       و     [ :وقال تعاىل ِْ ِْ َُ َ ََ ْ ُ َُ ُ ْ ََ ًُ ً َ  ِ ْ ْ ِ

النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر، . مـن ظلمهـامأي أضيقه وأحرمه عىل :  الضعيفنيأحرج حق   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٦١البن األثري، 

، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح سـنن ابـن ٣٦٧٨ابن ماجه،كتاب األدب، باب حق اليتـيم، بـرقم    )٢(
 .١٠١٥، برقم ٣/١٢، وسلسلة األحاديث الصحيحة، ٢/٢٩٨ماجه، 

، ٦٠٧، ٦٠٦، ٥٣٥٣األهـل، بـرقم البخـاري، كتـاب النفقـات، بـاب النفقـة عـىل : متفق عليـه   )٣(
 .٢٩٨٢ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم، برقم 

  .٢٤٥: اآلية، سورة البقرة   )٤(
 .٢٠: واملزمل، ١٨: اآلية، سورة احلديد: وانظر، ١٢: اآلية، سورة املائدة   )٥(
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٣٧٥ 
ٌ    وا     ر      ِ َ ٌ ُ َُ ُ  َ ْ َ[) ١(. 

وهي النفقة : قال العالمة السعدي رمحه اهللا يف القرض احلسن
الطيبة، التي تكون خالصة لوجه اهللا، موافقة ملرضاة اهللا، من مال حالل 
ًطيب، طيـِّبة به نفسه، وهذا من كرم اهللا تعاىل حيث سامه قرضا، واملال  ً َ

 كثرية، وهو الكريم ًماله، والعبد عبده، ووعد باملضاعفة عليه أضعافا
َّالوهاب، وتلك املضاعفة حملها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبني فقره  ّ

وقال يف موضع آخر عن . )٢(وحيتاج إىل أقل يشء من اجلزاء احلسن
كل نفقة كانت من احلالل إذا قصد هبا العبد وجه اهللا : القرض احلسن

 .)٣(تعاىل، وطلب مرضاته ووضعها يف موضعها
ِ   أ       ء     ن       ا         ا  [: قال اهللا تعاىل ِ ِ َِ َ ِْ ِ ُِ ْ ُ َُ َ ْ ُ ُ َ َْ ْ َ

ُ              و                           وا  ا     وأ     ُ ْ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ  ْ ْْ ْ َْ ُ َ ُ ََ  َ َْ ْ َْ َ ََ ِ ْ ُ ْ
َا    اء َ ُ َ و        ا      ء         ا    ف [: وقال تعاىل. )٤ (]ْ َُ ِ  ِ ِ ِ ِ ٍِ

ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ
َإ     وأ       َْ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ     نِ ُ َ ْ ُ[) ٥(. 
ٌو        ا      ء   ن ا   ِ      [: وقال تعاىل ِ ِ ِ َِ َ   ِ َ ٍَ

ْ ْ ُ ْ ُ َ َ[) ٦(. 
:  قالt ابن اخلطاب  ال يشرتي املسلم صدقته؛ حلديث عمر– ١٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١: اآلية، رة احلديدسو: ، وانظر١٧: سورة التغابن، اآلية   )١(
 .٨٣٩تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص    )٢(
 .٨٦٩املرجع السابق، ص    )٣(
 .٣٨: اآلية، سورة حممد   )٤(
 .٦٠: اآلية، سورة األنفال   )٥(
 .٩٢: سورة آل عمران، اآلية   )٦(
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٣٧٦ 

، فظننت أنه بائعه )٢(ٍ عىل فرس عتيق يف سبيل اهللا فأضاعه صاحبه)١(محلت
ٍبرخص، فسألت رسول اهللا  ُrعن ذلك فقال  :؛ ال تبتعه وال تعد يف صدقتك

 .)٣(فإن العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه] وإن أعطاكه بدرهم[
احلاصل أن النهي عن : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

ال بنية : ًفال جيوز رشاء الصدقة التي تصدق هبا مطلقا، رشاء الصدقة عام
عم وال غريها؛ ألن البائع يتسامح مع املتصدق، والنهي ي، ]هبا[، الصدقة

 .)٤(ًالصدقة واهلبة مجيعا
:  قالt األشعري  الشفاعة يف الصدقة؛ حلديث أيب موسى– ١٤

اشفعوا : ُ إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجته قالrكان رسول اهللا 
 .)٥(تؤجروا، ويقيض اهللا عىل لسان نبيه ما شاء

فيه استحباب الشفاعة ألصحاب احلوائج :  النووي رمحه اهللاقال
أم إىل واحد من ، ٍاملباحة، سواء كانت الشفاعة إىل سلطان ووال ونحومها

ِّالناس، وسواء كانت الشفاعة إىل سلطان يف كف ظلم، أو إسقاط تعزير، 
ٍأو يف ختليص عطاء ملحتاج، أو نحو ذلك، وأما الشفاعة يف احلدود 

 .٣/٣٥٣ملكته إياه، فتح الباري البن حجر، أي تصدقت به يف سبيل اهللا عىل رجل : محلت   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .قرص يف القيام بمؤونته وحسن رعايته: أضاعه صاحبه   )٢(
، ومـسلم، ١٤٩٠، ١٤٨٩البخاري، كتاب الزكاة، باب هل يشرتي صـدقته، بـرقم : متفق عليه   )٣(

 .١٦٢٠كتاب اهلبات، باب كراهة رشاء اإلنسان ما تصدق به، برقم 
 .٤٨٩سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )٤(
، ٤٣٢البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض عىل الـصدقة والـشفاعة فيهـا، بـرقم : متفق عليه   )٥(

، ومسلم، كتاب الرب والصلة، باب  استحباب الـشفاعة فـيام لـيس ٧٤٧٦، ٦٠٢٨، ٦٠٢٧ورقم 
 .٢٦٢٧بحرام، برقم 
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٣٧٧ 
ونحو ذلك فهي ، وكذلك الشفاعة يف تتميم باطل أو إبطال حقفحرام، 

 .)١(حرام
َ                                     [: قال اهللا تعاىل ْ َِ ٌِ ُ َْ َ ْ َ ُْ َ َ ًَ ً َ َ ََ ْ َ

ٍو                                   و  ن ا           ء 
ْ َ َ ٌ َ ِْ َّ ْ َ َُ َُ ً ًَ َُ  ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ُ ْْ َْ َ َِّ      ً ِ ٌ   [:  قال البخاري رمحه اهللا.)٢ (]ُ ْ  نصيب، قال أبو موسى  ] ِ

]È     ِ ْ َ ْ : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا. )٤(أجرين باحلبشية: أي: )٣ (] ِ
... ُأراد املصنف أن الكفل يطلق ويراد به النصيب، ويطلق ويراد به ُ

 .)٥(األجر، وأنه يف آية النساء بمعنى اجلزاء، ويف آية احلديد بمعنى األجر
 ومات عىل اإلسالم؛ ا إذا أسلم صدقة الكافر يثاب عليه– ١٥

ًأرأيت أمورا كنت ! قلت يا رسول اهللا:  قالtحلديث حكيم بن حزام 
ٍمن صدقة، أو عتاقة، أو صلة رحم، فهل فيها من :  هبا يف اجلاهلية)٦(أحتنَّث ٍ

:  ويف لفظ.أسلمت عىل ما أسلفت من خريr :أجر؟ فقال رسول اهللا 
أسلمت عىل ما سلف من خري)٧(. 

 املسألة؛ حلديث عمر بن  الصدقة عىل السائل ولو أفحش يف– ١٦
 .١٦/٤١٦ح النووي عىل صحيح مسلم، رش   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٥: سورة النساء، اآلية   )٢(
 .٢٨: سورة احلديد، اآلية   )٣(
ً                  [: كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعاىل: البخاري   )٤( ً َ ََ َ ََ َْ َ ْْ  .٦٠٢٨قبل احلديث رقم ، ]َ
 .١٠/٤٥٢فتح الباري، البن حجر،    )٥(
 .٣/٣٠٢فتح الباري البن حجر، : أتقرب هبا إىل اهللا تعاىل، وأتعبد له هبا، انظر: أحتنث   )٦(
، ١٤٣٦البخاري، كتاب الزكاة، باب من تصدق يف الرشك ثم أسلم، برقم : متفق عليه   )٧(

 ).١٢٣ (١٩٤ومسلم، كتاب اإليامن، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، برقم 
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٣٧٨ 
واهللا يا رسول اهللا : ً قسام، فقلتrقسم رسول اهللا : ، قالtاخلطاب 

ألوين َّإهنم خريوين بني أن يس: َّلغري هؤالء كان أحق به منهم؛ قال
 .)١(ِّبالفحش أو يبخلوين فلست بباخل

ٌ وعليه رداء rكنت أميش مع رسول اهللا :  قالtوعن أنس بن مالك 
نجراين غليظ احلاشية فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إىل 

 وقد أثرت هبا حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم r صفحة عنق رسول اهللا
ْمر يل من مال اهللا الذي عندك، فالتفت إليه رسول اهللا ! يا حممد: قال ُr ،

 .)٢(ثم أمر له بعطاءفضحك 
ِّ حرمت عليه؛ حلديث أم  الصدقة إذا بلغت حملها جازت ملن– ١٧ ُ

عطية  َّبعث إيل رسول اهللا : ، قالتr بشاة من الصدقة فبعثت ُ
هل :  إىل عائشة قالrإىل عائشة منها بيشء، فلام جاء رسول اهللا 

َال، إال أن  نسيبة بعث:  قالتعندكم يشء؟ َ ْت إلينا من الشاة التي بعثتم ُ
َّإهنا قد بلغت حمله: هبا إليها قال هل عندكم : ويف لفظ للبخاري. اِ
َال، إال يشء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت هبا :  فقالتيشء؟ ْ َ

 .)٣(َّا قد بلغت حملهاإهن: من الصدقة، فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٥٦كاة، باب إعطاء املؤلفة ومن خياف عىل إيامنه، برقم   مسلم، كتاب الز)١(
...  يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهمrالبخاري، كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النبي : متفق عليه   )٢(

 .١٠٥٧، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء املؤلفة ومن خياف عىل إيامنه، برقم ٣١٤٩برقم 
ُب الزكاة، باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة، البخاري، كتا: متفق عليه   )٣(

، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة اهلدية ١٤٩٤ٌ، وباب إذا حتولت الصدقة، برقم ١٤٤٦برقم 
 ولبني هاشم وبني عبداملطلب، وإن كان املهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن rللنبي 

= 
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٣٧٩ 
ِّ حلام تصدق به عليها، فقالrأهدت بريرة إىل النبي :  قالtوعن أنس  ُ ً :

هو هلا صدقة، ولنا هدية)١(. 
 عباس  الصدقة يف عرش ذي احلجة؛ حلديث ابن– ١٨   ،

ُّما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهللا من r :رسول اهللا قال : قال
وال اجلهاد يف سبيل ! يا رسول اهللا:  قالوا- يعني أيام العرش – األيامهذه 

سه وماله ثم مل يرجع رجل خرج بنفوال اجلهاد يف سبيل اهللا، إال : اهللا؟ قال
 .)٢(من ذلك بيشء

كان النبي :  قال  الصدقة يف رمضان؛ حلديث ابن عباس– ١٩
r أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه ] كان[و] باخلري[ أجود الناس

 يلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، u، وكان جربيل جربيل
 .)٤()٣( أجود باخلري من الريح املرسلةrفلرسول اهللا 

سمعت :  قالت  الصدقة عىل اجلريان؛ حلديث عائشة– ٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍل عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة َّالصدقة إذا قبضها املتصدق عليه زا =
 .١٠٧٦حمرمة عليه، برقم 

كتاب ، ، ومسلم١٤٩٥البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا حتولت الصدقة، برقم : متفق عليه   )١(
 .١٠٧٣صحيح مسلم، برقم : وانظر، ١٠٧٥، ١٠٧٤، برقم rالزكاة، باب إباحة اهلدية للنبي 

، وأبو داود واللفظ له، ٩٦٩العيدين، باب فضل العمل يف أيام الترشيق، رقم البخاري، كتاب    )٢(
 .٢٤٣٨كتاب الصوم، باب يف صوم العرش، برقم 

َّاملطلقة، يعني أنه يف اإلرساع باجلود، أرسع من الريح، وعرب باملرسلة إشارة إىل دوام :   املرسلة)٣(
فتح الباري . ع بجوده، كام تعم الريح املرسلة مجيع ما هتب عليههبوهبا بالرمحة، وإىل عموم النف

 .١/٣١البن حجر، 
، ومسلم، كتاب ٣٥٥٤، برقم rالبخاري، كتاب املناقب، باب صفة النبي : متفق عليه   )٤(

 .٢٣٠٨، برقم rالفضائل، باب جوده 
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٣٨٠ 
مازال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه :  يقولrرسول اهللا 

 .)١(َّليورثنه
ما زال جربيل يوصيني باجلار r :قال رسول اهللا :  قالوعن ابن عمر 
ِّحتى ظننت أنه سيورثه ُ)٢(. 

 صدقة يقدمها املسلم فكل. ً فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره– ٢١
ولو كانت وزن ذرة من اخلري؛ وهلذا جاء يف حديث ، هللا تعاىل يثاب عليها

ما من صاحب ذهب وال فضة ال r : يرفعه إىل النبي tأيب هريرة 
ِّيؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ن  ...ارُ

ْفاحلمر؟ قال! يا رسول اهللا: قيل: احلديث وفيه ُ : ُما أنزل عيل يف احلمر ُ َّ
ِ           â :َّإال هذه اآلية الفاذة اجلامعة، يشء ْ َ َْ َ ْ ُ   ل ذرة    ا   ه َ َ ًَ ْ َ ٍْ  َ َ َ *

ُو            ل ذرة   ا   ه َ َ َ َ ٍ ِ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َْ [) ٤)(٣(. 
صناف أهل  تشمل أ مصارف صدقة التطوع مصارف عامة،– ٢٢

من الكفار غري : الزكاة الثامنية، واألصناف التي ال يصح دفع الزكاة إليهم
وهم بنو هاشم ومواليهم، واملامليك، : rاحلربيني، وآل النبي حممد 

من : واألغنياء، واملرأة الفقرية التي حتت غني منفق، ومن تلزم نفقتهم
ج، وأصحاب األصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، والزوجة والزو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٢٤مسلم، كتاب الرب والصلة، باب الوصية باجلار، برقم    )١(
 .٢٦٢٥لم، كتاب الرب والصلة، باب الوصية باجلار، رقم مس   )٢(
 .٨  - ٧: سورة الزلزلة، اآليتان   )٣(
، ومسلم، كتاب الزكاة، ١٤٠٢البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم : متفق عليه   )٤(

 .٢/٤٢٣وانظر مسند أمحد، . ، واللفظ من صحيح مسلم٩٨٧باب إثم مانع الزكاة، برقم 
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٣٨١ 
كبناء املساجد، . املعايص الذين يستخدموهنا يف طاعة اهللا، واجلهات اخلريية

وإصالح الطرق، وجتهيز األموات، واإلنفاق عىل دور وحلقات حتفيظ 
القرآن الكريم، وطباعة املصاحف، والكتب العلمية النافعة، وغري ذلك 

 .من جهات اخلري
، وال يف جهات حمددة، فصدقة التطوع ال حترص يف أشخاص بعينهم

إنام ترصف يف كل ما حيبه اهللا تعاىل من وجوه اخلري، حتى يف اإلحسان إىل 
 .واهللا تعاىل املوفق للصواب. وغري ذلك. احليوانات، والطيور
 :صدقة إعتاق الرقاب: السادس عشر

وقد ورد يف ثواب اإلعتاق، وفك الرقبة : قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا
ًرية، وأن اهللا يعتق بكل عضو عضوا من معتقها، حتى الفرج بالفرج، أحاديث كث ٍ

ْو      ون إ          [ وما ذاك إال؛ ألن اجلزاء من جنس العمل ُ ْ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ ُ 
َ     ن ُ َ ْ  :   أيت ومن األدلة التي ترغب يف اإلعتاق وفضله ما ي)٢)(١ (]َ

َ    ا     ا      [:  قال اهللا تعاىل- ١ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُو   أدراك    ا      * َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ *    َ
ٍر     َ َ ٍأو إ   م      م ذي       * َ ٍَ َ ْ ْ َ ٌَ َ ِْ ِ ْ ِ ٍ      ذا       * َ َ َ ْ َ َ ً ِ ًأو        * َ ِ ِْ ْ َ

ٍذا       َ َ ْ َ َ [) ٣(. 
َ   ا     ا     [ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ من فك : فهال أنفق ماله فيام جيوز به العقبة ]َ

، هذا قول ابن rًغبان ، فيكون خريا له من عداوة حممد الرقاب وإطعام الس
َ   ا     ا     [: زيد ومجاعة، وقيل َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ أي مل يقتحمها وال جاوزها،  ]َ

  .٣٩:   سورة الصافات، اآلية)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦١٦ تفسري القرآن العظيم البن كثري ، ص)٢(
  .١٦ـ -١١:  سورة البلد، اآليات)٣(
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٣٨٢ 
: واالقتحام الدخول يف األمر الشديد، وذكر العقبة هنا مثل رضبه اهللا ملجاهدة

عود النفس، واهلوى، والشيطان يف أعامل الرب، فجعله كالذي يتكلف ص
بعتق الرقبة واإلطعام، وهذا معنى ، مل حيمل عىل نفسه املشقة: العقبة، تقول

، إنه شبه ثقل الذنوب عىل مرتكبها بعقبة، فإذا أعتق رقبة: قول قتادة، وقيل
 قال العالمة )١(وأطعم كان كمن اقتحم العقبة، وجاوزها، وقيل غري ذلك

َ   ا     ا     [: السعدي رمحه اهللا َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ أي مل يقتحمها ويعرب عليها؛ ألنه  ]َ
َ    [: العقبة بقوله] هذه[متبع لشهواته، وهذه العقبة شديدة عليه، ثم فرس 

ٍر    َ َ أو مساعدهتا عىل أداء كتابتها، ومن باب ، بعتقها، أي فكها من الرق ]َ
إهنا عقبة شديدة :  وقال قتادة)٢()أوىل فكاك األسري املسلم عند الكفار

ُو   أدراك    ا     [:  بطاعة اهللا تعاىلفاقتحموها َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ثم أخرب تعاىل عن ]َ
ٍ   ر   [: فقال، اقتحامها َ َ َ  َ[) ٣(    . 

 )٤(كفارة القتل: من  ــ لعظيم أجر عتق الرقاب جعل اهللا تعاىل إعتاقها٢
 من كفارة الوطء rوجعلها النبي . )٦(الظهار  وكفارة)٥(وكفارة اليمني
 .)٧(نيف هنار رمضا

 .)٨( ــ جعلها اهللا تعاىل من أعامل الرب والتقوى٣
  .٤/٤٨٩ تفسري البغوي، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٢٥ تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص)٢(
  .١٤٣٦ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص)٣(
  .٩٥:  سورة النساء، اآلية)٤(
  .٨٩: اآلية،  سورة املائدة)٥(
  .٣: اآلية ،  سورة املجادلة)٦(
، ومـسلم، ٦٧١٠،  البخاري، كتاب كفـارات األيـامن، بـاب مـن أعـان املعـرس يف الكفـارة، بـرقم )٧(

  .١١١١كتاب الصيام، باب تغليظ حتريم اجلامع يف هنار رمضان، برقم 
  .١٧٧: سورة البقرة، اآلية:  انظر)٨(
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٣٨٣ 
 :   ــ جاءت فيها األحاديث الكثرية جدا منها ما يأيت٤

جاء رجل إىل رسول اهللا : ، قالtعن الرباء بن عازب : احلديث األول
rدلني عىل عمل يقربني من اجلنة ويباعدين من النار، قال:  فقال : لئن

يا :  فقالأعتق النسمة، وفك الرقبة: رضت املسألةأقرصت اخلطبة، لقد أع
ال، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك : أو ليستا واحدة؟ فقال! رسول اهللا

 .)١(...الرقبة أن تعني يف ثمنها
ثالثة حق عىل اهللا r :قال رسول اهللا : ل ، قاtعن أيب هريرة : احلديث الثاين

املجاهد يف سبيل اهللا، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد : عوهنم
 .)٢(العفاف

من أعتق رقبة :  قالr، عن النبي t هريرة  عن أيب:احلديث الثالث
ًمسلمة أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه ْ ُ ٍ . قال

سني فانطلقت به إىل عيل بن احلسني فعمد عيل بن احل: سعيد بن مرجانة
 إىل عبد له قد أعطاه به عبد اهللا بن جعفر عرشة آالف درهم، أو ألف ٍ

 .)٣( ))دينار فأعتقه
ه الدارقطني واللفظ له، كتاب الزكـاة، بـاب احلـث عـىل إخـراج الـصدقة، وبيـان قـسمتها،  أخرج)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .))إسناده صحيح((: ، وقال حمققو  املسند١٨٤٧، برقم ٣/٦٠٠، وأمحد يف املسند، ١برقم
 الرتمذي، كتاب فضائل اجلهاد، باب ما جاء يف املجاهـد، والنـاكح، واملكاتـب وعـون اهللا إيـاهم، )٢(

، والنسائي كتاب نكاح األبكار، باب معونـة اهللا النـاكح الـذي يريـد العفـاف، بـرقم ١٦٥٥برقم 
ــق، بــاب املكاتــب، بــرقم ٣٢١٨ ، وحــسنه ٢/٤٢٧،  وأمحــد، ٢٥١٨، وابــن ماجــه، كتــاب العت

، وقـال ابـن بـاز يف حاشـية عـىل بلـوغ املـرام التعليـق عـىل ٢/٢٣٦األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي، 
 .))يد أي عند النسائيبسند ج((: ٣٨٢احلديث رقم 

ِ   ر   [: البخاري، كتاب كفارات األيامن، باب قول اهللا تعاىل:  متفق عليه)٣( ٍأو     َ َ َ ُْ ْ َ : املائدة[ ]َ
َ    [: ، وكتاب العتق، باب يف العتق وفضله، وقوله تعاىل٦٧١٥وأي الرقاب أزكى، برقم ] ٨٩

= 
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٣٨٤ 
أيام امرئ :  قالrعن أيب أمامة وغريه من أصحاب النبي : احلديث الرابع

ًمسلم أعتق امرأ مسلام كان فكاكه من النار، جيزىء كل عضو منه عضوا منه ٍ ً ً ٍ ،
ٍوأيام امرئ مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار، جيزىء كل عضو 
ًمنهام عضوا منه، وأيام امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، 

ًجيزىء كل عضو منها عضوا منه  .)١(اٍ
أي : rسألت رسول اهللا :  قالt عن أيب ذر :احلديث اخلامس
فأي الرقاب :  قلتإيامن باهللا وجهاد يف سبيله: العمل أفضل؟ قال

: فإن مل أفعل؟ قال:  قلتًأغالها ثمنا، وأنفسها عند أهلها: أفضل؟ قال
ًتعني صانعا أو تصنع ألخرقفإن مل أفعل؟ قال:  قال : تدع الناس من

 .)٢( َّرشك؛ فإهنا صدقة تصدق هبا عىل نفسك
 :المنافسة العظيمة في الصدقات: السابع عشر

 كان من أثرى tأسلم أبو بكر ، عندما t صدقات أيب بكر – ١ 
ِثرية، وقد كان يف منزله يوم أسلم أثرياء قريش، فكانت عنده أموال ك

أربعون ألف درهم أو دينار، فاستخدم أمواله كلها يف طاعة اهللا، ومن 
 :ذلك ما يأيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍر     = َ َ َأو إ   م      م ذي     * َ َ ْ ْ ََ ٌ ِْ ٍ ِ َ ْ ِ ٍ      ذا      * ٍ  َ َ َ ْ َ َ ً ِ ، ٢٥١٧برقم ]. ١٥ ــ ١٣البلد، [ ] َ
  ).١٥٠٩ (٢٤ومسلم كتاب العتق، باب فضل العتق، برقم 

، وابن ماجه، كتاب العتق، ١٥٤٧ الرتمذي، كتاب النذور، باب ما جاء يف فضل من أعتق، برقم )١(
، وجـاء يف سـنن أيب ٢/١٨١، وصـححه األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي، ٢٥٢٢باب العتق، برقم 

  .٣٩٦٧داود، من حديث كعب بن مرة، برقم 
، ومــسلم، كتــاب ٢٥١٨ متفـق عليــه، البخـاري، كتــاب العتــق، بـاب أي الرقــاب أفــضل، بـرقم )٢(

  .٨٤اإليامن، باب أفضل األعامل، برقم 
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٣٨٥ 

 :إنفاق ماله في إعتاق الرقاب: الصدقة األولى
َ رقابا كثرية، حفظ منها سبع رقابtأعتق   ًِ بالل، وعامر بن : ُ

أة من بني عبدالدار، وجارية وبنتها، وكانتا المر، فهرية، وزنرية، واهلندية
 .بني مؤمل، وأم عبيس، ريض اهللا عن اجلميع

ّوقد كانت هذه الرقاب يعذب معظمها عىل إسالمها، فأنقذها اهللا بأيب   ُ
 .)١( ينفق أمواله يف خدمة اإلسالم واملسلمنيtوأخذ ، tبكر الصديق 

 .rإنفاق جميع ماله في الهجرة مع رسول اهللا : الصدقة الثانية
 إىل املدينة، ومل يبق ألهله rل الباقي من ماله عندما هاجر مع النبي مح 

 وخرج rملا خرج رسول اهللا :  قالتًشيئا، فعن أسامء بنت أيب بكر 
أبو بكر معه، احتمل أبو بكر معه ماله كله، مخسة آالف درهم أو ستة آالف 

قحافة، وقد ذهب فدخل علينا جدي أبو : درهم، فانطلق هبا معه، قالت
كال يا : قلت: واهللا إين ألراه قد فجعكم بامله مع نفسه، قالت: برصه، فقال

ًأبت، قد ترك لنا خريا كثـريا، قالـت  )٢(ًفأخذت أحجارا فجعلتها فـي  كوة: ً
ً ثم جعلت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده – كان أيب جيعل فيها ماله –يف البيت 

ال : فوضع يده عليه، فقال: ملال، قالتضع يا أبت يدك عىل هذا ا: فقلت
وال واهللا ما : بأس، إن ترك لكم هذا فقد أحسن، ويف هذا لكم بالغ، قالت

ِّترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك ً)٣(. 
يخ ، والكامل يف التار٢/٢٤٣، واإلصابة يف متييز الصحابة، ١/٣٤٠سرية ابن هشام، :   انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨، وتاريخ اخللفاء للسيوطي، ص ٣/٥٨، والبداية والنهاية، ٢/٢٩٠البن األثري، 
 .١٧١٣فصل الكاف، ص ، القاموس املحيط، باب الواو: انظر. ثقب يف احلائط:   الكوة)٢(
ورجال أمحد رجال الصحيح ((: ٦/٥٩، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، ٦/٣٥٠  أخرجه أمحد، )٣(

ً، وعزاه للطرباين أيضا، وانظر أيضا)) وقد رصح بالسامعغري ابن إسحاق،  البداية والنهاية، : ً
= 
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٣٨٦ 

 :تصدقه بماله كله وعمر بالنصف في غزوة تبوك: الصدقة الثالثة
 أن نتصدق، فوافق rأمرنا رسول اهللا :  قالtعن عمر بن اخلطاب 

ًاليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف : ًذلك ماال عندي، فقلت
وأتى أبو : قال. مثله:  قلتما أبقيت ألهلك؟r :مايل، فقال رسول اهللا 

:  قالما أبقيت ألهلك؟r : بكل ما عنده، فقال له رسول اهللا tبكر 
 .)١(ًواهللا ال أسبقه إىل يشء أبدا: أبقيت هلم اهللا ورسوله، قلت

َو        ا     [: وأبو بكر ره أوىل األمة بقوله تعاىل ْ َ ْ َ ُ  َ ُ َ ِا  ي      * َ ْ ُ ِ  
            َ َ َ ُ َ َو          ه            ى * َ ْ ْ َُ ٍ ٍَ ْ َ َِ ِ ُِ َ ْ َ َإ  ا    ء و   ر* ِ َِ ْ َ َْ ِ  ِ  ِ ِ ّ

َا      ْ َ َو   ف     * ْ ْ َ ْ ََ َ َ[) ٢(. 
 :t عثمان  صدقات– ٢
، وكان صاحب جتارة U من األغنياء الذين أغناهم اهللا tكان عثامن  

 ابتغاء مرضاته وما Uوأموال طائلة؛ ولكنه استخدم هذه األموال يف طاعة اهللا 
ًعنده، وصار سباقا لكل خري، ينفق وال خيشى الفقر َّ. 

 : من نفقاته الكثرية عىل سبيل املثال ما يأيتtومما أنفقه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٦٤، وحياة الصحابة للكاندهلوي، ٣٩، وتاريخ اخللفاء لإلمام السيوطي، ص ٣/١٧٩ =
  أخرجه الرتمذي يف كتاب املناقب، باب يف مناقب أيب بكر وعمر )١(   رقم ٥/٦١٤ ،

 أي –حديث حسن صحيح، وأبو داود يف الزكاة، باب الرخصة يف ذلك هذا : ، وقال٣٦٧٥
، والدارمي يف الزكاة، باب الرجل ١٦٧٨، رقم ٢/١٢٩ ،–الرخصة يف إخراج املال كله 

، واحلاكم وصححه عىل رشط مسلم ووافقه ١٦٦٧، رقم ١/٣٢٩يتصدق بجميع ما عنده، 
 .١/٣٢، وأبو نعيم يف احللية، ١/٤١٤الذهبي، 

 .٢١ – ١٧: رة الليل، اآليات  سو)٢(
 حتى إن بعضهم tوقد ذكر غري واحد من املفرسين أن هذه اآليات نزلت يف أيب بكر الصديق 

 .٤/٥٢٢تفسري ابن كثري، : انظر. حكى اإلمجاع من املفرسين عىل ذلك
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٣٨٧ 
أن املاء العذب  املدينة املنورة وجد rعندما قدم النبي :  األوىلالصدقة

من r :قليل، وليس باملدينة ما يستعذب غري بئر رومة، فقال رسول اهللا 
 .)١(يشرتي بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء املسلمني بخري له منها يف اجلنة

 .)٢(من حفر بئر رومة فله اجلنةr :وقال 
 املدينة ال يرشب منها أحد إال rوقد كانت رومة قبل قدوم النبي 

بثمن، فلام قدم املهاجرون املدينة استنكروا املاء، وكانت لرجل من بني غفار 
تبيعنيها r :يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي عني يقال هلا رومة، وكان 

ليس يل وال لعيايل غريها، فبلغ ذلك ! يا رسول اهللا:  فقالبعني يف اجلنة؟
:  فقالr فاشرتاها بخمسة وثالثني ألف درهم، ثم أتى النبي tعثامن 

 .)٣(قد جعلتها للمسلمني:  قال،نعم: أجتعل يل فيها ما جعلت له؟ قال
َّكانت رومة ركية ليهودي يبيع املسلمني ماءها، فاشرتاها عثامن بن : وقيل

 .)٤(عفان من اليهودي بعرشين ألف درهم، فجعلها للغني والفقري وابن السبيل
بعد أن بنى رسول : rتوسعته ملسجد رسول اهللا : الصدقة الثانية

ملسلمون جيتمعون فيه، ليصلوا  مسجده يف املدينة فصار اrاهللا 
صحيح النسائي : ، وانظر٣٦٠٥، رقم ٦/٢٣٥  النسائي يف كتاب الوصايا، باب وقف املساجد )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، وانظر٣٦٩٩ رقم ٥/٦٢٧، t، وأخرجه الرتمذي يف املناقب، باب مناقب عثامن ٢/٧٦٦
 .٧/٥٤، وفتح الباري، ١٠/١٩٦، وحتفة األحوذي، ٣/٢٠٩صحيح الرتمذي، 

ً  البخاري مع الفتح، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا، )٢(  ، ٢٧٧٨، رقم ٥/٤٠٧ً
 .١٥١وطي، ص تاريخ اخللفاء للسي: ، وانظر٨/١١١ ٧/٥٢

: ، وعزاه بسنده إىل البغوي يف الصحابة، وانظر٤٠٨ - ٥/٤٠٧  ذكره ابن حجر يف فتح الباري، )٣(
 .١٠/١٩٦حتفة األحوذي برشح سنن الرتمذي، 

، ٣/٣٩، وأعالم املسلمني خلالد البيطار، ١٠/١٩٠حتفة األحوذي برشح سنن الرتمذي، :   انظر)٤(
 .٥/٤٠٨وفتح الباري، 
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ُ التي يصدر إليهم فيها rالصلوات اخلمس، وحيرضوا خطب النبي 

أوامره ونواهيه، ويتعلمون يف املسجد أمور دينهم، وينطلقون منه إىل 
الغزوات ثم يعودون بعدها؛ ولذلك ضاق املسجد بالناس، فرغب النبي 

rكي تزاد يف  من بعض الصحابة أن يشرتي بقعة بجانب املسجد؛ ل
من يشرتي بقعة آل فالن فيزيدها r :املسجد حتى يتسع ألهله، فقال 

 من t، فاشرتاها عثامن بن عفان يف املسجد بخري له منها يف اجلنة
ف، ثم  بخمسة وعرشين ألف درهم، أو بعرشين أل)١(صلب ماله

 .)٢(أضيفت للمسجد
 .)٣( وأرضاهtووسع عىل املسلمني 

غزوة تبوك عندما أراد الصدقة العظيمة الكثرية يف : الصدقة الثالثة
 الرحيل إىل غزوة تبوك حث الصحابة األغنياء عىل البذل؛ rرسول اهللا 

 لغزو الروم، فأنفق أهل rلتجهيز جيش العرسة، الذي أعده رسول اهللا 
 .ٌّ كل عىل حسب طاقته وجهدهrحابة رسول اهللا األموال من ص

أما عثامن بن عفان فقد أنفق نفقة عظيمة مل ينفق أحد مثلها، فقد 
ثبت أنه أنفق يف هذه الغزوة ثالثامئة بعري بأحالسها وأقتاهبا، وجاء بألف 

ّ يقلبها يف حجره، ويقولr، فأخذ النبي rدينار فنثرها يف حجر النبي  ُ :
ا عمل بعد هذا اليوم؟ما رض عثامن م ٤(ًقاهلا مرارا(. 

صحيح الرتمذي، : ، وانظر٣٧٠٣، رقم ٥/٦٢٧، tذي، كتاب املناقب، باب مناقب عثامن   الرتم)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦٠٦، رقم ٦/٢٣٥، وأخرجه النسائي،كتاب الوصايا، باب وقف املساجد، ٣/٢٠٩

 .٢/٧٦٦صحيح النسائي،:،وانظر٣٦٠٥،رقم٦/٢٣٤  النسائي،كتاب الوصايا،باب وقف املساجد،)٢(
 .٣/٤١ وأعالم املسلمني خلالد البيطار، ،٥/٤٠٨فتح الباري، :   انظر)٣(
 واللفظ له –، واحلاكم ٣٧٠٠ رقم ٥/٦٢٦، t  الرتمذي، يف كتاب املناقب، باب مناقب عثامن )٤(

= 
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٣٨٩ 
ًوهذه نفقة عظيمة جدا تدل عىل صدق عثامن وقوة إيامنه، ورغبته فيام عند اهللا 
تعاىل وإيثار اآلخرة عىل الدنيا، فريض اهللا عنه وأرضاه، فقد حصل عىل الثواب 

 .)١(من جهز جيش العرسة فله اجلنة: ده جزاءالعظيم واجلزاء الذي ليس بع
 :وصول ثواب الصدقات عن األموات إليهم لما يأتي: الثامن عشر

 الصاحلة، فإن لوالديه مثل  ما يفعله الولد الصالح من األعامل– ١
هام، أجره دون أن ينقص من أجره يشء؛ ألن الولد من سعيهام وكسب

َوأن       ِ   ن إ        [:  يقولUواهللا  َ ََ َ َ ِ ِ ْ ْ ِ ْ َ ْ وقال رسول اهللا . )٢ (]َ
r :إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه)٣( . 

 عن عائشة – ٢  :نفسها )٤( إن أمي افتلتت:ًأن رجال قال 
ِومل توص[ ُ، فهل هلا أجر إن تصدقت عنها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت]ُ ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٧/٥٤فتح الباري برشح صحيح البخاري، : ، وانظر٣/١٠٢ وصححه ووافقه الذهبي، – =
، وتاريخ ٧/٢٠١، ٥/٤، والبداية والنهاية، ٤/١٧٢، وسرية ابن هشام، ٨/١١١، ٥/٤٠٨

 صحيح الرتمذي، : ، وانظر٢٦٥، ٢/٢٦٤، وحياة الصحابة، ١٥١اخللفاء للسيوطي، ص 
 .٢/٣٥٣، ٣/٢٢٣، والتاريخ اإلسالمي ملحمود شاكر، ٢١٠، ٣/٢٠٨

ً  البخاري مع الفتح، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا، )١( ، وتقدم ٢٧٧٨، رقم ٥/٤٠٧ً
 .٧/٢٠١ة والنهاية، البداي: خترجيه، وانظر

 .٣٩:   سورة النجم، اآلية)٢(
، ٣٥٢٨  أخرجه أبو داود، كتاب البيوع واإلجارات، باب يف الرجل يأكل من مال ولده برقم )٣(

، والنسائي، كتاب ١٣٥٨والرتمذي، كتاب األحكام، باب الوالد يأخذ من مال ولده، برقم 
اجه، كتاب التجارات، باب احلث عىل ، وابن م٤٤٥٤البيوع، باب احلث عىل الكسب، برقم 

، ١٦٢، ١٢٦، ٦/٤١، وأمحد، ١٥٨٠، والطياليس، ٢/٤٦، واحلاكم، ٢١٣٧املكاسب، برقم 
! ، ووافقه الذهبيصحيح عىل رشط الشيخني((:  وقال احلاكم٢٢٠، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٣، ١٧٣

اهد من حديث عبداهللا وهو خطأ من وجوه ال يتسع املجال لبياهنا، وله ش: وقال األلباين رمحه اهللا
 . بسند حسن٢١٤، ٢٠٤، ٢/١٧٩رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد، : بن عمرو

 .  بضم املثناة وكرس الالم، أي سلبت، عىل ما مل يسم فاعله، أي ماتت فجأة)٤(
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٣٩٠ 

 .)١(] عنهاَّفتصدق[، نعم: ؟ قال]ويل أجر[
 – أخا بني ساعدة - عبادة  بن أن سعد : عن ابن عباس – ٣

، وأنا يا رسول اهللا إن أمي توفيت: توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال
فإين :  قال،نعم: ، فهل ينفعها إن تصدقت بيشء عنها؟ قالغائب عنها

 .)٣(ٌ صدقة عليها)٢(فأشهدك أن حائطي املخرا
إن أمي ماتت، :  اهللايا رسول: قلت:  عن سعد بن عبادة قال– ٤

 سقي املاء : قالفأي صدقة أفضل؟:  قلتنعم: أفأتصدق عنها؟ قال
 .)٤(فتلك سقاية سعد باملدينة

، ومسلم، كتاب الزكاة، ١٣٨٨  أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء ١٠٠٤ثواب الصدقة عن امليت إليه، برقم باب وصول 

، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إذا مات ٢٨٨١ُفيمن مات عن غري وصية يتصدق عنه، برقم 
، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب ٣٦٧٩الفجأة هل يستحب ألهله أن يتصدقوا عنه، برقم 

 .٦/٥١، وأمحد، ٢٧٨ – ٦/٢٧٧، ٤/٦٢، والبيهقي، ٢٧١٧ َّالدين قبل الوصية، برقم
والسياق للبخاري يف إحدى روايتيه، والزيادة األخرية له يف الرواية : قال األلباين رمحه اهللا 

 .األخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، وملسلم األوىل
 .  أي املثمر، سمي بذلك ملا خيرف منه أي جينى من الثمرة)٢(
برقم ... أريض أو بستاين صدقة هللا عن أمي: خرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال  أ)٣(

، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غري وصية يتصدق عنه برقم ٢٧٥٦
، والرتمذي، كتاب ٣٦٨٥، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عىل امليت برقم ٢٨٨٢

 – ٣٥٠٥ – ٣٠٨٠، وأمحد، ٦/٢٧٨، والبيهقي، ٦٦٩ عىل امليت، برقم الزكاة، باب الصدقة
 . والسياق له٣٥٠٨

، وأبو داود، ٣٦٦٤، ٣٦٦٣  أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكر االختالف عىل سفيان، برقم )٤(
 ، وابن ماجه، كتاب األدب، باب صدقة املاء، برقم١٦٨١كتاب الزكاة، باب يف فضل سقي املاء، برقم 

 .٥/٢٨٥، وأخرجه أمحد، ٥٦١ – ٢/٥٦٠، وحسنه األلباين يف صحيح النسائي، ٣٦٨٤
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إن أيب مات وترك : r للنبي ًأن رجال قال: t عن أيب هريرة – ٥

ِّماال ومل يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال ُ ُِ ً :نعم)٢)(١(. 
 :القناعة والعفة: التاسع عشر

 هي الرضا بام قسم اهللا تعاىل وراحة القلب :وم القناعةمفه -١
 .)٣(بذلك

 : منها ما يأيتمدح القناعة والعفة جاء يف ذلك أحاديث -٢
 t حديث عبداهللا بن حمصن اخلطمي عن أبيه :احلديث األول

 معاىف يف )٤(ًمن أصبح منكم آمنا يف رسبهr :قال رسول اهللا : قال
 .)٧(])٦(بحذافريها [ له الدنيا)٥( أحيزتجسده، عنده قوت يومه، فكأنام

، والنسائي كتاب ١٦٣٠  أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إىل امليت، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٧١، وأمحد، ٦/٢٧٨، والبيهقي، ٣٦٥٠الوصايا، باب فضل الصدقة عىل امليت، برقم 

ًول الثواب والقرب املهداة إىل أموات املسلمني أكثر من مخسة وعرشين دليال   وقد ذكرت يف وص)٢(
ثواب القرب : يف آخر صالة اجلنائز من كتاب صالة املؤمن وقد أفردهتا يف رسالة مستقلة بعنوان

 .املهداة إىل أموات املسلمني
، ٢٢٨جاين، ص ، والتعريفات للجر٤/١١٥النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، :   انظر)٣(

 .١٠/١٣٦احلديث، 
. يف بيته: يف مسلكه وطريقه، وقيل: يف أهله وعياله، وقيل: وقيل، أي يف نفسه:  يف رسبهً  آمنا)٤(

، وحتفة األحوذي ١٠/١٣٦ جامع األصول البن األثري، يف نفسه((واختار ابن األثري األول 
 .٧/١١للمبارك فوري، 

 .٢٣٤٦الرتمذي، برقم . مجعت: ت  حيز)٥(
 مل أجد هذه اجلملة يف األصول التي رجعت إليها، ولكن زادها ابن األثري يف جامع هاحذافري((  )٦(

عايل اليشء : ، أهنا يف املشكاة، ومعنى حذافري٧/١١األصول، وذكر املباركفوري يف التحفة، 
 .١٠/١٣٦أي بأرسها، الواحد حذفار جامع األصول،:عطاه الدنيا بحذافريهاأ: ونواحيه، يقال

، وابن ماجه، كتاب الزهد، ٢٣٤٦حدثنا عمرو بن مالك، برقم :   الرتمذي، كتاب الزهد، باب)٧(
= 
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 حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص :احلديث الثاين   : أن
 .)١( بام آتاهًقد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه اهللا:  قالrرسول اهللا 

ً، أن ناسا من t حديث أيب سعيد اخلدري :احلديث الثالث
 فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه rاألنصار سألوا رسول اهللا 

ما يكن عندي من خري فلن أدخره : فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال
َّنكم، ومن يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغن يغنه اهللا، ومن يتصرب يصربه ع ِ

ًاهللا، وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب ً ٌ َ ُ)٢(. 
 r عنه أن رسول اهللا t حديث عمر بن اخلطاب :احلديث الرابع

َّلو أنكم كنتم توكلون عىل اهللا حق توكله لرزقكم كام يرزق الطري، : قال
 .)٥()٤ً(، وتروح بطانا)٣ً(تغدو مخاصا

! قال رجل يا رسول اهللا:  قالtحديث أنس : احلديث اخلامس
 .)٦(اعقلها وتوكل: أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويف صحيح ٢/٥٤٣، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ٤١٤١باب القناعة، برقم  =
 .٣٠٠األدب املفرد، برقم 

 .١٠٥٤مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، برقم   )١(
، ومسلم، كتاب ١٤٦٩البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، برقم :   متفق عليه)٢(

 .١٠٥٣الزكاة، باب فضل التعفف، برقم 
 .١٠/١٤٠جامع األصول، . اجلياع اخلاليات البطون من الغذاء:   اخلامص)٣(
 .١٠/١٤٠الشباع املمتلئات البطون، جامع األصول، :   البطان)٤(
، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ٢٣٤٤كتاب الزهد، باب يف التوكل عىل اهللا، برقم :   الرتمذي)٥(

 .٢/٢٧٤، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٤١٦٤التوكل واليقني، برقم 
، وحسنه األلباين يف صحيح ٢٥٧حدثنا عمرو بن عيل، برقم : ٌمة، باب  الرتمذي، كتاب القيا)٦(

= 
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َو    ا        ا إن            [: قال اهللا تعاىل ِ ِ ْ ُ َْ ُ ْ ُ ْ َِ ُ  َ ِ  َ َ َ[) ١(. 

ُو             ا          [: Uوقال  ُُ ْ َ َ ََ َْ ِ  َ َ ْ  َ َ َ[) ٢(. 
:  قالr، أن رسول اهللا t غنى النفس؛ حلديث أيب هريرة – ٣

َغنى عن كثرة العرضليس ال  .)٤(، ولكن الغنى غنى النفس)٣(َ
ليس املسكني الذي يطوف :  قالr أن رسول اهللا tوعن أيب هريرة 

والتمرة  )٥(ُاألكلة واألكلتان: ويف رواية. عىل الناس فرتده اللقمة واللقمتان
ًوالتمرتان، ولكن املسكني الذي ال جيد غنى يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه 

إنام املسكني الذي : ويف لفظ] ًإحلافا[ال يقوم فيسأل الناس ] ويستحي، أو[
ُواقرؤا إن شئتم، يتعفف َ       ن ا   س [: يعني قوله تعاىل: َ ْ َ َ ُ َ َ 
ًإ      َ ْ ِ[) ٧)(٦(. 
: rقال رسول اهللا :  قالt الرىض بالقليل؛ حلديث أيب هريرة – ٤

وال تنظروا إىل من هو فوقكم فهو أجدر ، انظروا إىل من هو أسفل منكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦١٠الرتمذي،  =
 .٢٣:   سورة املائدة، اآلية)١(
 .٣:   سورة الطالق، اآلية)٢(
 .١٠/١٤١َّما يتموله اإلنسان ويقتنيه من املال وغريه، جامع األصول، :   العرض)٣(
، ومسلم، كتاب ٦٤٤٦اب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، برقم البخاري، كت:   متفق عليه)٤(

 .١٠٥١الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض، برقم 
 .١٠/١٤٢جامع األصول، .  املرة الواحدة من األكل– وبالفتح –اللقمة :  بضم اهلمزة  األكلة)٥(
 .١٠/١٤٢جامع األصول، : اإلحلاح واإلكثار منها: لةاإلحلاف يف املسأ: ًا  إحلاف)٦(
،  وتقدم خترجيه يف ١٠٣٩، ومسلم، برقم ٤٥٣٩، ١٤٧٩، ١٤٧٦البخاري، برقم :   متفق عليه)٧(

 .مصارف الزكاة، مرصف املساكني
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نظر أحدكم إىل من  إذا: ويف لفظ.  نعمة اهللا عليكم)١(ن ال تزدرواأ
ِّفضل عليه يف املال واخللق، فلينظر إىل من هو أسفل منه ممن فضل  ُِّ ُِ ْ َ

 .)٢(عليه
 :عىل النحو اآليت :الجائزة والممنوعة: أنواع المسألة: العشرون

 :يف أحاديث منها المسألة المذمومة وردت – ١
ما :  قالrالنبي أن :  حديث عبداهللا بن عمر :احلديث األول
 .)٣(ُلناس حتى يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم ايزال الرجل يسأل
من r :قال رسول اهللا :  قالt حديث أيب هريرة :احلديث الثاين

 .)٤(ًنام يسأل مجرا، فليستقل أو يستكثرًسأل الناس أمواهلم تكثرا، فإ
قال رسول اهللا :  قالt حديث سمرة بن جندب :احلديث الثالث

r :ُّإن املسألة كد يكد هبا الرجل وجهه ًإال أن يسأل الرجل سلطانا، ، ٌّ ُ
 )٧)(٦(املسائل كدوح: ولفظ أيب داود والنسائي. )٥(منهأو يف أمر ال بد 

أن  يكدح هبا الرجل وجهه، فمن شاء أبقى عىل وجهه ومن شاء ترك، إال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٤٣جامع األصول البن األثري، . االحتقار، والعيب واالنتقاص: االزدراء:   تزدروا)١(
لينظر إىل من هو أسفل منه وال ينظر إىل من هو : ٌالبخاري، كتاب الرقاق، باب:   متفق عليه)٢(

 .٢٩٦٣، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٦٤٩٠فوقه، برقم 
، ومسلم، ٤٧١٨، ١٤٧٤ًالبخاري، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرا، برقم :   متفق عليه)٣(

 .١٠٤٠هية املسألة للناس، برقم كتاب الزكاة، باب كرا
 .١٠٤١  مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة  املسألة، برقم )٤(
 .٦٨١  الرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف النهي عن املسألة، برقم )٥(
 .١٠/١٤٥جامع األصول، . اخلموش:   كدوح)٦(
 .١٠/١٤٥جامع األصول، . اخلدش: ُّتعب يف طلب الرزق، والكد فهو السعي والٌّكد((  وأما )٧(
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وسمعت شيخنا . )١(ُ بدايسأل الرجل ذا سلطان، أو يف أمر ال جيد منه 

هذا يدل عىل أن مسائل السلطان ال بأس هبا؛ : ابن باز رمحه اهللا يقول
ومن يستعفف يعفه : ني، ولكن التعفف أفضلألنه ويل بيت مال املسلم
 .)٢(ِاهللا، ومن يستغن يغنه اهللا

:  قالr عن النبي t حديث الزبري بن العوام :احلديث الرابع
 ألن يأخذ أحدكم حبله فيأيت بحزمة حطب عىل ظهره، فيبيعها، فيكف

 .)٣(ٌاهللا هبا وجهه خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
سألت رسول اهللا :  قالt حديث حكيم بن حزام :احلديث اخلامس

rفأعطاين، ثم سألته فأعطاين، ثم سألته فأعطاين، ثم قال  : َّيا حكيم إن هذا
ٌخرضة َ ِ ُ حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإرشاف )٤(َ ٌُ

لعليا خري من اليد ُ، اليد اٍنفس مل يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع
 )٥(يا رسول اهللا، والذي بعثك باحلق ال أرزأ: فقلت: فقال حكيم السفىل

ًأحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا ً يدعو حكيام إىل العطاء tفكان أبو بكر . ً
ً دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال tفيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر 

، والرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما ١٦٣٩  أبو داود، كتاب الزكاة، باب ما جتوز فيه املسألة، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والنسائي كتاب الزكاة، باب مسألة الرجل ذا سلطان، برقم ٦٨١جاء يف النهي عن املسألة برقم 

 . وغريه١/٣٦٧ واأللباين يف صحيح الرتمذي، ، وصححه الرتمذي،٢٥٩٩
 .٢٥٩٩  سمعته منه أثناء تقريره عىل سنن النسائي، احلديث رقم )٢(
، ٢٣٥٣، ورقم ٢٠٧٥، ورقم ١٤٧١  البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، برقم )٣(

 .t نحوه، من حديث أيب هريرة ١٠٤٢، ومسلم، برقم ١٤٧٠وأخرج البخاري، برقم 
 .١٠/١٤٩جامع األصول، . أن املال حمبوب إىل الناس: الناعم الطري، واملراد به: اخلرض:   خرضة)٤(
 .١٠/١٥٠جامع األصول، . ًال آخذ منه شيئا، واإلرزاء النقص:   أرزأ)٥(
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ُسلمني عىل حكيم أين أعرض عليه حقه من إين أشهدكم معرش امل]: عمر[ ٍ
ً فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول اهللا هذا الفيء ٌ

]r [حتى تويف)١(. 
د رسول اهللا كنا عن:  قالt حديث عوف بن مالك :احلديث السادس

r :تسعة أو ثامنية، أو سبعة فقال :أال تبايعون رسول اهللا؟ - َوكنا حديث
 أال تبايعون رسول اهللا؟: قد بايعناك يا رسول اهللا، ثم قال:  قلنا–ٍعهد ببيعة 

:  قالأال تبايعون رسول اهللا؟: هللا، ثم قالقد بايعناك يا رسول ا: فقلنا
عىل أن : َقد بايعناك يا رسول اهللا، فعالم نبايعك؟ قال: وقلنا، فبسطنا أيدينا

 وتطيعوا] وتسمعوا[والصلوات اخلمس، ، ًتعبدوا اهللا وال ترشكوا به شيئا
 فلقد رأيت بعض أولئك النفر ،ًشيئا وال تسألوا الناسوأرس كلمة خفية، 

 .)٢(َّيناوله إياه] أن[ًيسقط سوط أحدهم فام يسأل أحدا 
من يكفل يل r :قال رسول اهللا :  قالt حديث ثوبان :احلديث السابع

ُشيئا وأتكفل له باجلنة؟أن ال يسأل الناس  َّ ًًأنا؛ فكان ال يسأل أحدا :  فقال ثوبان
 .)٣(ًشيئا

من r :قال رسول اهللا :  حديث ابن مسعود قال:احلديث الثامن
 أوشك اهللا له ّأصابته فاقة فأنزهلا بالناس مل تسد فاقته، ومن أنزهلا باهللا

، ٢٧٥٠، ورقم ١٤٧٢قم البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، بر:   متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٣٥، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفىل، برقم ٦٤٤١، ٣١٤٣

، وما بني املعقوفني من سنن أيب ١٠٤٣  مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة املسألة للناس، برقم )٢(
 .١٦٤٢داود، برقم 

، وصححه األلباين يف صحيح سنن ١٦٤٣ألة، برقم   أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهية املس)٣(
 .١/٤٥٧أيب داود 
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 .)١(بالغنى، إما بموت عاجل، أو غنى عاجل

 : المسألة الجائز وردت في أحاديث منها– ٢
، )٢(ُحتملت محالة:  قالt  حديث قبيصة بن خمارق اهلاليل:احلديث األول

ثم  أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا:  أسأله فيها، فقالrُفأتيت رسول اهللا 
ًرجل حتمل محالة فحلت له : ُّيا قبيصة إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة: قال َّ

، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حتى يصيبها ثم يمسك
ًسدادا من عيش، ورجل  – أو قال –  من عيش)٣(ًاملسألة حتى يصيب قواما

ًلقد أصابت فالنا :  من قومه)٥( حتى يقول ثالثة من ذوي احلجا)٤(أصابته فاقة
ًسدادا من عيش،  – أو قال – ًفحلت له املسألة حتى يصيب قواما من عيش، فاقة

 .)٧(ً يأكلها صاحبها سحتا)٦(ًفام سواهن من املسألة يا قبيصة سحتا
الرجل ذا  إال أن يسأل... :  وفيهtحديث سمرة : احلديث الثاين

ُ سلطان، أو يف أمر ال جيد منه بد  .)٨(اٍ
، وصححه األلباين يف صحيح سنن ١٦٤٥  أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف االستعفاف، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٥٨أيب داود 
: بنيأي يستدينه ويدفعه يف إصالح ذات ال: املال الذي يتحمله اإلنسان: احلاملة:   محالة)٢(

 .١٠/١٥٥، وجامع األصول، ٧/١٣٩كاإلصالح بني قبيلتني، ونحو ذلك، رشح النووي، 
ما يغني من اليشء وما يقوم به أمر اإلنسان من ماء، وما : ِالقوام والسداد بمعنى واحد: ًا  قوام)٣(

 .١٠/١٥٦، وجامع األصول، ٧/١٣٩ُّتسد به احلاجة، رشح النووي، 
 .١٠/١٥٦، وجامع األصول، ٧/١٤٠الفقر، رشح النووي، :   فاقة)٤(
 .١٠/١٥٦، وجامع األصول، ٧/١٣٩العقل، رشح النووي، :   احلجا)٥(
 .١٠/١٥٦جامع األصول، . احلرام، سمي بذلك ألنه يسحت الربكة ويذيبها، أو ألنه هيلك آكله:   السحت)٦(
 .١٠٤٤ مسلم، كتاب الزكاة، باب من حتل له املسألة، برقم  )٧(
، وتقدم خترجيه حتت احلديث الثالث من أنواع ٦٨١، والرتمذي، برقم ١٦٤٢  أبو داود، برقم )٨(

= 
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٣٩٨ 

 t األشعري  ال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة؛ حلديث أيب موسى– ٣
ملعون من سأل بوجه اهللا، وملعون من :  يقولrأنه سمع رسول اهللا 

ًسئل بوجه اهللا ثم منع سائله، ما مل يسأل هجرا ُ)١()وعن رفاعة . )٢t أن 
 ُملعون من سأل بوجه اهللا وملعون من سئل بوجه:  قالrرسول اهللا 

 .)٣(اهللا فمنع سائله
من استعاذ باهللا r :قال رسول اهللا : بداهللا بن عمر قالوعن ع

فأعيذوه، ومن سأل باهللا فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم 
ًمعروفا فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد 

وإين أسألك بوجه اهللا t :ويف حديث معاوية بن حيدة . )٤(كافأمتوه
Uبام بعثك ربك إلينا؟ قال  :باإلسالم٥( احلديث(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .املسألة املذمومة =
ًأي ما مل يسأل أمرا قبيحا، وال يليق، وحيتمل أنه أراد ما مل يسأل سؤاال: ً  هجرا)١( ً . ً قبيحا بكالم قبيحً

 .١/٦٥٢املنذري يف الرتغيب والرتهيب، 
رواه الطرباين يف الكبري، وإسناده حسن عىل ضعف يف : ٣/١٠٣  قال اهليثمي يف جممع الزوائد، )٢(

رواه الطرباين ورجاله رجال ((: ١/٦٥٢وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب، . بعضه مع توثيق
قال األلباين يف الصحيحة . امن بن صالح وهو ثقة، وفيه كالمالصحيح إال شيخه حييى بن عث
 .٢٢٩٠ لكنه قد توبع كام بينته يف الصحيحة((: ويف صحيح الرتغيب والرتهيب

 .حسن((: ١/٥١٣واحلديث قال األلباين عنه يف صحيح الرتغيب والرتهيب،  
اين يف صحيح الرتغيب ، وقال األلب٩٤٣، برقم ٢٢/٣٧٧  أخرجه الطرباين يف الكبري، )٣(

 .حسن لغريه((: ١/٥١٣والرتهيب، 
، والنسائي، كتاب الزكاة، باب ١٦٧٢  أبو داود، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل باهللا؛ برقم )٤(

 .٢/٢١٧، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٢٥٦٧، برقم Uمن سأل باهللا 
، وحسنه األلباين يف صحيح ٢٥٦٨ برقم ،U  النسائي، كتاب الزكاة، باب من سأل بوجه اهللا )٥

 .٥/٣٢، ويف إرواء الغليل، ٢/٢١٨النسائي، 
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٣٩٩ 
وهذا ال بأس به، : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

والسؤال بوجه اهللا ال يسأل به إال اجلنة، أو ما يقرب إليها، وهذا مما 
 .)١(يقرب إليها

وعن ابن عباس   أن رسول اهللا rقال  : أال أخربكم بخري
رجل آخذ برأس فرسه يف : بىل يا رسول اهللا، قال:  قلناًالناس منزال؟

نعم يا :  قلنا حتى يموت أو يقتل، وأخربكم بالذي يليه؟Uسبيل اهللا 
رجل معتزل يف شعب يقيم الصالة، ويؤيت الزكاة، ويعتزل : رسول اهللا، قال

الذي : نعم يا رسول اهللا، قال:  قلنارشور الناس، وأخربكم برش الناس؟
 .)٢( وال يعطى بهUُيسأل باهللا 

ًوسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يذكر أن هذا فيمن سأل حقا له؛ كأن 
أسألك باهللا أن ال : ني الذي عندك، أو يقولأسألك باهللا أن تقضيني دي: يقول

: كأن يقول، تؤذيني، أو غري ذلك، أما من سأل باهللا بغري حق فال جتب إجابته
 .أسألك باهللا أن تعطيني أموالك، أو غري ذلك فيام ال حق له فيه

 حلديث عمر بن  قبول العطاء من غري مسألة وال إرشاف؛– ٤
أعطه :  يعطيني العطاء، فأقولr قد كان رسول اهللا: ، قالtاخلطاب 

أعطه أفقر إليه مني، فقال : ًأفقر إليه منِّي، حتى أعطاين مرة ماال، فقلت
 وال سائل، )٣(ما جاءك من هذا املال وأنت غري مرشفr :رسول اهللا 

 .٢٥٦٨  سمعته منه أثناء تقريره عىل سنن النسائي، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  والرتمذي، كتاب ٢٥٦٨ وال يعطى به، برقم U النسائي، كتاب الزكاة، باب من يسأل باهللا )٢(

، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ١٦٥٢برقم فضائل اجلهاد، باب ما جاء أي الناس خري، 
 .٢٥٥، ويف األحاديث الصحيحة، برقم ١/٢٣٥، ويف صحيح سنن الرتمذي، ٢/٢١٨

وأنت غري  طامع فيه، وال : االطالع عليه، والتعرض له، واملراد: ُاإلرشاف عىل اليشء:   مرشف)٣(
= 
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٤٠٠ 
َّخذه فتموله أو تصدق به، :  ويف لفظفخذه، وما ال فال تتبعه نفسك

 فال )١(وما جاءك من هذا املال وأنت غري مرشف وال سائل فخذه، وما ال
ًفمن أجل ذلك كان ابن عمر ال يسأل أحدا : قال سامل تتبعه نفسك

ُشيئا، وال يرد شيئا أعطيه ً ًُّ)٢(. 
 :الزهد والورع: الحادي والعشرون

 هو الكف عام ال ينبغي، ثم استعري للكف عن املباح :عالور
 .)٣(واحلالل

ترك ما ال ينفع يف : ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل أن الزهد
قال ابن القيم رمحه اهللا . )٤(ُترك ما خياف رضره يف اآلخرة: اآلخرة، والورع

 .)٥(يف الزهد، والورع، وأمجعها: وهذه العبارة من أحسن ما قيل: تعاىل
 :الزهد عىل ثالثة أوجه: وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٦٢جامع األصول، . طالب له =
 أي ما ال يكون عىل هذه الصفة، بل تكون نفسك تؤثره ومتيل إليه، فال تتبعه نفسك، :  ما ال)١(

 .١٠/١٦٣جامع األصول البن األثري، . واتركه، فحذف هذه اجلملة؛ لداللة احلال عليها
ف نفس، ًالبخاري، كتاب الزكاة، باب من أعطاه اهللا شيئا من غري مسألة وال إرشا:   متفق عليه)٢(

َ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة األخذ ملن أعطي من ٧١٦٤، ٧١٦٣، ورقم ١٤٧٣برقم  ُ
 .١٠٤٥غري مسألة وال إرشاف، برقم 

 .٥/١٧٤، والنهاية البن األثري، ٤/٥٦  الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي، )٣
دارج السالكني ، وم٢٠/١٤٢ ٥٦١، ١٠/٥١١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، :   انظر)٤(

 .٢/١٠البن القيم، 
 .٢/١٠  مدارج السالكني البن القيم، )٥(
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٤٠١ 
 . ترك احلرام، وهو زهد العوام:األول
 . ترك الفضول من احلالل، وهو زهد اخلواص:والثاين
 .)١( ترك ما يشغل عن اهللا، وهو زهد العارفني:الثالث

ُوال يعلق املؤمن قلبه بالدنيا؛ فإ ِّ الدنيا t : قال يف حديث أيب هريرة rنه ُ
 .)٢(املؤمن وجنة الكافر سجن

ومعناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع : قال اإلمام النووي رمحه اهللا
من الشهوات املحرمة، واملكروهة، مكلف بفعل الطاعات : يف الدنيا

هذا، وانقلب إىل ما أعد اهللا تعاىل له، من الشاقة، فإذا مات اسرتاح من 
النعيم الدائم، والراحة اخلاصة، من النقصان، وأما الكافر فإنام له من 
ذلك ما حصل يف الدنيا مع قلته، وتكديره باملنغصات، فإذا مات صار 

 .)٣(إىل العذاب الدائم، وشقاء األبد
َّرب أشعث :  قالr أن رسول اهللا tوعن أيب هريرة  مدفوع باألبواب، ُ
 .)٤(لو أقسم عىل اهللا ألبره

 وما يف ريف من يشء rتويف رسول اهللا :  قالتوعن عائشة 
َّ يف رف يل، فأكلت منه حتى طال عيل، )٥(ٍيأكله ذو كبد إال شطر شعري ٍّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٢  مدارج السالكني، البن القيم، )١(
 .٢٩٥٦  مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر، برقم )٢(
 .١٨/٣٠٥  رشح النووي عىل صحيح مسلم، )٣(
 .٢٦٢٢ضعفاء، برقم   مسلم، كتاب الرب والصلة، باب فضل ال)٤(
 .٤/٦٨٨جامع األصول، . يشء من شعري:   شطر شعري)٥(
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٤٠٢ 

 .)١(فكلته، ففني
ألستم يف طعام ورشاب ما شئتم، لقد رأيت :  قالtوعن النعامن بن بشري 

لقد رأيت : ويف لفظ عن عمر. )٣( ما يمأل به بطنه)٢(َّ ما جيد من الدقلrنبيكم 
 .)٤(ً يظل اليوم يلتوي ما جيد دقال يمأل به بطنهrرسول اهللا 

وكل ما فيها ، وينبغي للعبد املسلم أن يعلم بأن الدنيا فانية وزائلة
يتغري ويزول؛ ألهنا إىل اآلخرة طريق، وهي مزرعة لآلخرة عىل  

 :التحقيق، وقد دل عىل ذلك الكتاب والسنة عىل النحو اآليت
 :أما األدلة من الكتاب الكريم العزيز

َو    أ[:  فقال اهللا تعاىل– ١ َ َْ َن    ن ا   س أ   وا  ة        َ ْ ًَ ََ َ ً َ ِ  ُُ  َ ُْ َ
ِ              و   رج                     ِ          َ ْ ْ َُ َ َ ْ ْ ِْ َ َ َ ٍ  ِ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ ُ ِ َ َ ُ ُ ْ َ    ونَ ُ َ ْ ِ  أ  ا   و  را            ن *َ َو       ُ ِ ِ ِ َ ََ ً ْْ ْ َُ َ ً َ َُ ُ َ ُ وز     وإن    * ُ ُْ ًِ َ َُ ْ ُذ          ع َ َ  َ َ ِ َ ا    ة ا      وا َ  ة     ر ِ         َ َِ ِ ِ ُ ْ َ ّْ َ ََ ْ ُ َ ِ ِْ َ َ ْ[) ٥(. 

ُإ        ا    ة ا         ء أ     ه[:  وقال اهللا تعاىل– ٢ َ ْ َْ ْ َْ ٍ َ ََ َ  َ َ ِ َ ُ َ ِ    َ ِ
َا    ء         ِ     ت ا رض          ا   س وا    م     إذا  َِ  َ ُ ََ َ ْْ ََ َْ ُْ  َُ َُ ْ  ِ ِ ُِ َ َ ْ ِ َ َأ  ت ا رض ز      واز    و   أ     أ      درون       أ       َْ ُ َُ َ َ ََ َ  َْ َْ ََ َ َُ ِ َِ ُ  ْ َُ َ َ َ ْْ َ   ُ َ ْ

َأ         أو    را           َ ْ َ ً ْ َْ َ َ َ ََ ًَ ْ َ َ    ا   ن         ِ          ُ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ ً
 .٢٩٧٣  مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن املؤمن، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨/٣٢١متر رديء، رشح النووي عىل صحيح مسلم، : َّ  الدقل)٢(
 .٢٩٧٧  مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن املؤمن، برقم )٣(
 .٢٩٧٨زهد، باب الدنيا سجن املؤمن، برقم   مسلم، كتاب ال)٤(
 .٣٥ – ٣٣: اآليات،   سورة الزخرف)٥(
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٤٠٣ 
َ     ا َ  ت    م      ون ُُ  َ ََ َ ْ َ ٍّ َ ِ ِِ ْ ُ[) ١(. 

َوا  ب         ا    ة ا         ء أ     ه    [: U وقال – ٣ َِ ُ ُ َْ ْ ْ ََ ْ َْ ٍ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ َِ
َا    ء         ِ     ت ا رض               روه ا    ح و  ن  َ ََ َْ ُْ َ ُ ِّْ ُ ْ ََ ً َ  ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ِ

ًا           ء     را ِ َ ْ ُ ٍ
ْ َ ِ ّ ُ َ َ ُ  [) ٢(. 

ٍو   أو          ء[:  وقال تعاىل– ٤
ْ َ ْ ِ ِْ ُ ُ َ َ     ع ا    ة ا      َ َْ  ِ َ ْ ُ َ َ َ
َوز      و       ا      وأ    أ        ن َُ َِ ِْ َ َ َ ََ َ ََ ْ ٌَ ْ َ

ِ  َ ْ َُ ِ[ )٣(. 
َ    ا  ار ا َ  ة                    ون [:  وقال تعاىل– ٥ ُ ِ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ َ َ َُ َ ْ ُ  ْ

َ   ا    ا رض و     دا وا               ِ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ُ َُ َ َ َ ْْ ًَ َ َ َ ْ  ُ[) ٤(. 
ِ     ء      إ  و       ا     وإ    [: وقال تعاىل– ٦ ِْ َ ْ َِ َِ َُ ْ ُ ُ ُ َ ْ   ٌ َ ٍ

ْ َ ُ
َ     ن ُ َ ْ ُ[) ٥(. 

َ    أو          ء     ع ا    ة ا      [: ال اهللا تعاىل وق– ٧ َ ْْ  ِ َ ْْ ُ َُ َ ََ َ ٍَ
ْ

ِ ِ ُ
ِ        ن َو       ا      وأ          آ   ا و    ر ِ  ُ  َ ََ ْ ّْ َْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ِ  ِ َِ َ ٌ َ

ِ  َ ْ[) ٦(. 
ُو   ا    ة ا      إ      و    و   ار [:  وقال سبحانه– ٨  َ َ َ َْ َ َ ٌَ ْ ٌ ِ  ِ َ َْ  ُ َ

َا َ  ة               ن أ        ن َ َُ َِ ِْ َ َ ُ  َ َ ِ ِ ٌ ْ َ ُ َ ْ[) ٧(. 
 .٢٤: اآلية،   سورة يونس)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥:   سورة الكهف، اآلية)٢(
 .٦٠: اآلية،   سورة القصص)٣(
 .٨٣: اآلية،   سورة القصص)٤(
 .٨٨: اآلية،   سورة القصص)٥(
 .٣٦: اآلية،   سورة الشورى)٦(
 .٣٢: اآلية، عام  سورة األن)٧(
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٤٠٤ 

ِْ و     ه ا    ة ا      إ      و    وإن [: U وقال اهللا – ٩ َِ َ َ ٌَ ِ َِ َ ٌْ ْ  َ َ ُ َ ِ َ
ِ  ا    ان       َا  ار ا َ  ة    ْ ََ ْ َُ َ َ َ َ َ ِ ْ َ َ  ا      ن  ُ َ ْ َ ُ[) ١(. 

َا    ا أ    ا    ة ا          و    وز  [:  وقال تعاىل– ١٠ ِ َ ٌَ ْ َ َ ٌْ ِ َ َْ  ُ  َ َ َ ُ َ ْ  ٌ
َو            و         ا   ال وا و د          أ     ََ ْ َ ٍ ِْ ْ َْ ِ ََ َ ََ ْ َ ْ َ ََ َْ ِْ َ ِ ٌ ٌُ َ ُ ُ ََ َ
ِ      اه     ا       ن       و   ا َ  ة  ِا    ر             َِ  َ  ْ ِ َ ً ََ ُْ ُُ  ُ َُ ْ ُ َُ َ ُ ََ ُ َُ ُ َ

ْ  اب      و    ة    ا  ور  ان و   ا  َ َ َ َ َ ٌٌ َ ْ ٌِ ِ  َ ِ ِ َِ ْ ٌ َ َ ُ   ة ا      إ     ع َ َ َ  ِ َ َْ  ُ َ
ِا   ور ُ ُ ْ[) ٢(. 

ٍ              ن [:  وقال تعاىل– ١١ َ َ ْ َ َ ْ َ ُو     و   ر ِ  ذو * ُ  َ َّ َ َ َُ ْ ْ َ
ِ   ل وا   اما َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ[) ٣(. 

ُ     م إ      ه ا    ة [: وقال تعاىل عن مؤمن آل فرعون– ١٢  َ َ ْ ِ ِِ َ َ ِ ْ ََ
َا         ع وإن ا َ  ة    دا ٌَ

ِ َ  َ ِ ْ  ِْ َ ََ ِر ا   ارَ َ َ ْ ُ[) ٤(. 
 الناس يف الدنيا، rَّ فقد زهد النبي وأما األدلة من السنة املطهرة،

 .rَّورغبهم يف اآلخرة، بفعله وقوله 
حديث عائشة  أما فعله فمنه – ١ قالت  : خرج النبيr 

 .)٥(ومل يشبع من خبز الشعري

 .٦٤:   سورة العنكبوت، اآلية)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠:   سورة احلديد، اآلية)٢(
 .٢٧ -٢٦:   سورة الرمحن، اآليتان)٣(
 .٣٩: اآلية،   سورة غافر)٤(
 .٥٤١٤ وأصحابه يأكلون، برقم r  البخاري، كتاب األطعمة، باب ما كان النبي )٥(
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٤٠٥ 
 .)١(إال إحدامها متر ما أكل آل حممد أكلتني يف يوم:  وقالت– ٢
َّإنا كنا لننظر إىل اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين وما  : وقالت– ٣

: ما كان يقيتكم؟ قالت: ، فقال عروة نارrأوقدت يف أبيات رسول اهللا 
 .)٢(التمر واملاء: األسودان

َّلو كان يل مثل أحد ذهبا ما يرسين أن ال يمر عيل ثالث r : وقال – ٤ ً ُ
ْوعندي منه يشء إال يشء أرصده لدين َ ُُ ُ)٣(. 

به، فدخل َّ فأثر يف جن أنه اضطجع عىل حصريr وقد ثبت عنه – ٥
يا : ، وملا استيقظ جعل يمسح جنبه فقالtعليه عمر بن اخلطاب 

ما يل وللدنيا، ما r :ًرسول اهللا لو أخذت فراشا أوثر من هذا؟ فقال 
 مثيل ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة

 .)٤(ساعة من هنار ثم راح وتركها
 حممد من طعام ثالثة أيام ما شبع آلt : وقال أبو هريرة – ٦

واملقصود أهنم مل يشبعوا ثالثة أيام متوالية، والظاهر أن . )٥(حتى قبض
ان بسبب قلة اليشء عندهم، عىل أهنم قد ًسبب عدم شبعهم غالبا ك

 .٦٤٥٥ وأصحابه وختليهم عن الدنيا، برقم rالنبي   البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٤٥٩ وأصحابه، وختليهم عن الدنيا، برقم r  البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي )٢(
البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون، واحلجر والتفليس، باب أداء الديون، :   متفق عليه)٣(

 .٩٩١باب تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة، برقم ، ومسلم، كتاب الزكاة، ٢٣٨٩برقم 
، ١٣٧٧، برقم ٤٤ بلفظه، والرتمذي بنحوه، يف كتاب الزهد، باب ١/٣٠١  أمحد يف املسند، )٤(

، وصححه ٤١٠٩وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم 
 .٢/٣٩٤، وصحيح ابن ماجه، ٢/٢٨٠األلباين يف صحيح الرتمذي، 

ْ   ا        ت    رز     [:   البخاري، كتاب األطعمة، باب قول اهللا تعاىل)٥( َ ُّ َ َُ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ  .٥٣٧٤اآلية، برقم  ]ُ
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٤٠٦ 

 .)١(ولكن يؤثرون عىل أنفسهم، جيدون
َ من أدم r فراش رسول اهللا كان:  قالت وعن عائشة – ٧

ُوحشوه ليف ُ)٢(. 
 .)٣(ًتارزق آل حممد قو اللهم اجعلr : ومع هذا كله يقول – ٨
ًقد أفلح من أسلم، ورزق كفافاr : وقال – ٩ ِ َوقنعه اهللا بام آتاه، ُ َّ)٤(. 

 :هوأما قوله يف التزهيد يف الدنيا والتحذير من االغرتار هبا، فكثري، ومن
َّ السوق يوما فمرr دخل النبي – ١٠  بجدي صغري األذنني ميت، ً

ما نحب أنه :  قالواأيكم حيب أن هذا له بدرهم؟: فأخذه بأذنه ثم قال
 واهللا لو كان حيا :  قالواأحتبون أنه لكم؟: لنا بيشء، وما نصنع به؟ قال

فواهللا للدنيا أهون :   فكيف وهو ميت؟ فقال)٥(ٌّنه أسكًكان عيبا فيه؛ أل
 .)٦(عىل اهللا من هذا عليكم

من كانت r : قال رسول اهللا : قالt عن أنس بن مالك – ١١
اآلخرة مهه جعل اهللا غناه يف قلبه، ومجع له شمله، وأتته الدنيا وهي 

َّ، ومن كانت الدنيا مهه؛ جعل اهللا فقره بني عينيه، وفرق عليه ةراغم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤٩، ٩/٥١٧فتح الباري البن حجر، :   انظر)١(
 .٦٤٥٦ وأصحابه وختليهم عن الدنيا، برقم r  البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي )٢(
 وأصحابه وختليهم عن rالبخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي : ق عليه  متف)٣(

 .١٠٥٥، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، واللفظ له، برقم ٦٤٦٠الدنيا، برقم 
 .١٠٥٤  مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، برقم )٤(
 .مصطلم األذنني مقطوعهام:   األسك)٥(
 .٢٩٥٧م، كتاب الزهد والرقائق، برقم   مسل)٦(
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٤٠٧ 
 .)١(قدر له شمله، ومل يأته من الدنيا إال ما

من :  قالr أن رسول اهللا t عن أيب موسى األشعري – ١٢
َّ أرض بآخرته، ومن أحب آخرته أرض بدنياه، فآثروا ما يبقى أحب دنياه
 .)٢(عىل ما يفنى

يا :  أنه ملا حرضته الوفاة قالt عن أيب موسى األشعري – ١٣
 r إين سمعت رسول اهللا معرش األشعريني، ليبلغ الشاهد الغائب،

ُحالوة الدنيا مرة اآلخرة، ومرة الدنيا حالوة اآلخرة: يقول ُ)٤)(٣(. 
 :األتقى األزهد يف الدنيا:  أول من يدخل اجلنة– ١٤

ًليها دخوال عىل املسلم أن يعلم أن الداخلني إىل اجلنة يكون أسبقهم إ
 :، وأزهدهم يف الدنيا عىل النحو اآليتUأتقاهم هللا تعاىل، وأعلمهم به 

 .rمحمد :  أول من يدخل الجنة– ١
آيت باب اجلنة يوم القيامة، r :قال رسول اهللا :  قالtعن أنس 

ُبك أمرت ال أفتح : من أنت؟ فأقول حممد، فيقول: فأستفتح، فيقول اخلازن ُ ِ ُ
 .)٥(ٍألحد قبلك

، وصححه األلباين يف صحيح ٢٤٦٥حدثنا سويد، برقم :   الرتمذي، كتاب صفة القيامة، باب)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٥٠ – ٩٤٩، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ٢/٥٩٣الرتمذي، 

رتغيب ، قال اإلمام املنذري يف ال٤/٣١٩، واحلاكم، ٧٠٩، وابن حبان، رقم ٤/٤١٢  أمحد، )٢(
وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب . رواه أمحد ورواته ثقات((: ٤٧٤٤والرتهيب، برقم 
 .٣٢٨٧ً وذكر له شاهدا يف األحاديث الصحيحة، برقم صحيح لغريه((: ٣٢٤٧عىل احلديث رقم 

، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٤/٣١٠ احلاكم وصححه ووافقه الذهبي، )٣(
 . من هذا الكتاب١٠٢ – ٨٧أحاديث يف الورع والزهد، ص : وينظر. ٣٢٤٨برقم 

 . من هذا الكتاب١٠٢-٨٧أحاديث يف الورع والزهد، ص :   ينظر)٤(
  ًأنا أول من يشفع يف اجلنة، وأكثر األنبياء تبعا((: r  مسلم، كتاب اإليامن، باب قول النبي )٥(

 .١٩٧، برقم ١/١٨٨
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٤٠٨ 
ًأنا أكثر األنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا r :قال رسول اهللا :  قالtوعنه 

 .)١(باب اجلنة أول من يقرع
 .r أمة محمد – ٢

نحن اآلخرون األولون r :قال رسول اهللا :  قالtعن أيب هريرة 
ُيوم القيامة، ونحن أول من يدخل اجلنة، بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا 

، فهذا يومهم ُوأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا اهللا ملا اختلفوا فيه من احلق
ًفاليوم لنا، وغدا لليهود، ) يوم اجلمعة: قال(الذي اختلفوا فيه، هدانا اهللا له 

 .)٢(رىوبعد غد للنصا
 : الفقراء– ٣

يدخل الفقراء اجلنة قبل r :قال رسول اهللا :  قالtعن أيب هريرة 
يدخل فقراء : ويف لفظ للرتمذي. )٣( بخمسامئة عام، نصف يوماألغنياء

 .)٤(مخسامئة عاماملسلمني اجلنة قبل األغنياء بنصف يوم وهو 
وعن جابر بن عبداهللا   قال رسول اهللا :  قالr : يدخل

 .)٥(ًأغنيائهم بأربعني خريفا فقراء املسلمني قبل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ًأنا أول من يشفع يف اجلنة، وأكثر األنبياء تبعا((: rإليامن، باب قول النبي كتاب ا،   مسلم)١(
 .١٩٦، برقم ١/١٨٨

 .٨٥٥، برقم ٢/٥٨٥  مسلم، كتاب اجلمعة، باب هداية هذه األمة ليوم اجلمعة )٢(
   أخرجه الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم،)٣(

، وحسنه األلباين يف ٤١٢٢كتاب الزهد، باب منزلة الفقراء، برقم ، ، وابن ماجه٢٣٥٣برقم 
 .٢/٣٩٦، ويف صحيح ابن ماجه، ٢/٢٧٥صحيح الرتمذي، 

  الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم، برقم )٤(
 .احلديث السابق: ، وانظر٢٣٥٤

ذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم، برقم   الرتم)٥(
= 
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٤٠٩ 
إن :  يقولrسمعت رسول اهللا :  قالوعن عبداهللا بن عمرو 

 . )١(ًفقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إىل اجلنة بأربعني خريفا
أن الفقراء منهم من يسبق األغنياء :  أعلمواجلمع بني احلديثني واهللا

ًبخمسامئة عام، ومنهم من يسبق بأربعني عاما، بحسب أحوال الفقراء 
وال يلزم من . كام يتأخر مكث العصاة املوحدين بسبب أحواهلم، واألغنياء

سبق الفقراء يف الدخول ارتفاع منازهلم عليهم؛ بل قد يكون املتأخر أعىل 
َه يف الدخول، فالغني إذا حوسب عىل غناه فوجد قد منزلة وإن سبقه غري ِ ُ

شكر اهللا تعاىل فيه، وتقرب إليه بأنواع الرب، واخلري، والصدقة، واملعروف 
كان أعىل درجة من الفقري الذي سبقه يف الدخول، ومل يكن له تلك األعامل، 

 من والسيام إذا شاركه الغني يف أعامله وزاد عليه فيها، واهللا ال يضيع أجر
السبق، والرفعة، وقد جيتمعان وينفردان، : فاملزية مزيتان. ًأحسن عمال

فيحصل لواحد السبق والرفعة، ويعدمهام آخر، وحيصل آلخر السبق دون 
الرفعة، وآلخر الرفعة دون السبق، وهذا بحسب املقتىض لألمرين أو 
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  فهرس اآليات القرآنية-١
 

 الصفحة رقمها اآلية م
 

١-  ]ذَِلكتَِّقينى ِللْمدِفيِه ه بيال ر الِْكتَاب *٣٦ ٤-٢ ]....الَِّذين 
٢-  ]عوا مكَعاركَاةَ وَآتُوا الزالةَ ووا الصَأِقيم٤٢، ١١ ٤٣ ]َ......و 
 ٣١٥، ٢٤٨، ١٧ ٨٣ ] اَهللاوِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإسراِئيَل ال تَعبدون ِإالَّ[  -٣
 ١١ ٨٣ ].وا ِللنَّاِس حسنًا وَأِقيموا الصالةَ وَآتُوا الزكَاةَوقُولُ[  -٤
٥-  ]ٌوا َألنْفُِسكُمما تُقَدمكَاةَ وَآتُوا الزالةَ ووا الصَأِقيم١١ ١١٠ ]و 
 ٣٦٣ ١٦٤ ]كَالَِّذي ينِْفقُ مالَه ِرَئاء النَّاِس وال يْؤِمن ِباللَّهَِ[  -٦
٧-  ]الِْبر سشِْرقلَيـْم  ٣١٥، ٢٤٨، ١٢ ١٧٧ ]ِ.... َأن تُولُّوا وجوهكُم ِقبَل ال
٨-  ]اهللا ِمن ما َآتَاهِبم خَلُونبي الَِّذين نبسحال ي٢٤،  ١٨٠ ]....و 
٩-  ]لَه رخَي وا فَهرخَي عتَطَو ن٢٩٥، ٢٤٩ ١٨٤ ]..................فَم 
 ٣٠٢،  ٣٩ ١٩٥ ]...............ه يِحب الْمحِسِنينوَأحِسنُوا ِإن اللَّ[-١٠
١١-]ِبيناَألقْرِن وياِلدٍر فَِللْوخَي ِمن ا َأنْفَقْتُم٣١٤ ٢١٥ ]......قُْل م 
 ٢٤٨ ٢١٥ ].....يسَألُونَك ماذَا ينِْفقُون قُْل ما َأنْفَقْتُم ِمن خَيٍر[-١٢
١٣-] قِْرضذَا الَِّذي ي ننًامسا حضقَر ٣٧٤ ٢٤٥ ]...........اللَّه 
 ٣٠٧ ٢٥٤ ].يا َأيها الَِّذين َآمنُوا َأنِْفقُوا ِمما رزقْنَاكُم ِمن قَبِل[-١٤
 ٣٠٣، ٣٤ ٢٦١ ].مثَُل الَِّذين ينِْفقُون َأموالَهم ِفي سِبيِل اللَِّه كَمثَِل[-١٥
 ٣٦٤ ٢٦٣-٢٦٢ ]هم ِفي سِبيِل اللَِّه ثُم ال يتِْبعونالَِّذين ينِْفقُون َأموالَ[-١٦
١٧-]نِبالْم قَاِتكُمدِطلُوا صنُوا ال تُبَآم ا الَِّذينها َأي٣٦٤، ٣٦٣ ٢٦٤ ]...ي 
 ٣١٩ ٢٦٥ ].ومثَُل الَِّذين ينِْفقُون َأموالَهم ابِتغَاء مرضاِة اللَِّه[-١٨
١٩-]دَأح دونَاٍبَأيَأعنَِخيٍل و نَّةٌ ِمنج لَه تَكُون َأن ٣٦٤ ٢٦٦ ].كُم 
٢٠-]تُمبا كَساِت مبطَي نُوا َأنِْفقُوا ِمنَآم ا الَِّذينها َأي١١٩، ١٠٢ ٢٦٧ ].ي  ،

٣٣٣، ١٧٩، ١٨١ 
 ٢٤٤ ٢٦٨  ]...الشَّيطَان يِعدكُم الْفَقْر ويْأمركُم ِبالْفَحشَاِء واهللا[-٢١
 ٣٣٠، ٢٤٤ ٢٧١ ]......ِإن تُبدوا الصدقَاِت فَِنِعما ِهي وِإن تُخْفُوها[-٢٢
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 ٣١٩ ٢٧٢ ]َ..وما تُنِْفقُوا ِمن خَيٍر فََألنْفُِسكُم وما تُنِْفقُون ِإالَّ[-٢٣
 ٣٩٣ ،٢٤٧ ،٢٤٤ ٢٧٣ ]ِللْفُقَراِء الَِّذين ُأحِصروا ِفي سِبيِل اهللا ال يستَِطيعون[-٢٤
 ٣٠٣ ٢٧٤ ]ًَ.الَِّذين ينِْفقُون َأموالَهم ِباللَّيِل والنَّهاِر ِسرا وعالِنية[-٢٥
 ٣٠٢، ٤١ ٢٧٦ ]...يمحقُ اللَّه الربا ويرِبي الصدقَاِت يمحقُ اللَّه الربا[-٢٦
 ٢٢٧، ١٢ ٢٧٧ ]....قَامواِإن الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلـحاِت وَأ[-٢٧

 

٢٨-]نِْفِقينالْمو الْقَاِنِتينو اِدِقينالصو اِبِرين٣٥٥ ١٧ ]......الص 
 ٣٧٥، ٣٣٣، ٣١٢ ٩٢ ]...لَن تَنَالُوا الِْبر حتَّى تُنِْفقُوا ِمما تُِحبون وما تُنِْفقُوا[-٢٩
٣٠-]ِفي الس نِْفقُوني الَِّذينالْكَاِظِميناِء ورالضاِء و٣٥٥، ١٦ ١٣٤ ]َ.ر 
ـْمسكَنَةُ[-٣١  ٢٤٦ ١١٢ ].....................وضِربتْ علَيِهم ال
٣٢-]اهللا ِمن ما َآتَاهِبم خَلُونبي الَِّذين نبسحال ي١٢٩، ١٢٨، ٢٦ ١٨٠ ]....و 

 

 ٣٢٦ ١ ].وا ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم ِمن نَفٍْسيا َأيها النَّاس اتَّقُ[-٣٣
 ٢٤٤ ٦ ]ومن كَان غَِنيا فَلْيستَعِففْ ومن كَان فَِقيرا فَلْيْأكُْل[-٣٤
 ٢٥٠ ٨ ].......وِإذَا حضر الِْقسمةَ ُأولُو الْقُربى والْيتَامى[-٣٥
 ٢٥٠ ٣٦ ]......قُربى والْيتَامىوِبالْواِلديِن ِإحسانًا وِبِذي الْ[-٣٦
٣٧-]ْؤِمنُونال يالنَّاِس و ِرَئاء مالَهوَأم نِْفقُوني الَِّذين٣٦٣ ٣٩-٣٨ ]و 
 ١٦١، ١٧٠ ٥٩ ]يا َأيها الَِّذين َآمنُوا َأِطيعوا اهللا وَأِطيعوا الرسوَل[-٣٨
 ١٦١ ٦٥ ]..موك ِفيما شَجرفَال وربك ال يْؤِمنُون حتَّى يحكِّ[-٣٩
ـَم تَر ِإلَى الَِّذين ِقيَل لَـهم كُفُّوا َأيِديكُم وَأِقيموا[-٤٠  ١٢  ٧٧ ]...َأل
 ٣٧٧ ٨٥ ]...من يشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَه نَِصيب ِمنْها[-٤١
٤٢-] رَأم نِإلَّا م ماهونَج ِفي كَِثيٍر ِمن رقٍَةال خَيد٣١٩ ١١٤ ].ِبص 
٤٣-]وهِللَِّه و ههجو لَمَأس نِدينًا ِمم نسَأح نم٣١٨ ١٢٥ ].....و 
 ٢٤٤ ١٣٥ ]..........ِإن يكُن غَِنيا َأو فَِقيرا فَاله َأولَى ِبِهما[-٤٤
٤٥-]ْؤِمنُونالمكَاةَ والز ْؤتُونالْمالةَ والص ِقيِمينالم١٢ ١٦٢ ].و 





  فهرس اآليات القرآنية-١

 

٤١٤ 
 الصفحة رقمها اآلية م

 

 ٢٠٣ ٢ ]...وتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْوى وال تَعاونُوا علَى[-٤٦
 ٣٧٤، ١٢ ١٢ ]..لَِئن َأقَمتُم الصالةَ وآتَيتُم الزكَاةَ وآمنْتُم ِبرسِلي[-٤٧
٤٨-]ْؤِمِنينم كُنْتُم كَّلُوا ِإنلَى اللَِّه فَتَوع٣٩٣ ٢٣ ]............و 
٤٩-]مهكَاةَ والز ْؤتُونيالةَ والص ونِقيمي ١٢ ٥٥ ]......الَِّذين 
 ٢٥٠ ٨٩ ]....فَكَفَّارتُه ِإطْعام عشَرِة مساِكين ِمن َأوسِط ما[-٥٠
٥١-]اِكينسم امةٌ طَعكَفَّار ٢٥٠ ٩٥ ].........................َأو 

 

٥٢-]ما ِإالَّونْياةُ الديةُا الْحاَآلِخر ارلَلدو ولَهو ٤٠٣ ٣٢ ]... لَِعب 
٥٣-]رغَيوشَاٍت ورعنَّاٍت مالَِّذي َأنْشََأ ج وه٤٧،١٠٢، ٢١، ١٩ ١٤١ ].........و 
٥٤-]تَّقُوني ا ِللَِّذينهَأكْتُبٍء فَستْ كُلَّ شَيِسعِتي ومحر٣٨ ،١٥ ١٥٦ ]...و 
٥٥-]باِتي ِللَِّه رممو اييحمِكي ونُسالِتي وص ٣١٨ ١٦٣-١٦٢ ]قُْل ِإن 

 

٥٦-]مهِجلَتْ قُلُوبو اللَّه ِإذَا ذُِكر الَِّذين ْؤِمنُونا الْم٣٥٤ ٤-٢ ]ِإنَّم 
 ٤٠ ٣٩ ]ِ....... تَكُون ِفتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه ِللَّهالحتَّى [-٥٧
 ٢٥٠ ٤١ ]فََأن ِللَِّه خُمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى[-٥٨
٥٩-]كُمفَّ ِإلَيوِبيِل اللَِّه يٍء ِفي سشَي ا تُنِْفقُوا ِمنم٣٧٥ ٦٠ ].و 

 

٦٠-]طُوا ِمنْهُأع قَاِت فَِإندِفي الص كلِْمزي نم مِمنْه٩ ٣-١ ]او 
  ،١٢٨ ،٣٤، ٢٤ ٣٥-٣٤ ]....والَِّذين يكِْنزون الذَّهب والِْفضةَ وال ينِْفقُونَها[-٦١

١٦٣، ١٦٢ ،
١٧٠ 

 ١٢ ٥ ]...فَِإن تَابوا وَأقَاموا الصالةَ وآتَوا الزكَاةَ فَخَلُّوا[-٦٢
 ١٣ ١١ ] فَِإخْوانُكُمفَِإن تَابوا وَأقَاموا الصالةَ وآتَوا الزكَاةَ[-٦٣
 ١٣ ١٨ ]....ِإنَّما يعمر مساِجد اهللا من آمن ِباهللا والْيوِم اآلِخر[-٦٤
٦٥-]وكعا لَاتَّبا قَاِصدفَرسا وا قَِريبضرع كَان ١٧٨ ٤٢ ]لَو 
 ٤٣ ٥٤ ]فَروا َأنَّهم كَوما منَعهم َأن تُقْبَل ِمنْهم نَفَقَاتُهم ِإالّ[-٦٦
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 ٩ ٥٨ ]وِمنْهم من يلِْمزك ِفي الصدقَاِت فَِإن ُأعطُوا ِمنْها[-٦٧
٦٨-]اِمِلينالْعاِكيِن وسالْـماِء وقَاتُ ِللْفُقَردا الص٢٢٢، ١٦، ٩ ٦٠ ]ٌ..ِإنَّم ،

٢٣٥، ٢٣٣ ،
٢٤٤، ٢٣٦ ،
٢٦١، ٢٤٧ ،
٢٧٦، ٢٧٠ 

 ١٣ ٧١ ]..ن الزكَاةَ ويِطيعون اُهللاويِقيمون الصالةَ ويْؤتُو[-٦٩
 ٣٩ ٧٢-٧١ ]والْـمْؤِمنُون والْـمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض[-٧٠
 ٣٢٨، ٣٢٧ ٧٩ ].....الَِّذين يلِْمزون الْمطَّوِعين ِمن الْمْؤِمِنين ِفي[-٧١
 ٣٥٥ ٩٢ ] يِجدواَ حزنًا َأالّتَولَّوا وَأعينُهم تَِفيض ِمن الدمِع[-٧٢
، ٤٣، ٢٩، ١٦ ١٠٣ ].خُذْ ِمن َأمواِلـِهم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم ِبها[-٧٣

١٨١، ١٣٧، ٦٨ 
٧٤-]ِسِنينحالْم رَأج ِضيعال ي اللَّه ٣٠٢ ،٣٩ ١٢٠ ]................ِإن 
٧٥-]ةً وِغيرنَفَقَةً ص نِْفقُونال يوةً والال كَِبيرونقْطَع٣١٩ ١٢١ ]. ي 

 

 ٤٠٣، ٣٤١ ٢٤ ]..ِإنَّما مثَُل الْحياِة الدنْيا كَماٍء َأنْزلْنَاه ِمن السماِء[-٧٦
٧٧-   
٧٨-]ِقيندتَصِزي الْمجي اللَّه نَا ِإنلَيقْ عدتَص٣٠٢، ٢٩٤ ٨٨ ].......و 

 

 ٣٣٠ ٢٢ ]....والَِّذين صبروا ابِتغَاء وجِه ربِهم وَأقَاموا الصالةَ[-٧٩
 

 ٣٣ ٧ ]ْ............وِإذْ تََأذَّن ربكُم لَِئن شَكَرتُم َألِزيدنَّكُم[-٨٠
 ٣٣٠، ٣٠٦ ٣١ ]..ْل ِلِعباِدي الَِّذين َآمنُوا يِقيموا الصالةَ وينِْفقُواقُ[-٨١
ـْحياِة الدنْيا[-٨٢  ١٧٨ ٣٣ ]...................ِلتَبتَغُوا عرض ال

 

 ٣١٥ ٩٠ ]...ِإن اللَّه يْأمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتَاِء ِذي الْقُربى[-٨٣
 ٣٣١ ٧٥ ]ضرب اللَّه مثَال عبدا مملُوكًا ال يقِْدر علَى شَيٍء[-٨٤
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ـِْمسِكين وابن السِبيِل[-٨٥  ٣٤٥ ،٣١٥، ٢٤٩ ٢٦ ]..وَآِت ذَا الْقُربى حقَّه وال
 ٣٤٥ ٣٠-٢٦ ]وَآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكين وابن السِبيِل وال[-٨٦

 

 ٤٠٣، ٣٤١ ٤٦-٤٥ ]. كَماٍء َأنْزلْنَاه ِمنواضِرب لَهم مثََل الْحياِة الدنْيا[-٨٧
ـَم يِجدوا عنْها مصِرفًا[-٨٨  ٢٣٦ ٥٣ ]......................ول
ـِمساِكين يعملُون ِفي الْبحِر[-٨٩  ٢٤٧، ٢٣٨ ٧٩ ]َأما السِفينَةُ فَكَانَتْ ل
 ٥ ٨١ ]...به زكَاةً وَأقْرفََأردنَا َأن يبِدلَـهما ربهما خَيراً ِمنْ[-٩٠

 

٩١-]اِني ِبالصصَأواالويتُ حما دكَاِة مالز١٧ ،١٣ ٣١ ].........ِة و 
 ١٨ ٥٥-٤٥ ]ِ...واذْكُر ِفي الِْكتَاِب ِإسماِعيَل ِإنَّه كَان صاِدقَ الْوعد[-٩٢
 ١٣ ٥٥ ]اِة وكَان ِعنْد ربِهوكَان يْأمر َأهلَه ِبالصالِة والزكَ[-٩٣
٩٤-]دىا هوتَداه اهللا الَِّذين ِزيدي٣٦ ٧٦ ]...................و 

 

 ١٧، ١٣ ٧٣ ]وجعلْنَاهم َأِئمةً يهدون ِبَأمِرنَا وَأوحينَا ِإلَيِهم ِفعَل[-٩٥
 

٩٦-]ـَه  ٢٤٥ ٢٨ ].م ويذْكُروا اسم اهللا ِفي َأياٍمِليشْهدوا منَاِفع ل
 ٣٦ ،١٤، ١٣ ٤١ ]...الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي اَألرِض َأقَاموا الصالةَ وآتَوا[-٩٧
٩٨-] خِْبِتينشِِّر الْمبِجلَتْ* وو اللَّه ِإذَا ذُِكر ٣٥٥ ٣٥-٣٤ ]....الَِّذين 

 

٩٩-]الَِّذينوكَاِة فَاِعلُونِللز م٢١ ٤ ]...................... ه 
١٠٠]ْؤِمنُونالْـم َأفْلَح قَد*الِتِهمِفي ص مه ١٥ ٤-١ ].....الَِّذين 
 ٣٩ ١١-٩ َ]...والَِّذين هم علَى... والَِّذين هم ِللزكَاِة فَاِعلُون[١٠١

 

١٠٢]نكِّي مزاهللا ي لَِكنشَاءو٥ ٢١ ]...................... ي 
 ٥٠ ٢٢ ]..يوال يْأتَِل ُأولُو الْفَضِل ِمنْكُم والسعِة َأن يْؤتُوا ُأوِل[١٠٣
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١٠٤]اِدكُمِعب ِمن ـِِحين  ٢٤٥ ٣٢ ].وَأنِْكحوا اَأليامى ِمنْكُم والصال
 ١٨، ١٤ ٣٧ ]ِ...كِْر اهللا وِإقَامِرجاٌل ال تُلِْهيِهم ِتجارةٌ وال بيع عن ِذ[١٠٥
 ٣٦ ٥٤ ]............................وِإن تُِطيعوه تَهتَدوا[١٠٦

 

١٠٧]كَانوا وقْتُري لَمِرفُوا وسي ِإذَا َأنْفَقُوا لَم الَِّذين٣٤٤ ٦٧ ]..و 
 

 ٢٠ ٣-١ ]......هدى*مِبيٍنطس ِتلْك َآياتُ الْقُرَآِن وِكتَاٍب [١٠٨
١٠٩]مهكَاةَ والز ْؤتُونيالةَ والص ونِقيمي ١٤ ٣ ]......الَِّذين 

 

 ٣٥٥ ٥٤ ]َ...ويدرءون ِبالْحسنَِة السيَئةَ وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُون[١١٠
 ٤٠٣ ٦٠ ]....ِة الدنْيا وِزينَتُهاوما ُأوِتيتُم ِمن شَيٍء فَمتَاع الْحيا[١١١
١١٢]كاهللا ِإلَي نسا َأحكَم ِسنَأح٣٠٤، ٣٢ ٧٧ ]....................و 
 ٤٠٣ ٨٣ ].ِتلْك الدار اَآلِخرةُ نَجعلُها ِللَِّذين ال يِريدون علُوا[١١٣
لَيِه  وجهه لَه الْحكْم وِإكُلُّ شَيٍء هاِلك ِإالّ[١١٤

 ]َ...تُرجعون
٤٠٣ ٨٨ 

 

 ٤٠٤ ٦٤ ]َ.. لَهو ولَِعب وِإن الداروما هِذِه الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ[١١٥
 

 ٢٠٧ ٣٠ ]...............ِفطْرةَ اهللا الَِّتي فَطَر النَّاس علَيها[١١٦
١١٧]و قَّهى حبفََآِت ذَا الْقُرِبيِل ذَِلكالس نابو ِكين٣١٥، ٢٤٩، ٢٠ ٣٨ ]الِْمس 
 ٣٠٢، ١٥، ٤١ ٣٩ ]َ..وما َآتَيتُم ِمن ِربا ِليربو ِفي َأمواِل النَّاِس فَلَا يربو[١١٨

 

 ٢٠، ١٤ ٤-١ ]..هدى ورحمةً* ِتلْك َآياتُ الِْكتَاِب الْـحِكيِم* الم[١١٩
 

 ٣٥٥ ١٦ ]َ...يدعون ربهم خَوفًا وطَمعا وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُون[١٢٠
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١٢١]ولَهسراهللا و نَأِطعكَاةَ والز آِتينالةَ والص نَأِقم١٤ ٣٣ ]و 
 ٢٩٤ ٣٥ ]......................والْمتَصدِقين والْمتَصدقَاِت[١٢٢

 

١٢٣]رخَي وهو خِْلفُهي وٍء فَهشَي ِمن ا َأنْفَقْتُمم٢٩٩ ،٣٠ ٣٩ ]َ.....و 
 

 ٢٤٥، ٢٤٣ ١٥ ]...يا َأيها النَّاس َأنْتُم الْفُقَراء ِإلَى اهللا واهللا هو الْغَِني[١٢٤
 ٣٣١، ٣١٩ ٣٠-٢٩ ]... الصلَاةَ وَأنْفَقُواِإن الَِّذين يتْلُون ِكتَاب اللَِّه وَأقَاموا[١٢٥

 

 ٣٨١، ٢٦٥ ٣٩ ]................ ما كُنْتُم تَعملُونوما تُجزون ِإالّ[١٢٦
 

 ٤٠٤ ٣٩ ]..يا قَوِم ِإنَّما هِذِه الْحياةُ الدنْيا متَاع وِإن اَآلِخرةَ[١٢٧
 

١٢٨]ووشِْرِكينٌل ِللْمي*مهكَاةَ والز ْؤتُونال ي ١٨ ٤٦ ]َ...الَِّذين 
 

 ١٦١ ١٠ ]......وما اخْتَلَفْتُم ِفيِه ِمن شَيٍء فَحكْمه ِإلَى اهللا[١٢٩
 ٣٤٢ ٢٠ ].....................من كَان يِريد حرثَ اَآلِخرِة[١٣٠
١٣١]ِمن ا ُأوِتيتُمفَما ِعنْدما ونْياِة الديالْح تَاعٍء فَم٤٠٣ ٣٦ ]َ... شَي 
١٣٢-]نِْفقُوني مقْنَاهزا رِممو منَهيى بشُور مهرَأم٣٥٥ ٣٨ ].........و 

 

١٣٣]راِم غَيـِْخص ـِْحلْيِة وهو ِفي ال  ١٥٦ ١٨ ]َأومن ينَشَُّأ ِفي ال
١٣٤]ال َأنلَوونلْنَا ِلمعةً لَجاِحدةً وُأم النَّاس كُون٤٠٢ ٣٥-٣٣ ]َ... ي 

 

١٣٥]شِْرِكينٌل ِللْميوو*مهكَاةَ والز ْؤتُونال ي ١٥ ٧-٦ ]َ...الَِّذين 
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 ٣٧٥، ٢٤٥ ٣٨ ]....ها َأنْتُم هُؤالِء تُدعون ِلتُنِْفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه[١٣٦
 

ـْمحروِم[١٣٧ ـِِهم حقٌّ ِللساِئِل وال  ١٨٣، ١٨٢ ١٩ ]........وِفي َأموال
١٣٨]ِسِنينحم َل ذَِلككَانُوا قَب مِل*ِإنَّهاللَّي ١٩ ١٩-١٦ ]..كَانُوا قَِليال ِمن 

 

 ٣٨٩ ٣٩ ]................. ما سعىوَأن لَيس ِلِإلنْساِن ِإالَّ[١٣٩
 

 ٢٩٤ ١٨ ].........................الْمصدِقين والْمصدقَاِت[١٤٠
 ٤٠٤، ٣٤١ ٢٠ ]......اعلَموا َأنَّما الْحياةُ الدنْيا لَِعب ولَهو وِزينَةٌ[١٤١
 ٣٧٧ ٢٨ ]..........................................ِكفْلَيِن[١٤٢

 

 ٢٤٩ ٤ ]...........................فَِإطْعام ِستِّين ِمسِكينًا[١٤٣
 ١٤ ١٣ ]...فَِإذْ لَم تَفْعلُوا وتَاب اهللا علَيكُم فََأِقيموا الصالةَ[١٤٤

 

 ٢٥١، ٢٠٩ ٧ ]ِ...فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكين[١٤٥
١٤٦]اِرِهمِدي وا ِمنُأخِْرج الَِّذين اِجِرينهاِء الْم٢٤٥ ٨ ]...ِللْفُقَر 
١٤٧]ونفِْلحالْم مه نَفِْسِه فَُأولَِئك وقَ شُحي نم٢٩٨، ٢٩ ٩ ]......و 
 ٣٢٦ ١٨ ]..يا َأيها الَِّذين َآمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنْظُر نَفْس ما[١٤٨

 

١٤٩]كُمدَأح ْأِتيي ِل َأنقَب ِمن قْنَاكُمزا رم َأنِْفقُوا ِمن٣٠٧ ١٠ ].و 
 

١٥٠]تُمتَطَعا اس٨١ ١٦ ].........................فَاتَّقُوا اهللا م 
١٥١]ونفِْلحالْم مه نَفِْسِه فَُأولَِئك وقَ شُحي نم٣٦٨ ١٦ ]......و 
 ٣٧٥ ١٧ ]ْ...ِإن تُقِْرضوا اللَّه قَرضا حسنًا يضاِعفْه لَكُم ويغِْفر[١٥٢
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١٥٣]هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّْل عتَوي نم٣٩٣ ٣ ]...............و 
 

١٥٤]تَخَافَتُوني مهفَانْطَلَقُوا و *خُلَنَّهدال ي َأنمو٢٤٩ ٢٤-٢٣ ]ٌ..ا الْي 
 

١٥٥]فَغُلُّوه خُذُوه*لُّوهص ِحيمالْـج ِفي ِسلِْسلٍَة*ثُم ١٩ ٣٤ -٣٠ ].ثُم 
 ٢٤٩ ٣٤ ]...............وال يحض علَى طَعاِم الْـِمسِكيِن[١٥٦

 

 ١٩ ٢٥-١٩ ]الشَّر جزوعاِإذَا مسه * ِإن اِإلنْسان خُِلقَ هلُوعا[١٥٧
١٥٨]وناِئمد الِتِهملَى صع مه الَِّذين*اِلِهموِفي َأم الَِّذين١٦ ٢٥-٢٣ ] و 
١٥٩]لُومعقٌّ مح ـِِهم  ١٨٢ ٢٤ ]......ِللساِئِل* والَِّذين ِفي َأموال

 

 ٢٠ ،١٤ ٢٠ ]...ِرضوا اللَّه قَرضاوَأِقيموا الصلَاةَ وَآتُوا الزكَاةَ وَأقْ[١٦٠
 

 ١٨ ٤٦-٣٨ ]ِإال َأصحاب الْيِميِن* كلُّ نَفٍْس ِبما كَسبتْ رِهينَةٌ[١٦١
١٦٢]قَرِفي س لَكَكُما سلِّين*مصالم ِمن نَك ٤٤ ٤٥-٤٢ ] َ..قَالُوا لَم 
١٦٣]ِكينالِْمس نُطِْعم نَك لَم٢٤٩ ٤٤ ].........................و 

 

 ٣٤٥، ٢٥٠ ٩-٨ ]..ويطِْعمون الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينًا ويِتيما وَأِسيرا[١٦٤
 

 ٢٠٨ ١٥-١٤ ]......وذَكَر اسم ربِه فَصلَّى* قَد َأفْلَح من تَزكَّى[١٦٥
 

 ١٩ ١٨-١٧ ]...وال تَحاضون علَى* ون الْيِتيم بْل ال تُكِْرمكَالّ[١٦٦
 ٢٤٩ ١٨ ]..............وال تَحاضون علَى طَعاِم الِْمسِكيِن[١٦٧
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، ٢٦٥ ،٢٥٠ ١٦-١١ ]...فَك* وما َأدراك ما الْعقَبةُ* فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ [١٦٨
٣٨١، ٣٤٥ 

 

 ٦  ٩-٧ ]....فََألْـهمها فُجورها وتَقْواها* ٍس وما سواها ونَفْ[١٦٩
 

 ٣٨٦ ٢١-١٧ ] وما َألحد*الَِّذي يْؤِتي مالَه يتَزكَّى*وسيجنَّبها اَألتْقَى[١٧٠
 

 ٦٦ ،١٥ ٥ ].... ِليعبدوا اهللا مخِْلِصين لَه الدينالَّوما ُأِمروا ِإ[١٧١
 

١٧٢]هرا يرٍة خَيْل ِمثْقَاَل ذَرمعي نْل ِمثْقَال*فَممعي نم٣٨٠ ٨-٧ ]َ...و 
 

١٧٣]التَّكَاثُر اكُمَألْه*قَاِبرالْم تُمرتَّى ز٣٣٩ ٢-١ ]...............ح 
 

 ٢٤٩ ٣ ]...............ِم الْـِمسِكيِنوال يحض علَى طَعا[١٧٤
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  فهرس األحاديث النبوية-٢
 طرف الحديث                               الصفحةالرقم                              

 
 ٤٠٧.......من أنت؟ فأقول محمد، : آتي باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح، فيقول الخازن -١
 ١٦٤.................................................................، أتعطين زكاة هذا -٢
 ١٦٧......، يا رسول اهللا خذ منه  بطوق فيه سبعون مثقاالً من ذهب، فقلتrالنبي أتيت  -٣
 ١١٤............................................................، أحصي ما يخرج منها -٤
 ١٥٦، ١٥٤.......................... ،الذهب والحرير إلناث أمتي، وحرم على ذكورهاُأحلَّ  -٥

 ٣٤٨، إدخالك السرور على مؤمن؛ أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة -٦
 ٩٠.........................................، نكم إال عن رضاإذا أتاكم المصدق فال يفارق -٧
 ٣٤...........................................، إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره -٨
 ٣٧١ ..،إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، لها أجرها، وله مثله، وللخازن -٩

 ٣٢٠................................، إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة -١٠
 ٣٢١....................، إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة -١١
 ٣٧٠..،ولزوجها، قت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقتإذا أنف -١٢
 ٣٧٢..............................................، إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها -١٣
 ١١٦................، إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع -١٤
 ٣٥٤ .......،من صدقٍة جارية، أو علٍم: إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث -١٥
 ٣٩٤ ...، أحدكم إلى من فُضل عليه في المال والخَلِْق، فلينظر إلى من هو أسفلإذا نظر -١٦
 ٣٦٠.....، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حالل -١٧
 ٢٩٩....، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات واألرض؟؛ فإنه لم يغض ما في يده، وكان -١٨
 ١٥٢ح.....إنهم ال يقبلون إال كتاباً : اشي، فقيلأراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر، والنج -١٩
 ٢٧٥، ح........ rاحجني مع رسول اهللا   الحج فقالت امرأة لزوجهاrأراد رسول اهللا  -٢٠
 ٣٥٢، أربعون خصلة أعالها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها -٢١
 ٩٠..................................................................، أرضوا مصدقيكم -٢٢
 ٣٧٧.................................................. ،أسلمت على ما أسلفت من خير -٢٣

 ١٥٥، فاتخذت أنفاً من ورٍق، فأنتن علي، فأمرني،  الكالب في الجاهليةأصيب أنفي يوم -٢٤
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٤٢٣ 
 ٣٣٨.....................................، أظنُّكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء -٢٥
 ٢٧٤ح..........................................فإنه في سبيل اهللا ، أعطها فلتحج عليه -٢٦
 ٣٨٤، ٢٦٨..........................................، هلهاأنفسها عند أغالها ثمناً، وأ -٢٧
 ٣١٠، ٢٢٥...، ر من اليدأفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خي -٢٨
 ٣٠٦...........................................، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح -٢٩
 ٣١٥، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته: أفضل ديناٍر ينفقه الرجل -٣٠
 ٣٦٢.، ؟دأفال أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، وال يكون أح -٣١
 ٣٩٧، ٢٧١...................................... ،أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها -٣٢
 ٢٥١.....، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي ال يجد غنى يغنيه، األكلةُ واألكلتان -٣٣
 ٣٩٩...................................................، أال أخبركم بخير الناس منزالً؟ -٣٤
٣٥-  ،وعالم ،اهللا، وما وااله ٣٤٢................أال إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر 
 ٣٩٧...................................، االرجل ذا سلطانٍ، أو في أمر ال يجد منه بد إال أن يسأل -٣٦

 ٣٩٦..........................................................، أال تبايعون رسول اهللا؟ -٣٧
 ٣٥١...........، أال رجل يمنع أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعسٍّ، إن أجرها لعظيم -٣٨
 ٣١٦..................................................................، ألك مال غيره؟ -٣٩
 ٢٧٥ح.....................................أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل اهللا  -٤٠
 ٣٥٢..............، أما إنه لو منحها إياه كان خيراً له من أن يأخذ عليها أجراً معلوماً -٤١
 ٩١..،هذا مالكم د فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما والني اهللا فيأتي فيقولأما بع -٤٢
 ٢٦١.....، فواهللا إني ألعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أما بعد -٤٣
 ٢٧٩....................................،  ال يأكلون الصدقةr أما علمت أن آل محمٍد -٤٤
 ١١٥.، ذَ زكاتُه زبيباً كماأن يخرص العنب كما يخرص النخُل، وتؤخَ r أمر رسول اهللا -٤٥
 ٢٢،أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا، ويقيموا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا -٤٦
 ٣١١ح............................................أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك  -٤٧
 ٣١٧، ٢٢٦...........................، أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك -٤٨
 ٣٨٩..........................، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه -٤٩
 ٣٣٩ .............................من بركات  إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج اهللا لكم -٥٠

 ٢٨٧.......، إن ابني هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين -٥١
 ١٥٧.................................، أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب -٥٢
 ٣١١.........، وصلة، صدقة إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان -٥٣
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٤٢٤ 
 ٢٨١ح، ٢٧٩، ٢٥٥...........إنما هي أوساخ الناس ،  تنبغي آلل محمدإن الصدقة ال -٥٤
 ٢٣٠.... في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك، rأن العباس سأل النبي  -٥٥
 ٣٥٦.................، إن اهللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم -٥٦
 ٣٤٢........فقرك، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أمأل صدرك غنى وأسد  إن اهللا تعالى يقول -٥٧
 ٣٢٦، ٢٩٧.....................، إن اهللا قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار -٥٨
 ٣٢١.،إن اهللا كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا -٥٩
 ٣٤٧...، يا رب كيف؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال  يقول يوم القيامةUإن اهللا  -٦٠
٦١- يكد لطاناً، أو في أمر،  بها الرجل وجههإن المسألة كد٣٩٤.....، إال أن يسأل الرجل س 
 ٣٤٠..........، إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إال في شيء يجعله في هذا التراب -٦٢
 ١٢٤ح...............  وهي- أقطع بالل بن الحارث المزني معادن القبلية، rأن النبي  -٦٣
 ١١٤.، صفراء وبيضاء حين افتتح خيبر، اشترط عليهم أن له األرض، وكُلrَّأن النبي  -٦٤
 ٢٣٠.....................................،  تعجل من العباس صدقة سنتينrأن النبي  -٦٥
 ٢٤١ح.............................................. حبس ألهله قوت سنة rأن النبي  -٦٦
 ٨٢.....،  لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثالثين تبيعاrًأن النبي  -٦٧
 ٣٤٩.......، إن امرأة بغيا رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئٍر قد أدلع لسانه من العطش -٦٨
 ٣٠٧تخشى الفقر، وتأمل الغنى، وال تمهل حتى إذا بلغت، أن تصدق وأنت صحيح شحيح -٦٩
 ٣٨٩........، إن أمي افتلتت نفسها ولم تُوِص، وأظنها لو تكلمت تصدقت أن رجالً قال -٧٠
 ١٢٤ح............................... أخذ من المعادن القبلية الصدقة rأن رسول اهللا  -٧١
 ١٥٢..، ان يجعل فَصه لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كrأن رسول اهللا  -٧٢
 ٣٩٠.،يا رسول اهللا إن أمي توفيت أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال -٧٣
 ٣٥٣............................................، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها -٧٤
 ٢٥٢........................، إن شئتما أعطيتكما، وال حظَّ فيها لغني وال لقوي مكتسب -٧٥
 ٣٣٢، ٣٠٤.......................................، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب -٧٦
 ٢٩٧، ٣٢.........................................، صدقتهإن ظل المؤمن يوم القيامة  -٧٧
 ٤٠٩............، إن فقراء المهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين -٧٨
 ٣٤٦، ٣٢،إن في الجنة غُرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها اهللا -٧٩
 ٣٤٨...، أعتق النّسمة، وفُك الرقبة، فإن إن كنت أقْصرتَ الخطبة لقد أعرضت المسألة -٨٠
 ٣٢٤.............، م تجدي له شيئاً تعطينه إياه إال ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يدهإن ل -٨١
 ٣٥٩..،إن مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قَيئه -٨٢
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٤٢٥ 
 ١٥٢........، إنهم  أراد أن يكتب إلى رهٍط أو أناٍس من األعاجم فقيل لهrأن نبي اهللا  -٨٣
 ٣٣٩......،لمن أعطى منه المسكين، احب المسلم هوإن هذا المال خِضر حلو، ونعم ص -٨٤
 ٣٣٩...من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو،... إن هذا المال خَِضرةٌ حلوةٌ -٨٥
 ٢٥٥، ٣٥....................................، إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس -٨٦
 ١٥٤.................................................، إن هذين حرام على ذكور أمتي -٨٧
 ٣٥٣..........................................، تجاوزوا عن عبدي، أنا أحق بذلك منك -٨٨
 ٤٠٨..................، بعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنةأنا أكثر األنبياء ت -٨٩
 ٢٧٩...........................................................، نَّا ال تحل لنا الصدقةإ -٩٠
 ٣١٧، ٢٢٦............................................................، أنت أبصر به -٩١
 ٢٩٩.....................................................، أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك -٩٢

 ٣٣٤...............، أنفقي، وال تحصي فيحصي اهللا عليك، وال توعي فيوعي اهللا عليك -٩٣
 ٤٣...،  إال اهللا، وأني رسولفادعهم إلى شهادة أن ال إله إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب -٩٤
 ٤٢..،فإذا عرفوا، Uإنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا  -٩٥

 ٣٢٠....، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال أجرت عليها، حتى ما تجعل في في -٩٦
 ٣١٩، ٢٣٠، ١٩٤، ١٩١، ١٩٠، ١٨٥، ٦٦....................، إنما األعمال بالنيات -٩٧
 ٣٢٠......، عبٍد رزقه اهللا ماالً وعلماً، فهو يتقي فيه ربه، ويصل  نفٍرإنما الدنيا ألربعة -٩٨
 ٢٥١...)ال يسألون الناس(واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى، إنما المسكين الذي يتعفف -٩٩

 ٢٦٤ح.........................................................إنما الوالء لمن أعتق  -١٠٠
١٠١-  ٢٨٠ح.......................................إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 
 ٣٦٠....، ة مفصل، فمن كبر اهللاإنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثالثمائ -١٠٢
 ٩١........................، أنه من غلَّ منها بعيراً أو شاةً ُأتي به يوم القيامة يحمله -١٠٣
 ٣٧٨...........................................................، إنها قد بلغت مِحلَّها -١٠٤
 ٣٧٨..............، إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخِّلوني فلست بباخل -١٠٥
 ٢٦١..................................................، إني إنما فعلت ذلك؛ ألتألفهم -١٠٦
 ١٥٢......، مد رسول اهللا فال ينقش أحدإني اتخذت خاتماً من ورٍق، ونقشت فيه مح -١٠٧
 ٢٦٠...............، إني ألعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار -١٠٨
 ٢٦٠.........................................، إني ألعطي رجاالً حديثٌ عهدهم بكفر -١٠٩
 ٢٨٠...............................................................، أهدية أم صدقة -١١٠
 ٢٩٦..............، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صالته، فإن كان أتمها كتبت -١١١
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٤٢٦ 
 ٣٦٠...، ه؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرةأوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون ب -١١٢
 ١٧١، ١٦٥...............، أيسرك أن يسورك اهللا بهما يوم القيامة سوارين من نار -١١٣
 ٣٤٤...........................................، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ -١١٤
 ٤٠٦..................................................، أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ -١١٥
 ٣٨٤، ٢٦٨....، أيما امرئ مسلٍم أعتق امرًأ مسلماً كان فكاكه من النار، يجزىء كل -١١٦
 ٣٨٤، ٢٦٨...........................................،  باهللا وجهاد في سبيلهإيمان -١١٧
 ٣٠٩........................، إيمان ال شك فيه، وجهاد ال غلول فيه، وحجة مبرورة -١١٨
 ٣١٦، ٢٢٥، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فَضَل شيء فألهلك، فإن فضل عن أهلك -١١٩
 ٢٨٣...........................................، ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم -١٢٠
 ٣٥٨.................................................، اتقوا اهللا واعدلوا بين أوالدكم -١٢١
 ٣٢٣..........................، تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبةاتقوا النار ولو بشق  -١٢٢
 ١١٤......................................................................، اخرصوا -١٢٣
 ٣٧٦.........................، اشفعوا تؤجروا، ويقضي اهللا على لسان نبيه ما شاء -١٢٤
 ٣٩٢.................................................................، اعقلها وتوكل -١٢٥
 ٦٤...................................................، اقضوا اهللا، فاهللا أحقُّ بالوفاء -١٢٦
 ٢٥٧.....، انطلق أبا مسعود وال ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل -١٢٧
 ٣٩٤....، وال تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن،انظروا إلى من هو أسفل منكم -١٢٨
 ٣٠....،يانفحي أو انضحي، أو أنفقي وال تحصي فيحصي اهللا عليك، وال توعي فيوع -١٢٩
 ١٢٥.، زالبئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار وفي الركا -١٣٠
 ٣٣٤، ٣١٢......................................، ذلك مال رابح، بخ ذلك مال رابح -١٣١
 ٧٥....،  علىrذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اهللا بسم اهللا الرحمن الرحيم، ه -١٣٢
١٣٣-  بعث عليt  وهو باليمن بذهيبٍة إلى رسول اهللاr فقسمها رسول اهللا r ،...٢٦٠ 
 ٨٩.....،بعثنا مصدق اهللا ورسوله وإن فالناً أعطاه فصيالً مخلوالً، اللهم ال تبارك فيه -١٣٤
 ٣٤٤..........................................................، بِقي كُلُّها غَير كَِتِفها -١٣٥
 ١١...، شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا، وإقام بني اإلسالم على خمس -١٣٦
 ٢٩٩.........، أسِق حديقة فالن بينما رجل بفالة من األرض فسمع صوتاً في سحابة -١٣٧
 ٣٤٨....، بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج -١٣٨
 ٩٤............................................، تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم -١٣٩
 ٣٨٧...................................................... ،تبيعنيها بعين في الجنة؟ -١٤٠
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٤٢٧ 
١٤١- وتصفار ارم١٠٩...............................................................، تَح 
 ٣١٧، ٢٢٦..................................................، تصدق به على نفسك -١٤٢
 ٣٦٥،تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها باألمس -١٤٣
 ٣٣٤..........................................، تصدقي، وال توعي فيوعي اهللا عليك -١٤٤
 ٣٤٧.....................، تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف -١٤٥
 ٣٦٦...،  األسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتلتقيء األرض أفالذ كبدها أمثال -١٤٦
 ٣٥٢.........أعملت من الخير شيئاً؟ تلقت المالئكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا -١٤٧
 ٤٠٢....،  وما في رفي من شيء يأكله ذو كبٍد إال شطر شعيرفيrتوفي رسول اهللا  -١٤٨
 ٣٢٠...................................، ثالث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه -١٤٩
 ٨٨.....، من عبد اهللا وحده؛ وأنه ال إله إال اهللا عم اإليمانثالث من فعلهن فقد طَِعم ط -١٥٠
 ٣٨٣، ٢٦٧...،المجاهد في سبيل اهللا، والمكاتب الذي يريد ثالثة حق على اهللا عونهم -١٥١
 ٣٦٤.............، ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، ولهم -١٥٢
 ٣٥٦.، ك على عيالك صدقةإن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقت: الثلث والثلث كثير -١٥٣
 ٣٥٦.........، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة -١٥٤
 ٢٢٦....................................................، ثم أباك ثم األقرب فاألقرب -١٥٥
 ١٢١...،  بعشور نحٍل له، وكان سأله أن يحمي له وادياrًلى رسول اهللا إجاء هالل  -١٥٦
١٥٧- بالقرآن كالمسر ٣٣٢، .......... بالصدقةالجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر 
 ٣٦٦........................................................................ ،جنتان -١٥٨

 ٣٠٩..................................................، جهد المقلِّ، وابدأ بمن تعول -١٥٩
 ٣٢١.................................................................، حبسهم العذر -١٦٠
 ١٠٩...........................................................، حتى تذهب عاهتها -١٦١
 ٢٤.................، إما إلى الجنة وإما إلى النار حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله -١٦٢
 ٣٤ح.حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستعينوا على حمل البالء  -١٦٣
 ٤٠٧...........................، الدنيا مرةُ اآلخرة، ومرةُ الدنيا حالوة اآلخرةحالوة  -١٦٤
 ٣٧٠.....، فيدفعه، الخازن المسلم، األمين الذي ينفذ ما ُأمر به كامالً، موفَّراً طيباً به -١٦٥
 ٢٥٧...، كامالً، موفَّراً، طيبةً به نفسه الخازن، المسلم، األمين الذي يعطي ما أمر به -١٦٦
 ٢٥٦.،مال، وأنت غير مشرف وال سائٍلخذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا ال -١٦٧
 ٤٠٤.....................................،  ولم يشبع من خبز الشعيرrخرج النبي  -١٦٨
 ٣١٠...........................، وابدأ بمن تعول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى -١٦٩
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٤٢٨ 
 ٣٤ح........................................................داووا مرضاكم بالصدقة  -١٧٠
 ٣٥١......، الصدقة بعشر أمثالها، والقرض دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوباً -١٧١
 ١٧٥.................................................، دع ما يريبك إلى ما ال يريبك -١٧٢
 ٤٠٩، ٤٠١.......................................، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر -١٧٣
 ٣١٦....، دينار أنفقته في سبيل اهللا، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على -١٧٤
 ٨٠.................، ذاك الذي عليك، فإن تطوعت ِبخَير آجرك اهللا فيه، وقبلناه منك -١٧٥
 ٣٢٨..............، شيئاً من ِتبٍر عندنا، فكرهت أن يحبسني] وأنا في الصالة[ذكرت  -١٧٦
 ١٥٧...................، رب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنمالذي يش -١٧٧
 ٣٨................، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في األرض يرحمكم من -١٧٨
 ٤٠١...........................، رب أشعث مدفوع باألبواب، لو أقسم على اهللا ألبره -١٧٩
 ٣٣٢ح..........................................................رجل آتاه اهللا القرآن  -١٨٠
 ٣٣٢...، حكمة فهورجل آتاه اهللا ماالً فسلَّطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه اهللا ال -١٨١

 ٣٠٩، رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له ماٌل كثير فأخذ من عرِض -١٨٢
 ٣٩٩.....، رجل معتزل في شعب يقيم الصالة، ويؤتي الزكاة، ويعتزل شرور الناس؟ -١٨٣
 ٢٩١، ٢٩٠..............................، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم -١٨٤
 ٣٧٤،وكالقائم حسبه قال وأ–الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا  -١٨٥
 ٢٢٩...، ورجل تصدق بصدقة... سبعة يظلهم اهللا تعالى في ظله، يوم ال ظل إال ظله -١٨٦
 ٣٠٩...................................................، سبق درهم مائة ألف درهم -١٨٧
 ٣٠٥...................................................................، سقي الماء -١٨٨
 ٣١٣ ،٢٩٠............، صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقِت به عليهم -١٨٩
 ٢٩٢................................................................. ،صدقة، وصلة -١٩٠

 ١٢٢ح.......................................صم ثالثة أيام أو تصدق بفرٍق بين ستٍة  -١٩١
 ٣٠٤، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة -١٩٢
 ٣٥٨.................................، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قَيئِه -١٩٣
 ٢٥٨، ٢٥٦...،كالغازي في سبيل اهللا حتى يرجع إلى بيته العامل على الصدقة بالحق -١٩٤
١٩٥- جبار والمعدن ،بارج والبئر ،بارها جحرج جماء١٢٥........،، وفي الركاز الخمسالع 
 ٣٤٩.....، عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار ال هي أطعمتها -١٩٦
 ١٠٢....................................، نصف العشر العشور، وفيما سقي بالسانية -١٩٧

 ٣٩٦......، ]وتسمعوا[والصلوات الخمس، ، على أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً -١٩٨
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٤٢٩ 
 ١١.....، ة، وإيتاء الزكاة، وحج البيتعلى أن يعبد اهللا ويكفر بما دونه، وإقام الصال -١٩٩

 ٣٠٥.......................................................، على ذي الرحم الكاِشح -٢٠٠
 ٤٨٤، ٣٦٠...................................................، على كل مسلم صدقة -٢٠١
 ١١٤.، غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأةٌ في حديقٍة لهاr غزونا مع النبي -٢٠٢
 ٣٤٩،غُِفر المرأٍة موِمسٍة مرت بكلب على رأس ركي كاد يقتله العطش، فنزعت خفها -٢٠٣
 ٣٣٨...، ملُوا ما يسركم، فواهللا ال الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكمفأبشروا وأ -٢٠٤
 ١٨٣، ١٣٧......،فأخبرهم أن اهللا قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على -٢٠٥
 ٩٥............................................، فإذا بلغت خمساً من اإلبل ففيها شاة -٢٠٦
 ٦٠...........، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثالثين ففيها بنت مخاض أنثى -٢٠٧
 ٧٦ح..شرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقةفإذا زادت على ع -٢٠٨
 ٨٥ح...................................................فإذا زادت ففي كل مائة شاة  -٢٠٩
 ١٩٩.....،فما زاد، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار -٢١٠
 ١٩٢...،فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك -٢١١
 ١٤٧، ١٣٤، ١٣٠، ٦٠...وحال عليها الحول ففيها خمسةفإذا كانت لك مائتا درهم  -٢١٢
، ٦٨،  ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٩،فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم -٢١٣
٢٨٦، ٢٧٨، ٢٣١، ٢٣٧، ٢٢٦، ١٨٣ 
 ٤١..،حتى تكون مثل، فإن اهللا يتقبلُها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه -٢١٤
 ٣٤٤.........................................، ثه ما أخَّرفإن ماله ما قدم، ومال وار -٢١٥

 ٨٩، ٤٢......، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين اهللا -٢١٦
 ٤٢.....، فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال اهللا، وأني رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لذلك -٢١٧

 ٣٦٣.....................، فإن اهللا لن يترك من عملك شيئاً، فاعمل من وراء البحار -٢١٨
 ٦٤......................................،  أحق بالوفاءفإن اهللا، فاقضوا اهللا الذي له -٢١٩
 ٢٩٦......، في أهله، وولده، وجاره، تكفرها الصالة، والصوم، والصدقة فتنة الرجل -٢٢٠
 ٢١٢.،  على الذكر، واألنثى، والحر–رمضان   أو قال– صدقة الفطر rفرض النبي  -٢٢١
 ٢١٣، ٢١١،  زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمةrفرض رسول اهللا  -٢٢٢
 ٢١٢، ٢٠٩ٍ. الفطر في رمضان على كل نفٍس من المسلمين زكاةrفرض رسول اهللا  -٢٢٣
 ٢١٨....،  زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً منrفرض رسول اهللا  -٢٢٤
 ٢١٠......،  زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمسrفرض رسول اهللا  -٢٢٥
 ٢١٢.، زكاة الفطرصاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبدrفرض رسول اهللا  -٢٢٦
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٤٣٠ 
 ٣٥٣....................................، كنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسورف -٢٢٧
 ٣٤٥................،   وأطعموا الجائع، وعودوا المريض– يعني األسير –فكُّوا العاني  -٢٢٨
 ٢١١..، فمن أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة -٢٢٩
 ٩١...............، فهال جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً؟ -٢٣٠
 ٢٧٤ح....................................رجت عليه؛ فإن الحج في سبيل اهللا فهال خ -٢٣١
 ٣٣٩....، فواهللا ال الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما -٢٣٢
 ٤٠٦.....................................، فواهللا للدنيا أهون على اهللا من هذا عليكم -٢٣٣
 ١٨٥..........، زفي اإلبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الب -٢٣٤
 ٣٦٢.........، صالً، فعليه أن يتصدق عن كل مفصلفي اإلنسان ثالثمائة وستون مف -٢٣٥
 ٨٢......................، في ثالثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة -٢٣٦
 ٧٣، ٢٧.................................، في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون -٢٣٧
 ٧٣ح.............................................................في كل خمس شاةٌ  -٢٣٨
٢٣٩- والغيم وفيما سقي بالسانية نصف العشر فيما سقت األنـهار ،١١٢........، العشور 
 ١٠٧ح......................................................ر العش فيما سقت السماء -٢٤٠
 ١٠٣....، العشر، وفيما - أو كان بعالً-فيما سـقت السـماء واألنـهار، والعيون،  -٢٤١
 ١١٢، ١٠٥،  ح،١٠٢، ٦٠........، العشر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً -٢٤٢
 ٣٠.............................................، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك قال اهللا -٢٤٣
 ٣٦٤.... ،أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك معي فيه قال اهللا تعالى -٢٤٤
 ٣٦٨.........، ألتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية قال رجل -٢٤٥
 ٢٢٠ح.........، أو صاع شعير  خطیبًا، فأمر بصدقة الفطر صاع تمرrقام رسول اهللا  -٢٤٦

 ٤٠٦ ،٣٩٢.....................، قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه اهللا بما آتاه -٢٤٧
 ١٣٠، ٩٢........................، قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة -٢٤٨
 ٣٣٦....................، طول الحياة، وحب المال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين -٢٤٩
 ٤٨٧، ١٥٢، كأني أنظر إلى وبيض خاتمه من فضٍة، ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر -٢٥٠
 ٣٧٣.............................، كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة -٢٥١
 ٩١.....................................، كالغازي في سبيل اهللا، حتى يرجع إلى بيته -٢٥٢

 ٢٦٠.................................، من اإلبل ئة يعطي رجاالً من قريش ماrكان  -٢٥٣

 ٣٧٩.....،أجود ما يكون في رمضان حين] كان[و] بالخير[ أجود الناس rكان النبي  -٢٥٤
 ١٥٢..............،  في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرىrكان خاتم النبي  -٢٥٥
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٤٣١ 
 ٤٠٦................................، من أدم وحشوه ليف rكان فراش رسول اهللا  -٢٥٦
 ١٥٤،  بين ذلك ِحلَقُوما، ِفضةٌ  من فضٍة، وقبيعة سيفهrكان نعُل سيف رسول اهللا  -٢٥٧
 ١٤٩، ١٣٤...، كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن األربعين -٢٥٨
 ١٤٧....، كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف ديناٍر، ومن كل أربعين ديناراً ديناراً -٢٥٩
 ١٥٥.....................................،  من فضةrكانت قبيعة سيف رسول اهللا  -٢٦٠
 ٢٧٩........................................، كَخْ، كَخْ، أما تعرف أنا ال نأكل الصدقة -٢٦١
 ٣١٦...................................، كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته -٢٦٢
 ٣١٦..........................................، كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت -٢٦٣
 ٢٩٧، ٣٢..........................، كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس -٢٦٤
 ٣٦١...،تعدل بين اثنين كل سالمى  من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس -٢٦٥
 ٣٥٠..............................................................، كلُّ قرض صدقة -٢٦٦
 ٣٥٩ ،٢٨١ح................................................... ،كل معروف صدقة -٢٦٧
 ٣٢٦....، فجاء قوم حفاةٌ، عراةٌ مجتابي  في صدر النهار، قالr عند رسول اهللا كنا -٢٦٨
 ٣٥٣..........................، عن الموسر كنت آمر فتياني أن ينظروا، ويتجاوزوا -٢٦٩

 ٣٧٨......،  وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركهrكنت أمشي مع رسول اهللا  -٢٧٠
 ٣٨٣، ٢٦٧..، أعتق النسمة، وفك الرقبة لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة -٢٧١
 ٣٩٥..، ألن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف اهللا بها -٢٧٢
 ١٠٤ح......الشعير، والحنطة، والزبيب والتمر  ال تأخذوا الصدقة إال من هذه األربعة -٢٧٣
 ٣٧٦، ٩٤..............................................، ال تبتعه وال تعد في صدقتك -٢٧٤
 ٣٣٤..................................................، ال تحصي فيحصي اهللا عليك -٢٧٥
 ٣٢٤..................،  تلقى أخاك بوجه طَلٍْقال تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن -٢٧٦
 ٢٨٥ ،٢٧٤، ٢٥٥.... ،لغاز في سبيل اهللا، أو لعامل ال تحل الصدقة لغني إال لخمسة -٢٧٧
 ٢٨٥ ،٢٥١.............................. ،ال تحل الصدقة لغني، وال لذي مرة سوي -٢٧٨
 ٣٧٢...، ال تصم المرأة وبعلها شاهد إال بإذنه، وال تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنه -٢٧٩
 ٣٦٥...............................، صدقة من غلولال تقبل صالة بغير طهور، وال  -٢٨٠
 ٣٦٥،ال تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فال يجد -٢٨١
 ١٥٨..،ال تلبسوا الحرير وال الديباج، وال تشربوا في آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا -٢٨٢
 ٤٧٦، ٣٨.............................................، ال تنزع الرحمة إال من شقي -٢٨٣
 ٣٣٤..............................، ال توعي فيوعي اهللا عليك، ارضخي ما استطعِت -٢٨٤
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٤٣٢ 
 ٣٣٥، ٣٣٤ ،٣٠............................................. ،ال توكي فيوكى عليك -٢٨٥
 ٩٤...........................، ال جلب وال جنب، وال تؤخذ صدقاتـهم إال في دورهم -٢٨٦
 ٣٣٢،رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ال حسد إال في اثنتين -٢٨٧
 ١٦٠ح.............................................................ال زكاة في الحلي  -٢٨٨
 ١٢٤، ١٢٣، ٧٤، ٦٢ ،٥١ ح ،٤٩، ٤٧.........، ال زكاة في مال حتى يحول عليه -٢٨٩
 ٣٠١، ٣١.......،  لجاره ما يحب لنفسه– أو قال –ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه  -٢٩٠
 ٣٠٣..........................................، ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب -٢٩١
 ١١٩.....................................، ال يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم -٢٩٢
 ٩٨.......................، ال يجمع بين متفرق، وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة -٢٩٣
 ٣٥٩...، إال الوالد، اال يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية أو يهب الهبة ثم يرجع فيه -٢٩٤
 ٣٠١، ٣٨..........................................، ال يرحم اهللا من ال يرحم الناس -٢٩٥
 ٢٩٨، ٣٧...........................................................، لعلك تُرزق به -٢٩٦
 ٣٠٧.........................................، وقد كان لفالن ولفالٍن كذا،، لفالٍن كذا -٢٩٧

 ٣٢١..،لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، وال أنفقتم من نفقة، وال قطعتم من -٢٩٨
 ٣٠٤...............................، لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقٍة كلها مخطومة -٢٩٩
 ٣٧٠....................................، لك ما نويتَ يا يزيد، ولك ما أخذتَ يا معن -٣٠٠
 ٣٠٠، ٣٠....................................................، اللهم أعط ممسكاً تلفاً -٣٠١

 ٣٧٤.................................، اليتيم والمرأة اللهم إني ُأحرج حق الضعيفين -٣٠٢
 ٤٠٦٠..............................................، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً -٣٠٣
 ٣٣٣، ٩٥، ٨٩، ٢٣٠ح...................................اللهم بارك فيه وفي إبله  -٣٠٤
 ٢٣٠، ٩٥.............................................، اللهم صلِّ على آل أبي أوفى -٣٠٥
 ٢٣٠، ٩٥.........................................................، لهم صلِّ عليهمال -٣٠٦
 ٣٣٣................................................، اللهم ال تبارك فيه وال في إبله -٣٠٧
 ٣١٤........................................، أجر القرابة وأجر الصدقة لهما أجران -٣٠٨
 ٣١٣........................................، لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم ألجرك -٣٠٩
 ٣٩٢،لو أنكم كنتم توكلون على اهللا حقَّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً -٣١٠
 ٣٢٥........................، دي إلي كُراع لقبلتلو دعيت إلى كُراٍع ألجبت، ولو ُأه -٣١١
 ٣٣٣، ١٢٠..،إن رب هذه الصدقة لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال -٣١٢
 ٣٣٧، ٣٣٦.،لو كان البن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يمأل فاه -٣١٣
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٤٣٣ 
 ٤٠٥، ٣٢٩،لو كان لي مثل ُأحٍد ذهباً ما يسرني أال يمر علي ثالث وعندي منه شيء -٣١٤
 ٣٤٣...........،و كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربةل -٣١٥
 ٣٦٥...،ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقته من الذهب ثم ال يجد أحداً -٣١٦
 ٣٩٣، ١٧٨.................، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس -٣١٧
 ٣٩٣ ، ٢٥١، ٣٩، ح...........،ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة -٣١٨
 ٩٢، ٧١............................، ليس على المسلم صدقة في عبده وال في فرسه -٣١٩
 ٩٢، ٧١.................................، ليس على المسلم في فرسه وغالمه صدقة -٣٢٠
 ٢١٣.............، ليس على المسلم في فرسه، وال في عبده صدقة إال صدقة الفطر -٣٢١
 ١٣٤ .،ليس في أقل من عشرين مثقاالً من الذهب وال في أقل من مائتي درهم صدقة -٣٢٢
 ٧٣ح ................................................. صدقة ليس في البقر العوامل -٣٢٣
 ١٧٢، ١٦٠...................................................، ليس في الحلي زكاة -٣٢٤
 ٩٢...........................................، ليس في العبد صدقة إال صدقة الفطر -٣٢٥
 ١٩٠، ح١٠٤ ح،١٠٣........، ليس في حب وال ثمٍر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق -٣٢٦
 ١٣٠.........ليس فيما دون خمس أواٍق صدقة، وليس فيما دون خمس ذوٍد صدقة،  -٣٢٧
 ٩.....................................، ليس فيما دون خمس أواٍق من الورق صدقة -٣٢٨
 ١٩٢ ،١٢٢، ١٠٧ ح ،١٠٦، ١٠٣، ٤٥.............، ون خمسة أوسقليس فيما د -٣٢٩
 ١٠٥ح..............................................................ليس فيها شيء  -٣٣٠
 ٣٥٩.......،ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته، كالكلب يقيء ثم يرجع في قَيئه -٣٣١
 ٣٨٦..............................................................، ما أبقيت ألهلك؟ -٣٣٢
 ٣٢٩......، إال ديناراً، ما أحب أن ُأحداً ذاك عندي ذهب أمسي ثالثة عندي منه دينار -٣٣٣
٣٣٤- في الح ر شيءما أنزل علي٣٨٠....................، إال هذه اآلية الفاذَّة الجامعة، م 
 ٣٤٧ ، ٣٤٦................ةما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إال دخل الجن -٣٣٥
 ١٧١، ١٦٦...............................، ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز -٣٣٦
 ٤٠٠...، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف وال سائل، فخذه، وما ال فال تتبعه -٣٣٧
 ٣٥٦....،يد أن يوصي فيه، يبيت لليلتين إال ووصيتهما حقُّ امرئ مسلم له شيء ير -٣٣٨
 ٣٥ح...........................................ما خالطت الزكاة ماالً قط إال أفسدته  -٣٣٩
 ٣٨٠........................، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيورثه -٣٤٠
 ٤٠٥..............................، ما شبع آل محمد من طعام ثالثة أيام حتى قبض -٣٤١
 ٣٨٨........................................، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم؟ -٣٤٢
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٤٣٤ 
 ٤٠٥....، ل الدنيا إال كراكب سار في يوم صائف فاستظلما لي وللدنيا، ما مثلي ومث -٣٤٣
 ٣٧٩......................،ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اهللا من هذه األيام -٣٤٤
 ٣٨٠ ،١٧٠ ،١٦٤ ،١٢٨ ،٢٤....ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها -٣٤٥
 ٣٥٠...، ما من مسلم يغرس غرساً أو زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان، أو بهيمة إال -٣٤٦
 ٣٥١................، مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إال كان كصدقتها مرةما من  -٣٤٧
 ٣٠٠، ٣٠... اللهم أعط ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملَكان ينزالن، فيقول أحدهما -٣٤٨
 ٣٢٣..، ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان وال حجاب يحجبه -٣٤٩
 ٣٢٠،مةً فصبر عليها إال زاده اهللا عزاما نقص ماُل عبٍد من صدقٍة، وال ظُِلم عبد مظل -٣٥٠
 ١٧٥.....................................، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده -٣٥١
 ٢٩٩، ٣٠....،ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبداً بعفٍو إال عزا، وما تواضع -٣٥٢
 ٣٩٤............، ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه -٣٥٣
 ٣٩٢.، ومن يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغِنما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، -٣٥٤
 ١٨٤.......،ما ينقم ابن جميل إال أنه كان فقيراً فأغناه اهللا ورسوله، وأما خالد فإنكم -٣٥٥
 ٣٤٣..............، ر ودرعه مرهونة عند يهودي في ثالثين صاعاً من شعيrمات  -٣٥٦
 ٣٨٠..........................، مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنَّه -٣٥٧
 ٣٦٦.كمثل رجلين عليهما جبتان] اية البخيل والمتصدقوفي رو[مثل البخيل والمنفق  -٣٥٨
 ٣٠٨.............، مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع -٣٥٩
 ٣٩٥...،المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء -٣٦٠
 ٣٦٤.......................، المسبل إزاره، والمنَّان، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب -٣٦١
 ٤٤.....................................،  ما بقي عليه من مكاتبته درهمالمكاتب عبد -٣٦٢
 ٣٩٨.............، ملعون من سأل بوجه اهللا وملعون من سئل بوجه اهللا فمنع سائله -٣٦٣
 ١٢٨ ،٢٨....... ،من آتاه اهللا ماالً فلم يؤد زكاته مثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له -٣٦٤
 ٤٠٧.....،من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى -٣٦٥
 ٢٢٤، ٦٧.............................،  أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن -٣٦٦
 ٣١١ح....................................من أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهللا  -٣٦٧
 ٣٤..........................................، من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره -٣٦٨
 ٣٩٧......،من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها باهللا أوشك اهللا -٣٦٩
 ٣٤٧........، فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ الق. أنا من أصبح اليوم منكم صائماً؟ قال أبو بكر -٣٧٠
 ٣٩١.......،فكأنما، من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده، عنده قوت يومه -٣٧١
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٤٣٥ 
 ٣٨٣، ٢٦٧.......، من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهللا بكل عضٍو منه عضواً من النار -٣٧٢
 ٢٧....، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها -٣٧٣
 ٣٥٣...،عسراً فله كل يوم صدقة قبل أن يحلَّ الدين، فإذا حل الدين فأنظرهمن أنظر م -٣٧٤
 ٣٧٢..،فمن يا عبداهللا هذا خير من أنفق زوجين في سبيل اهللا نودي من أبواب الجنة -٣٧٥
 ٤٤،ومن ابتاع عبداً، من ابتاع نخالً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إال أن يشترط المبتاع -٣٧٦
 ٢٩٧...........، ء فأحسن إليهن كن له ستراً من النارمن ابتُلي من هذه البنات بشي -٣٧٧
 ٢٥٦.........................................، من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارقٌ -٣٧٨
 ٣٩٨.........،من استعاذ باهللا فأعيذوه، ومن سأل باهللا فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه -٣٧٩
 ٢٥٧..............، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ثم أخذ بعد ذلك فهو غلول -٣٨٠
 ٦٩ ،٤٧....................... ، عليه الحولمن استفاد ماالً فال زكاة فيه حتى يحول -٣٨١
 ٣٠٣، ٤١............، وال يقبل اهللا إال الطيب، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب -٣٨٢
 ٣٨٩.............................................، من جهز جيش العسرة فله الجنة -٣٨٣
 ٣٨٧.................................................، من حفر بئر رومة فله الجنة -٣٨٤
 ٣٦٣..........................................، من دل على خير فله مثل أجر فاعله -٣٨٥
 ٣٩٤..........، من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو يستكثر -٣٨٦
 ٣٥٢.، من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفِّس عن معسر، أو يضع عنه -٣٨٧
 ٣٣١، ٣٢٧...من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من -٣٨٨
 ١٥٧...............، من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً -٣٨٩
 ٢٢٤ ،٢١٧، ٦٧...........................، من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد -٣٩٠
 ٢٥٦.......، من كان لنا عامالً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً -٣٩١
 ٤٠٦....، من كانت اآلخرة همه جعل اهللا غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا -٣٩٢
 ٣٤٢....، من كانت الدنيا همه فَرق اهللا عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته -٣٩٣
 ١٤٧..........،وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهٍممن كل أربعين درهماً درهم،  -٣٩٤

 ٣٥١..............، صبوحها وغبوقها وراحت بصدقة، من منح منيحة غدت بصدقة -٣٩٥
 ٣٥٠............، من منح منيحةَ لبٍن أو وِرق، أو هدى زقاقاً كان له ِمثل ِعتِق رقبٍة -٣٩٦
 ٣٠١، ٣٧...، من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس اهللا عنه كربة من كرب -٣٩٧
 ٣٨٧...........، ي بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء المسلمين بخير له منهامن يشتر -٣٩٨
 ٣٨٨.........، من يشتري بقعة آل فالن فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة -٣٩٩
 ٣٩٦........................، من يكفل لي أن ال يسأل الناس شيئاً وأتكفَُّل له بالجنة؟ -٤٠٠
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٤٣٦ 
 ٢٨٣..............................، وإنا ال تحل لنا الصدقة، مولى القوم من أنفسهم -٤٠١
 ٤٠٨، ن يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم ُأوتوانحن اآلخرون األولو -٤٠٢
 ٣٦٢...، النخاعةُ في المسجد تدفنها، والشيء تُنحيه عن الطريق؛ فإن لم تجد فركعتا -٤٠٣
 ١١٩.................،  إذا كان جداد النخل–نزلت في األنصار؛ كانت األنصار تخرج  -٤٠٤
 ٣٤٠..............................................، نعم المال الصالح للمرء الصالح -٤٠٥
 ٦٤.....................،  لو كان على أمك دين أكنِت قاضيته؟نعم حجي عنها، أرأيت -٤٠٦
 ٣١٧.............................................، نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم -٤٠٧
 ٣١٤، ٢٩٢، ٢٩٠....................، وأجر الصدقة، أجر القرابة ولها أجران، نعم -٤٠٨
 ٣١٨...............................................................، نعم، صلي أمِك -٤٠٩
 ٣٧١....................................................، نعم، واألجر بينكما نصفان -٤١٠
 ١٥٣...،  أن أتختم في أصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إلى الوسطىrنهاني رسول اهللا  -٤١١
 ١٢٠.............................، الرذالة أن تؤخذ في الصدقة rنهى رسـول اهللا  -٤١٢
 ١٠٩....،  عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها، نهى البائع والمبتاعrنَهى رسول اهللا  -٤١٣
 ١٠٩...............................................، نَهى عن بيع الثمار حتى تُزهي -٤١٤
٤١٥- حتى يشتد وعن بيع الحب ،١٠٩....................، نَهى عن بيع العنب حتى يسود 
 ١٩٨....، ين درهماً درهم وليس عليكم شيء حتى تتممن كل أربع هاتوا ربع العشور -٤١٦
 ٢٩٨، ٣٧.....................................، هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم -٤١٧
 ٢٦......................................................، هم األخسرون ورب الكعبة -٤١٨
 ٢٦.،ومن خلفه،  من بين يديه–وهكذا ، هكذا، وهكذا هم األكثرون أمواالً، إال من قال -٤١٩
 ٣٧٠ح...........................................................هو أحد المتصدقين  -٤٢٠
 ١٧٢، ١٦٥....................................................، هو حسبك من النار -٤٢١
 ٣٧٩ ،٢٨٣...............................................، دقة ولنا هديةهو لها ص -٤٢٢
 ٣٢٠.......................................................، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه -٤٢٣
 ٢١٣..............................، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة -٤٢٤
 ٣٤٠......، ويكون عليه شهيداً، وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل وال يشبع -٤٢٥
 ٣٩٨...................، باإلسالم  بما بعثك ربك إلينا؟ قالUوإني أسألك بوجه اهللا  -٤٢٦
 ٣١................................................................، والصدقة برهان -٤٢٧
 ٢٩٦، ٣٣............................، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار -٤٢٨
 ٣٣٢، ٢٩٨، ٢٢٩ ،٢٣.......... ،ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله -٤٢٩
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٤٣٧ 
 ٨٢، ٧٣ ،٦٠........... ،وفي البقر في كل ثالثين تبيع، وفي األربعين مسنة، وليس -٤٣٠
 ١٩٨، ١٤٦.................................................، وفي الرقة ربع العشر -٤٣١
 ١٢٦، ٤٨......................................................، وفي الركاز الخمس -٤٣٢
 ٦٠...................................................، بعين شاةوفي الغنم في كل أر -٤٣٣
 ١٠٠، ٧٣...............، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين -٤٣٤
 ٣٣٥...................................................، وال توعي فيوعي اهللا عليك -٤٣٥
 ٧٨....، وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إال إذا كان -٤٣٦
 ٨٦، ٨٣ ،٢٥.. ،ةوال صاحب بقر وال غنم ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيام -٤٣٧
 ٢٥.، يتبع صاحبه، وال صاحب مال ال يؤدي زكاته إال تحول يوم القيامة شجاعاً أقرع -٤٣٨
 ٨٨............، وال يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، وال ذات عواٍر من الغنم، وال تيس الغنم -٤٣٩
 ٢٨٤ح..................................الوالء لُحمةٌ كلحمة النسب ال يباع وال يوهب  -٤٤٠
 ٢٨٥...........................................، والحظ فيها لغني وال لقوي مكتسب -٤٤١
 ٣٣....،ولوال البهائم لم يمطروا، م إال منعوا القطر من السماءولم يمنعوا زكاة أمواله -٤٤٢
 ١٩٣، ١٤٧، ١٣٤، ٤٧...............، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول -٤٤٣
 ٣٠١، ٣٧..، ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة -٤٤٤
 ٣٥٢..............................، ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ -٤٤٥
 ٣٤٦..، سالم، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلُّوا بالليليا أيها الناس أفشوا ال -٤٤٦
 ٣٢٢....، يا أيها الناس إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً، وإن اهللا أمر المؤمنين بما أمر -٤٤٧
٤٤٨- لك، وال تُالم ٣٠٤.........، يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تُمسكه شر 
 ٣٩٥.، سخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذيا حكيم إن هذا خَِضرةٌ حلوةٌ فمن أخذه ب -٤٤٩
 ٣٩٠ ،٣٠٥............................، يا رسول اهللا، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها -٤٥٠
 ٣٩٧ ،٢٧١. ،رجل تحمل حمالةً فحلت له المسألة يا قبيصة إن المسألة ال تحلُّ إال ألحد ثالثة -٤٥١
 ٣٢٥...................، ال تحقرن جارةٌ لجارتها ولو ِفرِسِن شاٍة! يا نساء المسلمات -٤٥٢
 ٣١٠.....،  من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهراليد العليا خير -٤٥٣
 ٢٩٩..............................، يد اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليَل والنهار -٤٥٤
 ٤٠٨...................، يدخل الفقراء الجنة قبل األغنياء بخمسمائة عام، نصف يوم -٤٥٥
 ٤٠٨..........، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل األغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة -٤٥٦
 ٤٠٨............................، ين قبل أغنيائهم بأربعين خريفاًيدخل فقراء المسلم -٤٥٧
 ٣٦١.....، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة -٤٥٨



  فهرس األحاديث النبوية-٢

 

٤٣٨ 
 ١٥٤................................، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده -٤٥٩
 ٣٤٣....، مالي، مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إال ما أكلت فأفنيت يقول ابن آدم -٤٦٠
 ٣٤٤....، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى ه من ماله ثالثةمالي، مالي، إنما ل يقول العبد -٤٦١
 ٣٤١...،يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أمأل قلبك ِغنى وأمأل يديك يقول ربكم تبارك وتعالى -٤٦٢
 ٣٣٦........................، حب المال وطول العمر يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان -٤٦٣
 ١٢٩ ،٢٦ ،يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول -٤٦٤
 ٣٣٦.....، الحرص على المال، والحرص على العمر يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان -٤٦٥

 
 



 ر فهرس اآلثا-٣

 

٤٣٩ 
 

  فهرس اآلثار-٣
 الرقم                 طرف األثر                                          الصفحة

 
 ١٦٨، ]ابن مسعود[.......................................إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة -١
 ٨٩، ]الزهري[..ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً أثالثاًإذا جاء المصدق قُسمت الشاء  -٢
 ٤٠٢، ]النعمان بن بشير[.... ما يجدr ألستم في طعام وشراب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم -٣
 ٢٧٥ح] ابن عمر[............................................أما إن الحج من سبيل اهللا  -٤
 ٢٢٠، ]أبو سعيد[.............................................أما أنا فال أخرج إال صاعاً  -٥
 ٢٢٥، ]ابن عمر[..الصغير، والكبير، والحر، والعبدبصدقة الفطر، عن  rأمر رسول اهللا  -٦
 ١٢١، ]عمر[. من عشور نحله فاحِم له سلَبةeَإن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول اهللا  -٧
 ٧٠، ]علي[................................. تعجل من العباس صدقته سنتينrأن النبي  -٨
 ١٨٦ ،]عمر بن عبد العزيز[ً.أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم -٩

 ٨٠، ]أبي[...أن رجالً وجبت عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع -١٠
 ٢١٢ح] أبو قالبة[......................................أن زكاة الفطر عن الحمل تجب  -١١
 ١٨٢، ]ابن عمر[..........................................إن عليك حقوقاً سوى الزكاة -١٢
 ٢٥٩، ]أنس[...إن كان الرجل يسلم ما يريد إال الدنيا، فما يسلم حتى يكون اإلسالم أحب -١٣
 ٥٩ح]علي[..................................قاً فليزكيه إذا قبضه لما مضىإن كان صاد -١٤
١٥- من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن ١٦٨، ]عمر[................أن مر 
 ٤٠٥، ]عائشة[.....إنا كنا لننظر إلى الهالل ثالثة أهلَّة في شهرين وما أوقدت في أبيات -١٦
 ١٦٨، ]ابن عباس[..........................................أنه أوجب الزكاة في الحلي -١٧
 ١٦٨، ]د اهللا بن عمروعب[............................أنه كان يزكي حلي نسائه، وبناته -١٨
 ١٦٠، ح] عائشة[.......أنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها، لهن الحلي -١٩
 ٢١٨، ]معاوية[.إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك -٢٠
٢١- ٣٩٦، ]عمر[............إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيٍم أني أعرض عليه حقه 
 ٢٠٠ح] معاذ[....ٍص أو لبيٍس في الصدقة مكان الشعير والذرةائتوني بعرٍض ثياٍب خمي -٢٢
 ٢٢٩، ]عمر[.......................................................اذهب بها فاقسمها  -٢٣
 ٩٥، ]عمر[.........اعتد عليهم بالسخلة يروح بـها الراعي على يديه وال تأخذها منهم -٢٤



  فهرس اآلثار-٣

 

٤٤٠ 
 ٨٤ ،٧٧ ،]و بكربأ[.بسم اهللا الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اهللا -٢٥
 ١١٢ ،١٠٣ ،]معاذ[.. أن آخذ مما سقِت السماء من فأمرني إلى اليrبعثني رسول اهللا  -٢٦
 ٥١، ]أحمد[..............................................................بل يزكيها كلها -٢٧
 ٥١ح]عمر[..............................يحملها الراعي وال تأخذها، تَعد عليهم بالسخلة -٢٨
 ٨٨، ]و بكرأب[.....، وال يخرج في الصدقة هرمة، وال ذاتُ عواٍرrالتي أمر اهللا رسولَه  -٢٩
 ٢٧٤ح] ابن عمر وابن عباس[.....................................الحج من سبيل اهللا  -٣٠
 ١٨٢، ]مجاهد[.........................................الزكاة المفروضة لحق المعلوما -٣١
 ١٠٢، ]ابن عباس[...............................................حقّه الزكاة المفروضة -٣٢
 ١٠٢، ]ابن عباس[..............................................العشر، ونصف  العشر -٣٣
 ٧٩، ]أبو بكر[..فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثالثين -٣٤
 ١٨٦، ]عمر[ذفإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها، ثم يأخ -٣٥
 ٨٦، ]عمر[........فإذا زادت على ثالث مائة ففي كل مائة شاٍة شاةٌ، ثم ليس فيها شيء -٣٦
 ٢١٨، ]أبو سعيد[...............فأما أنا فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت  -٣٧
 ٨١، ]و بكربأ[.............................فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر -٣٨
 ١١٥، ]ابن رواحة[...............................فأنا أحزر النخل وأعطيكم نصف الذي -٣٩
 ١٤٧، ]علي[..................................................فما زاد فعلى حساب ذلك -٤٠
 ٢١٦، ٢١١، ]ابن عباس[.....فمن أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد -٤١
 ٢٢، ]عمر[.......................ما هو إال أن رأيت اهللا قد شرح صدر أبي بكر! فواهللا -٤٢
 ٣١٢، ]أنس[.كان أبو طلحة أكثر األنصار بالمدينة ماالً من نخل، وكان أحب أمواله إليه -٤٣
 ٣٧، ]أنس[..، واآلخر يحترفr، فكان أحدهما يأتي النبي rوان على عهد النبي كان أخ -٤٤
 ٢١٢ح]أبو قالبة[.....................كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل -٤٥
 ٢١٨، ]أبو سعيد الخدري[عن كل صغير  زكاة الفطرrكنا نخرج إذ كان فينا رسول اهللا  -٤٦
 ٢١٨، ]و سعيد الخدريبأ[...يرصاعاً من طعام، أو صاعاً من شع كنا نخرج زكاة الفطر -٤٧
 ٢١٨، ]و سعيدبأ[. أبداً ما عشت rال أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول اهللا  -٤٨
 ١٦٨٠، ]عائشة[.................................ال بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته -٤٩
 ٤٠٢، ]عمر[....... يظل اليوم يلتوي ما يجد دقالً يمأل به بطنه rلقد رأيت رسول اهللا  -٥٠
 ٣٢٧، ]أبو مسعود[...ِمُل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثيرلما نزلت آية الصدقات كنا نُحا -٥١
 ١٨٦، ]ابن عمر[.........................ليس في العرض زكاة؛ إال أن يراد به التجارة -٥٢
 ١٦١، ح] أنس[.........................................................ليس فيه زكاة  -٥٣



 ر فهرس اآلثا-٣

 

٤٤١ 
 ٤٠٥، ]عائشة[........................ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إال إحداهما تمر  -٥٤
 ٢٦٠، ]أنس[.... على اإلسالم شيئاً إال أعطاه، فجاء رجل فأعطاهrما سئل رسول اهللا  -٥٥
 ١٨١، ١٨٠، ]مجاهد[.............................................. من التجارة الحالل -٥٦
 ٧٨، ]أبو بكر[..من بلغت عنده من اإلبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة -٥٧
 ١٨٠، ]ابن مسعود ومجاهد[..................من حالالت ما كَسبتُم بالتجارة، والصناعة -٥٨
 ١٢١، ]عمر[...................................................من كل عشر قرٍب قربة -٥٩
 ١٢٢، ]عمر[................................................من كل عشرة أفراٍق فرقاً  -٦٠
 ١٦٣، ]ابن عمر[.....من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تُنزل الزكاة -٦١
 ٢٢٩، ٥٦ح]عثمان[....................هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه -٦٢
 ١٢٠، ]أبو أمامة[............................................ هو الجعرور ولون حبيٍق -٦٣
 ٣١٥، ]و قالبةبأ[.........وأي رجل أعظم أجراً من رجٍل ينفق على عياٍل صغاٍر، يعفُّهم -٦٤
 ٢٥٩، ]صفوان بن أمية[....... ما أعطاني، وإنه ألبغضrواهللا لقد أعطاني رسول اهللا  -٦٥
 ٢٢، ]أبو بكر[.........  لقاتلتهمrواهللا لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول اهللا  -٦٦
 ٢٢، ]أبو بكر[...............................ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة! واهللا -٦٧
 ٣١٥، ]و قالبةبأ[..........................................................وبدأ بالعيال  -٦٨
 ١٤٦، ]أبو بكر[..لعشر، فإن لم تكن إال تسعين ومائة فليس فيها شيءوفي الرقة ربع ا -٦٩
 ٢٩٨، ٣٢، ]يزيد[ ال يخطُئه يوم إال تصدق– راوي الحديث عن عقبة –وكان أبو الخير  -٧٠
 ٢١٥ ح،٢١٤، ٢١٣، ٢١٢]ابن عمر[........وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين -٧١
 ٩٦، ]و بكربأ[.....وما كان ة،وال يجمع بين متفرق، وال يفرق بين مجتمع خشية الصدق -٧٢
 ٢٣١، ٩٠، ]عمران بن حصين[..وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد -٧٣
 ٢٧٥ح] الحسن[..................................ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج -٧٤
 ، ٢٧٥ ح،٢٦٣]ابن عباس[.......................يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج  -٧٥
 ٢٦٣، ]ابن عباس[..............................يعتقُ من زكاة ماله، ويعطى في الحج  -٧٦
 ١٨٠، ]مجاهد[.........................................  التجارة، بتيسيره إياها لهميعني -٧٧

 



  فهرس شرح الغريب-٤

 

٤٤٢ 
 

  فهرس شرح الغريب-٤
 ٣٧٧، أتحنث -١
 ٢٦، أتقار -٢
 ١٢٧، ٥٢، األثمان -٣
 ٣٧٤، أحرج حق الضعيفين -٤
 ٣٩٥، أرزأ -٥
 ٣٢٤، أشاح بوجهه -٦
 ٣٧٦، أضاعه صاحبه -٧
 ١٢٨، األقرع -٨
 ١١٩، أقناء البسر -٩

 ٣٩٣، األكلة -١٠
 ٣٩٣، إلحافاً -١١
 ٣٣٨، أملوا -١٢
 ٣٩١، آمناً في سربه -١٣
 ٣٥، ساخ الناسأو -١٤
 ١٦٦، أوضاحاً -١٥
 ٩٤، ا جنب -١٦
 ٢٧١، اجتاحت -١٧
 ٣٠، انفحي -١٨
 ٣١٢، بخ -١٩
 ٩٦، البخاتي -٢٠
 ١١٩، البسر -٢١
 ٣٩٢، البطان -٢٢
 ٣٠٢، بعدل تمرة -٢٣
 ١٠٣، البعل -٢٤
 ٧٥، بنت المخاض -٢٥
 ٧٥، بنت لبون وابن لبون -٢٦

 ٧٢، بهيمة -٢٧
 ٣١٢، بيرحاء -٢٨
 ٨٢، التبيع -٢٩
 ٣٩٤، تزدروا -٣٠
 ٢٩٥، التطوع -٣١
 ٣٢٦، تمعر -٣٢
 ٩١، تيعر -٣٣
 ١٢٧، الثمن -٣٤
 ٢٧١، لجائحةا -٣٥
 ١٢٥، الجبار -٣٦
 ١١٩، جداد -٣٧
 ٧٥، جذعة -٣٨
 ١٢٠، الجعرور -٣٩
 ٨٣، ٢٥، الجلحاء -٤٠
 ٢٥٢، جلْدين -٤١
 ٣٠٩، جهد المقل -٤٢
 ١٢٠، الحبيق -٤٣
 ٢٧١، حتى يقوم ثالثة -٤٤
 ٣٩٧، الحجا -٤٥
 ٢٧١، الحجى -٤٦
 ٣٩١، حذافيرها -٤٧
 ١١٤، حزر -٤٨
 ١١٩، الحشف -٤٩
 ٧٥، حقة -٥٠
 ٣٩٧، حمالة -٥١
 ٣٧٦، حملت -٥٢



  فهرس شرح الغريب-٤

 

٤٤٣ 
 ٣٩١، حيزت -٥٣
 ١١٩، حيطانـها -٥٤
 ١١٣، الخرص -٥٥
 ٣٩٥، خضرة -٥٦
 ١٥٦، الخلخال -٥٧
 ٩٧، خلطة -٥٨
 ٣٩٢، الخماص -٥٩
 ٩١، خوار -٦٠
 ١٠٣، دالية -٦١
٦٢- ثْر٣٦٢، الد 
 ٣٦٠، الدثور -٦٣
 ٨٨، الدرنة -٦٤
 ٨٨، ذات عوار -٦٥
 ٨٨، رافدة عليه كل عام -٦٦
 ٨٩، الربى -٦٧
 ٣٠، الرضخ -٦٨
 ٩١، رغاء -٦٩
 ٢٦٢، الرقاب -٧٠
 ١٣٠، الرقة -٧١
 ١٢٨، ٢٦، زبيبتان -٧٢
 ٢٠٧، ٥، الزكاة -٧٣
 ٨٧، ٧٢، السائمة -٧٤
 ١٠٢، السانية -٧٥
 ٢٧٥، السبيل -٧٦
 ٣٩٧، ٢٧٢، السحت -٧٧
 ٢٧١، السداد -٧٨
 ٣٦١، سالمى -٧٩
 ١٥٦، السوار -٨٠
 ١٢٨، ٢٦، الشجاع -٨١

 ٨٨، الشرط اللئيمة -٨٢
 ٣٥٧، ٢٩٤، الصدقة -٨٣
 ٩٦، ضأن -٨٤
 ٨٩، طروقة الفحل -٨٥
 ١٥٦، الطوق -٨٦
 ٣٢٤، ظلفاً -٨٧
 ٢٥٢، العاملين -٨٨
 ٣٢٦، العباء -٨٩
٩٠- ١٠٢، العثري 
 ١٢٥، العجماء -٩١
 ٣٠٢، الِعدل -٩٢
 ٣٩٣، العرض -٩٣
 ١٧٨، العروض -٩٤
 ٢٧، عزمة -٩٥
٩٦- ٣٥١، العس 
 ٢٥، العضباء -٩٧
 ٢٩٥، ١٠، العطية -٩٨
 ٣٥٦، العطية -٩٩

 ٨٣، ٢٥، العقصاء -١٠٠
 ٢٦٩، الغارمين -١٠١
 ٢٥٦، غير مشرف -١٠٢
 ٢٧١، الفاقة -١٠٣
 ٣٩٧، فاقة -١٠٤
 ١٦٥، فتخات -١٠٥
 ٣٣٨، فتنافسوها -١٠٦
 ٣٢٥، فرسن -١٠٧
 ٣٠٣، فصيله -١٠٨
 ٢٠٧، الفطر -١٠٩
 ٢٣٧، الفقير -١١٠



  فهرس شرح الغريب-٤

 

٤٤٤ 
 ٣٠٣، ٤١، فلوه -١١١
 ٣٣٨، فوافت -١١٢
 ٢٧٢، في سبيل اهللا -١١٣
 ٨٣، ٢٥، القاع القرقر -١١٤
 ٧٨، رقرقاع ق -١١٥
 ١٥٦، القرط -١١٦
 ٢٧١، الِقوام -١١٧
 ٣٩٧، قواماً -١١٨
١١٩- ٣٠٥، الكاِشح 
 ٢٧٩، كَخْ ِكخْ -١٢٠
١٢١- ٣٩٤، كد 
 ٣٩٤، كدوح -١٢٢
 ٣٠، ال تحصي -١٢٣
 ٢٧، ال تفرق عن حسابها -١٢٤
 ٣٠، ال توعي -١٢٥
 ٩٤، ال جلب -١٢٦
 ٢٧، مؤتجراً -١٢٧
 ٢٥٨، المؤلفة قلوبهم -١٢٨
 ٤٠٠، :ما ال -١٢٩
 ٨٩، الماخض -١٣٠
 ٣١٢، مال رابح -١٣١
 ٣٢٦، مجتابي النمار -١٣٢
 ١٥٦، المخانق -١٣٣
 ٣٩٠، افالمخر -١٣٤
 ٨٩، مخلوالً -١٣٥
 ٣٢٦، مذهبة -١٣٦

 ٣٧٩، المرسلة -١٣٧
 ٢٤٦، المساكين -١٣٨
 ١٦٤، مسكتان -١٣٩
 ٨٢، المسنة -١٤٠
 ٣٩٩، مشرف -١٤١
 ٨٨، المصدق -١٤٢
 ٩٦، معز -١٤٣
 ١٥٦، المقالد -١٤٤
 ٢٦٢، ٤٤، المكاتب -١٤٥
 ٢٥٢، مكتسب -١٤٦
 ٣٥٠، منيحة لبن -١٤٧
 ٣٥٠، منيحة ورق -١٤٨
 ١٠٢، ٣٠، النضح -١٤٩
 ٣٥٦، الهبة -١٥٠
 ٣٩٨، هجراً -١٥١
 ٣٥٠، هدى زقاقاً -١٥٢
 ٣٥٧، الهدية -١٥٣
 ٣٦٩، ت إليهوخاصم -١٥٤
 ٣٦٩، وخطب علي فأنكحني -١٥٥
 ٤٠٠، الورع -١٥٦
 ٣٥٧، الوصية -١٥٧
 ٣٤٢، وما وااله -١٥٨
 ٣٢٦، يتهلل -١٥٩
 ١٥٧، يجرجر -١٦٠
 ٣٦٥، يلذن به -١٦١

 



 المصادر والمراجع رس فه-٥

 

٤٤٥ 

  فهرس المصادر والمراجع-٥
١-     ،إعداد األمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الطبعة الثالثة  

 .واإلفتاءهـ، الرئاسة العامة للبحوث العلمية ١٤٢٦
٢-      لعبد اهللا بن عبد الرحمن بن جبرين، اعتنى به  

 .، دار الوطن١٤٢٢أبو أنس علي بن حسين أبو لوز، الطبعة األولى 
٣-  لمحمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق الدكتور أبي حماد صغير أحمد، الطبعة 

 .ن، عجمان، ومكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمةهـ، مكتبة الفرقا١٤٢٠الثانية، 
٤- ،    هـ، تحقيق أحمـد محمـد   ٧٠٢ البن دقيق العيد، ت

 .هـ، عالم الكتب بيروت١٤٠٧شاكر، الطبعة األولى، 
٥-    دار الكتاب العربي، ) هـ٣٧٠ت (أبو بكر بن علي الرازي الجصاص ،

 .هـ١٣٣٥ بيروت، لبنان، طبعة
٦-   ،هـ، توزيع ١٤٠٦ لعبد الرحمن بن قاسم، الطبعة األولى

 .ونشر ورثة المؤلف
٧-  بتصحيح وتعليق الشيخ محمد بن 

 .ة العربية السعوديةهـ، دار العاصمة بالرياض المملك١٤١٨صالح العثيمين، الطبعة األولى 
٨- ، لإلمام أبي عبد اهللا محمد إسماعيل البخاري، تحقيق محمود فؤاد عبدالباقي، الطبعة 

 .هـ، دار البشائر اإلسالمية١٤٠٩الثالثة 
٩-            للعالمة 

 يق محمد أشرف عبد المقصود، الطبعة األولى ، تحقعبدالرحمن بن ناصر السعدي
 .هـ، مكتبة أضواء السلف١٤٢٠

١٠-  للشيخ عبد اهللا بن صالح القصير، الطبعة عام 
 .هـ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية١٤١٣

١١-   هـ، المكتب اإلسالمي، ١٣٩٩لى محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة األو
 .بيروت

١٢-  ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، ط بدون تاريخ، دار صادر. 



 در والمراجع فهرس المصا-٥

 

٤٤٦ 

١٣-  هـ، توزيع الرياسة العلمية ١٤٠٣هـ، الطبعة األولى ١٣٩٣ للشنقيطي ت
 .إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء

١٤- ،بن محمد بن هبيرة المتوفى  عون الدين أبي المظفر يحيىللوزير 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب : هـ، تحقيق) ٥٦٠(سنة 

 .هـ١٤١٧العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
١٥-    اوي ، تحقيق الدكتور عبد اهللا بنلموسى ابن أحمد الحج

 .هـ للطباعة والتوزيع١٤١٨عة األولى عبدالمحسن التركي، الطب
١٦- ، م، .، د ١المنان، ط  عبد   سانحإ: ققيتح  ).هـ٢٠٤ت  (بن إدريس   د  حم م ي؛فعشال ل

 .ليةدوالر كافاألت بي: الناشر
١٧-  لإلمام الحافظ الحجة أبي عبيد القاسم بن سالم، تحقيق وتعليق محمد خليل 

ات األزهرية، ودار الفكر، القاهرة، م، منشورات مكتبة الكلي١٩٨١ -هـ١٤٠١هراس، 
 .الطبعة الثالثة

١٨- ،البن زنجويه 
١٩-       لعلي بن سليمان المرداوي، المطبوع مع المقنع 

والشرح الكبير، تحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبدالمحسن التركي، دار هجر للطباعة 
 .والنشر

٢٠-          ، كالهما للعالمة 
هـ، تحقيق محمد بن ناصر  ١١٩٢ – ١١١٠عبدالرحمن بن عبد اهللا البعلي رحمه اهللا 

 .العجمي، دار البشائر اإلسالمية
٢١-  هـ، دار الفكر٥٩٥ لمحمد ابن أحمد بن رشد، ت. 
٢٢-  هـ، تحقيق الدكتور ٧٤٧:  بن كثير، ت للحافظ إسماعيل بن عمر

 .عبداهللا بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر
٢٣-   للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني مع حاشية سماحه الشيخ ابن باز 

 .ة، دار االمتياز للنشررحمه اهللا، مراجعة عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، الطبعة الثاني
٢٤- ، هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت١٤٠٥ لمحمود شاكر، الطبعة الرابعة. 



 المصادر والمراجع رس فه-٥

 

٤٤٧ 

٢٥-  هـ، ٩١١ لإلمام جالل الدين بن عيد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت
 .بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد

٢٦- د الوهاب بن عبداللطيف، نشر مكتبه  إشراف ومراجعة عب
 .ابن تيمية، القاهرة

٢٧- ،الطبعة الثانية عام  للدكتور عبد اهللا الغصن ومجموعة من طالب العلم ،
 .هـ، دار الوطن للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية١٤٢٢

٢٨-  ، تحقيق محيي ٦٥٦ت  لإلمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
 .الدين ديب مستو، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق بيروت

٢٩-  تحقيق الدكتور عبدالرحمن ٨١٦ لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ت ،
 .عميرة، عالم الكتب

٣٠-    ، ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ت 
 . اهللا هاشم يماني، المدينة، المملكة العربية السعوديةهـ ، نشر عبد١٣٨٦

٣١- هـ، تحقيق خالد بن ٥١٦ لإلمام الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، ت
 .عبد الرحمن ومروان سوار، الطبعة األولى، دار المعرفة، بيروت، لبنان

٣٢- ،عبدالرحمن بن ناصر  للعالمة 
هـ، تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة ١٣٧٦السعدي، الطبعة األولى ت 

 .الرسالة
٣٣-   هـ، الطبعة األولى ٧٤٧ لإلمام إسماعيل بن عمر بن كثير ت

 .هـ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية١٤١٩
٣٤- فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي، دار :  لإلمام

 .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١، ١ لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
٣٥-        للحافظ أحمد بن علي بن محمد،

 .هـ، توزيع رياسة إدارات البحوث العلمية٧٧٣العسقالني، 
٣٦- هـ٤٦٥مام أبي عمر يوسف بن عبد اهللا القرطبي ابن عبد البر، ت  لإل. 
٣٧-  هـ، تحقيق عبد القادر ٦٠٦ البن األثير المبارك بن محمد بن األثير الجزري، ت

 .هـ، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان ، بيروت١٤٠٣األرنؤوط، الطبعة الثانية 



 در والمراجع فهرس المصا-٥

 

٤٤٨ 

٣٨-       هـ، ٣١٠جعفر محمد بن جرير  الطبري ت  ألبي
 .تحقيق محمود محمد شاكر، توزيع دار التربية والتراث، مكة المكرمة

٣٩-    ألبي عبد اهللا بن أحمد األنصاري القرطبي، الطبعة األولى عام 
 . هـ، تحقيق الدكتور محمد بن إبراهيم الحفناوي، نشر دار الحديث، القاهرة١٤١٤

٤٠- ، لإلمام ابن القيم، تحقيق الدكتور بسام علي سالمة، الطبعة 
 .هـ، دار ابن تيمية١٤٠٦األولى 

٤١-    مراجعة عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، الطبعة الثانية عام 
 . هـ، دار االمتياز١٤٢٥

٤٢-  الطبعة الثالثة، نشر ورثة المؤلف. 
٤٣-  هـ، دار البشائر اإلسالمية١٤٠٦الطبعة األولى سنة. 
٤٤-  علـى : ققيتح، ي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري     ب أل 

ولـى  الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة األ     ر  دا،  ادل أحمد عبد الموجود   وع يجمطرمحمد  
 . هـ١٤١٤

٤٥-     للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصفهاني، ت 
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان٤٣٠

٤٦- ، لمعالي الشيخ الدكتور عمر بن عبد 
هـ، دار ١٤١٤ أبو زيد، الطبعة األولى، العزيز المترك، تحقيق الدكتور بكر بن عبد اهللا

 .العاصمة
٤٧-  ،هـ دار الوطن، ١٤٢٢ تحقيق عبد اهللا الطيار، الطبعة الثانية

 .الرياض، المملكة العربية السعودية
٤٨-  ،تعليق مجموعة من طلبة العلم بإشراف عبد اهللا الطيار 

 .هـ، دار الوطن، الرياض المملكة العربية السعودية١٤٢٢عة الثانية الطب
٤٩-      مع حاشية عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الثالثة 

 .هـ، نشر ورثة المؤلف١٤٠٥
٥٠-       لإلمام شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر 

 الجوزية، تحقيق شعيب األرناؤوط، وعبد القادر األرنؤوط، الطبعة الدمشقي، ابن قيم



 المصادر والمراجع رس فه-٥

 

٤٤٩ 

 .األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان
٥١-    ،هـ، دار ١٤١٧للشيخ صالح بن غانم السدالن، الطبعة الرابعة

 .بلنسية للنشر والتوزيع
٥٢- ،حمد الطيار، الطبعة األولى، نشر  للدكتور عبد اهللا بن محمد أ

 .مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية
٥٣-       ،للدكتور محمد بن عثمان شبير، الطبعة األولى 

ـ، مكتبة دار الفالح، الكويت١٤٠٧  .ه
٥٤-  يري، م، دار ماجد عس٢٠٠٠ أبو البراء وأبو أنس، الطبعة األولى

 .جدة، المملكة
٥٥-  ،هـ، مؤسسة الرسالة، ١٣٩٨ لوهبي سليمان غاوجي، الطبعة األولى

 .بيروت، لبنان
٥٦-  هـ، دار ١٤١٣ لإلمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، الطبعة األولى

 .البخاري، بريده، المملكة العربية السعودية
٥٧-  هـ، تحقيق أحمد فريد، الطبعة األولى ١٨١بارك  ت لعبد اهللا بن الم

 .هـ، دار المعراج الدولية للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية١٤١٥
٥٨-      لإلمام محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني، تحقيق 

، الدمام، هـ، دار ابن الجوزي١٤١٨محمد صبحي حسن حالق، الطبعة األولى عام 
 .المملكة العربية السعودية

٥٩-     للشيخ صالح البليهي،حاشية على زاد المستنقع، الطبعة 
 .هـ، الناشر بدون١٤٠١الثالثة 

٦٠-  هـ، ١٤٩٨ للشيخ محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة الرابعة
 .المكتب اإلسالمي، بيروت

٦١-  هـ، ١٤٩٨ للشيخ محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة الرابعة
 .المكتب اإلسالمي بيروت

٦٢-    هـ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٢٠ الطبعة األولى عام
 .المملكة العربية السعودية
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٤٥٠ 

٦٣-    هـ، دار ١٤٢٠ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، الطبعة األولى عام
 .السالم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية

٦٤-   هـ، دار السالم ١٤٢٠محمد بن عيسى بن سورة، الطبعة األولى عام
 .للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية

٦٥-    طباعة، هـ، دار المحاسن لل٣٨٥ لإلمام علي بن عمر الدار قطني، ت
 .القاهرة

٦٦-   هـ، ١٤٠٤هـ، الطبعة ٢٥٥ لإلمام عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، ت
 .توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء. الباكستان

٦٧-  هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان٤٥٨ للبيهقي، أحمد بن الحسين، ت. 
٦٨- هـ، دار السالم ١٤٢٠لنسائي، الطبعة األولى عام  لإلمام أحمد بن شعيب ا

 ..للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية
٦٩-    ألبي محمد بن عبد الملك بن هشام، تحقيق محمد محيي الدين 

 .عبدالحميد، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء
٧٠- تور عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرينتحقيق الدك. 
٧١-   هـ، تحقيق شعيب األرناؤوط ٥١٦ لإلمام الحسين بن مسعود البغوي ت

هـ، توزيع إدارات البحوث العلمية ١٣٩٠ومحمد زهير الشاويش، الطبعة األولى 
 .واإلفتاء

٧٢- هـ، ١٤١٧  تحقيق عبد الحميد هنداوي، الطبعة األولى
 .مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة

٧٣-  هـ، ٦٨٢  ألبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي
مطبوع معه اإلنصاف والمقنع، تحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار 

 .هجر للطباعة والنشر
٧٤-  بن عبد اهللا الفوزان الطبعة عالمة صالح بن فوزانلل 

 .هـ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية١٤٢٤األولى 
٧٥-   ،هـ، مؤسسة آسام للنشر، المملكة ١٤١٥ البن عثيمين، الطبعة الثالثة

 .العربية السعودية
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٧٦- لم، بيروت، لبنان مراجعة خليل الميس، دار الق. 
٧٧-    هـ، تحقيق إبراهيم شمس الدين، ٣٢١ ألبي جعفر الطحاوي ت

 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٤٢٧الطبعة الثانية 
٧٨- ، هـ، تحقيق شعيب األرناؤوط، الطبعة الثانية ٧٣٠ ت

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٢٤
٧٩-   هـ، تحقيق الدكتور محمد ٣١١ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة، ت

 .هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان١٣٩١مصطفى األعظمي، الطبعة األولى 
٨٠-   الرياض، .  للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

 .المملكة العربية السعودية
٨١-   هـ، دار ١٤١٥ للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة الثانية

 .الصديق الجبيل المملكة العربية السعودية
٨٢- هـ، الطبعة الثانية ٢٥٦:  لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري ت

 .هـ، مكتبة دار السالم، الرياض، المملكة العربية السعودية١٤١٩
٨٣-  هـ، ١٤١٢ للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة األولى

 .مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية
٨٤-    هـ، ١٣٨٨ للعالمة محمد ناصر الدين األلباني ، الطبعة األولى

 .المكتب اإلسالمي
٨٥-   الرياض، . الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيعللعالمة محمد ناصر

 .المملكة العربية السعودية
٨٦-  الرياض، . للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

 .المملكة العربية السعودية
٨٧-  الرياض، . معارف للنشر والتوزيعللعالمة محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة ال

 .المملكة العربية السعودية
٨٨-  هـ، الطبعة الثانية ٢٥٦: لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري ت

 .هـ، مكتبة دار السالم، الرياض المملكة العربية السعودية١٤١٩
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٨٩-   هـ، المكتب ١٣٨٨ى للعالمة األلباني ناصر الدين، الطبعة األول
 .اإلسالمي

٩٠-       ،للدكتور نور الدين عتر، الطبعة األولى 
 .هـ، دار المالح للطباعة والنشر١٣٩٨

٩١-  هـ، تخريج عبد اهللا بن سفر ٥٤١ البن قدامة، عبد اهللا بن أحمد بن قدامة ت
 .الطائف، المملكة العربية السعوديةالعبدلي ومحمد بن دغيليب، مكتبة الطرفين، 

٩٢-       ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، الطبعة 
 .هـ، دار الفكر١٣٩٩الثالثة 

٩٣-    ـ ٢٧٦( البن قتيبة عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتـوفى ، )هـ
 .هـ١٣٩٧داد، الطبعة األولى عبد اهللا الجبوري، مطبعة العاني، بغ. تحقيق د

٩٤-  جمع أحمد بن عبدالرزاق الدويش، الطبعة 
 .هـ، نشر إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، المملكة العربية السعودية١٤١٩األولى، 

٩٥-  هـ، ٨٥٢ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني
أشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، نشر 

 .مكتبة الرياض الحديثة
٩٦-  ،ألحمد بن عبدالرحمن البنا 

 .دار الشهاب، القاهرة
٩٧- ـ، تحقيق الدكتور ٧٦٣ لمحمد بن مفلح المقدسي، ت عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الطبعة األولى ه

ـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان١٤٢٤  .ه
٩٨-  هـ، ١٤٢٠ لسعيد بن علي بن وهف القحطاني، الطبعة األولى

 .توزيع مؤسسة الجريسي، الرياض، المملكة العربية السعودية
٩٩- هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان١٣٩٢ لسيد سابق، الطبعة الثانية. 

١٠٠-  ،لعبد الرحمن الجزيري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 
 . بدون تاريخ

١٠١-  ،هـ، دار ١٤٠٢لسعدي أبو جيب، الطبعة األولى
 .الفكر، دمشق، سورية
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١٠٢-   هـ، الطبعة األولى، ٨١٧الفيروزأبادي، ت لمحمد بن يعقوب
 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٠٦

١٠٣-  هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان٧٩٥ لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي، ت. 
١٠٤- هـ تحقيق الدكتور عبداهللا ٦٢٠عبد اهللا بن أحمد بن محمد، ت :  البن قدامة

 .بن عبد المحسن التركي، دار هجر
١٠٥-  علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ت : البن األثير ،

ـ، دار الكتاب العربي١٤٠٦هـ، الطبعة السادسة ٦٣٠  .ه
١٠٦- جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري، :  البن منظور

 .هـ، دار صادر، بيروت، لبنان١٤١٠الطبعة األولى، 
١٠٧-   للعالمة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه اهللا، تحقيق أشرف

هـ، مكتبة أضواء السلف، الرياض، المملكة ١٤١٦عبد المقصود، الطبعة األولى 
 .العربية السعودية

١٠٨-     ، هـ، تحقيق ٨٠٧ للحافظ نور الدين الهيثمي ت
هـ، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة ١٤١٥عبدالقدوس محمد نذير، الطبعة الثانية 

 .العربية السعودية
١٠٩-  هـ، ٨٠٧ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت

 . لبنان،هـ، منشورات دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٢الطبعة الثالثة 
١١٠-  القاسم، أشرف  جمع وترتيب عبد الرحمن بن

 .على طباعته المكتب السعودي بالمغرب
١١١-  هـ، توزيع مكتب ١٤٢٣جمع الشويعر، الطبعة الثانية

 .الدعوة واإلرشاد، الرياض
١١٢-  هـ، ١٤١٦ جمع عبد اهللا الطيار، وأحمد الباز، الطبعة األولى

 .عربية السعوديةدار الوطن، الرياض، المملكة ال
١١٣-          الطبعة األولى 

 .هـ، جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الثريا للنشر١٤٢٣
١١٤- ليحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي . 
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١١٥-  تحقيق أحمد شاكر سيلندد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األحملم ،
 .، مكتبة دار التراث، القاهرة، بدون تاريخ

١١٦-   لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، إخراج دائرة المعارف في 
 .م١٩٨٥مكتبة لبنان، بيروت، 

١١٧-      هـ، المؤسسة السعيدية ١٣٧٦ ت للسعدي
 .العربية السعوديةبالرياض، المملكة 

١١٨-      تحقيق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الطبعة 
 .هـ، دار هجر للطباعة والنشر١٤١٠األولى 

١١٩-    البن تيمية، تحقيق محمد بن حامد فقي، دار نشر الكتب 
 .اإلسالمية، الباكستان

١٢٠- هـ، بيت ١٤٢٣ن إبراهيم التويجري، الطبعة الرابعة  لمحمد ب
 .األفكار الدولية

١٢١-    البن قيم الجوزية، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية
 .ومكتبة ابن تيمية، القاهرة

١٢٢- لإلمام مالك، توزيع مكتبة دار الباز بمكة المكرمة . 
١٢٣-    هـ، دار الفكر، ١٤١٤ للمال علي القاري، طبعة

 .بيروت، لبنان
١٢٤-  ،ة، معرف الارد  ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم

 .لبنان، روتبي
١٢٥-  النسخة المحققة، تحقيق مجموعة من أهل العلم 

كتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، أشرف على التحقيق الد
 . لبنان-بيروت

١٢٦-  ،بعناية محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي ودار صادر 
 .بيوت، لبنان

١٢٧-  عابـد  دمحم:تيبرت ).هـ٢٠٤ت (بن إدريس   د  حم م ي؛فعشال ل 
 .هـ١٣٦٩اهرة،  الق،١ طندي،الس
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١٢٨-       للتبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني ، طبعة المكتب اإلسالمي 
 .م ١٩٦٢ هـ ـ ١٣٨٢، دمشق ، طبعة 

١٢٩-               لمحمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي، تحقيق محمـد ناصـر الـدين 
 .هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت١٤٠٥األلباني ، الطبعة الثالثة 

١٣٠-  م، دار أسامة، ١٩٩٩ لخالد عبد الرزاق العاني، الطبعة األولى
 .األردن، عمان

١٣١-  ،تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي
 .المكتبة العلمية، بيروت، لبنان

١٣٢- توزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاء . 
١٣٣- ،نية حبيب الرحمن األعظمي، الطبعة الثا:  تحقيق

 .هـ ، المكتب اإلسالمي، بيروت ١٤٠٣
١٣٤-  المطبوع مع مختصر سنن أبي ) هـ٣٨٨( لحمد بن محمد الخطابي ،

داود للحافظ المنذري، تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي، دار المعرفة، 
 .انبيروت، لبن

١٣٥-   للطبراني، المجموع في مجمع البحرين في زوائد المعجمين، مكتبة 
 .الرشد، الرياض

١٣٦-   هـ، تحقيق حمدي ٣٦٠ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت
 .عبدالمجيد السلفي، الجمهورية العراقية،وزارة األوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث

١٣٧-   ، لمحمد فؤاد عبد الباقي،  دار إحياء التراث 
 .العربي، بيروت، لبنان

١٣٨- تركيا، إستانبول، مجمع اللغة العربية، المكتبة اإلسالمية  . 
١٣٩-    هـ، دار ١٤١٦ لألستاذ الدكتور، محمد رواس الطبعة األولى

 .النفائس، بيروت، لبنان
١٤٠-  تحقيق الدكتور عبد اهللا بن ٦٢٠ لعبد اهللا أحمد بن محمد بن قدامة ت ،

 .عبدالمحسن التركي، هجر للطباعة، القاهرة
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١٤١-  هـ، ١٤١٢ تحقيق عدنان داوودي، الطبعة األولى
 .دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت

١٤٢-  للقرطبي،  تحقيق محيي الدين ديب مستو ويوسف 
 .هـ، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، بيروت، لبنان١٤١٧علي بدوي، الطبعة األولى 

١٤٣-  ،تحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي 
 .هـ، دار الهجر١٤١٦الطبعة األولى  

١٤٤-    إبراهيم محمد بن سالم بن ضويان، تحقيق زهير الشاويش، تأليف
 .هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت١٤٠٢الطبعة الخامسة 

١٤٥-   هـ، مع حاشية ٩٧٢ لمحمد بن أحمد الفتوحي، تقي الدين  ت
المنتهى لعثمان أحمد سعيد النجدي، تحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، 

 .ةمؤسسة الرسال
١٤٦- ة، بدون تاريخللسبكي، مكتبة طبري . 
١٤٧-      لعلي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق محمد عبدالرزاق 

 .حمزة، دار الكتب العلمية
١٤٨-    هـ، مطابع دار صفوة للنشر ١٤١٤ الطبعة األولى

 .توزيع، توزيع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويتوال
١٤٩-    هـ، المكتبة اإلسالمية، ١٤٢٣ للعوائشة، الطبعة األولى

 .عمان، األردن
١٥٠- ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربيةإلمام مالك ،ل . 
١٥١-   ،امة، الطبعة الثانية  للزيلعيتحقيق محمد عو 

 .هـ، مؤسسة الريان، بيروت١٤٢٤
١٥٢-   أبي السعادات المبارك بن محمد، ت :  البن األثير

 .هـ، تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت٦٠٦
١٥٣-  ال،  الطبعة  للشوكاني، تحقيق أحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم بز

 .هـ، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت١٤١٩األولى 
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 ٦......................................................... األموالزكاة: النوع الثالث

 ٧............................................................................الزكاة شرعاً
 ٩............................................................................:الصدقة

 ١٠...............................................................:لفظ الصدقة نوعان
 ١٠......................................صدقة تطلق على صدقة التطوع: النوع األول
 ١٤.....................................صدقة تطلق على صدقة الفرض: النوع الثاني

 ١٠..........................................هي ما أعطاه اإلنسان من ماله: والعطية
 ١١................................................منزلة الزكاة في اإلسالم: المبحث الثاني

 ١١............................................اإلسالم الزكاة الركن الثالث من أركان - ١
 ١١........................................... الزكاة قرينة الصالة في كتاب اهللا تعالى- ٢

 ١١...............................اآليات قرنت بين الصالة والزكاة ستاً وعشرين مرة
 ١٥................................وذكرت الزكاة منفردة عن الصالة في ثالثة مواضع

 ١٥..........................................ثالثون مرة ذكرت فيها الزكاة في القرآن
 ١٦..................جاءت كلمة الصدقة والصدقات في القرآن الكريم اثنتا عشرة مرة

 ١٦.........................................بالزكاة عناية دقيقة r اعتنت سنة النبي - ٣
 ١٧........................ لعظم شأن الزكاة ذكرها اهللا تعالى في شرائع من كان قبلنا- ٤
 ١٧............................................................. مدح اهللا القائمين بها- ٥
 ١٨......................................................... ذم اهللا تعالى التاركين لها- ٦
 ١٨.............................................. تارك إطعام المساكين من المجرمين- ٧
 ١٨............................................... أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة- ٨
 ١٨..................................م مكانة الزكاة شرعها اهللا تعالى زكاة مطلقة لعظ- ٩

 ٢١..................................... لعظم شأن الزكاة في اإلسالم اعتنى اهللا بها- ١٠
 ٢١................................ ويدل على علو منزلة الزكاة أن من منعها يقاتل- ١١
 ٢٢.................... ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة في اإلسالم أن من جحد وجوبها كفر- ١٢
 ٢٤...................يان عقوبة تاركها ولعظيم منزلة الزكاة جاءت النصوص في ب- ١٣
 ٢٧..................... تعزير اإلمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عظم منزلتها- ١٤

...................................................٢٩ 
 ٢٩................................................................. إتمام إسالم العبد- ١
 ٢٩......................................... حصول طاعة اهللا بتنفيذ أمره رجاء ثوابه- ٢
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٤٥٨ 
 ٢٩........................................... تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير- ٣
 ٢٩...........................................................زكيتها تطهير النفس وت- ٤
 ٢٩........................................... تعويد المسلم على صفة الجود، والكرم- ٥
 ٢٩............................................................ حفظ النفس عن الشح- ٦
 ٢٩.................................. استجالب البركة والزيادة والخلف من اهللا تعالى- ٧
 ٣١................................................. برهان على صدق إسالم مخرجها- ٨
 ٣١..................................................................... تشرح الصدر- ٩

 ٣١................................................... تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل- ١٠
 ٣١......................................................... من أسباب دخول الجنة- ١١
 ٣٢..........................................لمجتمع المسلم كاألسرة الواحدة تجعل ا- ١٢
 ٣٢...................................................... تطفئ حرارة ثورة الفقراء- ١٣
 ٣٢.....................................السرقات والنهب:  تمنع الجرائم المالية مثل- ١٤
 ٣٢...................................................... النجاة من حر يوم القيامة- ١٥
 ٣٣........................ تعين المسلم على معرفة حدود اهللا والفقه في دينه تعالى- ١٦
 ٣٣............................................ سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات- ١٧
 ٣٣..........................................................ئ الخطايا وتكفرها تطف- ١٨
 ٣٣....................................................... أداء الزكاة من شكر النعم- ١٩
 ٣٣................................................... مضاعفة األجر عند اهللا تعالى- ٢٠
 ٣٤............................................... وقاية صاحب المال من العذاب به- ٢١
 ٣٤...................................... الزكاة تحصن المال ويحفظه اهللا تعالى بها- ٢٢
 ٣٤......................................................... ذهاب شر المال ووباله- ٢٣
 ٣٥........................................... تطهير المال؛ ألن الزكاة تطهير للمال- ٢٤
 ٣٥..........................................................اية المال من الفساد وق- ٢٥
 ٣٥............................... استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة اهللا- ٢٦
 ٣٥......................... ترغيب الفقير في فعل الخيرات واإلحسان إلى من دونه- ٢٧
 ٣٥.......................................... تحقيق أهم عناصر التمكين في األرض- ٢٨
 ٣٦...................... يزيد اهللا تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هدى وإيماناً- ٢٩
 ٣٦........................................تعالى للمنفقين بالهدى والفالح شهد اهللا - ٣٠
 ٣٦........................ أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات- ٣١
 ٣٧................. أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق- ٣٢
 ٣٧......................... المتصدق ابتغاء مرضاة اهللا تعالى يفوز بثناء اهللا تعالى- ٣٣
 ٣٨..........................................هللا تعالى للعبد من أعظم أسباب رحمة ا- ٣٤
 ٣٨.................. وعد اهللا تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم- ٣٥
 ٣٩............................................ أداء الزكاة من أعظم أنواع اإلحسان- ٣٦
 ٣٩................... في إعطاء العاملين على الزكاة منها إذا لم يكن لهم مرتب كفاية لهم- ٣٧
 ٤٠........................... في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم ترغيبهم في اإلسالم- ٣٨
 ٤٠.............................. في إعطاء الغارمين الزكاة نوع من التخفيف عنهم- ٣٩
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٤٥٩ 
 ٤٠............................................ تجهيز المقاتلين في سبيل اهللا تعالى - ٤٠
 ٤٠.................................... مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع من النفقة- ٤١
 ٤٠............................... في إعطاء الزكاة في تحرير الرقاب تحرير للرقيق- ٤٢
 ٤١............................................ يترتب على أداء الزكاة األجر العظيم- ٤٣

...................................................٤٢ 
 ٤٢.................................................الزكاة واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع

 ٤٢........................................................................أما الكتاب 
 ٤٢.......................................................................وأما السنة 

 ٤٢.....................................................................وأما اإلجماع 
............................................٤٣ 
 ٤٣..................................................................اإلسالم: الشرط األول
 ٤٤..................................................................الحرية: الشرط الثاني
 ٤٥.............................................................ملك نصاب: الشرط الثالث
 ٤٥..........................................................لكاستقرار الم: الشرط الرابع

 ٤٧.........................................مضي الحول في غير المعشر: الشرط الخامس
 ٤٧..................:ويستثنى أشياء ال يشترط لها تمام الحول وهي على النحو اآلتي

 ٤٧.....................................................................المعشَّر: األول
 ٤٨..............................................................نتاج السائمة: الثاني
 ٤٨........................................ربح التجارة حوله حول رأس المال: الثالث
 ٤٨....................................الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية: الرابع

 ٤٨..................................................................المعدن: الخامس
 ٤٩...........................................:وينقطع الحول بأمور على النحو اآلتي

 ٤٩....................................إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه: األول
 ٥٠................إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول ال فراراً من الزكاة: الثاني
 ٥٠................إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول ال فراراً من الزكاة: الثالث

 ٥٠.................................إن الحول ال ينقطعأما إذا باعه أو أبدله بجنسه، ف
 ٥٢..................وأما عروض التجارة فإن حولها يبنى على حول األثمان بكل حال

 ٥٣......................أما حول عروض التجارة فال ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع
 ...........................................................٥٥ 

 ٥٥......... الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب ال يمنع الزكاة- ١
 ٥٧..........................................................:دين على نوعين زكاة ال– ٢

 ٥٧...................................دين على مليء معترٍف به باذٍل له: النوع األول
 ٥٨.....................أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل: النوع الثاني

 ٥٩.....................................................: حكم إسقاط الدين من الزكاة– ٣
..................................................٦٠ 
 ٦٠.............................................تجب الزكاة في عين المال: المسألة األولى
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٤٦٠ 
 ٦١.................................ال يعتبر في وجوب الزكاة إمكان األداء: ةالمسألة الثاني
 ٦٢...................................ال يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال: المسألة الثالثة
 ٦٣...............................................الزكاة كالدين في التركة: المسألة الرابعة

 ٦٥..............................................تجب الزكاة على الفور: المسألة الخامسة
 ٦٦.................................................شروط صحة الزكاة: المسألة السادسة

 ٦٦..........................................................:وهي نوعان:  النية- ١
 ٦٦...........................................مول له وهو اهللا تعالى نية المع-أ 

 ٦٦........................ نية العمل وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض-ب 
 ٦٧............................................................r المتابعة للنبي - ٢

 ٦٧.............................وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون: المسألة السابعة
 ٦٩.......المال المستفاد بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة له حول جديد: المسألة الثامنة
 ٦٩.............................قديم الزكاة إذا وجد سبب وجوبهاجواز ت: المسألة التاسعة
 ٧٠......كالعمارات وغيرها: كل شيء ليس لعروض التجارة ال زكاة فيه: المسألة العاشرة

.............................................٧٢ 
 ٧٢...............................:اإلبل، والبقر، والغنم: من بـهيمة األنعام زكاة السائمة

 ٧٢......................................................مفهوم السائمة من بهيمة األنعام 
 ٧٢................................................: الزكاة في بهيمة األنعاموجوبشروط 

  ٧٢.......................................أن تتخذ للدر والنسل والتسمين : الشرط األول
  ٧٣...................................................السوم أكثر الحول : الشرط الثاني
 ٧٤......................... كامالًأن يحول عليها الحول عند مالكها حوالً: الشرط الثالث
 ٧٤ ...........................................أن تبلغ النصاب الشرعي : الشرط الرابع

 ٧٤ ...............................................................نصاب زكاة اإلبل : أوالً
 ٧٦ .....................................................ي لزكاة اإلبل الجدول التوضيح
 ٧٧ ...........................................واجبة بالسنة واإلجماع : حكم زكاة اإلبل

 ٧٧...........................................................................أما السنة 
 ٧٨.......................................................................وأما اإلجماع 

 ٧٨..................................................................:مسائل في زكاة اإلبل
 ٧٨ ....................................................الجبران في زكاة اإلبل فقط  -١
 ٧٩ ...............................  عن بنت المخاض عند عدمهائابن اللبون يجز -٢
  ٧٩.........................  اإلبل اإلناث فقط إال ابن اللبون عند عدمةيؤخذ في زكا -٣
 ٧٩ ..........................الشاة في الجبران جذع من الضأن أو ثنية من المعز  -٤
 ٨٠ ..................... جاز اً أعلى من السن الواجبلو تطوع المزكي فأخرج سنّ -٥
 ٨٠ ............بختية البخاتي عن العراب عربية وعن: يخرج عن اإلبل من جنسها -٦
 ٨٠ ................................................ال مدخل للجبران في غير اإلبل  -٧
 ٨١ ..........................................اً  الذكر إذا كان المال كله ذكورئيجز -٨
 ٨١ ..............................................................نصاب زكاة البقر : ثانياً
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٤٦١ 
 ٨٢ .....................................................الجدول التوضيحي لزكاة البقر 

 ٨٢ ...........................................واجبة بالسنة واإلجماع : حكم زكاة البقر
 ٨٢...........................................................................أما السنة 

 ٨٣.......................................................................وأما اإلجماع 
 ٨٣ ...............................................................نصاب زكاة الغنم : ثالثاً

 ٨٤ .....................................................الجدول التوضيحي لزكاة الغنم 
 ٨٥ ...........................................واجبة بالسنة واإلجماع : حكم زكاة الغنم

 ٨٥...........................................................................نة أما الس
 ٨٥.......................................................................وأما اإلجماع 

 ٨٧ .....................................هيمة األنعام ـالجدول العام لزكاة السائمة من ب
 ٨٨........................................................مسائل في زكاة بـهيمة األنعام

 ٨٨ ...............................الهرمة، وذات العوار والتيس : ال يأخذ المصدق -١
 ٨٩ ......................................خذ المصدق كرائم األموال وال خياره أال ي -٢
 ٨٩ .....................................ال زكاة فيها : هيمة األنعامـاألوقاص في ب -٣
 ٩٠ ...................................................... إرضاء الساعي وإن ظلم -٤
 ٩٠ .....................................عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم اإلمام  -٥
 ٩١ ...................................هيمة األنعام من الحيوان ـال زكاة في غير ب -٦
 ٩١ ............... من المعز إال الجذع من الضأن والثني:  في صدقة الغنمئال يجز -٧
 ٩٣ ..................................هيمة األنعام ـشروط المخرج في الزكاة من ب -٨

 ٩٣ .............................................................السن : الشرط األول
 ٩٣ .............................................  إال ما استثنياألنوثة: الشرط الثاني
 ٩٣ ...................................................أال تكون معيبة : الشرط الثالث
 ٩٣ ...................................................أن تكون وسطاً : الشرط الرابع

 ٩٣ ............... بعضه إلى بعض أقل من النصاب من اإلبل، والبقر، والغنم يضم -٩
 ٩٣ .........إلى القيمة الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة في الزكاة -١٠
 ٩٤ ................................. الزكاة على المياه والموارد وفي الدور تؤخذ -١١
 ٩٤ ....................................................ال يشتري المسلم صدقته  -١٢
 ٩٥ ......................................دعاء المصدق ألهل الصدقة عند دفعهم  -١٣
 ٩٥ .................................... حين ملكها  منينعقد الحول على الصغار -١٤
 ٩٥ .......................هاـهيمة األنعام حولها حول أمهاتـنتاج السائمة من ب -١٥
 ٩٦ .............................. إلى نوعين هيمة األنعام ينقسمـكل جنس من ب -١٦
 ٩٦ ...................................................هيمة األنعام ـالخلطة في ب -١٧

 ٩٧.................................................................:الخلطة نوعان
 ٩٧.......................................................خلطة أعيان: النوع األول

 ٩٧....................................................النوع الثاني خلطة أوصاف 
 ٩٧ ....................................................... :شروط خلطة األوصاف
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٤٦٢ 
 ٩٧ ................... األنعاميمةِهب أن تكون الخلطة في السائمة من: الشرط األول
 ٩٧ ..............................أن يكون الخليطان من أهل الزكاة : الشرط الثاني
 ٩٨ .....................................أن يختلطا في نصاب فأكثر : الشرط الثالث
 ٩٨ ......................................أن يختلطا في ستة أشياء : الشرط الرابع

 ٩٨ ...............................................................رح ـ المس- ١
 ٩٨ ...............................................................رب ـ المش- ٢
 ٩٨ ................................................................ب ـ المحل- ٣
 ٩٨ ................................................................راح ـ الم- ٤
 ٩٨ ................................................................ي ـ الراع- ٥
 ٩٨ .................................................................ل ـ الفح- ٦

 ٩٨....................................أن يختلطا في جميع الحول : الشرط الخامس
 ٩٩ .......................................شتى ن اي بلدحكم زكاة سائمة الرجل ف -١٨
 ١٠٠............الزكوية هيمة األنعام وغيرها من األموال من األصنافـالفرق بين ب -١٩

................١٠٢ 
 ١٠٢............................:بالكتاب،والسنة،واإلجماع:زكاة الحبوب والثمار واجبة:أوالً

 ١٠٢..........................................................................أما الكتاب 
 ١٠٢.........................................................................وأما السنة 

 ١٠٣.......................................................................إلجماع وأما ا
 ١٠٣.........................................شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: ثانياً

 ١٠٣ ...............................................أن يكون حباً أو ثمراً : الشرط األول
 ١٠٤ .....................................................أن يكون مكيالً : الشرط الثاني
 ١٠٤ ................................................أن يكون مما يدخر : الشرط الثالث
  ١٠٥ ...................................أن ينبت بإنبات اآلدمي في أرضه: الشرط الرابع

 ١٠٦ ...................................................أن يبلغ نصاباً : الشرط الخامس
 ١٠٧...............................:تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب: ثالثاً
 ١٠٩................................................:تجب الزكاة في الحبوب والثمار: رابعاً

 ١١٠..........................................:على هذا فيكون للثمر والزرع ثالثة أحوال
 ١١٠...........................................أن يتلف قبل وجوب الزكاة : الحالة األولى
 ١١٠................................................أن يتلف بعد الوجوب : الحالة الثانية
 ١١١........................................ جعله في الجرين أن يتلف بعد: الحالة الثالثة

 ١١١..............................:قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو اآلتي: خامساً
 ١١١................................................ يجب العشر فيما سقي بال مؤنة- ١
 ١١٢ ......................................... يجب نصف العشر فيما سقي بمؤنة - ٢
 ١١٢ ..................... يجب ثالثة أرباع العشر إذا شرب بالنوعين على النصف - ٣
 ١١٣ ..................ين المؤنة وغيرها  يعتبر بأكثر النوعين نفعاً مع االشتراك ب- ٤
 ١١٣ .................................... وإن جهل مقدار السقي غلبنا جانب العشر- ٥
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٤٦٣ 
 ١١٣...................................:خرص النخيل واألعناب إذا بدا صالح الثمر: سادساً
 ١١٤ ............................................ ثبوت مشروعية الخرص في السنة- ١
 ١١٤ ....................... استحباب بعث اإلمام من يخرص عند بدو صالح الثمار - ٢
 ١١٥ .......................................................... يجزئ خارص واحد - ٣
 ١١٥ ................................................... والعنب فقط  يخرص الرطب- ٤
 ١١٥ ................................................ يترك الخارص الربع أو الثلث - ٥

 ١١٦....................................:زكاة الحبوب والثمار على مستأجر األرض: سابعاً
 ١١٧......................................المزارعة، والمساقاة: زكاة الحبوب والثمار: ثامناً
 ١١٧...................................:يجتمع العشر والخراج في األرض الخراجية: تاسعاً

 ١١٧....................................................................أما أرض الصلح 
 ١١٨...................................................................وأما أرض العنوة 

 ١١٨.......................................العشر والخراج في أرض فتحت عنوة يجتمع 
 ١١٩...............................................الزكاة ال تؤخذ من رديء المال : عاشراً

 ١٢٠...................................زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة : الحادي عشر
 ١٢٣.............................................................زكاة المعدن : الثاني عشر
 ١٢٤..............................................................زكاة الركاز: الثالث عشر

 ١٢٤..............................................................................الركاز 
............١٢٧ 

 ١٢٧...................................................................:مفهوم األثمان: أوالًَ
 ١٢٧.................................................................................:لغة

 ١٢٧............................................................................اصطالحاً
 ١٢٧............................................................................الخالصة 

 ١٢٧..........................:واجبة بالكتاب  والسنة واإلجماع: زكاة الذهب والفضة: ثانياً
 ١٢٧...............................................................................الكتاب
 ١٢٨................................................................................السنة

 ١٢٩.............................................................................اإلجماع
 ١٢٩.........................................:نصاب الذهب والفضة على النحو اآلتي: ثالثاً
 ١٢٩.................................................................. نصاب الفضة- ١
 ١٣٤................................... بالجرامات والمثاقيل والرياالت نصاب الذهب- ٢
 ١٣٧................................................:زكاة العمالت المعدنية والورقية: رابعاً

 ١٣٧........................................................:حقيقة األوراق النقدية: خامساً
 ١٣٧.........................هـ١٧/٤/١٣٩٣وتاريخ ) ١٠(رقم  قرار هيئة كبار العلماء

 ١٤٣................:حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب: سادساً
 ١٤٥...............................:ة إلى كل من الذهب والفضةتضم عروض التجار: سابعاً
 ١٤٦....................................:ربع العشر: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ثامناً
 ١٤٧................................:كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها: تاسعاً



  فهرس الموضوعات-٦

 

٤٦٤ 
 ١٤٨.......................................................... ربع العشر:ولىألاالطريقة 

 ١٤٩......................... اثنين ونصف بالمائة تضرب في جميع المال:ةثانيالطريقة ال
 ١٥٠..................:ن الذهب والفضة عن اآلخر في الزكاةم: إخراج أحد النقدين: عاشراً

 ١٥٢.....................................من الذهب والفضة: ما يباح للرجال: الحادي عشر
 ١٥٢.................................................................... خاتم الفضة– ١
 ١٥٤................................................................... قبيعة السيف- ٢
 ١٥٥..................................كاألنف وربط األسنان:  ما دعت إليه الضرورة- ٣

 ١٥٦.......................................:ما يباح للنساء من الذهب والفضة: الثاني عشر
 ١٥٧..................:ضة على الرجال والنساء جميعاًتحريم آنية الذهب والف: الثالث عشر
 ١٥٨.......................إجماعاً: ال زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: الرابع عشر

 ١٥٩..............................................................................الخالصة 
 ١٥٩...:من الذهب والفضة: وجوب الزكاة في الحلي المحرم،أو المعد للتجارة:الخامس عشر
 ١٦٠....................................:زكاة الحلي المباح المعد لالستعمال: السادس عشر
 ١٦٢........................................................................اختالف العلماء

 ١٦٢.............................................................أدلة الموجبين لزكاة الحلي
 ١٦٢................................................................... عموم الكتاب- ١
 ١٦٤....................................)ما من صاحب ذهب (t حديث أبي هريرة - ٢
 ١٦٤................................................................ حديث المسكتين- ٣
 ١٦٥................................................................. حديث الفتخات- ٤
 ١٦٦................................................................ حديث األوضاح- ٥
 ١٦٦......................................................... حديث فاطمة بنت قيس- ٦
 ١٦٧...................................................y آثار خمسة عن الصحابة - ٧

 ١٦٧............................................................ tاألثر األول عن عمر 
 ١٦٨......................................................t البن عباس األثر الثاني عن

 ١٦٨.....................................................tعن ابن مسعود : األثر الثالث
 ١٦٨......................................  رضي اهللا عنهما األثر الرابع عن عبد اهللا بن عمرو 

 ١٦٨............................................... رضي اهللا عنها  عن عائشة : اُألثر الخامس
 ١٦٨.......................:ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي: السابع عشر

 ١٦٩....................................................................... ابن حزم- ١
 ١٦٩................................................................... الفخرالرازي- ٢
 ١٦٩...................................................................... الصنعاني- ٣
 ١٦٩..................................................................... أحمد البناء- ٤
 ١٦٩.............................................................. عبدالعزيز بن باز- ٥
 ١٧٣....................................................... محمد بن صالح العثيمين- ٦
 ١٧٣........................................................................ األلباني- ٧
 ١٧٤.............................................................. عبداهللا بن جبرين- ٨



 الموضوعات رس فه-٦

 

٤٦٥ 
 ١٧٤............................. جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب احتياطاً- ٩

 ١٧٤.................................................................... الخطابـي- ١٠
 ١٧٤....................................................................... السندي- ١١
 ١٧٥....................................................... محمد األمين الشنقيطي- ١٢
 ١٧٥..................................................خطاب السبكي محمود محمد - ١٣
 ١٧٥............................................................ أبو بكر الجزائري- ١٤
 ١٧٥................................................................ صالح البليهي- ١٥
 ١٧٥........................................ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء- ١٦
 ١٧٦......................................... سماحة العالمة ابن باز رئيس اللجنة- ١٧
 ١٧٦.................................................... العالمة عبدالرزاق عفيفي- ١٨
 ١٧٦..................................................... العالمة عبداهللا بن غديان- ١٩
 ١٧٦...................................................... العالمة عبداهللا بن قعود- ٢٠

...............................................١٧٨ 
 ١٧٨..........................................:مفهوم عروض التجارة لغة واصطالحاً: أوالًَ

 ١٧٨.................................................................................:لغة
 ١٧٨...........................................................................:اصطالحاً

 ١٧٩.زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة،واآلثار،وإجماع عامة أهل العلم والقياس:ثانياً
 ١٧٩.....................................................:أما الكتاب فلعموم اآليات اآلتية

 ١٧٩..............................................................الدليل األول من الكتاب
 ١٨١.........................................................................الدليل الثاني
 ١٨٢.........................................................................الدليل الثالث

 ١٨٣.................................................:وأما السنة؛ فلعموم األحاديث اآلتية
 ١٨٣...............................................................الدليل األول من السنة

 ١٨٣.........................................................................الدليل الثاني
 ١٨٥.........................................................................الدليل الثالث
 ١٨٥.........................................................................الدليل الرابع
 ١٨٥..............................:فمنها على سبيل المثال ال الحصر ما يأتي: وأما اآلثار
 ١٨٦...........................................................................األثر األول
 ١٨٦..........................................................................األثر الثاني

 ١٨٦.......................................................................... الثالثاألثر
 ١٨٧........................................................................وأما اإلجماع
 ١٨٨.........................................................................وأما القياس

 ١٨٨....................................................:وجوب زكاة عروض التجارة: ثالثاً
 ١٩١.....................:شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو اآلتي: رابعاً

 ١٩١............................................................نية التجارة: الشرط األول
 ١٩٢.........................................................بلوغ النصاب: الشرط الثاني



  فهرس الموضوعات-٦

 

٤٦٦ 
 ١٩٣................................................................الحول: الشرط الثالث
 ١٩٣........................................................................بقية الشروط

 ١٩٥.............................:وض التجارة ال ينقطع بالمبادلة أو البيعحول عر: خامساً
 ١٩٥..................................:ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال: سادساً
 ١٩٦:تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها،وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:سابعاً
 ١٩٦...............................:كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها: ثامناً
 ١٩٧.....................................ت التجارة المعدة لالستعمالال شيء في آال: تاسعاً
 ١٩٨...............................:ربع العشر: مقدار الواجب في عروض التجارة: عاشراً

 ٢٠٠.................................................:زكاة األسهم والسندات: الحادي عشر
 ٢٠١.................................................................. مفهوم األسهم- ١
 ٢٠١................................................................ مفهوم السندات- ٢
 ٢٠٢.................................................: الفروق بين األسهم والسندات– ٣
 ٢٠٣.................................................:على نوعين،  حكم بيع األسهم– ٤

 ٢٠٣.......................................... مؤسسات محرمةأسهم في: النوع األول
 ٢٠٣...........................................أسهم في مؤسسات مباحة: النوع الثاني

 ٢٠٤............................................................... حكم بيع السندات- ٥
 ٢٠٤.............................................................. كيفية زكاة األسهم- ٦

 ٢٠٤....................................المساهمة في الشركات الصناعية: النوع األول
 ٢٠٤.....................................المساهمة في الشركات التجارية: النوع الثاني

 ٢٠٥.................................................................. زكاة السندات- ٧
 ٢٠٥.....................................................................: النوع األول
 ٢٠٥.....................................................................: النوع الثاني

........................................................٢٠٧ 
 ٢٠٧...............................................................:مفهوم زكاة الفطر: أوالًَ

 ٢٠٧..................................................................................لغة
 ٢٠٧...........................................................................واصطالحاً

 ٢٠٨............:عموم الكتاب وصريح السنة واإلجماع: األصل في وجوب زكاة الفطر: ثانياً
 ٢٠٨...........................................................................أما الكتاب
 ٢٠٩..........................................................................وأما السنة

 ٢٠٩........................................................................وأما اإلجماع
 ٢٠٩..........................................:شروط وجوب زكاة الفطر ثالثة شروط: ثالثاً

 ٢٠٩................................................................اإلسالم: ط األولالشر
 ٢١٠.................................................الغنى في يومه وليلته: الشرط الثاني
 ٢١٠..................................................دخول وقت الوجوب: الشرط الثالث

 ٢١٠..................................................:الحكمة من وجوب زكاة الفطر: رابعاً
 ٢١٠.................................................................. طهرة للصائم- ١



 الموضوعات رس فه-٦

 

٤٦٧ 
 ٢١٠................................................................ طعمة للمساكين- ٢
 ٢١١.............................................................. مواساة للمسلمين- ٣
 ٢١١................................................... حصول الثواب واألجر العظيم- ٤
 ٢١١..................................................................... زكاة للبدن- ٥
 ٢١١...................................................................شكر نعم اهللا - ٦

 ٢١٢........................زكاة الفطر على كل مسلم فصل عنده يوم العيد وليلته : خامساً
 ٢١٣.......................................................:وقت إخراج زكاة الفطر: سادساً
 ٢١٤....................................:درجات إخراج زكاة الفطر على النحو اآلتي: سابعاً

 ٢١٤.......................................................................الدرجة األولى
 ٢١٥.......................................................................الدرجة الثانية
 ٢١٦.......................................................................الدرجة الثالثة
 ٢١٦.......................................................................الدرجة الرابعة

 ٢١٨.....................................................:كاة الفطر وأنواعهامقدار ز: ثامناً
 ٢٢٠.........................................مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر: تاسعاً
 ٢٢١............................الفقراء والمساكين: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: عاشراً

 ٢٢٣.........................................:حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: الحادي عشر
 ٢٢٤..........:الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: الثاني عشر

 ٢٢٦............................................:مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: ث عشرالثال
 ٢٢٧...............................................:أحكام إخراج زكاة األموال: الرابع عشر

 ٢٢٧....................................................... إخراج الزكاة على الفور- ١
 ٢٢٧.................................................... حكم من جحد وجوب الزكاة- ٢
 ٢٢٨........................................................... حكم منع الزكاة بخالً- ٣
 ٢٢٨.................................................... زكاة مال الصغير والمجنون- ٤
 ٢٢٩............................................................. يفرق زكاته بنفسه- ٥
 ٢٢٩................................................................ يسأل اهللا القبول- ٦
 ٢٣٠............................................................. ما يقول آخذ الزكاة- ٧
 ٢٣٠............................................................ شروط صحة الزكاة- ٨
 ٢٣٠...................................... جواز تعجيل الزكاة إذا وجد سبب الوجوب- ٩

 ٢٣١................................................ حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد- ١٠
 ٢٣٣..............................: إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلٍد آخر– ١١

..........................................٢٣٥ 
 ٢٣٥..........................................................اصطالحاًلغة و: المفهوم: أوالً

 ٢٣٥.................................................................................:لغة
 ٢٣٥...........................................................................اصطالحاً 
 ٢٣٥............................................................................الخالصة 

 ٢٣٦.................................:حصر اهللا تعالى أهل الزكاة بال تعميم في العطاء: ثانياً



  فهرس الموضوعات-٦

 

٤٦٨ 
 ٢٣٧.......................................:أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف: ثالثاً

 ٢٣٧...............................................:الفقراء، وفيه مسائل: المصرف األول
 ٢٣٧........................................مفهوم الفقر لغة واصطالحاً : المسألة األولى

 ٢٣٧.................................................................ة مفهوم الفقر لغ
 ٢٣٧............................................................مفهوم الفقر اصطالحاً 

 ٢٣٨...............................................الصواب في مفهوم الفقر اصطالحاً 
 ٢٤٠...........................................نصيب الفقراء من الزكاة : المسألة الثانية
 ٢٤٤...............................ما جاء من اآليات القرآنية في الفقراء: المسألة الثالثة
 ٢٤٥............................................:المساكين وفيه مسائل:  المصرف الثاني
 ٢٤٥....................................:مفهوم المساكين لغة واصطالحاً: المسألة األولى

 ٢٤٦.............................................................مفهوم المساكين لغة 
 ٢٤٦........................................................مفهوم المساكين اصطالحاً 

 ٢٤٧...............................الجمع بين مفهوم المساكين والفقراء : المسألة الثانية
 ٢٤٧.........................................نصيب المساكين من الزكاة : المسألة الثالثة
 ٢٤٨...........................ما جاء من اآليات القرآنية في المساكين : المسألة الرابعة

 ٢٥١................................ث في المسكين ما جاء من األحادي: المسالة الخامسة
 ٢٥٢.....................................:مسائل: العاملون عليها، وفيه: المصِرف الثالث
 ٢٥٢.....................................مفهوم العاملين لغة واصطالحاً : المسألة األولى

 ٣٥٢..............................................................مفهوم العاملين لغة 
 ٢٥٣.........................................................مفهوم العاملين اصطالحاً 

 ٢٥٤....................................نصيب العاملين عليها من الزكاة : المسألة الثانية
 ٢٥٧.............................:ة في حفظ الصدقةفضل الصدق واألمان: المسألة الثالثة

 ٢٥٨......................................:المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل: المصِرف الرابع
 ٢٥٨......................................مفهوم المؤلفة لغة واصطالحاً : المسألة األولى

 ٢٥٨........................................................مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة 
 ٢٥٩..................................................مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطالحاً 

 ٢٥٩...................................:أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم: المسألة الثانية
 ٢٥٩.....................................................م نوعانكفار وه: القسم األول
 ٢٥٩......................................................من يخشى شره: النوع األول
 ٢٥٩...................................................من يرجى إسالمه: النوع الثاني
 ٢٦٠........................................المسلمون وهم أربعة أنواع : القسم الثاني
 ٢٦٠............................................من يرجى إسالم نظرائهم: النوع األول
 ٢٦٠......................................من يرجى دفعهم عن المسلمين: النوع الثاني
 ٢٦٠............................................من يرجى جبايتهم للزكاة: النوع الثالث
 ٢٦٠...............................................من يرجى قوة إيمانهم: النوع الرابع
 ٢٦١...................................نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة : المسألة الثالثة



 الموضوعات رس فه-٦

 

٤٦٩ 
 ٢٦٢......................................:وفيه مسائل) وفي الرقاب: (المصرف الخامس

 ٢٦٢.......................................:مفهوم الرقاب لغة واصطالحاً: المسألة األولى
 ٢٦٢...............................................................................لغة 

 ٢٦٢..........................................................مفهوم الرقاب اصطالحاً 
 ٢٦٥.................................................فضل إعتاق الرقاب : المسألة الثانية
 ٢٦٨..........................:نصيب الرقاب من الزكاة على النحو اآلتي: ثةالمسألة الثال

 ٢٦٩..........................................:الغارمون، وفيه مسائل: المصرف السادس
 ٢٦٩......................................مفهوم الغارمين لغة واصطالحاً: المسألة األولى

 ٢٦٩..............................................................مفهوم الغارمين لغة 
 ٢٧٠........................................................مفهوم الغارمين اصطالحاً 

 ٢٧٠...................................:أنواع الغارمين على النحو اآلتي: المسألة الثانية
 ٢٧٠................................................. غارم إلصالح البين :النوع األول
 ٢٧١..............................................الغارم لنفسه في مباح : النوع الثاني
 ٢٧٢..........................................نصيب الغارمين من الزكاة : المسألة الثالثة

 ٢٧٢.................................:في سبيل اهللا تعالى، وفيه مسائل: المصرف السابع
 ٢٧٢................................:مفهوم في سبيل اهللا لغة واصطالحاً: المسألة األولى

 ٢٧٣...............................................................................لغة 
 ٢٧٣.........................................................................اصطالحاً 

 ٢٧٣.........................................صيب الغزاة في سبيل اهللا ن: المسألة الثانية
 ٢٧٥.........................................:وفيه مسائل) وابن السبيل(المصرف الثامن 
 ٢٧٥...................................مفهوم ابن السبيل لغة واصطالحاً: المسألة األولى

 ٢٧٥...............................................................................لغة 
 ٢٧٦.........................................................................اصطالحاً 

 ٢٧٦.......................................نصيب ابن السبيل من الزكاة : المسألة الثانية
 ٢٧٦......:حو اآلتينصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل اإلجمال على الن:رابعاً
 ٢٧٦..................................... كل صنف من أصناف أهل الزكاة يدفع إليه -١
 ٢٧٧............................................. أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً -٢
 ٢٧٧........................................وهم الغارمون وفي الرقاب :  أربعة منهم-٣
 ٢٧٧.......................................الغازي والغارم :  أربعة يأخذون مع الغنى-٤
 ٢٧٧....................................:المدفوع له نوعان:  ـ قال السعدي رحمه اهللا٥
 ٢٧٧......................................حد من أهل الزكاة سببان  إذا اجتمع في وا-٦
 ٢٧٨.............................................. يستحب صرف الزكاة إلى األقارب -٧

 ٢٧٨.........................:أصناف من ال يصح دفع الزكاة إليهم على النحو اآلتي:خامساً
 ٢٧٨...................................................... الكفار إال المؤلفة قلوبهم - ١
 ٢٧٩............................................. وهم بنو هاشم r آل النبي محمد - ٢
 ٢٨٣.............................................................. موالي بني هاشم - ٣
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٤٧٠ 
 ٢٨٥....................................................................... المملوك - ٤
 ٢٨٥...........................................................كتسبون  األغنياء الم- ٥
 ٢٨٦.............................................. المرأة الفقيرة تحت الغني المنفق - ٦
 ٢٨٧............................................. من تلزم نفقته ال تدفع إليه الزكاة - ٧

 ٢٨٧...................................................األصول وإن علوا : النوع األول
 ٢٨٧..................................................الفورع وإن نزلوا : النوع الثاني
 ٢٨٨............................................................الزوجة : النوع الثالث
 ٢٨٩..............................................................الزوج : النوع الرابع

 ٢٩٢................................لمعاصي  المبتدع والفاجر الذين يصرفونها في ا- ٨
 ٢٩٣............................................ جهات الخير غير األصناف الثمانية - ٩

..........................................٢٩٤ 
 ٢٩٤............................................لغة واصطالحاً: مفهوم صدقة التطوع: أوالً

 ٢٩٤.........................................................................الصدقة لغة 
 ٢٩٤...................................................................الصدقة اصطالحاً 

 ٢٩٥..............................................................................العطية 
 ٢٩٥.........................................................................التطوع لغة 

 ٢٩٥...................................................................التطوع اصطالحاً 
 ٢٩٥.......................................ا فضائل كثيرة جداً فضل صدقة التطوع له: ثانياً
 ٢٩٥............................... صدقة التطوع تكمل زكاة الفريضة وتجبر نقصها -١
 ٢٩٦......................................................... تطفئ الخطايا وتكفرها- ٢
 ٢٩٦......................................................... من أسباب دخول الجنة- ٣
 ٢٩٧.............................................تمرةالصدقة تُدِخل الجنة ولو بشق  - ٤
 ٢٩٧........................................... من أسباب النجاة من حر يوم القيامة- ٥
 ٢٩٨...................................................... من أسباب النصر والرزق- ٦
 ٢٩٨...................................د المسلم على صفة الجود والكرمتعو الصدقة - ٧
 ٢٩٨......................................................... تحفظ النفس عن الشح- ٨
 ٢٩٩................................................................... تجلب البركة- ٩

 ٣٠٠................................................. تشرح الصدر وتدخل السرور- ١٠
 ٣٠٠.................................................لحق المسلم بالمؤمن الكامل تُ- ١١
 ٣٠١................................... تحصل بها قضاء الحاجات وتفريج الكربات- ١٢
 ٣٠١............................................ الصدقة من أسباب رحمة اهللا للعبد- ١٣
 ٣٠٢....................................ن اإلحسان واهللا يحب المحسنين الصدقة م- ١٤
 ٣٠٢....................................... يترتب عليها األجر الذي يربيه سبحانه- ١٥
 ٣٠٣............................................... المتصدق يفوز بثناء اهللا تعالى- ١٦
 ٣٠٣......................................... المتصدق يحصل على مضاعفة األجر- ١٧
 ٣٠٤............................................... الواحدة تجعل المجتمع كاألسرة- ١٨
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٤٧١ 
 ٣٠٤...................................................... بذل المال خير للمتصدق- ١٩
 ٣٠٤............................................... صدقة السر تطفئ غضب الرب- ٢٠
 ٣٠٥........................................................الصدقة دواء للمرضى - ٢١
 ٣٠٥.........................................:أفضل صدقات التطوع على النحو اآلتي: ثالثاً
 ٣٠٥............................................................ الصدقة بسقي الماء- ١
 ٣٠٥................................................. الصدقة على ذي الرحم الكاشح- ٢
 ٣٠٦........................................................ صدقة الصحيح الشحيح- ٣
 ٣٠٨............................................................... صدقة جهد المقل- ٤
 ٣١٠.........................................................ظهر الغنىعن صدقة ال - ٥
 ٣١١........................................................... الصدقة على األقارب- ٦
 ٣١٤..............................................قات النفقة على العيال أفضل الصد- ٧
 ٣١٨..............................................:اإلخالص شرط في قبول الصدقات: رابعاً
 ٣١٨.................................................. اإلخالص أعظم ما أمر اهللا به،-١
 ٣١٨................................................ اإلخالص شامل ألنواع العبادات -٢
 ٣١٨..................................................هو اإلخالص،:  إسالم الوجه هللا-٣
 ٣١٨............................................... اإلخالص يحصل به األجر العظيم،-٤
 ٣١٩.......................................................... اإلخالص تجارة رابحة-٥
 ٣١٩.......................................................ى به األجور اإلخالص تُوفَّ-٦
 ٣١٩.......................................... مضاعفة الحسنات للمنفقين المخلصين-٧
 ٣١٩........................................................ الجزاء بأحسن من العمل-٨
 ٣١٩............................................................. إنما األعمال بالنيات-٩

 ٣٢٠............................................... احتساب الرجل نفقة أهله صدقة-١٠
 ٣٢٠....................................... باإلخالص يحصل األجر على فعل المباح-١١
 ٣٢١.................................................... يكتب للعبد المسلم ما نوى،-١٣
 ٣٢١.........................................اده المؤمنين إحسان اهللا العظيم إلى عب-١٤
 ٣٢١..........................................:للصدقة آداب عظيمة: آداب الصدقة: خامساً
 ٣٢١...................................................................... االحتساب- ١
 ٣٢٢.............................................................. اإلنفاق من الحالل- ٢
 ٣٢٣..................................................... ال يحقرن من الصدقة شيئاً- ٣
 ٣٢٨................................................... المسارعة في إخراج الصدقة- ٤
 ٣٢٩........................................................... اإلنفاق سراً وعالنية- ٥
 ٣٣٣............................................................... اإلنفاق مما يحب- ٦
 ٣٣٤......................................................... عدم اإليكاء واإلحصاء- ٧
 ٣٣٦........................................................عدم الحرص على المال - ٨
 ٣٣٤................................................. التوسط بدون إسراف وال تقتير- ٩

 ٣٤٥..........................................................صدقات إطعام الطعام: سادساً
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٤٧٢ 
 ٣٤٥......................................................... اإلطعام لوجه اهللا تعالى- ١
 ٣٤٥........................................... اقتحام العقبة بأسباب إطعام المساكين- ٢
 ٣٤٥................................................. إطعام الجائع فيه الثواب العظيم- ٣
 ٣٤٥........................................... إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة- ٤
 ٣٤٦.......................................هللا الغرف العاليات لمن أطعم الطعام أعد ا- ٥
 ٣٤٦...................................................... خير اإلسالم إطعام الطعام- ٦
 ٣٤٧............................................... ثواب إطعام الطعام عند اهللا تعالى- ٧
 ٣٤٧................................. إطعام المساكين من خصال أسباب دخول الجنة- ٨
 ٣٤٨................................................... إطعام الجائع وإسقاء الظمآن- ٩

 ٣٤٨................................................... إدخال السرور على المؤمن- ١٠
 ٣٤٨...........................................................الصدقة على الحيوان: سابعاً
 ٣٤٨.................................................... دخل رجل الجنة بسقي كلب- ١
 ٣٤٩.............................................. دخلت امرأة بغي الجنة بسقي كلب- ٢
 ٣٤٩.................................................. دخلت امرأة النار بتعذيب هرة- ٣
 ٣٥٠.......................................... منهَلِك ثواب كبير لمن غرس غرساً فُأ- ٤
 ٣٥٠........................................صدقة القرض الحسن والعارية والمنيحة: ثامناً
 ٣٥٠...................................................... أجر القرض كإعتاق رقبة- ١
 ٣٥٠................................................................ كل قرض صدقة- ٢
 ٣٥١........................................................قرض يضاعف أضعافاً ال- ٣
 ٣٥١............................................... إقراض مسلم مرتين كصدقة مرة- ٤
 ٣٥١............................................................ أجر من منح منيحة- ٥
 ٣٥٢.......................... ينجي اهللا بالتنفيس على المعسر من كرب يوم القيامة- ٦
 ٣٥٣.............................. إنظار المعسر أو الوضع عنه يظل اهللا به في ظله- ٧

 ٣٥٣..............................................:الصدقة الجارية والوقف هللا تعالى: تاسعاً
 ٣٥٤.......................................... المتقين المحسنينفاتالصدقة من ص: عاشراً

 ٣٥٥..........................................................صدقة الوصية: الحادي عشر
 ٣٥٦.................................... صدقة بالنية، والهبة، والعطية،الهدية: الثاني عشر

 ٣٥٦..............................................................................العطية 
 ٣٥٦...............................................................................الهبة 

 ٣٥٧..............................................................................الهدية 
 ٣٥٧.............................................................................الوصية 
 ٣٥٧.............................................................................الصدقة 

 ٣٥٧..........................................................الفروق بين هذه التبرعات 
 ٣٥٩....................................................أنواع صدقات التطوع: الثالث عشر

 ٣٥٩.................................................................. الصدقة بالمال- ١
 ٣٥٩..........................................................ميع أنواع المعروف ج- ٢
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٤٧٣ 
 ٣٦٠............................................................... التسبيح والتهليل- ٣
 ٣٦٠.................................... على اإلنسان ثالثمائة وستون صدقة كل يوم- ٤
 ٣٦٠....................................................... اإلمساك عن الشر صدقة- ٥
 ٣٦١......................................................... العدل بين الناس صدقة- ٦
 ٣٦١............................... صدقة وستين عن ثالثمائةىء صالة الضحى تجز- ٧
 ٣٦٢................................. التسبيح والتكبير والتحميد دبر الصلوات صدقة- ٨
 ٣٦٣................................................لداللة على فعل الصدقات صدقة ا- ٩

 ٣٦٣................................................... من العمل شيئاً اهللا ال يترك- ١٠
 ٣٦٣..........................................................مبطالت الصدقة: الرابع عشر

 ٣٦٣.......................................................................... الرياء- ١
 ٣٦٤................................................................... المن واألذى- ٢
 ٣٦٥......................................................................... الغلول- ٣

 ٣٦٥...............................:موضوعات متنوعة في الصدقات، منها: الخامس عشر
 ٣٦٥................................................... المبادرة بالصدقة قبل أن ترد- ١
 ٣٦٦....................................................البخيل ضرب المثل للمنفق و- ٢
 ٣٦٨......................... ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غير محلها- ٣
 ٣٦٩.............................................. إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر- ٤
 ٣٧٠.......................................... صدقة الخازن إذا تصدق بأمر صاحبه- ٥
 ٣٧٠............................................. أجر الخادم إذا تصدق بإذن صاحبه- ٦
 ٣٧١......................................... أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها- ٧
 ٣٧١........................................................ صدقة العبد بإذن مواليه- ٨
 ٣٧٢............................................. في سبيل اهللا أجر من أنفق زوجين- ٩

 ٣٧٣............................................................ صدقة كفالة اليتيم- ١٠
 ٣٧٤..................................... الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد- ١١
 ٣٧٤...................................... الصدقة الخالصة سماها اهللا قرضاً حسناً- ١٢
 ٣٧٥..................................................... ال يشتري المسلم صدقته- ١٣
 ٣٧٦.......................................................... الشفاعة في الصدقة- ١٤
 ٣٧٧..................................................... صدقة الكافر قبل إسالمه- ١٥
 ٣٧٧..................................دقة على السائل ولو أفحش في المسألة الص- ١٦
 ٣٧٨.............................. الصدقة إذا بلغت محلها جازت لمن حرمت عليه- ١٧
 ٣٧٩.................................................. الصدقة في عشر ذي الحجة- ١٨
 ٣٧٩.......................................................... الصدقة في رمضان- ١٩
 ٣٧٩......................................................... الصدقة على الجيران- ٢٠
 ٣٨٠................................................. من يعمل مثقال ذرة خيراً يره- ٢١
 ٨٤ ٣٨٠................................................... مصارف صدقة التطوع- ٢٢

 ٣٨١..................................................:ة إعتاق الرقابصدق: السادس عشر
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٤٧٤ 
 ٣٨١................................................ ]فال اقتحم العقبة[:  قوله تعالى-١
 ٣٨٢................................. لعظيم أجر عتق الرقاب جعل اهللا تعالى إعتاقها -٢
 ٣٨٢....................................... جعلها اهللا تعالى من أعمال البر والتقوى -٣
 ٣٨٣....................................................... األحاديث الواردة في ذلك -٤

 ٣٨٤..........................................:المنافسة العظيمة في الصدقات: السابع عشر
 ٣٨٤..............................................................t صدقات أبي بكر - ١

 ٣٨٥........................................:إنفاق ماله في إعتاق الرقاب: الصدقة األولى
 ٣٨٥.......................rإنفاق جميع ماله في الهجرة مع رسول اهللا : الصدقة الثانية
 ٣٨٦....................:تصدقه بماله كله وعمر بالنصف في غزوة تبوك: الصدقة الثالثة

 ٣٨٦...............................................................:t صدقات عثمان – ٢
 ٣٨٧.......................................................حفر بئر رومة: الصدقة األولى
 ٣٨٧............................................... rد النبي توسعة مسج: الصدقة الثانية
 ٣٨٨...............................الصدقة العظيمة الكثيرة في غزوة تبوك: الصدقة الثالثة

 ٣٨٩......................:وصول ثواب الصدقات عن األموات إليهم لما يأتي: الثامن عشر
 ٣٨٩.............................................. ما يفعله الولد الصالح من األعمال -١
 ٣٨٩...............................إن أمي افتلتت :  أن رجالً قال عن عائشة -٢
 ٣٩٠................................... عبادة توفيت أمه  عن ابن عباس أن سعد بن-٣
 ٣٩٠.......................يا رسول اهللا إن أمي ماتت : قلت:  عن سعد بن عبادة قال-٤
 ٣٩١......................... إن ابي مات r أن رجالً قال للنبي t عن أبي هريرة -٥

 ٣٩١..........................................................:القناعة والعفة: التاسع عشر
 ٣٩١................................................................. مفهوم القناعة- ١
 ٣٩١................................................................... مدح القناعة- ٢
 ٣٩٣.................................................................... غنى النفس- ٣
 ٣٩٣................................................................. الرضى بالقليل- ٤
 ٣٩٤...........................................أنواع المسألة الجائزة والمذمومة: نعشروال

 ٣٩٤.....................................:في أحاديث منها المسألة المذمومة وردت – ١
 ٣٩٧.........................................: المسألة الجائز وردت في أحاديث منها– ٢
 ٣٩٨..................................................... ال يسأل بوجه اهللا إال الجنة- ٣
  ٣٩٩.................................................... قبول العطاء من غير مسألة- ٤

 ٤٠٠.....................................................:الزهد والورع: الحادي والعشرون
 ٤٠٢......................................................م العزيز األدلة من الكتاب الكري

 ٤٠٠..............................................................................الورع 
 ٤٠٤...........................................................األدلة من السنة المطهرة 

 ٤٠٧...............................................................: أول من يدخل الجنة
 ٤٠٧..................................................rمحمد :  أول من يدخل الجنة– ١
 ٤٠٨...................................................................r أمة محمد – ٢
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٤٧٥ 
 ٤٠٨........................................................................: الفقراء– ٣

........................................................................٤١١ 
 ٤١٢.......................................................... فهرس اآليات القرآنية-١
 ٤٢٢......................................................... فهرس األحاديث النبوية-٢
 ٤٣٩.................................................................... فهرس اآلثار-٣
 ٤٤٢............................................................ الغريب فهرس شرح-٤
 ٤٤٥....................................................... فهرس المصادر والمراجع-٥
 ٤٥٧............................................................. فهرس الموضوعات-٦
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