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 ِكَتاُب اَلزََّكاةُ 
 مقدمة :
 النماء والزيادة. لغة: تعريفها
 هي نصيب مقدر شرعاً يف مال معني يصرف لطائفة خمصوصة. وشرعاً:

 ومسيت زكاة: 
، وتطهر نفس الغين من الشح والبخل ، وتطهر نفس الفقري من احلسد والضغينة ، وتسد  وتزكي صاحب املال،  ألهنا تزكي املال

 اجة اإلسالم واملسلمني .ح
 ( .خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا )  كما قال تعاىل

 ( رواه مسلم . ما نقصت صدقة من مال)  وقال 
تطهري أصحاب األموال من الشح والبخل، تقوية روابط اجملتمع ، تزيد احملبة واملودة بني أفراد اجملتمع، وأيضًا فيها  ومن ِحكِمها :

لنفس ، ألن املال حمبوب للنفس ، والنفس تبخل به ، إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب احلاجة ، وتكفر اخلطايا وتدفع امتحان ل
 البالء ، وجملبة للمحبة . 

 : قال ابن قدامة :  اعلم أن على مريد اآلخرة يف زكاته وظائف 
بة هللا بإخراج حمبوبه ، والتنزه عن صفة البخل ، وشكر أن يفهم املراد من الزكاة ، وهو ثالثة أشياء : ابتالء مدعي حم األوىل :

 نعمة املال .
 اإلسرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة . الوظيفة الثانية :
 أن ال يفسدها باملن واألذى . الوظيفة الثالثة :
 أن يستصغر العطية ، فإن املستعظم للفعل معجب به . الوظيفة الرابعة :

 أن ينتقي من ماله أجله وأجوده وأحبه إليه . سة :الوظيفة اخلام
 أن يطلب لصدقته من تزكو به .   الوظيفة السادسة :

    :مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصالة ألربعة أسباب 
 ألن الزكاة قرينة الصالة يف كثري من املواضع. : أولً 
 ألهنا تأيت بعد الصالة يف األمهية. : ثانياً 
 اجة املكلف إليها.شدة ح : ثالثاً 
 ( . وإيتاء الزكاة... وإقام الصالة بين اإلسالم على مخس...) اقتداء حبديث ابن عمر  : رابعاً 
 وقد اختلف العلماء مىت فرضت ؟ 

 قبل اهلجرة .فقيل : 
 ه ( وهذه يف سورة األنعام وهي مكية .وآتوا حقه يوم حصادلقوله تعاىل ) 

 بعد اهلجرة .وقيل : 
 إن ذلك كان يف السنة الثانية من اهلجرة . قال النووي :
 وهو قول األكثر  . :  قال ابن حجر
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  الراجح . وهذا هو
 وإمنا الذي وقع يف السنة التاسعة بعث العمال .:  قال ابن حجر

 عقوبة تارك الزكاة : 
 عقوبة أخروية، وعقوبة دنيوية: 

 ة :العقوبة األخروي
 ضة ... ( .والذين يكنزون الذهب والفقال تعاىل ) 

ل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم ث  آتاه هللا مااًل فلم يؤد زكاته م   ) من  عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا
 .متفق عليه(  مث يقول: أنا كنزك، أنا مالك - يعين بشدقيه - القيامة، مث يأخذ بلهزمتيه

 نقطتان سوداوان فوق العينني وهو أخبث احليات. [الزبيبتان]ال شعر له لكثرة مسه وطول عمره. الذي  [ األقرع] احلية الذكر.  [الشجاع] 

 العقوبة الدنيوية: 
 .رواه ابن ماجهاء ( مسقوم زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من ال منع...وما )  عن ابن عمر قال: قال رسول 

ََ بَلَعثَلُ  ىىَل الْلَيَمِن  -ِلُمَعاِذ ْبِن َجبَلٍل  هما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عن -170 ) ىنَّل   -ِحل
َُُمَّلدًا َرُسلوُل اَّللَِّ . َسَتْأِت قَلْومًا َأْهَل ِكَتاٍب . فَِإَذا ِجْئتَلُهْم : فَاْدُعُهْم ىىَل َأْن َيْشلَهُدوا َأْن ل ىلَلَ  ىلَّ اَّللَُّ و َوَأنَّ  فَلِإْن ُهلْم َأاَلاُعوا  

َلٍة . فَِإْن ُهمْ   َأاَاُعوا َل  ِبَذِلَ  و فََأْخِِبُْهْم : َأنَّ َلَ  ِبَذِلَ  فََأْخِِبُْهْم : َأنَّ اَّللََّ َقْد فَلَرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت ِف ُكلِ  يَلْوٍم َولَيلْ
ِِْْم . اَّللََّ َقْد فَلَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة و تُلْؤَخُذ ِمْن َأغْ  ِنَيائِِهْم فَلتُلَردُّ َعَلى فُلَقَرائِِهْم . فَِإْن ُهْم َأاَاُعوا َل  بِلَذِلَ  و فَِإيَّلاَك وََكلَراِئَم َأْملَوا

َ اَّللَِّ ِحَجاٌب ( . َْ نَلَها َوبَل  َواتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم . فَِإنَُّ  لَْيَس بَليلْ
---------- 

كمـا ذكــره املصـنف ـ يعـين   ( قبـل حـا النـ  ه10كـان بعـث معـاذ إىل الـيمن ســنة ):لفتح ل احلافظ يف ا(  قا ملا بعث معاذاً ) 
البخاري ـ يف أواخـر املغازي ، وقيل : كان ذلك يف آخـر سـنة تسـع ، واتفقـوا أنـه   يـزل علـى الـيمن إىل أن قـدم يف عهـد أيب بكـر 

 . مث توجه إىل الشام فمات فيها ، 
 إىل اليمن مبلغاً عنه ، ومفقهاً ومعلماً وحاكماً . أنه بعثه  ل معاذ قال شيخ اإلسالم : ومن فضائ

( قال القرط  : يعين به اليهود والنصارى ، ألهنم كانوا يف اليمن أكثـر مـن مشـركي العـرب وأ لـب  ىنَّ  َسَتْأِت قَلْومًا َأْهَل ِكَتابٍ  )
 حاهنم ، ألهنم أهل علم سابق ، خبالف املشركني وعبدة األوثان .، وإمنا ينبه على هذا ليتهيأ ملناظرهتم ، وي عد األدلة المت
 قال احلافظ : هو كالتوطئة للوصية ليجمع مهته عليها .

  وفيه دليل على معرفته   بأحوال الناس ، وما يعلمه الن  : من أحوال الناس له طريقان 
 ( العلم والتجربة .2( الوحي .                     1         

 بذلك ألمرين :  وأخربه 
 . أن يكون بصرياً بأحوال من يدعو .1
 . أن يكون مستعداً هلم ، وألهنم أهل كتاب وعندهم علم .2

َُُمَّلدًا َرُسلوُل اَّللَِّ ( وِف ول مـا تـدعوهم إليـه ) فلـيكن أ  روايلة) فَِإَذا ِجْئتَلُهْم : فَاْدُعُهْم ىىَل َأْن َيْشلَهُدوا َأْن ل ىلَلَ  ىلَّ اَّللَُّ و َوَأنَّ 
 شهادة أن ال إله إال هللا ( ويف رواية ) إىل أن يوحدوا هللا ( هذه الرواية يف كتاب التوحيد من صحيح البخاري .

 ) فإن هم أطاعوك لذلك ( أي شهدوا وانقادوا لذلك . 
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 كثره مثناً .) وإياك وكرائم أمواهلم ( الكرائم : مجع كرمية ، أي نفيسة ، وهي خيار املال وأنفسه وأ 
 ) واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب ( اتق :  أي اجعل بينك وبينها وقاية ، بالعدل وترك املظا  . 

 وهذان األمران يقيان من ر زقهما من مجيع الشرور ، دنيا وأخرى .
فيقبلهـا وإن كـان عاصـياً ، كمـا يف حـديث أيب هريـرة ) ليس بينها وبني هللا حجـاب ( أي ال حتجب عن هللا تعاىل ، بل تـرفع إليــه 

 إسناده حسن  ن كان فاجراً ففجوره على نفسه (عند أمحد مرفوعاً : ) دعوة املظلوم مستجابة وإ

 احلديث دليل على وجوب الزكاة .-1
 . واجبة بالكتاب والسنة واإلمجاعوالزكاة 

 ( .وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة  ) قال تعاىل
 ( .صَّالَة َوآت وا الزََّكاَة ق ول وا لِلنَّاِس ح ْسناً َوأَِقيم وا العاىل ) و وقال ت

 ( . فَأَِقيم وا الصَّالَة َوآت وا الزََّكاَة َواْعَتِصم وا بِاَّللَِّ ه َو َمْوالك ْم فَِنْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصري  وقال تعاىل ) 
شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، وإقام الصالة، اإلسالم على مخس:  ينب)  وحلديث ابن عمر قال: قال رسول هللا 

 ه .متفق علي(  وإيتاء الزكاة...
 .متفق عليه (  م فرتد إىل فقرائهمـذ من أ نيائهـم صدقة، تؤخـوأعلمهم أن هللا افرتض عليه)  البابوحلديث 

و ممن عاش بني املسلمني فإنه كافر، ألنه مكذب هلل ولرسوله وإلمجاع وأمجع املسلمون على وجوهبا، فمن جحد وجوهبا وه
 املسلمني.

 وإمجاع أمته . : وهي واجبة بكتاب هللا وسنة رسوله  قال ِف املغين

 تارك الزكاة ينقسم إىل قسمني :-2
 أن يرتكها جاحداً لوجوهبا . القسم األول :

 ه وإلمجاع املسلمني .فهذا كفر خمرج من امللة ، ألنه مكذب هلل ولرسول
 : أن يرتكها كسالً وهتاوناً .القسم الثاين 

 فهذا فيه خالف .
 واألرجح أنه ال يكفر ، وهذا مذهب مجهور العلماء .

رواه مسلم ، ملا ذكر عقوبة مانع الزكاة قال : ) . . . فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار (  أن الرسول  حلديث أيب هريرة 

 ان كافراً   يكن له سبيل إىل اجلنة .فلو ك
أي: إذا مات الرجل وعليه زكاة، فإن الزكاة حكمها حكم (  والزكاة كالدين يف الرتكة) قوله: قال يف الزاد وشرحه : فائدة : 

تحق الوارث الدين، يف أهنا تقدم على الوصية وعلى الورثة؛ فال يستحق صاحب الوصية شيئًا إال بعد أداء الزكاة، وكذلك ال يس
( زكاة، مث تلف ماله إال عشرة آالف، ومات و  خيلف سواها 10.000شيئًا إال بعد أداء الزكاة، فإذا قدرنا أن رجاًل لزمه )

 فتصرف للزكاة، وال شيء للورثة.
 ( . اقضوا هللا فاهلل أحق بالوفاء)   قولهودليل ذلك: 

 والزكاة مقدمة على الوصية، وعلى اإلرث.
إذا كان الرجل   يتعمد تأخري الزكاة، فإننا خنرجها من تركته، وجتزئ عنه، وتربأ هبا ذمته كرجل يزكي كل سنة، ومت وهذا فيما 

 احلول يف آخر سنواته يف الدنيا مث مات، فهنا خنرجها وتربأ هبا ذمته.
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 : راج الزكاة، ومنعها خبالً مث ماتأما إذا تعمد ترك إخ
 ا ذمته.فاملذهب  أهنا خترج وتربأ منه 

وقال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ: إهنا ال تربأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته؛ ألنه مِصرٌّ على عدم اإلخراج فكيف ينفعه عمل  ريه؟ 
 وقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا .

 وما قال ـ رمحه هللا ـ صحيح يف أنه ال جيزئ ذلك عنه، وال تربأ هبا ذمته.

 وما قال ـ رمحه هللا ـ صحيح يف أنه ال جيزئ ذلك عنه، وال تربأ هبا ذمته.
ولكن كوننا نسقطها عن املال هذا حمل نظر؛ فإن  لبنا جانب العبادة، قلنا: بعدم إخراجها من املال؛ ألهنا ال تنفع صاحبها، 

 ن كانت عند هللا ال تنفع صاحبها.وإن  لبنا جانب احلق؛ أي: حق أهل الزكاة، قلنا: بإخراجها؛ لنؤدي حقهم، وإ
واألحوط أننا خنرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة هبا، فال تسقط بظلم من عليه احلق، وسبق حقهم على حق الورثة، ولكن 

 )الشرح املمتع ( .    ال تنفعه عند هللا؛ ألنه رجل مصر على عدم إخراجها.
 ف واحد من أصناف الزكاة الثمانية ؟احلديث دليل على أنه جيوز صرف الزكاة لصن-3

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
ٌر َلك ْم َوي َكفِ ر  َعْنك  لقوله تعاىل )  -أ َا ِإْن تـ ْبد وا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي َوِإْن خت ْف وَها َوتـ ْؤت وَها اْلف َقرَاَء فـَه َو َخيـْ ْم ِمْن َسيِ َئاِتك ْم َواَّللَّ  ِِ

 ( . ِبريٌ تـَْعَمل وَن خَ 
 ) ... فرتد على فقرائهم ( والفقراء صنف واحد من األصناف الثمانية .وحلديث الباب  -ب
 ) أمر بين ز رَْيق بدفع صدقتهم إىل سلمة بن صخر ( رواه ابن خزمية . وألن الن  -ج
 لَقِبيصة ) أقم يا قبيصة حىت تأتينا الصدقة ، فنأمر لك هبا ( رواه مسلم . وقال -د

 أنه جيب التعميم . بعض العلماء :  وذهب
 وهذا مذهب الشافعي .

َها َواْلم َؤلََّفِة قـ ل وبـ ه ْم َويف الر ِقَاِب ) لقوله تعاىل  َا الصََّدقَات  لِْلف َقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ  ... ( . ِإمنَّ
 . القول األول والصحيح

 الزكاة لغين بكسب أو مال . احلديث دليل على أنه ال جيوز دفع-4
 ا .وال خالف يف هذ:  قال ابن قدامة

 ( . تـ ْؤَخذ  ِمْن أَْ ِنَيائِِهْم فـَتـ َردُّ َعَلى فـ َقرَائِِهمْ لقوله ) -أ
 . رواه مسلم(  سوي إن الصدقة ال حتل لغين وال لذي مرة  )  لقوله -ب
سأالنه من الصدقة ، فقلب فيهما البصر ورآمها جْلَدْين فقال : ي وعن عبيد بن عدي ) أن رجلني أخرباه أهنما أتيا الن  -ج

 إن شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب ( رواه أمحد .
 وأيضاً آلية الصدقة ) إمنا الصدقات للفقراء .. ( فمفهومه أهنا ال حتل لغين .-د
 . جوهبا وهو إ ناء الفقراء هبامة و وألن أخذ الغين منها مينع وصوهلا إىل أهلها، وخيل حبك-ه

 : هو من يكون له كفاية على الدوام ، إما بصناعة أو بكسب أو أجرة من عقار . فائدة : ضابط الغىن
فـََرَض فَِإْن ه ْم َأطَاع وا َلك ِبَذِلَك ، فََأْخربْه ْم : َأنَّ اَّللََّ َقْد  احلديث دليل على أنه من شروط الزكاة أن يكون مسلمًا ، لقوله )-6

 .... ( . َعَلْيِهْم َصَدَقةً 
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 شروط وجوب الزكاة :
 بلوغ النصاب .الشرط األول : 

فإن   يكن عند اإلنسان  ، خيتلف باختالف األموالفال بد أن يكون عند اإلنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو 
 نصاب فإنه ال زكاة فيه.

 لزكاة عليهي رتب الشارع وجوب االنصاب: هو القدر الذ . 
 ودليل هذا الشرط أدلة كثرية :

) لَْيَس ِفيَما د وَن مَخِْس أََواق  َصَدَقٌة . َوال ِفيَما د وَن مَخِْس َذْود  َصَدَقٌة . َوال  قَاَل : قَاَل َرس ول  اَّللَِّ  َعْن َأيب َسِعيد  اخْل ْدرِيِ  
 ِفيَما د وَن مَخَْسِة أَْوس ق  َصَدَقٌة ( .

 ( . يف كل أربعني شاة شاة)  . قال : قال أنس  عنو 
 الشرط الثاين : مضي حول كامل .

 ر عليها حول وهي يف حوزة مالكها ) أي : أن يتم على املال بيد صاحبه سنة كاملة ( .بأن مي
 .ه [ ] وهو خمتلف بني رفعه ووقفداود  ول عليه احلول ( رواه أبو) ال زكاة يف مال حىت حي حلديث علي قال : قال 

 واألقوى أنه موقوف على أيب بكر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة كما ذكر ذلك الدارقطين وابن عبد احلق وابن حجر .
كان يبعث عماله على الصدقة كل عام مث عمل بذلك   السنة الفعلية ، فإن الن   –املختلف فيه  –ويغين عن هذا األثر 

 من السعاة كعمر .اخللفاء ِا عملوه من سنته ، بل بعضهم 
ومن النظر : اشرتاطه فيه رفق باملالك ليتمالك النماء فيواسي منه ، ألهنا لو وجبت يف كل شهر لكان ذلك ضررًا يف املالك أو 

 بأصحاب األموال ، ولو وجبت يف السنتني أو الثالث أو أكثر لكان ذلك ضرراً على أهل الزكاة .
 و السلع التجارية والنقودوالبقر والغنم [ ] وهي اإلبل ألنعام وهذا الشرط خاص با . 

 اعترب احلول يف النعم ، ألهنا مرصدة للدر والنسل ، واحلول مظنة النماء ، فيكون إخراج الزكاة من الريع فيكون أسهل وأيسر .
 حر . الشرط الثالث : 

 ال ميلك ، ألن املال الذي بيده لسيده .ألنه ،  فال جتب على العبد
 مسلٍم .:  الشرط الرابع

 .... ( . فَِإْن ه ْم أَطَاع وا َلك ِبَذِلَك ، فََأْخربْه ْم : أَنَّ اَّللََّ َقْد فـََرَض َعَلْيِهْم َصَدَقةً حلديث الباب ).. 
 ما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفروا باهلل وبرسوله ( .و)  لقوله تعاىل،  فالكافر ال جتب عليه وال تصح منه

 ب هبا إذا أسلم.وال يطال 
 للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف ( . قل)  لقوله تعاىل

 احلديث دليل على أن الزكاة ال تعطى لكافر . -7
ِذِر : َأمْجََع ك لُّ َمْن ََنَْفظ  َعْنه  ِمْن نـَْعَلم  بـَنْيَ َأْهِل اْلِعْلِم ِخالفًا يف َأنَّ زََكاَة اأَلْمَواِل ال تـ ْعَطى ِلَكاِفر  . قَاَل اْبن  اْلم نْ ة : ال قال ابن قدام 

مِ يَّ ال يـ ْعَطى ِمْن زََكاِة اأَلْمَواِل َشْيًئا . َوأَلنَّ النَِّ َّ  قَاَل ِلم َعاذ  : َأْعِلْمه ْم َأنَّ َعلَْيِهْم َصَدَقًة تـ ْؤَخذ  ِمْن َأْ ِنَيائِِهْم ،  َأْهِل اْلِعْلِم َأنَّ الذِ 
 . ائِِهْم   انتهىَقرَائِِهْم . َفَخصَّه ْم ِبَصْرِفَها إىَل فـ َقَرائِِهْم )يعين : فقراء املسلمني( ، َكَما َخصَّه ْم ِبو ج وهِبَا َعَلى َأْ ِنيَ َوتـ َردُّ يف فـ  

 . َوال يـ ْعَطى اْلَكاِفر  ِمْن الزََّكاِة ، إال ِلَكْونِِه م َؤلًَّفا: قال ابن قدامة و
 . ى الزََّكاِة لِْلَكاِفِر الَِّذي يـ ْرَجى إْسالم ه  تـَْرِ يًبا َله  يف اإِلْسالِم لَِتِميَل إلَْيِه نـَْفس ه  تـ ْعطَ  ": وجاء يف املوسوعة
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 قوله ) يف أمواهلم .. ( دليل على وجوب الزكاة يف مال الص  واجملنون ، وهذه املسألة اختلف فيها العلماء على قولني : -8
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

  لعموم األدلة اليت تدل على وجوب الزكاة يف مال األ نياء و  تستثن .-أ

فالزكاة واجبة يف املال ، فهي عبادة مالية ، وحديث الباب ) يف أمواهلم ( قال تعاىل ) خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم ... (  -ب
  جتب مىت توفرت شروطها ، كملك النصاب ، ومرور احلول .

( وكل األ نياء من عاقل وجمنون ، وصغري وكبري ، حمتاج إىل طهارة هللا هلم ...  أمواهلم صدقة تطهرهم خذ من قوله تعاىل )-ج
 وتزكيته إياهم .

ِه؛ َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ؛ َأنَّ َرس وَل َاَّللَِّ  -د ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ  ا َله  َماٌل، فـَْلَيتَِّجْر لَه ، ِمْن َوِلَ يَِتيمً )  قَالَ  َوَعْن َعْمرِو ْبِن ش َعْيب 
ِْمِذيُّ، َواَلدَّاَرق ْطيِنُّ، َوِإْسَناد ه  َضِعيف ٌ ( َواَل يـَتـْر ْكه  َحىتَّ تَْأك َله  اَلصََّدَقة    .َرَواه  اَلرتِ 

نون ، إذ مها ـوألن املعىن الذي فرضت من أجله الزكاة وهو شكر هللا جل وعال وطهارة املال ، يسري على مال الص  واجمل -ه 
 حباجة إىل شكر هللا وطهارة أمواهلم أسوة بغريهم من األ نياء .

: شكراً هلل تعاىل على نعمة املال ،  األمر األول:  ألمرينوذل  و_وأيضا  فإن املقصود من الزكاة سد خلة الفقري من مال الغين، 
 ، وهو حمل للشكر وحمل للتطهري . : تطهرياً للمال ، وماهلما قابل ألداء القربات منه األمر الثاين

 وألن الزكاة واجب ماِل ، فتجب يف ماهلما كغريمها من ذوي اليسار .-ز
 كان يبعث سعاته لقبض الزكاة و  يقل هلم ال تأخذوا الزكاة من مال اجملانني والصبيان مع كثرة وجود ذلك.  وألن الن  -ك
: عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر وال يعلم هلم خمالف ، قال عمر ) ، فقد قال بوجوهبا  أن هذا قول أصحاب الن  -ظ

 اجتروا يف أموال اليتامى وال تأكلها الصدقة ( رواه البيهقي وقال : إسناده صحيح .

 ال جتب الزكاة يف مال الص  واجملنون .:  القول الثاين
 .وهذا مذهب أيب حنيفة 

 ص  حىت حيتلم ، وعن اجملنون حىت يفيق ، . . . ( .) رفع القلم عن ثالثة : عن ال  قوله ل-أ

 كالصالة واحلا .  وألهنا عبادة حمضة فال جتب عليه-ب

يِهْم هبِ خ ْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ت  ولقوله تعاىل )  -ج والص  واجملنون ال ذنوب عليهما حىت حيتاجا إىل التطهري ا ( َطهِ ر ه ْم َوتـ زَكِ 
 والتزكية .
 قول اجلمهور .ح والصحي

 ما اجلواب عن أدلة القول الثاين ؟ 
 اجلواب :

 فاملراد به رفع اإلمث والوجوب عليهما ، والزكاة ال جتب عليهما وإمنا جتب يف ماهلما . أما احلديث
 فإن التطهري ليس خاصاً بالذنوب ، وإمنا هو عام يف تربية اخللق وتزكية النفس . وأما اآلية

 الزكاة عنهما ؟ من الذي يتوىل ىخراج 
فإن الوِل خيرجها عنهما من ماهلما ؛  -يعين وجوب الزكاة يف مال الصغري واجملنون  –إذا تقرر هذا  قال ابن قدامة يف املغين :

ألهنا زكاة واجبة ، فوجب إخراجها ، كزكاة البالغ العاقل ، والوِل يقوم مقامه يف أداء ما عليه ؛ وألهنا حق واجب على الص  
 ه .عنهما ، كنفقة أقارب نون ، فكان على الوِل أداؤهواجمل



 7 

ا خيرج من ماهلما ، وجيب على الوِل إخراجها من ماهلما كميف مال الص  واجملنون بال خالف الزكاة عندنا واجبة :قال النوويو 
وجب على الص  واجملنون بعد    خيرج الوِل الزكاة  ذلك من احلقوق املتوجهة إليهما، فإن، ونفقة األقارب و ري رامة املتلفات

 )اجملموع( ا.   يسقط ما توجه إليهم، لكن الوِل عصى بالتأخري فالألن احلق توجه إىل ماهلما ،لوغ واإلفاقة إخراج زكاة ما مضىالب

 استدل باحلديث من قال : ال جيوز نقل الزكاة إىل بلد آخر ؟ وهذه املسألة خمتلف فيها .-9
 حترير ُل النزاع :

o الف يف مشروعية تفريق الزكاة يف بلد املال الذي وجبت فيه الزكاة .ال خ 
o . أيضاً ال خالف يف جواز نقلها إذا استغىن أهل بلد املال 

 واختلفوا يف نقلها إذا   يستغن أهل بلد املال ؟
 : ال جيوز نقلها من بلد املال مطلقاً . القول األول

 والشافعية .، وهذا مذهب احلنابلة 
  فقرائهم ( .صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أ نيائهم فرتد يف ث الباب )حلدي -أ

وجه الداللة : أنه قيد الصرف بأن يكون يف فقرائهم ، وهو أمر يشعر باختصــــاص فقراء بلد املال به دون  ريهم ، أي فقراء أهل 
 اليمن . 

ة ، فلما قدم عليه عمران ، قال له : أين املال ، قال وقالوا : إن زياد بن أبيه ملا بعث عمران بن حصني ساعيًا يف الزكا -ب
ووضعناه فيما كنا نضعه يف عهد رسول  مث قال : أخذناها من حيث كنا نأخذها يف عهد رسول هللا  ؟عمران : أللمال بعثتين 

 ، أي أنه صرفها يف أهلها . هللا 
 أو من هم أشد حاجة من أهل بلد املال [  ] كقرابة حمتاجني ،: جيوز النقل للمصلحة الشرعية  القول الثاين

 وهذا قول احلنفية ، واختاره ابن تيمية .
 واستدلوا بالعمومات ) إمنا الصدقات للفقراء ... ( قالوا : إن هللا   يفرق بني فقراء وفقراء .-أ

 وحبديث معاذ ) ... فرتد يف فقرائهم ( قالوا املراد بالفقراء هنا فقراء املسلمني .-ب
قاله له ) أقم عندنا حىت تأتينا الصدقة  –يريد منه العون على هذه احلمالة  وقد حتمل محالة وقدم على الن   –لَقِبيصة بن املخارق  قوله وب-ج

 ] هذا من أقوى األدلة [ . فنأمر لك هبا ( فدل على أن الصدقات تأيت إىل الن  
 . الصحيحوهذا القول هو 

 راء بلده ؟األفضل أن يفرقها يف فق-10
 ألن يف ذك فوائد :

ا عنده من  أنه أيسر ، وأقل خوفًا ، وأن أهل بلده أقرب الناس إليه والقريب له حق ، وأيضًا أن فقراء بلده تتعلق أطماعهم به ِو
 املال ، وأيضاً أنه إذا أعطى أهل بلده صار بينه وبينهم مودة ورمحة .

 .األفضل أن يفرق زكاته بنفسه -11
ا ينال دعوة صادقة  لينال أجر القيام بتفريقها ، وليربئ ذمته بيقني ، ويدفع عن نفسه املذمة وال سيما إذا كان  نياً مشهوراً ، وِر

ا يعطيها للفقري وهو يف وقت كربة فيتذكرها الفقري ويدعو له كل ما تذكره ، لكن جيوز أن يوكل من يدفعها عنه .  من فقري ، وِر
 مشروعية بعث السعاة .

 كثرية :قاضياً ومعلماً ، وفضائل معاذ   فضيلة معاذ ، حيث بعثه رسول هللا احلديث دليل على -12



 8 

 .رواه أبو داود  ) إين أحبك يف هللا ( قال له الرسول 

 .رواه الرتمذي ) أعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ (  وقال الرسول 

. العباد وما حق العباد على هللا ..) هل تدري ما حق هللا على  م دون بقية الصحابة ، كحديثخصه ببعض العل أن الرسول 
 أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً ( .

 أن الصلوات أعظم واجب بعد الشهادتني .  -13
 .أن عدد الصلوات املفروضة مخس صـلوات -14
 أيضاً :ويدل لذلك  
يــوم والليلـة ، قـال : هـل علـي  ريهـا ؟ قـال : : ) مخـس صلــوات يف ال حديث األعرايب الذي قال له رسول هللا -أ

 .متفق عليه ال ، إال أن تطوع ( . 
ـنَـه نَّ  )قَـاَل  َأنَّ َرس وَل اَّللَِّ حديث أيب هريرة .  -ب َمـا  َْ تـ ْغـَ   الصَّـالَة  اخْلَْمـس  َواجلْ م َعـة  ِإىَل اجلْ م َعـِة َكفَّـارٌَة ِلَمـا بـَيـْ

 ر ( رواه مسلم .اْلَكَبائِ 

أَرَأَيـْـت ْم لَـْو َأنَّ نـَْهـرًا بِبَـاِب َأَحـدِك ْم يـَْغَتِسـل  ِمْنـه  ك ـلَّ يـَـْوم  مَخْـَس َمـرَّات   قـال ) يث أيب هريـرة . أن رسـول هللا حد -ج
ِــِه َشــ ــْن َدرَن َقــى ِم ِــِه َشــ«. ٌء يْ َهــْل يـَبـْ ــْن َدرَن َقــى ِم ــال وا اَل يـَبـْ ــَلَواِت اخلَْ » َقــاَل ،  ءٌ يْ َق ــل  الصَّ ــَذِلَك َمَث ــو اَّللَّ  هِبِــنَّ ْمــِس ميَْ َف ح 

 ا ( متفق عليه .اخلَْطَايَ 

 دليل على أن الزكاة أوجب األركان بعد الصالة .  -15
 .بني الصالة والزكاة يقرن هللا كثرياً ما -16

خلوقني إن الصالة حق هللا وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه ومتجيده ، واإلنفاق هو من اإلحسان إىل امل قيل :
 بالنفع املتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بني األمرين : إخالصه ملعبوده ، وسعيه يف نفع اخللق .

 الصالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات املالية . وقيل :
 الصالة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طهـارة للمال . وقيل :

تعاىل بني الصالة والزكاة يف القرآن ، ألن الصالة متضمنة لإلخالص للمعبود ، والزكاة والنفقة ما جيمع  اً وكثري :  قال السعدي
متضمنة لإلحسان على عبيده ، فعنوان سعادة العبد إخالصه للمعبود ، وسعيه يف نفع اخللق ، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم 

 هذين األمرين منه ، فال إخالص وال إحسان. 
 هو الذي يتوىل قبض الزكاة وصرفها ، إما بنفسه ، وإما بنائبه .أن اإلمام -17
 وبصرياً فيما يدعو إليه ، والعلم هنا يشمل : ه جيب على الدعية أن يكون عاملاً أن -18

 أواًل / العلم حبال املدعو : 
هلــم ، فتعــرف مســتواه العلمــي ملعــاذ حــني بعثــه إىل الــيمن : ) إنــك تــأيت قومــاً أهــل كتــاب ( ليعــرف حــاهلم ويســتعد  وهلــذا قــال 

 ومستواه احلديثي ، حىت تتأهب له وجتادله .
 ثانياً / العلم فيما تدعو إليه : 

 بأن يكون عاملاً باحلكم الشـرعي . 
حيرم على العامل يف الزكاة أخذ كرائم املال ، وحيرم على صاحب املال إخراج شرار املال ، بل خيرج الوسط ، فإن طابت -19
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 مية جاز .نفسه بالكر 
 أن شهادة أن ال إله إال هللا هي أول ما يدعى إليه الناس . -20
وفيـــه أن أول واجـــب جيـــب علـــى املكلـــف هـــو شـــهادة أن ال إلـــه إال هللا ، ال النظـــر وال القصـــد إىل النظـــر ، وال -21

مر بــه العبــد ؤ الشــك ، كمــا هــي أقــواٌل ألربــاب الكــالم املــذموم ، بــل أئمــة الســلف كلهــم متفقــون علــى أن أول مــا يــ
 متفق عليه . إال هللا وأين حممداً رسول هللا( أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله: )، كما قال الشهادتان

 مشروعية بعث السعاة يف الدعوة إىل هللا . -22
 أن خماطبة العا  ليست كمخاطبة اجلاهل . -23
 رية يف دينه ليتخلص من شبهات املشبهني . التنبيه على أنه ينبغي لإلنسان أن يكون على بص -24
 فيه أن البداءة بالدعوة والتعليم باألهم فاألهم . -25
 التنبيه على التعليم بالتدريا .  -26
الفقـراء بالـذكر مـع أهنـا تـدفع إىل اجملاهـد  أن الزكاة تؤخذ من األ نياء وتصرف إىل الفقراء ، وإمنا خص الن  -27

  لفقراء ـ وهللا أعلم ـ هم أكثر من تدفع إليهم .والعامل وَنومها ألن ا
 فيه التحذير من مجيع أنواع الظلم .-28
 ان الوتر  ري واجب .-29

  يذكر يف احلديث الصوم واحلا ، فأشكل ذلك على كثري من العلماء .تنبيه :  
فإن هذا طعن يف الرواة ، والصحيــح  قال شـيخ اإلسـالم : أجاب بعض الناس ، أن بعض الرواة اختصر احلديث ، وليس كذلك ،

أمره ِا حضر وجوبه ، وهو التوحيد والرسالة والصـالة والزكـاة ، فهـذه فرضـت مـن حـني اإلسـالم ، وأمـا الصـوم واحلـا  أن الن  
 فلم حيضر وقتهما ألن بعثه كان يف ربيع األول . 

) لَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخِْس َأَواٍق َصَدَقٌة . َول ِفيَما ُدوَن ََخِْس  اَّللَِّ  قَاَل : قَاَل َرُسولُ  َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِ   - 171
 . (َذْوٍد َصَدَقٌة . َول ِفيَما ُدوَن ََخَْسِة َأْوُسٍق َصَدَقٌة 

---------- 
 خمس أواق هي مئتا درهم .ف ، احلديث أربعون درمهاً باالتفاق ومقدار األوقية يف هذا:  قال ِف الفتحمجع أوقية ، ( َأَواقٍ  )
 أي زكاة . ( َصَدقَةٌ  ) 
 من الواحد إىل العشرة من اإلبل .(  َذْودٍ  )
 [ صاع . 300مجع وْسق ، وهو ستون صاعاً باالتفاق ، فيكون نصاب احلبوب] (  َأْوُسقٍ  )
 ذلك . رمهاً ، فال زكاة فيما أقل مند 200[ أواق يعين :  5]  احلديث دليل على أن نصاب الفضة-1

 ( . لَْيَس ِفيَما د وَن مَخِْس أََواق  َصَدَقةٌ لقوله ) 
: ليس فيما  درهم من الفضة صدقة ، ال نعلم فيه خالفاً ، لقول الن   200: ال جتب فيما دون :  قال ابن قدامة

بني العلماء يف  درمهًا ففيها مخسة دراهم ال خالف 200دون مخس أواق صدقة ، واألوقية أربعون درمهًا ، فإذا بلغت 
 ذلك ، والواجب فيه : ربع العشر بغري خالف .

( درهم  200قال الشيخ الطيار : أما معرفة كم تساوي من اجلرامات يف العصر احلاضر ، فقد حبثت هذه املسألة وتبني ِل أن ) 
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 ( جراماً من الفضة . 460تساوي ) 
  رام [ . 80مثقاال . ]  20أما نصاب الذهب :  -

 مثقاالً باتفاق األئمة األربعة . 20:  جيب يف الذهب إذا بلغ  حاشية الروضقال ِف 
 ومقدار الزكاة : ربع العشر .

 :  ال نعلم خالفاً بني أهل العلم يف أن زكاة الذهب والفضة ربع العشر . قال ابن قدامة
 كيفية الزكاة :

كيفية ذلك : أن نقسم القيمة على أربعني ، فما خرج [  رام فإننا نزكيه ومقدارها ربع العشر ، و  80إذا بلغ الذهب ] 
 [ ألفاً ففيه ألف لاير ، وهكذا . 40فهو الزكاة ، فإذا كان احللي ] 

فنصاب الفضة مخس أواق، وهي مائتا درهم بنص احلديث واإلمجاع، وأما الذهب فعشرون مثقاالً واملعول فيه على   :قال النووي
 .   اإلمجاع

( جرام ففيه 85جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ )85: والنصاب )أي الذهب( َ رمح  هللاقال الشيخ ابن عثيم
( فما خرج فهو الزكاة، مثال: إذا كان احللي 40الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على )

 . ( وعلى هذا نقيس1000( فزكاته )40.000يساوي )
 وط الزكاة يف الذهب والفضة .شر  -

 بلوغ النصاب . أوًل :
 : مضي حول كامل .ثانياً 

 احلديث دليل على وجوب الزكاة يف الفضة وكذلك الذهب وهذا باإلمجاع .-2
 ( . َعَذاب  أَلِيم  َوالَِّذيَن َيْكِنز وَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال يـ ْنِفق ونـََها يِف َسِبيِل اَّللَِّ فـََبشِ ْره ْم بِ قال تعاىل ) 

َها َحقََّها ِإالَّ ِإَذا َكاَن يـَْوم  اْلِقَياَمِة ص فِ َحْت َله  َصفَ ) وقال  َها َما ِمْن َصاِحِب َذَهب  َواَل ِفضَّة  اَل يـ َؤدِ ى ِمنـْ َى َعَليـْ اِئَح ِمْن نَار  فَأ محِْ
يـَْوم  َكاَن ِمْقَدار ه  مَخِْسنَي أَْلَف َسَنة  َحىتَّ يـ ْقَضى بـَنْيَ اْلِعَباِد  ه  ك لََّما بـََرَدْت أ ِعيَدْت َله  يِف نَاِر َجَهنََّم فـَي ْكَوى هِبَا َجْنب ه  َوَجِبين ه  َوَظْهر   يف 

 ( رواه مسلم . فـَيـ َرى َسِبيل ه  ِإمَّا ِإىَل اجْلَنَِّة َوِإمَّا ِإىَل النَّارِ 
ومثل اإلبل هبيمة األنعام كالبقر ( ،  يَما د وَن مَخِْس َذْود  َصَدَقةٌ َوال فِ )وجوب الزكاة يف اإلبل لقوله احلديث دليل على -3

 والغنم .
: ) ما من صاحب إبل وال بقر وال  نم ، ال يؤدي زكاهتا ، إال جاءت يوم  قال : قال رسول هللا  حلديث أيب هريرة 

 القيامة أعظم ما كانت وأمسنه تنطحه بقروهنا . . . ( .
 أن نصاب اإلبل يبدأ من مخس فما فوق ، فال زكاة يف ما أقل من مخس من إبل .احلديث دليل على -4

 كالتايل :  120 – 5ونصاب اإلبل من 
 : شاة واحدة . 5-9

 : شاتني . 14 -10
 شياه  . 3:  19 -15
 شياه . 4:  24 -20
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 : بنت خماض . 35 – 25
 بنت لبون . 45 – 36
 حقة . 60 – 46
 جذعة . 75 – 61
 بنتا لبون . 2 [ 90 – 76] 
 [ حقتان . 120 – 91] 

 ، يف كل مخسني حقة ، ويف كل أربعني بنت لبون . 120وعلى هذه املقادير انعقد اإلمجاع . مث بعد : 
 : فيها حقة واحدة وبنتا لبون . 130

 حقاق . 3: فيها  150 
 حت ذات لنب  الباً .بنت اللبون : هي أنثى اإلبل متت هلا سنتان ومسيت بذلك ألن أمها قد ولدت وأصب

 بنت خماض : أنثى اإلبل وهلا سنة واحدة ، ومسيت بذلك ألن الغالب أن أمها حامل .
 حقة : األنثى هلا ثالث سنوات مسيت بذلك ألهنا استحقت أن يطرقها الفحل .

 سنوات . 4جذعة : أنثى اإلبل ومتت هلا : 
 البقر :

 . 30يبدأ نصابه من : 
 فيما دون الثالثني من البقر وهو قول مجهور العلماء  . ال زكاة : قال ابن قدامة

 .رواه أبو داود  بعني مسنة (أر و تبيعــة ومن كل بعثه إىل اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثالثني بقرة تبيعـاً أ  عن معاذ ) أن الن  
 : فيها : تبيع أو تبيعة . 30
 : مسنة . 40

 عني مسنة .وهكذا : يف كل ثالثني تبيع ويف كل أرب
 : تبيعتان . 60
 : تبيع ومسنة . 70
 : مسنتان . 80

 التبيع : ما له سنة واحدة ، ومسي بذلك ألنه يتبــع أمه .
 مسنة : وهي أنثى هلا سنتان .

 الغنم :
 أمجع العلماء على أن أول نصاب الغنم أربعون .

 : شاة واحدة . 120 -40
 : شاتان . 200 -121
 .: ثالث شياه  399 – 201
 شياه . 4:  499 – 400

 وهكذا يف كل مائة شاة شاة .
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 لكن ال بد أن تكون سائمة وهي اليت ترعى أكثر احلول . كما سبق .
 يشرتط يف زكاة هبيمة األنعام :-4

 جتب الزكاة يف هبيمة بشروط :
 أن تكون سائمة . ) ترعى أكثر احلول ( . األول :

يَق أَنَّ أَبَا َبْكر  اَل َعْن أََنس   -أ َعَلى اَْلم ْسِلِمنَي، َواَلَّيِت أََمَر  َهِذِه َفرِيَضة  اَلصََّدقَِة اَلَّيِت فـََرَضَها َرس ول  َاَّللَِّ  )َكَتَب لَه    صِ دِ 
 رواه البخاري .(  اة   َشاةٌ َويِف َصَدَقِة اَْلَغَنِم َسائَِمِتَها ِإَذا َكاَنْت أَْربَِعنَي ِإىَل ِعْشرِيَن َوِماَئِة شَ ، ... َاَّللَّ  هِبَا َرس ولَه

ِه قَاَل: قَاَل َرس ول  َاَّللَِّ وحلديث -ب ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ  ، اَل تـ َفرَّق  إِِبٌل )  بـَْهِز ْبِن َحِكيم  : يف أَْربَِعنَي بِْنت  لَب ون  يِف ك لِ  َسائَِمِة ِإِبل 
 ... ( رواه أبو داود .َعْن ِحَساهِبَا

ر السوم ال بد له من فائدة يعتد هبا ، صيانة لكالم ن املعلوفة ال زكاة فيها ، ألن ذكْ يث يدل ِفهومه على أفذْكر السوم يف احلد
 الشارع عن اللغو .

ويعلفها  –مثاًل  –فال جتب الزكاة يف هبيمة األنعام إال إذا كانت سائمة أكثر احلول ترعى الكأل املباح ، بأن ترعى سبعة أشهر 
 األكثر ، ألن له حكم الكل ، وهذا خبالف املعلوفة فال زكاة فيها ، ألهنا تكثر مؤنتها ، فيشق على النفوس مخسة أشهر ، واعترب

 إخراج الزكاة منها ، خبالف السائمة .
 وقد ذكر العلماء أهنا إذا كانت ترعى أكثر احلول فهي سائمة .

 بعة أشهر يعلفها ، فهذه زكاهتا زكاة هبيمة األنعام .: شخص عنده أ نام ، مثانية أشهر ال يعلفها ] يف الرب [ وأر  مثال
 أن تبلغ نصاباً . الثاين :

 . 40، والغنم من :  30، والبقر من :  5وقد تقدم ذلك ، اإلبل يبدأ من : 
 مضي عام كامل . الثالث :

 وقد تقدم دليله .
 وجوب الزكاة يف احلبوب والثمار .-5

 وهو واجب بالكتاب والسنة واإلمجاع .
 ض ( .كسبتم ومما أخرجنا لكم من األر   يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ) قال تعاىل
 ه ( .وآتوا حقه يوم حصاد  )وقال تعاىل

لكن صاع حلديث الباب ) ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة ،  300[ أوسق :  5أن مقدار نصاب احلبوب والثمار ] -6
 خيتلف كم خيرج :

 ِاء السماء واألهنار وَنوها فيما ليس فيه مؤونة كثرية . :  فيما سقي العشر
 : فيما سقي بالنواضح و ريها مما فيه مؤونة كثرية . ونصف العشر 

رواه قال : ) فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (  عن ابن عمر  ـ عن الن  
 .البخاري  

 إذا كان بعاًل العشر ، وفيما سقي بالسواين أو النضح نصف العشر ( . وأليب داود : ) 
 : املراد به املطر . السماء

 العيون : األهنار اجلارية اليت يستسقى منها .
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 . هو الذي يسقي بعروقه من  ري سقي  : أو كان عثرياً : قال اخلطاِب
 ض .: األشجار اليت تشرب بعروقها من األر  البعل:  أو كان بعالً 

 : مجع سانية ، وهي الدابة من اإلبل أو البقر أو احلمر ذاهبة وآيبة خترج املاء من البئر . السواين
 يف احلديث أن تقدير النصاب املخرج مرده إىل الشرع ال إىل العرف .-7
 أن الغين يف باب الزكاة هو من ملك نصاباً .-8

 قَاَل ) لَْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم ِف َعْبِدِه َول فَلَرِسِ  َصَدَقٌة ( .  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريْلَرَة  - 172
 َوِف َلْفٍظ ) ىلَّ زََكاَة اْلِفْطِر ِف الرَِّقيِق ( .

---------- 
 اإلضافة هنا لالختصاص والتمليك ، أي يف عبده الذي ملكه خمتصاً به .( ِف َعْبِدِه ) 
 لذي اختصها لنفسه ، يركبها وجياهد فيه ويسابق عليه .أي الفرس ا(  فَلَرِس ِ ول ) 
 أي : زكاة .(  َصَدَقةٌ )
 احلديث دليل على أنه ليس على املسلم فيما يقتنيه من العبيد واخليل زكاة ، فاألموال املعدة للقنية أو االستعمال ال زكاة فيها.-1

ا ، وأنه ال زكاة يف اخليل والرقيق إذا   تكن للتجارة ، وهبذا قال قال النووي : هذا احلديث أصل يف أن أموال القنية ال زكاة فيه
 .العلماء كافة من السلف واخللف 

 ا .فهذا احلديث أصل يف املقتنيات كلها : أنه ال صدقة فيه: قال ابن امللقن 
يَها ، َوَأنَّ اْلَعِبيَد اَل زََكاَة ِفيِهْم ، َوَجَرى ِعْنَد اْلع َلَماِء جَمَْرى اْلَعِبيِد َويف َهَذا احلَِْديِث ِمَن اْلِفْقِه َأنَّ اخْلَْيَل اَل زََكاَة فِ  : وقال ابن عبد الرب

[ ، َواحلَْْرِث َ رْيِ: اْلَعنْيِ ] أي الذهب والفضة َواخْلَْيِل : الثِ َياب  َواْلف ر ش  َواأْلََواين َواجلََْواِهر  َوَسائِر  اْلع ر وِض َوالدُّور  وَك لُّ َما يـ ْقتَـىَن ِمْن 
 .، َواْلَماِشَيِة ، َوَهَذا ِعْنَد اْلع َلَماِء َما  َْ ي رِْد ِبَذِلَك أَْو ِبَشْيء  ِمْنه  جِتَارٌَة 

 .احلديث نص على أنه ال زكاة يف العبيد وال اخليل ، وهو إمجاع فيما كان للخدمة والركوب وقال الصنعاين : 
ش البيت ، وأواين البيت ، وسيارة الركوب ، وما أشبه ذلك ، فكل ما اقتناه اإلنسان فليس على املسلم صدقة يف فراوعلي  : 

 كان ، فليس فيه زكاة .لنفسه من أي شيء  
 احلديث دليل على أن اخليل ال زكاة فيها ، وهذا مذهب مجهور العلماء إىل أنه ال زكاة فيها إال إذا كانت للتجارة .-2
 حلديث الباب . -أ

وأما اخليل والبغال واحلمري واملتولد بني الغنم والظباء ، فال زكاة فيها ، وهذا إذا   تكن للتجارة ، فإن كانت هلا قال النووي : 
 . ) ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة (قال  وجبت زكاهتا ؛ ملا روى أبو هريرة رضي هللا عنه أن الن  

 عن صدقة اخليل والرقيق ( رواه الرتمذي وأبو داود .) قد عفوت لكم  وحلديث علي . قال : قال  -ب
 ي .وحكى الرتمذي عن البخاري تصحيح هذا احلديث، وقد حسنه احلافظ، وقال الدارقطين: الصواب وقفه على عل
 ة باهظة الثمن وقد سئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء : يلجأ بعض الناس ممن أفاء هللا عليهم بنعمة املال إىل اقتناء اخليول األصلي

 اليت يصل مثن الواحد منها آالف الدنانري، من أجل إشراكها يف السباقات هبدف احلصول على اجلوائز اليت ختصص لذلك ، 
  .والسؤال : هذه اخليل ونتاجها ، هل جتب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها ؟

لالقتناء ال للبيع فال زكاة فيها ؛ لقول الن  صلى هللا عليه وسلم : ) ليس على إذا كان الواقع ما ذكر من أهنا تشرتى  :فأجابوا 
 .الرجل يف فرسه وال عبده صدقة ( متفق على صحته 
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 اختلف فيها العلماء على قولني :استدل باحلديث من قال بعدم وجوب الزكاة يف احللي املعد لالستعمال ، وهذه مسألة -3
 :فيه الزكاة  القول األول: 

اب ، وعبد هللا بن عمرو، وعائشة، وسعيد بن جبري، وابن املسيب، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وبه قال عمر بن اخلط
اهيم، وابن ، وإبر وحممد بن سريين، وجماهد، والزهري، وعطاء بن أيب رباح، وعبد هللا ابن شداد، ومكحول، وعلقمة، واألسود

 ، والصنعاين .ابن حزم، وابن املنذراملبارك، وابن شربمة، والطحاوي، و 
 وهو مذهب أيب حنيفة .

 ورجحه الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمني رمحهما هللا تعاىل .
 أدلتهم :ورجحه احتياطاً : اخلطايب ، والشنقيطي ، وأبو بكر اجلزائري ، وصاحل البليهي . 

 ( . ضََّة َوال يـ ْنِفق ونـََها يف َسِبيِل اَّللَِّ فـََبشِ ْره ْم ِبَعَذاب  أَلِيم  َوالَِّذيَن َيْكِنز وَن الذََّهَب َواْلفِ لقوله تعاىل ) -أ

عدم إخراج ما جيب فيهما من زكاة و ريها من احلقوق ، واآلية عامة يف مجيع الذهب والفضة ،    واملراد بكنز الذهب والفضة :
 ن ادعى خروج احللي املباح املستعمل من هذا العموم فعليه الدليل .ختصص شيئاً دون شيء ، فم

َها َحقََّها ِإالَّ ِإَذا َكاَن يـَْوم  اْلِقَياَمِة )  ما ثبت يف حديث مسلم من قوله -ب َما ِمْن َصاِحِب َذَهب  َواَل ِفضَّة  اَل يـ َؤدِ ى ِمنـْ
َى َعلَ ـص فِ َحْت َله  َصَفائِ  َها ِِف نَاِر َجَهنََّم فـَي كْ َح ِمْن نَار  فَأ محِْ  واحلديث عام .( ر ه  ـَوى هِبَا َجْنب ه  َوَجِبين ه  َوَظهْ ـيـْ

ِه؛ : حديث الباب -ج ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ  َكَتاِن َوَمَعَها اِبـَْنٌة هَلَا، َويف يَِد اِبـَْنِتَها ِمسْ  أَنَّ ِاْمَرأًَة أََتِت اَلنَِّ َّ  )َعْن َعْمرِو ْبِن ش َعْيب 
، فـََقاَل هَلَا:  أَتـ ْعِطنَي زََكاَة َهَذا؟  قَاَلْت: اَل. قَالَ   : أيسرك أن يسورك هللا هبما سوارين من نار ... ( . ِمْن َذَهب 

  . إسناده صحيح  وقال ابن امللقن :  . إسناده قوي  وقال النووي :  .إسناده قوي  : قال ابن حجر
 . إسناده حسن  وقال األلباين :  . سن رجاته احلأقل د :  وقال الشنقيطي

ويف يدي فتختان من ورق فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن  حديث عائشة قالت : ) دخل علي رسول هللا -د
 م .رواه أبو داود واحلاكؤدين زكاهتن ؟ قلت : ال ، قال : هو حسبِك من النار ( ـأتزين لك يا رسول هللا ، فقال : أت

 وصححه األلباين . .  إسناده حسن:  وويقال الن
 أنه ال زكاة فيه  .القول الثاين : 

وبه قال ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وابن مسعود ، وأمساء ، وعمرة بنت عبد الرمحن ، واحلسن البصري ، وطاووس ، والشع  ، 
 وابن املسيب .

 ب مالك ، والشافعي ، وأمحد . وهو مذه
 لى املسلم يف عبده وال فرسه صدقة ( .) ليس ع الباب ديث حل-أ

 .أن أموال القنية ال زكاة فيها  هذا احلديث أصل يف:  قال النووي
 .رواه البيهقي  س يف احللي زكاة (: ) لي يف قوله  حديث جابر -ب

 . ق العيد ، واملنذري ، وابن دقي وزيأنه صححه : أبو زرعة ، وابن اجل فقد ذكر الشيخ البسام : وهذا خمتلف في  :
 وضعفه األلباين .، باطل ال أصل له :  وقالوضعفه : البيهقي ، 

 للنساء ) تصدقن ولو من حليكن ( متفق عليه . قوله  -ج
 وجه الداللة : فيه داللة على أنه ال زكاة يف احللي ، ألنه لو كانت الصدقة فيه واجبة ، ملا ضرب به املثل يف صدقة التطوع .

 أمرهم بالزكاة يف ذلك . هلم أموال من احللية ما هو معروف و  يثبت أنه  صحابة كانتأن ال-د
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 وروي هذا القول عن مجع من الصحابة .-هـ
 فقد جاء عن جابر ) أنه سئل : أيف احللي زكاة ؟ قال : ال ، قيل : وإن بلغ عشرة آالف ؟ قال : كثري ( أخرجه عبد الرزاق .

اته وجواريه الذهب مث ال خيرج من حليهن الزكاة ( أخرجه مالك ، قال الشنقيطي : هذا وعن نافع ) أن ابن عمر كان حيلي بن
 اإلسناد يف  اية الصحة .

 وعن أنس ) أنه سئل عن احللي ؟ فقال : ليس فيه زكاة ( أخرجه البيهقي .
اء بصناعته حليًا يلبس ويستعمل أن الزكاة إمنا جتب يف املال املعد للنماء ، واحللي ليس معدًا لذلك ، ألنه خرج عن النم -و

 وينتفع به ، واملرأة إمنا متلكه بقصد االنتفاع الشخصي والتزين والتجمل ، ال بنية النماء واالستثمار .
  ؟أجاب هؤلء عن أدلة القول األول مباذا 

 أجابوا :
 . قهإطالن اآلية واحلديث ، هذه عمومات ، وهلذا العموم أدلة ختصص معناه وتقيد قالوا : إ-أ

 أما األحاديث اليت فيها األمر بإخراج الزكاة ) كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و ريه ( ففيها ضعف   -ب

 ورجح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب .، ليس يصح يف هذا الباب شيء  : قال الرتمذي 
 .شيء يف الذهب  :   يثبت عن الن  قال ابن عبد الِب 

  ؟اب القول األول عن أدلة القول الثاين أجاب أصحمباذا 
 أن حديث ) ليس يف احللي زكاة ( ضعيف .أجابوا : 

 وعلى فرض صحته : فأنتم ال تقولون به ، حيث أهنم يوجبون الزكاة يف الذهب إذا أعد للنفقة واألجرة .
وال نفيه ، وإمنا فيه األمر  وأما حديث ) تصدقن ولو من حليكن ( فإن هذا احلديث ليس فيه إثبات وجوب الزكاة ، -ب

 بالصدقة حىت من حاجات اإلنسان 
 القول األول ، وهللا أعلم . والراجح
 ابق يف احللي املباح ، أما احملرم فقد نقل  ري واحد من أهل العلم اإلمجاع على وجوب الزكاة فيه .ف الساخلالفائدة : 

 .  الزكاة بغري خالف بني أهل العلمفيها   قال ابن قدامة :
 . حملرم فتجب الزكاة فيه باإلمجاع أما احللي ا:  قال النووي

 إذا اختذت املرأة حلياً فيه صورة حمرمة .مثال : 
 ما حكم احللي ىذا اختذ للكراء والنفقة ؟ 

 فيه الزكاة .
 زكاةىل النفقة باع منه ، ففيه المثل رجل عنده ذهب لنفقته ، كلما احتاج إالنفقة : أي األجرة . الكراء : 

ُر ُجَباٌر . َواْلَمْعِدُن ُجَبارٌ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريْلَرَة  - 173  .. َوِف الر َِكاِز اخْلُْمُس ( قَاَل ) اْلَعْجَماُء ُجَباٌر . َواْلِبئلْ
---------- 

 البهيمة ، ومسيت بذلك ألهنا ال تتكلم .( ) اْلَعْجَماُء 
ضمان فيه ، ويف رواية ) جرحها جبار ( واملراد جبرحها : ما حيصل من تعدي العجماء من اجلراحة ، يعين هدر ال ( ُجَباٌر ) 

 عرب باجلرح ألنه األ لب .وليست اجلراحة خمصوصة بذلك ، بل كل اإلتالفات ملحقة هبا ، وإمنا 
ن مثاًل ، فهلك فهو هدر ، وال شيء على من أي : هدر ، واملعىن : أن من استأجر رجاًل  للعمل يف معد(  َواْلَمْعِدُن ُجَبارٌ ) 
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 استأجره .
ما وجد من دفن اجلاهلية . ) حيث يكون عليه عالمة الكفار ، مثل رجل وجد يف األرض مدفوناً حلياً الركاز : (  َوِف الر َِكازِ ) 

راهم ال تستعمل إال يف بالد عليها عالمة الكفار كصلبان ، فهذا من مال الكفار ألن املسلمني ليس هذا شعارهم ، أو وجد د
 الكفار .

 إن   تكن عليه عالمة الكفار فهو لقطة .
راء إتالفها ـــــأنه ليس عليه من جقدرة اإلنسان وتسببه وإمهاله ،  شياء اليت حيصل منها تلف خارجأن األاحلديث دليل على -1

 شيء .
 ف زرعاً أو تضر أحداً بعِض أو ضرب بيدها أو نفح برجلها .وذلك كالبهيمة اليت   يفرط يف إرساهلا و  يكن متصرفاً فتتل

 وكذلك لو أمره بدون إكراه له أو تغرير به ، بنزول يف بئر أو عمل فال ضمان على اآلمــر ، ألنه   حيصل منه تعد وال تفريط .
 فإن عليه الضمان . أما لو أكرهه على ذلك ، أو كان يعلم أن هذه األشياء وَنوها خطراً فغره و  يعلم بذلك ،

 وقد اختلف العلماء رمحهم هللا ىذا أتلفت البهائم شيئاً من الزروع .
 فأكثر العلماء على أن ما أفسدته البهائم لياًل يضمنه أرباب املاشية بقيمته .

 .رواه أبو داود  ( املواشي بالليل ضامن على أهلهاقضى أن على أهل احلوائط حفظها يف النهار وما أفسدته  حلديث ) أن الن  
 واحلائط هو البستان إذا كان عليه جدار. 

 .   ) التلخيص احلبري ( .قال الشافعي عن احلديث أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله 
و َد ومن أهل العلم من حيتا يف هذه املسألة بقصة داود وسليمان عليهما السالم يف الغنم اليت نفشت يف احلرث قال تعاىل: )َوَدا

َنا ح ْكًما َوِعْلًما  اَها س َلْيَماَن وَك الا َوس َلْيَماَن ِإْذ حَيْك َماِن يِف احلَْْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َ َنم  اْلَقْوِم وَك نَّا حِل ْكِمِهْم َشاِهِديَن فـََفهَّْمنَ  َءاتـَيـْ
َر وَك نَّا   .نَي( فَاِعلِ َوَسخَّْرنَا َمَع َداو َد اجْلَِباَل ي َسبِ ْحَن َوالطَّيـْ

قلت ، فإن قلت فما حكم هذه احلادثة اليت حكم فيها داود وسليمان يف هذه الشريعة احملمدية وامللة اإلسالمية :  قال الشوكاين
من حديث الرباء أنه شرع ألمته أن على أهل املاشية حفظها بالليل وعلى أصحاب احلوائط حفظها بالنهار  قد ثبت عن الن  
وقد ذهب مجهور العلماء ، أو قيمة  اً هو مقدار الذاهب عينالضمان  املواشي بالليل مضمون على أهلها وهذاوأن ما أفسدت 

 .                     ) تفسري فتح القدير ( . احلديث إىل العمل ِا تضمنه هذا
الغري فال ضمان على رهبا وما  أن ما أفسدت املاشية بالنهار من مال: ذهب إىل هذا بعض أهل العلم ي : اإلمام البغو وقال 

أفسدت بالليل يضمنه رهبا ألن يف عرف الناس أن أصحاب احلوائط والبساتني حيفظوهنا بالنهار وأصحاب املواشي يسرحوهنا 
بالنهار ويردوهنا بالليل إىل املراح فمن خالف هذه العادة كان خارجًا عن رسوم احلفظ إىل حد التضييع هذا إذا   يكن مالك 

ابة معها فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة وسواء أتلفت بيدها أو الد
 ي .   ) شرح السنة ( .فمها وإىل هذا ذهب مالك والشافع رجلها أو

أفسدت من الزرع وشبهه بالليل دون  الضمان على أرباب املواشي فيما -وهللا أعلم  -وإمنا وجب  : وقال احلافظ ابن عبد الرب
النهار ألن الليل وقت رجوع املاشية إىل مواضع مبيتها من دور أصحاهبا ورحاهلم ليحفظوها وميسكوها عن اخلروج إىل حرث 

إىل  الناس وحوائطهم ألهنا ال ميكن أرباهبا من حفظها بالليل ألنه وقت سكون وراحة هلم مع علمهم أن املواشي قد آواها أرباهبا
أماكن قرارها ومبيتها وأما النهار فيمكن فيه حفظ احلوائط وحرزها وتعاهدها ودفع املواشي عنها. وال  ىن ألصحاب املواشي عن 
مشيتها لرتعى فهو عيشها فألزم أهل احلوائط حفظها هناراً لذلك وهللا أعلم وألزم أرباب املاشية ضمان ما أفسدت لياًل لتفريطهم 



 17 

عن االنتشار بالليل. وملا كان على أرباب احلوائط حفظ حوائطهم يف النار فلم يفعلوا كانت املصيبة منهم يف ضبطها وحبسها 
 م .              ) االستذكار ( .سة أمواهللتفريطهم أيضاً وتضييعهم ما كان يلزمهم من حرا

ها بالليل ألنه بالنهار ميكن التحفظ من املاشية بني إفساد املواشي بالنهار وإفساد يؤخذ من كالم أهل العلم أن تفريق الن  ف
دون الليل فإذا أتلفت بالنهار فالتقصري من أصحاب املزارع يف حفظ زروعهم فال يكون اإلتالف بالنهار موجبًا للضمان خبالف 

 اإلتالف بالليل فإن التقصري يكون من صاحب املواشي فيكون اإلتالف بالليل موجباً للضمان.

 تنبيه :
إذا كان مع البهيمة شخص ضمن ما أتلفته من نفس ومال سواء أتلفت لياًل أو هناراً وسواء كان سائقها أو ي : اإلمام النوو قال 

راكبها أو قائدها وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها ألهنا حتت يده وعليه تعهدها وحفظها وسواء كان الذي مع 
 .7/400روضة الطالبني د . د وسواء البهيمة الواحدة والعدجراً أو مستعرياً أو  اصباً لشمول اليالبهيمة مالكها أو أجريه أو مستأ

 مباحث الركاز : -2
 : فيه اخلمس يف قليله وكثريه فال يشرتط النصاب . أولً 

 َويف الر َِكاِز اخْل ْمس  ( . لقوله )
 اشرة .: اتفقوا على أنه ال يشرتط له احلول فيخرج اخلمس مب ثانياً 
 :اختلف العلماء يف مصرف الركاز :  ثالثاً 
 : مصرفه مصرف الزكاة . فقيل

 وهذا مذهب الشافعي .
 ء .ي: مصرفه الف وقيل

 وهذا مذهب اجلمهور .
 وعلى هذا القول يصرف يف مصاحل املسلمني لبيت املال .

 و من زجاج أو من حديد وجب فيه اخلمس .: ال يشرتط أن يكون مما جتب فيه الزكاة ، فلو وجد ركازاً من خزف أ رابعاً 
 ] لكن جتب على سيده [ .: ال يشرتط أن يكون واجده من أهل الزكاة ، فيجب فيه اخلمس ولو كان واجده كافراً أو عبداً  خامساً 

 : الركاز ملك لواجده ألنه أحق به ، ولفعل عمر وعلي ، فإهنما دفعا باقي الركاز لواجده . سادساً 
 إخراج زكاته من حني العثور عليه ، فال ينتظر دوران احلول عليه . : وقت سابعاً 
 : لو أن رجالً استأجر عمااًل ليحفروا بئراً يف بيته ، فوجدوا ركازاً ؟ فلمن يكون ؟ ثامناً 

 إذا كان صاحب األرض استأجر هذا العامل إلخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت .قال الشيخ ابن عثيمَ رمح  هللا : 
 . “وإن كان استأجره للحفر فقط ، فوجده العامل فهو للعامل لقوله ) إمنا األعمال بالنيات ( 

 الفرق بَ الركاز و واللقطة ؟ 
 ا .واللقطة تعرف ، فإن جاء صاحبها فهي له وإال فهي لواجدهالركاز لواجده ، 
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يٍل َوَخاِلُد بْلُن اْلَولِيلِد  ُعَمَر  قَاَل : )) بَلَعَث َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن َأِب ُهَريْلَرَة  - 174 َعَلى الصََّدَقِة . َفِقيَل : َمَنَع اْبُن َجَِ
يللٍل و ىلَّ َأْن َكللاَن َفِقللنًا : فََأْغنَللاُه اَّللَُّ ؟ َوَأمَّللا َخالِللٌد :   . فَلَقللاَل َرُسللوُل اَّللَِّ  و َواْلَعبَّللاُس َعللمُّ َرُسللوِل اَّللَِّ  َمللا يَلللْنِقُم ابْللُن َجَِ

َي َعَليَّ َوِمثْلُلَها . ُثَّ قَاَل : يَا ُعَمُر و َأَما ِإنَُّكْم َتْظِلُموَن َخاِلداً . َوَقْد اْحَتَبَس َأْدرَاَعُ  َوَأْعَتاَدُه ِف َسِبيِل اَّللَِّ . َوَأمَّا اْلَعبَّاُس : َفهِ فَ 
ُو أَبِيِ  ؟ للللللشَ   . (َعْرَت َأنَّ َعمَّ الرَُّجِل ِصنلْ

---------- 
 ألمور ثالثة : جاء يف رواية : ) بعث رسول هللا عمر ساعياً على الصدقة ( وهو مشعر بأهنا صدقة الفرض ،( َلى الصََّدَقةِ عَ )

 ألن صدقة التطوع ال يبعث عليها السعاة . أوًل :
 قوله ) وأما العباس فهي علي  ( و ) علي  ( من ألفاظ الوجوب . ثانياً :

يٍل )   أيب دفع الزكاة .:  أي( َمَنَع اْبُن َجَِ
يٍل و ىلَّ َأْن َكاَن َفِقنًا : فََأْغَناُه اَّللَُّ )  ري : تأكيد ما ينقم إال كونه فقرياً فأ ناه هللا ، ويسمى مثل هذا التعب( أي : َما يَلْنِقُم اْبُن َجَِ

 .، زاد البخاري ) ورسوله (الذم ِا يشبه املدح 
بعد فقره ِا أفاء هللا على رسوله  اً لدخوله يف اإلسالم فأصبح  نيًا نفسه ألنه كان سبب إمنا ذكر رسول هللا قال يف الفتح : 

ألنه إذا   يكن له عذر إال ما ذكر من أن هللا أ ناه ، وهذا السياق من باب تأكيد املدح ِا يشبه الذم ، وأباح ألمته من الغنائم 
 ن .الصنيع يف مقابلة اإلحسا يع بسوءوفيه التعريض بكفران النعم وتقر ، فال عذر له 

 ب للعمال على الصدقة .اخلطا( َوَأمَّا َخاِلٌد : فَِإنَُّكْم َتْظِلُموَن َخاِلدًا ) 
ح َوالدََّواب  قَاَل أَْهل اللَُّغة : اأْلَْعَتاد : آاَلت احلَْْرب ِمْن السِ اَل ( قال النووي :  َوَقْد اْحَتَبَس َأْدرَاَعُ  َوَأْعَتاَدُه ِف َسِبيِل اَّللَِّ )  

وا ِمْن َخاِلد زََكاة أَْعَتاِدِه ظَناا ِمنـْه ْم أَنَـَّها َوَ رْيَها ، َواْلَواِحد َعَتاد ِبَفْتِح اْلَعنْي ، َوجي َْمع أََعَتاًدا َوأَْعِتَدة . َوَمْعىَن احلَِْديث : أَنَـّه ْم طََلب  
َكاة ، فـََقاَل اَل هَل ْم : اَل زََكاة َلك ْم َعَليَّ ، فـََقال وا لِلنَِّ ِ  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم : ِإنَّ َخاِلًدا َمَنَع الزَّ لِلتِ َجارَِة ، َوَأنَّ الزََّكاة ِفيَها َواِجَبة ، فـَقَ 

َها ، َفاَل   زََكاة ِفيَها . َوحَيَْتِمل َأْن َيك ون اْلم رَاد : َلْو َوَجَبْت هَل ْم : ِإنَّك ْم َتْظِلم ونَه  ؛ أِلَنَّه  َحَبَسَها َوَوقـََفَها يِف َسِبيل اَّللَّ قـَْبل احلَْْول َعَليـْ
ح  ِبَواِجب  َعَلْيِه ؟ َواْستَـْنَبَط بـَْعضهْم ِمْن َهَذا َعَلْيِه زََكاة أَلَْعطَاَها وَ َْ َيِشحَّ هِبَا ؛ أِلَنَّه  َقْد َوَقف أَْمَواله َّلِلَِّ تـََعاىَل م َتبَـر ًِعا َفَكْيف َيشِ 

 ب زََكاة التِ َجارَة ، َوبِِه قَاَل مج ْه ور اْلع َلَماء ِمْن السََّلف َواخْلََلف ِخاَلفًا ِلَداو َد .و ج و 
ُو أَبِيِ  ؟ (  شريكه يف أصله كالنخلتني يف أصل واحد . ) َأنَّ َعمَّ الرَُّجِل ِصنلْ

 مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من ذوي األموال .احلديث دليل على -1
 . فضل عمر بن اخلطاب حيث كان موضع الثقة من رسول هللا يث دليل على احلد-2
 جواز شكاية من امتنع من دفعها وإن كرب مقامــه .احلديث دليل على -3
 ذم من امتنع من دفع الزكاة .-4
 ) فإنكم تظلمون خالداً ، فقد احتبس أدرعه ... ( . قوله  -5

 هذا الكالم حيتمل أحد أمرين :
أهنم طلبوا من خالد زكاة اعتاده ظنًا منهم أهنا للتجارة ، وأن الزكاة فيها واجبة ، فقال هلم : ال زكاة فيها ، ألنه أوقفها :  أولً 

 وحبسها يف سبيل هللا قبل احلول عليه .
عًا ، فكيف يشح : حيتمل أن يكون املراد لو وجبت عليه الزكاة ألعطاها و  يشح هبا ، ألنه وقف أمواله هلل تعاىل مترب  ثانياً 

 بواجب عليه ؟
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 . (َوأَمَّا اْلَعبَّاس  : َفِهَي َعَليَّ َوِمثْـل َها )  قوله  -6
 اختلف العلماء يف ذلك :

جاء يف رواية ) فهي عليه ومثلها معها ( . فعلى هذه الرواية يكون الن  ألزمه بتضعيف صدقته ، فاملعىن : فهي صدقة  قيل :
 يف إليها مثلها كرماً .ثابتة عليه سيصدق هبا ويض

ضمن زكاتــه   املعىن : أن الن   :قال الشيخ ابن عثيمَ وجاء يف رواية كما يف رواية الباب ) فهي علي ومثلها ( وقيل : 
فضاعف عليه الغرم ، ونظري ذلك قول عمر حني ينهى الناس عن شيء جيمع أهله  لكن ضاعفها ، ألن الرجل من قرابة الن  

رأ ين هنيت الناس عن كذا وكذا فال أرى أحداً منكم فعله إال ضاعفت عليه العقوبة ، وذلك ألن قريب السلطان قد يتجويقول : إ
 . على املعصية لقربه من السلطان

وقيل معىن ) فهي علي  ( أي عندي قرض ألنين استسلفت منه صدقة عامني ، وقد ورد ذلك صرحيًا فيما أخرجه الرتمذي من 
 إسناده مقال أن الن  قال ) إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتني ( . حديث علي ويف

 وهذا لو ثبت لكان رافعاً لإلشكال .
تـَْعِجيل الزََّكاة : َمْعَناه  :  ) ِهَي َعَليَّ َوِمْثلَها َمَعَها (َمْعَناه  : َأين ِ َتَسلَّْفت ِمْنه  زََكاة َعاَمنْيِ ، َوقَاَل الَِّذيَن اَل جَي وز ونَ  قال النووي : قوله 

َها َعْن اْلَعبَّاس ِإىَل َوْقت َيَساره ؛ ِمْن َأْجل أَنَا أ َؤدِ يَها َعْنه  ، قَاَل أَب و ع بَـْيد َوَ رْيه : َمْعَناه  : َأنَّ النَِّ   َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأخَّرَ 
َها ، َوالصََّواب َأنَّ َمعْ     .َناه  : تـََعجَّْلتَها ِمْنه  ، َوَقْد َجاَء يِف َحِديث آَخر يف َ رْي م ْسِلم   ِإنَّا تـََعجَّْلَنا ِمْنه  َصَدَقة َعاَمنْيِ َحاَجته ِإلَيـْ

 قـَْوله َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم :
 قبح من جحد نعمة هللا عليه شرعاً وعقالً .-7
 : حكم تعجيل الزكاة -8

 ولني فقط وال جيوز أكثر من ذلك عند أكثر العلماء .جيوز تعجيل الزكاة حل
 رواه أبوداود حلديث علي ) أن العباس سأل الن  يف تعجيل صدقتـــه قبل أن حتل فرخص له يف ذلك ( . 

 ) وذهب بعض العلماء إىل أنه ال جيوز . لكنه قول ضعيف ( .
ٍ : َقَسلَم ِف النَّلاِس و َوِف اْلُمَؤلََّفلِة قُللُلوبُلُهْم  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن زَْيِد ْبِن َعاِصٍم قَاَل ) - 175 َْ َلمَّا َأفَاَء اَّللَُّ َعَلى َرُسوِلِ  يَللْوَم ُحنَلل

ُهْم َما َأَصاَب النَّاَس . َفخَ  : يَا َمْعَشَر األَْنَصاِر  طَبَلُهْم و فَلَقالَ َوََلْ يُلْعِط األَْنَصاَر َشْيئًا . َفَكأَنلَُّهْم َوَجُدوا ِف أَنْلُفِسِهْم و ىْذ ََلْ ُيِصبلْ
ََ فَأَلََّفُكْم اَّللَُّ ِب ؟ َوَعاَلًة فََأغْ  َناُكْم اَّللَُّ ِب ؟ . ُكلََّما قَاَل َشْيئاً و قَلاُلوا : اَّللَُّ و َأََلْ َأِجْدُكْم ُضالًَّل فَلُهَداُكْم اَّللَُّ ِب ؟ وَُكْنُتْم ُمتَلَفر ِِق

نَلا َكلَذا وََكلَذا . نَلُعُكْم َأْن ِجُِيُبوا َرُسوَل اَّللَِّ ؟ قَاُلوا : اَّللَُّ َوَرُسولُُ  َأَملنُّ . قَلاَل : لَلْو ِشلْئُتْم َلُقْللُتْم : ِجْئتلَ َوَرُسولُُ  َأَمنُّ . قَاَل : َما يَْ 
ِْْْجَرُة َلُكْنُت اْملَرًأ ِملْن األَْنَصلاِر و َولَلْو َأل تَلْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب النَّاُس بِالشَّاِة َواْلَبِعِن و َوَتْذَهُبوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ ىىَل رَِحاِلكُ  ْم ؟ َلْول ا

ىنَُّكلْم َسلتَلْلَقْوَن بَلْعلِدي أَثَللَرًة و  َسَلَ  النَّاُس َواِديًا َأْو ِشْعبًا َلَسَلْكُت َواِدَي األَْنَصاِر َوِشْعبَلَها . األَْنَصلاُر ِشلَعاٌر و َوالنَّلاُس ِدثَلاٌر .
 . ْلَقْوين َعَلى احْلَْوِض (فَاْصِِبُوا َحَّتَّ تلَ 

---------- 
 أي أرجع أموال الكفار إىل املسلمني بالغنيمة .  (َلمَّا َأفَاَء اَّللَُّ َعَلى َرُسوِلِ  ) 
 ( ٍ َْ  ه . 8 زوة حنني وهو واد قريب من الطائف عام :  أي : (يَلْوَم ُحنَل
املراد هبم ناس من قري  أسلموا يوم الفـتح إسـالماً ضـعيفاً ، وقيـل : كـان فـيهم مـن   (  َقَسَم ِف النَّاِس و َوِف اْلُمَؤلََّفِة قُلُلوبُلُهمْ ) 

 يسلم بعد كصفوان بن أمية .



 20 

 ( املراد هنا ضاللة الشرك .فَلَقاَل : يَا َمْعَشَر األَْنَصاِر و َأََلْ َأِجْدُكْم ُضالًَّل ) 
 .املراد باهلداية اإلميان ( فَلُهَداُكْم اَّللَُّ ِب ؟ ) 
 ( ََ  أي : بسبب العصبية اجلاهلية .( وَُكْنُتْم ُمتَلَفر ِِق
 ويف الرواية األخرى ) فجمعكم هللا يب ( .( فَأَلََّفُكْم اَّللَُّ ِب ؟ ) 
 أي : فقراء ال مال هلم .( َوَعاَلًة ) 
 أي : بسبب اتباعكم ِل ، وجهادكم معي .( فََأْغَناُكْم اَّللَُّ ِب ؟ ) 
 ويف حديث أيب سعيد ) وهلل ولرسوله املن والفضل ( .(  َشْيئاً و قَاُلوا : اَّللَُّ َوَرُسولُُ  َأَمنُّ  ُكلََّما قَالَ ) 
 ويف رواية ) أن يذهب الناس باألموال ( .( َأْن َيْذَهَب النَّاُس بِالشَّاِة َواْلَبِعِن : َأل تَلْرَضْوَن )  
 أي : بيوتكم .( ُكْم ؟ َوَتْذَهُبوَن ِبَرُسوِل اَّللَِّ ىىَل رَِحالِ  )
الشــعار : الثــوب الــذي يلــي اجللــد مــن اجلســد ، والــدثار : الــذي فوقــه ، وهــي اســتعارة لطيفــة ( َوالنَّللاُس ِدثَللاٌر و  األَْنَصللاُر ِشللَعارٌ ) 

 ، وأراد ايضاً أهنم بطانته وخاصته ، وأهنم ألصق الناس به ، وأقرب إليه من  ريهم . لفرط قرهبم منه 
 ة : قال النووي : األثر  (َستَلْلَقْوَن بَلْعِدي أَثَلَرًة  ىنَُّكمْ  )
املؤلفة قلوهبم من الغنيمة اليت  نموها يف  زوة حنني ، تأليفًا قلوهبم ، وتر يبًا يف اإلسالم    يف هذا احلديث أعطى الن  -1

يف  لعل املؤلف أراد أن يبني أن الن  واملؤلف ذكر هذا احلديث يف كتاب الزكاة ، مع أنه ليس له تعلق يف كتاب الزكاة ، لكن 
 آخر حياته وبعدما أعز هللا اإلسالم أعطى املؤلفة قلوهبم من الغنيمة ، فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة .

 وقد اختلف العلماء هل يعطى املؤلفة قلوهبم من الزكاة على قولَ :
 اته عليه الصالة والسالم .: أن سهم املؤلفة قلوهبم قد سقط بعد وف القول األول

 وهذا مذهب أيب حنيفة .
 ألن املعىن الذي ألجله كانوا يعطون قد زال بإعزاز اإلسالم واستغنائه عن تأليف القلوب . قالوا :

 : أن حكمهم باق وال يزال معمواًل به . القول الثاين
 وهذا مذهب األكثر .

 .. ( .. واملؤلفة قلوهبم .راء واملساكني ..لعموم اآلية ) إمنا الصدقات للفق
 فإن هللا مسى املؤلفة قلوهبم يف األصناف الذين مسى الصدقة هلم .

 :  ال أعلم شيئاً نسخ حكم املؤلفة قلوهبم  قال الزهري
 املؤلفة قلوهبم : هم الذين يعطون لتأليفهم على اإلسالم : إما كافر يرجى إسالمه ، وإما مسلم نعطيه لتقوية اإلميانمن هم -2

 . يف قلبه ، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن املسلمني ، أو َنو ذلك ممن يكون يف تأليفه مصلحة للمسلمني
ولكن هل يشرتط يف ذلك أن يكون سيدًا مطاعًا يف قومه حىت يكون يف تأليفه مصلحة عامة ، أو جيوز أن يعطى لتأليفه ولو 

 تاج إىل تأليفه وقوة إميانه بإعطائه ؟ملصلحته الشخصية : كرجل دخل يف اإلسالم حديثاً ، حي
هذه حمل خالف بني العلماء ، والراجح عندي : أنه ال بأس أن يعطى لتأليفه على اإلسالم بتقوية إميانه ، وإن كان يعطى بصفة 

فقري حلاجته البدنية واجلسمية شخصية وليس سيداً يف قومه ، لعموم قوله تعاىل: ) َواْلم َؤلََّفِة قـ ل وبـ ه ْم ( ، وألنه إذا جاز أن نعطي ال
 فإعطاؤنا هذا الضعيف اإلميان لتقوية إميانه من باب أوىل ؛ ألن تقوية اإلميان بالنسبة للشخص أهم من  ذاء اجلسد

 الصحيح . وهذا القول
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 أهل الزكاة . -3
ََ َعَليلْ قال تعاىل )  َِ َواْلَعاِمِل َا الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِك ََ َوِف َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن ِىَّنَّ َها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُلوبُلُهْم َوِف الر ِقَاِب َواْلَغارِِم

 ( . السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ 
 هم من   جيدوا شيئاً أو جيدون نصف الكفاية )هم أشد حاجة من املساكني( .راء : ِلْلُفق

 . فقر أسكنهموهم الذين جيدون نصف الكفاية أو أكثرها، مسوا بذلك ألن ال:  َِ َواْلَمَساكِ 
َها  ََ َعَليلْ  وهم جباهتا وحفاظها، وهم السعاة الذين يبعثهم اإلمام ألخذ الصدقات من األ نياء.: َواْلَعاِمِل

فهم يعملون للحاجة إليهم، ويف احلديث: ال  )ال يشرتط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أ نياء، ألهنم يعملون ملصلحتها، 
 حتل الصدقة لغين إال خلمسة: للعامل عليها..( .

 العامل يشرتط في  شروط: 
 .أن يكون مسلماً، ألهنا ضرب من الوالية 
 . )ًأن يكون مكلفاً )بالغاً عاقال 
 ( .إن خري من استأجرت القوي األمني)  أن يكون أميناً، قال تعاىل  
  ًللعمل. أن يكون أهال 

كما ذهب إليه بعض  مجع م ؤَّلف ، من التأليف ، وهو مجع القلوب ، واملراد به : السيد املطاع يف عشريته : َواْلُمَؤلََّفِة قُلُلوبُلُهمْ 
 العلماء .
 م كما تقدم :أقسامه

o . )أن يكون كافراً يرجى إسالمه فيعطى )ال بد من قرائن تدل على ر بته يف اإلسالم 
o  ًخيشى شره فهذا يعطى إذا كان له سلطة ونفوذ. أن يكون كافرا 
o ميانه، كأن يكون حديث عهد بإسالمأن يرجى بعطيته قوة إ . 

  منهم من يعطى للحاجة إليه ، كمن يعطى لكف شره ، ومنهم من يعطى حلاجة نفسه ،   –املؤلفة قلوهبم  –هذا الصنف
 كمن يعطى لقوة إميانه ورجاء إسالمه .

  باق  بعد وفاة الن  وسهم املؤلفة قلوهبم -  وهذا مذهب أكثر العلماء ، لوجود العلة . –على القول الراجح 
 يشمل صور: : و َوِف الر ِقَاِب 
  ليكون حراً . فهذا يعطى من الزكاة،  الرقيق الذي اشرتى نفسه من سيده وهو:  املكاتبإعطاء 
  ى من أموال الزكاة أرقاء يعتقونأن يشرت . 
 م ، فيعطى األسري من الزكاة لفكاكه من األسر ، ألن يف ذلك فك رقبة  من األسر ، فهو كفك فكاك األسري املسل

 رقبة من الرق ، وألن يف ذلك إعزازاً للدين .
 هو من عليه دين. الغارمون :

 وهو ينقسم ىىل قسمَ: 
o .ًمن تدين ملصلحة نفسه كأن يستدين لزواج أو  ريه، فهذا يعطى إذا كان فقريا 
o  مثاله : كانت هناك عداوة وفتنة بني مجاعتني ، فدخل  ذا يعطى من الزكاة ولو كان  نياً إلصالح ذات البني، فهمن تدين ،

زيد لإلصالح بينهم ، لكن ال يتمكن من الصلح بينهم إال ببذل مال ، فيقول : أنا ألتزم لكل واحد منكما ِبلغ وقدره كذا من 
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رجل يعطى من الزكاة ما يدفعه يف هذا اإلصالح ، فيعطى هذا املبلغ الذي اشرتطه أجل الصلح ، فيوافقون على ذلك ، فهذا ال
 على نفسه .
 : ِف سبيل هللا

 وهم الغزاة املتطوعة ويشمل أيضاً ما يتعلق باجلهاد كآالت احلرب، وكل ما يتعلق باجلهاد.
 والطرق و ريها، هذا القول ضعيف والصحيح أنه  )قول بعض العلماء: إن )يف سبيل هللا( يشمل أيضًا مجيع القرب كعمارة املساجد

 من املستحقني(. ألن كثرياً من الناس لو علموا لبنوا املساجد وتركوا كثرياً  مقصور باجملاهدين الغزاة،
 ابن السبيل: 

 يعطى ما يوصله إىل حاجته ويرده إىل بلده( .) وهو املسافر الذي انقطع به الطريق
  ًألننا لو قلنا جيوز يف سفر املعصية لكان ذلك من باب التعاون على اإلمث( .)يشرتط أن يكون السفر مباحا ، 
 . )ال يشرتط أن يكون فقرياً، حىت لو كان  نياً يف بلده( 

 مشروعية الغنائم هلذه األمة .-4
 إعطاء املؤلفة قلوهبم من الغنيمة حبسب رأي اإلمام واجتهاده .-5
 حة العامة .جواز حرمان من وثق بدينه تبعاً للمصل-6
 فضل األنصار ، وقد وردت أحاديث كثرية يف فضلهم .-7

 ) آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار ( . قال 
 ) األنصار ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق ، فمن أحبهم أحبه هللا ، ومن أبغضهم أبغضهم أبغضه هللا ( . وقال 
 ر وادياً أو شعباً لسلكت وادي األنصار وشعبهم ( .) لو سلكت األنصا وقال 
 ) لوال اهلجرة لكنت امرءاً من األنصار ( . وقال 

ومعها ص  ، فقال رسول هللا : والذي نفسي بيده ، إنكم أحب  وعن أنس . قال ) جاءت امرأة من األنصار إىل رسول هللا 
 الناس إِل  ( .
 . (كان هبم خصاصة   ويؤثرون على أنفسهم ولو )وقال تعاىل 

 أنه ال لوم على املرء يف حزنه على ما حصل عليه .-8
 ألصحابه . حسن رعاية الن  -9

 واعرتافه باجلميل . تواضع الن  -10
 مشروعية تسلية املؤمن إذا فاته شيء من الدنيا ِا عنده من اإلميان والعمل الصاحل وثواهبما .-11
 ر ، ألن املهاجرين مجعوا بني اهلجرة والنصرة ، وهللا قدمهم يف القرآن .أن املهاجرين أفضل من األنصا-12

 إثبات حوض الن  يوم القيامة . -1
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 باُب صدقِة الِفطرِ 
ى اللذََّكِر َعلَل -َأْو قَلاَل رََمَضلاَن  -َصلَدَقَة اْلِفطْلِر  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَلاَل ) فَللَرَض َرُسلوُل اَّللَِّ  -176

َصلاٍع ِملْن بُللرٍ  و َعلَلى الصَّلِغِن  َواألُنْلَثى َواحْلُرِ  َواْلَمْمُلوِك : َصاعًا ِمْن ََتٍْر و َأْو َصاعاً ِمْن َشِعٍن . قَاَل : فَلَعلَدَل النَّلاُس بِلِ  ِنْصلفَ 
 َواْلَكِبِن (( .

 ِة ( .َوِف َلْفٍظ ) َأْن تُلَؤدَّى قَلْبَل ُخُروِج النَّاِس ىىَل الصَّال
َصاعاً ِمْن َاَعاٍم و َأْو َصاعاً ِمْن َشِعٍن و َأْو َصاعاً ِمْن َأِقٍط  قَاَل ) ُكنَّا نُلْعِطيَها ِف زََمِن  َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِ   - 177

ًا ِمْن َهلِذِه يَلْعلِدُل ُملدَّْيِن . قَلاَل أَبُلو َسلِعيٍد : َأمَّلا  و َأْو َصاعًا ِمْن زَبِيٍب . فَلَلمَّا َجاَء ُمَعاِويَُة و َوَجاَءِت السَّْمَراُء و قَاَل : َأَرى ُمدَّ
 .(  أَنَا : َفال َأزَاُل ُأْخرُِجُ  َكَما ُكْنُت ُأْخرُِجُ  َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ 

------------------ 
 أي أوجب .) فرض ( 
 ي  الرجل املعتدل يف اخلِلقة .الصاع مكيال يسع أربع أمداد ، واملد : ما ميأل كف ) صاعاً (

 أن توصل . ) أن تؤدى (
 العنب اجلاف . ) زبيب (
 هو لنب الغنم املطبوخ اجملفف . ) َأِقط (

 ما صحة رواية ) أغنوهم عن الطواف ِف هذا اليوم ( ؟ 
 حلديث .إسنادها ضعيف ، ألن يف اإلسناد أبو َمْعَشر ، وهو َنَِيح السندي املدين ، قال البخاري : منكر ا 
 :احلديث دليل على وجوب زكاة الفطر  -1

 ( . ... لقوله ) فرض رسول هللا 
 جتب زكاة الفطر على املسلم ، احلر والعبد ، والذكر واألنثى ، والصغري والكبري .-2
 .من املسلمني ( لقوله ) ..-أ
 . وهو أمر متفق عليه :  قال احلافظ 

 رة .وألهنا طهرة والكافر ليس مكاناً للطه-ب
 فلو أن رجاًل تزوج يهودية ، فإنه ال خيرج عنها زكاة الفطر ، ألهنا كافرة .

 ملاذا أضيفت إىل الفطر ؟-3
 أضيف إىل الفطر لكوهنا جتب بالفطر من رمضان . قيل : 

 املراد صدقة النفوس .وقيل : 
 .رمضان  واألول أظهر ، ويؤيده قوله يف بعض طرق احلديث :  زكاة الفطر من  قال احلافظ :

 مقدار زكاة الفطر صاع  سواء من الرب أو  ريه . -4
 ) صاعاً ... ( . لقوله  

للصغري  على الصغري والكبري ، واجلمهور جتب فطرة الصغري يف ماله ، واملخاطب بإخراجها وليه ، وإن كانزكاة الفطر جتب -5
  مال وإال وجبت على من تلزمه نفقته .

 ملسلم ولو   يصم رمضان ملرض أو عذر ؟هل جتب زكاة الفطر على ا-6
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 واجبة حىت ولو   يصم ملرض أو عذر . نعم ، 
) صدقة بلفظ ما حبديث ابن عباس وذهب سعيد بن املسيب ، واحلسن البصري أهنا ال جتب إال على من صام ، واستدل هل

 الفطر طهرة للصائم ( . 
، كمتحقق الصالح ، أو من  يذنب لب ، كما أهنا جتب على من الوأجيب بأن ذكر التطهري خرج خمرج الغا:  قال ِف الفتح

 . أسلم قبل الغروب بلحظة 
 أن من حكم هذه الزكاة ا تناء الفقراء يف يوم العيد ، لئال يبتذلوا أنفسهم بالسؤال .

 ما حكم إخراج الزكاة من  ري هذه األصناف املنصوص عليها ؟-7
 ني :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قول

 : أنه ال جيزئ إخراج  ري هذه األصناف املنصوص عليها . القول األول
 وهذا قول احلنابلة .

َها ، َكَما َلْو َأْخرََج اْلِقيَمَة َوَذِلكَ  َأنَّ النَِّ َّ -أ ْجَناِس بـَْعَد أِلَنَّ ذِْكَر اأْلَ  فـََرَض َصَدقََة اْلِفْطِر َأْجَناًسا َمْعد وَدًة ، فـََلْم جَي ْز اْلع د ول  َعنـْ
َها ْجَناس  َمْفر وَضًة فـََيتَـ ذِْكرِِه اْلَفْرَض تـَْفِسرٌي لِْلَمْفر وِض ، َفَما أ ِضيَف إىَل اْلم َفسَِّر يـَتَـَعلَّق  بِالتـَّْفِسرِي ، فـََتك ون  َهِذِه اأْلَ  ْخرَاج  ِمنـْ . َعنيَّ  اإْلِ

 ) املغين ( .
َرَها َعدَ  -ب َ رْيِ  وِص َعَلْيِه ، فـََلْم جي ِْز ، َكِإْخرَاِج اْلِقيَمِة ، وََكَما َلْو َأْخرََج َعْن زََكاِة اْلَماِل ِمنْ ـــــَل َعْن اْلَمْنص  َوأِلَنَّه  إَذا َأْخرََج َ يـْ

 . ِجْنِسهِ 
 صة .أنه جيوز إخراج زكاة الفطر من  ري األصناف املنصوصة مما هو من قوت البلد ولو مع توفر األجناس املنصو  القول الثاين :

 وهذا قول احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واختيار ابن تيمية .
قياس األصناف  ري املنصوصة مما هو من قوت البلد على املنصوصة ، وذلك ألنه ال يوجد يف األصناف املنصوصة معىن  -أ

 خيصها ومينع من قياس  ريها عليها .
ة للفقراء ، وزكاة الفطر ال خترج عن هذا الباب ، فجاز إخراجها من أن األصل يف الصدقات أهنا جتب على وجه املساوا -ب

 الب قوت البلد ، ويؤيده أن األصناف املنصوصة كانت هي  الب قوت أهل املدينة وقتها ، ولو كانوا يقتاتون  ريها ألمروا 
 باإلخراج مما يقتاتون .

 الراجح .وهذا القول هو 
 جيوز إخراج زكاة الفطر نقداً ؟ال -8

 وهذا مذهب مجاهري العلماء من املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .
 . ري (متر وصاعا من شع صدقة الفطر صاعاً من فرض رسول هللا )  قول ابن عمر ل-أ

 ض .القيمة فقد ترك املفرو  فرض الصدقة من تلك األنواع، فمن عدل إىل الداللة: أن الن   وجه
 قط(.األطعامنا التمر والشعري والزبيب و  صاعا من طعام، وكان  جها على عهد رسول هللا كنا خنر ل )قا عن أيب سعيد -ب

املشروع  رضوان هللا عليهم   يكونوا خيرجوهنا من  ري الطعام، وتتابعهم على ذلك دليل على أن وجه الداللة: أن الصحابة
 اً .إخراجها طعام

ا ) فتنقلب من شعرية ظاهرة ظهوره نصوص بالقيمة يؤدي إىل إخفائها وعدمأن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال امل-ج
 إىل صدقة خفية ( .
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 ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( . قال -د
 أن ذلك خمالف لعمل الصحابة ، فقد كانوا خيرجوهنا من الطعام . -هـ
 إذا   يستطع دفع صاع ، هل يدفع ما قدر عليه منه ؟هل -9

 يدفع ما قدر عليه . قيل :
 م ( .فاتقوا هللا ما استطعتلقوله تعاىل ) -أ

 وألن بعض الصاع ينفع الفقري .-ب
 ال يدفع .وقيل : 

 ألن هذه عبادة مقدرة يف تقدير معني ، إذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه .
 األول . حوالراج
 ذلك . ونقل ابن املنذر اإلمجاع علىجتب زكاة الفطر على اجلنني ،  ال-10

 وكان أمحد يستحبه وال يوجبه .
 وكان عثمان خيرجها عنه .

 احلكمة من زكاة الفطر ؟-11
 م .طهرة للصائ أوًل :
  ناء الفقراء وكفهم عن السؤال يوم العيد .إ ثانياً :
 . طعمة للمساكني ثالثاً :
 يلحق بركب الكرماء . رابعاً :

زََكاَة اَْلِفْطِر؛ ط ْهَرًة لِلصَّائِِم ِمَن اَللَّْغِو، َوالرََّفِث، َوط ْعَمًة لِْلَمَساِكنِي، َفَمْن  فـََرَض َرس ول  َاَّللَِّ )  َما قَالَ َعِن اِْبِن َعبَّاس  َرِضَي َاَّللَّ  َعنـْه  
َماَجْه، َوَصحََّحه  َرَواه  أَب و َداو َد، َواْبن   ( اَلصََّدقَاتِ  أَدَّاَها قـَْبَل اَلصَّاَلِة َفِهَي زََكاٌة َمْقب وَلٌة، َوَمْن أَدَّاَها بـَْعَد اَلصَّاَلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمنَ 

 م .َاحْلَاكِ 
 أوقات إخراج زكاة الفطر ؟-12

 زكاة الفطر هلا أوقات :
 أوًل : الستحباب : 

 وهو يوم العيد قبل الصالة .
  (اِس ِإىَل اَلصَّاَلِة َوأََمَر هِبَا أَْن تـ َؤدَّى قـَْبَل خ ر وِج اَلنَّ .. سابق ) .حلديث ابن عمر ال

 وحلديث ابن عباس السابق .
 ثانياً : وقت جواز .

 قبل العيد بيوم أو يومني .
 ي .رواه البخار ) كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني (  لقول نافع 

 ثالثاً : وقت وجوب .
 جتب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان .

 أمثلة :
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 عليه .مات بعد الغروب ـ جتب 
 ملك رقيقاً قبل الغروب ـ جيب أن خيرج عنه .

 رابعاً : وقت حترمي .
 بعد صالة العيد لغري عذر .

 ابن عباس السابق .حلديث 
 ) املذهب وقت الكراهة سائر يوم العيد إىل الغروب ، والتحرمي بعد  روب الشمس من يوم العيد ( .

 وجيوز للواحد أن يوزع فطرته على واحد أو اثنني . جيوز أن خيرج اجلماعة فطرهتم ويعطوها لواحد ،-13
 :مصرف زكاة الفطر  -14

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 أن صدقة الفطر جتري جمرى زكاة املال ، فيجوز دفعها للمؤلفة قلوهبم ويف الرقاب كسائر األصناف . القول األول :

 وهذا قول الشافعية واحلنابلة .
َها َواْلم َؤلََّفِة قـ ل وبـ ه ْم َويِف الر ِقَاِب وَ  (عاىل ) إمنا الصدقات للفقرلقوله ت -أ َا الصََّدقَات  لِْلف َقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ اْلَغارِِمنَي ِإمنَّ

 ( . َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ  َعِليٌم َحِكيمٌ 
وجه الداللة : أن صدقة الفطر تدخل يف عموم الصدقات ، وقد بينت اآلية مصارفها ومن يستحقها ، ومنهم املؤلفة قلوهبم ويف 

 الرقاب .
 أن صدقة الفطر زكاة ، فأشبهت زكاة املال ، وقد تقرر أن زكاة املال تدفع إىل مجيع األصناف . -ب

الكفارات ، فال جيوز دفعها إال ملن هلم أخذ الكفارات ، وهم اآلخذون حلاجة  : أن صدقة الفطر جتري جمرى القول الثاين
 أنفسهم ، فال يدخل فيها الغارمون وال املؤلفة قلوهبم ويف الرقاب .

 وهذا قول احلنفية ، واملالكية وهو اختيار ابن تيمية .
 حلديث الباب ) ... وطعمة للمساكني ( . -أ

مساكني ( يدل على أن ذلك حق للمساكني خمتص هبم ، كما اختص هبم اإلطعام يف الكفارة يف وجه الداللة : قوله ) طعمة لل
 قوله تعاىل يف آية الظهار ) فإطعام ستني مسكيناً ( ، فإذا   جتز أن تصرف هذه لألصناف الثمانية ، فكذلك زكاة الفطر .

ان يدفع صدقة الفطر إىل سائر األصناف الثمانية ، بل  وال عن أحد من خلفائه الراشدين أنه ك أنه   ينقل عن الن   -ب
 كان يدفعها إىل املساكني وحسب .

ختصيص املساكني هبذه الصدقة ، و  يكن يقسمها على األصناف الثمانية ، وال أمر  وكان من هديه :  قال ابن القيم
راجها إال على املسـاكني خاصة ، وهذا القول أرجح بذلك ، وال فعله أحد من أصحابه ، بل أحد القولني عندنا : أنه ال جيوز إخ

 جوب قسمتها على األصناف الثمانيةمن القول بو 
 فائدة :

 ظاهر األحاديث عدم الفرق بني أهل البادية و ريهم ، وإليه ذهب اجلمهور .
 وقال الزهري وربيعة والليث :  إن زكاة الفطر ختتص باحلاضرة ، وال جتب على أهل البادية  .

  أعلموهللا
 


