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 ِكَتاُب الزََّكاةِ 
 مقدمة :
 1فائدة : 
 الزيادة.النماء و  لغة: تعريفها

 الزكاة يف اللغة: النماء، والتطهري.  :قال العالمة ابن املّلقن 
فمن األول قوهلم: زََكى الزرُع: أي منا، فاملال ينمو بإخراج الزكاة من حيث ال يُرى، وإن كان يف الظاهر ُُيّس بالنقصان، وقد صّح 

 قال: "ما نقص مال من صدقة". أنه 
َاَوت ُ )  ومن الثاين: قوله تعاىل ْم ِبِّ اَها) ، وقوله: ( زَكِّيهِّ  أي طّهرها من دنس املعاصي واملخالفات، دليله قوله تعاىل ( َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّ

اَها)  أي أمخلها باملعاصي، فالزكاة تطّهر النفس من رذيلة البخل وغريه. وقد قيل: من أّدى زكاة ماله مل ُيَسّم  ( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ
 ) اإلعالم ( ..  ّهر أيًضا من الذنوب، وتطّهر املال أيًضا من اخلبثخبياًل، وتط

 هي نصيب مقدر شرعاً يف مال معني يصرف لطائفة خمصوصة. وشرعاً:
 2فائدة : 

 من اسحسد ، وتطهر نفس الفقريوتطهر نفس الغين من الشح والبخل ،وتزكي صاحب املال، ألهنا تزكي املالومسيت زكاة: 
 حاجة اإلسالم واملسلمني .والضغينة ، وتسد 

 ( .خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ِبا )  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 :
للنفس ، ألن املال حمبوب للنفس ، والنفس تبخل به ، إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب اسحاجة ، وتكفر اخلطايا وتدفع امتحان 

 البالء ، وجملبة للمحبة . 
 3فائدة : 

 :  اعلم أن على مريد اآلخرة يف زكاته وظائف : قال ابن قدامة
الء مدعي حمبة هللا بإخراج حمبوبه ، والتنزه عن صفة البخل ، وشكر أن يفهم املراد من الزكاة ، وهو ثالثة أشياء : ابت 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 . وظيفة اخلامسة :ال
 أن يطلب لصدقته من تزكو به .   الوظيفة السادسة :

 وتسمى الزكاة صدقًة مأخوذة من الصدق، إذ هي دليل على صّحة إميانه، وصدق باطنه مع ظاهره. : قال القرطيب
 4فائدة : 

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

 5فائدة : 
 ت الزكاة ؟اختلف العلماء مىت فرض

 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

  الراجح . وهذا هو
 لسنة التاسعة بعث العمال .وإمنا الذي وقع يف ا:  قال ابن حجر

 6فائدة : 
 : قوبة تارك الزكاةع

ُقونَ َها يفِّ َسبِّيلِّ قال تعاىل )  -أ ضََّة َواَل يُنفِّ َهَب َواْلفِّ ْرُهم بَِّعَذاٍب أَلِّيٍم ) َوالَّذِّيَن َيْكنُِّزوَن الذَّ َها يفِّ نَارِّ 34اَّللَِّّ فَ َبشِّّ ( يَ ْوَم ُُيَْمى َعَلي ْ
َا جِّ  ُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكنُِّزوَن َجَهنََّم فَ ُتْكَوى ِبِّ  ( .َباُهُهْم َوُجنوبُ ُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَ ْزُُتْ ألَنُفسِّ

رًا هَلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هَلُْم َسُيطَ  وقال تعاىل ) -ب ْن َفْضلِّهِّ ُهَو َخي ْ َا آتَاُهُم اَّللَُّ مِّ َياَمةِّ وَّقُ َوال َُيَْسََبَّ الَّذِّيَن يَ ْبَخُلوَن ِبِّ ُلوا بِّهِّ يَ ْوَم اْلقِّ وَن َما خبِّ
َا تَ ْعَمُلوَن َخبِّرٌي ( . َماَواتِّ َواأَلْرضِّ َواَّللَُّ ِبِّ ريَاُث السَّ  َوَّللَِِّّّ مِّ

َياَمةِّ ُشَجاًعا أَقْ رََع لَُه زَبِّيَبَتانِّ َمْن آتَاُه اَّللَُّ َمااًل فَ َلْم يُ َؤدِّّ زََكاتَُه ُمثَِّّل لَُه يَ وْ )  َعْن َأِبِّ ُهَريْ َرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِّ و  -ج َم اْلقِّ
ْدقَ ْيهِّ ، ُُثَّ يَ ُقوُل أَنَا َماُلَك أَنَا َكن ْ  َياَمةِّ ُُثَّ يَْأُخُذ بِّلِّْهزَِّمتَ ْيهِّ ، يَ ْعينِّ شِّ ََبَّ الَّذِّيَن يَ ْبَخُلونَ )ُزَك ُُثَّ َتاَل يَُطوَّقُُه يَ ْوَم اْلقِّ ( رواه  اآليَةَ  (اَل َُيْسِّ

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

َى َعَلْيهِّ يفِّ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  : قَالَ وعنه .  -د بِّ َكْنٍز اَل يُ َؤدِّّى زََكاتَُه إِّالَّ ُأْحِّ ْن َصاحِّ َجَهنََّم فَ ُيْجَعُل َصَفائَِّح فَ ُيْكَوى نَارِّ  َما مِّ
َا َجْنَباُه َوَجبِّيُنُه َحىتَّ َُيُْكَم اَّللَُّ بَ نْيَ عَِّبادِّهِّ يفِّ  ا إِّىَل النَّارِّ َوَما  ِبِّ نَي أَْلَف َسَنٍة ُُثَّ يُ َرى َسبِّيَلُه إِّمَّا إِّىَل اْْلَنَّةِّ َوإِّمَّ ْقَدارُُه مَخْسِّ ْن يَ ْوٍم َكاَن مِّ مِّ

بِّ إِّبِّ  َح هَلَا بَِّقاٍع قَ ْرَقٍر َكَأْوَفرِّ َما َكاَنْت َتْسََتُّ َعَلْيهِّ ُكلََّما َمَضى َعلَ َصاحِّ ْيهِّ ُأْخرَاَها ُردَّْت َعَلْيهِّ أُواَلَها َحىتَّ ٍل اَل يُ َؤدِّّى زََكاتَ َها إِّالَّ بُطِّ
نَي أَْلَف سَ  َُيُْكَم اَّللَُّ بَ نْيَ عَِّبادِّهِّ يفِّ  ْقَدارُُه مَخْسِّ بِّ َغَنمٍ يَ ْوٍم َكاَن مِّ ْن َصاحِّ ... (  َنٍة ُُثَّ يُ َرى َسبِّيَلُه إِّمَّا إِّىَل اْْلَنَّةِّ َوإِّمَّا إِّىَل النَّارِّ َوَما مِّ

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

ٌ
 وهي واجبة

 جبة ، بل ركن من أركان اإلسالم اخلمسة .أي : أن الزكاة وا
 . الكتاب والسنة واإلمجاع ودّل على وجوِبا
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 ( .وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة  ) قال تعاىل
 ( .صَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة ُقولُوا لِّلنَّاسِّ ُحْسناً َوأَقِّيُموا الوقال تعاىل ) و 

ريُ فَأَقِّيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزَّ وقال تعاىل )  ُموا بِّاَّللَِّّ ُهَو َمْوالُكْم فَنِّْعَم اْلَمْوىَل َونِّْعَم النَّصِّ  ( . َكاَة َواْعَتصِّ
شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، وإقام الصالة، اإلسالم على مخس:  بين)  وسحديث ابن عمر قال: قال رسول هللا 

 ه .متفق علي(  وإيتاء الزكاة...
نَي بَ َعثَُه إىَل اْلَيَمنِّ  -لُِّمَعاذِّ ْبنِّ َجَبٍل  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ س . وسحديث ابن عبا ) إنَّك َسَتْأيتِّ قَ ْومًا أَْهَل كَِّتاٍب . فَإَِّذا  -حِّ

دًا َرُسوُل اَّللَِّّ .  ْئتَ ُهْم : فَاْدُعُهْم إىَل َأْن َيْشَهُدوا َأْن ال إَلَه إالَّ اَّللَُّ ، َوَأنَّ حُمَمَّ ُْهْم : َأنَّ اَّللََّ َقْد جِّ فَإِّْن ُهْم َأطَاُعوا َلَك بَِّذلَِّك فََأْخِبِّ
َلٍة . فَإِّْن ُهْم َأطَاُعوا َلك بَِّذلَِّك ،  ْم مَخَْس َصَلَواٍت يفِّ ُكلِّّ يَ ْوٍم َولَي ْ ، تُ ْؤَخُذ  فََأْخِِبُْهْم : َأنَّ اَّللََّ َقْد فَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقةً فَ َرَض َعَلْيهِّ

ْن أَغْ  ْم . فَإِّْن ُهْم َأطَاُعوا َلك بَِّذلَِّك ، فَإِّيَّاَك وََكرَائَِّم أَْمَواهلِِّّْم . َواتَّ مِّ ْم فَ تُ َردُّ َعَلى فُ َقرَائِّهِّ ن َ نَِّيائِّهِّ َها َوبَ نْيَ قِّ َدْعَوَة اْلَمْظُلومِّ . فَإِّنَُّه لَْيَس بَ ي ْ
َجاٌب (   متفق عليه .اَّللَِّّ حِّ

جوِبا وهو ممن عاش بني املسلمني فإنه كافر، ألنه مكذب هلل ولرسوله وإلمجاع وأمجع املسلمون على وجوِبا، فمن جحد و 
 املسلمني.

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

 ) ويكفر إذا تركها جاحدًا لوجوبِها ( . 
 أي : من ترك الزكاة جْحداً لوجوِبا فهو كافر باإلمجاع .

 م إىل قسمني :ينقسالزكاة  فتارك
 أن يرتكها جاحداً لوجوِبا . القسم األول :

 فهذا كفر خمرج من امللة ، ألنه مكذب هلل ولرسوله وإلمجاع املسلمني .
ْساَل  : ......  قال ابن قدامة َداثَةِّ َعْهدِّهِّ بِّاإْلِّ َّْن ََيَْهُل َذلَِّك إمَّا سحَِّ َنَُّه َنَشَأ بَِّبادِّيٍَة َفَمْن أَْنَكَر ُوُجوبَ َها َجْهاًل بِّهِّ ، وََكاَن ممِّ مِّ ، أَْو ألِّ

َنَُّه َمْعُذوٌر ، َوإِّْن َكاَن ُمْسلًِّما نَ  ْساَلمِّ بَ نْيَ أَْهلِّ اْلعِّْلمِّ فَ ُهَو نَائَِّيٍة َعْن اأْلَْمَصارِّ ، ُعرَِّف ُوُجوبَ َها ، َواَل ُُيَْكْم بُِّكْفرِّهِّ ؛ ألِّ ًئا بِّبِّاَلدِّ اإْلِّ اشِّ
رَ  ُمْرَتدٌّ ، ََتْرِّي َعَلْيهِّ  َنَّ أَدِّلََّة ُوُجوبِّ الزََّكاةِّ ظَاهِّ يَن َوُيْسَتَتاُب َثاَلثًا ، فَإِّْن تَاَب َوإِّالَّ قُتَِّل ؛ ألِّ نَّةِّ َوإِّمْجَاعِّ َأْحَكاُم اْلُمْرَتدِّ ٌة يفِّ اْلكَِّتابِّ َوالسُّ

َّْن َهذِّهِّ َحالُُه ، فَإَِّذا َجَحدَ  ةِّ ، َفاَل َتَكاُد ََتَْفى َعَلى َأَحدِّ ممِّ نََّة ، وَُكْفرِّهِّ ِبَِِّّما .اأْلُمَّ  َها اَل َيُكوُن إالَّ لَِّتْكذِّيبِّهِّ اْلكَِّتاَب َوالسُّ
 : أن يرتكها كسالً وهتاوناً .القسم الثاين 

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

فلو  ، رواه مسلم( له إما إىل اْلنة وإما إىل النارفريى سبي .وبة مانع الزكاة قال : )..ملا ذكر عق أن الرسول  سحديث أِب هريرة 
 كان كافراً مل يكن له سبيل إىل اْلنة .

َا آتَاهُ  ْن َفْضلِّهِّ ُهَو ولكن على مانعها خبال وهتاونا من اإلُث العظيم ما ذكره هللا تعاىل يف قوله  ) َوال َُيَْسََبَّ الَّذِّيَن يَ ْبَخُلوَن ِبِّ ُم اَّللَُّ مِّ
رً  َماَواتِّ َواأَلرْ َخي ْ ريَاُث السَّ َياَمةِّ َوَّللَِِّّّ مِّ ُلوا بِّهِّ يَ ْوَم اْلقِّ َا تَ ْعَمُلوَن َخبِّرٌي ( ا هَلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هَلُْم َسُيَطوَّقُوَن َما خبِّ  .ضِّ َواَّللَُّ ِبِّ

ُقونَ َها يفِّ ه تعاىل ويف قول ضََّة َوال يُ ْنفِّ َهَب َواْلفِّ َها يفِّ نَارِّ َجَهنََّم ) َوالَّذِّيَن َيْكنُِّزوَن الذَّ ْرُهْم بَِّعَذاٍب أَلِّيٍم يَ ْوَم ُُيَْمى َعَلي ْ  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ فَ َبشِّّ
ُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكنُِّزو  َباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَ ْزُُتْ ألَنْ ُفسِّ َا جِّ  ن ( .فَ ُتْكَوى ِبِّ
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 اوناً ، فقد تقدم أنه ال يكفر ، وهذا قول قول اْلمهور .: من منع الزكاة خباًل وهتأي 
 ال بد من أمرين :لكن 

 تؤخذ منه قهراً ، يأخذها السلطان .األمر األول : 
 يعّزر على تركها . األمر الثاين :
 .تؤخذ منه قهراً  األمر األول :

يفِّ ُكلِّّ َسائَِّمةِّ إِّبٍِّل: يفِّ أَْربَعِّنَي بِّْنُت لَُبوٍن، اَل تُ َفرَُّق إِّبٌِّل َعْن )  ، َعْن َجدِّهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ ْن بَ ْهزِّ ْبنِّ َحكِّيٍم، َعْن أَبِّيهِّ عَ 
ُذوَها َوَشْطَر َمالِّهِّ، َعزْ  َا فَ َلُه َأْجرُُه، َوَمْن َمنَ َعَها فَإِّنَّا آخِّ رًا ِبِّ َا، َمْن أَْعطَاَها ُمْؤَتِّ َساِبِّ َها حِّ ن ْ ٍد مِّ لِّ حُمَمَّ لُّ آلِّ ْن َعَزَماتِّ رَبَِّّنا، اَل ُيِّ َمًة مِّ

 أبو داود . َرَواه( َشْيٌء 
العزمة (  َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت رَبَِّناي : نصف ماله ) ( أ َشْطَر َماِلهِ وَ ( أي : قهراً  ، )  َفِإنَّا آِخُذوَها( أي : امتنع من إعطائها طوعاً ، )  َوَمْن َمنَ َعَها ( أي : طالباً لألجر ، ) َمْن َأْعطَاَها ُمْؤَتًَِرا) 

 يف اللغة : اْلد يف األمر ، أي نأخذها أخذاً مؤكداً جمزوماً به .

 العلماء على قولني : تلفاخ ؟ ولكن هل تِبأ ذمته 
 : أن اإلمام إذا أخذ الزكاة قهراً بال نية من املزكي فإهنا َتزىء عن صاحبها . القول األول

 واسحنابلة .، والشافعية ، واملالكية ، ذا قول اسحنفية وه
 قالوا : أن لإلمام والية يف أخذها ، ولذلك يأخذها من املمتنع اتفاقاً ، ولو مل تكن جمزئة ملا أخذها .

أت ظاهرًا ، وهذا : أن اإلمام إذا أخذ الزكاة قهرًا بال نية من املزكي فإهنا ال َتزىء عن صاحبها باطنًا ، وإن أجز  القول الثاين
 اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .

  تسقط مع القدرة عليها .ألن الزكاة عبادة ، يشرتط لصحتها نية التعبد هلل تعاىل ، فال
 أصح . وهذا القول 

 ) يؤخذ شطر ماله ( . أنه يُعّزر .األمر الثاين : 
ذُ واملراد بالتعزير هنا ما جاء يف اسحديث السابق )  ( . وَها َوَشْطَر َمالِّهِّ فَإِّنَّا آخِّ

 فائدة :
 املراد بقوله )  وشطر ماله ( ؟

 ) حىت املال الذي مل مينع زكاته ( . شطر املال كله .فقيل : 
 املال الذي منع زكاته فقط .وقيل : 
 شاة .، وقال : ال أعطيك يف الغنم [ شاة ، فجاءه الساعي فمنع الزكاة  40رجل عنده مليون درهم ، وعنده ] مثال : 

ماله ، فإننا [ ، وإذا قلنا املقصود ) شطر ماله ( كل  21إذا قلنا املقصود ) شطر ماله ( املال الذي منع الزكاة ، فإننا نأخذ ] 
 [ شاة . 21] [ ألف و 500نأخذ ] 

 ألقل .األصل يف مال املسلم اسحرمة فال نأخذ باالحتمال الزائد مع إمكان ْحل اللفظ على ا الثاين ، ألنح والراج
  ( 

ُ
 على كلِ مسلمٍ ( .وجتب

 أي : أن الزكاة َتب على املسلم ، فال َتب على الكافر وال تصح منه .
ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم إِّالَّ أَن َُّهْم َكَفُروْا بِّاَّللَِّّ َوبَِّرُسولِّهِّ َواَل يَْأُتوَن الصَّ لقوله تعاىل )  ن ْ ُقوَن إِّالَّ   الََة إِّالَّ َوُهمْ َوَما َمنَ َعُهْم أَن تُ ْقَبَل مِّ ُكَساىَل َواَل يُنفِّ



 5 

 ( .َوُهْم َكارُِّهوَن 
داً َرُسوُل اَّللَِّّ . ... ) –السابق  –وسحديث ابن عباس  فَإِّْن ُهْم َأطَاُعوا َلك  ..فَاْدُعُهْم إىَل َأْن َيْشَهُدوا أَْن ال إلََه إالَّ اَّللَُّ ، َوأَنَّ حُمَمَّ

 ... ( متفق عليه .  َقْد فَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدقَةً فََأْخِِبُْهْم : َأنَّ اَّللََّ بَِّذلَِّك ، 
رٍ ( .

ُ
 ) ح

 أي : على اسحر ، فال َتب على اململوك .
 ال ميلك ، ألن املال الذي بيده لسيده .ألنه 

 ) .... من ابتاع عبداً وله مال ، فماله للذي باع  ه إال أن يشرتط املبتاع ( . لقوله 
 نِصابًا ( .

َ
ك

َ
 ) مل

خيتلف فال بد أن يكون عند اإلنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو  رط الثالث ، وهو أن ميلك نصابًا .هذا الش
 فإن مل يكن عند اإلنسان نصاب فإنه ال زكاة فيه. ، باختالف األموال

 . ي رتب الشارع وجوب الزكاة عليهالنصاب: هو القدر الذو 
 ودليل هذا الشرط أدلة كثرية :

) لَْيَس فِّيَما ُدوَن مَخْسِّ أََواٍق َصَدقٌَة . َوال فِّيَما ُدوَن مَخْسِّ َذْوٍد َصَدَقٌة . َوال  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ِبِّ َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ َعْن أَ 
 فِّيَما ُدوَن مَخَْسةِّ أَْوُسٍق َصَدَقٌة ( .

 ( . يف كل أربعني شاة شاة)  . قال : قال أنس  عنو 
 عليه احلول ( .) وال زك

َ
 يف مالٍ حىت حيول

َ
 اة

ر عليها حول وهي يف حوزة مالكها ) أي : أن يتم على املال بيد صاحبه سنة  بأن ميهذا الشرط الرابع : مضي حول كامل ، 
 كاملة ( .

 .ه [ ] وهو خمتلف بني رفعه ووقفول عليه اسحول ( رواه أبو داود ) ال زكاة يف مال حىت ُي سحديث علي قال : قال 
 واألقوى أنه موقوف على أِب بكر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة كما ذكر ذلك الدارقطين وابن عبد اسحق وابن حجر .

كان يبعث عماله على الصدقة كل عام ُث عمل بذلك   السنة الفعلية ، فإن النيب  –املختلف فيه  –ويغين عن هذا األثر 
 من السعاة كعمر .اخللفاء ِبا 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 .

 وهذا قول مجهور الفقهاء .
ضَّةِّ وَ ...  : قال ابن رشد َهبِّ َواْلفِّ َيةِّ اسحَْْولَ َوأَمَّا َوْقُت الزََّكاةِّ: فَإِّنَّ مُجُْهوَر اْلُفَقَهاءِّ َيْشرَتُِّطوَن يفِّ ُوُجوبِّ الزََّكاةِّ يفِّ الذَّ  . اْلَماشِّ

 .لِّثُُبوتِّ َذلَِّك َعنِّ اخْلَُلَفاءِّ اأْلَْربَ َعةِّ،  
نْتَِّشارِّهِّ يفِّ الصََّحابَةِّ  َي اَّللَُّ  -َوالِّ ُهْم َرضِّ نْتَِّشارِّ اْلَعَملِّ بِّهِّ - َعن ْ  . ، َوالِّ

اَلٍف اَل ََيُوُز َأْن َيُكوَن إِّالَّ َعْن تَ ْوقِّيٍف. ْن َغرْيِّ خِّ نْتَِّشارِّ مِّ ْثَل َهَذا االِّ ْم َأنَّ مِّ ْعتَِّقادِّهِّ  َوالِّ
  ِّّ ْن َحدِّيثِّ اْبنِّ ُعَمَر َعنِّ النَّيبِّ  ( .  زََكاَة يفِّ َماٍل َحىتَّ َُيُوَل َعَلْيهِّ اسحَْْولُ اَل )  أَنَُّه قَالَ  َوَقْد ُروَِّي َمْرُفوًعا مِّ
اَلٌف إِّالَّ َما ُروَِّي عَ    ) بداية اجملتهد ( . نِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َوُمَعاوِّيََة.َوَهَذا جُمَْمٌع َعَلْيهِّ عِّْنَد فُ َقَهاءِّ اأْلَْمَصارِّ، َولَْيَس فِّيهِّ يفِّ الصَّْدرِّ اأْلَوَّلِّ خِّ

صحيح عنهم، رواه البيهقّي  -رضي اَّللَّ عنهم  -عناه: هذا األثر املذكور عن أِب بكر، وعثمان، وعلّي ما م : وقال النووي
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 أنه قال: "ال زكاة يف مال حىت ُيول عليه اسحول". عن النيّب  -رضي اَّللَّ عنها  -وغريه، وقد روي عن علّي، وعائشة 
 اسحديث؛ ألنه ضعيف، فاقتصر على اآلثار املفّسرة. ب -يعين صاحب "املهّذب"-قال: وإمنا مل ُيتّج املصّنف 

                       . قال البيهقّي: االعتماد يف اشرتاط اسحول على اآلثار "الصحيحة، فيه عن أِب بكر الصّديق، وعثمان، وابن عمر، وغريهم 
 ( )اجملموع

 فائدة :
 . لسلع التجارية والنقودو ا] وهي اإلبل والبقر والغنم [ ألنعام هذا الشرط خاص با

 اعتِب اسحول يف النعم ، ألهنا مرصدة للدر والنسل ، واسحول مظنة النماء ، فيكون إخراج الزكاة من الريع فيكون أسهل وأيسر .
 ) إال اخلارج من األرض ( .

اهتا عند حصادها ، بل َيب إخراج زكأي : مما يستثىن من مضي اسحول ، اخلارج من األرض ، فال يشرتط له مضي اسحول 
 واستخراجها من األرض .

 . (َوآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصادِّهِّ لقوله تعاىل ) 
تاج السائمة ( .

َ
 ) ون

 هذا أيضاً مما يستثىن فال يشرتط له مضي اسحول ، وهو نتاج السائمة .
( ففيها ثالث 220فأصبح له ) ( من الغنم ففيها شاتان، وقبل متام اسحول بشهر ولدت مائة،120لو كان عند شخص ) مثال: 

 . ب فيه الزكاة ألن حوله حول أصلهشياه، مع أن أوالدها مل يتم هلا إال شهر )أي مل ُيول عليه اسحول( ، لكن َت
مثال آخر : لو أن إنسانًا عنده أربعون شاة ، فأنتجت هذه األربعون حىت أصبحت مائة وإحدى وعشرين شاة ، فهنا َيب 

 تان ، مع أن النماء مل ُيل عليه اسحول ، وذلك ألن النماء يتبع األصل .إخراج زكاهتا وهي شا
 التجارة ( .

َ
رِبح

َ
 ) و

 . فإن حوله حول أصلههذا أيضاً مما يستثىن فال يشرتط له مضي اسحول ، وهو ربح التجارة ، 
مخسة آالف، ويف شهر صفر مخسة  لو فتح إنسانًا حماًل يف شهر حمرم ورأس ماله مخسة آالف، ُث إنه ربح يف شهر حمرم مثال:

 . ذه اسحالة يزكي عن اخلمسني ألفاً آالف، ويف شهر ربيع مخسة آالف، وملا انتهت السنة فإذا معه مخسون ألفاً، ففي ه
 ألن الربح فرع والفرع تبع لألصل. 

هنا يزكي عن املائة ألف، مع إنسان عنده أرض تساوي مخسني ألفاً، وقبل متام السنة صارت تساوي مائة ألف، فإنه  مثال آخر:
 ل .ألن الربح فرع والفرع تبع لألص أن اخلمسني الثانية مل ُيل عليها اسحول، لكنه ربح اخلمسني األوىل فيتبع األصل،

 1 فائدة :
 املال املستفاد ينقسم إىل أقسام :

 أن يكون مناء للمال األصلي :-أ

 فهذا حوله حول أصله .
 التجارة .نتاج السائمة ، ربح مثال : 

 ل يكون مناء ويكون من جنس املال الذي عنده :-ب

 فهذا يبدأ حول مستقل ، ألنه ليس مناء لألصل .
، بدأ اسحول فيها يف حمرم ، ويف صفر جاءه ألف لاير راتب ، هذه األلف من جنس املال ، لكن  لايرإنسان عنده ألف مثال : 
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 ليس مناًء هلذه األلف .
 مال الذي عندك يف اجلنس :أن يكون خمالفاً لل-ج

 فهذا يشرتط له حول جديد .
 عنده مخس من اإلبل يف حمرم ، ويف صفر اكتسب ألفاً ، فإنه يبدأ من صفر .مثال : 

 األموال املستفادة تنقسم إىل ثالثة أقسام :قال الشيخ املشيقح :
 : أن يكون املال املستفاد ربح َتارة أو نتاج سائمة : القسم األول

ان ربح َتارة أو نتاج سائمة فحوله حول أصله ، ولنضرب مثااًل على نتاج السائمة : هذا رجل عنده مخس من اإلبل فإذا ك
سائمة ابتدأ عليها اسحول من حمرم ، ويف شهر ذي اسحجة يف آخر السنة أنتجت مخسًا أخرى فاخلمس الثانية هذه هل هلا حول 

حول أصلها وحينئذ إذا جاء شهر حمرم نقول يزكي عن عشر من اإلبل مع أن  مستقل أو نقول حوهلا حول أصلها ؟ نقول حوهلا
 اخلمس اْلديدة هذه من اإلبل ما مكثت عنده إال شهراً .

وأيضاً ربح التجارة الذي يبيع ويشرتي ، األموال هذه حوهلا حول أصلها ، مثال على ذلك : صاحب بقالة افتتح البقالة يف شهر 
بيع ويشرتي وملا جاء شهر حمرم من السنة املقبلة عنده بضائع اآلن اشرتاها وأصبحت قيمة البقالة تساوي حمرم خبمسني ألف لاير ي

مثانني ألف فحكم الزيادة هذه بأن حوهلا حول أصلها . فإذا جاء حمرم ال يقول أن هذه البضائع اآلن جديدة و ال يقول الربح 
فيجب عليه أن يزكي اْلميع يقدر سعر بيع هذه البقالة تساوي مثانني ألف  الذي اكتسبه اآلن إمنا نقول هذه حوهلا حول أصلها

 واليت اشرتاها اآلن فيخرج زكاة اْلميع .
 فتلخص لنا القسم األول وهو ما إذا كان نتاج سائمة أو ربح َتارة هذا نقول بأن حوله حول أصله .

 ح َتارة وخيالف جنس املال الذي عنده :: أن يكون املال املستفاد ليس نتاج سائمة وال رب القسم الثاين
ولنفرض أن عنده نصاب من اإلبل وجاءته أموال مثاًل : إرث أو هبة كما لو وهب له شخص عشرة آالف لاير ، أو جاءه راتب 
شهري مخسة آالف لاير أو ورث من أبيه أو جاءته هبة مخسة أالف وعنده سائمة ، فهذه األموال اليت جاءته ال تضم إىل 

 ائمة باالتفاق ، السائمة هلا حوهلا وهذه الدراهم اليت جاءته هلا حول مستقل من حني ملكها .الس
 ويكون من جنس املال الذي عنده : م ةاد ليس ربح َتارة وال نتاج سائ أن يكون املال املستف القسم الثالث :

ها إىل العشرة اليت عنده يف اسحول أو نقول بأن مثال : رجل عنده عشرة آالف لاير ُث جاءه مرتب ألف لاير هذه األلف هل يضم
 هذه األلف يستأنف هلا حوالً جديداً ؟ هذا موضع خالف بني اْلمهور وبني اسحنفية رْحهم هللا :

الرأي األول : مذهب اسحنيفية : يقولون مادام أنه من جنسه عنده اآلن عشرة آالف وجاءه ألف واْلنس واحد يضمه ويكون 
 له حول أصله .هذا املستفاد حو 

 الرأي الثاين : رأي اْلمهور أنه يستأنف له حوالً مستقالً.
 والصواب ما ذهب إليه مجهور العلماء رْحهم هللا .

 2فائدة : 
 كيفية زكاة الراتب الشهري ؟  

فيه يف صفر  وراتب صفر َتب الزكاة، فراتب حمرم َتب فيه الزكاة يف حمرم ، وعلى رأي اْلمهور كل راتب يكون له حول مستقل 
وهلذا أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة بأن ، وهذا فيه مشقة ، فكل مرتب يكون له حول مستقل ، وربيع يف ربيع وهكذا 

كم َتمع عنده من الرواتب فما حال عليه اسحول يكون أدى زكاته يف وقته وما مل ُيل  األحسن لإلنسان أن ُيدد وقتًا وينظر



 8 

 . ل زكاته وتعجيل الزكاة عند مجهور العلماء أن هذا جائز وال بأس به خالفاً للمالكيةعليه اسحول يكون عج
 3فائدة : 

 هل َتب الزكاة يف املال احملرم ) إذا كان حمرماً لذاته ( ؟
 .فهذا باتفاق الفقهاء أنه ال َتب فيه الزكاة ) كالدخان ( لعينه وذاته  إذا كان املال احملرم ، حمرماً 

صاحب بقالة يبيع يف بقالته موادًا غذائية ويبيع دخانًا ، املواد الغذائية خبمسني ألف لاير والدخان بألف لاير نقول  ولنفرتض أن
 ) فقه النوازل للمشيقح ( ..   هذا الدخان ما َتب فيه الزكاة خيرج الزكاة عن األموال املباحة شرعاً أما الدخان فهذا ال َتب يف الزكاة

، وإن هللا أمر املؤمنني ِبا أمر به املرسلني ،  اً س ، إن هللا طيب ال يقبل إال طيبأيها النا)  قال أن النيب  ديث أِب هريرة سح
)يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما  وقال ،  ملوا صاسحا إين ِبا تعملون عليمفقال : )يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واع

لسفر أشعث أغِب ، ُث ميد يده إىل السماء ، يا رب ، يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، ُث ذكر : الرجل يطيل ا(  رزقناكم
 رواه مسلم. (وملبسه حرام ، وغذي باسحرام ، فأىن يستجاب لذلك 

 ) وحتب يف مال الصبي واجملنـــون ( . 
 أي : وَتب الزكاة يف مال الصيب واجملنون .

 وهذا قول مجاهري العلماء .
  األدلة اليت تدل على وجوب الزكاة يف مال األغنياء ومل تستثن .لعموم -أ

فالزكاة واجبة يف املال ، ، وحديث ابن عباس السابق ) يف أمواهلم ( تعاىل ) خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم ... ( ولقوله  -ب
  فهي عبادة مالية َتب مىت توفرت شروطها ، كملك النصاب ، ومرور اسحول .

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

َ )  قَالَ  َوَعْن َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعْيٍب، َعْن أَبِّيهِّ، َعْن َجدِّهِّ؛ َعْبدِّ َاَّللَِّّ ْبنِّ َعْمرٍِّو؛ َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّّ  -د ْن َولِّ ْر لَُه،  مِّ يَتِّيًما َلُه َماٌل، فَ ْلَيتَّجِّ
رُْكُه َحىتَّ تَْأُكَلُه اَلصََّدَقُة  ُّ، َوإِّْسَناُدُه َضعِّي( َواَل يَ ت ْ اَرُقْطينِّ ، َواَلدَّ ذِّيُّ ْمِّ  ف .َرَواُه اَلرتِّّ

صيب واجملنون ، إذ مها  وألن املعىن الذي فرضت من أجله الزكاة وهو شكر هللا جل وعال وطهارة املال ، يسري على مال ال -ه 
 حباجة إىل شكر هللا وطهارة أمواهلم أسوة بغريهم من األغنياء .

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

 وألن الزكاة واجب مال ، فتجب يف ماهلما كغريمها من ذوي اليسار .-ز
 كان يبعث سعاته لقبض الزكاة ومل يقل هلم ال تأخذوا الزكاة من مال اجملانني والصبيان مع كثرة وجود ذلك.  وألن النيب -ك

وجوِبا : عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر وال يعلم هلم خمالف ، قال عمر ) ، فقد قال ب أن هذا قول أصحاب النيب -ظ
 اَتروا يف أموال اليتامى وال تأكلها الصدقة ( رواه البيهقي وقال : إسناده صحيح .

 : إىل أنه ال َتب الزكاة يف مال الصيب واجملنون .وذهب بعض العلماء 
 .وهذا مذهب أِب حنيفة 

 لم عن ثالثة : عن الصيب حىت ُيتلم ، وعن اجملنون حىت يفيق ، . . . ( .) رفع الق  قوله ل-أ

 كالصالة واسحج .  وألهنا عبادة حمضة فال َتب عليه-ب
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ْن أَْمَواهلِِّّْم َصَدَقًة تُ ولقوله تعاىل )  -ج ْم ِبِّ ُخْذ مِّ ُرُهْم َوتُ زَكِّيهِّ  والصيب واجملنون ال ذنوب عليهما حىت ُيتاجا إىل التطهريا ( َطهِّّ
 والتزكية .

 قول اْلمهور .والصحيح 

 ما اجلواب عن أدلة القول الثاين ؟ 
 اْلواب :

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

 فائدة :
 الذي يتوىل إخراج الزكاة عنهما وليهما .

فإن الول خيرجها عنهما من ماهلما ؛  -يعين وجوب الزكاة يف مال الصغري واجملنون  –إذا تقرر هذا  يف املغين : قال ابن قدامة
وألهنا حق واجب على الصيب  ألهنا زكاة واجبة ، فوجب إخراجها ، كزكاة البالغ العاقل ، والول يقوم مقامه يف أداء ما عليه ؛

 ه .عنهما ، كنفقة أقارب واجملنون ، فكان على الول أداؤه
ا خيرج من ماهلما ، وَيب على الول إخراجها من ماهلما كميف مال الصيب واجملنون بال خالف الزكاة عندنا واجبة :وقال النووي

مل خيرج الول الزكاة وجب على الصيب واجملنون بعد  ليهما، فإن ذلك من اسحقوق املتوجهة إ، ونفقة األقارب وغريغرامة املتلفات
 )اجملموع( ا.   يسقط ما توجه إليهم، لكن الول عصى بالتأخري فالألن اسحق توجه إىل ماهلما ،لوغ واإلفاقة إخراج زكاة ما مضىالب

 إال يف أربعةِ أنواعٍ : السائمةِ من بهيمةِ األنعام ، واخلا
َ
 الزكاة

ُ
رج من األرض ، ) وال جتب

 واألمثان ، وعروض التجارة ( .
 هذه األموال الزكوية اليت َتب فيها الزكاة ، وسيأيت تفصيلها إن شاء هللا .

، ومن كان له دين ومال ال يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر ال وفاء له فال زكاة فيه )
 وإال ففيهِ الزكاة ( .

 هذا الدْين ينقسم إىل قسمني : أي : من كان له دين عند الناس ، فإن
 : أن يكون الدين مما ال يرجو وجوده ، كأن يكون عند مماطل أو يكون عند معسر ال وفاء له . القسم األول

 فيه على أقوال :اختلف العلماء فهنا 
 : ال زكاة فيها ، ويستقبل به حوالً جديداً . القول األول

القرآن ، ولو وجبت الزكاة على صاحب املال يف هذه اسحال ، فإن ذلك سيخالف ألنه َيب إنظار املعسر إىل املْيسرة بنص 
 املقصود من إمهال املعسر ، ألنه يرتتب على ذلك أن يضيق صاحب الدين على املعسر .

 : يزكيه إذا قبضه لعام واحد . القول الثاين
 مني رْحه هللا .يوهذا قول املالكية ، واختاره الشيخ ابن عث 

 فائدة :
 ملماطل هو : من يؤخر السداد الذي عليه بغري حق .ا

 : أن يكون عند مليء باذل . القسم الثاين
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 فهذا َتب فيه الزكاة عن كل سنة .
 املليء : هو القادر على السداد بقوله وِباله وببدنه .

 ذا طلب حضوره .[ بأن ُيضر إ ببدنه[ بأن يكون باذاًل ال جاحداً ، ]  مباله [ أن يكون مقراً به ] بقوله]  

 الدليل على أنه َتب فيه الزكاة :
ألن الدين الذي عند املليء كالدراهم ألن هذا الرجل قادر على قبضه واالنتفاع به ، وهو مملوك له ، فلزمته زكاته كسائر أمواله ،  

 .اليت يف جيبك
 يف الوقت الذي خترج فيه الزكاة على قولني : لكن اختلفوا
 حىت يقبضه ، فإذا قبضه أدى زكاته ما مضى من السنني . زمه زكاتهال تل:  القول األول

 هذا املروي عن بعض الصحابة كعلي ، وعائشة ، وابن عمر ) ال زكاة يف الدْين حىت يقبض ( رواه ابن أِب شيبة . -أ
 وألن هذا الدين ثابت يف الذمة ، فال يلزمه إخراجه قبل القبض كما لو كان على غري مليء . -ب

 وألن الزكاة َتب على طريق املواساة ، وليس من املواساة أن خيرج زكاة ماٍل ال ينتفع به . -ج
 : أنه َيب عليه أن خيرج زكاته يف كل حول ولو مل يكن هذا املال عنده . القول الثاين

 وهذا مذهب الشافعي .
 .والقول األول أقوى  

 أسرع يف إبراء الذمة . بأس ألنهإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله فال تنبيه : 
 فائدة :

 اختلف العلماء :فهل َتب يف هذا املال زكاة أم ال ، من كان عليه دين وعنده مال زكوي 
 : أن الدْين مينع الزكاة . القول األول

 وهذا قول اْلمهور .
 واستدلوا بقول عثمان : )هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده( .-أ

 شخص املدين ) الذي دينه أكثر من ماله ( مما ُيل له أخذ الزكاة ، فيكون فقرياً فال َتب عليه الزكاة .وقالوا : إن هذا ال-ب
وقالوا : إن الزكاة وجبت مواساة للفقراء وشكرًا لنعمة الغىن ، وهذا املدين حمتاج إىل قضاء دينه كحاجة الفقري ، وليس من  -ج

 اسحكمة تعطيل حاجة هذا املالك سحاجة غريه .
 : أن الدين ال مينع الزكاة . القول الثاين

 واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني .
 لعموم األدلة يف وجوب الزكاة يف كل مال بلغ النصاب.

 . الم، مع أن الغالب أن عليهم ديونسكان يبعث السعاة إىل أصحاب املزارع ومل يستفصل عليه الصالة وال  وألن النيب 
 الصحيح . وهذا القول هو 

 من تركتـــهِ ( .
ْ
 أخذت

ٌ
 وعليهِ زكاة

َ
 مات

ْ
 ) ومن

 ولو مل يوص ، وتقدم على الوصي  ة والورثة .َترج من تركته إن كان ترك مااًل أي : إذا مات اإلنسان وعليه زكاة ، فإنه َيب أن 
 ألن الدْين مقدم على الوصية والورثة .

 . ) فدين هللا أحق أن يقضى ( ويف اسحديث قال 
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 . لوارث شيئاً إال بعد أداء الزكاةفال يستحق صاحب الوصية شيئاً إال بعد أداء الزكاة، وكذلك ال يستحق ا
َا .:  قال ابن قدامة ْن َمالِّهِّ ، َوإِّْن ملَْ يُوصِّ ِبِّ َْوتِّ َربِّّ اْلَمالِّ ، َوَُتْرَُج مِّ  َواَل َتْسُقُط الزََّكاُة ِبِّ

رِّ . َهَذا قَ ْوُل َعطَاٍء ، َواسحََْسنِّ  افِّعِّيِّّ ، َوإِّْسَحاَق ، َوَأِبِّ ثَ ْوٍر ، َواْبنِّ اْلُمْنذِّ  ، َوالزُّْهرِّيِّّ ، َوقَ َتاَدَة ، َوَمالٍِّك ، َوالشَّ
يَُّة بِّهِّ ، فَ َلْم َتْسُقْط بِّالْ ألَ  حُّ اْلَوصِّ ٌب َتصِّ يِّّ ن ََّها َحقٌّ َواجِّ  .َمْوتِّ ، َكَدْينِّ اآْلَدمِّ

ٌّ َواجِّ   َن ََّها َحقٌّ َمالِّ ْينِّ ، َويُ َفارُِّق الصَّْوَم َوالصَّاَلَة ، فَإِّن َُّهَما عَِّباَدتَانِّ َوألِّ َْوتِّ َمْن ُهَو َعَلْيهِّ ، َكالدَّ حُّ  ٌب فَ َلْم َيْسُقْط ِبِّ بََدنِّيََّتانِّ اَل َتصِّ
َما . يَُّة ِبَِِّّما ، َواَل النَِّّيابَُة فِّيهِّ  ) املغين ( .             اْلَوصِّ

 ُحْكُم َمْن تَ َرَك إِّْخرَاَج الزََّكاةِّ َحىتَّ َماَت : (  جاء يف ) املوسوعة الفقهية
َها ، َحىتَّ َماَت وملَْ يُوصِّ بِّإِّْخرَا ْن إِّْخرَاجِّ َ إِّمْجَاًعا .َمْن تَ َرَك الزََّكاَة الَّيتِّ َوَجَبْت َعَلْيهِّ ، َوُهَو ُمَتَمكٌِّن مِّ َها َأُثِّ  جِّ

ُهْم مَ  ن ْ رِّ ، َوُهَو َمْروِّيٌّ َعْن َعطَاٍء ، َواُُثَّ َذَهَب مُجُْهوُر اْلُفَقَهاءِّ مِّ افِّعِّيُّ ، َوَأْْحَُد ، َوإِّْسَحاُق ، َوأَبُو ثَ ْوٍر ، َواْبُن اْلُمْنذِّ سحََْسنِّ ، الٌِّك َوالشَّ
َها اسحَْجُّ َوالزُّْهرِّيِّّ إِّىَل َأنَّ َمْن َماَت َوَعَلْيهِّ زََكاٌة ملَْ يُ َؤدَِّّها فَإِّن ََّها اَل َتْسُقُط َعْنُه بِّاْلَمْوتِّ َكسَ  ن ْ ائِّرِّ ُحُقوقِّ اَّللَِّّ تَ َعاىَل اْلَمالِّيَّةِّ ، َومِّ

بُ  ارَاُت ، َوَيِّ ْن َمالِّهِّ َسَواءٌ  َواْلَكفَّ َا أَْو ملَْ يُوصِّ  إِّْخرَاُجَها مِّ  .أَْوَصى ِبِّ
ْن ُكل َمالِّهِّ ألِّ   ْينِّ ، َوالَ َوَُتْرَُج مِّ ُم اْلَوَصايَا يفِّ الث ُُّلثِّ  ن ََّها َدْيٌن َّللَِِّّّ ، فَ تُ َعاَمل ُمَعاَمَلَة الدَّ ْينِّ . ؛ ألِّ تُ زَاحِّ نَّ الث ُُّلَث َيُكوُن فِّيَما بَ ْعَد الدَّ

يِّّ . ٌب يفِّ اْلَمال ، فَ َلْم َتْسُقْط بِّاْلَمْوتِّ َكَدْينِّ اآْلَدمِّ  ) املوسوعة ( .   َواْسَتَدلُّوا بِّأَنَُّه َحقٌّ َواجِّ
الرجل مل يتعمد تأخري الزكاة، فإننا خنرجها من تركته، وَتزئ عنه، وتِبأ ِبا ذمته  هذا فيما إذا كان  قال الشيخ ابن عثيمني : ...

 كرجل يزكي كل سنة، وُت اسحول يف آخر سنواته يف الدنيا ُث مات، فهنا خنرجها وتِبأ ِبا ذمته.
 ه .وتِبأ منها ذمت أهنا َترج فاملذهب : ة، ومنعها خبالً ُث ماتأما إذا تعمد ترك إخراج الزكا

رٌّ على عدم اإلخراج فكيف ينفعه عمل غريه؟ و  قال ابن القيم   رْحه هللا  : إهنا ال تِبأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته؛ ألنه مصِّ
 ) وتقدمت املسألة ( .    ا .تدل على هذوقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع 

 فائدة :
 لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟

 ( لاير فهل يقدم حق اآلدمي، أو تقدم الزكاة؟100( لاير، ودين )100( لاير، وعليه زكاة )100رجل خلف ) مثاله:
 يف املسألة ثالثة أقوال:

 . يقدم دين اآلدمي: قال بعض العلماء
سبحانه وتعاىل مبين حق هللا فاهلل غين عنه، وحقه  ألنه مبين على املشاحة؛ وألن اآلدمي حمتاج إىل دفع حقه إليه يف الدنيا، أما

 على املساحمة.
 .: يقدم حق هللا وقال بعض العلماء

 ء ( .اقضوا هللا فاهلل أحق بالوفا)  لقول النيب 
 . إهنما يتحاصان: وقال بعض العلماء

( 50( فللزكاة )100( زكاة، وخلف )100( دينًا و )100ألن كاًل منهما واجب يف ذمة امليت، فيتساويان فإن كان عليه ) 
 (.50وللدين )

أرأيتِّ لو كان ل ) هلل، وإمنا أراد القياس؛ ألنه سأمل ُيكم بني دينني أحدمها لآلدمي، والثاين  وَياب عن اسحديث أن الرسول 
 ( . اقضوا هللا فاهلل أحق بالوفاء»قالت: نعم، قال:  ( على أمكِّ دين أكنتِّ قاضيَتُه؟
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 . من باب أوىل فكأنه قال: إذا كان يقضى دين اآلدمي، فدين هللا
 ) ابن عثيمني ( .         وهذا هو املذهب، وهو الراجح.

 باب زكاة السائمة
 هي: اإلبل والبقر والغنم. : السائمة من هبيمة األنعام

يؤدي زكاهتا إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال )  ودليل وجوب الزكاة فيها قوله 
 ( . تنطحه بقروهناوأمسن 

 بثالثة شروط () جتب الزكاة فيها 
 أي : َتب الزكاة يف سائمة ِبية األنعام بثالثة شروط .

 (  
ً
 احلول أو أكثره ( . أن تكون سائمة

  أن تكون سائمة .هذا الشرط األول من شروط وجوب الزكاة يف ِبيمة األنعام : 
 َفةِّ، فإهنا ال زكاَة فيها عند أكثرِّ أهل العلمصَّْت السائمُة بالذّْكرِّ لالحرتاز عن املعلو وخ

 ن ( .ومنه شجر فيه تسيمو )  الراعية، ومنه قوله تعاىل : السائمة لغة
 . كتفية بالرعي املبا  أكثر العامفهي امل:  وأما يف الشرع

 والدليل على أنه يشرتط أن تكون سائمة :
دِّيَق   أََنس حديث -أ نَي، َواَلَّيتِّ أََمَر  َهذِّهِّ َفرِّيَضُة اَلصََّدقَةِّ اَلَّيتِّ فَ َرَضَها َرُسوُل َاَّللَِّّ  )َتَب لَه ُ كَ  َأنَّ أَبَا َبْكٍر اَلصِّّ َعَلى اَْلُمْسلِّمِّ

بِّلِّ َفَما ُدونَ َها اَْلَغَنمُ  يفِّ ُكلِّّ مَخٍْس َشاةٌ  َن َاإْلِّ َا َرُسولَهُ   يفِّ أَْربٍَع َوعِّْشرِّيَن مِّ ةِّ اَْلَغَنمِّ َسائَِّمتَِّها إَِّذا َكاَنْت أَْربَعِّنَي َويفِّ َصَدقَ ..... َاَّللَُّ ِبِّ
اَئةِّ َشاةٍ  َشاةٌ   ، ..... ( رواه البخاري . إِّىَل عِّْشرِّيَن َومِّ

 رواه أْحد  ....( لَُبونٍ  ةِّ إِّبٍِّل: يفِّ أَْربَعِّنَي بِّْنتُ  يفِّ ُكلِّّ َسائِّمَ ) َعْن َجدِّهِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  َعْن أَبِّيهِّ  َوَعْن بَ ْهزِّ ْبنِّ َحكِّيمٍ  -ب
ر السوم ال بد له من فائدة يعتد ِبا ، صيانة لكالم ن املعلوفة ال زكاة فيها ، ألن ذكْ فذْكر السوم يف اسحديث يدل ِبفهومه على أ

 الشارع عن اللغو .
 مثاًل  –سبعة أشهر  فال َتب الزكاة يف ِبيمة األنعام إال إذا كانت سائمة أكثر اسحول ترعى الكأل املبا  ، بأن ترعى– 

ويعلفها مخسة أشهر ، واعتِب األكثر ، ألن له حكم الكل ، وهذا خبالف املعلوفة فال زكاة فيها ، ألهنا تكثر مؤنتها ، فيشق 
 على النفوس إخراج الزكاة منها ، خبالف السائمة .

 ا ، فهذه زكاهتا زكاة ِبيمة األنعام .: شخص عنده أغنام ، مثانية أشهر ال يعلفها ]يف الِب[ وأربعة أشهر يعلفه مثال
 أحوال السائمة: اخلالصة : 

 أن تسوم اسحول فهذه فيها زكاة. أوًل:
 أن ترعى أكثر اسحول ففيها الزكاة وهذا املذهب. ثانياً:
 أن تكون راعية أقل من النصف فهذه ال زكاة فيها. رابعاً:

 فائدة :
 اسحكمة من اشرتاط السوم : الرفق باملالك .

 
َ
تخذ

ُ
 للدرِ والنسل ال للعمل ( . ) الثاني أن ت
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 أن تتخذ للدر والنسل ل للعمل .هذا الشرط الثاين من شروط وجوب الزكاة يف ِبيمة األنعام : 
 فال زكاة فيها . -لكنها غري سائمة  فلو كانت تتخذر للدر والنسل

 . ه ليس فيها زكاةفهذ -، وهي: اإلبل اليت عند شخص يؤجرها للحمل العواملولو كانت من 
 فهذه تزكى زكاة العروض. : ولو كانت عروض َتارة

فقد َتب الزكاة يف شاة واحدة، أو يف بعري واحد، أو يف بقرة واحدة؛ ألن املعتِب يف عروض التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو 
 كانت، أو مركوبة لالنتفاع.املعتِب فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة  

 فاخلالص  ة :
 فبهيمة األنعام اليت َتب فيها الزكاة : أن تتخذر للدر والنسل وتكون سائم  ة .

 نصابًا ( . 
َ
 ) الثالث : أن تبلغ

 الشرط الثالث ، وقد تقدم دليله ، وسيأيت مقدار نصاب كل نوع من ِبيمة األنعام إن شاء هللا . هذا
 إال إذا كان عروضاً.شيء فيما دونه  فال

 نصاب اإلبل
 ( 

ٌ
، وفيها شاة

ٌ
 نصابِ اإلبل مخس

ّ
 ، ثم  فأقل

ُ
 بنت

ُ
 إىل مخس وعشرين فتجب

ٌ
يف كل مخسٍ شاة

 هلا سنة
ّ
 لبونٍ، هلا سنتان،  خماضٍ، وهي ما مت

ُ
 وثالثني بنت

ٍّ
 ، ... ( . ويف ست

 فيها .غت مخساً ، فإذا نقصت فال زكاة إذا بل أي : أن الزكاة يف اإلبل َتب
 بل .لة على وجوب الزكاة يف اإلاألدو 
َياَمةِّ  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  قال :ُهَريْ َرَة  َأَِب  عن -أ َها َحقََّها إِّالَّ إَِّذا َكاَن يَ ْوُم اْلقِّ ن ْ بِّ َذَهٍب َواَل فِّضٍَّة اَل يُ َؤدِّّى مِّ ْن َصاحِّ َما مِّ

َى َعَلي ْ  ْن نَاٍر فَُأْحِّ َحْت َلُه َصَفائَِّح مِّ َا َجْنُبُه َوَجبِّيُنُه َوَظْهرُُه ُكلََّما بَ َرَدْت أُعِّيَدْت َلُه يفِّ  َها يفِّ ُصفِّ ْقَدارُُه  نَارِّ َجَهنََّم فَ ُيْكَوى ِبِّ يَ ْوٍم َكاَن مِّ
نَي أَْلَف َسَنٍة َحىتَّ يُ ْقَضى بَ نْيَ اْلعَِّبادِّ فَ يُ َرى َسبِّيُلُه إِّمَّا إِّىَل اْْلَنَّةِّ َوإِّمَّا إِّىَل النَّارِّ  بُِّل قَاَل « .  مَخْسِّ َوَل َصاِحُب » قِّيَل يَا َرُسوَل اَّللَِّّ فَاإلِّ

َح هَلَا  ِإِبل   َياَمةِّ بُطِّ َها َحَلبُ َها يَ ْوَم وِّْردَِّها إِّالَّ إَِّذا َكاَن يَ ْوُم اْلقِّ ْن َحقِّّ َها َحقََّها َومِّ ن ْ نَ َها اَل يُ َؤدِّّى مِّ ُد مِّ بَِّقاٍع قَ ْرَقٍر أَْوفَ َر َما َكاَنْت اَل يَ ْفقِّ
َها ُكلََّما َمرَّ َعَلْيهِّ أُواَلَها ُردَّ َعَلْيهِّ ُأْخرَا دًا َتَطُؤُه بَِّأْخَفافَِّها َوتَ َعضُُّه بِّأَفْ َواهِّ ياًل َواحِّ نَي أَْلَف َسَنٍة َحىتَّ  َها يفِّ َفصِّ ْقَدارُُه مَخْسِّ يَ ْوٍم َكاَن مِّ

 ( رواه مسلم .َوإِّمَّا إِّىَل النَّارِّ  نَّةِّ يُ ْقَضى بَ نْيَ اْلعَِّبادِّ فَ يُ َرى َسبِّيُلُه إِّمَّا إِّىَل اْلَْ 
) لَْيَس فِّيَما ُدوَن مَخْسِّ أََواٍق َصَدقٌَة . َوال فِّيَما ُدوَن مَخْسِّ َذْوٍد َصَدَقٌة  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  َعْن َأِبِّ َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ  -ب

 .متفق عليه ٌة ( . َوال فِّيَما ُدوَن مَخَْسةِّ أَْوُسٍق َصَدقَ 
 من الواحد إىل العشرة من اإلبل .(  َذْود  ) 

 1فائدة : 
 إال إذا شاء رِبا . -وإن كانت سائمة  –أن من عنده أقل من مخس ال زكاة فيها 

 2 فائدة :
 جدول نصاب اإلبل :

 كالتال :  120 – 5نصاب اإلبل من 
 : شاة واحدة . 5-9

 : شاتني . 14 - 10
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 شياه  . 3:  19 -15
 اه .شي 4:  24 -20
 : بنت خماض . 35 – 25
 بنت لبون . 45 – 36
 حقة . 60 – 46
 جذعة . 75 – 61

 [ بنتا لبون . 90 – 76] 
 [ حقتان . 120 – 91] 

 ، يف كل مخسني حقة ، ويف كل أربعني بنت لبون . 120وعلى هذه املقادير انعقد اإلمجاع . ُث بعد : 
 حقاق . 3: فيها  150         : فيها حقة واحدة وبنتا لبون . 130

 والدليل على هذا :
دِّيَق  حديث أََنٍس  نَي، َواَلَّيتِّ أََمَر  َكَتَب لَهُ ) َهذِّهِّ َفرِّيَضُة اَلصََّدَقةِّ اَلَّيتِّ فَ َرَضَها َرُسوُل َاَّللَِّّ   َأنَّ أَبَا َبْكٍر اَلصِّّ َعَلى اَْلُمْسلِّمِّ

َا َرُسولَهُ   يفِّ أَْربٍَع َوعِّْشرِّينَ  بِّلِّ َفَما ُدونَ َها اَْلَغَنمُ  يفِّ ُكلِّّ مَخٍْس َشاٌة، فَإَِّذا بَ َلَغْت مَخًْسا َوعِّْشرِّيَن إِّىَل مَخٍْس َوَثاَلثِّ  َاَّللَُّ ِبِّ َن َاإْلِّ يَها مِّ نَي َففِّ
تًّا َوَثاَلثِّنَي إِّىَل مخَْ  ٍس َوأَْربَعِّنَي َففِّيَها بِّْنُت لَُبونٍ  أُنْ َثى، فَإَِّذا بَ َلَغْت بِّْنُت خَمَاٍض أُنْ َثى  فَإِّْن ملَْ َتُكْن فَاْبُن لَُبوٍن ذََكرٍ  ، فَإَِّذا بَ َلَغْت سِّ

تِّّنَي إِّىَل مَخْسٍ  َدًة َوسِّ قٌَّة َطُروَقُة َاْلََْمل ِّ فَإَِّذا بَ َلَغْت َواحِّ يَها حِّ تِّّنَي َففِّ تًّا َوأَْربَعِّنَي إِّىَل سِّ تًّا  سِّ يَها َجَذَعة ٌ فَإَِّذا بَ َلَغْت سِّ َوَسْبعِّنَي َففِّ
قَّ َوَسبْ  يَها حِّ اَئٍة َففِّ يَها بِّْنَتا لَُبوٍن، فَإَِّذا بَ َلَغْت إِّْحَدى َوتِّْسعِّنَي إِّىَل عِّْشرِّيَن َومِّ ، فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى عِّنَي إِّىَل تِّْسعِّنَي َففِّ َتانِّ َطُروقَ َتا َاْلََْملِّ

نيَ  اَئٍة َففِّي ُكلِّّ أَْربَعِّنَي بِّْنُت لَُبوٍن، َويفِّ ُكلِّّ مَخْسِّ قَّةٌ  عِّْشرِّيَن َومِّ  .... ( رواه البخاري .  حِّ
 3فائدة : 

 بنت اللبون : هي أنثى اإلبل متت هلا سنتان ومسيت بذلك ألن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لَب غالباً .
 بنت خماض : أنثى اإلبل وهلا سنة واحدة ، ومسيت بذلك ألن الغالب أن أمها حامل .

 استحقت أن يطرقها الفحل .حقة : األنثى هلا ثالث سنوات مسيت بذلك ألهنا 
 سنوات . 4جذعة : أنثى اإلبل ومتت هلا : 

 نصاب البقر
ويف ، : ثالثون وفيها تبيع وهو ما له سنة -أهلية كانت أو وحشية  -نصاب البقر  ) وأقل 

م يف كل ثالثني تبيع ويف كل أربعني ــــأربعني مسنة هلا سنتان وفى ستني تبيعان ث
 ( . مسنة

 . 30البقر يبدأ من : أي : أن نصاب 
 الدليل على وجوب الزكاة يف البقر .و

َياَمةِّ  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  قال :ُهَريْ َرَة  َأَِب  حديث-أ َها َحقََّها إِّالَّ إَِّذا َكاَن يَ ْوُم اْلقِّ ن ْ بِّ َذَهٍب َواَل فِّضٍَّة اَل يُ َؤدِّّى مِّ ْن َصاحِّ َما مِّ
ْن نَاٍر فَ  َحْت َلُه َصَفائَِّح مِّ َها يفِّ ُصفِّ َى َعَلي ْ َا َجْنُبُه َوَجبِّيُنُه َوَظْهرُُه ُكلََّما بَ َرَدْت أُعِّيَدْت َلُه يفِّ  ُأْحِّ ْقَدارُُه  نَارِّ َجَهنََّم فَ ُيْكَوى ِبِّ يَ ْوٍم َكاَن مِّ

نَي أَْلَف َسَنٍة َحىتَّ يُ ْقَضى بَ نْيَ اْلعَِّبادِّ فَ يُ َرى َسبِّيُلُه إِّمَّا إِّىَل اْْلَنَّةِّ َوإِّمَّ  قَاَل  فَاْلبَ َقُر َواْلَغَنمُ قِّيَل يَا َرُسوَل اَّللَِّّ  ..... « .ا إِّىَل النَّارِّ مَخْسِّ
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َها َشْيئ َوَل َصاِحُب بَ َقر  َوَل َغَنم  »  ن ْ ُد مِّ َح هَلَا بَِّقاٍع قَ ْرقٍَر اَل يَ ْفقِّ َياَمةِّ بُطِّ َها َحقََّها إِّالَّ إَِّذا َكاَن يَ ْوُم اْلقِّ ن ْ يَها ًا لَْيَس فِّ اَل يُ َؤدِّّى مِّ
َا َوَتَطُؤُه بَِّأْظالَفَِّها ُكلََّما َمرَّ َعَلْيهِّ أُواَلَها ُحُه بُِّقُروهنِّ نَي  ُردَّ َعَلْيهِّ ُأْخرَاَها يفِّ  َعْقَصاُء َواَل َجْلَحاُء َواَل َعْضَباُء تَ ْنطِّ ْقَدارُُه مَخْسِّ يَ ْوٍم َكاَن مِّ

ا إِّىَل اْْلَنَّةِّ َوإِّمَّا إِّىَل النَّاأَْلَف َسَنٍة َحىتَّ يُ ْقَضى بَ نْيَ اْلعَِّبادِّ فَ يُ َرى َسبِّي  رواه مسلم .ر ( ُلُه إِّمَّ
 . هو أصح حديث يف زكاة البقر :  قال النووي

 . خالفاً يف وجوب الزكاة يف البقرفال أعلم :  قال ابن قدامة
ز ، فلما بعث معاذًا إىل اليمن وإمنا مل يذكر زكاة البقر يف كتاب أِب بكر ، لقلة البقر يف اسحجا:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 . ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم
َّ  ) َوَعْن ُمَعاذِّ ْبنِّ َجَبٍل -ب ْن ُكلِّّ أَرْ  أَنَّ اَلنَّيبِّ ْن ُكلِّّ َثاَلثِّنَي بَ َقرًَة تَبِّيًعا أَْو تَبِّيَعًة، َومِّ ، فََأَمرَُه َأْن يَْأُخَذ مِّ بَعِّنَي بَ َعَثُه إِّىَل اَْلَيَمنِّ

نَّ   ( رواه أبو داود . ةً ُمسِّ
 1فائدة : 

 نصاب البقر يبدأ من ثالثني بقرة ، فال زكاة فيما أقل من ذلك .
 ء .لبقر ، وهو قول مجهور الفقهاوال زكاة فيما دون الثالثني من ا:  قال ابن قدامة

 يف كل ثالثني بقرة تبيع أو تبيعة ، ويف كل أربعني مسنة .زكاة البقر 
 : مسنة 40           : تبيع أو تبيعة 30   

 : مسنة وتبيعة 70: تبيعان                 60
 : مسنتان           وهك  ذا . 80      

 2فائدة : 
 التبيع : ما له سنة واحدة ، ومسي بذلك ألنه يتب  ع أمه .

 مسنة : وهي أنثى هلا سنتان .
 نصاب الغنم

 نصابِ الغنم) 
ُّ
 هلا  وأقل

َّ
 مت

ٌ
 ضأنٍ أربعون، وفيها شاة

ُ
 أشهر سنة، أو جذعة

ُ
ة

َّ
يف و،  هلا سِت

 شياهٍ ،  مائةٍ وإحدى وعشرين شاتان
ُ
 ، ويف أربعمائةٍ أربع شياهٍ، ثميف مائتني وواحدةٍ ثالث

( : فيما زاد على ذلك 
ٌ
 .يف كل مائةٍ شاةٍ شاة

 . 40أي : أن أول نصاب الغنم : 
 الدليل على وجوب الزكاة يف الغنم .و

 السابق .ديث أِب هريرة ح -أ
اَئةِّ َشاةٍ  َشاٌة، فَإَِّذا زَاَدْت َعلَ  سحديث أنس السابق وفيه ) ...و -ب ى َويفِّ َصَدقَةِّ اَْلَغَنمِّ َسائَِّمتَِّها إَِّذا َكاَنْت أَْربَعِّنَي إِّىَل عِّْشرِّيَن َومِّ

يَها َشاتَانِّ  ائَ تَ نْيِّ َففِّ اَئٍة إِّىَل مِّ  ... ( رواه البخاري . عِّْشرِّيَن َومِّ
 1فائدة : 

 . 40: ع العلماء على أن أول نصاب الغنم أمج
 جدول نصاب الغنم :
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 . شاة : 120 -40
 . شاتان : 121-200 

 . ثالث شياه :  201-399   
 .  مخس شياه 599 - 500،  أربع شياه 499 – 400، فمثاًل :  ( شاة100ُث يف كل )

 والدليل على هذا :
دِّيقَ  أََنٍس حديث  نَي، َواَلَّيتِّ أََمَر  َهذِّهِّ َفرِّيَضُة اَلصََّدَقةِّ اَلَّيتِّ فَ َرَضَها َرُسوُل َاَّللَِّّ  )َكَتَب َله ُ   َأنَّ أَبَا َبْكٍر اَلصِّّ َعَلى اَْلُمْسلِّمِّ

بِّلِّ َفَما ُدونَ َها اَْلَغَنمُ  يفِّ ُكلِّّ مَخٍْس َشاٌة،  َن َاإْلِّ َا َرُسوَلهُ   يفِّ أَْربٍَع َوعِّْشرِّيَن مِّ إَِّذا َكاَنْت أَْربَعِّنَي  َدقَِة اَْلَغَنِم َسائَِمِتَهاَويف صَ ...َاَّللَُّ ِبِّ
، فَإِّذَ  يَها َشاتَانِّ ائَ تَ نْيِّ َففِّ ائٍَة إِّىَل مِّ ائَةِّ َشاةٍ  َشاٌة، فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى عِّْشرِّيَن َومِّ ائَ تَ نْيِّ إِّىَل َثاَلمثِّائٍَة َففِّيَها إِّىَل عِّْشرِّيَن َومِّ ا زَاَدْت َعَلى مِّ

َياهٍ   ْن أَْربَعِّنيَ  َثاَلُث شِّ ائٍَة َشاٌة، فَإَِّذا َكاَنْت َسائَِّمُة اَلرَُّجلِّ نَاقَِّصًة مِّ َدًة فَ َلْيَس فِّيَها فَإَِّذا زَاَدْت َعَلى َثاَلمثِِّّاَئٍة َففِّي ُكلِّّ مِّ  َشاةٍ  َشاًة َواحِّ
 ( رواه البخاري . ا ...ٌة، إِّالَّ أَْن َيَشاَء رَب ُّهَ َصَدقَ 

 2 فائدة :
 . ( ومل يذكر السوم يف اإلبل ؟.. َويفِّ َصَدقَةِّ اَْلَغَنمِّ َسائَِّمتَِّها ) ملاذا قال يف الغنم

 اْلواب من وجوه :
 ... ( . يفِّ أَْربَعِّنَي بِّْنُت لَُبونٍ  يفِّ ُكلِّّ َسائَِّمةِّ إِّبٍِّل:أنه ذكر يف حديث ِبز بن حكيم عن أبيه عن جده كما تقدم )  أوًل :
 دم .أن عدم الذكر ليس ذِّكراً للع ثانياً :
 قياساً على الغنم . ثالثاً :
 وألن اإلبل غالباً ال تكون إال سائمة . رابعاً :

قٍ ) 
ِّ
ر
َ
ف
َ
ت

ُ
 م

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

ُ
ع
َ
م
ْ
ج

ُ
 ي

َ
ال
َ
ةِ ، و

َ
ق
َ
د

َّ
 َالص

َ
ة

َ
ي

ْ
ش

َ
مِعٍ خ

َ
ت

ْ
ج

ُ
 م

َ
ن

ْ
ي

َ
 ب

ُ
ق

َّ
ر
َ
ف
ُ
 ي

َ
ال
َ
 ( . و

 أي : أنه ُيرم أن َيمع بني متفرق  ، أو يفرق بني جمتمع خشية الصدقة  .
[ يف جهة ، فهذا أمر  20[ يف جهة ، و]  20[ شاة ، فلما علم بقدوم املصدق فرقها ، جعل ]  40عنده ]  : شخص مثال

 حمرم ، ألنه فرق من أجل اهلروب من الزكاة .
[ شاة ، َتب على كل واحد شاة ، فلما علم وا بقدوم املصدق ، مجعوها يف مكان  40: ثالث أشخاص عند كل واحد ]  مثال

 فعلوا ذلك حيلة للتخلص من الزكاة ، فهذا أمر حمرم . [120واحدة ، ألنه يصري جمموعها ] ل أن يكون فيها شاةواحد ، من أج
 1 : دة فائ

 لو كان مال الرجل نفسه متفرق:  
 ( شاة يف الرياض، فالصحيح أن عليه الزكاة، ألن املالك واحد.20( شاة يف رفحاء، و )20شخص عنده ) مثال:

 2فائدة : 
وق أو َتفيفها حمرمة يف الشريعة ، وقد مسخ هللا تلك القرية قردة ملا حتايلوا على ارتكاب احملرم  اليت تؤدي إىل إبطال اسحقاسحيل 

ئِّنيَ كما قال تعاىل )  ْبتِّ فَ ُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا قَِّرَدًة َخاسِّ ْنُكْم يفِّ السَّ  ( . َوَلَقْد َعلِّْمُتُم الَّذِّيَن اْعَتَدْوا مِّ
 لة : التوصل إىل أمر حمرم بفعٍل ظاهره اإلباحة .وتعريف اسحي

 حرام . وحكمها :
ئِّنَي( لقوله تعاىل )  -أ ْبتِّ فَ ُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا قَِّرَدًة َخاسِّ ْنُكْم يفِّ السَّ فقد مسخ هللا تلك القرية قردة ملا َوَلَقْد َعلِّْمُتُم الَّذِّيَن اْعَتَدْوا مِّ
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 حتايلوا على ارتكاب احملرم .
هللا سبحانه أخِب عن أهل اْلنة الذين بالهم ِبا بالهم به يف سورة ) القلم ( وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفاً  أن -ب

وهو نائمون فأصبحت كالصرمي ، وذلك ملا حتيلوا على إسقاط نصيب املساكني ، بأن يصرموها مصبحني ، قبل جميء املساكني ، 
 سقاط حق من حقوق هللا تعاىل أو حقوق عباده .فكان يف ذلك عِبة لكل حمتال على إ

 ) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم هللا بأدىن اسحيل ( . لقوله -ج
 وألن املتحيل فيه نوع استهزاء باهلل تعاىل .-د
  [ فقد ارتكب مفسدتني :إما بإسقاط واجب أو فعل حمرم كل من حتيل الرتكاب حمرم ] 

 مفسدة فعل احملرم . . الثانية :لتحايل : مفسدة ا األوىل
ةٍ ( . 

َ
وارٍ ، وال هرِم

َ
 ع

َ
 ، وال ذات

ٌ
س

ْ
 يف الصدقةِ تي

ُ
ؤخذ

ُ
 ) وال ي

 ( . َشاَء اْلُمَصدِّقُ أن يَواٍر ، َواَل تَ ْيٌس إِّالَّ َوالَ خُيْرَُج يفِّ الصََّدقَةِّ َهرَِّمٌة ، َواَل َذاُت عَ )  سحديث أنس السابق وفيه
 تح اهلاء وكسر الراء ، أي : كبرية سقطت أسناهنا ، قال ابن األثري : الطاعنة يف السن .( بفَهرَِّمٌة )  

 ( بفتح العني املهملة وضمها ، أي : معيبة ، وقيل : بالفتح : العيب ، وبالضم الَعَور يف العني ، قاله يف الفتح . َواَل َذاُت َعَوارٍ ) 
   ة عيب ونقص .وقال ابن األثري : بفتح العني ويضم : أي صاحب

 1فائدة : 
 :واخُتلف يف ضبط العيب الذي مينع اإلجزاء يف الزكاة 

 . -وهو ما يوجب نقصان الثمن عند التّجار-فاألكثر على أنه ما يَثُبت به الرّد يف البيع 
ري بالنسبة إىل سّن أكِب منه. وقيل: ما مَينع اإلجزاء يف األضحية. ويَدُخل يف املعيب املريض، والذكور بالنسبة إىل األنوثة، والصغ 

 ." أفاده يف "الفتح
 2فائدة : 

 ( . َشاَء اْلُمَصدِّقُ أن يَواٍر ، َوالَ تَ ْيٌس إِّالَّ َوالَ خُيْرَُج يفِّ الصََّدَقةِّ َهرَِّمٌة ، َوالَ َذاُت عَ قوله )  
 ضبطه ومعناه :اختلف العلماء يف (  اْلُمَصدِّقُ قوله )
 .  الساعياملراد رّب املاشية، ال فقيل:

 املكسورة .ال بتشديد الصاد وتشديد الدوعلى هذا تكون : 
تقدير اسحديث: ال تؤخذ هرمة، وال ذات عيب أصالً، وال يؤخذ التيس إال برضا املالك؛ لكون املالك ُيتاج إليه، ففي ويكون 

 فاالستثناء خمتّص بالثالث، وهو التيس. أخذه بغري اختياره إضرار به، وعلى هذا
 . املراد به الساعي :ل وقي

 ) املَصّدق : هو آخذ الصدقة : الساعي والعامل ( . .لصاد، وكسر الدال املشّددة وعلى هذا هو بتخفيف ا
أي العامل الذي يستويف الزكاة من أرباِبا. قال ،  عامة الرواة، كما قال اخلطّاِبّ وهذا هو املشهور يف ضبطها، وهو قول احملّدثني، و 

 الستثناء متعّلق باألقسام الثالثة.اوعلى هذا يكون 
 إال إذا رأى الساعي أن هذا فيه مصلحة للفقراء .وال تيس ال َترج اهلرمة وال ذات العوار  ويكون املعىن :

 ألنه هو املناسب أن َيعل األمر إليه ، ألنه لو جعل األمر موكول إىل صاحب املال رِبا َيحف بالفقراء . وهذا األقرب ،
 
ُ
ؤخذ

ُ
 املالِ ، وال كرائمه إال أن يتربعــــوا ( . ) وال ي

ُ
 شرار
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أو  -وهي الكبرية اليت سقطت أسناهنا-كاملعيبة أو مريضة أو كسرية أو هرمة :  على صاحب املال إخراج شرار املال  ُيرمأي : 
 ِبا عيب ينقص منفعتها وقيمتها.

ُقونَ قال تعاىل ) -أ ْنُه تُنفِّ ُموا اخْلَبِّيَث مِّ  ( . َوالَ تَ َيمَّ
 .... ( .َواٍر َوالَ خُيْرَُج يفِّ الصََّدقَةِّ َهرَِّمٌة ، َواَل َذاُت عَ ويف حديث أِب بكر السابق )-ب

. وأعطى زكاة ماله طيبة ِبا من فعلهن طعم طعم اإلميان: .. ثالثل ) قا أن النيب  وجاء يف حديث عبد هللا بن معاوية -ج
 . ( ... ال الدرنة  وال املريضةنفسه، رافدة عليه كل عام، وال يعطى اهلرمة و 

اعِّي وعلى  َيارِّ اْلَمال ، َما ملَْ خُيْرِّْجُه الْ أن يتجنب السَّ  ه .َمالُِّك طَيَِّّبًة بِّهِّ نَ ْفسُ طََلَب خِّ
نَ َها فَإِّيَّاَك وََكرَائَِّم أَْمَواهلِِّّْم . َواتَّقِّ َدْعَوَة ا ن ) ملعاذ ملا أمره أن يأخذ الزكاة من أهل اليم قال النيب قد ف ْلَمْظُلومِّ . فَإِّنَُّه لَْيَس بَ ي ْ

َجاٌب ( .  َوبَ نْيَ اَّللَِّّ حِّ
ُمرَّ على عمر بن اخلطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافاًل ذات ضرع، فقال: ت ) وعن عائشة رضي هللا عنها قال -ب

َزرات ال تفتنوا الناس، ال تأخذوا خَ  ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون،
 م ( رواه مالك .املسلمني، نكبوا عن الطعا

 فائدة :
َيارًا ، فَ َقدِّ اْختَ َلَف اْلُفَقَهاُء   إنْ  َيُة الرَُّجل ُكلَُّها خِّ  :َكاَنْت َماشِّ

ْن أَْوَسطِّ اْلَمْوُجودِّ ،  َفِقيل : اعِّي مِّ رَاَء اْلوَ  َوِقيل :يَْأُخُذ السَّ ْن َذلَِّك اْلِّْنسِّ .ُيَكلَُّف شِّ  َسطِّ مِّ
هم  )

ُ
هم ، ومبيت

ُ
 ، وكان مرعاهم وفحل

ً
 كامال

ً
ال
ْ
 يف نصابٍ من السائمةِ حو

ٌ
  مجاعة

َ
وإنِ اختلط

 زكاةِ الواحد ( .
ُ
م واحدًا ، فحكم زكاتِهم حكم

ُ
ه

ُ
ب

َ
ل
ْ
ح

َ
 وم

 تلط  ة يف ِبيمة األنعام ، فاخلُلطة تصرّي املالني واحداً .خهذا بيان حكم امل
 ،  اً، فتجعل املالني كاملال الواحدعندي غنم، وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها مجيع مثال:

 لكن تكون اخللطة مؤثرة بشروط :
: أن يكون اخلليطان من أهل الزكاة ) بأن يكونا مسلمني حرين ، فلو كان أحدمها مسلم واآلخر ذمي ، فإنه ال الشرط األول 

 خللطة غري املسلم ، ألن الزكاة غري واجبة على الذمي أصالً .أثر 
 : أن خيتلطا يف نصاب ، بأن يكون جمموع ماليهما يبلغ نصاباً ) كأربعني من الغنم ( . الشرط الثاين

و أمثان : أن تكون اخللطة يف السائمة ) وهذا املشهور من مذهب اسحنابلة ( فلو اختلطا يف زرع أو يف عروض أ الشرط الثالث
 فإنه ال أثر هلذه اخللطة .

 وهي :: أن خيتلطا يف األوصاف اليت ذكرها العلماء ،  الشرط الرابع
 أي : يف املرعى ، أي يكون املرعى هلا مجيعاً فليس غنم هذا يف شعبة الوادي الشرقية، والثاين يف الشعبة الغربية.)مرعاهم (  -أ

هم  (  -ب
ُ
فاخللطة ، ومال عمرو له فحل ، فلو كان مال زيد له فحل ،  املالني واحدأي فحل أي : يف الفحل ، ) وفحل

 غري مؤثرة.
هم  -ج

ُ
 فال يكون غنمي هلا مرا  وحدها، وغنمك هلا مرا  وحدها. أي : يف املبيت ، () ومبيت

م وا)  -د
ُ
ه

ُ
ب

َ
ل
ْ
ح

َ
 أي املكان الذي حتلب فيه يكون واحداً.،  احمللبأي : يف حدًا ( وم
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 . هنا تصري املالني كاملال الواحد كت يف هذه األشياء اخلمسة، فإن اخللطةفهذه إذا اشرت 
وأما إذا متيز مال كل منهما عن اآلخر يف شيء من هذه األوصاف فإنه ال ُيصل متام االرتفاق ، وإذا مل ُيصل متام االرتفاق  

 فإنه ال يكون ماهلما كاملال الواحد .
فلو اختلطا يف بعض اسحول أو افرتقا يف بعض اسحول فإنه  –وهذا الشرط باإلمجاع  –سحول أن خيتلطا يف مجيع ا الشرط اخلامس :

ال أثر هلذه اخللطة ، ألن إَياب الزكاة معلقة باخللطة ، فإذا عدمت اخللطة عدِّم وجوب الزكاة ، وإذا عدم يف بعض اسحول 
 سقطت الزكاة .

 1فائدة : 
 ة األنعام .مهل اخللطة مؤثرة يف غري ِبي

 مجهور العلماء أن اخللطة مؤثرة يف ِبيمة األنعام فقط ، فال تأثري للخلطة يف غريها من األموال .
ومال كل واحد منهما ال  –إىل أن اخللطة تؤثر يف مجيع األموال الزكوية ، فلو خلط شخصان ماليهما :  وذهب بعض العلماء

لطة تكون مؤثرة وَتب الزكاة على هذا القول ، قياس ًا على السائمة لكنهما يبلغان نصابًا إذا اجتمعا ، فإن اخل –يبلغ نصابًا 
 جبامع االرتفاق .
خللطة مؤثرة يف األموال الظاهرة ) كاسحبوب والثمار واملاشية ( ألن السعاة كانوا خيرصون الثمر واسحبوب : إىل أن ا وذهب بعضهم

 دون استفصال .
 قول اْلمهور . والصحيح

 2فائدة : 
 ام اليت َتتلف فيها سائمة ِبيمة األنعام عن بقية األموال الزكوية ؟بعض األحك 

 أن أنصاِبا مقدرة ابتداء وانتهاء . األول :
 أنه ال شيء يف الوقص . ) الوقص هو ما بني الفرضني ( . الثاين :

 فلكل مكاٍن حكم منفرد .   –ال فراراً من الزكاة  –أنه إذا فّرقها مسافة قصر فأكثر  الثالث :
 أن اخللطة تؤثر فيها خبالف غريها . رابعاً :

 3فائدة : 
 ؟ ( شاة يف الرياض20( شاة يف رفحاء، و )20مثال: شخص عنده )،  لو كان مال الرجل نفسه متفرق:ما اسحكم 

 . أن عليه الزكاة الصحيح 
 وال يضّر اختالف األمكنة.

 وجوب بامللك، ال باحتاد احملّل. واَّللَّ تعاىل أعلم.ظواهر النصوص الواردة يف وجوب الزكاة، حيث إهنا عّلقت الل
 . وقد ذهب إىل ذلك اْلمهور

 4: فائدة 
وِّيَّةِّ ) ... معىن قوله  نَ ُهَما بِّالسَّ ْن َخلِّيَطنْيِّ فَإِّن َُّهَما يَ تَ رَاَجَعانِّ بَ ي ْ  .... ( . َوَما َكاَن مِّ

 نه يرجع على صاحبه بالقدر الذي وجب عليه .دقة من أحد اخلليطني فإ إذا أخذ الص) الساعي ( أن املصدق أي : 
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 باب زكاة احلبوب والثمار
 ) جتب الزكاة يف احلبوب والثمار ( .

 واألدلة على وجوب الزكاة فيها :
َّا أَ  )قوله تعاىل  -أ ْن طَيَِّّباتِّ َما َكَسْبُتْم َوممِّ ُقوا مِّ ْن اأْلَ يَا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا أَْنفِّ  ( ْرضِّ ْخَرْجَنا َلُكْم مِّ

قُ  ضََّة َواَل يُ ْنفِّ َهَب َواْلفِّ ى نَ َفَقًة ، بَِّدلِّيلِّ قَ ْوله تَ َعاىَل : } َواَلَّذِّيَن َيْكنُِّزوَن الذَّ  ونَ َها يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ { .َوالزََّكاُة ُتَسمَّ
 ( .َوآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصادِّهِّ  )تَ َعاىَل  َوقَالَ  -ب

ِّّ النَّ  وعن أِب سعيد . قال : قال -ج َفٌق َعَلْيهِّ .( لَْيَس فِّيَما ُدوَن مَخَْسةِّ أَْوُسٍق َصَدَقٌة )  يبِّ  ُمت َّ
ِّّ  َوَعْن اْبنِّ ُعَمَر ، -د َي بِّالنَّْضحِّ نِّْصُف اْلُعْشرِّ (  َعْن النَّيبِّ َماُء َواْلُعُيوُن وََكاَن َعَثرِّيًّا اْلُعْشُر ، َوفِّيَما ُسقِّ قَاَل ) فِّيَما َسَقْت السَّ

 ي .ُه اْلُبَخارِّ َأْخَرجَ 
َّ أنه َوَعْن َجابٍِّر  -ه َع النَّيبِّ َي  )يَ ُقوُل  مسِّ انَِّيةِّ نِّْصُف اْلُعشْ فِّيَما َسَقْت اأْلَنْ َهاُر َواْلَغْيُم اْلُعْشُر ، َوفِّيَما ُسقِّ  ر ( رواه أبو داود .بِّالسَّ

َبٌة يفِّ اسحِّ  عِّريِّ ، َوالتَّْمرِّ ، َوالزَّبِّيبِّ َوَأمْجََع أَْهُل اْلعِّْلمِّ َعَلى َأنَّ الصََّدَقَة َواجِّ رِّ ، َواْبُن َعْبدِّ اْلَِب قَالَُه اْبُن اْلمُ ، ْنَطةِّ ، َوالشَّ  . ْنذِّ
خر 

ّ
د

ُ
 وي

ُ
كال

ُ
 ( .، كتمرٍ ، وزبيبٍ ،  ) يف كلِ ما ي

 هذا املذهب : َتب الزكاة يف كل ما يكال ويدخر .
الزكاة، والثمر الذي ال يكال وال يدخر ال َتب فيه الزكاة، ولو كان  الثمر: ما خيرج من األشجار، فكل مثر يكال ويدخر َتب فيه

 : الفواكه، واخلضروات، ليس فيها زكاة؛ ألهنا ال تكال وال تدخر. يؤكل مثل
 . التمر يكال ويدخر

بذلك؛ ألن  والزبيب يكال ويدخر، وال عِبة باختالف الكيل والوزن، فإن التمر يف عرفنا يوزن، وكذلك الزبيب، لكن ال عِبة 
 . العِبة ِبا كان يف عهد الرسول 

واملراد باالدخار: أن عامة الناس يدخرونه؛ ألن من الناس من ال يدخر التمر، بل يأكله ُرطََباً، وكذلك العنب قد يؤكل رطباً، لكن 
 العِبة ِبا عليه عامة الناس يف هذا النوع.

 وهذا القول األول يف هذه املسألة .
 ال َتب إال يف األصناف األربعة السابقة .: إىل أنه  ءوذهب بعض العلما

 واأللباين .، وِبذا قال مجاعة من أهل العلم منهم اسحسن البصري ، واختاره الشوكاين 
َّ سحديث  ُهَما؛ َأنَّ اَلنَّيبِّ َي َاَّللَُّ َعن ْ ؛ َوُمَعاٍذ َرضِّ ْن َهذِّهِّ َاأْلَْصَنافِّ اَل تَْأخُ  )قَاَل هَلَُما:  َعْن َأِبِّ ُموَسى َاأْلَْشَعرِّيِّّ َذا يفِّ اَلصََّدَقةِّ إِّالَّ مِّ

، َوالتَّْمرِّ  عِّريِّ، َواسحِّْنَطةِّ، َوالزَّبِّيبِّ ُّ، َواسْحَاكِّ َرَواُه  (.َاأْلَْربَ َعةِّ: اَلشَّ  م .اَلطَّبَ رَاينِّ
 وهذا اسحديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة : 

 رواه البيهقي . ألربعة: الِب، والشعري، والتمر، والزبيب ( هذه اإال يف دقة يف عهد النيب عن جماهد قال: )مل تكن الص

، واإلبل . . . ( . عري، والتمر، والزبيب، والذرة: الِب من الششرة أصنافالصدقة إال يف ع مل يفرض رسول هللا وقال اسحسن: )
 رواه البيهقي 

فاسحق ما ذهب إليه الثوري واسحسن  (يوم حصاده  وآتوا حقه )فهي تنتهض بتخصيص العمومات ، مثل : ” :  قال الشوكاين
البصري والنخعي ، واسحسن بن صاحل يف وجوِبا يف ه ذه األربعة ، وأما زيادة الذرة فهي ضعيفة ، لكن يعضد زيادة : والذرة ، 

 “ .مرسل اسحسن البصري وجماهد 
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 إىل أنه َتب يف كل ما يقتات ويدخر .وذهب بعضهم : 
 والشافعية .وهذا مذهب املالكية 

 كاسحنطة ، والشعري ، واألرز ، والذرة ، خبالف اْلوز واللوز والفستق ، هذه تدخر لكنها ال تقتات .
 وكذلك الفواكه كالتفا  والرمان والكمثرى ال زكاة فيها ، ألهنا ال تدخر .

 والراجح املذهب .
 1فائدة : 

 واختلفوا يف غريها. ،الشعري والزبيب والتمر: اسحنطة و الزكاة يف أصناف أربعة ب اتفق العلماء على وجو 
 2فائدة : 

ياء إمنا هي ، ومثل هذه األش، ألهنا ليست مدخرة وليست مكيلة، كالتفا  والِبتقال واملوز واملشمشأنه ال زكاة يف اخلضروات
ي مأكوالت األغنياء دون ، فهمؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإمنا هي للتمتع والتفكه، واسحاجة إليها ذات منفعة عاجلة

 الفقراء .
 3فائدة : 

 شروط وجوب زكاة اخلارج من األرض :( فيه أن من  اخلارج من األرضقوله  ) 
 أن يكون خارجاً من األرض .

 فلو أن إنساناً اشرتى طناً من الِب ، فهذا ال َتب فيه الزكاة إال إذا أراده عروض َتارة ، ألهنا ليست خارجة من األرض .
 ا بلغت مخسة أوسق ( .) إذ

 أي : يشرتط لوجوب الزكاة يف اسحبوب والثمار أن تبلغ نصاباً وهو : مخسة أوسق .
) لَْيَس فِّيَما ُدوَن مَخْسِّ أََواٍق َصَدَقٌة . َوال فِّيَما ُدوَن مَخْسِّ َذْوٍد َصَدقٌَة .  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  َأِبِّ َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ  سحديث 

 متفق عليه .(  ل ِفيَما ُدوَن ََخَْسِة َأْوُسق  َصَدَقة  وَ 
 [ صاع . 300مجع وْسق ، وهو ستون صاعاً باالتفاق ، فيكون نصاب اسحبوب] (  َأْوُسق   )

 فيما سقي من السماء ، ونصف العشر فيما 
ُ
 العشر

ُ
 سقي بكلفةٍ كالدوايل والنواضح ( ) فيجب

 هذا مقدار ما َيب إذا النصاب .
 وها فيما ليس فيه مؤونة كثرية .فيما سقي ِباء السماء واألهنار وحن شر :الع

 .فيما سقي بالنواضح وغريها مما فيه مؤونة كثرية ، وهذا متفق عليه . ] شر  النووي [ :  ونصف العشر
انَِّيةِّ نِّْصُف اْلُعْشرِّ  فِّيَما َسَقتِّ األَنْ َهاُر َواْلَغْيمُ  )قَاَل   . قال : قال  َجابَِّر ْبَن َعْبدِّ اَّللَّ عن  -أ ( رواه اْلُعُشوُر َوفِّيَما ُسقَِّى بِّالسَّ

 مسلم .
ِّّ  وعن ابن عمر . -ب : نِّْصُف اَْلُعْشرِّ ) قَالَ  َعْن اَلنَّيبِّ َي بِّالنَّْضحِّ َماُء َواْلُعُيوُن، أَْو َكاَن َعَثرِّيًّا: اَْلُعْشُر، َوفِّيَما ُسقِّ ( فِّيَما َسَقتِّ اَلسَّ

 ارِّّيُ  .َرَواُه اَْلُبخَ 
َِبِّ َداُوَد:  -ج َواينِّ  )َوألِّ َي بِّالسَّ : نِّْصُف اَْلُعْشرِّ  أَْو َكاَن بَ ْعاًل: اَْلُعْشُر، َوفِّيَما ُسقِّ  .  (أَوِّ اَلنَّْضحِّ

] “.هو الذي يشرب بعروقه من غري سقي”: قال اخلطايب  نيبفتح الع] أو كان َعثريًا [ هي الينابيع اليت تنبع من األرض أو من سفو  اْلبال.العيون [  املراد بذلك املطر . ] ] السماء [  
مجع سانية ، وهي الدابة من اإلبل أو البقر أو ] السواين [ البعل : األشجار اليت تشرب بعروقها من األرض .بعاًل [  ]. الناضح، وهو البعري] خيرجه [ سقي الزرع باملاء الذي ينضحهبالنضح [ 

 من البئر . اسحمر ذاهبة وآيبة َترج املاء
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َّا لَْيَس فِّيهِّ ُمْؤنَة كَ  قال النووي : َماء َواأْلَنْ َهار َوحَنْوَها ممِّ َاءِّ السَّ َي ِبِّ ثِّريَة ، َونِّْصف اْلُعْشر َويفِّ َهَذا اسحَْدِّيث ُوُجوب اْلُعْشر فِّيَما ُسقِّ
َّا فِّيهِّ ُمْؤنَة َكثِّريَة ، َوَهَذا  حِّ َوَغرْيَها ممِّ َواضِّ َي بِّالن َّ َفق َعَلْيهِّ .فِّيَما ُسقِّ  ُمت َّ

ْن َدالَِّيٍة أَْو َسانَِّيٍة أَْو ُدواَلٍب أَوْ ا ُسقَِّي بُِّكْلَفٍة َوُمْؤنَةٍ َويفِّ اْلُْْمَلةِّ ُكلُّ مَ ابن قدامة :  قالو يهِّ نِّْصُف  ، مِّ نَاُعورٍَة أَْو َغرْيِّ َذلَِّك، َففِّ
َي بَِّغرْيِّ ُمْؤنَةٍ  ،اْلُعْشرِّ  ْن اخلََِْبِّ لِّمَ  ، َففِّيهِّ اْلُعْشُر ؛َوَما ُسقِّ َنَّ لِّْلُكْلَفةِّ تَْأثِّريًا يفِّ ا َرَويْ َنا مِّ ، فَبَِّأْن َلًة ، بَِّدلِّيلِّ اْلَمْعُلوَفةِّ إْسَقاطِّ الزََّكاةِّ مجُْ  ، َوألِّ

َها أَْوىَل يُ ؤَ  يفِّ َنَّ الزََّكاَة إمنََّ ثَِّّر يفِّ ََتْفِّ ي، َوألِّ بِّ فِّيهَ  تَ ْقلِّيلِّ النََّماءِّ ثِّرٌي يفِّ ، َولِّْلُكْلَفةِّ تَأْ ا َتُِّب يفِّ اْلَمالِّ النَّامِّ  ا .، فَأَث ََّرْت يفِّ تَ ْقلِّيلِّ اْلَواجِّ
 1 فائدة :

 االستواء وجب ثالثة أرباع العشر .إن وجد ما يسقى بالنضح تارة وباملطر تارة ، فإن كان ذلك على جهة 
 وهو قول أهل العلم . 

 اً .ال نعلم فيه خالف: قال ابن قدامة 
 اخلالصة :

 كالذي ينبت على األهنار واألمطار.،   ي بال مؤونة فيه العشرما سق أوًل :
 املقصود باملؤونة: ما سقي بالرشاشات واآلبار واملكائن. ، ما سقي ِبؤونة فيه نصف العشرثانياً : 

 . رما سقي نصفه ِبؤونة والنصف اآلخر بال مؤونة فيه ثالثة أرباع العشثالثاً : 
 2فائدة : 

باملؤونة هي مؤونة استخراج املاء ال تصريفه ، ألنه حىت الذي يسقى بال مؤونة ُيتاج إىل تصريف املاء  ضابط املؤونة : املقصود
 بني األحواض .

 وال يؤثر يف املؤونة حفر األهنار والسواقي وتنقيتها ، ألن هذا البد منه ، فهو كحرث األرض .
 3فائدة : 

 ، وهو أن ُيمر أو يصفر كما جاء يف اسحديث . مرثوبدا صال  ال إذا اشتد اسحب وقت وجوب الزكاة يف اسحبوب والثمار:
 فائدة هذا القول : أنه لو تلف قبل البدو ولو بفعل املالك فإنه ال زكاة عليه .

 4فائدة : 
 ملاذا جعل الشارع بدو الصال  وقتاً لوجوب الزكاة؟ ألن هذا الوقت هو الذي يقصد فيه األكل من الثمار واالقتيات منها.

 5ائدة : ف
 :اسحكمة من هذا التفريق 

 .ألن ما سقي ِبؤونة أشق على املالك فخفف مقدار الواجب 
قال اخلطاِب: وإمنا كان وجوب الصدقة خمتلف املقادير يف النوعني، ألن ما عمت منفعته ، وخفت مؤنته، كان أْحل للمواساة، 

ب فيه العشر، توسعة على الفقراء، وجعل فيما كثُرت مؤو   نته نصف العشر، رفقاً بأرباب األموال .فاُوجِّ
 باب زكاة األمثان

 ) جتب الزكاة يف الذهب والفضة ( .
هذا هو النوع الثالث من األنواع اليت فيها الزكاة وهي األمثان وتشمل : الذهب والفضة واألوراق النقدية اليت تنوب عنها ، 

 وتشمل أيضاً األسهم والسندات .
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 فيها : والدليل على وجوب الزكاة
ْرُهْم بَِّعَذاٍب أَلِّيمٍ قوله تعاىل )  -أ ُقونَ َها يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ فَ َبشِّّ ضََّة َوال يُ ْنفِّ َهَب َواْلفِّ  ( .َوالَّذِّيَن َيْكنُِّزوَن الذَّ

َها َحقََّها إِّالَّ إَِّذا َكاَن يَ ْوُم اْلقِّ ) وقال  -ب ن ْ بِّ َذَهٍب َواَل فِّضٍَّة اَل يُ َؤدِّّى مِّ ْن َصاحِّ َى َما مِّ ْن نَاٍر فَُأْحِّ َحْت لَُه َصَفائَِّح مِّ َياَمةِّ ُصفِّ
َها يفِّ  َا َجْنُبُه َوَجبِّيُنُه َوَظْهرُُه ُكلََّما بَ َرَدْت أُعِّيَدْت َلُه يفِّ  َعَلي ْ نَي أَْلَف َسَنٍة َحىتَّ يُ ْقَضى بَ نْيَ  نَارِّ َجَهنََّم فَ ُيْكَوى ِبِّ ْقَدارُُه مَخْسِّ يَ ْوٍم َكاَن مِّ
ا إِّىَل النَّارِّ اْلعَِّبادِّ فَ ي ُ   ( رواه مسلم . َرى َسبِّيُلُه إِّمَّا إِّىَل اْْلَنَّةِّ َوإِّمَّ
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 ( باْلرام . 595) وهي تساوي س أواق( ( درهم )مخ200نصاب الفضة )
 ( باْلرام . 85) ، وهي تساوي   ( مثقاالً 20نصاب الذهب )و 

 ( متفق عليه . ليس فيما دون مخس أواق صدقة)  : قال رسول هللا  عن أِب سعيد قال -أ
 .سحديث أربعون درمهاً باالتفاق ومقدار األوقية يف هذا ا] أواق [ مجع أوقية ، قال يف الفتح : 

 ( . رُبُُع اَْلُعْشرِّ  .. َويفِّ اَلرَِّقة ويف حديث أنس ) . -ب
 

فنصاب الفضة مخس أواق، وهي مائتا درهم بنص اسحديث واإلمجاع، وأما الذهب فعشرون مثقااًل واملعول فيه على  :قال النووي
 ع .اإلمجا 

 1فائدة : 
( جرام ففيه 85اة، وما بلغ )جرام، فما دون ذلك ليس فيه زك85: والنصاب )أي الذهب( قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا

 . ( فما خرج فهو الزكاة40مة على )الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القي
 . ( وعلى هذا نقيس1000( فزكاته )40.000مثال: إذا كان اسحلي يساوي ) 

 2 فائدة :
ريااًل عربيًا من الفضة ، فإذا  56مثقااًل ، =  140درهم هي  200، التعامل اآلن باألوراق النقدية ، نصاِبا : معتِبة بالفضة 

 أردت أن تعرف مقدار الزكاة فاعرف مقدار الريال العرِب من الفضة . 
 رياالً وجب فيها الزكاة . 560، فمن ملك  560فالنصاب  10نسال عن قيمة الريال العرِب بالفضة ، فإذا كانت قيمته 

 . 56ضة ُث اضربه كم الريال العرِب من الف
ر ( .)  

ْ
 والواجب فيهما ربع العش

 باملائة . 2،5أي : الواجب إخراجه فيهما ربع العشر ، أي : 
 ( . َويفِّ اَلرَِّقة  رُبُُع اَْلُعْشرِّ  للحديث السابق )

 وطريقة ذلك : أن تقسم ما عندك من املال الزكوي على أربعني ، فما خرج فهو الزكاة .
 أمثلة :

 ( يساوي : ألف لاير . 40( ألف ، فنقسم هذا املبلغ على )  40مبلغ ) رجل عنده 
 316يساوي  40÷  12،680ريااًل : نقسم هذا املبلغ :  12،680رجل عنده مبلغ : 

 تنبيه :
 .رياالً تقريباً 130 : ه  هو28/3/1431سعر جرام الذهب يف تاريخ 
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 . رياال تقريباً  5  :ه  هو28/3/1431وسعر جرام الفضة يف 

 . لاير 11.050= 130×  85فيكون نصاب الذهب : 
 . لاير 2.975= 5×595ويكون نصاب الفضة : 

 ) مقال يف صيد الفوائد ( .ة . رياال، فمن ملكها وحال عليها اسحول وجب عليه إخراج الزكا:  2.975وعليه فيكون النصاب اآلن هو
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 ي : يبا  للرجل أن يلبس اخلاُت من فضة .أ
ْن َورٍِّق َفَكاَن يفِّ  اَتَََّذ َرُسوُل اَّللَِّّ ) اْبنِّ ُعَمَر قَاَل  سحديث -أ  يَدِّ ُعَمَر ُُثَّ َكاَن يفِّ  يَدِّ َأِبِّ َبْكٍر ُُثَّ َكاَن يفِّ  يَدِّهِّ ُُثَّ َكاَن يفِّ  َخامَتًا مِّ

ْنُه يفِّ  ٌد َرُسوُل اَّللَِّّ بِّ  يَدِّ ُعْثَماَن َحىتَّ َوَقَع مِّ  ) َورِّق : فضة ( .( متفق عليه .       ْئرِّ أَرِّيٍس نَ ْقُشُه حُمَمَّ
 لبس خاُت فضٍة يف ميينه ( متفق عليه . أنس . ) أن رسول هللا وعن  -ب

 وقد ثبت لبسه عن مجاعة من الصحابة . -ج
 وحكى بعض العلماء اإلمجاع على ذلك .

 العلماء يف ذلك على أقوال :لكن هل يستحب ذلك أم ال ؟ اختلف 
 مستحب . فقيل :

 مبا  .وقيل : 
 وهذا املذهب .

 يستحب ملن ُيتاجه وإال فليس بسنة . وقيل :
 مل يلبسه حىت قيل له : إن امللوك ال يقبلون كتاباً إال خمتوماً . ألن النيب 

ُّ ) َعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك قَاَل  ْن  -رَاَد أَْن َيْكُتَب أَْو أَ  -كَِّتاباً    َكَتَب النَّيبِّ يَل لَُه إِّن َُّهْم اَل يَ ْقَرُءوَن كَِّتاباً إِّالَّ خَمُْتوماً . فَاَتَََّذ َخامَتاً مِّ َفقِّ
ٌد َرُسوُل اَّللَِّّ . َكَأيّنِّ  هِّ يفِّ  فِّضٍَّة نَ ْقُشُه حُمَمَّ  متفق عليه .(  ٌد َرُسوُل اَّللَّ يَدِّهِّ . فَ ُقْلُت لَِّقَتاَدَة َمْن قَاَل نَ ْقُشُه حُمَمَّ  أَْنظُُر إِّىَل بَ َياضِّ

 1 فائدة :
 اتفق العلماء على جواز التختم يف اليمني واليسار لورود األحاديث بالتختم فيهما ، لكن اختلفوا يف األفضل :

 لبسه باليمني أفضل . فقيل :
 خاُت من فضه يف ميينه ( متفق عليه . سحديث أنس قال ) لبس رسول هللا 

 يتختم يف ميينه ( رواه النسائي . فر قال ) كان النيب وعن عبد هللا بن جع
 لبسه باليسار أفضل . وقيل :

 يف هذه ، وأشار إىل اخلنصر من يده اليسرى ( رواه مسلم . سحديث أنس قال ) كان خاُت النيب 
 كان يتختم يف يساره ( رواه أبو داود .  وعن ابن عمر ) أن النيب 

 فضل ألمور :أن التختم باليمني أ والراجح
 أن أحاديث التختم يف اليمني أكثر وأصح ، وقد وردت عن مجع من الصحابة . أوًل :
 ُيب التيامن يف شأنه كله . أن اخلاُت زينة ، واليمني أوىل بالزينة واإلكرام ، وقد كان النيب  ثانياً :
لبس يف اليمني ، كان ذلك صونًا له من امتهان ما كتب  أن اخلاُت قد يُنقش فيه الذكر ، ولفظ اْلاللة وحنو هذا ، فإذا ثالثًا :
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 عليه عند االستنجاء .
 2فائدة :

 اتفق أهل العلم على أن السنة يف حق الرجل جْعل خامتهِّ يف خنصر يده دون سائر أصابعه .
عليه أحد، قال : فإين ألرى  خامتًا ، ُث قال: إنا اَتذنا خامتًا ، ونقشنا فيه نقشاً، فال يَنقشنَّ  سحديث أنس قال ) صنع النيب 

 بريَقه يف خنصره ( رواه البخاري .
 يف هذه ، وأشار إىل اخلنصر من يده اليسرى ( رواه مسلم . وسحديث أنس أيضاً قال ) كان خاُت النيب 

 م أن أَتتم يف إصبعي هذه أو هذه، وأومأ إىل الوسطى واليت تليها(. رواه مسل وعن علي قال )هناين رسول هللا 
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 وأي : ويبا  أن حتلَّى قبيعة السيف بالفضة .
 والقبيعة : ما يكون على رأس مقبض السيف .

ْن فِّضٍَّة  قال ابن قدامة ْيفِّ مِّ  .: َواَل بَْأَس بَِّقبِّيَعةِّ السَّ
ذِّيُّ ، َوقَاَل : َحدِّيٌث َحَسٌن . (ًة فِّضَّ  َكاَنْت قَبِّيَعُة َسْيفِّ َرُسولِّ اَّللَِّّ   )لَِّما َرَوى أََنٌس ، قَاَل  ْمِّ  َرَواُه اأْلَثْ َرُم ، َوأَبُو َداُود ، َوالرتِّّ

ضَّةِّ ، أَنَا رَأَيْ ُتُه . َشاُم ْبُن ُعْرَوَة : َكاَن َسْيُف الزُّبَ رْيِّ حُمَلًّى بِّاْلفِّ  َوقَاَل هِّ
ةِ ) 
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ْنَطقَ و  أي : ْلَيُة مِّ َي َما َشَدْدت بِّهِّ َوَسَطك قَالَُه اخْلَلِّيُل يُ َباُ  لَُه حِّ  .ٍة َوهِّ
َي َكاخْلَاُتِّ   ضَّةِّ َوهِّ ًة بِّاْلفِّ َق حُمَالَّ َنَّ الصََّحابََة اَتََُّذوا اْلَمَناطِّ  .ألِّ
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 كأن يستعمله يف األسنان ، أو يف األنامل ، أو األنف ، أو غري ذلك .،   ما كان لضرورة أي : أن الذهب ال َيوز للرجل إال 
أن يتخذ أنفًا من  سحديث عن عرفجة بن أسعد )أنه أصيب أنفه يوم الكالب، فاَتذ أنفًا من ورق فأنَت عليه، فأمره النيب 

 الرتمذي وأبو داود وحسنه النووي . رواه هب (ذ
ذلك اليوم بضم الكاف ، وهو يوم معروف من أيام اْلاهلية كانت هلم فيه وقعة مشهورة ، والكالب اسم ملاء من مياه العرب كانت عنده الوقعة ، فسمي  ويوم الكالب ( هو) 

 ) اجملموع ( .    . يوم الُكالب ، وأما عرفجة الراوي فهو بفتح العني وهو عرفجة بن أسعد بن َكرِّب بن صفوان التميمي الفطاري 

فمتفق عليه، وقال  (إن اضطر إىل الذهب جاز استعماله  ) قول املصنف (1/312)(  اجملموع) رْحه هللا يف  قال النووي
 أصحابنا: فيبا  له األنف والسن من الذهب ومن الفضة، وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز " انتهى .

 ه .نه إال ما دعت الضرورة إليه ، كأنف الذهب، وما ربط به أسنانال يبا  اليسري من الذهب ، وال يبا  م : وقال ابن قدامة
 مثاله: رجل انكسر سنه، واحتاج إىل رباط من الذهب، أو سن من الذهب، فإنه ال بأس به... وقال الشيخ ابن عثيمني : .

 َيوز من الذهب ؛ ألنه ليس ولكن إذا كان ميكن أن َيعل له سنًا من غري الذهب ، كاألسنان املعروفة اآلن ، فالظاهر أنه ال
بضرورة ، ُث إن غري الذهب وهي املادة املصنوعة أقرب إىل السن الطبيعي من سن الذهب ، وكذلك إذا اسوّد السن ومل ينكسر، 

 ز . ) الشر  املمتع ( .فإنه ال َيوز تلبيسه بالذهب ؛ ألنه ال يعتِب ضرورة ما مل خيش تكسره أو تآكله ، فإنه َيو 
 رْحه هللا : عن حكم تركيب األسنان الذهبية ؟ يخ ابن عثيمنيوُسئل الش



 26 

األسنان الذهبية ال َيوز تركيبها للرجال إال لضرورة ، ألن الرجل ُيرم عليه لبس الذهب والتحلي به . وأما للمرأة فإذا ب : فأجا
ا ذهبًا ، إذا كان هذا مما جرت جرت عادة النساء أن تتحلى بأسنان الذهب فال حرج عليها يف ذلك ، فلها أن تكسو أسناهن

 .العادة بالتجمل به ، ومل يكن إسرافاً 
 1 فائدة :

 أما لغري ضرورة ، فيحرم على الرجل لبس الذهب من خاُت وغريه .
، َوُحرَِّم عَ  )قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّّ  َعْن َأِبِّ ُموَسى  يتِّ نَاثِّ أُمَّ َهُب َواسحَْرِّيُر إلِِّّ لَّ اَلذَّ ْم. ُأحِّ ،  (َلى ذُُكورِّهِّ َرَواُه َأْْحَُد، َوالنََّسائِّيُّ

َحُه  ذِّيُّ َوَصحَّ ْمِّ  .َواَلرتِّّ
حريراً يف ميينه وذهباً يف يساره وقال : هذان حرام على ذكور أميت ( رواه أبو داود وابن ماجه وزاد   علي قال ) أخذ النيب  وعن

 ) حل إلناثهم ( .
ونَ َهانَا َعْن َخواتِّيٍم أَْو ََتَتٍُّم  : ...بسبع ، وهنانا عن سبع هما ، قَاَل : أمرنا َرُسول هللا الِباءِّ بن عازب رضي هللا عن -عنو 

ضَّةِّ ،  َهبِّ ، َوَعْن ُشْرٍب بالفِّ َفٌق َعَليهِّ  ... (بالذَّ  . ُمت َّ
 ) أنه هنى عن خاُت الذهب ( .  عن النيب  وعن أِب هريرة -ج

ْن ذهٍب يف يدِّ رجٍل فَنزعه فطرحه ، َوقاَل  أن َرُسول هللا عن ابن عباس رضي هللا عنهما :  -د يَ ْعمُد أَحدُُكْم )  رأى خامَتًا مِّ
ْن نَاٍر فَ َيْجَعُلَها يف يَدِّهِّ !  ْع بِّهِّ . قَاَل : ال وهللا ال آُخُذُه   فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول هللاِّ  ((إِّىَل مَجَْرٍة مِّ : ُخْذ َخامَتََك انْ َتفِّ

 . رواه مسلم ( ْد َطَرَحُه رسوُل هللا أبَداً َوقَ 
َهب لِّلنَِّّساءِّ ، َوَأمْجَُعوا َعَلى حَتْرِّميه َعَلى الرَِّجال ، إِّالَّ َماقال النووي :  ُحكَِّي َعْن َأِبِّ َبْكر ْبن  َأمْجَع اْلُمْسلُِّموَن َعَلى إِّبَاَحة َخاَُت الذَّ

د ْبن َحْزم أَنَّهُ  د ْبن ُعَمر ْبن حُمَمَّ َذِّهِّ  حُمَمَّ اَلنِّ ، فَ َقائِّلهَما حَمُْجوج ِبِّ ْقاَلنِّ بَاطِّ أَبَاَحُه ، َوَعْن بَ ْعٌض أَنَُّه َمْكُروه اَل َحرَام ، َوَهَذانِّ الن َّ
َهب َواسحَْرِّير : ) إِّ  اأْلََحادِّيث الَّيتِّ ذََكرَها ُمْسلِّم َمَع إِّمْجَاع َمْن قَ ْبله َعَلى حَتْرِّميه لَُه ، َمَع قَ ْوله  نَّ َهَذْينِّ َحرَام َعَلى ذُُكور يفِّ الذَّ

نَاثَِّها ( . ّل إلِِّّ يتِّ حِّ  أُمَّ
 2 فائدة :

 :حكم لبس خاُت اسحديد 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

 حترمي لبسه . القول األول :
 ه ( .طرحب  أمر النيب أول اإلسالم ُث قال ابن بطال يف شرحه على البخاري : ) خاُت اسحديد كان يُلَبُس يف

ِّّ  أَنَّ َرُجاًل َجاَء إِّىَل  ) عن  بُ َرْيَدة-أ ن َشَبٍه ؛ النَّيبِّ ْنَك رِّيَح اأْلَْصَنامِّ ، َفَطَرَحُه ُُثَّ َجاءَ  َوَعَليهِّ َخاُتٌَ مِّ ُد مِّ  فَ َقاَل لَُه : َما لِّ َأجِّ
ْلَيةَ  ْن َحدِّيٍد ؛ فَ َقاَل : َما لِّ أََرى َعَلْيَك حِّ ْن َأيِّّ َشْيءٍ أَ  َوَعَلْيهِّ َخاُتٌَ مِّ ُذُه ؟ قَاَل :  ْهلِّ النَّارِّ ، َفَطَرَحُه ، فَ َقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّّ مِّ َأَتَِّّ

ثْ َقاالً  ُه مِّ ْن َورٍِّق َواَل تُتِّمَّ ْذُه مِّ  . ( اَتَِّّ
ْن َشَبٍه )  يَ ( َخاُتٌَ مِّ ونه ، وعند الرتمذي : بذلك لشبهه بالذهب يف ل هو اخلاُت من النحاس األصفر ، والشبه أرفع النحاس ومسُِّّ

  ."خاُت من صفر"
  . قال اخلطاِب والبيهقي يف الشعب : ألن األصنام كانت تتخذ من الشبه (ريح األصنام مال أجد منك)

لية أهل النا)   سل واألغالل ، وقيل : إمنا كرههالنار ِبالبسة السال قيل : هو زينة بعض الكفار يف الدنيا ، وقيل : زينتهم يف ر (حِّ
 ه . لنتن نيب ال
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ه مثقاالً  )  . أي ال يكون اخلاُت ثقياًل مبالغاً يف وزنه (وال تتمَّ
رجل جبانبه: يا أمري  أن عمرًا ضرب يد رجل ألنه يلبس خاُت ذهب، فقال( )  الطبقات) ابن سعد يف  دعن جاءوملا  -ب

 ر ( .أهل النا إنه حلية املؤمنني، أنظر أما أنا فخامتي من حديد، فقال له عمر: ذلك شر ،
 : أنه مكروه . القول الثاين

 وهذا قول مجهور العلماء .
 : جواز لبسه من غري كراهة . القول الثالث

 ) التمس ولو خامتاً من حديد ( . سحديث الباب يف قوله 
، فلوال أنه  إال بالتختمإذ أن اخلاُت ال ينتفع به  -أي اسحديد  –دليل على جواز التختم باخلاُت  وهذا :قال الشيخ ابن عثيمني 

 د .       ) نور على الدرب ( .التمس ولو خامتا من حدي جائز ما قال له النيب 
وابن عبد الِب يف  –كما تقدم   –كالبخاري  وقد جرى االستدالل ِبذا اسحديث على جواز التختم باسحديد مجٌع من أهل العلم 

 .أحكام اخلواُت ومجاعة  وابن رجب يف، والنووي يف اجملموع ، االستذكار 
 وأصحاب هذا القول ضعفوا أحاديث التحرمي .

، مجرة من نار" أو قال : "حلية أهل النار" "وعن عمر بن اخلطاب أنه قال يف خاُت الذهب وخاُت اسحديد : قال ابن عبد الِب
اإلباحة حىت  : أن األشياء على ، وال عن عمر ، وليس بثابت ، واألصل عن النيب  وقد روي مثل هذا مرفوعًا ، وال يتصل

 ه .  ) التمهيد ( .وال خيتلف يف صحت يثبت النهي ، وهذا يف كل شيء ، إال أن النهي عن التختم بالذهب صحيح ،
يف الصحيحني  النيب  وال حرج يف لبس اسحديد من الساعة واخلاُت ملا ثبت عن: - رْحه هللا - باز قال الشيخ عبد العزيز بن

هلذا اسحديث  يف التنفري من ذلك : فشاذ ، خمالف أما ما يروى عنه د  ( التمس ولو خامتًا من حدي )خاطب أنه قال لل
 ة ( .اوى إسالميح .   ) فتالصحي

فيه ال َتلو عن مقال ، وقد عارضها ما  يف رسالته أحكام اخلواُت : ) والصحيح عدم التحرمي ، فإن األحاديث وقال ابن رجب
 .هو أثبت منها ( 

اسحديد ، وفيه  ) ويف هذا اسحديث جواُز اَتاذ خاُت  -يف شر  حديث الواهبة نفسها  –على مسلم  يف شرحه وقال النووي
 ف ( .ُيكره ألن اسحديث يف النهي عنه ضعي خالف للسلف حكاه القاضي، وألصحابنا يف كراهته وجهان: أصحهما : ال

بِ والفِ ) 
َ
ه

َّ
 الذ

َ
اءِ مِن

َ
س

ِّ
 لِلن

ُ
اح

َ
ب

ُ
ي
َ
ا و

َ
ةِ م

َّ
سِهِ ض

ْ
ب

ُ
 بِل

َّ
ن

ُ
ه

ُ
ت
َ
اد

َ
 ع

ْ
ت

َ
ر
َ
ر ( . ج

ُ
 ولو كث

، َواْلعِّْقدِّ، َواْلُمَقلََّدةِّ، َواخْلَاُتَ للنساء جائز احمللق وغري احمللق ،  لبس الذهب  ، َواْلُقْرطِّ ْمُلوجِّ ، َوالدُّ َوارِّ ، َوالسِّّ ، َواخْلَْلَخالِّ   .َكالطَّْوقِّ
 وهذا قول مجاهري العلماء . 
يتِّ  ) السابقَسى َأِبِّ ُمو عن  -أ نَاثِّ أُمَّ َهُب َواسحَْرِّيُر إلِِّّ لَّ اَلذَّ مْ ُأحِّ  ( . ، َوُحرَِّم َعَلى ذُُكورِّهِّ

 حل إلناثهم ( .حريراً يف ميينه وذهباً يف يساره وقال : هذان حرام على ذكور أميت  ) أخذ النيب  وحديث علي أيضاً 
 وال غري حملق . وجه الداللة : اسحديث مل يستثن من الذهب شيئاً حملقاً 

ُّ ) ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ قَاَل ر َجابِّ وسحديث  -ب ا فَ رََغ نَ َزَل فَأََتى النَِّّساَء ،   قَاَم النَّيبِّ ْطرِّ ، َفَصلَّى فَ َبَدَأ بِّالصَّالَةِّ ُُثَّ َخَطَب ، فَ َلمَّ يَ ْوَم اْلفِّ
ُأ َعَلى يَدِّ بِّاَلٍل َوبِّاَلٌل بَاسِّ  َرُهنَّ َوْهَو يَ تَ وَكَّ ْطرِّ قَاَل اَل َوَلكِّْن َصَدقًَة َفذَكَّ ى فِّيهِّ النَِّّساُء الصََّدقََة . قُ ْلُت لَِّعطَاٍء زََكاَة يَ ْومِّ اْلفِّ ٌط ثَ ْوبَُه ، يُ ْلقِّ

َمامِّ َذلَِّك َويُذَكُِّرُهنَّ قَالَ  نَي . قُ ْلُت أَتُ َرى َحقًّا َعَلى اإلِّ ى فَ َتَخَها َويُ ْلقِّ يَنئٍِّذ ، تُ ْلقِّ ْقَن حِّ ْم ، َوَما هَلُْم اَل يَ ْفَعُلونَُه  إِّنَّهُ  يَ َتَصدَّ ( سحََقٌّ َعَلْيهِّ
 متفق عليه .
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 ) فتخها : هي اخلواتيم العظام ( .
ْطرِّ َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ ) قَاَل  -رضى هللا عنهما  -َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس -ج ْدُت الصَّالََة يَ ْوَم اْلفِّ  َوَأِبِّ َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َفُكلُُّهمْ  َشهِّ

 ُّ نَي َُيَلُِّّس الرَِّجاَل بَِّيدِّهِّ ، ُُثَّ أَقْ َبَل َيُشقُُّهْم َحىتَّ أََتى النَِّّساَء  اَّللَِّّ  ُيَصلِّّيَها قَ ْبَل اخْلُْطَبةِّ ُُثَّ خَيُْطُب بَ ْعُد ، فَ نَ َزَل َنيبِّ َفَكَأىنِّّ أَْنظُُر إِّلَْيهِّ حِّ
 ُّ َناُت يُ َبايِّْعَنَك َعَلى َأْن اَل ُيْشرِّْكَن بِّاَّللَِّّ َشْيئًا َواَل َيْسرِّْقَن َواَل يَ ْزنِّنَي َواَل يَ ْقتُ لْ إَِّذا جَ  َمَع بِّاَلٍل فَ َقاَل ) يَا أَي َُّها النَّيبِّ َن أَْواَلَدُهنَّ اَءَك اْلُمْؤمِّ

َن اآليَةِّ ُكلِّّ  نَّ ( َحىتَّ فَ رََغ مِّ نَّ َوأَْرُجلِّهِّ نَي فَ رََغ َواَل يَْأتِّنَي بِّبُ ْهَتاٍن يَ ْفرَتِّيَنُه بَ نْيَ أَْيدِّيهِّ َوقَاَلتِّ اْمَرأٌَة « . أَنْ َُتَّ َعَلى َذلَِّك » َها ُُثَّ قَاَل حِّ
ُرَها نَ َعْم يَا َرُسوَل اَّللَِّّ ، اَل يَْدرِّى اسحََْسُن َمْن هِّ  ْبُه َغي ْ َدٌة ملَْ َيِّ ْقَن » . قَاَل  يَ َواحِّ نَي اْلَفَتخَ « فَ َتَصدَّ  َوَبَسَط بِّاَلٌل ثَ ْوبَُه َفَجَعْلَن يُ ْلقِّ

 ( .ثَ ْوبِّ بِّاَلٍل  َواخْلََواتِّيَم يفِّ 
َخاِبَِّ  ويف رواية )  َها َوسِّ ُْرصِّ ُق خبِّ  ا ( .ُُثَّ أََتى النَِّّساَء فََأَمَرُهنَّ بِّالصََّدَقةِّ ، َفَجَعَلتِّ اْلَمْرأَُة َتَصدَّ

ى قُ ْرَطهَ )   ا ( .فََأَمَرُهنَّ بِّالصََّدَقةِّ ، َفَجَعَلتِّ اْلَمْرأَُة تُ ْلقِّ
 قال اسحافظ بضم اخلاء وسكون الراء هي اسحلقة الصغرية من الذهب أو الفضة ( .) خبرصها : 

 ) وسخاِبا : قالدة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب وال فضة ( .
 ) ُقرطها : كل ما علق على األذن فهو قرط سواء كان ذهباً أو فضة أو غري ذلك ( .

معها ابنة هلا ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من  رسول هللا وسحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) أن امرأة أتت -د
ذهب فقال هلا : أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : ال ، قال : أيسرك أن يسورك هللا ِبما يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال : فخلعتهما 

 وقالت : مها هلل ولرسوله ( رواه أبو داود . فألقتهما إىل النيب 
ما أنكر على الصحابية لبس السوارين ، ولكنه سأهلا  أن النيب  –وضوحاً جلياً  –الواضح يف هذا اسحديث  : من وجه الدللة

 . هل تؤدين الزكاة عليهما ؟ ولو كان لبس السوارين حمرماً لنهاها النيب 
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 ال زكاة يف حلي املرأة الذي تستعمله .أي : 
وبه قال ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وابن مسعود ، وأمساء ، وعمرة بنت عبد الرْحن ، واسحسن البصري ، وطاووس ، والشعيب ، 

 وابن املسيب .
 ب مالك ، والشافعي ، وأْحد . وهو مذه

 ال فرسه صدقة ( .) ليس على املسلم يف عبده و   ديث أِب هريرة  يف قوله سح-أ

 .أن أموال القنية ال زكاة فيها  هذا اسحديث أصل يف:  قال النووي
 .رواه البيهقي  س يف اسحلي زكاة () لي  يف قوله  ديث جابر وسح-ب

 . ، واملنذري ، وابن دقيق العيد  وزيأنه صححه : أبو زرعة ، وابن اْل فقد ذكر الشيخ البسام : وهذا خمتلف فيه :
 وضعفه األلباين .، باطل ال أصل له :  وقالالبيهقي ،  وضعفه :

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

 أمرهم بالزكاة يف ذلك . ية ما هو معروف ومل يثبت أنه صحابة كانت هلم أموال من اسحلأن ال-د
 وروي هذا القول عن مجع من الصحابة .-ه 

 فقد جاء عن جابر ) أنه سئل : أيف اسحلي زكاة ؟ قال : ال ، قيل : وإن بلغ عشرة آالف ؟ قال : كثري ( أخرجه عبد الرزاق .
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 ُث ال خيرج من حليهن الزكاة ( أخرجه مالك .وعن نافع ) أن ابن عمر كان ُيلي بناته وجواريه الذهب 
 : هذا اإلسناد يف غاية الصحة . قال الشنقيطي

 وعن أنس ) أنه سئل عن اسحلي ؟ فقال : ليس فيه زكاة ( أخرجه البيهقي .
لبس ويستعمل أن الزكاة إمنا َتب يف املال املعد للنماء ، واسحلي ليس معدًا لذلك ، ألنه خرج عن النماء بصناعته حليًا ي -و

 وينتفع به ، واملرأة إمنا متلكه بقصد االنتفاع الشخصي والتزين والتجمل ، ال بنية النماء واالستثمار .
 إىل وجوب الزكاة فيه . وذهب بعض العلماء :

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

 ، والصنعاين .املبارك، وابن شِبمة، والطحاوي، وابن حزم، وابن املنذر
 وهو مذهب أِب حنيفة .

  تعاىل .ورجحه الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمني رْحهما هللا
 أدلتهم :ورجحه احتياطاً : اخلطاِب ، والشنقيطي ، وأبو بكر اْلزائري ، وصاحل البليهي . 

ْرُهْم بَِّعَذاٍب أَلِّيمٍ لقوله تعاىل ) -أ ُقونَ َها يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ فَ َبشِّّ ضََّة َوال يُ ْنفِّ َهَب َواْلفِّ  ( . َوالَّذِّيَن َيْكنُِّزوَن الذَّ

عدم إخراج ما َيب فيهما من زكاة وغريها من اسحقوق ، واآلية عامة يف مجيع الذهب والفضة ، مل  ضة :واملراد بكنز الذهب والف
 َتصص شيئاً دون شيء ، فمن ادعى خروج اسحلي املبا  املستعمل من هذا العموم فعليه الدليل .

بِّ َذَهٍب َواَل فِّضٍَّة اَل ي ُ )  ما ثبت يف حديث مسلم من قوله -ب ْن َصاحِّ َياَمةِّ َما مِّ َها َحقََّها إِّالَّ إَِّذا َكاَن يَ ْوُم اْلقِّ ن ْ َؤدِّّى مِّ
َحْت َلُه َصَفائِّ  َها يفِّ  ُصفِّ َى َعَلي ْ ْن نَاٍر فَُأْحِّ َا َجْنُبُه َوَجبِّيُنُه َوَظهْ  نَارِّ َجَهنََّم فَ ُيكْ  َح مِّ  واسحديث عام .( رُُه  َوى ِبِّ

َّ  ) ْن َجدِّهِّ ٍب، َعْن أَبِّيهِّ، عَ َعْمرِّو ْبنِّ ُشَعيْ وسحديث -ج ْن َذَهٍب،  أَنَّ اِّْمَرأًَة أََتتِّ اَلنَّيبِّ ْسَكَتانِّ مِّ َوَمَعَها اِّبْ َنٌة هَلَا، َويفِّ يَدِّ اِّبْ َنتَِّها مِّ
نَي زََكاَة َهَذا؟" قَاَلْت: اَل. قَالَ   ... ( . فَ َقاَل هَلَا: "أَتُ ْعطِّ

  . إسناده صحيح  ل ابن امللقن : وقا . إسناده قوي  وقال النووي :  .إسناده قوي  : قال ابن حجر
 . إسناده حسن  وقال األلباين :  . رجاته اسحسن أقل 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 واسحاكال ، قال : هو حسبكِّ من النار (  ؤدين زكاهتن ؟ قلت : أتزين لك يا رسول هللا ، فقال : أت

 وصححه األلباين . .  إسناده حسن:  قال النووي
 : أحاب من قال بعدم الوجوب ) وهم اجلمهور ( عن أدلة من قال بالوجوب 

 ن اآلية واسحديث ، هذه عمومات ، وهلذا العموم أدلة َتصص معناه وتقيد اطالقه .قالوا : إ-أ

 ا األحاديث اليت فيها األمر بإخراج الزكاة ) كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغريه ( ففيها ضعف  أم -ب

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

 دلة من قال بعدم الوجوب : وأجاب من قال بالوجوب عن أ 

 أن حديث ) ليس يف اسحلي زكاة ( ضعيف .أجابوا : 

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

 القول األول ، وهللا أعلم . والراجح
 ابق يف اسحلي املبا  ، أما احملرم فقد نقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع على وجوب الزكاة فيه .ف الساخلالفائدة : 

 . الزكاة بغري خالف بني أهل العلم فيها   قال ابن قدامة :
 . حملرم فتجب الزكاة فيه باإلمجاع أما اسحلي ا:  ويقال النو 
 إذا اَتذت املرأة حلياً فيه صورة حمرمة .مثال : 
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 عِّد الذهب للكراء ، وهي األجرة .أُ أي : إن 
 . ب لنفقته ، كلما احتاج إىل النفقة باع منه ، ففيه الزكاةمثل رجل عنده ذه أو للنفقة :

 أو كان حمّرماً ففيه الزكاة .
 . حملرم فتجب الزكاة فيه باإلمجاع أما اسحلي ا:  قال النووي

 إذا اَتذت املرأة حلياً فيه صورة حمرمة .مثال : 
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 أي : أن زكاة الركاز اخلمس .
اْلاهلية ، ويعرف أنه من اْلاهلية إما باسم ملِّك من ملوكهم ، أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو حنو  ما وجد من دِّفن والركاز :

 ذلك من العالمات .
 الواجب فيه اخلمس .و

َفٌق َعَلْيه ِّ (  َويفِّ اَلرَِّكازِّ: َاخْلُُمسُ )  قَالَ   َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّّ  ُهَريْ َرَة  سحديث أِب  .ُمت َّ
 1فائدة : 

 الركاز لواجده .
 ألنه أحق به .-أ

 ولفعل عمر وعلي ، فإهنما دفعا باقي الركاز لواجده . -ب
 2فائدة : 

  ليس للركاز نصاب ، فيزكى قليله وكثريه .
 ُس ( .َويفِّ الرَِّّكازِّ اخْلُمُ ) ففي اسحديث السابق

 هو مذهب اْلمهور .عدم اشرتاط النصاب و فظاهره : 
 والشوكاين. ، والصنعاين ، واختاره: ابن املنذر  

 3فائدة : 
 من حني العثور عليه ، فال ينتظر دوران اسحول عليه .:  وقت إخراج زكاته

 4فائدة : 
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 سام الثمانية .مصرفه يكون ملصاحل املسلمني العامة ] بيت املال [ وال خيص به األقيكون 
 5فائدة : 

 واللقطة ؟الفرق بني الركاز 
 واللقطة تعرف ، فإن جاء صاحبها فهي له وإال فهي لواجدها .الركاز لواجده ، 
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 فكل شيء معد للتكسب والتجارة فهو عروض َتارة .، عروض التجارة : هي كل ما أعد للتج  ارة 
 للبيع ، أو ألنه يعرض ويزول وال يبقى عند صاحبه .ألهنا تعرض  مسيت عروض :

 ) وجتب الزكاة فيها ( .
 .أي : َتب الزكاة يف عروض التجارة 

 وهذا قول أكثر العلماء .
 . ة العروض يف قول أكثر أهل العلم َتب الزكاة يف قيم :  قال ابن قدامة
 . ، وهو مسبوق باإلمجاع  فيهاال زكاة  زعم بعض املتأخرين من أهل الظاهر أنْ :  وقال اخلطايب

 ومما يدل على وجوب الزكاة يف عروض التجارة :
َّا أَ قوله تعاىل ) -أ ْن طَيَِّّباتِّ َما َكَسْبُتْم َوممِّ ُقوا مِّ َن اأْلَرْ يَا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا أَْنفِّ  ض ( .ْخَرْجَنا َلُكْم مِّ

 . فكم ، إما بتجارة أو بصناعة بتصر يعين بذلك : زكوا من طيب ما كسبتم :  قال الطِبي
 .من التجارة قال : م ( من طيبات ما كسبتي من عدة طرق عن جماهد يف قوله ) ورو 

ْن وبوب البخاري يف صحيحه على هذه اآلية فقال : باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعاىل ) ُقوا مِّ يَا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا أَْنفِّ
َّا أَ  طَيَِّّباتِّ َما َكَسْبُتمْ  َن اأْلَرْ َوممِّ  ض ( .ْخَرْجَنا َلُكْم مِّ

 : وعموم هذه اآلية يوجب الصدقة يف سائر األموال ، فمن أخرج عروض التجارة منها فعليه الدليل .قال أبو بكر اجلصاص 
 ( يعين النبات .: قال علماؤنا ، قوله تعاىل ) ما كسبتم ( يعين التجارة ) ومما أخرجنا لكم من األرض  وقال أبو بكر العريب

ُه لِّْلبَ ْيعِّ ( َرَواُه أَبُو َداُوَد، َوإِّْسَناُدُه َلنيِّّ  قَاَل: ) َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّّ  َعْن مَسَُرَة ْبنِّ ُجْنُدٍب -ب َن اَلَّذِّي نَ ُعدُّ   .يَْأُمرُنَا؛ أَْن خُنْرَِّج اَلصََّدَقَة مِّ
ُّ َواسْحَاكِّم َعْن َأِبِّ َذرّ -ج اَرُقْطينِّ ْعت َرُسول اَّللَّ   وروى الدَّ بِّل َصَدقَت) يَ ُقوُل  قَاَل : مسِّ ، َويفِّ َها ، َويفِّ اْلَغَنم َصَدقَتَهايفِّ اإْلِّ

 ( . . اسحَْدِّيثزِّ َصَدقَته ..اْلبَ َقر َصَدقَتَها ، َويفِّ اْلب َ 
َواْلبَ زُّ بِّاْلَباءِّ َوالزَّاي )الثياب .( 6/4اجملموع )( : إسناده ال بأس به اه  . وصححه النووي يف 2/391قال اسحافظ يف "التلخيص" )

هَ  ُّ َواْلبَ ي ْ اَرُقْطينِّ ْن النَّاس َمْن  قِّيُّ . َواسحَْدِّيثأو نوع منها( . َكَذا َضَبَطُه الدَّ َووِّيُّ : َومِّ َحُه اسْحَاكِّم َوَتَكلََّم فِّيهِّ َغرْيه. َوقَاَل الن َّ َصحَّ
َفُه بَِّضمِّّ اْلَباءِّ َوبِّالرَّاءِّ َوُهَو   ه  .. َغَلٌط اَصحَّ

فهذا اسحديث دليل على وجوب الزكاة يف عروض التجارة ، ألن الثياب ال زكاة فيها إال إذا كانت للتجارة ، فتعني ْحل اسحديث 
 على ذلك .

افِّعِّّي -د َاس َعْن أَبِّيهِّ ، َوَعْبد الرَّزَّاق ، َوَأْْحَد ، وروى الشَّ ّ َعْن َأِبِّ َعْمرو ْبن ْحِّ اَرُقْطينِّ أَنَُّه قَاَل : ُكْنت أَبِّيُع اأْلُْدَم َفَمرَّ ِبِّ ُعَمر َوالدَّ
َا ُهَو يفِّ اأْلُْدم ، فَ َقالَ  نِّنَي ، إِّمنَّ ري اْلُمْؤمِّ  : قَ وِّْمه ُُثَّ َأْخرََج َصَدقَته . وضعفه ْبن اخلَْطَّاب فَ َقاَل لِّ : أَدِّّ َصَدقَة َمالِّك ، فَ ُقْلت : يَا أَمِّ

 ( ْلهالة أِب عمرو بن ْحاس. ولكن يشهد له األثر الثاين .828األلباين يف "إرواء الغليل" )
إَذا َخرََج اْلَعطَاُء مَجََع أَْمَواَل  وَعْن َعْبدِّ الرَّْْحَنِّ ْبنِّ َعْبدِّ اْلَقارِّّي قَاَل : ُكْنت َعَلى بَ ْيتِّ اْلَمالِّ َزَماَن ُعَمَر ْبنِّ اخلَْطَّابِّ ، َفَكانَ -ه 
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ارِّ ُُثَّ َحَسبَ َها ، دِّ . التُّجَّ اهِّ دِّ اْلَمالِّ َعْن اْلَغائِّبِّ َوالشَّ ْن َشاهِّ َدَها ، ُُثَّ َأَخَذ الزََّكاَة مِّ  .صححه ابن حزم  َغائِّبَ َها َوَشاهِّ
وعن ابن عمر قال ) ليس يف العروض زكاة إال ما كان للتجارة ( رواه ابن أِب شيبة ، والبيهقي ، وصححه ابن حزم ، والبيهقي -و

 والنووي .
 علماء اإلمجاع على ذلك :وحكى بعض ال

 قال أبو عبيد : أمجع املسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها ، أي : عروض التجارة .
 وقال ابن املنذر : وأمجعوا على أن يف العروض اليت تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها اسحول .

 بها التجــارة ( .
َ
 فيها حىت ينوي

َ
 ) وال زكاة

 لتجارة إال إذا نوى ِبا التجارة .أي : ال زكاة يف عروض ا
 فائدة :

 هل جمرد ما ينوي التجارة يكون للتجارة ، أو ال بد أن ميلكها بنية التجارة ؟
 املسألة هلا أحوال :

 إن ملكها بفعله بنية التجارة ، فهذه تكون للتجارة وفيها زكاة .  أوًل :

 اشرتى أرضاً يريد التجارة فيها .مثال :  
 ملكها بغري فعله ، كمن مات له مورث وورث بعده أرضاً ونوى ِبا التجارة .إن ثانياً : 

 املذهب ال تكون للتجارة ، ألنه ملكها قهراً .
 أهنا تكون للتجارة . والصحيح

 ملكها بفعله بغري نية التجارة ُث نوى ِبا التجارة :ثالثاً : 

 تجارة .املذهب ال تكون للتجارة ، ألنه حني ملكها مل يكن ناوياً لل
 أهنا تكون للتجارة بالنية .والصحيح 

 اشرتى سيارة ، فأراد أن يستعملها لألجرة ، ُث بدا له أن يعرضها للتجارة .مثال : 
. ) 

ً
 كامال

ً
 حوال

ٌ
 ) وهي نصاب

 أي : يشرتط يف عروض التجارة :
 ) ونصاِبا يقّوم بقيمة الذهب والفضة ( . أن تبلغ نصاباً .

 ارة فنقول يشرتط أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة يعين قيمة الذهب أو قيمة الفضة .فإذا كان عنده عروض َت
  غرامًا فإذا   595غرامًا فننظر إىل قيمة  595واألحوط اآلن نصاب الفضة ألن الفضة اآلن نازلة ، وتقدم أن نصاب الفضة

 .    ) املشيقح ( . وجبت عليه الزكاة لاير 600لاير فإذا كانت عنده عروض َتارة تساوي  600كانت قيمتها 
 ومضي سنة كاملة .

ها ( .
ُ
م
ّ
قو

ُ
 ) ثم ي

 هذه كيفية عروض التجارة ، يقّومها .
 1فائدة : 

 املعتِب يف التقومي بقيمة السلعة عند متام اسحول ، وال ُيق له أن يؤخرها بزمن يتغري فيه السعر .



 33 

 2فائدة : 
نها هل يقّومها ؟ نقول إذا كانت السلعة حال عليها اسحول وأصبحت يف ملكه زكاها وإن مل إذا كان هناك سلع مل يدفع التاجر مث

 ) وبل الغمامة ( .   ال يسقط وجوب الزكاة . –كما تقدم   –يدفع مثنها ، ألن الدْين 
 3فائدة : 

ونزواًل ، بل املعتِب يف تقوميها عند  ال يعتِب يف تقومي السلعة عند متام اسحول ما اشرتيت به ، وذلك ألن القيمة َتتلف ارتفاعاً 
 حلول اسحول .

 ها ال منها ( .) وخيرج زكاتها من قيمتِ 
 أي : الواجب يف زكاة عروض التجارة إخراج الزكاة من قيمتها ال من عينها .

أقمشة وثيابًا وإمنا خيرج فمثاًل صاحب البقالة ال خيرج الزكاة من املواد الغذائية اليت يبيعها أو صاحب األقمشة ال خيرج الزكاة 
 ا .يشرتيها لذاهتا وإمنا يقصد قيمتهألن هذه العروض املقصود منها القيمة فهو مل  القيمة،ملاذا ؟

 واسحنابلة .، والشافعية ، وهذا قول املالكية 
 أن الواجب إخراج زكاة العروض من قيمتها ال من عينها .

خرج منها ، وذلك قياسًا على بقية األموال اليت حدد قالوا : إن نصاب عروض التجارة معتِب بالقيم-أ
ُ

ة ، فوجب أن يكون امل
 نصاِبا بالعني .

وقالوا : إن القيمة هي حمل الوجوب يف زكاة العروض ، إذ الواجب إخراج ربع العشر ، وأما العروض فليست حماًل للوجوب ، -ب
 فكان اإلخراج من عينها كاإلخراج من غري اْلنس .

 أن الواجب إخراج زكاة العروض من عينها ال من قيمتها . إىلعلماء : وذهب بعض ال
 وهذا قول اسحنفية .

 إن الواجب إخراج ما يف يد املزكي وملكه ، وملكه عني العروض ال قيمتها . قالوا :
 .أنه َيزئ إخراج زكاة العروض من العروض إذا كان ملصلحة الفقري  إىلوذهب بعضهم : 
 مية .وهذا اختيار ابن تي

 القول األول .والراجح 
ضِ التجارة القِنية فال زكاة فيها ( .

ْ
 ) وإن نوى بعر

 أي : أن ما أعد للقنية واالستعمال فال زكاة فيه .
هِّ َصَدقٌَة  لَْيَس َعَلى اَْلُمْسلِّمِّ يفِّ َعْبدِّهِّ َواَل  ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  َعْن َأِبِّ ُهَريْ َرَة   .َواُه اَْلُبَخارِّّيُ  رَ ( يفِّ  فَ َرسِّ

 أنه ليس على املسلم فيما يقتنيه من العبيد واخليل زكاة ، فاألموال املعدة للقنية أو االستعمال ال زكاة فيها. ففي هذا احلديث 
، وِبذا قال  : هذا اسحديث أصل يف أن أموال القنية ال زكاة فيها ، وأنه ال زكاة يف اخليل والرقيق إذا مل تكن للتجارة قال النووي

 .العلماء كافة من السلف واخللف 
 .اسحديث نص على أنه ال زكاة يف العبيد وال اخليل ، وهو إمجاع فيما كان للخدمة والركوب :  وقال الصنعاين

 فليس على املسلم صدقة يف فراش البيت ، وأواين البيت ، وسيارة الركوب ، وما أشبه ذلك ، فكل ما اقتناه اإلنسانوعليه : 
 كان ، فليس فيه زكاة .لنفسه من أي شيء  
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 فائدة :
 هل يف اخليل زكاة ؟

 ذهب مجهور العلماء إىل أنه ال زكاة فيها إال إذا كانت للتجارة .
هِّ َصَدقَ للحديث السابق )  -أ  ة ( .لَْيَس َعَلى اَْلُمْسلِّمِّ يفِّ َعْبدِّهِّ َواَل يفِّ  فَ َرسِّ

 لكم عن صدقة اخليل والرقيق ( رواه الرتمذي وأبو داود .) قد عفوت  وسحديث علي . قال : قال  -ب
 وحكى الرتمذي عن البخاري تصحيح هذا اسحديث، وقد حسنه اسحافظ، وقال الدارقطين: الصواب وقفه على علي .

 باب زكاة الفطر
 صومه . املراد بزكاة الفطر : الصدقة اليت خيرجها املسلم عن نفسه أو عن غريه يف هناية شهر رمضان لتزكية

ويؤيده قوله يف بعض ” قال احلافظ :لكوهنا َتب بالفطر من رمضان ، وقد أضيفت إىل الفطر كما يف حديث ابن عمر اآليت .
 . “طرق اسحديث :  زكاة الفطر من رمضان

 ) وهي واجبة ( .
 أي : أن زكاة الفطر حكمها واجبة .

ُهَما قَالَ سحديث  َي َاَّللَُّ َعن ْ ،  فَ َرَض َرُسوُل َاَّللَِّّ  ) اِّْبنِّ ُعَمَر َرضِّ ْن َشعِّرٍي: َعَلى اَْلَعْبدِّ َواسْحُرِّ ْن مَتٍْر، أَْو َصاًعا مِّ ، َصاًعا مِّ ْطرِّ زََكاَة اَْلفِّ
َا أَْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروجِّ اَلنَّ  نَي، َوأََمَر ِبِّ َن اَْلُمْسلِّمِّ ، مِّ ، َواْلَكبِّريِّ ، َواأْلُنْ َثى، َوالصَّغِّريِّ َفٌق َعَلي  ( اَلصَّاَلةِّ اسِّ إِّىَل َوالذََّكرِّ  ه .ُمت َّ

 ) على كل مسلم ( . 
 أي : أهنا َتب على مسلم ، فال َتب على الكافر .

 وهو أمر متفق عليه . :  قال احلافظلقوله  ) من املسلمني ( -أ
سه ، وهذا متفق يدل على اشرتاط اإلسالم يف وجوب صدقة الفطر ، وأهنا ال َتب على الكافر عن نف(  من املسلمني)  فقوله
 م ( .سبل السال.         ) عليه 

 وألهنا طهرة ، والكافر ليس مكاناً للطهرة . -ب
أهنا واجبة على الصغري والكبري ، واْلمهور قالوا : َتب فطرة الصغري يف ماله ، واملخاطب بإخراجها وليه ، إن كان للصغري مال 

 وإال وجبت على من تلزمه نفقته .
 فائدة :

 ضيفت إىل الفطر ؟ملاذا أ
 قيل : أضيف إىل الفطر لكوهنا َتب بالفطر من رمضان . 

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

 2فائدة : 
 هل َتب زكاة الفطر على املسلم ولو مل يصم رمضان ملرض أو عذر ؟

 واجبة حىت ولو مل يصم ملرض أو عذر .نعم ،  
وذهب سعيد بن املسيب ، واسحسن البصري أهنا ال َتب إال على من صام ، واستدل هلما حبديث ابن عباس بلفظ ) صدقة 
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 الفطر طهرة للصائم ( . 
صال  ، أو من ، كمتحقق ال يذنب وأجيب بأن ذكر التطهري خرج خمرج الغالب ، كما أهنا َتب على من ال:  قال يف الفتح

 . أسلم قبل الغروب بلحظة 
 من حكم هذه الزكاة اغتناء الفقراء يف يوم العيد ، لئال يبتذلوا أنفسهم بالسؤال .وألن 

 ) والواجب عن كل شخص صاع من مترٍ ، أو زبيب ، أو بر ، أو شعي ، أو أقط ( .
 هذا قدر الواجب يف زكاة الفطر ، ونوع ما َترج منه .

 اع ] والصاع كيلوين وربع كيلو [ كما يف حديث ابن عمر السابق .: صفالقدر فيها 
 قط .جاء يف اسحديث : التمر ، أو الشعري ، أو الزبيب ، أو اإلوالنوع الذي َترج منه ما 

َي اَّللَُّ َعْنُه ، َسعِّيد اخْلُْدرِّيسحديث أِب  ْن طََعامٍ قال )  َرضِّ ْطرِّ َصاًعا مِّ ْن مَتٍْر ،  ُكنَّا خُنْرُِّج زََكاَة اْلفِّ ْن َشعِّرٍي ، أَْو َصاًعا مِّ ، أَْو َصاًعا مِّ
ْن زَبِّيبٍ  ْن أَقٍِّط ، أَْو َصاًعا مِّ  ( متفق عليه . أَْو َصاًعا مِّ

 فيخري يف إخراج زكاة الفطر بني هذه املذكورات .
 1 فائدة :

 عليه ، ويقول هو نافلة ، هل يكره ؟ قد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رْحه هللا عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أهنا صاع ويزيد
  .اسحمد هلل . نعم ، َيوز بال كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأْحد ، وغريمها ، وإمنا تنقل كراهيته عن مالك"ب :فأجا

 ( 25/70جمموع فتاوى ابن تيمية" )"  .وأما النقص عن الواجب فال َيوز باتفاق العلماء" انتهى
 1 فائدة :

 غري هذه األصناف املنصوص عليها على قولني : إخراج الزكاة من العلماء : يف حكم  اختلف
 : أنه ال َيزئ إخراج غري هذه األصناف املنصوص عليها . القول األول

 وهذا قول اسحنابلة .
َّ -أ ْطرِّ َأْجَناًسا َمْعُدوَدًة ، فَ َلْم ََيُْز اْلُعُدولُ  َأنَّ النَّيبِّ َنَّ ذِّْكَر اأْلَْجَناسِّ بَ ْعَد  فَ َرَض َصَدقََة اْلفِّ يَمَة َوَذلَِّك ألِّ َها ، َكَما َلْو َأْخرََج اْلقِّ َعن ْ

ريِّ ، فَ َتُكوُن َهذِّهِّ اأْلَ  ْفسِّ رِّ يَ تَ َعلَُّق بِّالت َّ يَف إىَل اْلُمَفسَّ رٌي لِّْلَمْفُروضِّ ، َفَما ُأضِّ خْ ْجَناُس َمْفُروَضًة فَ َيت َ ذِّْكرِّهِّ اْلَفْرَض تَ ْفسِّ ُ اإْلِّ َها َعنيَّ ن ْ . رَاُج مِّ
 ) املغين ( .

َرَها َعَدَل َعْن اْلَمْنصُ  -ب َنَُّه إَذا َأْخرََج َغي ْ نْ      َوألِّ يَمةِّ ، وََكَما َلْو َأْخرََج َعْن زََكاةِّ اْلَمالِّ مِّ َغرْيِّ  وصِّ َعَلْيهِّ ، فَ َلْم َُيْزِّ ، َكإِّْخرَاجِّ اْلقِّ
هِّ  ْنسِّ  . جِّ

 أنه َيوز إخراج زكاة الفطر من غري األصناف املنصوصة مما هو من قوت البلد ولو مع توفر األجناس املنصوصة . القول الثاين :
 وهذا قول اسحنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واختيار ابن تيمية .

ف املنصوصة معىن قياس األصناف غري املنصوصة مما هو من قوت البلد على املنصوصة ، وذلك ألنه ال يوجد يف األصنا -أ
 خيصها ومينع من قياس غريها عليها .

أن األصل يف الصدقات أهنا َتب على وجه املساواة للفقراء ، وزكاة الفطر ال َترج عن هذا الباب ، فجاز إخراجها من  -ب
ون غريها ألمروا غالب قوت البلد ، ويؤيده أن األصناف املنصوصة كانت هي غالب قوت أهل املدينة وقتها ، ولو كانوا يقتات

 باإلخراج مما يقتاتون .
 الراجح .وهذا القول هو 
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( : " وهذه كانت غالب أقواهتم باملدينة فأما أهل بلد أو حملة قوهتم غري 3/12رْحه هللا يف "إعالم املوقعني" ) قال ابن القيم
اسحبوب ، فإن كان قوهتم من غري اسحبوب ،   ذلك فإمنا عليهم صاع من قوهتم كمن قوهتم الذرة أو األرز أو التني أو غري ذلك من

كاللَب واللحم والسمك أخرجوا فطرهتم من قوهتم كائنا ما كان ، هذا قول مجهور العلماء ، وهو الصواب الذي ال يقال بغريه ، 
قيق وإن مل إذ املقصود سد حاجة املساكني يوم العيد ومواساهتم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ إخراج الد

  يصح فيه اسحديث " انتهى
ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبًا وال مثرًا ، بل سحمًا مثاًل ، مثل أولئك الذين يقطنون القطب  : وقال الشيخ ابن عثيمني

 ه .اللحم ، فالصحيح أنه َيزئ إخراجالشمال ، فإن قوهتم وطعامهم يف الغالب هو 
  .وهللا أعلم
 2فائدة : 

 خراج زكاة الفطر نقداً .ال َيوز إ
 وهذا مذهب مجاهري العلماء من املالكية ، والشافعية ، واسحنابلة .

 ) اجملموع ( .            . َتزئ القيمة يف الفطرة عندنا ، وبه قال مالك وأْحد وابن املنذر : ال يقال النوو 
 . ري (من شعمتر وصاعا  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 أن النيب  الدللة: وجه
 قط(.األطعامنا التمر والشعري والزبيب و  صاعا من طعام، وكان  كنا خنرجها على عهد رسول هللا ل )قا عن أِب سعيد -ب

املشروع  ونوا خيرجوهنا من غري الطعام، وتتابعهم على ذلك دليل على أنرضوان هللا عليهم مل يك : أن الصحابةوجه الدللة
 اً .إخراجها طعام

ا ) فتنقلب من شعرية ظاهرة ظهوره أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال املنصوص بالقيمة يؤدي إىل إخفائها وعدم-ج
 إىل صدقة خفية ( .

 د ( .) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو ر  قال -د
 أن ذلك خمالف لعمل الصحابة ، فقد كانوا خيرجوهنا من الطعام . -ه 
 عن نفسه ( . 

ُ
خرج

ُ
 ) في

 أي : خيرج اإلنسان عن نفسه وجوباً .
 فمن كان ينفق على نفسه وجبت عليه زكاة الفطر ، ولو كان صغرياً لغناه ِبال أو كسب ، وخيرجها أبوه عنه .

 .. ( .زكاة الفطر عن الصغري والكبري . ل هللا سحديث ابن عمر السابق ) فرض رسو 
ه ( . 

ُ
مون

َ
سلمٍ ي

ُ
 ) وعن م

 والبنت وغريهم ممن ينفق عليهم . تلزم الشخص فطرة من ميونه ، أي ينفق عليه ، كالزوجة واألم واألب واالبنو أي : 
 وهذا مذهب اسحنابلة .

أدوا صدقة الفطر عمن متونون ( ، ولكنه حديث ضعيف ،  قال  ) ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب  حبديثستدلوا : وا
 م .والنووي وابن حجر وغريه، والذهيب ، وابن العرِب ، والبيهقي ، ضعفه الدارقطين 
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 وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء ، فقد سئلوا : هل يلزم الزوج فطرة الزوجة اليت بينه وبينها نزاع شديد أم ال ؟
  .زكاة الفطر تلزم اإلنسان عن نفسه وعن كل من َتب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه " انتهى : بوا فأجا

 . (14/197واختاره أيضاً الشيخ ابن باز رْحه هللا ، كما يف "جمموع الفتاوى" ) 
 أنه ال يلزمه أن خيرج زكاة الفطر عن غريه .:  وذهب بعض العلماء

 نفيةوهو مذهب اسح 
ْن َشعِّرٍي َعَلى اْلَعْبدِّ َواسْحُرِّ َوالذََّكرِّ  ) فَ َرَض َرُسوُل اَّللَِّّ  السابقواستدلوا : حبديث اْبنِّ ُعَمَر  ْن مَتٍْر أَْو َصاًعا مِّ ْطرِّ َصاًعا مِّ زََكاَة اْلفِّ

نَي (  ْن اْلُمْسلِّمِّ  .َواأْلُنْ َثى َوالصَّغِّريِّ َواْلَكبِّريِّ مِّ
 على كل واحد من املسلمني ، واألصل : أن الذي خياطب بالواجب هو الشخص نفسه ففي اسحديث : أهنا واجبة

( : " فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على 154/  6وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمني رْحه هللا يف " الشر  املمتع " ) 
بنفسها ، وال َتب على الشخص عمن ينفق  اإلنسان بنفسه ، فتجب على الزوجة بنفسها ، وعلى األب بنفسه ، وعلى االبنة

  . عليه من زوجة وأقارب ، وألن األصل يف الفرض أنه َيب على كل واحد بعينه دون غريه " انتهى بتصرف
 سرته برضاهم فال بأس بذلك . ها عن أبإخراج لكن لو تِبع األب

 1فائدة : 
 عليه أن خيرج عنه زكاة فطر  ، ألن من شرطها اإلسالم كما تقدم ( فلو كان له قريب كافر فإنه ال َيب  .وعن ُمسلم  .. قوله )

 على الزوج املسلم أن خيرج زكاة الفطر عن زوجته الكتابية . –مثالً  –فال َيب 
)من املسلمني( ، وهو إمجاع ، قاله املاوردي ؛ ألهنا طهرة ، وليس  وال فطرة على كافر أصلي ؛ لقوله  ( مغين احملتاج) جاء يف 

  .أهلها ]أي : أهنا تطهري من الذنوب ، والكافر ال يطهره من ذنوبه إال اإلسالم[ انتهىمن 
وال َيب عليه إال فطرة مسلم ، فأما إذا كان املؤدي عنه كافراً فال َيب عليه فطرته، ب ( املهذ) يف  قال أبو إسحق الشريازيو 

ى عنه ، والكافر ال يلحقه ن القصد بالفطرة تطهري املؤدَّ سحديث ابن عمر : )على كل ذكر وأنثى حر وعبد من املسلمني( وأل
  .تطهري

ال الشافعي واألصحاب : وال يلزمه إال فطرة مسلم ، فإذا كان له قريب أو زوجة أو مملوك كافر يلزمه نفقتهم ، : ق يقال النوو و 
 اجملموع ( . ر .            )وال يلزمه فطرهتم بال خالف عندنا ، وبه قال مالك وأْحد وأبو ثو 

املسلم ال واتفقوا على أن  :قوله )والذكر واألنثى( ظاهره وجوِبا على املرأة سواء كان هلا زوج أم ال ... ُث قال " وقال احلافظ
 ة .خيرج عن زوجته الكافر 

 2فائدة : 
قال ) ليس يف العبد صدقة  يستثىن من ذلك العبد فال زكاة عليه ، وإمنا َتب على سيده ، سحديث أِب هريرة . أن رسول هللا 

 إال صدقة الفطر ( متفق عليه .
 عن قوت يومه وليلته )  

ً
 .(إذا كان ذلك فاضال

)  شرط لوجوب الزكاة ، وهو أن يكون غنيًا ، والغين يف باب زكاة الفطر كونه واجدًا قوت يومه وليلته ومن ميون لقوله  هذا
 ابدأ ِبن تعول ( رواه البخاري .

 د ، ألن املقصود من زكاة الفطر إغناء الفقري يف ذلك اليوم .وهذا أمر الب
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  وكان أْحد يستحبه وال يوجبه ، وكان عثمان نقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك ، أن زكاة الفطر أهنا ال َتب على اْلنني ، و
 خيرجها عنه .

 ) وتسن عن اجلنني ( .
 أي : يسن إخراج زكاة الفطر عن اْلنني يف بطن أم  ه .

 لفعل عثمان .
 وال َتب .

 ه .قد ذكر الشوكاين: أن ابن املنذر نقل اإلمجاع على أهنا ال َتب عن اْلنني، وكان أْحد يستحبه وال يوجبو 
راجها يوم العيد قبل الصالة ( .

ْ
 ) واألفضل إخ

 خراج زكاة الفطر : وهو يوم العيد قبل الصالة .هذا أفضل وقت إل
يَ  اْبنسحديث  -أ ُهَما ، قَاَل  ُعَمَر ، َرضِّ ْن َشعِّرٍي َعَلى اْلَعْبدِّ  فَ َرَض َرُسوُل هللاِّ ) اَّللَُّ َعن ْ ْن مَتٍْر ، أَْو َصاًعا مِّ ْطرِّ َصاًعا مِّ زََكاَة اْلفِّ

نَي  َن اْلُمْسلِّمِّ  متفق عليه .(  النَّاِس ِإىَل الصَّاَلةِ  َوَأَمَر هِبَا َأْن تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروجِ َواسْحُرِّ َوالذََّكرِّ َواألُنْ َثى َوالصَّغِّريِّ َواْلَكبِّريِّ مِّ

ُهَما قَالَ  -ب َي َاَّللَُّ َعن ْ ، َوطُْعَمًة  فَ َرَض َرُسوُل َاَّللَِّّ ) َوَعنِّ اِّْبنِّ َعبَّاٍس َرضِّ ، َوالرََّفثِّ َن اَللَّْغوِّ ؛ ُطْهَرًة لِّلصَّائِّمِّ مِّ ْطرِّ زََكاَة اَْلفِّ
 ، َن اَلصََّدقَاتِّ ِة َفِهَي زََكاة  َمْقُبوَلة  َفَمْن َأدَّاَها قَ ْبَل اَلصَّاَل لِّْلَمَساكِّنيِّ َي َصَدَقٌة مِّ  د .َرَواُه أَبُو َداوُ  (، َوَمْن أَدَّاَها بَ ْعَد اَلصَّاَلةِّ َفهِّ

 ) وتكره بعدها ( .
 أي : يكره إخراج زكاة الفطر يوم العيد بعد الصالة .

  ُيصل اإلغناء هلم يف اليوم كله.ذا أخرها بعد الصالة مل، فإ)أغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم( رواه سعيد بن منصور لقوله 
 : إىل حترمي تأخريها إىل بعد صالة العيد . وذهب بعض العلماء

 وهذا اختيار ابن القيم .
 ) وحيرم تأخيها عن يوم العيد مع القدرة ( .

 أي : ُيرم أن يؤخر إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد بال عذر .
َن اَلصَّ بق )سحديث ابن عباس السا َي َصَدَقٌة مِّ َي زََكاٌة َمْقُبوَلٌة، َوَمْن أَدَّاَها بَ ْعَد اَلصَّاَلةِّ َفهِّ  .َدقَاتِّ ( َفَمْن أَدَّاَها قَ ْبَل اَلصَّاَلةِّ َفهِّ

 فائدة :
 ء .فإن أخرها ) يعين زكاة الفطر ( عن يوم العيد أُث ولزمه القضا :قال ابن قدامة 

، على إخراجها أُث يرى املالكية والشافعية واسحنابلة أن من أخر زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة (ةاملوسوعة الفقهي)جاء يف و 
 ء .ولزمه القضا
جز

ُ
 ) وي

ُ
 قبل العيد بيومني ( . ئ

 أي : َيوز إخراجها قبل العيد بيومني .
 .مذهب املالكية واسحنابلة وهذا 

طرِّ بَِّيوٍم أَو يَوَمنيِّ (  ابن عمر رضي هللا عنهما وفيه : ) وََكانُوا سحديث   ي .رواه البخار يُعُطوَن قَبَل الفِّ
( قال مالك : أخِبين نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل 1/385وقال بعضهم قبل العيد بثالثة أيام ، ملا يف "املدونة" )

 . الذي َتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة
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 . وهو اختيار الشيخ ابن باز رْحه هللا
 .َيوز من أول شهر رمضان  : إىل أنه وذهب بعض العلماء

 .وهو املفىت به عند اسحنفية والصحيح عند الشافعية  
قالوا : ألن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببني جاز تعجيلها ، كما َيوز تعجيل زكاة املال بعد ملك 

 . النصاب قبل متام اسحول
 َيوز إخراجها قبل العيد بأكثر من يومني .والراجح أنه ال 

 ما يلزم الواحد ( . 
ُ
 ما يلزم اجلماعــة ، واجلماعة

ُ
ى الواحد

َ
عط

ُ
 أن ي

ُ
 ) وجيوز

 أي : لو كان عند اإلنسان مخس فطر ، فيجوز أن يعطيها لفقري واحد .
 وكذلك إذا كان عنده فطرة واحدة ، فيجوز أن يعطيها مخسة فقراء .

 املعطى ومل يقدر اآلخذ . قدر ألن النيب 
اَلفًا ل:  قال ابن قدامة َد اَل نَ ْعَلُم فِّيهِّ خِّ َها َكمَ ، ألَِّ إْعطَاُء اْلََْماَعةِّ َما يَ ْلَزُم اْلَواحِّ ن ْ قََّها ، فَ َِبَِّئ مِّ ا َلْو نَُّه َصَرَف َصَدقَ َتُه إىَل ُمْسَتحِّ

ٍد   .َدفَ َعَها إىَل َواحِّ
 1 فائدة :

 اليتيم .حىت على كاة الفطر واجبة ز 
ْن َرَمَضاَن َعَلى النَّاسِّ  ابن عمر رضي هللا عنهما قال : )فَ َرَض رسول هللا  لعموم حديث ْطرِّ مِّ  ... ( .زََكاَة اْلفِّ

 . واليتيم داخل يف عموم الناس
راج زكاة الفطر عنه ؛ لغناه وعليه ، فإن كان اليتيم ميلك مااًل خيرج منه زكاة الفطر ، فالزكاة واجبة عليه يف ماله ، وال يلزم كافله إخ

 . ، فإن تِبع كافله باإلخراج عنه أجزأه ذلك
 )اجملموع( ر. منهم مالك وأبو حنيفة وابن املنذ، وبه قال اْلمهور له مال وجبت فطرته يف ماله عندنااليتيم الذي : قال النووي 

سبق من اخلِب ، ولو يتيمًا ، فتجب يف ماله نص وهي واجبة على كل مسلم ... ذكر وأنثى كبري وصغري ؛ ملا  :وقال البهويت 
 . ) كشاف القناع ( .[ عليه ]يعين : اإلمام أْحد

ن أما إن كان اليتيم ال ميلك مااًل ، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً النفقة على هذا اليتيم من أقاربه ، أما كافله فال يلزم أ
 . يزكي عنه ، ألنه متِبع بالنفقة عليه

ذا مذهب اْلمهور )منهم األئمة الثالثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي( ؛ ألهنم يقولون ؛ بأن زكاة الفطر واجبة على كل وه
  . مسلم وعلى من تلزمه مؤنتهم . وكافل اليتيم متِبع بالنفقة فال تلزمه زكاة الفطر عن اليتيم

 2فائدة : 
 ر ( . يرفع إىل هللا إال بزكاة الفطالشهر رمضان معلق بني السماء واألرض و ورد حديث )  

 وهذا اسحديث ال يصح .
) شهر رمضان قال  أن النيب  عزاه السيوطي يف "اْلامع الصغري" البن شاهني يف "ترغيبه" والضياء عن جرير بن عبد هللا 

 ر ( .ال يرفع إىل هللا إال بزكاة الفطمعلق بني السماء واألرض و 
وي يف "فيض القدير" سبب ضعفه فقال : "أورده ابن اْلوزي يف "الواهيات" وقال : ال يصح ، فيه وضعفه السيوطي ، وبني املنا

 . " حممد بن عبيد البصري جمهول
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وقال : " ُث إن اسحديث لو صح لكان ظاهر الداللة على أن قبول صوم  " وضعفه األلباين يف : سلسلة األحاديث الضعيفة
. واسحديث من أهل العلم يقول به .. اً جها مل يقبل صومه ، وال أعلم أحد، فمن مل خير  رمضان متوقف على إخراج صدقة الفطر

 ح .يس بصحيل
 3فائدة : 

  :من جنسني فأكثر ، على قولني اً تلطخم اً هاء يف حكم إخراج زكاة الفطر صاعاختلف الفق
 .ال يصح وال َيزئ :  القول األول

 .ول الشافعية ، وابن حزم الظاهري وهو ق
،  ث وقفوا مع ظاهر النصوص اليت بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام ، فإذا أخرج نصف صاع من نوعحي 

  . من آخر ، مل ميتثل ما ورد يف النص اً ونصف
 .يصح وَيزئ :  القول الثاين

 .وهو قول اسحنفية واسحنابلة 
 .الطعام ُيقق املقصود من كفاية الفقري ، وتطهري النفس ، وإخراج الصدقةمن  اً خمتلط اً فتوا إىل املعىن ، فقالوا إن صاعفقد الت 

 والراجح األول .
 4فائدة : 

 . ذكر العلماء رْحهم هللا أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن ال باملال ، فتخرج يف املكان املوجود فيه الشخص ليلة العيد
 . الذي وجبت عليه فيه ، سواء كان ماله فيه أو مل يكن " انتهى فأما زكاة الفطر فإنه خيرجها يف البلدة : قال ابن قدام

 5فائدة : 
  .كاة الفطر تعطى الفقراء واملساكنيز 

ْن اللَّْغوِّ َوالرََّفثِّ ، َوطُْعَمًة لِّلْ  قَاَل : )فَ َرَض َرُسوُل اَّللَِّّ  -السابق  –سحديث اْبنِّ َعبَّاٍس  ْطرِّ ، ُطْهرًَة لِّلصَّائِّمِّ مِّ ( زََكاَة اْلفِّ  .َمَساكِّنيِّ
  .َتصيص املساكني ِبذه الصدقة" انتهى وكان من هديه :  مقال ابن القي

 باب إخراج الزكاة .
 
ُ
 تأخي

ُ
 الزكاة عن وقتِ وجوبِها ( . ) ال جيوز

 أي : ال َيوز وُيرم أن يؤخر املزكي زكاته عن وقت وجوِبا ، فمىت حال اسحول وجب املبادرة بإخراجها .
 .اء الزكاة ، واألمر يقتضي الفور بإيتألن هللا أمر -أ

 ) املغين ( .    وأيضاً فإن حاجة الفقراء ناجزة ، وحقهم يف الزكاة ثابت ، فيكون تأخريها عنهم منعاً سحقهم يف وقته . -ب 
ومجهور  إذا وجبت، ومتكن من إخراجها، ومل َيز تأخريها، وبه قال مالك وأْحد َيب إخراج الزكاة على الفور ي :قال النوو 

 ر .       ) اجملموع ( .العلماء؛ لقوله تعاىل: )َوآُتوا الزََّكاَة( واألمر على الفو 
 . إن اخلري ينبغي أن يبادر به فإن اآلفات تعرض ، واملوانع متنع ، واملوت ال يؤمن ، والتسويف غري حممود: قال ابن بطال
 ب .املذموم وأرضى للرب وأحمى للذن وأبعد عن املطلوهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة : : وزاد غريه قال ابن حجر

 ) إال لضررٍ ( . 
 أي : إذا كان هناك ضرر عليه فيجوز له التأخري .
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اعِّي ،قال ابن قدامة : ...  يءِّ السَّ ْثُل َمْن َُيُوُل َحْولُُه قَ ْبَل جمِّ ْخرَاجِّ ، مِّ يلِّ اإْلِّ َوخَيَْشى إْن  فََأمَّا إَذا َكاَنْت َعَلْيهِّ َمَضرٌَّة يفِّ تَ ْعجِّ
ريَُها  ْنُه َمرًَّة ُأْخَرى ، فَ َلُه تَْأخِّ اعِّي مِّ هِّ َأَخَذَها السَّ  َنصَّ َعَلْيهِّ َأْْحَُد .، َأْخَرَجَها بِّنَ ْفسِّ

 ِّّ ريَُها ؛ ؛ لَِّقْولِّ النَّيبِّ َواَها ، فَ َلُه تَْأخِّ هِّ أَْو َماٍل لَُه سِّ َها َضَررًا يفِّ نَ ْفسِّ َي يفِّ إْخرَاجِّ رَاَر )   وََكَذلَِّك إْن َخشِّ َنَُّه إَذا ( اَل َضَرَر َواَل ضِّ َوألِّ
رُي الزََّكاةِّ أَْوىَل . يِّّ لَِّذلَِّك ، فَ َتْأخِّ رُي َقَضاءِّ َدْينِّ اآْلَدمِّ  ) املغين ( .   َجاَز تَْأخِّ

 ) أو مصلحــة ( .
 مصلحة يف تأخري الزكاة فال بأس .هناك أي : إذا كان 

شهر رمضان رغبة يف حصول األجر ، لكن يف بعض األيام األخرى كأيام الشتاء اليت ال  مثال : أكثر الناس خيرجون زكاهتم يف
 توافق رمضان قد يكون الفقراء أشد حاجة ، فلو أخرها املزكي إىل هذا الوقت جاز ذلك ، ألن يف ذلك مصلحة ملستحقيها .

 يف مالِ صبيٍ وجمنون ( . 
ُ
 ) وجتب

 الزكاة يف مال الصيب واجملنون ، وهذا قول مجاهري العلماء . وهذه املسألة تقدمت ، وأن الراجح وجوب
ها إال بنية ( . 

ُ
 ِإخراج

ُ
 ) وال جيوز

 نية من املخرج . ألن الزكاة عبادة وقربة حتتاج إىلأي : َتب النية على املخرج ، 
 ألن إخراج املال يكون للزكاة ويكون للصدقة ، وال ُيدد نوع اإلخراج إال النية . 

 ) إمنا األعمال بالنيات ( . وقد قال 
ال يصح أداء الزكاة إال بالنية ، وِبذا قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأْحد وأبو ثور وداود ومجاهري العلماء ؛ لقوله :  يقال النوو 
 َا لُِّكلِّّ اْمرٍِّئ َما نَ َوى( ؛ وشذ عنهم األوزاعي فقا َا اأَلْعَماُل بِّالنِّّيَّاتِّ ، َوإِّمنَّ ال نية كأداء ل : ال َتب ويصح أداؤها ب: )إِّمنَّ

 ن .                  ) اجملموع ( .الديو 
 .َعامَّةِّ اْلُفَقَهاءِّ َأنَّ النِّّيََّة َشْرٌط يفِّ أََداءِّ الزََّكاةِّ  ْذَهبَ  قال ابن قدامة :و 

ِّّ ل َا اأْلَْعَماُل بِّالنِّّيَّاتِّ )  َقْوُل النَّيبِّ  .َوأََداُؤَها َعَمٌل ( إمنَّ
َن ََّها عَِّباَدٌة تَ تَ نَ وَُّع إىَل فَ ْرٍض َونَ ْفٍل ، فَافْ تَ َقَرْت إىَل النِّّيَّةِّ وَ    .    ) املغين ( .ألِّ

ز أن يفعلها الغري عنه وهلذا وجبت فيها النية ، ومل َي ، نت حقاً مالياً ، فإهنا واجبة هللفإن الزكاة ، وإن كا ...  ابن تيمية : وقال
 ه .بال إذن

 ح .لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغري إذنه: مل يصح، وإال ص ي :وقال املرداو 
ة . ) نور كل من أخرج زكاًة عن شخص مل يوكله ، فإهنا ال َتزئه عنه ؛ ألن الزكاة البد فيها من الني:  قال الشيخ ابن عثيمني

 على الدرب ( .
 فائدة : 

 عليه ، ويسأل هل ُيسبها من زكاة العام القادم ؟ هذا السائل أخرج زكاة أكثر مما: قال الشيخ ابن عثيمني 
: )إمنا  نقول : ال ُيسبها من زكاة العام القادم ؛ ألنه مل ينوها عنه ، ولكن تكون صدقة تقربه إىل هللا عز وجل ؛ لقول النيب 

 . (18/309األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امرئ ما نوى(" انتهى. "جمموع فتاوى ابن عثيمني" )
 ) الباب املفتو  ( .   أيضاً : "إذا أخرج اإلنسان زيادة عن الزكاة يظن أن ذلك الواجب عليه فإنه صدقة . وقال
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ها بنفسهِ ( .
َ
 أن يفرق

ُ
 ) واألفضل

 أي : أن األفضل واألكمل أن يقوم صاحب الزكاة بتفريق زكاته بنفسه بدون توكيل .
نْ  نٍي مِّ َا إىَل مُ  لَِّيُكوَن َعَلى يَقِّ هَ ُوُصوهلِّ قِّّ  ا .           ) املغين ( .ْسَتحِّ

 ) اجملموع ( .ل .      على ثقة من تفريقه خبالف الوكي ألنه يكون
ولينال أجر القيام بتفريقها ، وليِبىء ذمته بيقني ، ويدفع عن نفسه املذمة وال سيما إذا كان غنيًا مشهورًا ، ورِبا ينال دعوة 

وهو يف وقت كربة فيتذكرها الفقري ويدعو له كل ما تذكره ، لكن َيوز أن يوكل من يدفعها صادقة من فقري ، ورِبا يعطيها للفقري 
 ) الشر  املمتع ( .    عنه .

 1فائدة : 
 الزكاة . التوكيل يف توزيعَيوز 

، م أْحد[]يعين اإلما، نص عليه حيح . لكن يشرتط فيه أن يكون ثقةَيوز التوكيل يف دفع الزكاة . وهو ص ( اإلنصاف) اء يف ج
 ب .على الصحيح من املذهوأن يكون مسلماً ، 

له أن يوكل يف صرف الزكاة اليت له تفريقها بنفسه...وإمنا جاز التوكيل يف ذلك مع أهنا عبادة ؛ ألهنا تشبه قضاء  :وقال النووي 
 التوكيل بال خالف ؛ ألنه يكون وتفريقه بنفسه أفضل منالوكالة لغيبة املال وغري ذلك... الديون ؛ وألنه قد تدعو اسحاجة إىل

 ل .                     ) اجملموع ( .على ثقة من تفريقه خبالف الوكي
 2فائدة : 

ل بتوزيعه .  اختلف الفقهاء يف حكم أخذ الوكيل لنفسه من مال الزكاة املوكَّ
 ال َيوز أن يأخذ . فقيل :

به الغين حبجة أنه سيوزعها ُث يأخذها هو فما اسحكم يف هذا عن رجل فقري يأخذ الزكاة من صاح :ن عثيمني سئل الشيخ اب
 العمل ؟

ذا حمرم عليه وهو خالف األمانة ، ألن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغريه ، وهو يأخذه لنفسه ، وقد ذكر ب : هفأجا
هذا الشخص أن يبني لصاحبه أن أهل العلم أن الوكيل ال َيوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه ، وعلى هذا فإن الواجب على 

ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسه ، فإن أجازه فذلك ، وإن مل َيزه فإن عليه الضمان   أي يضمن ما أخذ لنفسه ليؤدي 
 .به الزكاة عن صاحبه

ْسكِّنٌي ، أَوْ  قال ابن قدامة : َلُه يفِّ إْخرَاجِّ َصَدَقٍة َعَلى اْلَمَساكِّنيِّ َوُهَو مِّ ُهْم ، أَْو  إِّْن وَكَّ ن ْ أَْوَصى إلَْيهِّ بِّتَ ْفرِّيقِّ ثُ ُلثِّهِّ َعَلى قَ ْوٍم َوُهَو مِّ
هِّ َعَلى َمْن يُرِّيُد ، أَْو َدْفعِّهِّ إىَل َمْن َشاَء ، فَاْلَمْنُصوُص َعْن َأْحَْ  ْنُه َشْيًئاَدَفَع إلَْيهِّ َمااًل َوأََمرَُه بِّتَ ْفرِّيقِّ ، فَإِّنَّ  َد أَنَُّه اَل ََيُوُز لَُه َأْن يَْأُخَذ مِّ
ْنُه َشيْ  ِّّ َوُهَو حُمَْتاٌج ، َفاَل يَْأُكْل مِّ َنَّ إْطاَلَق َأْْحََد قَاَل : إَذا َكاَن يفِّ يَدِّهِّ َماٌل لِّْلَمَساكِّنيِّ َوأَبْ َوابِّ اْلِبِّ يذِّهِّ ؛ َوَذلَِّك ألِّ َا أََمَرُه بِّتَ ْنفِّ ًئا ، إمنَّ

 ) املغين ( .    . هِّ َلْفظِّ اْلُموَكِّلِّ يَ ْنَصرُِّف إىَل َدْفعِّهِّ إىَل َغرْيِّ 
 َيوز له أن يأخذ ما دام أنه ) أي الوكيل ( من املصارف الثمانية ، ومل ُيدد املوكل شخصاً معيناً . وقيل :

 ألنه داخل ضمن مصارف الزكاة املذكورة يف اآلية .
ُل َأْن ََيُوَز لَُه اأْلَْخُذ إَذا تَ َناَولَُه ُعُموُم اللَّ  قال ابن قدامة : َنَّ اْلَمْعىَن الَّذِّي َحَصَل بِّهِّ َوَُيَْتمِّ َمْت ، َوألِّ ْفظِّ ، َكاْلَمَسائِّلِّ الَّيتِّ تَ َقدَّ

ٌق فِّيهِّ ، َواللَّْفُظ ُمتَ َناوٌِّل لَُه ، َفَجاَز لَُه اأْلَْخُذ َكَغرْيِّهِّ . ْستِّْحَقاُق ُمَتَحقِّّ  ) املغين ( .   االِّ
 3فائدة : 
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 هار ؟هل األفضل اإلسرار يف إخراج الزكاة أم اإلظ
 . ألفضل إظهار الزكاة املفروضة وإعالهنا ألجل أن يقتدي به غريه ، ولئال ُيساء الظن به ، فيظن بعض الناس أنه ال خيرج زكاةا

 . لكن ... إذا خشي على نفسه من الرياء ، أو خشي أن يكون يف ذلك إيذاء للفقري ، وكسر قلبه ، فاألوىل اإلسرار ِبا
لزكاة إظهار إخراجها ؛ لرياه غريه فيعمل عمله ، ولئال يساء الظن به ، وهذا كما أن الصالة املفروضة األفضل يف ا:  قال النووي

 م .   ) اجملموع ( .اإلخفاء يف نوافل الصالة والصو  يستحب إظهارها ، وإمنا يستحب
ّر ، قَاَل اْلُعَلَماء : َوَهَذا يفِّ َويفِّ َهَذا اسحَْدِّيث َفْضل صَ : قوله ) ورجل تصدق بصدقة فأخفاها .... ( رمحه هللا وقال  َدقَة السِّّ

ْن الرِّيَاء .  ْخاَلص َوأَبْ َعد مِّ َنَُّه أَقْ َرب إِّىَل اإْلِّ ّر فِّيَها أَْفَضل ؛ ألِّ َوَهَكَذا  َوَأمَّا الزََّكاة اْلَواِجَبة فَِإْعاَلهنَا َأْفَضل ،َصَدَقة التََّطوُّع فَالسِّّ
 ل .         ) شر  مسلم ( .، َوإِّْسرَار نَ َوافِّلَها أَْفضَ ئِّضَها أَْفَضل ُحْكم الصَّاَلة فَإِّْعاَلن فَ رَا

  : ال ابن العريبوق
َ

الَف أنَّ إْظَهاَرَها أَفَضُل، َكَصالةِّ الَفْرضِّ َوَسائِّرِّ فَ رَائِّضِّ الشرِّيَعةِّ؛ أَلنَّ امل ا َصَدقَُة اْلَفْرضِّ َفال خِّ َا أَمَّ رَء ُُيْرُِّز ِبِّ
ُم مَ   ه .الَ إسالَمُه، َويَعصِّ

 ب .    ) اإلنصاف ( .على الصحيح من املذه يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقاً :  وقال املرداوي
وال خالف بني أئمة العلم أن إعالن صدقة الفريضة أفضل من إسرارها ، وأن إسرار صدقة النافلة أفضل من :  قال ابن بطالو 

اء كلها وقال سفيان : ) إن َتفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم ( قال : إعالهنا....وكذلك مجيع الفرائض ، والنوافل يف األشي
 ) شر  البخاري ( .  . سوى الزكاة ، وهذا قول كاإلمجاع " انتهى

الناس على  إظهار إخراج الزكاة وإعالنه...قال الطِبي : أمجع ج :فيما ينبغي مراعاته حال اإلخرا  ( ةاملوسوعة الفقهي) وجاء يف 
 ل .الواجب أفض أن إظهار

 . فضل، سواء كانت مفروضة أو مندوبةبأن إخفاء الصدقة أ ومن العلماء من قال 
ٌر لَ  بقوله تعاىل: )إِّْن  استدالالً   َي َوإِّْن َُتُْفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء فَ ُهَو َخي ْ ا هِّ  .... ( .ُكْم تُ ْبُدوا الصََّدقَاتِّ فَنِّعِّمَّ

فيه داللة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها،   فقراء فهو خري لكم( ) وإن َتفوها وتؤتوها ال قوله:  قال اإلمام ابن كثري
إىل أن …على اإلظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه اسحيثية ألنه أبعد عن الرياء؛ إال أن يرتتب 

 مندوبة . كانت مفروضة أو منقال: ُث إن اآلية عامة يف أن إخفاء الصدقة أفضل، وإن   
 4فائدة : 

 هل إذا دفع الزكاة لفقري خيِبه أنه زكاة أم ال ؟
 إذا كان من أهل الزكاة ويعلم أنه مستحق فال خيِبه بذلك .-أ

هذا : أجزأه ، ووقع زكاة ،  يقل هي زكاة ، وال تكلم بشيء أصالً : إذا دفع املالك أو غريه الزكاة إىل املستحق ومل قال النووي 
 ( . . ) اجملموع شهور الذي قطع به اْلمهور هو املذهب الصحيح امل

  .إذا دفع الزكاة إىل من يظنه فقرياً : مل ُيتج إىل إعالمه أهنا زكاة ، قال اسحسن : أتريد أن تقرعه ؟! ال َتِبهو ة : وقال ابن قدام
ول : هذا من الزكاة ، أو يسكت ؟ ، قال : " ومل يبكِّته وقال أْحد بن اسحسن : قلت ألْحد : يدفع الرجل الزكاة إىل الرجل فيق

 ..              ) املغين ( .ِبذا القول ؟! يعطيه ، ويسكت ، ما حاجته إىل أن يقرعه ؟! 
ن : وإذا كان من عادته أن يأخذ الزكاة : فإن الذي ينبغي أن ال خيِبه ؛ ألن إخباره بأهنا زكاة فيه نوع موقال الشيخ ابن عثيمني 

ُلوْا   .َذٰى ( َصَدقَ ٰتُِّكم بِّاْلَمنِّ َواألَ املنَّة ، وقد قال هللا تعاىل : ) ٰيأَي َُّها الَّذِّيَن َءاَمُنوْا اَل تُ ْبطِّ
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وأما إذا علم املعطي أن اآلخذ ل يقبل الزكاة ، وأنه إذا علم أهنا زكاة مل يأخذها ، فيجب على املعطي حينئذ أن خيِبه -ب
  .اء قبلها وإن شاء رّدهاأهنا زكاة ، مث إن ش

إذا أعطى اإلنسان زكاته إىل مستحقها : فإن كان هذا املستحق يرفض الزكاة وال يقبلها : فإنه َيب  :  قال الشيخ ابن عثيمني
 ل .على صاحب الزكاة أن خيِبه أهنا زكاة ؛ ليكون على بصرية من أمره إن شاء رفض وإن شاء قبِّ 

ا هو وآخِ 
َ
 دفعِه

َ
 عند

ُ
 ( .) ويقول

َ
ها ما ورد

ُ
 ذ

 .أي : ويستحب أن يقول معطي الزكاة ما ورد 
 ا َواَل ََتَْعْلَها َمْغَرًما .اللَُّهمَّ اْجَعْلَها َمْغَنمً  ومما ورد : 

ََدائَِّها . ْوفِّيقِّ ألِّ  َوَُيَْمُد اَّللََّ َعَلى الت َّ
ْعطَْيُتْم الزََّكاَة َفاَل تَ ْنَسْوا ثَ َوابَ َها َأْن تَ ُقوُلوا : اللَُّهمَّ اْجَعْلَها َمْغَنًما ، َواَل ََتَْعْلَها إَذا أَ  ) فَ َقْد َرَوى أَبُو ُهَريْ َرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ 

 َأْخَرَجُه اْبُن َماَجْه .( َمْغَرًما 
بَِّها فَ يَ ُقوَل آَجَرك اَّللَُّ فِّيَما أَْعطَْيت ، َوبَ  ذِّ أَْن يَْدُعَو لَِّصاحِّ  اَرَك َلك فِّيَما أَنْ َقْقت ، َوَجَعَلُه َلك َطُهورًا .َوُيْسَتَحبُّ لِّآْلخِّ

 زكاةِ كلِ مالٍ يف فقراء بلدهِ ( .
ُ
 إخراج

ُ
 ) واألفضل

 ماله يف فقراء بلده . : أن األفضل للمزكي أن خيرج زكاة أي
تتعلق أطماعهم به وِبا  ألن ذلك أيسر ، وأقل خوفًا ، وأن أهل بلده أقرب الناس إليه والقريب له حق ، وأيضًا أن فقراء بلده

 عنده من املال ، وأيضاً أنه إذا أعطى أهل بلده صار بينه وبينهم مودة ورْحة . ) الشر  املمتع ( .
. ) 

ُ
 فيه الصالة

ُ
قصر

ُ
ها إىل ما ت

ُ
 نقل

ُ
 ) وال جيوز

 أي : ال َيوز نقل الزكاة من بلد املال إىل بلد آخر .
 والشافعية .، وهذا مذهب اسحنابلة 

نَي بَ َعَثُه إىَل اْلَيَمنِّ  -لُِّمَعاذِّ ْبنِّ َجَبٍل  َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ثسحدي -أ ) إنَّك َسَتْأيتِّ  -حِّ
ْئتَ ُهْم : فَاْدُعُهْم إىَل أَْن َيْشَهُدوا َأْن ال إلََه إالَّ اَّللَُّ  دًا َرُسوُل اَّللَِّّ . فَإِّْن ُهْم أَطَاُعوا َلَك بَِّذلَِّك قَ ْومًا أَْهَل كَِّتاٍب . فَإَِّذا جِّ  ، َوأَنَّ حُمَمَّ

َلٍة . فَإِّْن ُهْم َأطَاُعوا لَ  ْم مَخَْس َصَلَواٍت يفِّ ُكلِّّ يَ ْوٍم َولَي ْ ُْهْم : َأنَّ اَّللََّ َقْد فَ َرَض َعَلْيهِّ ُْهْم : َأنَّ اَّللََّ َقْد فَ رَ فََأْخِبِّ َض ك بَِّذلَِّك ، فََأْخِبِّ
ْم َصَدَقًة ،   .... ( . تُ ْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَيائِِهْم فَ تُ َردُّ َعَلى فُ َقَرائِِهمْ َعَلْيهِّ

: أنه قيد الصرف بأن يكون يف فقرائهم ، وهو أمر يشعر باختص    اص فقراء بلد املال به دون غريهم ، أي فقراء أهل  وجه الدللة
 اليمن . 

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

 ، أي أنه صرفها يف أهلها . هللا 
 ] كقرابة حمتاجني ، أو من هم أشد حاجة من أهل بلد املال [ الشرعية  وز النقل للمصلحةَي أنه إىلوذهب بعض العلماء : 

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

 ا املراد بالفقراء هنا فقراء املسلمني .وحبديث معاذ ) ... فرتد يف فقرائهم ( قالو -ب
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قاله له ) أقم عندنا حىت تأتينا الصدقة  –يريد منه العون على هذه اسحمالة  وقد حتمل ْحالة وقدم على النيب  –لَقبِّيصة بن املخارق  وبقوله -ج
 ] هذا من أقوى األدلة [ . فنأمر لك ِبا ( فدل على أن الصدقات تأيت إىل النيب 

 . الصحيحالقول هو وهذا 
 1فائدة : 

 ال خالف يف جواز نقلها إذا استغىن أهل بلد املال . 
 2 فائدة :

 ونفقات ، ما اسحكم ؟إذا قلنا جبواز نقل الزكاة ، واحتاج نقلها إىل كلفة 
فر ونفقات فإن لواجب على صاحب املال أن يوصل الزكاة إىل أهلها ، وعلى هذا ؛ لو كان إيصاهلا إىل الفقراء ُيتاج إىل سا

 . ذلك يكون على صاحب املال ، وال َيوز خصمه من الزكاة
 ل .أو وجب فمؤنته على رب املاحيث جاز النقل )أي نقل الزكاة إىل بلد آخر( : قال النووي 

 ل .على رب املا –حيث قلنا به  –أجرة نقل الزكاة :  وقال املرداوي
منه إيصال مبلغ زكاة مال إىل اخلارج وبشكل شخصي ، فهل َيوز له رْحه هللا : شخص طُلب  وسئل الشيخ ابن عثيمني

 التصرف بأن يقتطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفر ، علماً أنه ال ميكنه حتمل ذلك شخصيًّا ؟
ماله هو ، ال ُيل له أن يأخذ من الزكاة شيئاً هلذا السفر ، ألن الواجب على َمْن عليه الزكاة أن يوصلها إىل الفقري من فأجاب : 

فإذا كان يريد أن يذهب إىل مكان ُيتاج إىل مؤنة سفر ، فإنه يأخذ من صاحب املال الذي أعطاه مؤنة السفر ، وأما حق 
 اً .قراء فيجب أن يُؤدى إليهم خالصالف

 3فائدة : 
 .ا َتزئه ، وال يؤمر بإعادة إخراجه إن نقلها مع عدم اسحاجة أو املصلحة فقد أساء ، ومع ذلك فإهنا

مٍ )  ) عكشاف القنا ) جاء يف  ْقُل )لَِّرحِّ ةِّ َحاَجٍة  َواَل ََيُوُز نَ ْقُلَها( َأْي الزََّكاةِّ )َعْن بَ َلدَِّها إىَل َما تُ ْقَصُر فِّيهِّ الصَّاَلُة َوَلْو( َكاَن الن َّ دَّ َوشِّ
رُُه َسَواءٌ  اعِّي َوَغي ْ ( َوالسَّ ْستِّيَعابِّ اأْلَْصَنافِّ َوفَ َعَل( َأْي نَ َقَل الزََّكاَة إىَل بَ َلٍد تُ ْقَصُر فِّيهِّ الصَّاَلُة )َأْجَزأَُه( فَإِّْن َخاَلَف .. ) . أَْو الِّ

ْينِّ  قِّّهِّ فَ َِبَِّئ َكالدَّ َنَُّه َدَفَع اسحَْقَّ إىَل ُمْسَتحِّ ُقوُل لِّْلُعُموَماتِّ َوألِّ  . اْلَمن ْ
َلتِّ الزََّكاُة َحْيُث الَ .... (  ةاملوسوعة الفقهي) وجاء يف  افِّعِّيَُّة ، َواسْحََنابَِّلُة  ُُثَّ إِّْن نُقِّ يَُّة َوالشَّ َم ، فَ َقْد َذَهَب اسْحََنفِّ َّا تَ َقدَّ ُمَسوَِّغ لِّنَ ْقلَِّها ممِّ

نَُّه ملَْ خَيْرُْج َعنِّ األْ َعَلى اْلَمْذَهبِّ ، إِّىَل أَن ََّها َُتْزُِّئ  بَِّها ؛ ألِّ   .ْصَنافِّ الثََّمانَِّيةِّ َعْن َصاحِّ
دٍ، )  

َ
ل
َ
 فِي ب

َ
ان

َ
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ْ
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َ
و

ُ
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ُ
ه

ُ
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َ
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َ
 . ( و

أي: إذا كان صاحب املال يف بلد، وماله يف بلد آخر، وال سيما إذا كان املال ظاهرًا كاملواشي والثمار، فإنه خيرج زكاة املال يف 
 ه .لق بالبدن، واملال زكاته تتعلق بهو فيه؛ ألن زكاة الفطر تتع بلد املال، وخيرج فطرة نفسه يف البلد الذي

 . البدن، وزكاة املال تتبع املال أن زكاة الفطر تتبع ة إذاً :القاعدف
 و، وأما زكاة الفطر، فإنه خيرج زكاة املال يف البلد اآلخر، ال يف بلده ه ، وماله يف بلد آخر يُ تََّجر فيه يف بلد فلو فرضنا أن رجالً 

 و .ففي بلده ه
 ا ) 

ُ
جِيل

ْ
ع

َ
 ت

ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
ك
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 ( .لز

ّ
 ل

 .َيوز تعجيل الزكاة سحولني فقط وال َيوز أكثر من ذلك أي : 
 وأْحد .، والشافعي ، وأبو حنيفة ، واألوزاعي ، والزهري ، وسعيد بن جبري ، وِبذا قال اسحسن 
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يل الزكاة قبل وجوِبا بعد سبب الوجوب : فيجوز عند مجهور العلماء ، كأِب حنيفة، :وأما تعج  شيخ اإلسالم ابن تيميةقال 
 ب .ض التجارة ، إذا ملك النصاوالشافعي ، وأْحد ، فيجوز تعجيل زكاة املاشية ، والنقدين ، وعرو 

 :والدليل على جواز تقدميها 
ل من العباس صدقة سنتني النيب أنَّ ي )عن عل( األموال)ما رواه أبو عبيد القاسم بن سالَّم يف  -أ  حسن: قال األلباين( تعجَّ

َّ  أَنَّ اَْلَعبَّاَس )   َعلِّيعن و  -ب َص َلُه يفِّ َذلَِّك  َسَأَل اَلنَّيبِّ لَّ، فَ َرخَّ يلِّ َصَدقَتِّهِّ قَ ْبَل َأْن حتِّ ذِّي( يفِّ تَ ْعجِّ ْمِّ  . َرَواُه اَلرتِّّ
 كاة .: إىل أنه ال َيوز تعجيل الز  وذهب بعض العلماء

 ر .وهو اختيار ابن املنذة ، سحسن، وهو مذهب مالك، وقول ربيعُحكَِّي ذلك عن ا
 ل ( .زكاة على مال حىت ُيول عليه اسحو ال )  يب ابن عمر، عن الن سحديث

 القول األول ، لكن األفضل عدم فعل ذلك إال ملصلحة . والراجح
 1فائدة : 

 هل األفضل تعجيل الزكاة أم ال ؟
 تعجيلها ، يعين ال يستحب ) مع قولنا باْلواز ( . األفضل عدم

 .: ألن األصل أن تفعل العبادة عند حلول وقتها أوًل 
 أنه رِبا تتغري اسحال ، فقد يتلف املال ، أو ينقص النصاب . ثانياً :

للتعجيل كمعونة اسحاجة  ولكن نفي االستحباب ال يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو:  قال الشيخ ابن عثيمني
فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإمنا لغريه، وهو السبب الطارئ الذي ،  أو ما أشبه ذلك،  أو سحاجة قريب،  جماهدين

 ه . ) الشر  املمتع ( .املصلحة يف تقدمي الزكاة من أجل صارت
طلب مّنا معاونته ، فيجوز أن تقدم زكاة املال لنفرض أن رجاًل يريد أن يتزوج هذا العام وهو حمتاج إىل الزواج في مثال آخر :

  ل .القادم ، فهذا فيه مصلحة للمعطى ، ويف هذه اسحالة يكون التقدمي أفض
 2فائدة : 

 يشرتط لتعجيل الزكاة أن يكون مالكاً للنصاب ، ألن ملك النصاب سبب لوجوِبا .
 اته ، ألنه مل َتب عليه الزكاة أصاًل .( من الغنم سائمة ، فإنه ال َيوز أن يعجل زك 30فلو كان عنده ) 

 3 فائدة :
إخراج الزكاة من املال قبل بلوغه النصاب يعتِب صدقة تطوع ، فاملال ال َتب فيه الزكاة املفروضة حىت يبلغ النصاب وُيول عليه 

  .اسحول
البيع ، وتقدمي الدية قبل القتل ،  جائز باتفاق العلماء ال يُعرف بينهم خالف ، وأن هذا مثل تقدمي الثمن قبل فمثل هذا غري

  . وتقدمي الكفارة قبل اليمني ، وأن باذل هذا املال قبل ملك النصاب إمنا يكون ماله صدقة تطوع ال زكاة واجبة
وال َيوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغري خالف علمناه ، ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة :  ةقال ابن قدام

ل اسحكم قبل سببَيُ نصاب : مل   ه .ز ؛ ألنه تعجَّ
ال خالف بني الفقهاء يف عدم جواز التكفري قبل اليمني ؛ ألنه تقدمي اسحكم قبل سببه ، كتقدمي (  ةاملوسوعة الفقهي جاء يف )و 

  .الزكاة قبل ملك النصاب ، وكتقدمي الصالة قبل دخول وقتها
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 أهل الزكاة
 أصنافٍ ( .

ُ
 ) وهم مثانية

 صرف الزكاة لغريهم . فال َيوز
َها َواْلُمَؤلََّفةِّ قُ ُلوبُ ُهْم َويفِّ الرِّقَابِّ وَ قال تعاىل )  لِّنَي َعَلي ْ َا الصََّدقَاُت لِّْلُفَقرَاءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّ بِّيلِّ إِّمنَّ نَي َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َواْبنِّ السَّ اْلَغارِّمِّ

ُ َعلِّيٌم حَ  َن اَّللَِّّ َواَّللَّ  ( . كِّيمٌ َفرِّيَضًة مِّ
أهل الزكاة ... مثانية أصناف ، ال َيوز صرفها إىل غريهم ، كبناء املساجد والقناط، وسد البثوق، وتكفني املوتى ، :  البهويتقال 

إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوِبم ويف )  لقوله تعاىل صاحف ، وغري ذلك من جهات اخلريووقف امل
 م .تثبت املذكورين وتنفي ما عداه وكلمة " إمنا " تفيد اسحصر، أي(  ب والغارمني ويف سبيل هللا وابن السبيلالرقا

ق) اِ  
ُ
ف
ْ
 راء ( .ل

 .هم من مل َيدوا شيئاً أو َيدون نصف الكفاية 
 ، ألن هللا بدأ به ، وإمنا يبدأ باألهم فاألهم . هم أشد حاجة من املساكنيو 

اكنِيِ ) 
َ
س

َ
م
ْ
ال

َ
 .(  و

 . فقر أسكنهموهم الذين َيدون نصف الكفاية أو أكثرها، مسوا بذلك ألن ال
 فائدة :

َن الزََّكاةِّ : ْسكِّنُي مِّ رُي َواْلمِّ  اْلَقْدُر الَّذِّي يُ ْعطَاُه اْلَفقِّ
افِّعِّيَّةِّ َوهُ  ( املوسوعة الفقهيةجاء يف )  ْن َذَهَب اْلُْْمُهوُر ) اْلَمالِّكِّيَُّة َوُهَو قَ ْوٌل عِّْنَد الشَّ َد مِّ َو اْلَمْذَهُب عِّْنَد اسْحََنابَِّلةِّ ( إِّىَل َأنَّ اْلَواحِّ

َن الزََّكاةِّ اْلكَِّفايََة أَْو مَتَاَمهَ  قَّ لِّلزََّكاةِّ بِّاْلَفْقرِّ أَوِّ اْلَمْسَكَنةِّ يُ ْعَطى مِّ اًل ، َواَل يُ زَاُد َعلَ أَْهل اسْحَاَجةِّ اْلُمْسَتحِّ ْيهِّ ، ا لَُه َولَِّمْن يَ ُعولُُه َعاًما َكامِّ
ُدوا َا َحدَّ َّ ُر ُكل َعاٍم َغالًِّبا ، َوألِّ نَّ الزََّكاَة تَ َتَكرَّ اْلَعاَم ألِّ  إِّمنَّ  . ْهلِّهِّ ُقوَت َسَنةٍ ادََّخَر ألِّ  نَّ النَّيبِّ

 : إىل أنه يعطى ما يصري به غنياً . وذهب بعض العلماء
افِّعِّيَُّة يفِّ قَ ْولٍ (  املوسوعة الفقهيةجاء يف )  ْسكِّنَي يُ ْعطََيانِّ َما خُيْرُِّجُهَما  َوَذَهَب الشَّ رَي َواْلمِّ َمْنُصوٍص َواسْحََنابَِّلُة يفِّ رَِّوايٍَة إِّىَل َأنَّ اْلَفقِّ

دِّيثِّ قَبِّيَصَة َمْرُفوًعا إِّنَّ ا َوامِّ ، سحَِّ َن اْلَفاقَةِّ إِّىَل اْلغِّىَن َوُهَو َما حَتُْصل بِّهِّ اْلكَِّفايَُة َعَلى الدَّ ل إِّالَّ لَِّثالَثٍَة : َرُجٍل َأَصابَ ْتُه ْلَمْسأََلَة اَل حتِّ مِّ
ْن َعْيٍش ، أَْو قَا يَب قَِّواًما مِّ ْن َعْيٍش . .َجائَِّحٌة اْجَتاَحْت َمالَُه َفَحلَّْت لَُه اْلَمْسأََلُة َحىتَّ ُيصِّ  اسحَْدِّيَث . ل : َسَداًدا مِّ

َي َما َيشْ  َاُف أُْعطِّ ْحرتِّ ْن َعاَدتِّهِّ االِّ هِّ َما يَفِّي قَاُلوا : فَإِّْن َكاَن مِّ ْن رِّحبِّ َْيُث َُيُْصل َلُه مِّ ْرفَتِّهِّ قَ لَّْت قِّيَمتُ َها أَْو َكثُ َرْت حبِّ رَتِّي بِّهِّ أََدَواتِّ حِّ
َياعِّ ُيشْ  ْن أَْهل الضِّّ َي بِّنِّْسَبةِّ َذلَِّك ، َوإِّْن َكاَن مِّ رًا أُْعطِّ َعةٌ بِّكَِّفايَتِّهِّ َغالًِّبا تَ ْقرِّيًبا ، َوإِّْن َكاَن تَاجِّ َوامِّ .  تَ َرى لَُه َضي ْ يهِّ َغلَّتُ َها َعَلى الدَّ َتْكفِّ

 . قَال بَ ْعُضُهْم : َيْشرَتِّيَها َلهُ 
  .ويأخذ الفقري من الزكاة ما يصري به غنياً ، وإن كثر . وهو أحد القولني يف مذهب أْحد والشافعي" انتهى:  ابن تيمية قال

وعنه ]يعين اإلمام أْحد[ :  .... يأخذ متام كفايته سنةالصحيح من املذهب أن كل واحد من الفقري واملسكني":وقال املرداوي 
واختار اآلجري والشيخ تقي الدين ]ابن تيمية[ جواز اآلخذ من الزكاة مجلة ك ، يأخذ متام كفايته ِبتجر أو آلة صنعة ، وحنو ذل

  .واحدة ما يصري به غنياً وإن كثر " انتهى باختصار
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 جباهتا وحفاظها، وهم السعاة الذين يبعثهم اإلمام ألخذ الصدقات من األغنياء.وهم 

 1 فائدة : 
ال  ) يعملون للحاجة إليهم، ويف اسحديثال يشرتط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، ألهنم يعملون ملصلحتها، فهم 

 حتل الصدقة لغين إال خلمسة: للعامل عليها..( .
 2فائدة : 

 العامل يشرتط فيه شروط: 
 .أن يكون مسلماً، ألهنا ضرب من الوالية 
 . )ًأن يكون مكلفاً )بالغاً عاقال 
 ( .إن خري من استأجرت القوي األمني)  أن يكون أميناً، قال تعاىل  
 .أن يكون أهاًل للعمل 
 ( 
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 كما ذهب إليه بعض العلماء . واملراد به : السيد املطاع يف عشريته مجع ُمؤَّلف ، من التأليف ، وهو مجع القلوب ، 
 :م أقسامه

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

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

  وسهم املؤلفة قلوِبم باٍق بعد وفاة النيب -  وهذا مذهب أكثر العلماء ، لوجود العلة . –على القول الراجح 
فِي ال) 

َ
ابِ و

َ
ق
ِّ
 (ر

 يشمل صور: و 
 ليكون حراً . فهذا يعطى من الزكاة،  الرقيق الذي اشرتى نفسه من سيده وهو:  املكاتبإعطاء -أ

 . ى من أموال الزكاة أرقاء يعتقونأن يشرت -ب
رقبة من فكاك األسري املسلم ، فيعطى األسري من الزكاة لفكاكه من األسر ، ألن يف ذلك فك رقبٍة من األسر ، فهو كفك -ج

 الرق ، وألن يف ذلك إعزازاً للدين .
 ( .الغارمون ) 

 هو من عليه دين.الغارم : 
 وهو ينقسم إىل قسمني: 

o .ًمن تدين ملصلحة نفسه كأن يستدين لزواج أو غريه، فهذا يعطى إذا كان فقريا 
o عداوة وفتنة بني مجاعتني ، فدخل  ، مثاله : كانت هناك ذا يعطى من الزكاة ولو كان غنياً من تدين إلصال  ذات البني، فه
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زيد لإلصال  بينهم ، لكن ال يتمكن من الصلح بينهم إال ببذل مال ، فيقول : أنا ألتزم لكل واحد منكما ِببلغ وقدره كذا من 
طه أجل الصلح ، فيوافقون على ذلك ، فهذا الرجل يعطى من الزكاة ما يدفعه يف هذا اإلصال  ، فيعطى هذا املبلغ الذي اشرت 

 على نفسه .
 ( . يف سبيل اهلل) 

 وهم الغزاة املتطوعة ويشمل أيضاً ما يتعلق باْلهاد كآالت اسحرب، وكل ما يتعلق باْلهاد.
 فائدة :

 .والطرق وغريها، هذا القول ضعيف  ( يشمل أيضاً مجيع القرب كعمارة املساجد يف سبيل هللا قول بعض العلماء: إن )
 . املستحقني من ألن كثرياً من الناس لو علموا لبنوا املساجد وتركوا كثرياً  دين الغزاة،والصحيح أنه مقصور باجملاه
رْحه هللا : " وال حجة ملن قال إن قوله : )َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ( يشمل كل أعمال اخلري ، ألن "سبيل هللا" هو قال الشيخ ابن عثيمني 

 . الطريق املوصل إليه
 األول ، أو يفهللا ذكرها يف باطن أشياء معينة، يعين لو كانت يف اآلخر لقلنا: تعميم بعد َتصيص ن: ألنقول : هذا خطأ، أوالً 

: )َويفِّ َسبِّيلِّ ، فهذا يدل على أن املراد ويقول : "َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ"، أما أن يذكرها يف جوف املستحقني لقلنا: َتصيص بعد تعميم
 . يل هللا، وهو اْلهاد يف سباَّللَِّّ( : شيء خاص

 . "وأيضاً لو قلنا : ) َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ ( : عام لكل خري ، لكان ذكر اسحصر لغواً ال فائدة منه " . انتهى من "شر  الكايف
 ل ( .ابن السبي) 

 يعطى ما يوصله إىل حاجته ويرده إىل بلده( .) وهو املسافر الذي انقطع به الطريق
 1 فائدة :

  .ذلك من باب التعاون على اإلُث احاً، ألننا لو قلنا َيوز يف سفر املعصية لكانيشرتط أن يكون السفر مب
 2 فائدة :

 . اً، حىت لو كان غنياً يف بلدهال يشرتط أن يكون فقري 
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 عميمهم .أي : وَيوز صرف الزكاة إىل صنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية وال يلزم ت
 وهذا قول مجاهري العلماء .

ُر َعْنكُ لقوله تعاىل )  -أ ٌر َلُكْم َويَُكفِّ َي َوإِّْن َُتُْفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء فَ ُهَو َخي ْ ا هِّ َا إِّْن تُ ْبُدوا الصََّدقَاتِّ فَنِّعِّمَّ ْن َسيَِّّئاتُِّكْم َواَّللَُّ ِبِّ ْم مِّ
 ( . تَ ْعَمُلوَن َخبِّريٌ 

 ) ... فرتد على فقرائهم ( والفقراء صنف واحد من األصناف الثمانية .باس يف بعث معاذ إىل اليمن  وسحديث ابن ع -ب
 ) أمر بين ُزرَْيق بدفع صدقتهم إىل سلمة بن صخر ( رواه ابن خزمية . وألن النيب -ج

 لَقبِّيصة ) أقم يا قبيصة حىت تأتينا الصدقة ، فنأمر لك ِبا ( رواه مسلم . وقال -د
 إىل أنه َيب التعميم . بعض العلماء :  وذهب

 وهذا مذهب الشافعي .
َها َواْلُمَؤلََّفةِّ قُ ُلوبُ ُهْم َويفِّ الرِّقَابِّ ) لقوله تعاىل  لِّنَي َعَلي ْ َا الصََّدقَاُت لِّْلُفَقرَاءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّ  ... ( . إِّمنَّ
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 . القول األول والصحيح
 1 فائدة :

 لزكاة ليحج .هل يعطى الفقري من ا
َها َواْلُمؤَ ذ  لِّنَي َعَلي ْ َا الصََّدقَاُت لِّْلُفَقرَاءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ َواْلَعامِّ نَي كر هللا تعاىل مصارف الزكاة يف قوله : ) إِّمنَّ لََّفةِّ قُ ُلوبُ ُهْم َويفِّ الرِّقَابِّ َواْلَغارِّمِّ

ْن ا بِّيلِّ َفرِّيَضًة مِّ  م ( .َواَّللَُّ َعلِّيٌم َحكِّي َّللَِّّ َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َواِّْبنِّ السَّ
 .واتفق العلماء على أن قوله تعاىل : ) ويف سبيل هللا ( املراد به اْلهاد يف سبيل هللا

 ُث اختلفوا هل يشمل مع اْلهاد اسحج أم ال ؟
 .أنه خاص باْلهاد وال يشمل اسحج  فذهب أكثر العلماء إىل

 . وذهب اإلمام أْحد إىل أنه يدخل فيه اسحج 
ًة َوإِّنَّ أَلِبِّ َمْعَقٍل َبْكرًا  تدل ِبا رواه أبو داودسوا  قَاَل أَبُو  ) والبكر هو الفيت من اإلبل (عن أُمِّّ َمْعَقٍل أهنا قَاَلْت : يَا َرُسوَل اَّللَِّّ إِّنَّ َعَليَّ َحجَّ

 َها فَ ْلَتُحجَّ َعَلْيهِّ فَإِّنَُّه يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ . أَْعطِّ :  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ،َجَعْلُتُه يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ  ؛َصَدَقتْ  :َمْعَقلٍ 
ي ْن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ . قال اسحافظ : َأْخَرَجُه أَبُو ُعبَ ْيد بِّإِّْسَناٍد َصحِّ  . ٍح اه وثبت عن ابن عمر أنه قال : أََما إِّنَّ اسحَْجَّ مِّ

 . ى ما ُيج به اه  يعين من الزكاةومن مل ُيج حجة اإلسالم وهو فقري أعط: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
َيوز صرف الزكاة يف إركاب فقراء املسلمني سحج فريضة اإلسالم ، ونفقتهم فيه ، لدخوله يف ( فتاوى اللجنة الدائمة ) وجاء يف 

 . عموم قوله تعاىل : ) َويفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ ( من آية مصارف الزكاة اه 
 2فائدة : 

 عسر مقابل الزكاة ؟إسقاط الدْين عن املَيوز هل 
 الصحيح أنه ال َيوز .

 وهذا قول اْلمهور .
، فَ وَ  :يف اجملموع النووي قال اإلمام ٍر َدْيٌن فََأرَاَد َأْن ََيَْعَلُه َعْن زََكاتِّهِّ َوقَاَل َلُه َجَعْلُتُه َعْن زََكايتِّ : إَذا َكاَن لَِّرُجٍل َعَلى ُمْعسِّ ْجَهانِّ

ُب اْلبَ َيانِّ أَ  َنَّ الزََّكاَة يفِّ َحَكامُهَا َصاحِّ ، َوُهَو َمْذَهُب َأِبِّ َحنِّيَفَة َوَأْْحََد، ألِّ ُهَما: اَل َُيْزِّئُُه، َوبِّهِّ َقَطَع الصَّْيَمرِّيُّ تِّهِّ فال يِبأ إال َصحُّ ذِّمَّ
ا إَذا َدَفَع الزََّكاَة إلَْيهِّ بَِّشْرطِّ َأْن يَ ُردََّها إلَْيهِّ َعْن َديْنِّهِّ، َفاَل يَ  حُّ َقَضاُء بإقباضها.... أَمَّ ، َواَل َيصِّ تَِّفاقِّ ْفُع َواَل َتْسُقُط الزََّكاُة بِّاالِّ حُّ الدَّ صِّ

تِّ  ْينِّ بَِّذلَِّك بِّاالِّ  ق .                         ) اجملموع ( .َفاالدَّ
ريِّ الْ  ( املوسوعة الفقهيةجاء يف )  َط َديْ َنُه َعْن َمدِّينِّهِّ اْلَفقِّ ائِّنِّ َأْن ُيْسقِّ َبُه اَل ََيُوُز لِّلدَّ ي لَْيَس عِّْنَدُه َما َيُسدُّ بِّهِّ َديْ َنُه َوَُيْسِّ رِّ الَّذِّ ُمْعسِّ

يَُّة َواسْحََنابَِّلُة وَ  ََذا قَال اسْحََنفِّ ْن زََكاةِّ َمالِّهِّ . فَإِّْن فَ َعل َذلَِّك ملَْ َُيْزِّْئُه َعنِّ الزََّكاةِّ ، َوِبِّ َد َصحُّ عِّنْ ا َعَدا َأْشَهَب ، َوُهَو األْ اْلَمالِّكِّيَُّة مَ مِّ
افِّعِّيَّةِّ ، َوقَ ْول َأِبِّ ُعبَ ْيدٍ   . الشَّ

قِّّ اَّللَِّّ  هِّ أَْو إِّْحَياءِّ َمالِّهِّ ، َواْستِّيَفاءِّ َديْنِّهِّ تَ َعاىَل ، َفاَل ََيُوُز لِّإلْ  َوَوْجُه اْلَمْنعِّ َأنَّ الزََّكاَة سحَِّ  . ْنَسانِّ أَْن َيْصرِّفَ َها إِّىَل نَ ْفعِّ نَ ْفسِّ
افِّعِّيَُّة يفِّ ق َ  ُقوٌل َعنِّ اسحََْسنِّ اْلَبْصرِّيِّّ َوَعطَاَوَذَهَب الشَّ َن اْلَمالِّكِّيَّةِّ َوُهَو َمن ْ نَُّه َلْو َدَفَع إِّلَْيهِّ زََكاتَُه ٍء : إِّىَل َجَوازِّ َذلَِّك ؛ ألِّ ْوٍل َوَأْشَهُب مِّ

ْنُه َعْن َديْنِّهِّ َجاَز ، َفَكَذا َهَذا  ) املوسوعة ( .   . ُُثَّ َأَخَذَها مِّ
صورهتا: رجل له مدين فقري يطلبه ألف لاير، وكان على هذا  إبراء الغرمي الفقري بنية الزكاة، مسألة: : العثيمني وقال الشيخ

 الطالب ألف لاير زكاة، فهل َيوز أن يسقط الدائن عن املدين األلف لاير الذي عليه بنية الزكاة؟ 
 . اْلواب: أنه ال َيزئ
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 قال شيخ اإلسالم: بال نزاع، وذلك لوجوه هي: 
ْن أَْمَوا)ل: أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعاىل: األو   وهذا ليس فيه أخذ.  .( هلِِّّْم َصَدَقةً ُخْذ مِّ

نْ )الثاين: أن هذا ِبنزلة إخراج اخلبيث من الطيب، قال تعاىل:  ُموا اخْلَبِّيَث مِّ ُقونَ َوالَ تَ َيمَّ   .( ُه تُ ْنفِّ
لدين عن العني يف النفوس، فكأين أخرج رديئًا عن جيد وطيب ووجه ذلك: أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عني، ومعلوم نقص ا

 فال َيزئ.
الثالث: أنه يف الغالب ال يقع إال إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء ملاله الذي بيده ألنه اآلن 

 انتهى. سيسلم من تأدية ألف لاير.
 2فائدة : 

 ؟ع من الزكاة لقضاء دين امليت يدفهل 
 ذهب بعض العلماء إىل اْلواز .

 .لقوله تعاىل ) والغارمني ( 
 . قضي منها دينه ألنه من الغارمني -أي الغارم  -فإن كان ميتاً ي : املالك ابن العريبقال 

ن : أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه، م وقال علماؤنا وغريهم: يقضى منها دين امليت ألنه من الغارمني، قال :  لقرطيبوقال ا 
 ي .فإل وعل -أي عيال  -ترك مااًل فألهله ومن ترك دينا أو ضياعاً 

وأما الدين الذي على امليت فيجوز أن يوىف من الزكاة يف أحد قول العلماء وهو إحدى الروايتني عن أْحد ألن :  ابن تيميةوقال  
نَي( ومل يقل: )وللغارمني( فالغارم ال يشرتط  ه .لوفاء عنه وأن ميلك لوارثه ولغري متليكه وعلى هذا َيوز ا هللا تعاىل قال: )َواْلَغارِّمِّ

 : إىل أنه ال َيوز . وذهب مجاهري العلماء
ْن الزََّكاةِّ َدْيُن اْلَميِّّ :  قال ابن قدامة ْن الزََّكاةِّ ، َواَل يُ ْقَضى مِّ ُن اْلَميُِّّت مِّ َا ملَْ ََيُْز َدفْ عُ ت ، قَاَل اإلمام َأْْحََد ال ُيَكفَّ َها يفِّ َقَضاءِّ َوإِّمنَّ

ْفُع إلَْيهِّ ، َوإِّْن َدفَ َعَها إىَل َغرِّميِّهِّ َصا َنَّ اْلَغارَِّم ُهَو اْلَميُِّّت َواَل مُيْكُِّن الدَّ ْفُع إىَل اْلَغرِّميِّ اَل إىَل اْلَغارِّمِّ " انتهىَدْينِّ اْلَميِّّتِّ ؛ ألِّ   .َر الدَّ
  .      ) روضة الطالبني ( .الغارمنياألصح األشهر أنه ال يقضى دين امليت من سهم  :وقال النووي 

والصحيح أنه ال يقضى دين امليت منها، وقد حكاه أبو عبيد يف األموال وابن  هذا القول: مرجحاً  ابن عثيمني : قال الشيخو 
ن عبد الِب إمجاعاً، لكن املسألة ليست إمجاعًا ففيها خالف، إال أنه يف نظرنا خالف ضعيف، والعجيب أن شيخ اإلسالم اب

نيَ )تيمية   رْحه هللا   جّوز أن تقضى ديون األموات من الزكاة وحكاه وجهاً يف مذهب اإلمام أْحد، واستدل بقوله تعاىل:   (َواْلَغارِّمِّ
 . مليت أوىل بإبراء الذمة من اسحي  فلم يعتِب التمليك، وإمنا اعتِب إبراء الذمة، فا

 زكاة لألمور التالية:لكن القول األول أرجح، فال يقضى دين امليت من ال
 كما يقال: الدين هم يف الليل وذل يف النهار.ل ،  ال عنه ذل الدين، ألن الدين ذأن الظاهر من إعطاء الغارم أن يز  أوًل:
: هل ترك وفاء؟ فإن مل  كان ال يقضي ديون األموات من الزكاة، فكان يؤتى بامليت وعليه دين فيسأل  أن النيب  ثانياً:

 ل عليه، وإن قالوا: له وفاء، صلى عليه.يرتك مل يص
فلما فتح هللا عليه وكثر عنده املال صار يقضي الدين ِبا فتح هللا عليه عن األموات، ولو كان قضاء الدين عن امليت من الزكاة 

 . جائزاً لفعله 
طفون على امليت أكثر مما يعطفون على أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثري من األحياء، ألن العادة أن الناس يع ثالثاً:

 اسحي، واألحياء أحق بالوفاء من األموات.
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 أن امليت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه، وإن أراد إتالفها فاهلل قد أتلفه ومل ييسر له تسديد الدين. رابعاً:
 أن ذمة امليت قد خربت ِبوته، فال يسمى غارماً. خامساً:

 انتهى. أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع واْلشع من الورثة، فيمكن أن َيحدوا مال امليت ويقولوا: هذا مدين.دساً: سا
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َ
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َ
س

ُ
 م ( .وي

 الته ، وهكذا .أي : يسن لإلنسان أن يدفع زكاته إىل أقاربه الذين ال تلزمه مؤونته ، كعمته ، وخ
َلةٌ قال ) ، عن النيبِّّ ن سْلمان بن عامٍر ع -أ : َصَدَقٌة وصِّ مِّ ثِّْنَتانِّ  رواه الرتمذي  .(الصَّدقَُة َعَلى املِّسكِّنيِّ صدَقٌة، وَعَلى ذِّي الرَّحِّ

 لم .( رواه مسةِّ ا َأْجرَانِّ َأْجُر اْلَقرَابَةِّ َوَأْجُر الصََّدقَ هلَ . المرأة ابن مسعود ).. وقال  -ب
: َيوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة املال إىل األقارب الفقراء ، بل إنَّ دفَعها إىل األقارب أوىل من دفعها  منييقال الشيخ ابن عث

إىل األباعد ؛ ألن دفَعها إىل األقارب صدقٌة وصلٌة ، لكن بشرط أال يكون يف دفعها ْحايُة ماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقري 
نفقته أي على الغين ، فإنه يف هذه اسحال ال َيوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته ، ألنه إذا فعل ذلك فقد وفر  َتب عليه

 . ماله ِبا دفعه من الزكاة ، وهذا ال َيوز وال ُيل 
 باب من ال تدفع الزكاة هلم

 هذا الباب لبيان من ال َيوز دفع الزكاة إليهم .
 لغنيٍ بكس

ُ
 الصدقة

ٌّ
 ب أو مال ( .) الحتِل

 .أي : ال َيوز دفع الزكاة لغين بكسب أو مال 
 ا .وال خالف يف هذ:  قال ابن قدامة 

 [ الذي يستطيع أن يتكسب بصنعة أو وظيفة . املكتسب[ سليم األعضاء ]  القوي] 

ِّّ  -أ ٍّ  )قَاَل  َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْمرٍو ، َعنِّ النَّيبِّ لُّ الصََّدَقُة لَِّغينِّ رٍَّة َسوِّيٍّ الَ حتِّ  ( رواه أبو داود .  ، َواَل لِّذِّي مِّ
يِّّ ْبنِّ َاخلَِّيارِّ و  -ب ثَاُه أَن َُّهَما أَتَ َيا َرُسوَل َاَّللَِّّ  ) َعْن ُعبَ ْيدِّ َاَّللَِّّ ْبنِّ َعدِّ َما اَْلَبَصَر،  َأنَّ َرُجَلنْيِّ َحدَّ َن اَلصََّدَقةِّ، فَ َقلََّب فِّيهِّ َيْسَأاَلنِّهِّ مِّ

بٍ فَ َرآمُهَا َجلْ  ، َواَل لَِّقوِّيٍّ ُمْكَتسِّ ْئُتَما، َواَل َحظَّ فِّيَها لَِّغينٍِّّ ، فَ َقاَل: "إِّْن شِّ  . أَبُو َداُودَرَواُه َأْْحَُد َوقَ وَّاُه،  وَ (  َدْينِّ
 وأيضاً آلية الصدقة ) إمنا الصدقات للفقراء .. ( فمفهومه أهنا ال حتل لغين . -ج

 . مة وجوِبا وهو إغناء الفقراء ِباأهلها، وخيل حبكوألن أخذ الغين منها مينع وصوهلا إىل  -د
 1 فائدة :

 من َيد كفاف عيشه وعيش من يعوهلم طول العام .هو :  ضابط الغىن
 2فائدة : 

 مىت َيوز دفع الزكاة لغين ؟
 لكن قد حتل له بطرق شرعية : –كما تقدم ليس من أهل الزكاة   –الغين  

َالِّهِّ، أَْو )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  َعْن َأِبِّ َسعِّيٍد َاخْلُْدرِّيِّّ  َها، أَْو َرُجٍل اِّْشتَ رَاَها ِبِّ ٍل َعَلي ْ َْمَسٍة: لَِّعامِّ لُّ اَلصََّدَقُة لَِّغينٍِّّ إِّالَّ خلِّ اَل حتِّ
َها لِّغَ  ن ْ َها، فََأْهَدى مِّ ن ْ ْسكِّنٍي ُتُصدَِّق َعَلْيهِّ مِّ  . َأْْحَُد، َوأَبُو َداُود َرَواهُ ( ينٍِّّ َغارٍِّم، أَْو َغاٍز يفِّ َسبِّيلِّ َاَّللَِّّ، أَْو مِّ

 العامل على الصدقة . :األول 
 وهم جباهتا ، فإهنم يعطون سحاجتنا إليهم ، وهذا من أهل الزكاة .

 أو رجل اشرتاها ِباله . ثانياً :
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 ) املراد زكاة غريه ( . أي اشرتى الزكاة من الفقري .
 الغارم . ثالثاً :

 نوعني :أي املديون ، وهو على 
الغارم إلصال  ذات البني : وذلك بأن يكون بني طائفتني من الناس شر وفتنة ، فيتوسط الرجل لإلصال  بينهم ، ويلزم أواًل : 

 يف ذمته ماالً إلطفاء الفتنة .
 الغارم الذي ركبته الديون بسبب من األسباب : وهذا من أهل الزكاة .الثاين : 

 الغازي يف سبيل هللا . رابعاً :
 وهذا من أهل الزكاة الثمانية ، كما قال تعاىل : ) وابن السبيل ( .

 املسكني الذي تصدق عليه منها فأهدى منها لغين . خامساً :
 : هؤالء اخلمسة 

الثالثة الذين هم : الغارمون إلصال  ذات البني ، والعاملون عليها ، والغزاة اجملاهدون يف سبيل هللا ، هؤالء من أهل الزكاة 
 مانية .الث

 . إليه منها ، فليس من أهلها ، وإمنا ملكها من الفقري الذي استحقها وأعطى منها يوأما املشرتي هلا ، واملهد
 آللِ حممدٍ وهم : بنو هاشمٍ 

ّ
حِل

َ
 ومواليِهم ( .)و ال ت

 أي : ال َيوز دفع الزكاة آلل حممد وهم بنو هاشم .
 ث ( .ر ، وآل العباس ، وآل اسحار جعف واملراد ببين هاشم : آل علي ، وآل عقيل ، وآل

َي أَْوَساُخ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  َعْن َعْبدِّ اَْلُمطَّلِّبِّ ْبنِّ َربِّيَعَة ْبنِّ َاسْحَارِّثِّ  َا هِّ ٍد، إِّمنَّ لِّ حُمَمَّ إِّنَّ اَلصََّدَقَة اَل تَ ْنَبغِّي آلِّ
 ( .اَلنَّاسِّ 

ٍد َوإِّن ََّها اَل حتِّ  )َويفِّ رَِّوايٍَة:  ٍد َواَل آلِّ حُمَمَّ  .َرَواُه ُمْسلٌِّم  (لُّ لُِّمَحمَّ
 .ال نعلم خالفاً يف أن بين هاشم ال حتل هلم الصدقة املفروضة  قال يف الشر  : 

 املراد الزكاة الواجبة . ( ِإنَّ اَلصََّدَقةَ ) 
َا ِهَي َأْوَساُخ اَلنَّاِس )   ريد به اخلصوص ( .املراد بالناس هنا املزكون . ) فهو عام ا( ِإمنَّ

 1فائدة : 
 اسحكمة من عدم أخذهم من الزكاة ؟

 بقوله ) إمنا هي أوساخ الناس ( . اسحكمة بّينها النيب 

َي أَْوَساخ النَّاس ( قَ ْوله  : قال النووي َا هِّ م َوَبينِّ اْلُمطَّلِّب ، َوأَن َّ  ) إِّمنَّ ْم تَ ْنبِّيٌه َعَلى عِّلَّة يفِّ حَتْرِّميَها َعَلى َبينِّ َهاشِّ َها لَِّكرَاَمتِّهِّ
َْمَواهلِِّّْم َونُ ُفوسهْم َكَما قَاَل تَ عَ  ري ألِّ ُرُهْم  )اىَل َوتَ ْنزِّيههْم َعْن اأْلَْوَساخ ، َوَمْعىَن ) أَْوَساخ النَّاس ( أَن ََّها َتْطهِّ ْن أَْمَواهلِِّّْم َصَدقًَة ُتَطهِّّ ُخْذ مِّ

َا  ْم ِبِّ الَةِّ اأْلَْوَساخ( َوتُ زَكِّيهِّ َي َكَغسَّ  . َفهِّ
 ، فصارت كأهنا الغسالة اليت تعاب .ن البخل ، وأمواهلم من إُث الكنز؛ ألهنا تطهرهم مإمنا كانت الصدقة كذلكوقال القرطيب: 

 2فائدة : 
 هذا التحرمي يف اسحديث خاص بالصدقة الواجبة ، وأما صدقة التطوع فإهنا حتل هلم .

 وهذا قول مجاهري العلماء .
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 ألهنا تطهري ألموال األغنياء ونفوسهم ، وصدقة التطوع ليس كذلك . ألهنم إمنا منعوا الزكاة 
 س .أما صدقة التطوع فتحل هلم ألهنا ليست من أوساخ النا:  قال ابن قدامة

 وقيل : حترم عليهم حىت صدقة التطوع ، وإىل هذا ذهب الشوكاين ومجاعة .
 لعموم اسحديث .

 3فائدة : 
 قة التطوع أيضاً .فإنه ال حتل له صد يستثىن النيب 

ُّ  قال يف املغين : ا النَّيبِّ َنَّ اْجتَِّنابَ َها َكاَن  فََأمَّ يَعَها َكاَنْت حُمَرََّمًة َعَلْيهِّ ، فَ ْرَضَها َونَ ْفَلَها ؛ ألِّ ُر َأنَّ الصََّدَقَة مجِّ ْن َداَلئِّ فَالظَّاهِّ لِّ مِّ
َا لَّ بَِّذلِّكَ ، فَ لَ نُ بُ وَّتِّهِّ َوَعاَلَماهتِّ يِّّ ، َويفِّ َحدِّيثِّ إْم َيُكْن لُِّيخِّ ِّّ ْساَلمِّ َسْلَمانِّ اْلَفارِّسِّ إنَُّه )، قَاَل َوَوَصَفهُ  ، َأنَّ الَّذِّي َأْخبَ َرُه َعْن النَّيبِّ

 ( .يَْأُكُل اهْلَدِّيََّة ، َواَل يَْأُكُل الصََّدقََة 
ُّ ) َوقَاَل أَبُو ُهَريْ رََة  َ بَِّطَعاٍم َسَأَل َعْنهُ  َكاَن النَّيبِّ َْصَحابِّهِّ : ُكُلوا .وملَْ يَْأُكْل ، َوإِّْن قِّيَل : َهدِّيٌَّة  إَذا ُأيتِّ ؟ فَإِّْن قِّيَل َصَدَقٌة قَاَل ألِّ

 َأْخَرَجُه اْلُبَخارِّيُّ . (َضَرَب بَِّيدِّهِّ ، فََأَكَل َمَعُهْم 
 ُّ َها َصَدَقٌة ، وَ  )َق بِّهِّ َعَلى بَرِّيَرَة دِّ صُ يفِّ سحٍَْم تُ  َوقَاَل النَّيبِّ  ( .ُهَو لََنا َهدِّيٌَّة ُهَو َعَلي ْ

ُكَلَها ، ُُثَّ  ) َوقَاَل   ي يفِّ بَ ْييتِّ ، فََأْرفَ ُعَها آلِّ ُد التَّْمَرَة َساقِّطًَة َعَلى فِّرَاشِّ  َأْخَشى أَْن َتُكوَن َصَدقًَة ، إيّنِّ أَلَنْ َقلُِّب إىَل أَْهلِّي ، فََأجِّ
يَها   َرَواُه ُمْسلٌِّم .( فَأُْلقِّ

لُّ ) َوقَاَل   ( .لََنا الصََّدقَُة  إنَّا اَل حتِّ
 َّ َنَّ النَّيبِّ يُّ ، َفُحرَِّم نَ ْوَعْي الصََّدَقةِّ فَ ْرضَ  َوألِّ ْن اْلَمَغاِنِِّّ مُخُْس اخْلُْمسِّ َوالصَّفِّ َها َونَ ْفَلَها ، َوآلُُه ُدونَُه َكاَن َأْشَرَف اخْلَْلقِّ ، وََكاَن َلُه مِّ

َرفِّ ، َوهَلُْم مُخُْس اخْلُْمسِّ َوْحدَ  َها ، َوُهَو اْلَفْرُض ُه ، َفُحرُِّموا َأَحَد يفِّ الشَّ   نَ ْوَعي ْ

 4فائدة : 
 م من اخلمس على قولني :اختلف العلماء يف أخذ بين هاشم من الزكاة إذا مل يعطوا حقه

 : أنه ال َيوز أخذ بين هاشم من الزكاة مطلقاً ، منعوا حقهم من اخلمس أو أعطوه . القول األول
 شافعية ، واسحنابلة .وهذا قول اسحنفية ، وال

 للحديث السابق ) .... إمنا هي أوساخ الناس ( .
: أن التعليل بعدم حل الزكاة لبين هاشم من أجل كون الصدقات أوساخ الناس ، ولشرفهم ومكانتهم ، وهذا  وجه الدللة

 الوصف فيهم ويف الصدقات باق أعطوا اخلمس أو حرموه .
 للزكاة إذا منعوا حقهم من اخلمس .جواز أخذ بين هاشم  القول الثاين :

 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .
أن اخلمس عوض عن الزكاة ، فإذا مل يصل إليهم العوض عادوا إىل املعوض ، وهو الزكاة ، إلمهال الناس أمر الغنائم وإيصاهلا إىل 

 مستحقيها .
مس جاز هلم األخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغريه وبنو هاشم إذا منعوا من مخس اخل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

 من أصحابنا وقاله أبو يوسف واإلصطخري من الشافعية ألنه حمل حاجة وضرورة . 
وقال الشيخ ابن عثيمني رْحه هللا : فإذا ُمنعوا أو مل يوجد مخس كما هو الشأن يف وقتنا هذا : فإهنم يُعَطون من الزكاة دفعاً 

 ذا كانوا فقراء ، وليس عندهم عمل ، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو الصحيح . لضرورهتم إ
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 5فائدة : 
تقسم مخسة أسهم ، أربعة أسهم للغامنني ، وسهم واحد الغنائم أن واخلمس : هو  رْحه هللا :  قال الشيخ حممد بن عثيمني

 يقسم مخسة أسهم أيضاً :
 احل املسلمني ، وهو ما يعرف بالفيء أو بيت املال .يكون يف مص : هلل ورسوله  األول
وهم بنو هاشم وبنو عبد املطلب ، ألن بين عبد املطلب يشاركون بين هاشم يف  : لذي القرِب ، هم قرابة الرسول  الثاين

 اخلمس .
 : لليتامى . الثالث
 : للمساكني . الرابع

 : البن السبيل . اخلامس
كما هو يف الشأن يف وقتنا هذا ، فإهنم يعطون من الزكاة دفعًا لضرورهتم إذا كانوا فقراء ، وليس   فإذا منعوا أو مل يوجد مخس ،

 عندهم عمل ، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وهو الصحيح .
 6فائدة : 

اَن )  قَالَ  َعْن ُجبَ رْيِّ ْبنِّ ُمْطعٍِّم روى البخاري :  ِّّ  َمَشْيُت أَنَا َوُعْثَماُن ْبُن َعفَّ فَ ُقْلَنا: يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ، أَْعطَْيَت َبينِّ  إِّىَل اَلنَّيبِّ
َدٍة، فَ َقاَل َرُسوُل َاَّللَِّّ  َْنزَِّلٍة َواحِّ ْن مُخُسِّ َخْيبَ َر َوتَ رَْكتَ َنا، َوحَنُْن َوُهْم ِبِّ دٌ :" اَْلُمطَّلِّبِّ مِّ ٍم َشْيٌء َواحِّ َا بَ ُنو اَْلُمطَّلِّبِّ َوبَ ُنو َهاشِّ اُه َروَ ( إِّمنَّ

 .اَْلُبَخارِّيُّ 
 .من قال : إن بين املطلب ال حتل هلم الزكاة  استدل ِبذا اسحديث

 وهذا قول الشافعي ومجاعة .

 ) إمنا بنو املطلب وبنو هاشم شيء واحد ( . لقوله-أ

 وألن هلم نصيباً من اخلمس . -ب

 . إىل أن بين املطلب يعطون من الزكاةوذهب بعض العلماء : 
 .ومالك ، نيفة وهو مذهب أِب ح

 ) إمنا الصدقات للفقراء ... ( . لعموم األدلة  -أ
وأما تشريكهم يف اخلُُمس ، فإنه مبين على املناصرة واملؤازرة خبالف الزكاة ، فإهنم ملا آزروا بين هاشم وناصروهم أعطوا جزاًء -ب

 لفضلهم من اخلمس .
ا ، وال إىل

ْ
و

َ
ها إىل الوالدينِ وإن عل

ُ
 دفع

ُ
 ( . ) وال جيوز

َ
فل

َ
 س

ْ
 الولدِ وإن

 أي : ال َيوز دفع الزكاة إىل األصول ، وال إىل الفروع .
 وحكى ابن املنذر اإلمجاع على أنه ال َيوز دفع الزكاة إليهم .

ألن األصل والفرع َيب النفقة هلما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غين ، فال يعطيهم من الزكاة ، وألن دفع الزكاة إليهم تغنيهم  
 قطها عنه فيعود نفع الزكاة إليه ] كما لو قضى دْين نفسه [ .عن نفقته ، وتس

 ) األم ( . . وال جدة " انتهى وال جداً  وال أماً  يعين من زكاة ماله ( أباً  ) وال يعطيي : قال الشافع
ْن الصََّدَقةِّ اْلَمْفُروَضةِّ لِّْلَوالَِّدْينِّ ، َوإِّنْ  ابن قدامة قالو   ،اَل لِّْلَوَلدِّ ، َوإِّْن َسَفَل َعَلْوا ، وَ  : َواَل يُ ْعَطى مِّ
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رِّ َأمْجََع أَْهُل اْلعِّْلمِّ َعَلى أَنَّ الزََّكاَة اَل ََيُوُز َدفْ ُعَها إىَل اْلَوالَِّدْينِّ ، يفِّ اسحَْ   ْم ، قَاَل اْبُن اْلُمْنذِّ َفَقةِّ َعَلْيهِّ ْم َعَلى الن َّ افُِّع إلَْيهِّ الِّ الَّيتِّ َُيْبَ ُر الدَّ
َنَّ  ُطَها َعْنُه ، َويَ ُعوُد نَ ْفُعَها إلَْيهِّ ، َفَكأَنَُّه َدف َ َوألِّ ْم َعْن نَ َفَقتِّهِّ ، َوُتْسقِّ ْم تُ ْغنِّيهِّ هِّ ، فَ َلْم ََتُْز ، َكَما َلْو َقَضى َدْفَع زََكاتِّهِّ إلَْيهِّ َعَها إىَل نَ ْفسِّ

َا َديْ َنُه ، َوقَ ْوُل اخلَِّرقِّيِّّ " لِّْلَوالَِّدْينِّ " يَ ْعينِّ اأْلََب   َواأْلُمَّ .ِبِّ
افِّعِّ ، َكأَ  ْن الدَّ ٍد َوقَ ْولُُه : " َوإِّْن َعَلْوا " يَ ْعينِّ آبَاَءمُهَا َوأُمََّهاهتَِِّّما ، َوإِّْن اْرتَ َفَعْت َدَرَجتُ ُهْم مِّ بَ َوْي اأْلَبِّ ، َوأَبَ َوْي اأْلُمِّّ ، َوأَبَ َوْي ُكلِّّ َواحِّ

ُهْم ، َوإِّْن َعَلْت َدَرَجتُ ُهْم ، َمْن يَرُِّث مِّ  ن ْ ُهْم َوَمْن اَل يَرُِّث .مِّ  ن ْ
ْن أَْواَلدِّهِّ اْلَبنِّنَي َواْلبَ َناتِّ ، اْلوَ   ) املغين ( . ارِّثِّ َوَغرْيِّ اْلَوارِّثِّ .َوقَ ْولُُه : " َواْلَوَلُد َوإِّْن َسَفَل " يَ ْعينِّ َوإِّْن نَ َزَلْت َدَرَجُتُه مِّ

  فائدة :
علم له أن يدفع زكاة ماله إىل والديه أو أوالده ممن لزمته نفقتهم وعجز عن النفقة فقد أجاز بعض أهل الًا إذا كان املنفق عاجز  

 عنها   
   رْحه هللا    ابن تيمية وهو اختيار شيخ اإلسالم

َيوز دفع الزكاة إىل الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن م : وقال شيخ اإلسال يف حاشية الروض: ابن قاسم قال
 أحد القولني يف مذهب أْحد، ويشهد له العمومات.اإلنفاق عليهم، وهو 

قتضى السامل عن ، فوجب العمل بامل ، واملانع مفقود ، ألن املقتضي موجود وقال: األقوى جواز دفعها إليهم يف هذه اسحال
 م .املعارض املقاو 

، وأما إن كان  ظهر أنه َيوز له أخذ زكاة أبيه، واأل ، ففيه نزاع ، وليس ألبيه ما ينفق عليه وقال أيًضا: إن كان حمتاًجا إىل النفقة
 مستغنًيا بنفقة أبيه، فال حاجة به إىل زكاته.

، وإذا كان على الولد َدْيٌن ال وفاء له  وقال: إذا كانت األم فقرية وهلا أوالد صغار وهلم مال ونفقتها تضر ِبم أعطيت من زكاهتم
 ه . يف مذهب أْحد وغري أظهر القولني جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه يف

جةِ ( .
ْ
 ) وال إىل الزو

 أي : ال َيوز أن يدفع الزوج زكاته لزوجته .
َبة َعَلْيهِّ  ْن الزََّكاةِّ أَلنَّ نَ َفَقتَ َها َواجِّ ي َزْوَجَتُه مِّ َا َعْن الزََّكاةِّ قال ابن املنذر : َأمْجَُعوا َعَلى َأنَّ الرَُّجَل ال يُ ْعطِّ  .فَ َتْستَ ْغينِّ ِبِّ

 : فائدة
 اختلف العلماء : هل َيوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقري من الزكاة على قولني :

 أنه َيوز ذلك . القول األول :
 .هو قول اْلمهور :  قال الصنعاين

يثِّ َعَلى َجَوازِّ َدْفعِّ اْلَمْرأَةِّ زََكاهتَا إِّىَل َزْوجِّ :  -يف حديث الباب  – قال احلافظ ََذا اسحَْدِّ افِّعِّّي َوالث َّْورِّّي َواْسُتدِّلَّ ِبِّ َها ، َوُهَو قَ ْول الشَّ
يَبْ َأِبِّ َحنِّيَفة َوإِّْحَدى الرَِّوايَ تَ نْيِّ َعْن َمالٍِّك َوَعْن َأْْحََد .   َوَصاحِّ

أنه أفىت زينب امرأة ابن  يف احمللى: وتعطي املرأة زوجها من زكاهتا إن كان من أهل السهام، صح عن رسول هللا  وقال ابن حزم
 .وساق اسحديث مسعود. 

 عموم األدلة  ) إمنا الصدقات للفقراء ... ( .ل-أ
 ولعدم الدليل الذي مينع من ذلك .-ب

الزوجة فإن نفقتها  ال َتب نفقته عليها فال مينع دفع الزكاة إليه كاألجنيب، ويفارق -أي الزوج  -وألنه :  قال ابن قدامة -ج
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وج يف عموم األصناف املسمني يف الزكاة، وليس يف املنع نص وال إمجاع، واجبة عليه؛ وألن األصل جواز الدفع؛ لدخول الز 
 انتهى . ينهما، فيبقى جواز الدفع ثابًتاوقياسه على من ثبت املنع يف حقه غري صحيح لوضو  الفرق ب

َلْت: يَا َرُسوَل َاَّللَِّّ، إِّنََّك أََمْرَت اَْليَ ْوَم بِّالصََّدَقةِّ، وََكاَن َجاَءْت زَيْ َنُب اِّْمَرأَُة اِّْبنِّ َمْسُعوٍد، فَ َقا)  قَالَ  َأِبِّ َسعِّيٍد َاخْلُْدرِّيِّّ وسحديث -د
ْقُت  َق بِّهِّ، فَ َزَعَم اِّْبُن َمْسُعوٍد أَنَُّه َوَوَلُدُه َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ ، فََأَرْدُت َأْن أََتَصدَّ ُّ عِّْندِّي ُحلِّيٌّ لِّ ْم، فَ َقاَل اَلنَّيبِّ  َصَدَق اِّْبنُ   بِّهِّ َعَلْيهِّ

مْ  ْقتِّ بِّهِّ َعَلْيهِّ  .َرَواُه اَْلُبَخارِّيُّ (  َمْسُعوٍد، َزْوُجكِّ َوَوَلُدكِّ َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ
ى يفِّ  فَ َقاَلْت لَِّعْبدِّ اَّللَِّّ َسْل َرُسوَل اَّللَِّّ .. ويف رواية ) . َق َعَلْيَك َوَعَلى أَيْ َتامِّ َن الصََّدَقةِّ  يَحْجرِّ  َأََيْزِّى َعىنِّّ َأْن أُْنفِّ فَ َقاَل َسلِّى ؟ مِّ

 .. ( .. أَْنتِّ َرُسوَل اَّللَِّّ 
 :ويدل لذلك  فإن املراد به صدقة الفرض 

 زوجي وأيتام ل ... ( . وهلا : ) أَُيْزئ عين أن أنفق علىقأواًل : 

: َيزئ هلا ، ينزل منزلة العموم ، فلم يستفصل عن الصدقة ، هل هي تطوع ، أو واجب ؟ فكأنه قال  ترك استفصاله  ثانيًا :
 . عنك فرضاً كان أو تطوعاً 

 : والظاهر أنه َيوز للزوجة صرف زكاهتا إىل زوجها قال الشوكاين :
 .فلعدم املانع من ذلك ومن قال أنه ال َيوز فعليه الدليل  : أوالً أما  

ه قال أو واجب فكأن هلا ينزل منزلة العموم فلما مل يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع فألن ترك استفصاله ًا : وأما ثاني
 اً .كان أو تطوعاً  َيزئ عنك فرض

 ال َيوز .القول الثاين : 
 أِب حنيفة .وهذا  مذهب 

 ألن الرجل من امرأته كاملرأة من الرجل ، وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة كذلك إعطاء املرأة لزوجها .-أ
 وألهنا ستنتفع بدفعها إليه . -ب

 اد صدقة الفرض ، وإمنا املراد به صدقة التطوع ويدل لذلك :ليس املر  حديث زينبوقالوا : إن 
 يدل على التطوع .فهذا : ) ... ولو من حليكن ... (  قوله 

 قالوا : وأما قوهلا : ) أَيزئ عين ... ( أي يف الوقاية من النار ، كأهنا خافت أن صدقتها على زوجها ال ُيصل هلا املقصود .
ألنه ال يستحق النار إال من منع الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فال يعاقب على ، يم ذلك إنه ال يستق وأجيب عن ذلك : 

تركها، ويف قوهلا: أَيزئ عين؟ أي أَيزئ عين يف الزكاة الواجبة؟ أما صدقة التطوع فال يقال: أَتزئ عين؛ ألن الغرض منها قصد 
 ع .ألي دفاألجر والثواب، والثواب ُيصل بأي مقدار من املال ُدفع و 

 القول األول .والراجح 
 ) وال إىل رقيقٍ ( .

 أي : ال َيوز دفع الزكاة إىل الرقيق .
 ألن نفقته واجبة على سيده . -أ

 ألننا لو أعطيناه النتقل املال إىل سيده فوراً ، فإن مال العبد مال لسيده . -ب
 ) وال إىل كافرٍ ( .

 أي : ال َيوز دفع الزكاة لكافر .
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 ر . أن زكاة األموال ال تعطى لكافال نعلم خالفاً يف : دامةقال ابن ق
 لكن يستثىن إذا كان مؤلفاً فإنه يعطى.

نفِق ( .
ُ
 ) وال إىل فقيةٍ حتت غنيٍ م

 إذا كان زوجها غين ، وهذا الزوج منفق باذل .ال تعطى من الزكاة ، أي : إذا كان هناك امرأة فقرية متزوجة ، فإهنا 
 كان هذا الزوج غري منفق ، فإنه َيوز إعطاؤها من الزكاة .  ومفهومه : أنه إذا

ها إىل هؤالء وإىل غيهم ( . 
ُ
 دفع

ُ
 التطوعِ ، فيجوز

ُ
 ) أما صدقة

 تقدم أهل الزكاة ، فصدقة الفريضة ال َيوز دفعها إال ملن عينه هللا تبارك وتعاىل يف كتابه كما تقدم .
 ز دفعها إىل من ال َيوز دفع الزكاة إليه وإىل غريهم .أما صدقة التطوع ، فاألمر فيها واسع ، فيجو 

 ( . الصدقة على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة لكن على القريب أفضل فهي صدقة وصلة كما يف اسحديث السابق )
زِهِ ) 
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 ألتان :هنا مس
 إذا أعطى زكاته لشخص يعتقد أنه ليس من أهلها ، فبان وظهر فيما بعد أنه من أهلها .األوىل : 

 فاسحكم هنا : ال َيزئه ذلك .
 والعبادة َيب أن يؤديها اإلنسان وهو جازم على يقني. هذا شيء.،  ألنه أعطى وهو شاك

 إما متساهل أو متالعب.من أعطى زكاته لرجل يظن أنه ليس أهاًل للصدقة فهو  وألن
 أن يتساهل اإلنسان يف إبراء ذمته حني إخراج الزكاة. وال َيوز،  بل الغالب أنه متساهل ، وال نقول دائماً أنه متالعب

 الثانية : عكسها .
 هلا . للزكاة ، فتبني أنه ليس أهالً إذا دفع الزكاة ملن ظن أنه مستحق 

 فاسحكم هنا : ال َيزئه ذلك .
 ِبا يف نفس األمر ال ِبا يف ظنه. ألن العِبة

 .مثاله: أعطى رجالً يظنه غارماً فبان أنه غري غارم، فإهنا ال َتزئ؛ ألن العِبة ِبا يف نفس األمر، أي: بالواقع، والواقع أنه غري أهل
 مثال آخر: أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبني أنه غري ابن سبيل فإهنا ال َتزئه.
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 أي : يستثىن مما سبق حالة واحدة وهي : إذا دفعها لغين يظنه فقرياً ، فإنه َيزئه ذلك .
ِّّ  سحديث -أ َلَة بَِّصَدَقٍة َفَخرََج بَِّصَدقَتِّهِّ فَ َوَضعَ  )قَاَل   َأِبِّ ُهَريْ َرَة َعنِّ النَّيبِّ َقنَّ اللَّي ْ ثُوَن  َها يفِّ قَاَل َرُجٌل ألََتَصدَّ يَدِّ زَانَِّيٍة فََأْصَبُحوا يَ َتَحدَّ

َقنَّ بَِّصَدَقٍة . َفَخرَجَ  َلَة َعَلى زَانَِّيٍة . قَاَل اللَُّهمَّ َلَك اسحَْْمُد َعَلى زَانَِّيٍة ألََتَصدَّ يَدِّ َغىنٍِّّ فََأْصَبُحوا  بَِّصَدقَتِّهِّ فَ َوَضَعَها يفِّ  ُتُصدَِّق اللَّي ْ
ثُوَن ُتُصدِّقَ  َقنَّ بَِّصَدقٍَة . َفَخرَ  يَ َتَحدَّ يَدِّ َسارٍِّق فََأْصَبُحوا  َج بَِّصَدقَتِّهِّ فَ َوَضَعَها يفِّ َعَلى َغىنٍِّّ . قَاَل اللَُّهمَّ َلَك اسحَْْمُد َعَلى َغىنٍِّّ ألََتَصدَّ

ثُوَن ُتُصدَِّق َعَلى َسارٍِّق . فَ َقاَل اللَُّهمَّ َلَك اسحَْْمُد َعَلى زَانَِّيٍة َوَعَلى  يلِّ لَُه أَمَّا َصَدقَ ُتَك فَ َقْد قُبَِّلْت يَ َتَحدَّ َغىنٍِّّ َوَعَلى َسارٍِّق . فَأُتَِّى فَقِّ
َّا أَْعطَاُه  ُق ممِّ ُ فَ يُ ْنفِّ َّ يَ ْعَتِبِّ َا َعْن زِّنَاَها َوَلَعلَّ اْلَغىنِّ ا الزَّانَِّيُة فَ َلَعلََّها َتْسَتعِّفُّ ِبِّ َا عَ أَمَّ ارَِّق َيْسَتعِّفُّ ِبِّ  ه ( متفق عليه .ْن َسرِّقَتِّ اَّللَُّ َوَلَعلَّ السَّ

 وألنه فعل ما استطاع عليه ، وهللا ال يكلف نفساً إال وسعها . -ب
 وألن حقيقة الفقر قد َتفى ، فاكتفى فيه بغلبة ظن دافع الزكاة ، -ج
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ريًا فَ َباَن َغنِّيًّا َأْجَزَأْت  : قال البهويت ْن الزََّكاةِّ َيظُنُُّه َفقِّ  ) كشاف القناع ( .   .   فَإِّْن َدَفَع إلَْيهِّ مِّ
 يف كلِ وقت ( . 

ٌ
 التطوعِ مستحبة

ُ
 ) وصدقة

 صدقة التطوع مستحبة ، وأجرها كبري ، وثواِبا عظيم ، وقد جاءت النصوص الكثرية يف فضلها واسحث عليها والرتغيب فيها .
 أوًل : أهنا برهان على صحة اإلميان .

يزَاَن. َوُسْبَحاَن اَّللَِّّ َواسحَْْمُد َّللَِِّّّ مَتْآلنِّ  َرُسوُل اَّللَِّّ َعْن َأِبِّ َمالٍِّك اأَلْشَعرِّيِّّ قَاَل: قَاَل  ميَانِّ َواسحَْْمُد َّللَِِّّّ مَتْأُل اْلمِّ  -) الطُُّهوُر َشْطُر اإلِّ
َياءٌ  -أَْو مَتْألُ  ُر ضِّ َمَواتِّ َواألَْرضِّ َوالصَّالَُة نُوٌر َوالصََّدَقُة بُ ْرَهاٌن َوالصَّب ْ  رواه مسلم .(  َما بَ نْيَ السَّ

 : وأما الصدقة فهي برهان ، ... فكذلك الصدقة برهان على صحة اإلميان. قال ابن رجب
 ثانياً : أهنا تطهري للنفس .

ْم إِّنَّ َصالَتَك َسَكٌن هلَُ  َا َوَصلِّّ َعَلْيهِّ ْم ِبِّ ُرُهْم َوتُ زَكِّيهِّ ْن أَْمَواهلِِّّْم َصَدَقًة ُتَطهِّّ  ْم ( .قال تعاىل ) ُخْذ مِّ
 : أهنا تغفر الذنوب . ثالثاً 

 ) والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ( رواه الرتمذي . قال 
 رابعاً : أن الصدقة تزيد املال .

 ) ما نقصت صدقة من مال ( رواه مسلم . قال 
 خامساً : أهنا تظلل صاحبها يوم القيامة .

 ) العبد يف ظل صدقته يوم القيامة ( رواه أْحد . قال 
 )سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظ ل إال ظله: ... ورجل تص دق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه(. قال و 

 النار . من سادساً : أهنا وقاية
 ) اتقوا النار ولو بشق مترة ( متفق عليه . قال 

ْقَن َوَأْكثِّْرَن  وقال  ْستِّْغَفاَر فَإِّيّنِّ رَأَيْ ُتُكنَّ َأْكثَ َر أَْهلِّ النَّارِّ ( متفق عليه .للنساء ) يَا َمْعَشَر النَِّّساءِّ َتَصدَّ  االِّ
 سابعاً : دعاء املالئكة .

 .)ما من صبا  إال وينزل ملكان : يقول أحدمها اللهم أع ط منفقًا خلفًا ويقول اآلخر: اللهم أع ط ممسكًا تلفاً( كما قال 
 متفق عليه

 ألمراض .ثامناً : أن فيها عالجاً من ا
 دقة ( .مرضاكم بالصأنه قال ) داووا  روي عنه 

سبع سنني، وقد عاْلها بأنواع العالج، وسأل  قرحٍة خرجت يف ركبته منذ ل : عن) مسعت ابن املبارك وسأله رج قابن شقي قال
وميسك عنك الدم، ففعل  ك عنيحفر بئراً يف مكان حاجة إىل املاء، فإين أرجو أن ينبع هناااذهب ف :األطباء فلم ينتفع به، فقال

 ( . أالرجل فِب 
 تاسعاً : أن هللا يدفع بالصدقة أنواعاً من البالء .

رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه، وقدموه  ) وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك لكما يف وصية ُيىي عليه السالم لبين إسرائي
 .، ففدى نفسه منهم ( أفتدي منكم بالقليل والكثري ليضربوا عنقه فقال: أنا

هللا تعاىل يدفع ِبا أنواعًا من  فإن، بل من كافر ، تأثري عجيب يف دفع أنواع البالء ولو كانت من فاجٍر أو ظامٍل  فالصدقة هلا
 ه .  ) الوابل الصيب ( .وعامتهم وأهل األرض مقرون به ألهنم قد جربو  ، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم البالء
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 أنه ل يبقى لصاحب املال من ماله إل ما تصدق به . عاشرًا :
كُ  ) و كما يف قوله تعاىل ْن َخرْيٍ َفألنُفسِّ  م ( .َما تُنفُِّقوْا مِّ

ا ( بقي كلها غري كتفها ، قال ) ما بقى منها إال كتفه ت :عن الشاة اليت ذحبوها ما بقى منها: قال عائشة   وملا سأل النيب
 رواه الرتمذي . 

 ر : أن يضاعف للمتصدق أجره .احلادي عش
 . مي ( نَّ اْلُمصَّدِّقِّنَي َواْلُمصَّدِّقَاتِّ َوأَقْ َرُضوا اَّللََّ قَ ْرضاً َحَسناً ُيَضاَعُف هَلُْم َوهَلُْم َأْجٌر َكرِّ ل ) إكما يف قوله عز وج

 ن ( .ْضَعافاً َكثِّريًَة َواَّللُّ يَ ْقبُِّض َويَ ْبُسُط َوإِّلَْيهِّ تُ ْرَجُعو أَ  َذا الَّذِّي يُ ْقرُِّض اَّللَّ قَ ْرضاً َحَسناً فَ ُيَضاعَِّفُه لَهُ ه ) َمن وقوله سبحان
 الثاين عشر : أن فيها انشراحاً للصدر .

ْن َحدِّيدٍ  ) َعْن َأِبِّ ُهَريْ َرَة قَاَل َضَرَب َرُسوُل اَّللَِّّ  َما ُجنََّتانِّ مِّ يلِّ َواْلُمَتَصدِّقِّ َكَمَثلِّ َرُجَلنْيِّ َعَلْيهِّ َما إِّىَل  َمَثَل اْلَبخِّ َقدِّ اْضُطرَّْت أَْيدِّيهِّ
َما  َما َوتَ رَاقِّيهِّ َلُه َوتَ ْعُفَو أَثَ َرُه َوجَ ، ثَُديِّّهِّ َى أَنَامِّ َق بَِّصَدَقٍة انْ َبَسَطْت َعْنُه َحىتَّ تُ َغشِّّ يُل ُكلََّما َهمَّ َفَجَعَل اْلُمَتَصدُِّق ُكلََّما َتَصدَّ َعَل اْلَبخِّ

 ( متفق عليه .ُكلُّ َحْلَقٍة َمَكانَ َهابَِّصَدَقٍة قَ َلَصْت َوَأَخَذْت  
ق اتسع  فهو ِبنزلة اتساع تلك اْلبة عليه،  ِبا صدره ، وانفسح فاملتصدق كلما تصدق بصدقة انشر  هلا قلبه ا تصدَّ ، فكلمَّ

ًا باالستكثار وحدها لكان العبُد حقيقي ، ولو مل يكن يف الصَّدقة إال هذه الفائدة ، وعظم سروره ، وقوي فرحه وانشر  وانفسح
ْفلُِّحو  ) و منها واملبادرة إليها وقد قال تعاىل

ُ
هِّ فَُأْولَئَِّك ُهُم امل  ن ( .َمن يُوَق ُشحَّ نَفسِّ

 الفضل الكبري .:  الثالث عشر
 ِّّ َع َصْوتاً يفِّ ل ) قَا  َعْن َأِبِّ ُهَريْ رََة َعنِّ النَّيبِّ َن اأَلْرضِّ َفَسمِّ َنا َرُجٌل بَِّفالٍَة مِّ َحاُب َسَحابٍَة  بَ ي ْ ى َذلَِّك السَّ اْسقِّ َحدِّيَقَة ُفاَلٍن . فَ تَ َنحَّ

رَاجِّ َقدِّ اْستَ ْوَعَبْت َذلَِّك اْلَماَء ُكلَُّه فَ َتَتبََّع اْلَماَء فَإَِّذا َرُجلٌ  فَأَفْ رََغ َماَءُه يفِّ  ْن تِّْلَك الشِّّ َحدِّيَقتِّهِّ ُُيَوُِّل اْلَماَء   قَائٌِّم يفِّ َحرٍَّة فَإَِّذا َشْرَجٌة مِّ
ْسمِّ الَّذِّ ِبِِّّْسحَ  َع يفِّ  ياتِّهِّ فَ َقاَل َلُه يَا َعْبَد اَّللَِّّ َما امْسَُك قَاَل ُفاَلٌن . لِّالِّ َحابَةِّ فَ َقاَل لَُه يَا َعْبَد اَّللَِّّ ملَِّ َتْسأَُلينِّ  مسِّ فَ َقاَل  يَعنِّ امسِّ  السَّ

ْعُت َصْوتاً يفِّ  إِّيّنِّ  َحابِّ الَّذِّ  مسِّ ا إَِّذا قُ ْلَت َهَذا فَإِّيّنِّ َهَذا َماُؤُه يَ ُقوُل اْسقِّ َحدِّ  يالسَّ َك َفَما َتْصَنُع فِّيَها قَاَل أَمَّ مسِّ أَْنظُُر إِّىَل  يَقَة ُفاَلٍن الِّ
ُق بِّثُ ُلثِّهِّ َوآُكُل أَنَا َوعَِّيال َها فَأََتَصدَّ ن ْ  ه ( رواه مسلم .ثُ ُلثاً َوأَُردُّ فِّيَها ثُ ُلثَ  َما خَيْرُُج مِّ

 . لفصاحب الصدقة موعود باخل: عشر الرابع 
ُر الرَّازِّقِّنيَ  )كما قال تعاىل ْن َشْيٍء فَ ُهَو خُيْلُِّفُه َوُهَو َخي ْ  أي خيلفه عليكم يف الدنيا بالبذل، ويف اآلخرة باْلزاء والثواب.( َوَما أَنْ َفْقُتْم مِّ

 أن هللا يريب الصدقة .اخلامس عشر : 
 . (يُ ْرِبِّ الصََّدقَاتِّ مَيَْحُق اَّللَُّ الرِّبا وَ كما قال تعاىل )

َي اَّللَُّ َعْنُه ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِّ و  ْن َكْسٍب طَيٍِّّب ، َواَل يَ ْقَبُل اَّللَُّ إِّالَّ الطَّيَِّّب )  َعْن َأِبِّ ُهَريْ َرَة ، َرضِّ َق بَِّعْدلِّ مَتَْرٍة مِّ  -َمْن َتَصدَّ
بِّهِّ كَ  ينِّهِّ ُُثَّ يُ َربِّّيَها لَِّصاحِّ ُلَها بَِّيمِّ ْثَل اْْلََبلِّ َوإِّنَّ اَّللََّ يَ تَ َقب َّ  ( متفق عليه . َما يُ َرِبِّّ َأَحدُُكْم فَ ْلَوُه َحىتَّ َتُكوَن مِّ

 
 : ن يف الصدقة عشر خصال حممودة مخس يف الدنيا ومخس يف اآلخرة، فإعليك بالصدقة ِبا قّل أو كثر :  قال السمرقندي

 أما اليت يف الدنيا :
 لبيع ُيضره اللغو واسحلف والكذب ، فشوبوه بالصدقة ( .) أال إن ا تطهري املال كما قال النيب  فأوهلا :

ْن أَمْ أن فيها تطهري البدن من الذنوب، كما قال هللا تعاىل ) والثاين : َا َوَصلِّّ عَ  ُخْذ مِّ ْم ِبِّ ُرُهْم َوتُ زَكِّيهِّ ْم َواهلِِّّْم َصَدَقًة ُتَطهِّّ  ...( .َلْيهِّ
 ) داووا مرضاكم بالصدقة ( . النيب أن فيها دفع البالء واألمراض ، كما قال  الثالث :و 
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 ، وأفضل األعمال إدخال السرور على املؤمنني .دخال السرور على املساكني أن فيها إ والرابع :
ْن َشْيٍء فَ ُهَو خُيْلِّ ، كما قال تعاىل ) و  الرزق يف سعةيف املال و بركة أن فيها  واخلامس :  ( .ُفُه َما أَنْ َفْقُتْم مِّ

  اآلخرة :وأما اخلمس اليت يف
 يف شدة اسحر . لصاحبها : أن تكون الصدقة ظالً فأوهلا 

 . فيها خفة اسحسابأن  والثاين :
 . هنا تثقل امليزانأ والثالث :

 . جواز على الصراط: والرابع 
 . زيادة الدرجات يف اْلنة واخلامس :

تقتضي إهالكه ، فتجىء الصدقة تفديه من قال ابن القيم : فإن الصدقة تفدي من عذاب هللا ، فإن ذنوب العبد وخطاياه 
يف اسحديث الصحيح ملا خطب النساء يوم العيد ) يا معشر النساء تصدقن .... فإين  العذاب وتفكه منه ، وهلذا قال النيب 

 رأيتكن أكثر أهل النار .
 سرًا ( . ضل واألكمل أن تكون األف) و 

 أي : األفصل أن تكون الصدقة املندوبة سراً .
ٌر َلُكمْ لقوله تعاىل )  -أ َي َوإِّْن َُتُْفوَها َوتُ ْؤتُوَها اْلُفَقرَاَء فَ ُهَو َخي ْ ا هِّ  ( . إِّْن تُ ْبُدوا الصََّدقَاتِّ فَنِّعِّمَّ

ِّّ وسحديث  -ب لُُّه اإلِّ  )قَاَل  َأِبِّ ُهَريْ َرَة ، َعنِّ النَّيبِّ لَّ إِّالَّ ظِّ لِّّهِّ يَ ْوَم اَل ظِّ لُُّهُم اَّللَُّ يفِّ ظِّ َعٌة يُظِّ َماُم اْلَعادُِّل َوَشابٌّ َنَشَأ يفِّ عَِّباَدةِّ َسب ْ
دِّ َوَرُجاَلنِّ حَتَابَّا يفِّ هللاِّ اْجَتَمَعا َعَلْيهِّ َوتَ َفرَّقَا َعَلْيهِّ  ٍب َومَجَاٍل فَ َقاَل إِّيّنِّ رَبِّّهِّ َوَرُجٌل قَ ْلُبُه ُمَعلٌَّق يفِّ اْلَمَساجِّ  َوَرُجٌل طََلَبْتُه اْمَرأٌَة َذاُت َمْنصِّ

ُق ميِّيُنُه َوَرجُ َأَخاُف اَّللََّ  َالُُه َما تُ ْنفِّ َق َأْخَفى َحىتَّ اَل تَ ْعَلَم مشِّ َناهُ   َوَرُجٌل َتَصدَّ  متفق عليه .(  ٌل ذََكَر اَّللََّ َخالًِّيا فَ َفاَضْت َعي ْ
 بعض أقوال أهل العلم .

 وإمنا فضلت صدقة السر ملعنيني : قال ابن اجلوزي :
 ُده عن الرياء ، وقربه من اإلخالص ، واإلعراض عما تؤثر النفس من العالنية .يرجع إىل املعطي وهو بُ عْ  أحدمها :

 : يرجع إىل املعَطى ، وهو دفع الذل عنه بإخفاء اسحال ، ألن يف العالنية ينكر .والثاين 
 ُث قال : واتفق العلماء على إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها .

لى إن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ، ألنه أبعد عن الرياء ، إال أن يرتتب على اإلظهار داللة ع يف اآلية :قال ابن كثري و 
 مصلحة راجحة ، من اقتداء الناس به ، فيكون أفضل من هذه اسحيثية .

هللا يف ) سبعة يظلهم  فاألصل أن اإلسرار أفضل ، هلذه اآلية ، وملا ثبت يف الصحيحني عن أِب هريرة . قال : قال رسول هللا 
ظله يوم ال ظل إال ظله : .....ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق 

 ) تفسري ابن كثري ( .              ميينه ( .
فة بكوهنا ظاهرة بادية قوله تعاىل ) إن تبدوا الصدقات فنعما هي ( أي فنعم شيء هي وهذا مد  هلا موصو قال ابن القيم : و 

فال يتوهم مبديها بطالن أثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر ِبا اإلخفاء فتفوت أو تعرتضه املوانع وُيال بينه وبني قلبه 
 أو بينه وبني إخراجها فال يؤخر صدقة العالنية بعد حضور وقتها إىل وقت السر وهذه كانت حال الصحابة .

وإن أخفاها وسلمها للفقري كان أفضل ، ألن اإلخفاء على الفقري إحسان آخر ، وأيضاً فإنه يدل على قوة  : ... قال السعديو 
 اإلخالص ، وأحد السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله ) من تصدق بصدقة فأخفاها ، حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه ( .
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َي ( ثناء عل : قال القرطيب ا هِّ  ى إبداء الصدقة ، ُث حكم على أن اإلخفاء خري من ذلك.قوله تعاىل ) فَنِّعِّمَّ
 ولذلك قال بعض اسحكماء : إذا اصطنعت املعروف فاسرته ، وإذا اصطُنع إليك فانشره.

وقال العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه : ال يتّم املعروف إال بثالث خصال : تعجيُله وتصغريُه وسرتُه ؛ فإذا أعجلته هنّيته ، 
 رته عّظمته ، وإذا سرتته أمْتَْمته.وإذا صغّ 
فيها : تفضيل لصدقة السّر ؛ ألّن فيها إْبقاء على ماءِّ وجه الفقري ،  -يف فوائد اآلية السابقة يف سورة البقرة   ابن عاشورويقول 

 . حيث مل يطّلع عليه غري املعطي
 1 فائدة :

 فاء .( املراد املبالغة يف اإلخ حىت ل تعلم مشاله ...)  قوله 
 ة .هذا مبالغة يف إخفاء الصدق:  قال القرطيب

املقصود منه املبالغة يف إخفاء الصدقة حبيث أن مشاله مع قرِبا من ميينه وتالزمهما لو تصور أهنا تعلم ملا علمت :  وقال يف الفتح
اْلوزقي تصدق بصدقة كأمنا أخفى ما فعلت اليمني لشدة إخفائها فهو على هذا من جماز التشبيه ويؤيده رواية ْحاد بن زيد عند 

 . ميينه من مشاله
 2 فائدة :

 وأما الزكاة املفروضة فاألفضل إظهارها .
 ألجل أن يقتدي به غريه ، ولئال ُيساء الظن به ، فيظن بعض الناس أنه ال خيرج زكاة . 

ء الظن به ، وهذا كما أن الصالة املفروضة األفضل يف الزكاة إظهار إخراجها ؛ لرياه غريه فيعمل عمله ، ولئال يسا : يقال النوو 
 ) وتقدمت املسألة ( .   ( . اجملموعم .    ) نوافل الصالة والصو يستحب إظهارها ، وإمنا يستحب اإلخفاء يف 

 ) ويتأكد استحباب الصدقة وقت احلاجات ( .
 .الصدقة كلما اشتدت حاجة الفقري  أي : يتأكد استحباب

 . العورات من أهم مقاصد تشريع الصدقات وذلك أن سد اسحاجات وسرت 
نِّ : َكَسْوَت َعْورَتَُه ، َوَأْشبَ ْعَت  إِّْدَخالُ قال ) أَْفَضُل اأَلْعَمالِّ :  فعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن النيب  ؤمِّ

ُ
ُرورِّ َعَلى امل السُّ

 ط .رواه الطِباين يف املعجم األوسَجْوَعَته ، أَْو َقَضيَت لَُه َحاَجًة ( 
 فإن قيل : أيها أوىل أن تصرف فيه الزكاة من هذه األصناف الثمانية ؟ : وقال الشيخ ابن عثيمني

قلنا: إن األوىل ما كانت اسحاجة إليه أشد ؛ ألن كل هؤالء استحقوا الوصف ، فمن كان أشد إسحاحاً وحاجة فهو أوىل ، والغالب 
َها َولْلُمَؤلََّفةِّ أن األشد هم الفقراء واملساكني ، وهلذا بدأ هللا تعاىل لِّنَي َعَلي ْ َا للصََّدقَاُت لِّْلُفَقَرآءِّ َولْلَمَساكِّنيِّ َولْلَعامِّ  ِبم فقال : ) إِّمنَّ

ُ َعلِّي َن لَّللَِّّ َولَّللَّ بِّيلِّ َفرِّيَضًة مِّّ نَي َوىفِّ َسبِّيلِّ لَّللَِّّ َولْبنِّ للسَّ  .( ٌم َحكِّيٌم قُ ُلوبُ ُهْم َوىفِّ للرِّقَابِّ َولْلغٰارِّمِّ
إعطاء املستحّقني الزّكاة ليس بدرجٍة واحدٍة من الفضل ، بل يتمايز : فقد نّص املالكّية على أنّه (  ةاملوسوعة الفقهي)  وجاء يف

 وم األصناف .يندب للمزّكي إيثار املضطّر على غريه ، بأن يزاد يف إعطائه منها دون عم
 ) ويف الزمان واملكان الفاضل ( .

 : الزمان الفاضل ، واملكان الفاضل ، كشهر رمضان ، وعشر ذي اسحجة ، وكاسحرمني .أي : ومما تتأكد فيه الصدقة 
نيَ لقوله تعاىل ) إِّ  -أ َة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِّْلَعاَلمِّ َع لِّلنَّاسِّ لَلَّذِّي بَِّبكَّ  .) نَّ أَوََّل بَ ْيٍت ُوضِّ

 فجعله هللا مباركاً ، لتضاعف العمل فيه ، والِبكة كثرة اخلري .
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ِْبِّيُل ، وََكاَن يَ ْلَقاُه  َكاَن َرُسوُل هللاِّ   )اْبنِّ َعبَّاٍس ، قَاَل  َعنِّ  -ب نَي يَ ْلَقاُه جِّ َأْجَوَد النَّاسِّ ، وََكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن يفِّ َرَمَضاَن حِّ
ْن َرَمَضاَن فَ ُيَدارُِّسُه اْلُقْرآَن فَ َلَرُسوُل هللاِّ  َلٍة مِّ َن الرِّيحِّ اْلُمْرَسلَ  رْيِّ َأْجَوُد بِّاخلَْ  يفِّ ُكلِّّ لَي ْ  ة ( متفق عليه .مِّ

َها : اِّْستِّْحَباب إِّْكثَار اْلُْود يفِّ َرَمَضان ال النوويق ن ْ  . : َويفِّ َهَذا اسحَْدِّيث فَ َوائِّد مِّ
ن الصدقة واإلحسان وتالوة  وكان :  وقال ابن القيم  القرآن والصالةأجوَد الناس ، وأجوُد ما يكون يف رمضان ، ُيكثر فيه مِّ
 ف .والذكر واالعتكا

ِّّ و  -ج َن اْلَعَملِّ يفِّ َهذِّهِّ قَاُلوا ، َواَل اْلَِّهاُد قَاَل ، َوالَ ) أَنَُّه قَاَل  َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس ، َعنِّ النَّيبِّ َما اْلَعَمُل يفِّ أَيَّامِّ اْلَعْشرِّ أَْفَضَل مِّ
هِّ َوَمالِّهِّ  ُر بِّنَ ْفسِّ ْع بَِّشْيءٍ اْلَِّهاُد إِّالَّ َرُجٌل َخرََج خُيَاطِّ  ( رواه البخاري . فَ َلْم يَ ْرجِّ

 فائدة :
 يف شهر رمضان خبصوصه فوائد كثرية : قال ابن رجب :يف تضاعف جوده 

 : شرف الزمان ، ومضاعفة أجر العمل فيه .منها 
 : إعانة الصائمني والقائمني والذاكرين على طاعاهتم ، فيستوجب املعني هلم مثل أجرهم . ومنها

شهر رمضان شهر َيود هللا به على عباده بالرْحة واملغفرة والعتق من النار ، وهللا تعاىل يرحم من عباده الرْحاء ، فمن : أن ومنها 
 جاد على عباد هللا جاد هللا عليه بالعطاء والفضل .

 : أن اْلمع بني الصيام والصدقة من موجبات اْلنة .ومنها 
 ( . 312/  310) يف تكفري اخلطايا واتقاء جهنم واملباعدة عنها . : أن اْلمع بني الصيام والصدقة أبلغ ومنها 

 ) ووقت الصحة أفضل ( . 
 أي : الصدقة واإلنفاق وقت الصحة والنشاط أفضل من وقت املرض .

َق  ))ُم أْجَراً ؟ قَاَل : ، فَ َقاَل : يَا رسوَل هللا ، أيُّ الصََّدَقةِّ أْعظَ  جاَء َرُجٌل إِّىَل النَّيبِّّ  )، قَاَل  أِب هريرة سحديث  -أ أْن َتَصدَّ
لْ  َحىتَّ إَِّذا بَ َلغتِّ اسحُلُقوَم قُ ْلَت لُِّفالن كذا ولُِّفالٍن َكذا ، وَقْد َكاَن  َوأنَت َصحيٌح َشحيٌح ، ََتَشى الَفقَر وتَأُمُل الغِّىَن ، َواَل مُتهِّ

َفٌق َعَليهِّ .ن ( لُِّفال  ُمت َّ
أي : يف وقت يكون فعلها أفضل ، فهو مل يسأل عن كميتها وال يف نوعها ، وإمنا يريد ما هو الوقت األفضل  ويف رواية ) أي الصدقة أفضل (( ) أيُّ الصََّدَقِة أْعَظُم أْجَرًا ؟ 

َق َوأنَت َصحيح  ( ) الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غريها .  النفس ، أي : من شأنه الشح للحاجة (  ) َشحيح  البدن ، واملراد بالصحيح هنا من مل يدخل يف مرض خموف .أْن َتَصدَّ
بفتح  –أي : تطمع فيه وترجوه ، ويف رواية للنسائي ) وتأمل العيش ( والَعْيش ) وتَأُمُل الِغىَن ( بإخراج املال من يدك .) خَتَشى الَفقَر ( إىل املال ، ويف رواية للبخاري ) وأنت صحيح حريص ( .

بلغت الرو  ، واملراد قاربت بلوغ اسحلقوم إذ لو بلغته حقيقة مل تصح وصيته وال صدقته وال شيء من تصرفاته باتفاق َحىتَّ ِإَذا بَ َلغِت احلُلُقوم (  ) َولَ ُُتِهلْ .اسحياة ، أي : ترج و اسحياة  –فسكون 

عن تصرفه  ث ، وقال غريه : املراد به سبق القضاء به للموصى له ، وُيتمل أن يكون املعىن أنه قد خرجقال اخلطاِب : املراد به الوار (  ) قُ ْلَت ِلُفالن كذا وِلُفالن  َكذا ، وَقْد َكاَن ِلُفالن   .الفقهاء
 وكمال ملكه واستقالله ِبا شاء من التصرف فليس له يف وصيته كبري ثواب بالنسبة إىل صدقة الصحيح الشحيح .  ) نووي ( .

جراً ، ملا فيه من جماهدة النفس ، وصدق النية ، والعزم على إرضاء هللا تعاىل ، وإمنا كان اإلنفاق يف هذه اسحالة أكثر ثواباً وأعظم أ
 ونيل الفال  عنده .

ة ، فَإَِّذا َشحّ  : رْحه هللا : قَاَل اخلطاِب قال النووي حَّ ّح َغالِّب يفِّ َحال الصِّّ َق َكاَن َأْصَدَق يفِّ  َفَمْعىَن اسحَْدِّيث َأنَّ الشُّ فِّيَها َوَتَصدَّ
اَلفِّ نِّيَّته وَ  ري اْلَمال أَْعَظم أَلْجرِّهِّ ، خبِِّّ ْن اسْحََياة َورََأى َمصِّ يَنئٍِّذ نَاقَِّصة بِّالنِّّْسَبةِّ  َمْن َأْشَرَف َعَلى اْلَمْوت َوآَيَس مِّ لَِّغرْيِّهِّ فَإِّنَّ َصَدقَته حِّ

ّح َرَجاء اْلبَ َقاء َوَخْوف اْلَفْقر .. فَ َلْيَس لَُه يفِّ  إِّىَل َحالَة ة ، َوالشُّ حَّ يح . الصِّّ حِّ يح الشَّ يَّته َكبِّري ثَ َواب بِّالنِّّْسَبةِّ إِّىَل َصَدَقة الصَّحِّ  َوصِّ
 دقة يف هاتني اسحالتني أشد مراغمة للنفس .        قال العلماء : وإمنا خص هاتني اسحالتني ، ومها أمل الغىن ، وخشية الفقر ، ألن الص 

ة إىل        ه به الشيطان، ويُزين له، من إمكان طول العمر، واسحاج      البًا ملا خيّوف   راج املال غ     ال الصحة يصعب عليه إخ     وألنه يف ح
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 املال .
ق يفِّ اسْحََياة َويفِّ  : َويفِّ  وقال احلافظ ابن حجر ْين َوالتََّصدُّ يز َوفَاء الدَّ ْنُه بَ ْعد اْلَمْوت َويفِّ اْلَمَرض  اسحَْدِّيث َأنَّ تَ ْنجِّ ة أَْفَضل مِّ حَّ الصِّّ

يح َحرِّيص تَْأُمل َأَشاَر ، وَ  ة َيْصُعب َعَلْيهِّ إِّْخرَاج اْلَمال إِّىَل َذلَِّك بَِّقْولِّهِّ ) َوأَْنَت َصحِّ حَّ َغالًِّبا لَِّما  اْلغِّىَن اخل  ( ألَنَُّه يفِّ َحال الصِّّ
ْن إِّْمَكان ُطول ْيطَان َويُ َزيِّّن لَُه مِّ ْيطَان يَعِّدُكمْ اْلُعْمر َواسْحَاَجة إِّىَل اْلمَ  خُيَوِّفُه بِّهِّ الشَّ  . اْلَفْقر ( اآليَة ال َكَما قَاَل تَ َعاىَل ) الشَّ

 وقد جاء عند الرتمذي عن أِب درداء مرفوعاً ) مثل الذي يُعتق ويتصدق عند موته ، مثل الذي يهدي إذا شبع ( .
خري له من أن يتصدق  وروى أبو داود من حديث أِب سعيد اخلدري مرفوعًا ) ألن يتصدق الرجل يف حياته وصحته بدرهم ،

 عند موته ِبائة ( .
َق ِبِِّّ  )قَاَل  َأِبِّ َسعِّيٍد اخْلُْدرِّيِّّ ، أَنَّ َرُسوَل هللاِّ وسحديث  -ب ْن أَْن يَ َتَصدَّ ٌر لَُه مِّ َق اْلَمْرُء يفِّ َحَياتِّهِّ بِّدِّْرَهٍم َخي ْ اَئةِّ أَلْن يَ َتَصدَّ

ْرَهٍم عِّْنَد َمْوتِّ   ه ( رواه أبو داود .دِّ
 ( .الصدقة بعد الفاضل عن كفايتهِ وكفاية من ميونه ) وتكون  

ئد عن كفايته ، وكفاية من ميونه ، ويأُث املتصدق إذا تصدق بصدقة تنقص كفايته وكفاية من أي : ويسن أن تكون الصدقة بالزا
 ميونه .

 ) اليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ ِبن تعول ( . لقوله -أ
ُّ  )، قَاَل  َعْن َأِبِّ ُهَريْ َرةَ  -ب َك، : َتَصدَّ  ، عِّْندِّي دِّيَناٌر، فَ َقالَ : يَا َرُسوَل هللاِّ بِّالصََّدَقةِّ ، فَ َقاَل َرُجلٌ  أََمَر النَّيبِّ ْق بِّهِّ َعَلى نَ ْفسِّ

ْق بِّهِّ َعلَ قَالَ  ْق بِّهِّ َعَلى َوَلدَِّك ، قَاَل : عِّْندِّي آَخُر ، قَاَل : َتَصدَّ َك  -ى َزْوَجتَِّك : عِّْندِّي آَخُر ، قَاَل : َتَصدَّ ،  -أَْو قَاَل : َزْوجِّ
َك ، قَاَل : عِّْندِّي آَخُر ، قَاَل : أَْنَت أَْبَصرُ  ْق بِّهِّ َعَلى َخادِّمِّ  ( هذا لفظ أِب داود . قَاَل : عِّْندِّي آَخُر ، قَاَل : َتَصدَّ

ْسكِّنٍي َودِّيَناٌر َسبِّيلِّ اَّللَِّّ  دِّيَناٌر أَنْ َفْقَتُه يفِّ )  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  :قَالَ وعنه .  -ج ْقَت بِّهِّ َعَلى مِّ  َودِّيَناٌر أَنْ َفْقَتُه ىفِّ رَقَ َبٍة َودِّيَناٌر َتَصدَّ
 ( رواه مسلم .أَنْ َفْقَتُه َعَلى أَْهلَِّك  يأَنْ َفْقَتُه َعَلى أَْهلَِّك أَْعَظُمَها َأْجراً الَّذِّ 

 هو تطوع .ألن النفقة على نفسه وعلى من يعول واجبة ، فال يقدم عليها ما  -د
زَاٍم -ه ِّّ  َعْن َحكِّيمِّ ْبنِّ حِّ ْفَلى،  َعنِّ اَلنَّيبِّ َن اَْلَيدِّ اَلسُّ ٌر مِّ ُر اَلصََّدَقِة َعْن َظْهرِ ، َواْبَدْأ مبَْن تَ ُعولُ قَاَل: ) اَْلَيُد اَْلُعْلَيا َخي ْ  َوَخي ْ

َفٌق َعَلْيهِّ، َواللَّْفُظ لِّْلُبَخارِّيِّّ . ِغىًن   (  ُمت َّ
 حبان ) ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، ُث على أبويك ، ُث على قرابتك ، ُث هكذا ، ُث هكذا ( .جاء عند ابن  -و

 1 فائدة :
 .أي : أنه أول ما َيب على اإلنسان اإلنفاق على من يعوهلم  ( َواْبَدْأ مبَْن تَ ُعولُ  )قوله 

 2فائدة : 
ُر اَلصََّدَقِة َعْن َظْهِر ِغىًن قوله )   .(  َوَخي ْ
ْنُه َقْدَر اْلكَِّفايَة ا طَّايبّ :قَاَل اخلَْ  َي مِّ ْن َمالِّهِّ بَ ْعَد َأْن َيْسَتْبقِّ ْنَساُن مِّ  .ْلَمْعىَن أَْفَضل الصََّدَقة َما َأْخَرَجُه اإْلِّ

ُق بِّهِّ  وقال احلافظ ابن حجر ْن َغرْيِّ حُمَْتاٍج إِّىَل َما يَ َتَصدَّ هِّ أَْو لَِّمْن تَ ْلَزُمُه نَ َفَقتُ  : َوَمْعىَن اسحَْدِّيثِّ أَْفَضل الصََّدقَة َما َوَقَع مِّ  ه .لِّنَ ْفسِّ
رُي اْلُمَتَصدِّق : َواْلُمْخَتار َأنَّ َمْعىَن اسحَْدِّيثِّ  وقال القرطيب : َْيُث اَل َيصِّ ْفسِّ َواْلعَِّيال حبِّ ُُقوقِّ الن َّ َيامِّ حبِّ أَْفَضُل الصََّدَقة َما َوَقَع بَ ْعَد اْلقِّ

 َحد .ا بَ ْعَد َصَدقَتِّهِّ إِّىَل أَ حُمَْتاجً 
ها ( .)  

ُ
ص

ُ
ق
ْ
ن

َ
 بِما ي

ُ
 ويأثم

 أي : ويأُث املتصدق إذا تصدق بصدقة تنقص كفايته وكفاية من ميونه .



 65 

 ألن النفقة على نفسه وعلى من يعول واجبة ، فال يقدم عليها ما هو تطوع .-أ
ْرءِّ إمْثًا َأْن يُ )  عن عبد هللا بن عمرو ، قَاَل: قَاَل َرُسول هللا  -ب

َ
 ( رواه أبو داود . َضيَِّّع َمْن يَ ُقوتُ َكَفى بِّامل

ْن مَيْلُِّك ُقوَتهُ ) لم بلفظ مس أصله يفو  ْرءِّ إمْثًا َأْن ُْيبَِّس َعمَّ
َ

 ( . َكَفى بِّامل
 1 فائدة :

 الصدقة ملن عليه دْين .
 يف ( .ه . ) الكاومن عليه دين ال َيوز أن يتصدق صدقة متنع قضاءها ؛ ألنه واجب فلم َيز ترك:  قال ابن قدامة

ْين مقدم على الصدقة ، لوجوبه " انتهى2/298وجاء يف "كشاف القناع" )   . ( من كتب اسحنابلة : "ووفاء الدَّ
( : "يستحب أال يتصدق من عليه َدْين ، حىت يؤدي ما عليه ، 3/394وقال الدكتور وهبة الزحيلي يف "الفقه اإلسالمي وأدلته" )

ْين واألصح عند الشافعية حترمي الصدقة م ن مدين ال َيد لدينه وفاء ؛ ألنه حق واجب ، فلم َيز تركه بصدقة التطوع ، فيقدم الدَّ
ألن أداءه واجب ، فيتقدم على املسنون ، فإن رجا له وفاء من جهة أخرى ظاهرة ، فال بأس بالتصدق به ، إال إن حصل بذلك 

 انتهى باختصارتأخري ، وكان الواجب وفاء الدين على الفور ِبطالبة أو غريها " 
  .وعلى هذا ، فينبغي ملن عليه دين أن يبادر بسداده لصاحبه ، ويقدم ذلك على صدقة التطوع

 وميكن تقسيم هذه املسألة إىل قسمني :
 . يكون الدين مؤجاًل ، فال بأس بالصدقة ، إذا كان يرجو الوفاء عند حلول األجل أن القسم األول :

لدين مؤجاًل، وإذا حل وعندك ما يوفيه : فتصدق وال حرج ؛ ألنك قادر " انتهى من "الشر  أما إذا كان ا:  قال ابن عثيمني
 "الكايف

 . معجاًل ، أو مؤجالً قد حل أجله يكون الدين أن القسم الثاين :
 . دين أن يتصدق، قبل الوفاء بالدينفال َيوز للم

على واجب؛ وألن هذا داخل يف املطل، وقد قال عليه ألن قضاء الدين واجب ، والصدقة مندوب إليها، فال يقدم مندوب  
 .الصالة والسالم: ) َمْطُل اْلَغينِِّّّ ظُْلٌم ( 

 2ة : فائد
ال حرج من الرجوع يف الصدقة قبل أن يقبضها الفقري بنفسه أو عن طريق وكيله ؛ ألن الفقري ال ميلك الصدقة إال إذا قبضها ، 

 .ا يقبضها فال تزال على ملك صاحبهفإذا مل 
ٌر َلُكْم( ا  َي َوإِّْن َُتُْفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء فَ ُهَو َخي ْ ا هِّ  . 271لبقرة/لقوله تعاىل : )إِّْن تُ ْبُدوا الصََّدقَاتِّ فَنِّعِّمَّ

 : قال الشيخ ابن عثيمني رْحه هللا يف تفسريه : ومن فوائد اآلية : أن الصدقة ال تعتِب حىت يوصلها إىل الفقري ؛ لقوله تعاىل
 ء ( .َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقرَا)

ا تَ َزوََّج َرُسوُل اَّللَِّّ  يِّّ  وروى اإلمام أْحد  عن أم كلثوم بنت أِب سلمة قالت : )َلمَّ أُمَّ َسَلَمَة قَاَل هَلَا إِّيّنِّ َقْد أَْهَدْيُت إِّىَل النََّجاشِّ
يَّ إِّالَّ  ْسٍك َواَل أََرى النََّجاشِّ ْن مِّ ...( قال اسحافظ ُحلًَّة َوأََواقِّيَّ مِّ َي َلكِّ َقْد َماَت َواَل أََرى إِّالَّ َهدِّيَّيتِّ َمْرُدوَدًة َعَليَّ فَإِّْن ُردَّْت َعَليَّ َفهِّ

 . "يف فتح الباري "إسناده حسن
 ) املغين ( .وهذا قول أكثر الفقهاء . 

 .هم هللا ها باتفاق أهل العلم رْحأما بعد قبضها بنفسه أو عن طريق وكيله ، فال َيوز الرجوع في
 ُّ يُء ُُثَّ يَ ُعوُد يفِّ قَ ْيئِّه( عن ابن عباس رضي هللا عنهما : قَاَل النَّيبِّ َبتِّهِّ َكاْلَكْلبِّ يَقِّ  ه ( .اْلَعائَِّد يفِّ َصَدقَتِّ ) ويف لفظ ِّ )اْلَعائُِّد يفِّ هِّ
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 . ال يرجع فيها...( قال : )من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه عن عمر بن اخلطاب  وروى مالك يف املوطأ
 ته ( .ُيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدق وقد بوب البخاري يف صحيحه باب : )ال

 ض .  ) الفتح ( .نه ال َيوز الرجوع فيها بعد القب...وأما الصدقة ، فاتفقوا على أ: قال اسحافظ ابن حجر
قة وال َيب عليه ذلك، ما مل يقبضها الفقري ، فإن واسحاصل : أن من نوى أن يتصدق ِببلغ من املال ، فاألوىل له إمضاء الصد

 .قبضها فال َيوز الرجوع فيها باتفاق العلماء رْحهم هللا
 3فائدة : 

ْفلَ قوله )  َن اَْلَيدِّ اَلسُّ ٌر مِّ  .ى ( اَْلَيُد اَْلُعْلَيا َخي ْ
 : هي السائلة . والسفلى: هي املنفقة .  املراد باليد العليا

 يد هللا فوق يد املعطي ، ويد املعطي فوق يد املعطى ، ويد املعطى أسفل األيدي ( .) كما جاء يف حديث آخر 
 ) األيد ثالثة : فيد هللا العليا ، ويد املعطي اليت تليها ، ويد السائل السفلى ( . وقال 

 بالصدقة كبية ، ويبطل به الثواب ( .
ّ
 ) واملن

 ومبطل ألجر الصدقة . أي : أن املّن بالصدقة حرام وكبرية من الكبائر ،
َنُّ : ذكر النعمة على معىن التعديد هلا والتقريع ِبا ؛ مثل أن يقول : قد أحسنت إليك ونَ ْعْشُتك وشبهه.: وقال القرطيب

 امل
 وقال بعضهم : املّن : التحّدث ِبا أَعطى حىت يبلغ ذلك املعَطى فيؤذيه.

ُن بِّاَّللَِّّ َواْليَ ْومِّ يَا أَي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا ال ت ُ  قال تعاىل ) -أ ُق َماَلُه رِّئَاَء النَّاسِّ َوال يُ ْؤمِّ ُلوا َصَدقَاتُِّكْم بِّاْلَمنِّ َواأْلََذى َكالَّذِّي يُ ْنفِّ رِّ ْبطِّ اآْلخِّ
َّا   ُروَن َعَلى َشْيٍء ممِّ  ( . َكَسُبوا َواَّللَُّ ال يَ ْهدِّي اْلَقْوَم اْلَكافِّرِّينَ َفَمثَ ُلُه َكَمَثلِّ َصْفَواٍن َعَلْيهِّ تُ رَاٌب فََأَصابَُه َوابٌِّل فَ تَ رََكُه َصْلداً ال يَ ْقدِّ

ِّّ  -ب قُ  )قَاَل   وعْن َأِبِّ َذرٍّ َعنِّ النَّيبِّ ى َشْيًئا إِّالَّ َمنَُّه َواْلُمنَ فِّ َياَمةِّ اْلَمنَّاُن الَّذِّى اَل يُ ْعطِّ ْلَعَتُه  َثالَثٌَة اَل ُيَكلُِّّمُهُم اَّللَُّ يَ ْوَم اْلقِّ سِّ
رِّ َواْلُمْسبُِّل إِّزَارَهُ بِّاسْحَلِّفِّ الْ   ( رواه مسلم . َفاجِّ

لة تتشّبه بالرجال )  قال رسول هللا  : عن ابن عمر قالو  -ج ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة العاّق لوالديه واملرأة املرتجِّّ
ن اخلمر واملّنان ِبا أعطى  رواه النسائي .(  والديُّوث ، وثالثة ال يدخلون اْلنة العاّق لوالديه واملدمِّ

 1 فائدة :
 .قال أبو السعود : وإمنا ُقدم املن لكثرة وقوعِّه 

 2 فائدة :
 :ملن بالعطية من مساوئ األخالقا

عجب  يقع املنّ يب : قال القرط
ُ

غالبًا من البخيل واملعجب، فالبخيل تعظم يف نفسه العطية، وإن كانت حقرية يف نفسها، وامل
ْعَطى، وموجب ذلك كله اْلهل، ونسيان نعمة هللا فيما ُيمله الُعجب على النظر لنفسه 

ُ
بعني العظمة، وأنه ُمنعِّم ِباله على امل

 .أنعم به عليه
 .وقال بعض السلف: من مّن ِبعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره

 

 صدقتهِ ( .
ُ
 ) وحيرم على الشخص شراء
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َسبِّيلِّ اَّللَِّّ ، فََأَضاَعُه الَّذِّي َكاَن عِّْنَدُه ، فََأَرْدُت َأْن َأْشرَتِّيَُه ، َفظَنَ ْنُت أَنَُّه يَبِّيُعُه قَاَل ) َْحَْلُت َعَلى فَ َرٍس يفِّ  ر ُعمَ  سحديث  -أ
 َّ ْرَهمٍ ؟ فَ َقاَل : ال َتْشرَتِّهِّ . َوال تَ ُعْد يفِّ َصَدقَتَِّك  بُِّرْخٍص . َفَسأَْلُت النَّيبِّ بَ  . فَإِّنَّ اْلَعائِّدَ ، َوإِّْن أَْعطَاَكُه بِّدِّ  (تِّهِّ َكاْلَعائِّدِّ يفِّ قَ ْيئِّهِّ يفِّ هِّ

 متفق عليه .
قال القرطيب : يعين أنه تصدق به على رجل ليجاهد عليه ، ويتملكه ال على وجه اسحبس ، إذ لو كان كذلك ملا جاز له أن يبيعه ، وقد  (مَحَْلُت َعَلى فَ َرس  يف َسِبيِل َاَّللَِّ ) 

 ) ال تبتعه ، وال تعد يف صدقتك ( فدل على أنه مّلكه إياه على جهة الصدقة ليجاهد عليه يف سبيل هللا . وجده عمر يف السوق يباع ، وقد قال 
 ( .ليل املال ( معىن إضاعته له ، أنه مل ُيسن القيام عليه ، وقّصر يف مؤونته وخدمته ، وقد جاء يف رواية ) فوجده عند صاحبه ، وقد أضاعه ، وكان ق فََأَضاَعُه َصاِحُبهُ  )
ينئذ ( أي : بثمن قليل ، قال القرطيب : إمنا ظن ذلك ، ألنه هو الذي كان أعطاه إياه ، فتعلق خاطره بأنه يساحمه يف ترك جزء من الثمن ، وح َفظَنَ ْنُت أَنَُّه بَائُِعُه ِبُرْخص   )

م النيب   ، ومسى ذلك عْوداً ، فقال : ال تبتعه ، وال تعد يف صدقتك . هذا هناه عن ابتياعه يكون رجوعاً يف عني ما تصدق به يف سبيل هللا ، وملا فهِّ
 ( ويف الرواية الثانية ) ال تشرته ( ، ويف الرواية التالية ) وال تعد يف صدقتك (  َل تَ ْبتَ ْعهُ )  

 وألن الفقري ) قابض الزكاة ( قد ُياِب هذا املشرتي ، وحينئذ تعود بعض منفعة زكاته إليه . -ب
 ل الصحيح .وهذا هو القو 

لذريعة العود فيما  اً سد، ) أنه منع املتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تباع يف السوق  يف إعالم املوقعني قال ابن القيم رْحه هللا
وأفطم للنفوس عن  اً ا فتملكه إياها بغري عوض أشد منعخرج عنه هلل ولو بعوضه ؛ فإن املتصدق إذا منع من متلك صدقته بعوضه

 والعلة كما ذكرها ابن القيم يف ذلك " اً من املنع من شرائها مطلق ا خرجت عنه هلل ، والصواب ما حكم به النيب تعلقها ِب
وال ريب أن يف َتويز ذلك ذريعة إىل التحيل على الفقري بأن يدفع إليه صدقة ماله ُث يشرتيها منه بأقل من قيمتها ، ويرى 

فتسمح نفسه بالبيع ، وهللا عامل باألسرار ، فمن حماسن هذه الشريعة الكاملة  -مع حاجته  -املسكني أنه قد حصل له شيء 
 . ( من شراء صدقته ، وباهلل التوفيق سد الذريعة ومنع املتصدق

 النهي للكراهة . أن : إىل وذهب بعض العلماء
َق بَِّشْيءٍ :  قال النووي ْن اْلُقرُبَات َأْن  َهَذا نَ ْهي تَ ْنزِّيه اَل حَتْرِّمي فَ ُيْكَره لَِّمْن َتَصدَّ أَْو َأْخَرَجُه يفِّ زََكاة أَْو َكفَّارَة أَْو نَْذر َوحَنْو َذلَِّك مِّ

ْنُه  َّْن َدفَ َعُه ُهَو إِّلَْيهِّ أَْو يَ َهبُه ، أَْو يَ َتَملَّكُه بِّاْختَِّيارِّهِّ مِّ ْنُه ، َيْشرَتِّيه ممِّ  . بَنا َوَمْذَهب اْلُْْمُهورَهَذا َمْذهَ  َفاَل َكرَاَهة فِّيهِّ ،فََأمَّا إَِّذا َورِّثَُه مِّ
 فائدة :

 ما حكم أن ينوي اإلنسان بصدقته أو زكاته مناء ماله فقط ؟ابن عثيمني : سئل
 . بأس بذلكال 

لِّ ال وقد نبه هللا على مثل ذلك يف قول نو  عليه السالم لقومه: ) ارًا * يُ ْرسِّ ُروْا رَبَُّكْم إِّنَُّه َكاَن َغفَّ َمافَ ُقْلُت اْستَ ْغفِّ َء َعَلْيُكْم سَّ
، ه، ويبسط له يف رزقه فليصل رْحه()من أحب أن يُنسأ له يف أثر  . وقال )ما نقصت صدقة من مال( ، وقال النيب ُمْدرَاراً(

ومل َيعل هللا عز وجل هذه الفوائد الدنيوية إال ترغيبًا للناس، وإذا كانوا يرغبون فيها فسوف يقصدوهنا، لكن من قصد اآلخرة 
َرةِّ نَزِّدْ حصلت له ال ، يعين نعطيه الدنيا واآلخرة ، أما لَُه يفِّ َحْرثِّهِّ ( دنيا واآلخرة، كما قال تعاىل: ) َمْن َكاَن يُرِّيُد َحْرَث اآْلخِّ

بتها يف قلب من االقتصار يف أداء العبادة على رجاء الفوائد الدنيوية فقط فال شك أن هذا قصور يف النية سببه تعظيم الدنيا وحم
 ( . ءات الباب املفتو لقا.                                ) ك يفعل ذل

 


