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تهذيب كتاب الزكاة
من عمدة الطالب
بسؤال وجواب
شرح شيخنا الدكتور /خالد بن علي المشيقح حفظه للا

تهذيب
نبيل بن رزق بن محمد الصبحي الحربي
أحد طالب الشيخ

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمدهللا رب العاملين ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ،أما
بعد:
أعظم ما يصرف فيه األوقات طلب العلم الشرعي ،حيث صح عن النبي صلى هللا عليه
وسلم" من يرد هللا فيه خيرا يفقهه في الدين" رواه البخاري ومسلم
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واألدلة على فضل العلم وأهميته كثيرة جدا في كتاب هللا وسنة رسوله محمد صلى هللا عليه
وسلم ،وفي أقوال السلف رحمهم هللا ،وأقوال أهل العلم ،ومن الطرق التي فيها نفع كبير
الكتساب العلم وتعليمه طريقة املختصرات ،ففيها عدة فوائد:
 -1تثبيت العلم في قلب املتعلم واالملام باألشباه والنظائر في أبواب العلم.
 -2اكتساب امللكة الفكرية في تصور أبواب العلم ومعرفة قواعده واصول االستدالل فيه.
 -3نشر العلم الشرعي ونشر علم شيخه وتسهيله بين املتعلمين ،وهذه أقل حق نقدمه ملن
علمونا ودرسونا ،نسأل هللا ان يجمعنا بهم في جنات النعيم.
 -4هذه املختصرات تفيد طالب العلم املبتدئ حيث يسهل مراجعتها باستمرار في وقت
يسير ،واالضافة عليها فيما استجد عليها من أدلة ومسائل وأقوال وغير ذلك.
وهذا التهذيب الذي بيديك أيها القارئ عملته لنفس ي ثم استخرت هللا كثيرا لنشره بين
املسلمين لنفع أمة االسالم وتقريب أحكامه خاصة في أعظم ركن من أركان اإلسالم ،وهو
الزكاة.
وهو يصلح للمتوسطين من طالب العلم حسب شرح شيخنا الدكتور /خالد املشيقح -
حفظه هللا -وأمده بالصحة والعافية ،حيث يذكر فيه أقوال املذاهب مختصرة مع اختصار
أدلتهم ،ثم الترجيح في ذلك.
وكان منهجي في هذا التهذيب كالتالي:
 -1تم صياغته على سؤال وجواب ليكون اوعى للطالب وفهمه.
 -2حرصت ان ال اغير شئيا من كالم الشيخ ،حتى أنى أثبته كما هو بألفاظه مع حذف
املكرر  ،واضافة أدوات الربط فقط بين الجمل ليتم الكالم ،وكذلك تنسيق اآلراء وتعدادها،
حيث أحيانا يذكر الشيخ اآلراء بدون تقسيم لها ،فقمت بتقسيمها ،الراي األول ،الراي الثاني،
........وهكذا
 -3تخريج أحاديث الكتاب وبيان صحيحه من ضعفيه ،حيث توجد أحاديث كثيرة لم
يحكم الشيخ عليها بالصحة أو الضعف.
واشكر كل من راجعه من املشائخ الفضالء ،وأسعدني باقتراحاته واراءه.
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وفي الختام اسأل هللا أن يكون خالصا لوجهه الكريم ،وأال يجعل فيه حضا ونصيبا من
حظوظ الدنيا ،وأن يتقبله منا ،ويغفر لجميع مشائخنا من أهل السنة والجماعة وأن يثبتهم
على الحق ،انه سميع الدعاء.
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نبذة عن صاحب التهذيب:
السيرة الذاتية:
االسم /نبيل بن رزق بن محمد الصبحي
مواليد1399 /هجري
املؤهالت الدراسية:
 -1بكالوريس دراسات قرآنية عام 1426هجرية من كلية املعلمين بمكة املكرمة.
 -2ماجستير ثقافة إسالمية عام 1433هجرية من جامعة طيبة.
 -3دراسة سنة واحدة عام 1434هجرية من الدكتوراة في الجامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة.
 -4معلما ملدة عشر سنوات في إدارة التربية والتعليم باملدينة املنورة.
أبرز مشائخي:
 -1محمد بن محمد املختار الشنقيطي حضرت له دروس في الفقه في املسجد النبوي وفي
جامع التنعيم بمكة املكرمة.
 -2خالد بن علي املشيقح حضرت له دورات علمية في الفقه كتاب العبادات مع النوازل
الفقهية في جامع املعابدة بمكة املكرمة من عام  14422ملدة خمس سنوات على التوالي.
 -3الشيخ محمد محمود ولد الشيخ احمد الشنقيطي " درست عنده عن بعد عن طريق
االنترنت :المية العرب ومثلث قطرب ومنظومة زبدة البالغة ونظم أمهات املؤمنين ونظم
الشمائل املحمدية وحصلت على شهادة فيها كلها بعد تجاوز االختبار".
 -4الشيخ الدكتور مشعل اللهيبي :درست عنده متون علمية في العقيدة والحديث
ومصطلحه في جامع األمير سلطان بمكة ملدة ثالث سنوات واجازني في متن نخبة الفكر".
 -5الشيخ عبدهللا العمري :مدرس في املعهد العلمي بمكة " درست عنده "دليل الطالب" في
الفقه في جامع األمير سلطان بمكة.
 -6الشبخ األستاذ الدكتور /عبيد بن سالم العمري درست عنده متون العقيدة والفقه
ملدة ثالث سنوات في جامع امليقات.
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 -7الشيخ صالح العصيمي درست عنده متن اعالم السنة املنشورة كامال في املسجد
النبوي عام .1443
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نبذة عن الشيخ الدكتور خالد املشيقح
اسمه ونشأته:
االسم :خالد بن علي بن محمد بن حمود بن علي املشيقح.
من مواليد مدينة بريدة في منطقة القصيم باململكة العربية السعودية.
املؤهالت العلمية:
•
•
•
•

املاجستير من الكلية الشريعة بالرياض قسم الدراسات العليا.
الدكتوراه املعهد العالي للقضاء في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
حصل على درجة أستاذ مشارك من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
حصل على درجة أستاذ كرس ي من جامعة امللك سعود.

مشائخه:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الشيخ عبد الكريم اسكندر.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
الشيخ اإلمام العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن باز.
الشيخ عبد هللا بن إبراهيم القرعاوي.
الشيخ محمد بن فهد بن محمد املشيقح.
الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن الغديان.
الشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان حفظه هللا.
الشيخ علي الزامل رحمه هللا.
رشد.
الشيخ محمد ا ِمل ِ

مؤلفاته:
•
•
•

شرحه لزاد املستقنع تحت اسم كتاب "الشرح املمتع"
شرحه لكتاب التوحيد تحت اسم كتاب" القول املفيد"
فقه االعتكاف.
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• أحكام الظهار.
• أحكام اليمين.
• أحكام الصيام.
• أحكام الزكاة.
• تحقيق كتاب شرح العمدة.
• مختصر فقه العبادات.
• كتابة حاشية الروض املربع وقد طبع منه إلى اآلن ما يقرب من سبع مجلدات.
ً
• وهناك كثير من الكتب التي شرحها الشيخ فهو بصدد طباعتها واآلن في املطبعة شيئا
من هذه الشروحات تحت الطبع مثل:
• شرح منظومة الشيخ محمد بن عثيمين.
• شرح نواقض اإلسالم.
• شرح زاد املستقنع.
• شرح منار السبيل.
• شرح الورقات.
باختصار من موقع مداد
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين:
كتاب الزكاة
الزكاة قرينة الصال ال الالالة في كتاب هللا عز وجل ،والزكاة في املرتبة الثالثة بعد مرتبة الصال ال الالالة ففي
حديث ابن عمر رض ي هللا عنهما قال« :بني اإلسالم على خمس وذكر منها إيتاء الزكاة»(.)1
فمناسبة اإلتيان بالزكاة بعد كتاب الصالة ظاهرة.
س /1عرف الزكاة وما مرتبتها في الدين؟ وما أدلة وجوبها؟
الزكاة لغة :تطلق على معاني  :منها التطهير والنماء والزيادة واملدح.
ً
ً
اصطالحا :إخراج نصيب مقدر شرعا ملعين من مال مخصوص على وجه مخصوص.
وأ ما مرتبتها :فالزكاة قرينة الص ال ال ال الالالة في كتاب هللا عز وجل والزكاة في املرتبة الثالثة بعد مرتبة
الص ال ال ال الالالة ففي حالديالث ابن عمر رض ال ال ال ال ي هللا عنهمالا قالال« :بني اإلس ال ال ال الالالم على خمس وذكر منهالا إيتالاء
الزكاة» ( )2رواه البخاري ومسلم
فمناسبة اإلتيان بالزكاة بعد كتاب الصالة ظاهرة.
واألدلة في وجوبها واضحة من القرآن والسنة واإلجماع.
أما من القرآن فقول هللا تعالى( :وأقيموا الصالة واتوا الزكاة).
والسنة كما سلف من حديث ابن عمر رض ي هللا عنهما.
واإلجماع قائم على ذلك.
س :2ماهي الحكم العظيمة من الزكاة؟
والزكاة لها حكم عظيمة من حكمها:
َ َّ ُ َ
َّ
ا
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -بإخراج هذا الفرض.
أول :االستجابة ألمر هللا عز وجل وأمر رسوله -صلى
ا
ثانيا :التعبد هلل عز وجل بأداء هذا الواجب.
ا
ثالثا :تطهير املزكي من الشح والبخل وتحليه بمكارم األخالق من الجود والكرم كما قال تعالى:
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها).
ا
رابعا :من مقاصدها وحكمها تطهير الفقير من الغل والحسد وما يجده في قلبه ألخيه الغني.
ا
خامسا :مواساة الغني للفقير وفي هذا نوع من التكافل االجتماعي.
ِ
ِ
ِ
صلَّى هللاُ عَلَْي ِه َو َسلَّ َم« :-بُِِن ا ِإل ْسالَ ُم عَلَى َخَْ ٍ
س» ،برقم (،)8
َّب َ -
اب ا ِإلميَانََ ،ب ُ
( )1أخرجه :البخاري ( )11/1كتَ ُ
ب قَ ْول النِ ِي
َ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّم -بُِِن ِْ
اب ِْ
اإل ْس َال ُم َعلَى َخَْ ٍ
س ،برقم (.)16
َّب َ -
اإلميَا َنََ ،ب ُ
ومسلم ( )45/1كتَ ُ
ب قول النِ ِي
َ َ
( )2تقدم خترجيه.
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ا
َ َّ ُ َ
هللا َعل ْي ِه
سا ا ااادسا ا ااا :تطهير املال املزكى ووقايته من اآلفات واملصال ال الالائب ولهذا قال النبي -صال ال اللى
َو َ
س َّل َم ( :-إن الصدقة ال تنبغي ملحمد وال آلل محمد إنما هي أوساخ الناس) ()3
ا
سابعا :من ذلك الفضل العظيم والثواب الكبير على إخراج الزكاة فهي تكفر السيئات وترفع
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ال ِه َو َس ال ال ال الل َم -في ح الالدي الالث مع الالاذ:
ال الالدرج الالات وتزي الالد الحس ال ال ال الن الالات ومن ذل الالك قول النبي -ص ال ال ال اللى
«والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ املاء النار» (.)4
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم« :-كل إمرئ في ظل صدقته يوم القيامة» (.)5
وقوله -صلى
وقوله« :رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه» (.)6
س :3ماهي شروط وجوب الزكاة؟
الزكاة فرض باإلجماع ويشترط لوجوبها شروط:
ً
الش ال الالر األول :أن يكون من تجب عليه الزكاة مس ال الاللما ،فالكافر ال تجب عليه وأن كان مكلف
بها  :أي واجبة عليه وجوب التكليف أما وجوب األداء فليست واجبة.
الشر الثاني :ان يكون حرا ،وعلى هذا فالرقيق ال تجب عليه ألنه مال ال يملك.
وكذلك املكاتب الذي اش الالترس نفس الاله من س الاليده ال تجب عليه ألن املكاتب رقيق؛ كما ورد ذلك
عن الصحابة رض ي هللا عنهم.
أما املبعض تجب عليه الزكاة بقدر ما فيه من الحرية ،فلو كان بعضال الاله حر يجب عليه بعض
الزكاة ،فإن كان نصفه فنصف الزكاة وهكذا.
ص ال ال َّلى ُ
الشال الالر الثالث :ملك النصال الالاب ،وملك النصال الالاب هذا مجمع عليه ويدل لهذا قوله َ -
هللا
َ
َّ
َعل ْي ِه َو َسل َم« :-في كل أربعين شاة شاة» ( )7كما سيأتي إن شاء هللا.
ً
ً
ً
الش الالر الرابع :أن يكون ملكا للنص الالاب ملكا مس الالتقرا والدليل على أنه يش الالتر امللك قوله عز
وجل ( :خذ من أموالهم ص ال الالدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فأض ال الالاف املال إليهم مما يدل على اش ال الالترا
امللك.
ِ
الزَكاةَِ ،بب تَر ِك ِ ِ ِ
الص َدقَ ِة ،برقم (.)1072
َّب َعلَى َّ
( )3أخرجه :مسلم ( )752/2كتَاب َّ َ ُ ْ ْ
است ْع َمال آل النِ ِي
ول َِّ
ِ
( )4أخرجه :الرتمذي ( )11/5أَب واب ِْ ِ
ان عَن رس ِ
الص َالةِ ،برقم
ب َما َجاءَ ِِف ُح ْرَم ِة َّ
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمََ ،-ب ُ
اَّلل َ -
َْ ُ
اإلميَ ْ َ ُ
( ،)2616وصححه األلباين ِف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم (.)868
( )5أخرجه :أمحد ( )568/28برقم ( ،)17333وصححه األلباين ِف التعليقات احلسان برقم (.)3299
ض ِل املس ِ
اج ِد ،برقم ( ،)660ومسلم
اب األَ َذ ِان،
س ِِف امل ْس ِج ِد يَنْ تَ ِظ ُر َّ
َبب َم ْن َجلَ
( )6أخرجه :البخاري ( )133/1كِتَ
ُ
ُ
الصالََة َوفَ ْ َ َ
َ
َ
( )715/2كِتَاب َّ ِ
الص َدقَ ِة ،برقم (.)1031
ض ِل إِ ْخ َف ِاء َّ
ب فَ ْ
الزَكاةََ ،ب ُ
( )7أخرجه :أبو داود ( )98/2كِتَاب َّ ِ
السائِ َم ِة ،برقم ( ،)1568وصححه األلباين ِف صحيح أيب داود برقم
ب ِِف َزَكاةِ َّ
الزَكاةََ ،ب ٌ
(.)1404
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وفي حديث معاذ قال« :صالدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» ( )8هذا يدل على اعتبار
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -أضافا املال إليهم مما يدل على اعتبار امللك.
امللك ألن هللا عز وجل ونبيه -صلى
وامللك التام هو الذي يتمكن ص الالاحبه من التص الالرف فيه س الالواء في الرقبة أو في املنفعة ،س الالواء
كان ذلك في الحال أو في املآل.
ً
وأيضا ال يكون عرضة للسقو  ،فإن كان عرضة للسقو قالوا ال تجب فيه الزكاة.
الشر الخامس :مض ي الحول في الجملة وهذا ما ذهب إليه الجمهور.
وعند داود الظاهري :أنه ال يشالالتر الحول فإذا ملك النصالالاب زكى فإذا حال عليه الحول زكاه
مرة أخرس.
ولكل منهما دليل:
دليل الجمهور يش الالتر مض ال ي الحول اس الالتدلوا بحديث عاهللاش الالة رض ال ي هللا عنها« :ال زكاة في مال
حتى يحول عليه الحول» ( )9رواه ابن ماجه وغيره.
وله شاهد من حديث علي رض ي هللا عنه« :ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (.)10
والدليل الثالث :الوارد عن الص الالحابة بأس الالانيد ص الالحيحة عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن عمر
رض ي هللا عنهم وهذا كافي.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس الل َم -لم يكن يبعث السالالعاة كل شالالهر أو خمسالالة أشالالهر
ويدل لذلك أن النبي -ص اللى
وإنما كان يبعثهم كل حول وهذا يدل على اعتبار معنى الحول.
ً
وأيضا اعتبار الحول فيه رفق باملالك بخالف عدم اعتباره.
أما داود الظاهري فيستدل بمثل قوله تعالى( :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها).
والص الالواب في هذه املس الالألة :ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم هللا تعالى وهو أنه يش الالتر
مض ي الحول في الجملة.
س :4ماهي األموال تجب فيها الزكاة وال يشتر فيها مض ي الحول؟
ا
أول :املعش ال ال ال الرات ،الحبوب والثمالالار ال يجالالب لهالالا مض ال ال ال ال ي الحول لقولالاله تعالالالى( :وآتوا حقالاله يوم
حصاده).
وب َّ ِ
( )8أخرجه :البخاري ( )104/2كِتَاب َّ ِ
ِ
ب و ُج ِ
اب ِْ
اإلميَا َنَ ،بب الدعاء
الزَكاة ،برقم ( ،)1395ومسلم ( )50/1كتَ ُ
ُ
الزَكاةََ ،ب ُ ُ

إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم ،برقم (.)19
( )9أخرجه :ابن ماجه ( )57/1كِتَاب َّ ِ
استَ َف َاد َم ًال ،برقم ( ،)1792وصححه األلباين ِف صحيح اجلامع برقم
ب َم ِن ْ
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ

(.)7497
( )10أخرجه :أبو داود ( )100/2كِتَاب َّ ِ
السائِ َم ِة ،برقم ( ،)1573وضعفه األلباين ِف صحيح أيب داود
ب ِِف َزَكاةِ َّ
الزَكاةََ ،ب ٌ
برقم (.)1405
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فإذا جاء يوم حصاده ولو كان له ستة أشهر وجبت فيه الزكاة.
ا
ثانيا :نتاج الس ال ال ال الالائمة حوله حول أص ال ال ال الالله ،فلو كان اإلنس ال ال ال الالان عنده خمس ال ال ال الالة من اإلبل في أول
ً
الحول ثم نمت فأصال الالبحت عند تمام الحول عشال الالرة يزكي عشال الرا عن عشال الالر من اإلبل ،فالخمسال الالة
الزائدة هذه حولها حول األصل.
ا
ثالثا :ربح التجارة حوله حول أصله باتفاق األئمة.
فلو كان عنده ألف ريال في أول الحول وتاجر فيه وعند تمام الحول أصال الالبح ألفين ،فيزكي عن
ألفين.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -كانوا يأخذون الزكاة عن جميع السائمة
ومن األدلة على ذلك :أن النبي -صلى
دون النظر إلى النماء وغير النماء.
ويدل لذلك ايضا قول عمر رض ي هللا عنه :اعتبر عليهم بالسخلة وال تأخذها منهم.
ً
ً
والس ال ال ال الالخلة ولدت قريبا حديثا فدل ذلك أن الس ال ال ال الالخلة تجب فيها الزكاة وأنه ال يعتبر لها حول
مستقل.
ومثله الالا في ربح التج الالارة تؤخ الالذ الزك الالاة عن الجميع على عين أص ال ال ال ال الالل امل الالال والربح دون النظر إلى
النماء ربح التجارة وغيره.
وألن اعتبار الحول في مثل هذه األشالالياء هذا يشالالق ،فيه مشالالقة ،فهذه ثالث أشالالياء ال يعتبر لها
الحول.
س :5هل قبض األجرة يعتبرلها حول او يزكيها بقضبها؟
ً
الراي األول :إذا قبض األجرة زكالالاهالالا مبالالاش ال ال ال الالرة ولو قبض ال ال ال الهالالا في أول الحول وال يعتبر لهالالا حوال
ً
مستقال .وهو راي شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا.
والرأي الث الالاني :أن األجرة كبقي الالة األموال الب الالد له الالا من حول ،وهو األقرب يعتبر له الالا حول من
حين العقد أو القبض.

س :6هل التكليف شرط من شروط الوجوب للزكاة أو ل يشترط؟
للعلماء ثالث آراء في هذه املسألة:
ً
الرأي األول :الجمهور :ان التكليف ليس ش ال ال ال الالرط الالا وعلى ه الالذا تج الالب الزك الالاة في م الالال الص ال ال ال الالغير
واملجنون.
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ويدل لذلك أن األدلة علقت الوجوب باملال وهذا يش ال الالمل مال الص ال الالغير واملجنون ،قال تعالى:
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها).
الالدليالل الثالاني :حالديالث عبالد هللا بن عمرو رض ال ال ال ال ي هللا عنهمالا وإن كالان فياله ض ال ال ال الالعف« :اتجروا في
أموال اليتامى كي ال تأكلها الصدقة» (.)11
وهو وارد عن عمر رض ي هللا عنه قال( :ابتغوا في أموال اليتامى كي ال تأكلها الصدقة).
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم« :-تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» (.)12
وقوله -صلى
وهذه األدلة تدل على وجوب الزكاة في أموالهم.
الرأي الثالاني :أبو حنيفالة ال تجالب الزكالاة في الزروع والثمالار وتجالب في غير ذلالك ،وعلتهم في ذلالك
قالوا :أن الزروع والثمار تحتاج إلى مؤونة بخالف غيرها فال تحتاج إلى مؤونة.
ً
الرأي الثالث :بعض الس ال ال ال الاللف كالنخيي والش ال ال ال الالعبي وغيرهم ال تجب مطلقا ويس ال ال ال الالتدلون بمثل
حديث عاهللاشة رض ي هللا عنها« :رفع القلم عن ثالثة وذكر منها)13 ( »......
وقوله تعالى( :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)
ً
فقال تطهرهم واملجنون والصغير ليس محال للتطهير وهذا ال يسلم.
نقول  :إن املجنون والص ال ال ال الالغير ماله بحاجة إلى التطهير والوقاية من اآلفات واملص ال ال ال الالائب  ،وأما
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْيال ِه َو َس ال ال ال الل َم -رفع القلم مالا
قولاله رفع القلم فالالزكالاة تجالب في املالال واملقص ال ال ال الالود بقولاله -ص ال ال ال اللى
يتعلق بالبدن فال تجب عليه الص ال ال الالالة وال الص ال ال الاليام وعلى هذا يظهر وهللا أعلم أن الزكاة تجب في
أموال الصغار واملجانين وال يجب لها التكليف.
س :7هل تجب الزكاة في الديون أو ل تجب؟
الدين ينقسم إلى ثالثة أقسام:
القسم األول :دين على مليء باذل.
القسم الثاني :دين على معسر أو مماطل.
القسم الثالث :دين مؤجل.
ول َِّ
ِ
الزَكاةِ َعن رس ِ
اب َّ
ب َما َجاءَ ِِف َزَكاةِ َم ِال اليَتِي ِم ،برقم
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمََ ،-ب ُ
اَّلل َ -
( )11أخرجه :الرتمذي ( )23/3أَبْ َو ُ
ْ َُ
( ،)641وضعفه األلباين ِف إرواء الغليل برقم (.)788
وب َّ ِ
( )12أخرجه :البخاري ( )104/2كِتَاب َّ ِ
ِ
ب و ُج ِ
اب ِْ
اإلميَا َنَ ،بب
الزَكاة ،برقم ( ،)1395ومسلم ( )50/1كتَ ُ
ُ
الزَكاةََ ،ب ُ ُ

الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم ،برقم (.)19
ِ
ِ
ِ
ِ
يب َحدًّا ،برقم ( ،)4398وصححه األلباين
( )13أخرجه :أبو داود ( )139/4كتَاب ا ْحلُ ُدودََ ،ب ٌ
ب ِِف ال َْم ْجنُون يَ ْس ِر ُق أ َْو يُص ُ
ِف إرواء الغليل برقم (.)297
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كل قسم اختلف فيه العلماء رحمهم هللا
القسم األول :الدين على مليء باذل.
ً
الرأي األول :املش ال الالهور من املذهب تجب فيه الزكاة لكن ال يجب عليه أن يؤدي الزكاة حاال بل
بالالخيالار إن ش ال ال ال الالاء أن يزكي كالل عالام وإن ش ال ال ال الالاء أن يؤخر حتى يقبض فالإذا قبض زكى عن جميع مالا
مض ى.
الرأي الثاني :مذهب الشافعية يجب عليه أن يزكي كل عام بعامه وإن لم يقبض.
الرأي الثالث :ال زكاة في الدين.
الرأي الرابع :أنه يزكيه لسنة واحدة قال به اإلمام مالك.
الشالافعية والحنابلة يقولون تجب الزكاة إذا كان الدين على مليء باذل لكن الشالافعية يقولن
تجب كل عام وإن لم يقبض.
والحنابلة إما أن يزكي كل عام بعامة أو يؤخر حتى يقبض.
يس ال ال ال الت الالدلون على وجوب الزك الالاة في ال الالدين أن الاله م الالال من األموال وهللا عز وج الالل يقول( :خ الالذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وهذا يشمل األموال األعيان واألموال التي في الذمة.
وحديث معاذ( :صدقة في أموالهم).
وأيضا وارد عن الصحابة كابن عمر وعثمان وجابر وعلي رض ي هللا عنهم.
والحنابلة يزكي كل عام أو يؤخر حتى يقبض ألن املال ليس عنده.
ورأي مالك :تجب لس ال ال ال الالنة واحدة قاس على الثمرة لكن هذا القياس فيه نظر ألن الثمرة إنما
وجبالت مرة واحالدة ألاهالا معالدومالة أو في حكم املعالدوم بخالف الالدين على مليء بالاذل فالإناله في حكم
املوجود يملك صاحبة أن يتصرف فيه بالحوالة واإلبراء واملعاوضة.
ومن قال ال تجب فيه الزكاة استدل بقول عاهللاشة رض ي هللا عنها( :ال زكاة في الدين).
والصواب :رأي الحنابلة.
القسم الثاني :أن يكون الدين على معسرأو غني مليء مماطل أو جاحد.
الرأي األول :املذهب ومذهب الشافعية تجب إذا قبض لكل ما مض ى من السنوات.
ودليلهم :ما تقدم من األدلة في املسألة السابقة أن هذه أموال يجب أن تزكى.
الرأي الثاني :الظاهرية ال زكاة فيها.
ودليلهم :قول علي رض ي هللا عنه( :ال زكاة في املال الضمار)
والضمار :هو الذي ال يرجى أن يوجد.
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الرأي الثالث :يزكى لس الالنة واحدة ،وهذا كالثمر والش الالبه واض الالح ألن الثمرة معدومة أو في حكم
املعدوم معرضة لآلفات.
ً
ومثله الدين على املعسر في حكم املعدوم ،وهو إن كان ماال فهو في حكم املعدوم.
فالذي يظهر وهللا أعلم :أنه يزكيه ملرة واحدة إذا قبضه ،وهو قول وسط.
والقول أنه يجب لكل ما مضال ال ال ال ى الزكاة قد تسال ال ال التغرق املال ،فإذا كان معس ال ال الالر قلنا زكى لعش ال ال الالر
سنوات يفنى املال وهو ليس بيده حول وال طول.
فاألقرب :يزكي سنة واحدة.
القسم الثالث :الديون املؤجلة.
الرأي األول :املذهب ومذهب الشافيي تجب فيها الزكاة.
واستدلوا على ما تقدم من وجوب الزكاة في الديون.
الرأي الثاني :الظاهرية واختيار شيخ اإلسالم رحمه هللا ال تجب الزكاة في الديون املؤجلة
واستدلوا بما تقدم قول عاهللاشة رض ي هللا عنها( :ال زكاة في الدين).
وقالوا يلحق بالدين على املعسر ،والدين على املعسر ال تجب فيه الزكاة.
وهذا غير مس ال الاللم ،وآثار الص ال الالحابة رضال ال ال ي هللا عنهم فيها اختالف ،فعلي رضال ال ال ي هللا عنه في زكاة
الدين على املعسر تارة قال :ال زكاة فيه وتارة :فيه زكاة.
والصواب :أن الدين املؤجل فيه زكاة ،وذلك ألمران:
األمر األول :أن التأجيل باختيار املالك هو الذي اختار التأجيل.
األمر الثاني :وهو الذي عليه الغالب اليوم أنه إنما أجله لفائدة عادت عليه وهو التقس ال ال ال الاليط
أجل بزيادة عن طريق البيوع اآلجلة باعه س ال الاليارة قيمتها عش ال الالرة آالف ريال وباعه بخمس ال الالة عش ال الالر
ألف ريال ،فهو أجله سنة لكنه مستفيد أخذ زيادة خمسة آالف ريال.
قد يقول بعض الناس الزيادة قد تأكلها الزكاة هذا غير مسال الاللم فاليوم العشال الالرة آالف يأخذون
عليها في البيع بالتأجيل ألفين ريال والزكاة مائتين وخمسال الالين ريال ،فهو اسال الالتفاد ألف وسال الالبع مائة
وخمسين ريال.
فالالالص ال ال ال الالواب :أن الالالدين املؤجالالل تجالالب فيالاله الزكالالاة ،لكن إن كالالان على معس ال ال ال الالر فزكالالاة الالالدين على
املعسر ،وإن كان على مليء باذل فالزكاة لكل عام كما تقدم.
س  :8هل تجب الزكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب؟
صورة ذلك :هذا الرجل عنده في املصرف ألف ريال وعليه دين حال ألف ريال.
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الرأي األول :ال زكاة عليه ألن الدين يمنع الزكاة أو ينقصال الالها فإذا كان ينقص النصال الالاب منعها،
وإن كان ال ينقص النصاب فإنه يسقطها بقدره.
فمثال عنده مائة ألف ريال ودين خمسين ألف ريال كم يزكي؟
يزكي خمسين ألف.
عنده مائة ألف وعليه دين مائة ألف ال زكاة عليه ألن الدين أنقص النصاب.
وال فرق عندهم بين املال الظاهر واملال الباطن ،وهو املشهور من املذهب
ص ال ال ال ال َّلى ُ
هللا َع َل ْيه َو َ
ودليلهم على ذلك :قوله َ -
س ال ال ال ال َّل َم« :-خير الصال ال ال الالدقة ما كان عن ظهر غنى» ()14
ِ
والذي عليه دين ليس عن ظهر غنى.
ً
وأيضا ما ورد عن عثمان رض ي هللا عنه قال :هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده.
الرأي الثاني :أن الدين ال يمنع الزكاة وال يمنع الوجوب إذا أنقص النص ال ال الالاب س ال ال الالواء كان املال
ً
ظالالاهر كالالالزروع والثمالالار والس ال ال ال ال الالائمالالة ،أو بالالاطنالالا كالالالالالذهالالب والفض ال ال ال ال الالة وعروض التجالالارة ،وهو قول
الشافيي
ودليلهم على ذلك :العمومات مثل قوله تعالى( :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها).
وهذا عنده مال ويملك التصرف فيه
الرأي الثالث :التفريق بين األموال الظاهرة واألموال الباطنة.
فاألموال الظاهرة كالسائمة والزروع والثمار.
والباطنة النقدين وما يقوم مقامهما وعروض التجارة.
فقالوا ال يمنع في األموال الظاهرة ملاذا؟
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسالل َم -كان يبعث السالعاة وكانوا يأخذون الزكاة من األموال الظاهرة
ألن النبي -صاللى
ولم يرد أاهم كانوا يستفسرون هل عليه دين أم ال؟
ً
مع أن األموال الظاهرة خص ال ال ال الالوص ال ال ال الالا الزروع والثمار مض ال ال ال الالنة الدين ألاها تحتاج إلى كلفة ،وأما
األموال الباطنة فال يمنعها ملا تقدم من دليل الشافيي.
والذي يظهرفي املسألة :إذا قلنا إن الدين يمنع البد من شرو :
ً
الشر األول :أن يكون الدين حاال ،فالدين املؤجل ال يمنع.
مثاله :رجل اشالترس ساليارة بخمسالين ألف ريال مقسالطة كل شالهر عليه ألف ريال فعنده تسالعة
ً
ً
وأربعين قس الالطا مؤجلة ،والقس الالط األول حال فنقول األقس الالا الباقية تس الالعة وأربعين قس الالطا ال
( )14أخرجه :البخاري ( )112/2كِتَاب َّ ِ
ص َدقَةَ إَِّل َع ْن ظَ ْه ِر غِ ًن ،برقم ( ،)1427ومسلم ( )717/2كِتَاب
ب لَ َ
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزَكاةَِ ،بب ب ي ِ
َن الْيَ َد ال ُْعلْيَا ه َي ال ُْمْنف َقةُ َوأ َّ
الس ْفلَىَ ،وأ َّ
ان أ َّ
الس ْفلَى ه َي ْاْلخ َذةُ ،برقم (.)1033
َن ُّ
َن الْيَ َد ال ُْعلْيَا َخ ْْيٌ ِم َن الْيَد ُّ
َّ َ ُ ََ
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تمنع وجوب الزكالالاة لكن يبقى هالالذه األلف هالالل تخص ال ال ال المالاله من مالالالالاله الزكوي ،فمثال لو عنالالده مالالال
خمسالالة آالف ريال هل نقول عنده دين يزكي عن أربعة آالف ريال أو نقول يزكي عن خمسالالة آالف
ريال؟
نقول يخصم هذا القسط الحال ،ويزكي عن أربعة آالف.
الشر الثاني :أن يكون الدين في األمور الحاجية دون الكماليات.
مثاله :إنسالان عنده ساليارة واشالترس ساليارة ثانية دين خمسالين ألف ريال هل نقول الدين الذي
عليه يمنع الزكاة أو ال يمنعها؟
ال يمنعها هذه كماليات زائدة بعها وسدد الدين الذي عليك.
س :9عنده ذهب فأبدله بفضة هل يبني أو يستأنف؟
ً
ً
املذهب :يبني ألاهم يرون أن الذهب والفضة شيئا واحدا كلها قيمة.
َ َّ ُ َ
ً
َّ
ً
هللا َعل ْي ِه َو َس ال الل َم -في الربا جعل الذهب جنس ال الالا مس ال الالتقال
والرأي الثاني :ال يبني ألن النبي -ص ال اللى
ً
ً
والفضة جعلها جنسا مستقال.
ً
فالصالالحيح :أنه إذا أبدل ذهبا بفضالالة أنه يسالالتأنف وال يبني إال إذا كان هذا عروض تجارة مثل
أموال الصيارف ونحو ذلك فإنه يبني.
ا
س  :10ماهي أقسام إذا أبدل نصابا بغيره؟
القسم األول :أن يبدله من غير جنسه يستأنف إال إذا كانت من عروض التجارة فإنه يبني.
ً
ً
القس الالم الثاني :أن يبدل نص الالابا من غير جنس الاله فرارا من الزكاة ،نقول يبني معاملة له بنقيض
قصده.
ً
ً
القسال الالم الثالث :أن يبدل نصال الالابا من غير جنسال الاله عروض تجارة يبيع ويشال الالتري فباع نصال الالابا من
بقر بنصاب من إبل فنقول يبني ألن التجارة مبنية على التقليب واالستبدال.
ً
ً
القس ال الالم الرابع :أن يبدل نص ال الالابا بجنس ال الاله فنقول يبني كما لو أبدل ذهبا بذهب أو إبل س ال الالائمة
بإبل سائمة.
س :11هل تجب الزكاة عند مض ي الحول بتلف املال؟
الرأي األول :إذا حال الحول وجبت عليه الزكاة فإن تلف املال ،فان الزكاة ال تسالالقط إال أاهم
يستثنون الزروع والثمار إذا تلف قبل الحصاد والجذاذ فإنه ال زكاة فيه.
والرأي الثاااني :أنالاله يش ال ال ال الالتر بقالالاء املالالال وعلى هالالذا إذا تلف ال زكالالاة فيالاله إال إذا تعالالدس أو فر ،
فاذا فر في التأخير كمنع الفقراء حقوقهم حتى تلفت ،نقول تجب الزكاة.
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والص ال ال ال الالواب في هالذه املس ال ال ال الالألالة :أن يقالال إن الزكالاة بعالد الحول أمالانالة في يالد املزكي  ،إن تعالدس أو
فر ضمن ،وإن لم يتعدس ولم يفر فال ضمان عليه.
س :12هل يبدا بالزكاة في تركة امليت او بالوصايا؟
واالجالابالة على هالذا الس ال ال ال الالؤال أن الزكالاة مقالدمالة على التبرعالات وعلى امليراث فالإذا كالان عنالدنالا دين
س الالواء كان هلل أو لآلدمي فإنه يبدأ بالدين فإن فض الالل ال ال يء فالوص الالايا وإن فض الالل ال ال يء فللورثة،
فالزكاة كالدين.
مات ش ال ال ال الالخص وعليه زكاة عش ال ال ال الالرة آالف ريال وتركته تس ال ال ال الالاوي عش ال ال ال الالرة آالف ريال يبدأ بالدين
فالزكاة دين فإن فضل يء فللوصية وإن فضل يء فللورثة.
س :13إذا اجتمع دين هلل ودين لآلدمي وض ا ااا املال في تركة امليت ،فأيهما يقدم  :دين هللا
أو دين اآلدمي؟
إذا كان يسعها فاألمر ظاهر فيقض ي االثنان معا.
اما إذا ضاقت التركة فمثال إذا كانت التركة خمسة آالف ريال والزكاة خمسة آالف ريال ودين
اآلدمي خمسة آالف فإما نخرج دين اآلدمي أو نخرج الزكاة؟
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
قالال بعض العلمالاء :يبالدأ بالدين هللا الزكالاة ألن النبي -ص ال ال ال اللى هللا عليال ِه وس ال ال ال اللم -قالال« :فالدين هللا
أحق بالوفاء» (.)15
الرأي الثاني :يبدأ بدين اآلدمي ألن حقوق اآلدميين مبنية على املشاحة.
املذهب :أاهما يتحاصان فيقسم املال بين الدينين.
ففي املثال السابق يعطى لحق هللا وهي الزكاة نصف التركة ولحق االدمي النصف.
كل منهما الفين وخمسمائة ريال ،وهو املشهور من املذهب.


اب و ُّ ِ
ِ
اب ِال ْعتِ َ ِ ِ ِ
َص ٍل ُمبَ َّ ٍ
ني َّ
ني ،قَ ْد بََّ َ
وما ِِب ْ
ب َم ْن َشبَّهَ أ ْ
َص ًال َم ْعلُ ً
السنَّةََ ،ب ُ
( )15أخرجه :البخاري ( )102/9كتَ ُ
اَّللُ
صام َِبلكتَ َ
السائِ َل ،برقم (.)7315
ْم ُه َما ،لِيُ ْف ِه َم َّ
ُحك َ
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باب زكاة السائمة
س :14ما املراد بالسائمة؟
" زكاة الس ال ال ال الالائمة " الس ال ال ال الالائمة لغة :مأخوذة من الس ال ال ال الالوم وهو الرعي ومنه قوله عز وجل( :وفيه
تسيمون) .ترعون فالسائمة هي الراعية.
س :15ما املراد بهيمة النعام؟
بهيمة األنعام املراد بها اإلبل والبقر والغنم ،والغنم يشمل املعز والضأن.
وسميت بهيمة إلبهام أمرها إذ أاها ال تتكلم.
"س :16ماهي شروط زكاة السائمة؟
يشترط لها ثالثة شروط:
الش ا اارط األول :أن تكون معدة للدر والنس ال الالل والتس ال الالمين ،ليس ال الالت معدة للعمل أو التأجير أو
الركوب ،وعلى هذا إذا كانت معدة للعمل فهذه ليس فيها زكاة كاملعدة للس ال الالفر والس ال الالقي للركوب
وللحرث للتأجير ال زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرتها.
ً
الشرط الثاني :أن تبلغ النصاب املعتبر شرعا كما سيأتي بيانه.
الشرط الثالث :أن ترعى أكثر أو جميع الحول ،وحينئذ تكون األقسام ثالثة:
األول :أن ترعى الحول أو أكثره تجب الزكاة.
الثاني :أن ترعى نصف الحول ال تجب.
الثالث :أقل من النصف ال تجب.
وعلى ه الالذا إذا ك الالان الالت معلوف الالة ال تج الالب فيه الالا الزك الالاة خالف الا لإلم الالام م الالال الالك ،إال إذا ك الالان الالت عروض
تجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة.
س :17ما هو مقدارنصاب اإلبل؟
أقل النصالاب من اإلبل خمس من اإلبل فيها شالاة ثم ال ال يء فيها حتى تبلغ عشالرة ففيها شالاتان
ثم ال ال يء فيها حتى تبلغ خمس الالة عش الالر ففيها ثالث ش الالياة ثم ال ال يء فيها حتى تبلغ عش الالرين ففيها
أربع شياة.
ثم في "خمس وعشرين من اإلبل" بنت مخاض لها سنة
وسميت بهذا االسم :ألن الغالب أاها ماخض ال حامل ال
ثم في "ست وثالثين بنت لبون " ،فيها بنت لبون بكره لها سنتان.
وسميت بهذا االسم :ألن الغالب أن أمها ذات لبن حملت ووضعت.
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ثم في "س ال الالت وأربعين حقة " والحقة هي التي تم لها ثالث س ال الالنوات ،وس ال الالميت بهذا االس ال الالم :ألاها
استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تحمل عليها البضاهللاع.
ثم في "إحدس وسال ال الالتين جذعة " ،والجذعة هي التي تم لها أربع سال ال الالنوات ودخلت في الخامسال ال الالة،
وسميت بهذا االسم ألاها تجذع تسقط السن.
ثم في "سال الالت وسال الالبعين بنتا لبون " إحدس وسال الالتين فيها جذعة والسال الالبعون فيها جذعة والخمس
والسبعين فيها جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون.
ثم في" إح الالدس وتس ال ال ال الالعين حقت الالان " ثم الالانون فيه الالا بنت الالا لبون والخمس والثم الالانين فيه الالا بنت الالا لبون
والتسعون فيها بنتا لبون وفي إحدس وتسعين حقتان.
وما تقدم موضع إجماع بين أهل العلم رحمهم هللا.
ثم في "إحدس وعشرين ومائة ثالث بنات لبون " ،في إحدس وتسعين حقتان واملائة فيها حقتان
واملائة وعش الالرة فيها حقتان إلى أن تبلغ إحدس وعش الالرين ومائة ففيها ثالث بنات لبون ثم بعد ذلك
تستقر الفريضة "في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة "
أمثلة:
( )130فيها حقة (ب  )50وبنتا لبون (.)80
قال العلماء :إذا قدرت فبقي معك عشر فأكثر فاعلم أن التقدير خطأ
( )140حقتان (ب )100و بنت لبون (.)40
لو قلنا في ( )140بنتا لبون ( )80وحقة ( )50ال يصح بقي عشر ،التقدير خطأ.
( )150ثالث حقق
( )160أربع بنات لبون
( )170ثالث بنات لبون بال ( )120وحقة بال (.)50
( )180فيها حقتان بال ( )100وبنتا لبون بال (.)80
( )190فيها ثالث حقاق بال ( )150وبنت لبون (.)40
( )200بالخيار أما خمس بنات لبون أو أربع حقاق.
س  :18ما هو الوقص عند العلماء؟
وما بين الفريضتين يسمى عند العلماء وقص،
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فمثال السال الالت والثالثين من اإلبل فيها بنت لبون والسال الالت واألربعين فيها حقة فما بينهما يسال الالمى
وقص ليس فيه زكاة ف  37من اإلبل الى  45من اإلبل هذا يسمى وقص ال يحسب فيه زكاة وعلى
هذا خمسال الالون فيها حقة والخمسال الالة والخمسال الالين فيها حقة والسال الالتون فيها حقة واإلحدس والسال الالتين
فيها جذعة.
والجذعة أعلى سن يجب في الزكاة.
س  :19ما هو الجبران؟ وهل هو على سبيل التعيين او التقويم؟
الجبران :أن يجب عليه سن وال يجد هذا السن ولكن يجد أنزل منه أو أعلى منه.
مث الالال الاله :وجب الالت علي الاله بن الالت لبون وليس عن الالده بن الالت لبون ،ق الالال :ليس عن الالدي إال بن الالت مخ الالاض،
ً
نقول :أعطنا بنت مخاض وادفع الجبران ،والجبران ش ال الالاتان أو عش ال الالرون درهما ،أو ش ال الالاة وعش ال الالر
دراهم.
واختلف العلمالالاء رحمهم هللا في الالالدراهم والش ال ال ال اليالالاه :هالالل هو على س ال ال ال الالبيالالل التعيين أو هو على
سبيل التقويم؟
ً
الصال ال الالواب :أنه على سال ال الالبيل التقويم وأن ما ورد في السال ال الالنة من عشال ال الالرون درهما أنه على سال ال الالبيل
َ َّ ُ َ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال ال ال َّل َم -تس ال ال الالاوي
التقويم ليس على س ال ال الالبيل التعيين ،كانت الش ال ال الالاة في عهد النبي -ص ال ال اللى
ً
عشالالرة دراهم أو اثنا عشالالر درهما كما في حديث عروة الباراي ملا اشالالترس شالالاة بدينار ال ال ال ال ال اثنا عشالالر
ً
ص َّلى ُ
ص َّلى ُ
هللا َع َل ْيه َو َس َّل َم -نظ ًرا إلى قيمة الشاة في زمنه َ -
درهما ال ال ال ال ال املهم أن هذا كان في زمنه َ -
هللا
ِ
َ
َّ
َعل ْي ِه َو َسل َم.-
ف الالإذا ق الالال أدفع بن الالت مخال الاض وأدفع الجبران ،نقول أعطن الالا بن الالت املخ الالاض وأعطن الالا الجبران
شاتان أو قيمة شاتين.
أو شاة وقيمة شاة.

س :20إذا كان لديه سن اعلى من سن الزكاة الواجبة عليه ،فما العمل؟
إذا كالالان عنالالده س ال ال ال الالن أعلى فمثال وجبالالت عليالاله بنالالت لبون وليس عنالالده إال حقالالة ،قالالال :أعطيكم
ً
حقة وأعطوني جبرانا ،الجبران :ش الالاتان أو قيمة ش الالاتين وأعطيكم حقة ،نقول ال بأس ،له ذلك،
لكن الس الالاعي ينظر إلى املص الاللحة فقد ال تكون املص الاللحة بدفع ش الالاتين  ،فقد تكون الحقة تس الالاوي
قيمة الشاتين.
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فصل في زكاة البقر
البقر :جمع بقرة وهي مشتقة من بقرت الش يء إذا شققته ألاها تبقر األرض بالحرث.
س :21ما هو مقدارنصاب البقر؟
"في ثالثين من البقر تبيع أو تبيعالة " ثالثين س ال ال ال الالواء كالانالت أهليالة أو وحش ال ال ال اليالة تجالب فيهالا تبيع أو
تبيعة.
والتبيع ما تم له سنة ،والتبيعة ما تم لها سنة ودخلت في الثانية.
" وفي أربعين مسنة لها سنتان " مسنة ثنية تم لها سنتان ودخلت في الثالثة.
ثم "في كل ثالثين تبيع وفي كل أربعين مسا ا ا اانة " تسال ال ال الالتقر الفريضال ال ال الالة في كل ثالثين تبيع وفي كل
أربعين مسنة.
أمثلة:
( )70فيها تبيع أو تبيعة با ( )30ومسنة با (.)40
( )80مسنتان.
( )90ثالث أتبعة أو ثالث تبيعات أو منوع.
( )100تبيعان با ( )60ومسنة با ( )40أو تبيع وتبيعة ومسنة.
س :22ما األصل في السائمة أن تخرج األنثى او الذكر؟
األصل في السائمة أن تخرج األنثى لكن يجزئ الذكر في مواضع
األول :في البقر في ( )30تبيع أو تبيعة.
ً
الثاني :إذا كان النصاب كله ذكورا ال يكلف أن يخرج أنثى.
الثالالالث :إذا وجبالت علياله بنالت مخالاض وليس عنالده بنالت مخالاض فلاله أن يخرج ابن لبون ،فهالذا
جائز وال بأس به إن شاء هللا.
ً
الرابع :إذا أراد الساعي أن يأخذ ذكرا إذا كان هناك مصلحة فال بأس.
فالصحيح :يجزئ الذكر في هذه املواضع األربعة ولكن األصل إخراج األنثى.
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فصل في زكاة الغنم
الغنم يطلق على الضأن واملعز.
س :23ما مقدارنصاب زكاة الغنم؟
إذا بلغت الغنم أربعين ففيها ش ال ال الالاة ،وفي إحدس وعش ال ال الالرين ومائة ش ال ال الالاتان ،وفي مائتين وواحدة
ثالث شياه ،ثم في كل مائة شاة.
أمثلة:
( )150شاتان
( )190شاتان
( )200شاتان
( )201ثالث شياه.
( )250ثالث شياه
( )290ثالث شياه
( )300ثالث شياه
( )399ثالث شياه
( )400أربع شياه.
( )500خمس شياه
وأكبر وقص في السائمة في الغنم من ( )201إلى ( )399كله فيه ثالث شياه.
س :24ماهي مواصفات بهيمة النعام التي ل تؤخذ للزكاة؟
أول :ال تؤخذ الهرمة :الكبيرة الطاعنة في السن.
ثانيا :ال تؤخذ معيبة ال تجزئ في أضحية إال إذا كان النصاب كله كذلك .
َ َّ ُ َ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال َّل َم -في حديث البراء( :أربع ال تجزئ
املعيبة التي ال تجزئ في األض الالحية بينها -ص اللى
ال تجوز العوراء البين عورهالالا والعرجالالاء البين ض ال ال ال الاللعهالالا والاجفالالاء التي ال تنقى واملريض ال ال ال ال الالة البين
مرضها) (.)16

( )16أخرجه :ابن ماجه ( )1050/2كِتَاب ْاأل َ ِ
حى بِِه ،برقم ( ،)3144وصححه األلباين ِف
ض َّ
ب َما يُكَْرهُ ،أَ ْن يُ َ
َضاح ييََِ ،ب ُ
ُ
إرواء الغليل برقم (.)1148
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فاملعيبة ال تجزئ إال إذا كان النص ال ال ال الالاب كله كذلك معيبات أو هرمات فإنه ال يكلف خالف ما
في النصاب.
ثااالثااا :ال يالالأخالالذ األكولالالة " املراد بهالالا الس ال ال ال الالمينالالة ال تؤخالالذ ،ألنالاله يجالالب العالالدل فكمالالا أننالالا ال نالالأخالالذ
املعيبة كذلك ال نأخذ السمينة قال ابن عمر رض ي هللا عنه( :وال األكولة)
إال برض ى ربها ،فإذا رض ى هذا إحسان منه.
رابعا :ال تؤخذ الحامل " لقول عمر رض ي هللا عنه( :وال املاخض).
إال برض ى ربها ،فإذا رض ى هذا إحسان منه.
س :25إذا اجتمع عندنا معيبات وصحيحات كيف نخرج ذلك؟
مثال عندنا نصاب ( )100شاة فيها صحيحات ومعيبات نخرج صحيحة قدر املالين.
الخطوة األولى :ننظر إلى الص ال ال ال الالحيح الالات وننس ال ال ال ال ه الالا إلى امل الالال الزكوي عن الالد ( )100ش ال ال ال ال الالاة ()80
صحيحة ( )20معيبة
( )80إلى ( )100يساوي  4/5فالصحيحات  4/5املال الزكوي.
الخطوة الثانية :ننسب املعيب إلى املال الزكوي ( )20إلى (1/5 )100
الخطوة الثالثة :ننظر إلى متوس الالط قيمة املعيب والص الالحيح إذا كان متوس الالط قيمة الص الالحيح
( )400ريال ومتوس الالط املعيب ( )200ريال ألن املعيب فيه ال يء ب ال ال ال ال ال ( )300ريال و ال يء ب ال ال ال ال ال ()100
املتوسط مائتان الصحيح فيه يء ب ال ال ( )500و يء ب ال ال ( )300املتوسط ( )400وبعد أن ننظر إلى
متوسط قيمة الصحيح واملعيب يخرج بمقدار تلك النسبة.
متوسط قيمة الصحيح ( )400ريال ونسبته  ،4/5كم  4/5إلى ()400
( )320ريال.
املعيبات متوس ال الالط املعيب ( )200ريال ،نس ال الالبة املعيب إلى املال الزكوي  5/1 ،5/1ال ال ال ال ال ال ال ال ()200
( )40ريال نجمع  360 = 40 + 320فنخرج صحيحة قيمتها  360ريال.
س :26ماهي الخلطة في املال في سائمة النعام؟
الخلطة لغة :االشتراك.
ً
اصطالحا :اشتراك املاشية في يء من األوصاف.
ُ
الخلطة بضالالم الخاء أي الشالالركة ،والخلطة هذه من خصالالائص السالالائمة ،والعلماء رحمهم هللا
يقسمون الخلطة إلى قسمين:
القسم األول :خلطة أوصاف وهي املرادة هنا.
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مثاله :خلطة األوص الالاف زيد له ( )20ش الالاة معروفة وعمرو له ( )20ش الالاة معروفة فتخلط هذه
ً
ً
ً
الشياه مع هذه حوال كامال  ،فهل هذا االختال يؤثر تخفيفا وتغليظا أو ال يؤثر؟
الحنفية :ال أثر للخلطة أنت لك ( )20ال تجب عليك الزكاة ولو اختلطت وكذلك عمرو.
ً
ً
الجمهور :أن خلطة األوصاف يرون أاها مؤثرة تخفيفا وتغليظا.
مثالال :زيالد لاله ( )20وعمرو لاله ( )20واختلطالت في بعض األوصال ال ال ال الالاف كمالا س ال ال ال اليالأتي (اختلطالت في
املرعى واملسرح) تجب فيها الزكاة على رأي الجمهور ألن الخلطة هنا مؤثرة.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسالل َم( :-ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مختلط خشالية الصالدقة
قال النبي -صاللى
وما كان من خليطين فإاهما يتراجعان بينهما بالسوية) (.)17
والصواب :ما ذهب إليه الجمهور.
القسم الثاني :خلطة أعيان وليست مراده هنا.
أما خلطة األعيان واالشتراك فهذه ال شك أن املالين مال واحد.
مثاله :زيد وعمرو اشتريا ( )40شاة تجب عليهم زكاة شاة واحدة ال إشكال فيها.
هذا اش ال الالتراك ملك يس ال الالمى خلطة أعيان ،فهنا تجب عليهم ش ال الالاة وهذا موض ال الالع اتفاق وموض ال الالع
الخالف خلطة األوصاف بين الجمهور والحنفية.
س :27ماهي الشروط املؤثرة في خلطة الوصاف؟
خلطة األوصاف املؤثرة عند أهل العلم يشتر لها شرو :
ً
ً
الش ا ا ا اارط األول :أن يبلغ الخليطالالان نصال ال ال ال الالابالالا فالالإذا لم يبلغ نصال ال ال ال الالابالالا فال أثر للخلطالالة ،فلو لزيالد
عشرون من الغنم وعمرو له عشر فهذه أقل من النصاب هنا ال أثر.
الش ا ا اارط الثاني :أن يكون الخليطان من أهل الزكاة وحينئذ لو تخالط مس ال ال الاللم وكافر فهذه ال
أثر للخلطة.
مثاله :زيد مساللم له عشالرون شالاة وعمرو كافر له عشالرون شالاة هل تجب على زيد الزكاة أو ال
تجب عليه؟
ال تجب عليه الزكاة فالبد أن يكونا الخليطان من أهل الزكاة.
الش ا ا ا اارط الثااالااث :أن يختلطالالا كالالل الحول فلو انفرد أحالالد الخليطين في بعض الحول ال يثبالالت
لهم حكم الخلطة وال أثر للخلطة.

( )17أخرجه :البخاري ( )117/2كِتَاب َّ ِ
ٍ
ني ُُْمتَ ِم ٍع ،برقم (.)1450
ني ُمتَ َف يِرقَ ،ولَ يُ َفَّر ُق بَ ْ َ
ب :لَ ُْجي َم ُع بَ ْ َ
الزَكاةََ ،ب ٌ
ُ
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َ َّ ُ َ
ً
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس الل َم( :-ال يجمع بين
الش اارط الرابع :أال يكون ذلك فرارا من الزكاة كما قال -ص اللى
متفرق وال يفرق بين مختلط خش ال ال ال اليالالة الص ال ال ال ال الالدقالالة ومالالا كالالان من خليطين فالالإاهمالالا يتراجعالالان بينهمالالا
بالسوية) (.)18
ً
فلو أتى زيالالد بالالأربعين ش ال ال ال ال الالاة وبكر بالالأربعينالاله وعمرو بالالأربعينالاله وخلطوهالالا فرارا من الزكالالاة لكي ال
تجب إال ش ال ال ال الالاة بدل من ثالث ش ال ال ال الالياه ،فنقول ال أثر لهذه الخلطة فتجب الزكاة في مال كل واحد
منهم.
الشرط الخامس :أن تختلطا وتجتمعا في بعض األوصاف.
س  :28ماهي اوصاف الخلطة املؤثرة عند العلماء؟
اختلف العلماء رحمهم هللا في تعداد هذه األوصاف:
املذهب :البد أن يشتركا الخليطان في خمسة أمور:
األمر األول :املراح ،وهو املبيت واملأوس.
األمر الثاني :املسرح ،وهو ما تجتمع فيه لتذهب إلى املرعى.
األمر الثالث :املرعى ،وهو ما ترعى منه.
األمر الرابع :املحلب ،موضع الحلب.
األمر الخامس :الفحل ،وهو أن يطرق املالين وال يختص بأحد املالين دون اآلخر.
اإلمااام مااالااك :ال بالالد أن تجتمع في ثالثالالة أمور من خمسال ال ال ال الالة :املراح ،املس ال ال ال الالرح ،الراعي ،الفحالالل،
املشرب.
س  :29إذا تفرقت السائمة ببلدين فأكثربينهما مسافة قصر ،هل تجب الزكاة؟
املذهب :الخلطة لها أثر والتفرق له أثر.
مثاله :زيد له عشرون في مكة وله عشرون في املدينة يقولون ال زكاة عليه ،ملاذا؟
ألن كل بلد له حكمه ،فماشية مكة لها حكمها وهي ( )20أقل من النصاب فإنه ال زكاة فيها.
وكذلك ما في املدينة ( )20أقل من النصاب ال زكاة فيها.
ويشتر أن يكون بينهما مسافة قصر.
وعلى هذا لو كان لزيد عش ال الالرون في بريدة وله عش ال الالرون في عنيزة تجب الزكاة ألن املس ال الالافة أقل
من مسافة القصر.
وهذه املسألة من مفردات املذهب.
وإال فإن الجمهور يرون أن التفريق بين السائمة ال أثر له ما دام أنه مال لشخص.
( )18تقدم خترجيه.
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فلو كان له عشرون بمكة وعشرون باملدينة فيجب عليه شاة ،يضم هذا املال إلى هذا املال.
كما لو كان له مائة ريال بمكة وأربع مائة ريال باملدينة تجب عليه الزكاة ويض ال ال ال الالم هذا إلى هذا
في تكميل النصاب وهو الصواب أما ما ذكره الحنابلة ففيه نظر.
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باب زكاة الخارج من األرض
الخالارج من األرض :يش ال ال ال المالل كالل مالا خرج من األرض من الزروع والثمالار واملعالادن ويلحق بالذلالك
العسل والركاز فهذه يلحقواها بالخارج من األرض ويتكلم العلماء عن زكاتها.
والخارج من األرض هو الصنف الثاني من أصناف األموال الزكوية وتقدم الصنف األول وهو
سائمة بهيمة األنعام وهذا هو الصنف الثاني.
َ
َّ
ص ال ال َّلى ُ
اقتداء بكتاب النبي َ -
ً
هللا َعل ْي ِه َو َس ال الل َم -ألبي بكر رض ال ال ي
وبدأ املؤلف رحمة هللا بالسال الالائمة
هللا عنه فإنه مبدوء بالسائمة وألن السائمة في ذلك الزمن هي معظم أموال العرب.
الخارج من األرض تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء رحمهم هللا.
ودل على وجوبها من القرآن قوله تعالى( :وآتوا حقه يوم حصاده).
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال الل َم -قال« :فيما س ال الالقت
ومن الس ال الالنة ما ثبت في ص ال الالحيح البخاري أن النبي -ص ال اللى
السماء والعيون العشر )19( »......كما سيأتي بيانه.
س  :30ماهي شروط زكاة الخارج من األرض؟
الرأي األول :وهو املذهب :أن الزكاة بالنسبة للخارج من األرض يعتبر فيها شرطان:
الشر األول :الكيل البد أن تكون مكيلة.
الشر الثاني :االدخار البد أن تكون مدخرة.
وال يشترطون االقتيات.
وما الدليل على اعتبار الكيل واالدخار؟
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ال ِه َو َس ال ال ال الل َم -ق الالال« :ليس فيم الالا دون خمس ال ال ال ال الالة أوس ال ال ال الالق من تمر
ق الالالوا إن النبي -ص ال ال ال اللى
صال ال ال الالدقة»()20فقال أوسال ال ال الالق وهذا من معايير الكيل فهذا فيه اعتبار الوسال ال ال الالق ،والوسال ال ال الالق من أآلت
الكيل.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ال ِه َو َس ال ال ال الل َم -مالالا كالالان يالالأخالالذ الزكالالاة من
والالالدليالالل على التقييالالد بالالاالدخالالار أن النبي -ص ال ال ال اللى
الخضروات ألاها ما كانت تدخر.
وقالوا إن النعمة ال تكتمل إال فيما كان مدخرا.
ِ
( )19أخرجه :البخاري ( )126/2كِتَاب َّ ِ
الس َم ِاءَ ،و َِبل َْم ِاء اجلَا ِري َوََلْ يَ َر ُع َم ُر بْ ُن َعْب ِد
يما يُ ْس َقى ِم ْن َم ِاء َّ
ب ُ
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
الع ْش ِر ف َ
الع ِزي ِزِ :
الع َس ِل َشيْ ئًا» ،برقم (.)1483
«ِف َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اب َّ
يما ُدو َن َخَْ ِ
ص َدقَةٌ ،برقم ( ،)1459ومسلم ()673/2
الزَكاةََ ،ب ٌ
س ذَ ْود َ
( )20أخرجه :البخاري ( )119/2كتَ ُ
سفَ
ب :لَْي َ
كِتَاب َّ
الزَكاةِ ،برقم (.)979
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الرأي الثاني :وهر أي مالك والشافيي :يشتر شرطان:
الشر األول :االقتيات ،قوت.
الشر الثاني :االدخار.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس الل َم -هي مما
أما االقتيات فدليله قالوا أن الزكوات التي تأخذ في عهد النبي -ص اللى
يقتات التمر والشعير والزبيب ونحو ذلك فاعتبروا االقتيات.
وعلى هذا ما يدخر وال يقتات مثل حب الرش ال الالاد ونحو ذلك من األش ال الالياء التي ال تقتات فإنه ال
تجب فيه الزكاة.
الرأي الث الالال الالث :وهو رأي أبو حنيف الالة وهو أوس ال ال ال الالع امل الالذاه الالب أن الزك الالاة تج الالب في ك الالل الخ الالارج من
األرض إال أاهم يستثنون الحشيش والحطب والقصب.
الرأي الرابع :وهو أض ال ال ال الاليق املذاهب وذهب إليه بعض الس ال ال ال الاللف أن الزكاة ال تجب إال في أربعة
َ َّ ُ َ
هللا َعل ْي ِه
أص ال الالناف هي :التمر والش ال الالعير والزبيب والبر ويض ال الاليف بعض ال الالهم الذرة  ،الن النبي -ص ال اللى
َّ
َو َسل َم -ملا بعث معاذ رض ي هللا عنه أمره أن يأخذ الزكاة من هذه األصناف األربعة.
فتلخص بين هذه األقوال أاها بين طرفين موسع ومضيق.
فالصال ال الالواب :تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تدخر أما ماال يدخر فإنه ال تجب الزكاة فيه
وسواء كانت مما يقتات أو ال يقتات.
س  :31ما هو نصاب زكاة الخارج من األرض؟
َ َّ ُ َ
هللا َعل ْي ِه
النصاب قدره :خمسة أوسق كما في حديث أبي سعيد رض ي هللا عنه أن النبي -صلى
َّ
َو َسل َم -قال( :ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ( )21في الصحيحين.
َ َّ ُ َ
ً
هللا َعل ْي ِه
والوسال الالق = سال الالتين صال الالاعا ،وعلى هذا يكون النصال الالاب  300صال الالاع بصال الالاع النبي -ص ال اللى
َّ
َو َسل َم.-
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم 2,40 = -كيلو
وصاع النبي -صلى
ونصاب الحبوب والثمار كم يساوي باألصواع النبوية =  300صاع
وبالكيلو =  612 = 2,40 ×300كيلو
فالخالصة أن النصاب = خمسة أوسق =  300صاع =  612كيلو.

( )21تقدم خترجيه.
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س  : 32من عنده عدة مزارع هل يضم انتاجها الى بعض في تكميل النصاب؟
مثاله :رجل عنده مزرعتان أنتجت املزرعة األولى ( )100ص ال ال ال الالاع من البر ،والثانية أنتجت بعد
شهر ( )200صاع هل يضم أو ال يضم؟
يض الالم املائة إلى املائتين في تكميل النص الالاب وتجب عليه الزكاة العش الالر أو ربع العش الالر أو نص الالف
العشر كما سيأتي.
ومثله الثمر أنتجت املزرعة األولى ( )100ص ال ال الالاع من الثمر ،والثانية ( )200ص ال ال الالاع ،نقول بأنه
يضم ولو تأخر فإنه يضم.
س  :33من عنده مزرعة هل يضم انتاج هذا العام مع انتاج العام القادم؟
ال يضم زرع عام إلى عام آخر.
فهالذا الرجالل أنتجالت مزرعتاله هالذا العالام ( )100صال ال ال ال الالاع والعالام املقبالل ( )200صال ال ال ال الالاع ال يض ال ال ال الالم
وحينئذ ال زكاة عليه.
س  :34هل يضم الزرع الى الزرع والثمر الى الثمر مع اتحاد جنسه واختالفه؟
أول :يض ال الالم الزرع إلى الزرع والثمر إلى الثمر إذا اتحد الجنس ،فيض ال الالم البر إلى البر والثمر إلى
الثمر ولو اختلف النوع فال يض ال ال ال الالر اختالف النوع املهم اتحالاد الجنس حتى ولو اختلف النوع أو
اختلف في الجودة والرداءة ،فنقول هذا ال يضر.
ً
فمثال يضم البرحي إلى السكري في تكميل النصاب ألاهما جنس واحد.
ثانيا :ال يضم الزرع الى الزرع وال الثمر إلى الثمر مع اختالف جنسه
فلو كان عنده مزرعة ( )100صاع من البر وأخرس أنتجت ( )200صاع من الشعير ال يضم
وال تجب عليه زكاة البر وال زكاة الشعير.
ً
أيض الالا عنده مزرعة أنتجت ( )100ص الالاع من الثمر وأخرس ( )200ص الالاع من الفس الالتق ال يض الالم
بعضها إلى بعض الختالف الجنس.
س  :35ماهي شروط زكاة الثمار؟
شروط الثمار:
الشرط األول :أن تبلغ النصاب.
الشرط الثاني :أن تكون مما يدخر.
ً
الشرط الثالث :أن يكون مملوكا له وقت الوجوب.
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س  :36ما هو وقت وجوب الزكاة في الزروع والثمار؟
وقت الوجوب في الحب إذا اشتد
يعني قويت وصلبت بحيث أنك إذا ضغطتها ال تنضغط.
ً
ووقت الوجوب في الثمار :إن كان تمرا أن يصفر أو يحمر ،يعني بدو الصالح،
ً
وبدو الصالح إن كان تمرا أن يصفر أو يحمر وإن كان غير تمر أن ينضج ويطيب أكله.
وعلى هذا ما يملكه بعد الوجوب ال زكاة عليه فيه.
مثاله :اشترى املزرعة بعد بدو صالح الثمارأو بعد اشتداد الحب في الزرع ،على من تكون
الزكاة؟ هل هي على البائع أو على املشتري؟
على الباهللاع ألاها وقت الوجوب ملك للباهللاع ،إال إذا اش ال ال الالتر الباهللاع على املش ال ال الالتري ،فاملس ال ال الاللمون
على شروطهم.
س  :37هل تجب الزكاة على الحصاد فيما يأخذه إذا بلغ النصاب؟
مثااالااه :قالالال صال ال ال ال الالاحالالب املزرعالالة لرجالالل احصال ال ال ال الالد الزرع ولالالك الربع ،والزرع أخرج أربعالالة أطنالالان
فيصبح ثالثة أطنان للمالك وللعامل الحاصد طن واحد هذا =  1000كيلو فوق النصاب
ال تجب عليه الزكاة ألنه وقت الوجوب ملك لصاحب املزرعة.
ً
ومثله اللقا الذي يتبع املزارع ويلقط الحب والسنبل لو لقط وجمع نصابا
ال تجب عليه الزكاة.
ً
ألن هذه األشياء ليست ملكا له وقت الوجوب وإنما ملكها بعد الوجوب.
ومثله لو وهب له بعد الوجوب أو ملكه بإرث ونحو ذلك نقول هذه ال زكاة فيها.
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فصل
ذكر املؤلف رحماله هللا في هالذا الفصال ال ال ال الالل مالا يتعلق بقالدر الزكالاة ،مالا هو قالدر الزكالاة فيمالا يتعلق
بالخارج من األرض من الزروع والثمار ؟ ،وكذلك تطرق للعس الالل هل تجب فيه الزكاة أو ال تجب،
كالذلالك املعالدن هالل تجالب فياله الزكالاة أو ال تجالب ؟ ،وكالذلالك مالا يتعلق بالالركالاز هالل تجالب فياله الزكالاة
أو ال تجب؟ وسيأتي إن شاء هللا بيان ذلك.
س  :38كم مقدارزكاة الخارج من األرض إذا بلغ النصاب؟
قدر الواجب من الزكاة يختلف فنقول بأنه ينقسم إلى أقسام:
القسال ال الالم األول :ما سال ال الالقي بال كلفة يعني الزروع والثمار التي سال ال الالقيت بال كلفة سال ال الالقيت باألمطار
األاهار العيون ..إلخ.
فهذه يجب فيها العشر = واحد من عشرة.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -في حديث ابن عمر رض ي هللا عنهما
ودليل ذلك قوله -صلى
ً
«ما سقي بالعيون أو كان عثريا العشر» (.)22
فلو جنى ألف صاع من البر فالواجب العشر ( )100صاع.
القسم الثاني:
ما سقي بكلفة ففيه نصف العشر كالذي يسقى باملكائن وحفر اآلبار واملرشات.
ً
فلو جنى من مزرعته ( )1000صاع فنصف العشر ( )50صاعا.
ودليل ذلك حديث ابن عمر رض ي هللا عنهما (وفيما سقي بالنضح نصف العشر).
القسم الثالث:
وهو ما سال الالقي بكلفة وبدون كلفة على وجه السال الالواء ،ولنفرض أن هذا القمح أسال الالقيناه نصال الالف
املدة باألمطار ونصف املدة عن طريق املكائن واآلبار ونحو ذلك.
وقول املؤلف رحمه هللا ثالثة أرباعه :فيقسم الناتج على عشرة وتخرج ثالثة أرباع الناتج ألف
صاع فيها العشر =  100صاع نخرج منها ثالثة أرباع =  75صاع
ً
ً
ً
القسال ال الالم الرابع :إذا جهل الحال ،إنسال ال الالان زرع أرضال ال الاله برا أو أرزا أو نخال وسال ال الالقاها بكلفة وبغير
كلفة س ال ال الالقاها باألمطار وس ال ال الالقاها عن طريق املكائن ثم جهل األمر ال يدري كم املدة التي س ال ال الالقيت
بكلفة والتي سقيت بدون كلفة؟
ِ
( )22أخرجه :البخاري ( )126/2كِتَاب َّ ِ
الس َم ِاءَ ،و َِبل َْم ِاء اجلَا ِري َوََلْ يَ َر ُع َم ُر بْ ُن َعْب ِد
يما يُ ْس َقى ِم ْن َم ِاء َّ
ب ُ
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
الع ْش ِر ف َ
الع ِزي ِزِ :
الع َس ِل َشيْ ئًا» ،برقم (.)1483
«ِف َ
َ
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املؤلف رحمه هللا يرس انه يخرج العشر ،ففي املثال السابق يخرج ( )100صاع.
القسالالم الخامس :إذا تفاوتا ،هذا البر سالالقيناه أربعة أشالالهر بكلفة وشالالهرين بدون كلفة اختلف
الزمن ،ولنفرض أناله بكلفالة بالاملكالائن أربعالة أش ال ال ال الالهر وبالدون كلفالة بالاألمطالار واألاهالار ش ال ال ال الالهرين ،فهالذا
موضع خالف بين العلماء رحمهم هللا.
ً
الرأي األول :املشهور من املذهب واإلمام مالك أنه ينظر إلى األكثر نفعا ،ينظر إلى انتفاع أكثر
الزرع فإن كان انتفاع أكثر الزرع بما سقي بكلفة فيجب نصف العشر.
وإذا كان انتفاع أكثر الزرع بما سقي بدون كلفة يجب العشر.
ً
الرأي الثاني :رأي الش ال الالافيي رحمه هللا أنه يؤخذ بالقس ال الالط فمثال أربعة أش ال الالهر س ال الالقيناه بكلفة
وش الالهرين س الالقيناه بدون كلفة يؤخذ بالقس الالط ،والقس الالط هنا الثلثان ،وهنا الثلث فيؤخذ نص الالف
العشر في الثلثين وفي الثلث العشر ألنه سقي بدون كلفة.
س  :39متى تستقر الزكاة في الخارج من الرض؟
بأمرين -1 :بدو صالحها واشتداد الحب
 -2استقرارها في البيدر
س  :40ما هو البيدر؟
البيدر مثل املربد تختلف التسال الالمية باختالف البلدان ،البيدر أو املربد أو نحوه من األسال الالامي
وهو موضع تشميس وتيبيس الحب أو الثمر.
س  :41إذا تلفت هذه الحبوب أو الثمار قبل جعلها بالبيدرهل يضا ا ا اامن املالك الزكاة أو ل
يضمن؟
على قولين:
القول األول :يضمن مطلقا وهو املذهب
القول الثاني :إن كان بتعمد أو تفريط منه ضمن ،وإن كان بغير تعمد وال تفريط ال يضمن.
والصحيح في ذلك :أنه ال فرق بين ما قبل وضعها بالبيدر ونحوه وما بعد وضعها.
الص الالواب :أن الزكاة أمانة في يد املزكي فإن تعدس أو فر ض الالمن وإن لم يتعدس ولم يفر فال
ضمان عليه.
وفي وقتنا اآلن املزارع الكبيرة يضال الالعون صال الالوامع فإذا وضال الالعها في هذه الصال الالوامع ..إلخ اسال الالتقرت
عليه الزكاة.
ً
ولو تلف الالت على املالالذهالالب يج الالب علي الاله الزكالالاة مطلق الالا حتى لو جالالاءته الالا ريالالاح أو أمط الالار ونحو ذلالالك
وأتلفتها يجب عليه الزكاة.
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والص الالواب :ال تجب عليه الزكاة إال إذا تعدس أو فر فإنه يض الالمن وإن لم يتعد ولم يفر فال
ضمان عليه.
س  :42هل تلزم الزكاة مالك املزرعة او املستأجر واملستعير؟
ً ً
رجل استأجر هذه األرض لكي يزرعها وقام بزراعتها رزا وبرا ذرة ونحو ذلك من األشياء،
فالذي تجب عليه الزكاة مالك الزرع مس ال ال ال الالتأجر األرض ،ألنه هو الذي يملك الزرع وهو الذي
اشتد الحب وهو مالك له وبدا صالح الثمار وهو مالك لها.
ً
فمالك الزرع والثمر هو الذي تجب عليه الزكاة سواء كان مستأجر أو كان مستعيرا.
س  :43هل تجب الزكاة في العسل أو ل تجب؟
فيه خالف
ً
الرأي األول :املش ال الالهور من املذهب وأبو حنيفة أن الزكاة تجب في العس ال الالل فإذا حص ال الالل نص ال الالابا
كما سنبينه وجبت عليه الزكاة.
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
واسال الالتدلوا بحديث عمرو بن شال الالعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صال اللى هللا علي ِه وسال اللم -أخذ
الزكاة من العسال الالل لكنه حديث ضال الالعيف ( .)23واسال الالتدلوا بحديث أبي سال الاليارة املتيي رضال ال ي هللا عنه
َ َّ ُ َ
ً
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسال الل َم -بعشال الالور عسال الالله فحمى له واديا يقال له سال الاللبه فلما كان في
وأنه أتى النبي -صال اللى
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال الل َم-
عهد عمر رض ال ال ي هللا عنه قال :إن كان يؤدس ما كان يؤدي إلى رس ال الالول هللا -ص ال اللى
احم له سلبه ،وإال فإنه ذياب غيث يأكله من يشاء (.)24
الرأي الثاني :اإلمام مالك والشال ال الالافيي أن العسال ال الالل ال تجب فيه الزكاة ألن األصال ال الالل براءة الذمة
ولم يقم دليل ال من القرآن وال من السنة وال من اإلجماع على وجوب الزكاة في العسل.
وذكر أبو عبيد رحمه هللا ص ال ال ال الالاحب األموال قال :أهل العس ال ال ال الالل يؤمرون بإخراجها من غير أن
ً
يكون فرضا عليهم ويكره لهم منعها.
والص ا ا ا ااواب في هااذه املس ا ا ا ااألااة :أن العسال ال ال ال الالل ال تجالالب فيالاله الزكالالاة كمالالا ذهالالب إليالاله اإلمالالام مالالالالالك
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم-
والشافيي رحمهم هللا وما ورد من حديث أبي سيارة املتيي إن ثبت فالنبي -صلى

( )23أخرجه :ابن ماجه ( )584/1كِتَاب َّ ِ
ب َزَكاةِ ال َْع َس ِل ،برقم ( ،)1824وصححه األلباين ِف إرواء الغليل برقم
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
(.)810
( )24أخرجه :أبو داود ( )109/2كِتَاب َّ ِ
ب َزَكاةِ ال َْع َس ِل ،برقم ( ،) 1600وحسنه األلباين ِف صحيح أيب داود برقم
الزَكاةََ ،ب ُ
(.)1424
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أخذ منه العش ال ال ال الالر مقابل الحماية ،حماية هذا الوادي ال على أنه زكاة( )25لكن كما قال أبو عبيد
ً
رحمه هللا أن أهله يؤمرون بإخراج الزكاة من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم.
س  :44إذا قلنا على القول بأن الزكاة في العسل واجبة فما هو قدر النصاب؟
ً
ً
املشهور من املذهب :عشرة أفراق ،والفرق = 16رطال عراقيا.
ً
ً
ً
ً
عش الالرة أفراق =  160رطال عراقيا ،فالنص الالاب =  160رطال عراقيا =  14400مثقال × = 4 1/4
 61200غرام ÷  61,200 = 1000كيلو.
فالنصاب بالكيلوات =  61 1/5 ،61,200كيلو.
وعند أبي حنيفة تجب الزكاة في القليل والكثير.
واألقرب :إذا قلنا بوجوب الزكاة ما ذهب إليه اإلمام أحمد رحمه هللا.
س  :45ما هو قدر الواجب في زكاة العسل؟
قدر الواجب العشر
س  :46املعدن هل تجب فيه الزكاة أو ل تجب فيه الزكاة؟
ً
أمالالا إذا كالالان ذهبالالا أو فضال ال ال ال الالة تجالالب فيالاله الزكالالاة بالالاالتفالالاق .وإذا كالالان غير الالالذهالالب والفضال ال ال ال الالة مثالالل
الحديد والصفر والرصاص والنحاس.
واملقص ال ال ال الالود إذا اس ال ال ال الالتخرجه من األرض ليس املقص ال ال ال الالود أنه يبيع ويش ال ال ال الالتري فيه ،فإذا كان يبيع
ويشتري فهذا عروض تجارة ،لكن املقصود إذا استخرجه وصفاه
فهل تجب فيه الزكاة أو ال تجب فيه الزكاة؟
الرأي األول :املشهور من مذهب اإلمام أحمد رحمه هللا أنه تجب فيه الزكاة.
الرأي الثاني :اإلمام مالك والشافيي ال تجب فيه الزكاة.
الرأي الثالث :عند أبي حنيفة التفصيل
إن كان يقبل الطرق والسحب تجب فيه الزكاة.
وإذا كان ال يقبل الطرق والسحب فال تجب فيه الزكاة.
واألقرب :أنالاله تجالالب فيالاله الزكالالاة كمالالا هو مالالذهالالب اإلمالالام أحمالالد رحمالاله هللا ،لقولالاله تعالالالى( :يالالا أيهالالا
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض)
فقوله( :ومما أخرجنا لكم من األرض) فهذا يشمل املعادن.

( )25أخرجه :ابن ماجه ( )584/1كِتَاب َّ ِ
ب َزَكاةِ ال َْع َس ِل ،برقم ( ،)1823وحسنه األلباين ِف صحيح وضعيف سنن
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
ابن ماجه برقم (.)1823
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فاألقرب في هذا :وجوب الزكاة ،ألن مثل هذه األش ال الالياء التي تحص ال الاللت تش ال الالبه الثمار والزروع في
كواها خارجة من األرض.
س  :47ما مقدار النصاب في املعدن؟ وما مقدارزكاته؟
نقول قالدر النص ال ال ال الالاب إذا أخرج مالا قيمتاله مالا يبلغ نص ال ال ال الالاب الالذهالب أو الفض ال ال ال الالة فالإذا أخرج من
ً
الحالديالد والص ال ال ال الالفر ..إلخ مالا تبلغ قيمتاله نصال ال ال ال الالاب ذهالب أو فضال ال ال ال الالة فمثال إذا أخرج من الحالديالد مالا
ً
ً
يس الالاوي = نص الالاب الذهب كما س الاليأتي  85غراما وجبت الزكاة ،أو نص الالاب الفض الالة  595غراما من
الفضة وجبت فيه الزكاة.
والقدر الواجب = ربع العشر كما ذكر املؤلف رحمه هللا تعالى.
س  :48ما هو الركاز؟ وهل تجب فيه الزكاة؟ وما مقدارزكاته؟
الركاز لغة :ما ركز في األرض أي أقر فيها.
ً
وأما اصطالحا :فهو ما وجد من دفن الجاهلية.
ص َّلى ُ
هللا َع َل ْيه َو َ
ومقدار زكاته :الخمس ،لقول النبي َ -
س َّل َم« :-وفي الركاز الخمس» ()26
ِ
س  :49ما احوال الركاز الذي يخرج من األرض؟
الركاز ال يخلو من ثالث حاالت:
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْيال ِه َو َس ال ال ال الل َم،-
الحاال األولى :أن توجالد علياله عالمالة تالدل على أناله قبالل بعثالة النبي -ص ال ال ال اللى
فهذا يأخذ حكم الركاز.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال ال ال الل َم،-
الحالة الثانية :أن توجد عليه عالمة تدل على أنه بعد بعثة النبي -ص ال ال ال اللى
فهذا حكمه حكم اللقطة.
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
الحالة الثالثة :أال توجد عليه عالمة على أنه قبل بعثة النبي -ص ال اللى هللا علي ِه وس ال اللم -أو بعد
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -فهذا حكمه حكم اللقطة.
بعثته -صلى

الرَكا ِز اخلُمس ،برقم ( ،)1499ومسلم ( )1334/3كِتَاب ا ْحل ُد ِ
( )26أخرجه :البخاري ( )130/2كِتَاب َّ ِ
بِِ :ف يِ
ود،
الزَكاةََ ،ب ٌ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ح ال َْع ْج َم ِاءَ ،وال َْم ْع ِد ِنَ ،والْبِْئ ِر ُجبَ ٌار ،برقم (.)1710
ََب ُ
ب ُج ْر ُ
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ا
ا
س  :50هل يجب الخمس في الركازمطلقا سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما كما لو وجدنا
ا
ا
ا
زجاجا له قيمة أو وجد صفرا أو نحاسا مما له قيمة هل الركازشامل لكل هذه األشياء أو أنه
خاص بالذهب والفضة؟
هذا موضع خالف
الرأي األول :الشال ال ال ال الالافيي رحمالاله هللا يقول الركالالاز الالالذي يجالالب فيالاله الخمس إذا كالالان املوجود من
الذهب والفضة.
الرأي الثالالاني :مالالا ذهالالب إليالاله املؤلف رحمالاله هللا وهو مالالذهالالب اإلمالالام أحمالالد رحمالاله هللا أن كالالل مالالا
ً
ً
ً
ً
وجد من دفن الجاهلية وله قيمة سواء كان ذهبا أو فضة أو حديدا أو رصاصا أو زجاجا.
س ( :51وفي الركاز الخمس) هل يصرف الخمس في الركازفي مصارف الزكاة أو في املصالح؟
الرأي األول :رأي الشافيي رحمه هللا يصرف في مصارف الزكاة فيكون لألصناف الثمانية.
الرأي الثاني :ما ذهب إليه املؤلف رحمه هللا ً
بناء على أن (ال) للعهد يصالالرف في املصالالالح يكون
حكمه حكم الفيء.
ا
س  :52هل يشترط أن يبلغ النصاب أو أن هذا ليس شرطا؟
ً
الرأي األول :يقول املؤلف رحمه هللا فيه الخمس مطلقا قل أو كثر.
الرأي الثاني :وهو رأي الش الالافيي يش الالتر أن يبلغ النص الالاب فالش الالافيي يلحقه بالزكاة ،فقال ال
ً
يجب الخمس إال إذا كان ذهبا أو فض ال ال ال الالة هذه من األموال الزكوية ويص ال ال ال الالرف في مص ال ال ال الالارف الزكاة
ً
وأيضا البد أن يبلغ النصاب بناء على أن (ال) لبيان الحقيقة.
ً
والحنابلة يلحقونه بالفيء يجب الخمس في قليله وكثيره وال يشالالتر أن يبلغ النصالالاب ،وأيضالالا
يصرف في املصالح وليس بالزم أن يصرف في مصارف الزكاة.
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باب زكاة النقدين
النقالدان :تثنيالة نقالد ،واملراد بالذلالك الالذهالب والفض ال ال ال الالة ومالا يقوم مقالامهمالا من األوراق النقالدية،
ألنه في الزمن الس ال الالابق كان الناس يتعاملون بالذهب والفض ال الالة في البيع والش ال الراء وقبل ذلك كانوا
يتعالالاملون بالالالعروض ثم بعالالد ذلالالك أص ال ال ال الالبحوا يتعالالاملون بالالالالالذهالالب والفض ال ال ال ال الالة ،ثم أص ال ال ال الالبحوا اآلن
يتعالاملون في هالذه األوراق النقالديالة ،وقالد بينالا ذلالك في بيالان حقيقالة األوراق النقالديالة عنالدمالا تكلمنا
على املسائل املعاصرة في الزكاة التي استجدت في دروس سابقة.
س  :53هل تجب الزكاة في النقدين؟ وما الدليل على ذلك؟
تجالب الزكالاة في النقالدين يعني الالذهالب والفض ال ال ال الالة ومالا يلحق بهمالا ومالا يقوم مقالامهمالا من األوراق
النقالالديالالة ،والزكالالاة تجالالب في الالالذهالالب والفض ال ال ال ال الالة بالالاإلجمالالاع وقالالد دل على ذلالالك القرآن لقولالاله تعالالالى:
(والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقواها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم ...اآلية)
َّ
ص ال اللى ُ
والس ال الالنة حديث أبي هريرة رض ال ال ي هللا عنه الثابت في ص ال الالحيح مس ال الاللم وغيره أن النبي َ -
هللا
َ
َّ
َعل ْي ِه َو َسال الل َم -قال « :ما من صا اااحب ذهب ول فضا ااة ل يؤدي منها حقها إل إذا كان يوم القيامة
ص ا ا ا اافحات لاه ص ا ا ا افاائح من ناار فاأح ي عليهاا في ناار جهنم فيكوى بهاا جنباه وجبيناه وههره كلما
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمس ااين ألف س اانة حتى يقضا ا ى بين العباد فيرى س اابيله
إما إلى الجنة وإما إلى النار ....الحديث» (.)27
واإلجماع منعقد على ذلك.
س  :54ما مقدارنصاب الذهب؟
ً
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عش ال ال ال الالرين مثقاال ،واملثقال :هو أداة من أدوات الوزن ،والعلماء
يحالددون ويقالدرون املثقالال بحالب الش ال ال ال الالعير فيقولون بالأن املثقالال =  72حبالة ش ال ال ال الالعير وهالذا الحالب
ً
ليس مقش ال ال ال الالورا ومما قطع طرفه ،وأقرب هذه األقوال :أن وزنه  4 1/4غرامات ،وهذا مقتض ال ال ال ال ى
كالم شيخ اإلسالم رحمه هللا.
ً
وعلى هذا يكون نصاب الذهب بالغرامات =  85غراما.
ً
ً
فعندك عشرين مثقاال ×  4 1/4غرامات =  85غراما.
فمن ملك هذا النصاب وجبت عليه الزكاة ،ومن لم يملك هذا النصاب لم تجب عليه الزكاة.
ً
وإذا قلنا بأن وزن املثقال =  3 1/2يكون النصاب =  70غراما.

( )27أخرجه :مسلم ( )680/2كِتَاب َّ ِ
ب إِ ِْْث َمانِ ِع َّ
الزَكاةِ ،برقم (.)987
الزَكاةََ ،ب ُ
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س  :55ما مقدار نصاب الفضة؟ وما هو خالف العلماء في ذلك؟ مع بيان األدلة؟
تجب الزكاة في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة
ً
املؤلف رحمه هللا أعتبر نص الالاب الذهب بالوزن فقال :عش الالرين مثقاال ،وأعتبر نص الالاب الفض الالة
بالعدد فقال :مائتي درهم ،فالذهب بالوزن لكن الفضال الالة أعتبرها رحمه هللا بالعدد وهذا موض الالع
خالف بين العلماء رحمهم هللا هل نصاب الفضة معتبر بالعدد أو معتبر بالوزن؟
للعلماء رحمهم هللا في ذلك رأيان:
الرأي األول :وهو رأي جمهور أهل العلم أن نص الالاب الفض الالة معتبر بالوزن فإذا بلغ وزاها 140
ً
مثقاال وجبت عليه الزكاة حتى لو كان ما عنده إال  100درهم.
والرأي الثاني :كما هو اختيار ش الاليخ اإلس الالالم رحمه هللا أن نص الالاب الفض الالة معتبر بالعدد يعني
البد أن يبلغ  200درهم فتجب الزكاة ،فعند ش ال ال ال الاليخ اإلس ال ال ال الالالم البد من العدد س ال ال ال الالواء زاد وزاها أو
نقص وزاها البد من العدد البد أن يجد  200درهم.
ولكل منهم دليل:
َ
َّ
صال ال ال ال َّلى ُ
فدليل من أعتبر الوزن اس ال ال الالتدلوا على ذلك بقول النبي َ -
هللا َعل ْي ِه َو َسال ال ال الل َم( :-ليس فيما
دون خمس أواق صدقة) ( )28قال :أواق ،وهذه من آالت الوزن.
ومن أعتبر العدد اس الالتدلوا بحديث ابن عمر وعاهللاش الالة رضال ال ي هللا عنهم واس الالتدلوا بحديث علي
وفيه تقدير نصاب الفضة ب 200درهم.
واألقرب في ذلك :النظر لحاجة الفقراء وما هو األحظ لهم وهو األحو .
إذا قلنا على رأي الجمهور املعتبر الوزن فهم يقولون كل  10دراهم =  7مثاقيل.
نريد أن نحول الدراهم إلى الوزن كيف ذلك؟
وعلى هذا  200درهم كم تساوي =  140مثقال.
كل  10دراهم  7مثاقيل.
 100درهم =  70مثقال.
 200درهم =  140مثقال.
ً
املثق الالال الواح الالد =  4 1/4غرام فعن الالدك  140مثق الالال ×  595 = 4 1/4غرام الالا ،فه الالذا نص ال ال ال ال الالاب
الفضة بالغرامات.
ً
فأصبح نصاب الذهب بالوزن =  85غراما.
ِ
( )28أخرجه :البخاري ( )107/2كِتَاب َّ ِ
س بِ َكنْ ٍز ،برقم ( ،)1405ومسلم ( )673/2كِتَاب
الزَكاةََ ،ب ٌ
ُ
بَ :ما أ يُد َ
ي َزَكاتُهُ فَلَْي َ
َّ
الزَكاةِ ،برقم (.)979
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ً
ونصاب الفضة بالوزن =  595غراما.
ا
ا
س  :56األورا النقادياة التي تقوم مقاام الاذهاب والفض ا ا ا ااة في كووهاا ثمناا ل ش ا ا ا ايااء وقيماا
للمتلفات وأروس الجنايات من الدراهم والريالت والجنيهات كيف نعرف نصابها؟
نقول هذه األوراق النقدية اختلف العلماء رحمهم هللا هل تقدر بنصال الالاب الذهب أو بنصال الالاب
الفضة أو باألحظ للفقراء.
فبعض العلماء :يرس أاها تقدر بنصاب الذهب.
وبعضهم :تقدر بنصاب الفضة.
وبعضهم يقول :ينظر إلى األحو واألحظ للفقراء ،ولعل هذا القول هو األقرب
واليوم األحظ للفقراء تقديرها بنصالالاب الفضالالة ألن الفضالالة نازلة السالالعر ،فإذا أردنا أن نعرف
قالالدر النص ال ال ال ال الالاب في الريالالاالت والجنيهالالات ..إلخ ننظر إلى نص ال ال ال ال الالاب الفض ال ال ال ال الالة كم يس ال ال ال ال الالاوي بالالالريالالاالت
ً
والدينارات ،فعندنا نص الالاب الفض الالة  595غراما هذه الغرامات كم تس الالاوي بالرياالت فإذا فرض الالنا
ً
ً
أن الغرام يس ال ال الالاوي رياال اليوم فيكون النص ال ال الالاب  595رياال فمن ملك هذا النص ال ال الالاب وجبت عليه
الزكاة ومن ملك دونه لم تجب عليه.
وكذلك لو قلنا أن غرام الفض ال ال ال الالة يس ال ال ال الالاوي ريالين فنض ال ال ال الالرب  595في ريالين وهكذا ،وعلى هذا
فقس.
.
س  :57هل يصح ضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب؟
املؤلف رحمه هللا يرس :ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ،وهذا فيه نظر.
والصالالحيح :أن كال منهما جنس مسالالتقل بنفسالاله فالذهب ال يضالالم إلى الفضالالة والفضالالة ال تضالالم
ً
ً
إلى الذهب ،فلو فرضنا أن شخصا عنده دون نصاب الذهب  80غراما من الذهب ،وعنده 500
غرام من الفضالالة نقول ال تجب عليه زكاة الذهب وال تجب عليه زكاة الفضالالة ،فال نضالالم أحدهما
ً
إلى اآلخر ألن كال منهما جنس مستقل بنفسه.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسالل َم-
ويدل لذلك حديث أبي سالعيد وحديث عبادة رضال ي هللا عنهما أن النبي -صاللى
قال( :الذهب بالذهب والفضة بالفضة ....الحديث) (.)29
َ َّ ُ َ
ً
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -الذهب جنسا مستقل وجعل الفضة جنس مستقل.
فجعل النبي -صلى

الصر ِ
ِ
ِ
الذ َه ِ
ف َوبَ ْي ِع َّ
ب َِبل َْوِرِق نَ ْق ًدا ،برقم (.)1587
اب ال ُْم َساقَاةََ ،ب ُ
( )29أخرجه :مسلم ( )1210/3كتَ ُ
ب َّ ْ
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س  :58هل يصح ضم األورا النقدية الى الذهب والفضة؟
الصال ال الالحيح :أن األوراق النقدية فيها تفصال ال الاليل إن كانت األوراق النقدية عروض تجارة إنسال ال الالان
يبيع ويشال الالتري فهذه تضال الالم إلى بعض حتى الذهب والفضال الالة إذا كانت عروض تجارة تضال الالم بعضال الالها
إلى بعض.
وإن كانت غير عروض تجارة فالص ال الالحيح أنه ال يض ال الالم الذهب إلى الفض ال الالة وال األوراق النقدية
إلى الذهب والفضة ألاها نقد قائم بذاته.
وكذلك األوراق النقدية ال يضم بعضها إلى بعض.
ً
فمثال لو أن إنسال ال الالان عنده رياالت سال ال الالعودية وجنيهات مصال ال الالرية ال يضال ال الالم هذه الرياالت إلى هذه
الجنيهات كل منها له نصاب مستقل.
فالخالصال الالة في ذلك :أاها إذا كانت عروض تجارة يبيع ويشال الالتري في الذهب والفضال الالة يضال الالم هذه
األوراق إلى عروض التجارة الذهب والفضة ويضم الذهب إلى الفضة.
ً
فإذا كانت عروض تجارة يضالم بعضالها إلى بعض مطلقا مثل أموال الصاليارفة فيضالم الرياالت
إلى الجنيهات ،والرياالت إلى الذهب والفضة ...إلخ.
وإذا كان ال يش الالتغل بالتجارة فكل له نص الالاب مس الالتقل ،فالذهب له نص الالاب مس الالتقل ،والفض الالة
لها نصاب مستقل ،والرياالت لها نصاب مستقل ،والجنيهات لها نصاب مستقل.
ودليله كما ذكرنا حديث عبادة رض ي هللا عنه.
س  :59ما أنواع التحلي بالذهب والفضة؟
التحلي بالذهب والفضة إما أن يكون للرجل أو للمرأة فاألقسام ثالثة:
القسم األول :تحلي الرجل بالذهب.
القسم الثاني :تحلي الرجل بالفضة.
القسم الثالث :تحلي املرأة بالذهب والفضة ،ألن أمر املرأة واسع كما سيأتي.
فحكم الذهب والفضة بالنسبة للمرأة واحد ،لكن الرجل يختلف ولهذا فصلنا.
القسم األول :تحلي الرجل بالذهب تحته أنواع:
ً
ً
النوع األول :أن يكون مفردا يعني خالصا ،فنقول هذا محرم وال يجوز ،ويدل لهذا حديث ابن
َ َّ ُ َ
ً
َّ
ً
هللا َعل ْيال ِه َو َس ال ال ال الل َم( :-أيعمالد
عبالاس رض ال ال ال ال ي هللا عنهمالا أن رجال اتخالذ خالاتمالا من ذهالب ،قالال -ص ال ال ال اللى
أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أصبعه) ( )30فدل ذلك على أنه محرم وال يجوز.
ً
ً
ً
فإذا كان مفردا أي خالصا ال يجوز ولو كان يسيرا.
ِ
اس و ِ ِ
الذ َه ِ
اَت َّ
ب طَْرِح َخ َِ
ب ،برقم (.)2090
( )30أخرجه :مسلم ( )1655/3كتاب الليبَ ِ َ ي
الزينَةََ ،ب ُ
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ً ً
النوع الثالاني :أن يكون تالابعالا كثيرا ،ولنفرض أن ش ال ال ال الالخص تحلى بخالاتم من فض ال ال ال الالة وفياله ذهالب
كثير ،أو لبس سال الالاعة وهذه السال الالاعة فيها ذهب كثير أو لبس أزارير وهذه األزارير فيها ذهب كثير،
َ َّ
ص ال ال اللى
نقول هذا ال يجوز ،ويدل لهذا حديث أبي موس ال ال ال ى وحديث علي رض ال ال ال ي هللا عنهما أن النبي -
ُ َ
ً
ً
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -أخذ ذهبا وحريرا فوضع أحدهما في يمينه واآلخر في شماله وقال« :هذان حرام
على ذكور أمتي حل إلناثها» (.)31
ً
ً
النوع الثالث :أن يكون الذهب تابعا يس ال ال ال الاليرا فهذا اختلف فيه العلماء رحمه هللا هل هو جائز
أو ليس جائز؟
ً
ً
القول األول :وعليه أكثر أهل العلم ال يجوز ولو كان تابعا يسال ال ال الاليرا واسال ال ال الالتدلوا بعمومات النهي
عن الذهب والفضالة والنهي كما تقدم في القواعد يتعلق بجميع أفراد املنهي عنه الشالارع إذا نهى
عن يء يتعلق بجميع أفراده.
ً
وأيضا ما روي وإن كان فيه ضعف (ال يجوز من الذهب وال بصيصه) (.)32
القول الثاني :أنه يجوز اليس الالير التابع قال به أبو حنيفة وهو اختيار ش الاليخ اإلس الالالم ابن تيمية
رحمه هللا.
َ َّ ُ َ
هللا َعل ْي ِه
واس ال ال ال الالتدلوا بحديث املس ال ال ال الالور بن مخرمة أنه ذهب هو وأبيه مخرمة إلى النبي -ص ال ال ال اللى
َ َّ ُ َ
َّ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس الل َم -وعليه قباء من ديباج مزررة بالذهب
َو َس الل َم -وقد أتته أقبية فخرج النبي -ص اللى
فقالالال« :هالالذا قالالد خبالالأنالالاه لالالك يالالا مخرمالالة» ( )33فقولالاله :مزررة بالالالالالذهالالب ،هالالذا تالالابع فيالالدل على أنالاله إذا
ً ً
كان يسيرا تابعا فهذا جائز وال بأس به.
وعلى هذا لو أن اإلنس الالان اتخذ س الالاعة فيها ال يء من الذهب أو خاتم فيه ال يء من الذهب أو
لباس فيه يء من خيو الذهب فحكمه جائز وال بأس به فهذا يسير تابع.
أما على رأي أكثر أهل العلم فهذا غير جائز .والصحيح أن الذهب يجوز منه اليسير التابع
النوع الرابع :مالا دعالت إلياله الض ال ال ال الالرورة فالإن هالذا جالائز ألن الض ال ال ال الالرورات تبيح املحظورات ،فالإذا
ً
دعت الض ال ال ال الالرورة إلى أن يتخذ ذهبا كما في قص ال ال ال الالة عرفجة بن أس ال ال ال الالعد ملا قطعوا أنفه يوم الكالب
ً
ً
اتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فاتخذ أنفا من ذهب.

( )31أخرجه :أمحد ( )146/2برقم ( ،)750وصححه األلباين ِف التعليقات احلسان برقم (.)5410
( )32أخرجه :أمحد ( )151/20برقم (.)12738
ِ
لذ َه ِ
ب املَزَّرِر َِب َّ
ب ،برقم ( ،)5862ومسلم ( )1640/1كتاب اللِيبَ ِ
اب اللِيبَ ِ
اس
اسََ ،ب ُ
( )33أخرجه :البخاري ( )155/7كتَ ُ
ُ
وِِ
الذ َه ِ
استِ ْع َم ِال إِ ََن ِء ال َّذ َه ِ
اَت َّ
الر َج ِال َوالنِيس ِاءَ ،و َخ َِ
ب َوال ِْفض َِّة َعلَى يِ
الر ُج ِلَ ،وإِ ََب َحتِ ِه لِلنِي َسا ِء،
ب َوا ْحلَ ِري ِر َعلَى َّ
َي
ب ََْت ِرِمي ْ
الزينَةََ ،ب ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َصابِ َع ،برقم (.)2068
َوإِ ََب َحة ال َْعلَِم َوََْن ِوه ل َّلر ُج ِل َما ََلْ يَ ِزْد َعلَى أ َْربَ ِع أ َ
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القسم الثاني :تحلي الذكر بالفضة وهو نوعان:
ً
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
النوع األول :اتخاذ الخاتم من الفض ال الالة جائز إجماعا ألن النبي -ص ال اللى هللا علي ِه وس ال اللم -كما في
ً
الصحيحين اتخذ خاتما من ورق.
ً
واشتر بعض العلماء أن ال يبلغ مثقاال.
ً
لكن هذا يحتاج إلى دليل والصحيح اتخاذ خاتم من فضة جائز إجماعا.
ً
ً
النوع الثاني :ما عدا ذلك مثل لو اتخذ س ال ال الالاعة من فض ال ال الالة ،اتخذ ثوبا فيه خيوطا من فض ال ال الالة،
نظارة من فضة ،هل هذا جائز؟
فيه خالف:
الرأي األول :أكثر أهل العلم أن هذا غير جائز.
الرأي الثاني :ابن حزم واختيار ش ال الاليخ اإلس ال الالالم جائز وأن األص ال الالل في الفض ال الالة الحل ألنه لم يقم
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسال ال الل َم -قال( :وأما
دليل على املنع وفي حديث أبي هريرة رضال ال ال ي هللا عنه أن النبي -صال ال اللى
ً
الفضة فالعبوا بها لعبا) (.)34
القس الالم الثالث :تحلي النس الالاء بالذهب والفض الالة األص الالل في ذلك الحل فيجوز للمرأة أن تتحلى
بالالالالالذهالالب والفض ال ال ال ال الالة مالالا جرت العالالادة بالاله ،كالالل مالالا جرت العالالادة بالاله يلبس في اليالالدين أو الرجلين أو
الصدر ونحو ذلك جائز وال بأس به ،وهو الصواب ما لم يكن فيه إسراف أو فخر.
س  :60هل تجب الزكاة في الحلي؟
موضع خالف بين العلماء:
الرأي األول :املؤلف رحماله هللا يرس أناله ال زكالاة في الحلي وهو قول الجمهور مالالالك والش ال ال ال الالافيي
وأحمد رحمهم هللا األئمة الثالثة.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس الل َم( -ال زكاة في الحلي) ( )35وهذا حديث جابر
واسالالتدلوا بما يروس عن النبي -ص اللى
ال يثبت.
َ َّ ُ َ
ً
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسالل َم-
وأيضالا كما قال اإلمام أحمد رحمه هللا خمسالة من أصالحاب رسالول هللا -صاللى
يرون عدم زكاة الحلي.
الرأي الثاني :رأي أبو حنيفة رحمه هللا أن الحلي تجب فيه الزكاة.
ً
واس ال ال ال التالالدلوا أوال :بالالالعمومالالات (والالالذين يكنزون الالالذهالالب والفضال ال ال ال الالة وال ينفقواهالالا في س ال ال ال الالبيالالل هللا
فبشرهم بعذاب أليم ....اآلية)
( )34أخرجه :أمحد ( )491/32برقم (.)19718
( )35أخرجه :ابن أيب شيبة ( )383/2كِتَ َّ ِ
س ِِف ا ْحلُلِ ِيي َزَكاةٌ ،برقم (.)10177
ُ
اب الزَكاةَ ،م ْن قَ َال :لَْي َ
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حديث أبي هريرة رضال ي هللا عنه في مساللم وغيره «ما من صااحب ذهب ول فضاة ل يؤدي منها
حقها إل إذا كان يوم القيامة ص اافحت له ص اافائح من نار فأح ي عليها في نار جهنم فيكوى بها
جنبه وجبينه وههره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقض ى
بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ....الحديث» (.)36
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسالل َم -وفي
واسالالتدلوا بحديث عبد هللا بن عمرو في قصالالة املرأة التي أتت النبي -صاللى
يد ابنتها مس ال ال الالكتان غليظتان فقال :تؤدين زكاة هذا ،قالت :ال ،قال« :أيس ا ا اارك أن يس ا ا ااورك هللا
بهما يوم القيامة سوارين من نار» (.)37
َ َّ ُ َ
هللا َعل ْي ِه
واسااتدلوا حديث عائشااة رهللاا ي هللا عنها أوها اتخذت فتخات من ورق فقال -ص اللى
َّ
َو َسل َم :-تؤدين زكاتها ،قالت :ال ،قال :هما حسبك من النار (.)38
واألقرب وهللا أعلم :أن الحلي الذي يسالالتعمل أنه ال زكاة فيه ،الذي تسالالتعمله املرأة في يدها أو
رجلها ونحو ذلك هذا الذي يظهر وهللا أعلم ال زكاة فيه.
وما ذكر من حديث عبد هللا بن عمرو وحديث عاهللاش ال ال الالة وأم س ال ال الاللمة هذه أحاديث ال تثبت عن
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ال ِه َو َس ال ال ال الل َم -فال يبقى إال العمومالالات (والالالذين يكنزون الالالذهالالب والفض ال ال ال ال الالة وال
النبي -ص ال ال ال اللى
ينفقواها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم ....اآلية) هذا ليس مكنوز هذا مستعمل.
(وما من ص الالاحب ذهب وال فض الالة ال يؤدي منها حقها )..هذا مس الالتعمل ،ولهذا يأتينا أن عروض
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس الل َم« :-ليس على
التجارة التي اتخذها اإلنس الالان لنفس الاله ال زكاة فيها ،ولهذا قال -ص اللى
املسلم في عبده وال فرسه صدقة» ( )39فالفرس والعبد الذي اختصه لنفسه ليس عروض تجارة
ال زكاة فيه.
فالص الالواب في هذه املس الالألة :أن األش الالياء التي تس الالتعمل هذه ال زكاة فيها لكن األش الالياء التي تبقى
عند املرأة تكنزها ال تس ال الالتعملها يمر عليها الحول وهي لم تس ال الالتخدمها فهذه نقول تخرج زكاتها ألنه
ً
أصالالبح مكنوزا ،أما إن كانت تسالالتعمله ولو في بعض الحول تحتاجه فهذا يظهر وهللا أعلم ال زكاة
فيه.

( )36تقدم خترجيه.

( )37أخرجه :أبو داود ( )95/2كِتَاب َّ ِ
ب الْ َكْن ِز َما ُه َو؟ َوَزَكاةِ ا ْحلُلِ ِيي ،برقم ( ،)1563وحسنه األلباين ِف صحيح أيب
الزَكاةََ ،ب ُ
داود برقم (.)1396
( )38أخرجه :أبو داود ( )95/2كِتَاب َّ ِ
ب الْ َكنْ ِز َما ُه َو؟ َوَزَكاةِ ا ْحلُلِ ِيي ،برقم ( ،)1565وصححه األلباين ِف صحيح
الزَكاةََ ،ب ُ
أيب داود برقم (.)1398
( )39مسلم ( )675/2كِتَاب َّ ِ
ب َل َزَكا َة َعلَى ال ُْم ْسلِِم ِِف َعْب ِدهِ َوفَ َر ِس ِه ،برقم (.)982
الزَكاةََ ،ب ُ
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س  :61ما أعدته املرأة للكراء والنفقة من الذهب والفضة ،هل تجب فيه الزكاة؟
مثاله :امرأة عندها حلي ال تس الالتعمله وإنما تؤجره على النس الالاء فتجب عليها الزكاة لهذا الحلي،
ألن األصالل وجوب الزكاة في الذهب والفضالة كما قال تعالى( :والذين يكنزون الذهب والفضالة وال
ينفقواها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم ....اآلية)
خصص من ذلك الحلي املعد لالستعمال.
كذلك لو كان معد للنفقة عندها حلي وهذا الحلي أعدته للنفقة ال لالس الالتعمال فنقول تجب
فيه الزكاة فإذا كانت أعدته لكي تنفق على نفسها منه فتجب الزكاة فيه.
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باب زكاة عروض التجارة
هالالذا هو املالالال األخير من األموال الزكويالالة ،تقالالدمالالت لنالالا األموال الزكويالالة وأاهالالا أربعالالة ،س ال ال ال ال الالائمالالة
بهيمة األنعام ،الخارج من األرض ،النقدان ،عروض التجارة.
والعروض :جمع عرض وهو ما أعد للبيع والش ال ال الراء من أجل الربح ،وس ال ال الالمي بذلك ألنه يعرض
ليباع ويشترس وألنه يعرض ثم يزول.
وعروض التجالارة اختلف العلمالاء في وجوب الزكالاة فيهالا ولهالذا أخرهالا املؤلف رحماله هللا ألن قوة
وجوب الزكاة فيها ليس كقوة وجوب الزكاة في الذهب والفض ال ال ال الالة والس ال ال ال الالائمة والخارج من األرض،
فالالزكالاة في النقالدين وفي الخالارج من األرض وفي بهيمالة األنعالام هالذا بالاإلجمالاع ،وأمالا عروض التجالارة
فهذه موضع خالف بين العلماء
س  :62هل تجب الزكاة في عروض التجارة أو ل تجب؟
فجمهور العلماء منهم األئمة األربعة يرون أن الزكاة واجبة في عروض التجارة.
والرأي الث الالاني :م الالذه الالب الظ الالاهري الالة أن الزك الالاة ال تج الالب في عروض التج الالارة ،وعلى ه الالذا القول
فأص ال الالحاب البقاالت اليوم واملحالت التجارية الكثيرة هذه كأص ال الالحاب معارض الس ال الاليارات واآلالت
ونحو ذلك كل هؤالء ال تجب عليهم الزكاة.
ولكل منهم دليل:
دليل الجمهور :استدلوا بالقرآن والسنة واإلجماع
القرآن قوله تعالى( :والذين في أموالهم حق معلوم) وال شك هذه أموال.
وقال تعالى( :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وهذه ال شك أاها أموال.
وقوله تعالى ( :والذين يكنزون الذهب والفض ال ال الالة وال ينفقواها في س ال ال الالبيل هللا فبش ال ال الالرهم بعذاب
أليم) فالالالزكالالاة تجالالب في الالالذهالالب والفض ال ال ال ال الالة بالالاإلجمالالاع وهالالذه األموال هالالل هي مقص ال ال ال الالودة لالالذاتهالالا أو
املقصود قيمتها؟
مثل ص ال ال الالاحب البقالة إذا اش ال ال الالترس أو ص ال ال الالاحب الس ال ال الاليارات إذا اش ال ال الالترس هذه الس ال ال الاليارات هل هي
مقصودة لذاتها أم املقصود قيمتها؟
املقصود القيمة فهو لم يقصدها لذاتها ،ولذلك هو يريد أن يبيعها ويتحصل من ورائها زيادة
على ما اشالالترس به ،فاملقصالالود هو الذهب والفضالالة أو ما يقوم مقامهما من األوراق النقدية ،وإذا
كان كذلك فتجب فيها الزكاة كما تجب الزكاة في الذهب والفضة واألوراق النقدية.
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َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسالل َم -يأمرنا
واسالتدلوا بحديث جابر بن سالمرة رضال ي هللا عنه قال :كان النبي -صاللى
أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ،لكنه ضعيف.
واسالتدلوا أنه وارد عن الصالحابة رضال ي هللا عنهم كعمر وابن عمر رضال ي هللا عنهما وغيرهما من
الصحابة.
َّ
ص ال ال ال اللى ُ
ودليل الظاهرية قالوا لم يرد دليل ،وحديث جابر رض ال ال ال ال ي هللا عنه قال :كان النبي َ -
هللا
َ
َّ
َعل ْي ِه َو َسل َم -يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ،ضعيف.
صال ال َّلى ُ
هللا َع َل ْيه َو َ
واسال الالتدلوا بقوله َ -
سال ال َّل َم « :-ليس على املسال الاللم في عبده وال فرسال الاله صال الالدقة» ()40
ِ
قالوا هذا دليل على أن الزكاة ال تجب في عروض التجارة.
والجواب عن ذلك أن يقال :أما قولهم أنه لم يرد دليل فهذا غير مس ال ال ال الاللم فالدليل ورد كما في
أدلة الجمهور.
وأما حديث ( ليس على املسال ال ال الاللم في عبده وال فرسال ال ال الاله صال ال ال الالدقة) يراد بهذا الفرس والرقيق الذي
اختص الاله لنفس الاله فاإلض الالافة هنا في قوله في فرس الاله اإلض الالافة لالختص الالاص فاألش الالياء التي يختص الالها
اإلنسان لنفسه نقول ال تجب فيها الزكاة.
فالزكاة ال تجب في س ال ال ال الاليارة اإلنس ال ال ال الالان وال في بيته وال في األواني التي يختص ال ال ال الالها لنفس ال ال ال الاله املعدة
لالستعمال.
فالصواب :ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم هللا وأن الزكاة تجب في عروض التجارة.
س  :63ماهي شروط زكاة عروض التجارة؟
الش ا ا ا اارط األول :أن تبلغ نص ال ال ال الالاب نقد من الذهب أو الفض ال ال ال الالة ،فإذا كان عنده عروض تجارة
فنقول يشال ال ال الالتر أن تبلغ قيمتها نصال ال ال الالاب الذهب أو نصال ال ال الالاب الفضال ال ال الالة يعني قيمة الذهب أو قيمة
الفضة.
واألحو اآلن نصاب الفضة ألن أسعار الفضة اآلن نازلة وهو احظ للفقراء.
الشرط الثاني :أن يملكها بفعله بنية التجارة.
ً
والصال الالواب في هذه املسال الالألة :أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة مطلقا سال الالواء ملكها بفعله أو
ً
بغير فعلالاله وس ال ال ال الالواء حين ملكهالالا بنيالالة التجالالارة أو بغير نيالالة التجالالارة فتجالالب الزكالالاة مطلقالالا مالالادام أناله
يقصد بها التجارة ال يقصد بها القنية واالستعمال.

( )40تقدم خترجيه.
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س  :64هل يخرج قيمة الزكاة مال او من عروض تجارته؟
ً
الراي األول :يخرج قيم الالة الزك الالاة من عروض تج الالارت الاله ،وهو قول الجمهور ،فمثال صال ال ال ال ال الالاح الالب
البقالة ال يخرج الزكاة من املواد الغذائية التي يبيعها أو صاحب األقمشة ال يخرج الزكاة أقمشة
ً
وثيابا ،وانما يخرج قيمتها.
والرأي الثالاني :اختيالار الش ال ال ال الاليخ الس ال ال ال العالدي رحماله هللا أناله تجالب الزكالاة في عروض التجالارة يعني
صاحب العروض يخرج من العروض.
والتعليل قال :الزكاة مواساة وإذا كانت مواساة فال يكلفها من غير ماله.
واألقرب في هذه املس ال الالألة :وهللا أعلم التفص ال الاليل والجمع فنقول :إن كانت هذه األموال كاسال الالدة
ال تباع فإنه ال يكلف املزكى أن يخرج القيمة وهي كاسدة ،قد يكون اإلنسان عنده عروض تجارة
محالت كبيرة كاس ال ال ال الالدة ال يش ال ال ال الالتري الناس منها فهنا نقول يخرج منها ،وإن كانت غير كاس ال ال ال الالدة فإنه
يخرج زكاتها قيمة.
س  :65ما هي أقسام "ابدال مال زكوي بمال اخر"؟
ً ً
نقول القاعدة في ذلك :إذا أبدل ماال زكويا بمال آخر ال يخلو من ثالثة أقسام:
ً
ً
القسم األول :أن يبدل هذا املال بمال آخر يوافقه جنسا وحكما.
مثاله :مثل إبل سال ال الالائمة بإبل سال ال الالائمة فهذا يوافقه في الجنس والحكم ،فيصال ال الالبح حكمها واحد
ً
من جهة الزكاة وأيضا جنسها واحد.
هذا رجل عنده خمسة من اإلبل ،وهذا عنده عشر من اإلبل فأبدل هذه اإلبل بهذه اإلبل كل
منهما سائمة نقول يبني.
ً
ً
القسم الثاني :أن يبدله بما ال يوافقه جنسا وحكما ،فنقول ينقطع الحول.
مثالالاله :عنالده خمس من اإلبالل س ال ال ال الالائمالة ثم أبالدلهالا بثالث س ال ال ال اليالارات عروض تجالارة ،هنالا الجنس
مختلف والحكم مختلف ،فنقول ال يبني ينقطع الحول.
ً
ً
القسم الثالث :أن يبدله بما يوافقه حكما ال جنسا.
مثاله :عنده سيارات عروض تجارة ثم أبدلها بعروض تجارة في االقمشة نقول بأنه يبني.
س  :66هل تجب الزكاة في األراهللا ي والعقارات؟
نقول هذا ينقسم إلى أقسام:
القساام األول :أن تكون هذه األراضال ي والعقارات معدة للسالالكنى أو يقصالالد بها السالالكنى فهذه ال
تجب فيها الزكاة فهذا الرجل اشترس هذه األرض وهو يقصد أن يسكنها ال تجب فيها الزكاة.
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القسا ا ا اام الثاني :أن تكون هذه العقارات واألراض ال ال ال ال ي معدة للبناء بقصال ال ال الالد البيع ،سال ال ال الاليبني هذه
األرض ويبيعها ،فهذه تجب فيها الزكاة ألاها عروض تجارة.
القس ا ا ا اام الثاالاث :أن تكون معالدة للبنالاء بقص ال ال ال الالد التالأجير فهالذه ال تجالب فيهالا الزكالاة ألن العقالار
املؤجر ال تجب الزكاة في ذاته وإنما تجب الزكاة في أجرته.
القسا اام الرابع :أن تكون معدة للبيع والتحريك يقص ال الالد من هذه العروض (أرض عقار) يبيع
ً
ويشتري عروضا أخرس ويبيعها ..إلخ.
فهذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة.
القس اام الخامس :أن تكون معدة لزيادة الربح مثل عمل كثير من الناس اليوم يش الالتري قطعة
أرض وال يريالالد أن يبيعهالالا اآلن ،لكنالاله يريالالد أن تزيالالد ثم يبيع ،فهالالذه موض ال ال ال الالع خالف بين أهالالل العلم
رحمهم هللا هل تجب فيها الزكاة أو ال تجب؟
والصواب :يجب أن يزكيها مرة واحدة إذا باعها.
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باب زكاة الفطر
ً
الفطر :اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا ،واملراد بها زكاة البدن.
فاملؤلف رحمه هللا ملا تكلم عن زكاة املال شرع في بيان زكاة البدن.
وزكاة الفطر في االصال الالطالح :صال الالاع من قوت أهله يجب بغروب الشال الالمس من آخر يوم من أيام
رمضان لطائفة مخصوصة.
س  :67ما دليل وجوب زكاة الفطر؟ ومتى فرضت؟ والحكمة منها؟
دل على وجوبها الكتاب والسنة واإلجماع.
أما الكتاب فقوله عز وجل( :قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى).
ذكر بعض املفسرين أن املراد بالصالة  :صالة العيد وبالزكاة  :زكاة الفطر.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال الل َم -فرض
وأما الس ال الالنة فيأتي حديث ابن عمر رض ال ال ي هللا عنهما «أن النبي -ص ال اللى
ً
ً
زكاة الفطر ص الالاعا من بر أو ص الالاعا من ش الالعير على العبد والحر والذكر واألنثى والص الالغير والكبير
من املسلمين» (.)41
وكذلك حديث أبي هريرة( )42وابن عباس( )43رض ي هللا عنهم.
واإلجماع منعقد عليها.
فرضت في السنة الثانية من الهجرة.
والحكمة منها :كما في حديث ابن عباس رض ال ي هللا عنهما ااها طهرة للصالالائم من اللغو والرفث
وطعمة للمسالالاكين ،فالصالالائم ال شالالك أنه يعتري صالالومه ال يء من اللغو والرفث فشالالرعت له هذه
الزكاة.
س  :68ماهي شروط وجوب زكاة الفطر؟
ً
الشرط األول :أن يكون مسلما.
َ َّ ُ َ
هللا َعل ْيال ِه
ودليالل ذلالك مالا تقالدم من حالديالث ابن عمر رض ال ال ال ال ي هللا عنهمالا وفياله قول النبي -ص ال ال ال اللى
َّ
َو َسل َم« -من املسلمين» (.)44
ً
الشر الثاني :الغنى ،أن يكون غنيا فال تجب على الفقير.
ض ص َدقَ ِة ِ
( )41أخرجه :البخاري ( )130/2كِتَاب َّ ِ
الفطْ ِر ،برقم ( ،)1503ومسلم ( )677/2كِتَاب َّ
الزَكاةِ،
ب فَ ْر ِ َ
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِِ
ني ِم َن الت َّْم ِر َوالشَّع ِْي ،برقم (.)984
ب َزَكاة الْفطْ ِر َعلَى ال ُْم ْسلم َ
ََب ُ
( )42أخرجه :البزار ( )272/17برقم (.)9971
ِ
اب َّ
الزَكاةِ ،ا ْحلِنْطَةُ ،برقم ( ،)2515قال األلباين ِف صحيح وضعيف سنن النسائي
( )43أخرجه :النسائي ( )52/5كتَ ُ
( )153/6شاذ.
( )44تقدم خترجيه.
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وما هو ضابط الغنى؟
الغنى يختلف بالالاختالف أبواب الفقالاله  ،فالالالغني في أخالالذ الزكالالاة يختلف عن الغني في دفع الزكالاة
يختلف عن الغني في زك الالاة الفطر يختلف عن الغني في ب الالاب الع الالاقل الالة ،ف الالالغني يختلف ب الالاختالف
أبواب الفقه ،فمن هو الغني في باب زكاة الفطر؟
قالال املؤلف رحماله هللا :الغني في بالاب زكالاة الفطر هو الالذي فض ال ال ال الالل عن قوتاله وقوت عيالالاله ومالا
يحتاجه يوم العيد وليلته ما يخرجه.
أي يكون عنده قوته وقوت عياله ،أن تكون عنده الحوائج األصلية ،يعني الغني من توفر فيه
أمران:
األمر األول :النفقالالات الش ال ال ال الالرعيالالة لالاله وملن يعولالاله يوم العيالالد وليلتالاله ليس طول العالالام وإنمالالا يوم
العيد وليلته.
األمرالثاني :الحوائج األصالاللية من اآلالت الكهربائية واألواني الفرف فإذا توفرت هذه األشالالياء
الحوائج األصلية والنفقات الشرعية وجبت عليه.
س  :69ما مقدار النفقات الشرعية؟
إذا ك الالان هو وزوجت الاله وول الالداه في يوم العي الالد وليلت الاله يحت الالاج إلى  50ري الالال نفق الالة وعن الالده الحوائج
األصالاللية (الفرف ،األواني ،األدوات الكهربائية) نقول هذا وجبت عليه زكاة الفطر عن نفسالاله إذا
فضل املال عنده عن ذلك ،وان لم يفضل املال ال تجب عليه زكاة الفطر.
س  :70هل يمنع الدين زكاة الفطر؟
ً
الالدين ال يمنعهالا فلو أن إنس ال ال ال الالانالا عنالده قوت يوماله وليلتاله هو ومن يموناله (هو وعالائلتاله) وعلياله
ً
دين ووجالد ص ال ال ال الالاعالا فالإناله يجالب أن يخرجاله في زكالاة الفطر ،والالدين هالذا ال يمنع وجوب زكالاة الفطر
إال إذا طولب بالدين فإن الدين يمنع زكاة الفطر.
والص ال ال الالواب في هذه املس ال ال الالألة :أنه إذا طولب بالدين قبل الوجوب قبل وجوب زكاة الفطر فإنه
يخرج ما عنده ويقضال ال ي الدين ،وإذا لم يفضال الالل عن قوته ال ال يء ال تجب عليه زكاة الفطر ،أما إذا
لم يطالب اال بعد غروب الشمس فإن الزكاة وجبت عليه وحينئذ يخرج الزكاة.
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س  :71هل يجب اخراج زكاة الفطرعن نفسه وعمن يمون؟
الرأي األول :ال الالذين يقوم بنفقتهم يخرج زك الالاة الفطر عنهم لح الالدي الالث «أدوا زك الالاة الفطر عمن
تمونون»( )45يعني عمن تنفقون عليه ،وهذا الحديث ضعيف.
الرأي الثاني :ذهب أبو حنيفة رحمه هللا :أنه ال يجب على اإلنس ال الالان أن يخرج زكاة الفطر عن
زوجته وال عن والديه وال عن أوالده الكبار كل يخرج عن نفسه.
ً
وهذا القول هو الصواب في هذه املسألة :أن كال تجب عليه بخصوصه ،فالزوجة والوالدين
واألوالد الكبار يجب عليهم أن يخرجوا عن أنفسهم.
ودل عليه حديث ابن عمر رضال ال ال ي هللا عنهما ،لكن لو تطوع رب البيت وأخرج عن الجميع فإن
هذا جائز وال بأس به ،ال لكن من حيث الوجوب الصواب كما تقدم.
أما األولد الصغار ل يخلو من أمرين:
األمر األول :أن يكون لهم أموال فتج ال الالب في أموالهم فكم ال الالا أن زك ال الالاة امل ال الالال تج ال الالب في أموالهم
فكذلك زكاة البدن تجب في أموالهم.
األمر الثالاني :إن لم يكن لهم أموال فالإن وليهم يخرجهالا عنهم كمالا ورد عن ابن عمر رض ال ال ال ال ي هللا
عنهما كان يعطي عن الصغار.
س  :72هل يخرج زكاة الفطرعمن يمونه في شهررمضان؟
مثاله :شخص تكفل بنفقة شخص شهر رمضان فإنه يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم« :-أدوا الفطرة عمن تمونون» (.)46
ودليله ما تقدم قوله -صلى
وهذا الحديث كما سلف ضعيف.
َ َّ ُ َ
هللا َعل ْي ِه
فالص ال ال ال الالواب :أن يخرج عن نفس ال ال ال الاله ثم عن رقيقه فقط ويدل لهذا قول النبي -ص ال ال ال اللى
َّ
َو َسل َم« -ليس على املسلم في عبده وال فرسه صدقة إال صدقة الفطر» (.)47
فيج الالب أن يخرج عن رقيق الاله أم الالا الزوج الالة واألوالد واآلب الالاء واألمه الالات وغيرهم إن تبرع جزاه هللا
ً
خيرا ،وإذا لم يتبرع ال يجب عليه.
لكن لو لم يجالد إال ص ال ال ال الالاعين فنقول أخرج عن نفس ال ال ال الالك وعن رقيقالك وال تخرج عن أمالك وعن
أبيك كل يخرج عن نفسه.

ِ
اب َزَكاةِ ال ِْفطْ ِر ،برقم ( ،)2078وحسنه األلباين ِف إرواء الغليل برقم (.)835
( )45أخرجه :الدارقطِن ( )67/3كتَ ُ
( )46تقدم خترجيه.
( )47تقدم خترجيه.
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س  :73هل يستحب اخراج زكاة الفطر عن الجنين؟
وهو الولد في البطن وسمي بذلك ألنه مجتن أي مستتر في بطن أمه.
فاملؤلف رحمه هللا :تس ال ال الالتحب له زكاة الفطر ،فمن كان له جنين في بطن زوجته يس ال ال الالتحب أن
يخرج عنه زكاة الفطر.
ً
قالوا هذا وارد عن عثمان رض ال ال ي هللا عنه وهذا األثر عن عثمان ض ال الالعيف وإذا كان ض ال الالعيفا ال
تقوم به حجة وحينئذ ال تستحب.
س  :74املرأة الناشزهل يخرج زوجها عنها زكاة الفطر؟
ً
النشالالوز اصالالطالحا :معصالالية الزوجة زوجها فيما يجب عليها ،فإذا عصالالت الزوجة الزوج فيما
يجب عليها س الالقطت نفقتها وإذا س الالقطت النفقة س الالقطت الفطرة ،ألن الفطرة على املذهب تجب
ملن تجالالب نفقتهم فالالإذا كالالانالالت عالالاص ال ال ال اليالالة لزوجهالالا فيمالالا يجالالب عليهالالا من حقوق الزوج االس ال ال ال الالتمتالالاع
والخدمة سقطت النفقة وحينئذ تسقط الفطرة ،وهذا على املذهب.
ً
والصواب :سواء كانت ناشزا أو غير ناشز ال يجب على الزوج أن يخرج عن زوجته الفطرة.
س  :75ماهي أوقات زكاة الفطر؟
لها خمسة أوقات:
الوقت األول :وقت الوجوب ،متى تجب زكاة الفطر؟
املؤلف رحمه هللا :تجب بغروب الشالمس من آخر يوم من أيام رمضالان ،وهذا ما عليه جمهور
أهل العلم رحمهم هللا.
الرأي الثاني :رأي أبي حنيفة رحمه هللا تجب بطلوع الفجر من يوم العيد.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس الل َم« -فرض زكاة
وكلهم اس الالتدل بحديث ابن عمر رض ال ي هللا عنهما أن النبي -ص اللى
ً
ً
صاعا من شعير)48( »...
الفطر صاعا من بر أو
فما املراد بالفطر ؟ هل املراد بالفطر  ،الفطر من جميع الشال ال ال الالهر أو املراد بالفطر هو الفطر
من اليوم؟
فالجمهور يقولون املراد بالفطر  ،الفطر من جميع الشهر ال ال شهر رمضان ال ال والفطر من جميع
شالالهر رمضالالان يكون بغروب الشالالمس من آخر يوم من أيام رمضالالان فإذا غربت الشالالمس من آخر
يوم من أيام رمضان دخل شوال وأفطر الناس من رمضان.

( )48تقدم خترجيه.
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وأبو حنيف الالة يقول :املقص ال ال ال الالود بزك الالاة الفطر هو الفطر من اليوم وه الالذا ال يتحقق إال بطلوع
الفجر من يوم العيد ،ألنه إذا طلع الفجر من يوم العيد وأفطر الناس اليوم حصال ال ال الالل فطر ذلك
اليوم.
واألقرب في ه الالذه املس ال ال ال ال الالأل الالة :م الالا ذه الالب إلي الاله جمهور العلم الالاء رحمهم هللا وأن زك الالاة الفطر تج الالب
بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان.
الوقت الثاني من أوقات زكاة الفطر :وقت الجواز.
املشهور من مذهب اإلمام مالك وأحمد رحمهم هللا أاها تجوز قبل العيد بيوم أو يومين.
واس الالتدلوا بحديث ابن عمر رض ال ي هللا عنهما وفيه «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»
(.)49
وعند اإلمام الشافيي رحمه هللا يجوز إخراجها من أول شهر رمضان.
وعند أبي حنيفة رحمه هللا يجوز أن تخرجها ملا شالئت من السالنين لو أخرجت زكاة الفطر عن
سنة سنتين ثالث أربع عشر سنوات يرس أنه جائز.
والصواب :ما ذهب إليه اإلمام مالك وأحمد رحمهم هللا يجوز قبل العيد بيوم أو يومين
م الالا ع الالدا ذل الالك ال يجوز ألن الالك لو أخرجته الالا من أول الش ال ال ال الالهر أكله الالا الفقير م الالا تحقق الالت الحكم الالة،
فالحكمة من زكاة الفطر طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث.
أما كون اإلنسال ال الالان يخرجها لسال ال الالنوات كما قال أبو حنيفة أو يخرجها من أول الشال ال الالهر كما قال
الشافيي هذا فيه نظر.
الوقت الثالث :وقت االس الالتحباب إلخراجها :يس الالتحب أن تخرجها ص الالبح يوم العيد بعد طلوع
ً
ً
الفجر قبل الصال ال ال الالالة ولهذا يسال ال ال الالتحب أن تؤخر صال ال ال الالالة العيد شال ال ال الاليئا قليال لكي يتمكن الناس من
اإلخراج.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -أمر أن تؤدس قبل الخروج من الصالة (.)50
ودليل هذا أن النبي -صلى
الوقت الرابع :وقت الكراهة :من بعد صالة العيد إلى غروب شمس يوم العيد.
الوقالالت الخالالامس :وقالالت التحريم :مالالا بعالالد غروب ش ال ال ال الالمس يوم العيالالد فهو محرم أن تؤخرهالالا إلى
غروب شمس يوم العيد.

الزَكاةَِ ،بب :ص َدقَةُ ِ
الفطْ ِر عَلَى احل ِر واململُ ِ
ِ
وك ،برقم (.)1511
ُي َ َْ
اب َّ َ ٌ َ
( )49أخرجه :البخاري ( )131/2كتَ ُ
ض ص َدقَ ِة ِ
( )50أخرجه :البخاري ( )130/2كِتَاب َّ ِ
الفطْ ِر ،برقم ( ،)1503ومسلم ( )677/2كِتَاب َّ
الزَكاةِ،
ب فَ ْر ِ َ
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِِ
ني ِم َن الت َّْم ِر َوالشَّع ِْي ،برقم (.)984
ب َزَكاة الْفطْ ِر َعلَى ال ُْم ْسلم َ
ََب ُ
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والصال ال الالواب في هذه املسال ال الالألة :ما ذهب إليه شال ال الاليخ اإلسال ال الالالم رحمه هللا وإن إخراجها بعد صال ال الالالة
العيد محرم وال يجوز لحديث ابن عباس رض ال ي هللا عنهما (أمر أن تؤدس قبل الص الالالة فمن أداها
قبل الصال الالالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصال الالالة فهي صال الالدقة من الصال الالدقات) فال يجوز أن
تؤخر بعد الصالة ومن أخرها بعد الصالة لغير عذر يأثم وال تقبل منه.
فأما املعذور بنس ال ال الاليان أو بجهل أو نحو ذلك أو وكل أحدا ولم يخرجها الوكيل أو أدركه العيد
وهو في مكان ال يتمكن من إخراجها هنا معذور فيخرجها .
أما إذا كان غير معذور فال تصح وال تقبل منه.
س  :76ما هو مقدارزكاة الفطر؟
ً
قول الجمهور يجالالب أن يخرج صال ال ال ال الالاع وقالالدره  2,40جرامالالا وهو األقرب وقيالالل غير هالالذا ،ودليالالل
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسال الل َم -زكاة
ذلك حديث ابن عمر رضال ال ي هللا تعالى عنهما قال( :فرض رسال الالول هللا -صال اللى
ً
ً
صاعا من شعير ...الحديث) ()51
الفطر صاعا من بر أو
وحديث أبي سال الالعيد رضال ال ي هللا عنه «أما أنا فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسال الالول
ص َّلى ُ
هللا َع َل ْيه َو َ
هللا َ -
س َّل َم -صاع» ()52
ِ
والرأي الثاني :أنه إن أخرج من البر يكفي  1/2صاع ،وهذا ذهب إليه أبو حنيفة رحمه هللا.
ً
واس الالتدلوا أن معاوية رض ال ي هللا عنه ملا قدم من الش الالام إلى املدينة كان واليا على الش الالام ص الالعد
املنبر وقال :أرس أن مدين من سمراء الشام (البر)
ً
واملدان  1/2صالالاع يعدل صالالاعا من شالالعير فأخذ الناس بهذا وتابعه على ذلك بعض الصالالحابة
وخالفه آخرون وممن خالفه أبو سعيد رض ي هللا عنه كما تقدم.
ً
ً
والص الالحيح في هذه املس الالألة :أنه يجب ص الالاعا مطلقا س الالواء أخرج من البر أو الش الالعير أو الرز أو
غير ذلك كما دلت عليه السنة.
س  :77ما هو جنس املخرج من زكاة الفطر؟
اختلف الفقهاء على ثالثة اقوال:
القول األول :الواجب أن تخرج من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو اإلقط.
وهذا ما ذهب إليه املؤلف رحمه هللا.
الرأي الثاني :اإلمام مالك رحمه هللا يخرج من غالب قوت البلد.
الرأي الثالث :عند أبي حنيفة رحمه هللا يخرج من البر أو الشعير أو الزبيب أو التمر.
( )51تقدم خترجيه.
ِ ِ
( )52أخرجه :مسلم ( )678/2كِتَاب َّ ِ
ِِ
ني ِم َن الت َّْم ِر َوالشَّعِ ِْي ،برقم (.)985
ب َزَكاة الْفطْ ِر َعلَى ال ُْم ْسلم َ
الزَكاةََ ،ب ُ
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والصواب :ما ذهب إليه اإلمام مالك وهو اختيار شيخ اإلسالم وابن القيم رحمهم هللا.
أن اإلنس ال ال ال الالان يخرج من غالالالب قوت أهالل البلالد ،وذكر ابن القيم رحماله هللا :إذا كالان قوت أهالل
ً
ً
ً
ً
البلد لحم يخرج لحما ،لبن يخرج لبنا ،سمك يخرج سمكا ،رز يخرج رزا.
س  :78هل يجزئ اخراج زكاة الفطر قيمة؟
َ َّ ُ َ
ً
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسال ال ال الل َم -فرضال ال ال الالها صال ال ال الالاعا من
القول األول :ال يجزئ إخراج القيمة ألن النبي -صال ال ال اللى
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسال ال الل َم ،-وهذا ما عليه جمهور العلماء
طعام وإخراج القيمة خالف سال ال الالنة النبي -صال ال اللى
ً
يجب صاعا من طعام.
القول الثااني :يجزئ إخراج القيمالة وهو مالذهالب ابي حنيفالة رحماله هللا ،وهو أوس ال ال ال الالع املالذاهالب
فيما يتعلق بالقيمة.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم-
والصحيح :ما ذهب إليه الجمهور أنه ال يجزئ إخراج القيمة ألن النبي -صلى
ً
ً
ً
فرضالالها صالالاعا من طعام ،والصالالحابة رض ال ي هللا عنهم كانوا يخرجون طعاما ،وأيضالالا إذا أخرجناها
قيمة انتقلت من كواها شعيرة ظاهرة إلى كواها شعيرة خفية.
إال إذا ك الالان في بل الالد ال يقب الالل أح الالد الطع الالام فال ب الالأس أن تخرج القيم الالة ولو أعطي الالت دراهم ملن
ً
ً
يش ال ال ال الالتري لك طعاما فيوزعه فال بأس كالجمعيات تأخذ دراهم وتش ال ال ال الالتري لك طعاما وتوزعه على
الفقراء فال بأس بذلك.
س  :79ما هي القسام التي تتعلق بالدافع والخذ واملدفوع في الشريعة؟
ما يتعلق بالدافع واآلخذ واملدفوع في الشريعة ينقسم إلى ثالثة أقسام:
القسام األول :ما قدر فيه املدفوع وقدر فيه اآلخذ ،ومثاله فدية األذس بالنسالبة للمحرم قدر
فيه املدفوع وهو  1/2صاع وقدر اآلخذ وهو ستة مساكين.
القسا ا اام الثاني :ما قدر فيه اآلخذ ولم يقدر فيه املدفوع ،مثاله كفارة اليمين الظهار والو ء
في اهار رمضان.
كفارة الظهار اآلخذ  60مس الالكين ،اليمين اآلخذ  10مس الالاكين ،والو ء اآلخذ  60مس الالكين ،ولم
ً
ً
يقدر املدفوع شرعا وإنما قدر عرفا.
القس ا ا ا اام الثاالاث :مالا قالدر فياله املالدفوع ولم يقالدر اآلخالذ ،مثالالاله زكالاة الفطر املالدفوع ص ال ال ال الالاع ولم
يقدر اآلخذ.
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س  :80ما حكم من جحد وجوب الزكاة؟
ومن جحد وجوبها كفر إن علم أو عرف فأص ال ال الالر " إذا جحد وجوب الزكاة ومثله ال يجهل فإنه
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال ال ال الل َم -وإلجماع املس ال ال ال الاللمين ،فإن هللا عز وجل
يكفر ألنه مكذب هلل ورس ال ال ال الالوله -ص ال ال ال اللى
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال ال ال الل َم -أوج ها وبين أاها ركن من أركان اإلس ال ال ال الالالم وعلى هذا يأخذ
أوج ها والنبي -ص ال ال ال اللى
حكم سائر املرتدين.
س  :81هل يستتاب من أنكروجوب الزكاة جحودا او ل يستتاب؟
ً
ً
القول األول :يس ال ال الالتتاب ثالثا ثم يقتل ألنه أص ال ال الالبح مرتدا ثالثة أيام لورود ذلك عن عمر رض ال ال ال ي
هللا عنه.
َ
َّ
َّ
صلى ُ
والرأي الثاني :ال يستتاب لقوله َ -
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم« -من بدل دينه فاقتلوه» ( )53ولم يذكر
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -استتابته وأثر عمر رض ي هللا عنه ضعيف.
النبي -صلى
ً
والرأي الثالث :أن هذا يختلف باختالف األحوال واألشالخاص فربما يكون الشالخص قريبا من
ً
ً
اإلسالم فيستتاب ،وربما يكون معاندا بعيدا عن التوبة فإنه ال يستتاب.
س  :82هل يكفر من جحد الزكاة بخال ل تكذيبا؟
ً
أنه ال يكفر من ترك إخراجها بخال وتهاونا وكسال وهذا قول جمهور العلماء رحمهم هللا
وفي رواية عن اإلمام أحمد أنه يكفر كالصالة ألن الزكاة قرينة الصالة.
والصواب :ال يكفر كما هو قول جمهور أهل العلم رحمهم هللا.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسال الل َم-
والدليل حديث أبي هريرة رضال ال ي هللا عنه في ص الالحيح مس الاللم فإن النبي -صال اللى
قال« :ما من ص الالاحب ذهب وال فض الالة ال يؤدي عنها حقها إال إذا كان يوم القيامة ص الالفحت ......ثم
يرس سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (.)54
فلو كان يكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة.
س  :83هل يحق اخذ الزكاة وشطر ماله ملن أنكرها بخال وكسال وتهاونا؟
وهذا موضع خالف بين العلماء رحمهم هللا.
فالجمهور :تؤخذ منه فقط وشطر ماله ال يؤخذ منه.

ِ ِ ِ
ِ
ب بِ َع َذ ِ
اَّللِ ،برقم (.)3017
اب َّ
الس َِْيََ ،ب ٌ
ب :لَ يُ َع َّذ ُ
( )53أخرجه :البخاري ( )61/4كتَ ُ
اب اجل َهاد َو ي
( )54تقدم خترجيه.
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َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال ال الل َم« :-إن دماءكم وأموالكم وأعراض ال ال الالكم
واس ال ال الالتدلوا بحديث جابر قوله -ص ال ال اللى
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» (.)55
فاألصل حرمة مال املسلم فال تستحله إال بدليل قائم.
وأبي بكر من الحنابلة :يؤخذ منه شطر ماله الذي منع زكاته.
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
ودليلالاله حالالديالالث بهز بن حكيم عن أبيالاله عن جالالده وفيالاله قولالاله -ص ال ال ال اللى هللا علي ال ِه وس ال ال ال اللم« :-فالالإنالالا
آخذوها وشطر ماله غرمة من غرامات ربنا» ( .)56في السنن وفي إسناده ضعف.
فالالص ال ال ال الالواب في هالذه املس ال ال ال الالألالة :أناله ال يؤخالذ إال الزكالاة التي منعهالا أمالا ش ال ال ال الالطر املالال ال يؤخالذ ألن
األصل في مال املسلم الحرمة ولم يقم دليل على أخذ ماله.
س  :84هل يصح نقل الزكاة الى بلد اخر؟
القسم األول :أن يخرجها في نفس البلد فهذا مستحب.
القسم الثاني :أن يخرجها خارج البلد ودون مسافة القصر ،جائز.
القسم الثالث :أن يخرجها مسافة قصر فأكثر يحرم وال يجوز لكنه يجزئ لكن يأثم.
وأشد املذاهب في هذا مذهب الشافيي يرس أاها ال تجزئ ويأثم.
وعند أبي حنيفة :يجوز نقلها لكنه يكره إال لحاجة.
وعند شيخ اإلسالم :تنقل عند املصلحة.
ولكل منهم دليل.
من قالالال إاهالالا ال تنقالالل اس ال ال ال التالالدلوا بمالالا تقالالدم من حالالديالالث معالالاذ رض ال ال ال ال ي هللا عنالاله وفيالاله «تؤخالالذ من
أغنيائهم وترد على فقرائهم» (.)57
َ َّ
ص ال ال اللى
والذين قالوا تنقل :اس ال ال الالتدلوا بأدلة منها حديث قبيص ال ال الالة بن مخارق الهاللي وفيه قوله -
ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم« :-أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (.)58

اف َِبلْب ي ِ
ضي احلائِض املنَ ِ
( )55أخرجه :البخاري ( )159/2كِتَاب احل ِجَ ،بب :تَ ْق ِ
تَ ،وإِ َذا َس َعى َعلَى َغ ِْْي
اس َ
ك ُكلَّ َها إَِّل الطََّو َ َ ْ
ُ َي َ ٌ
ُ
َ
َ
و ٍ
الص َفا واملروةِ ،برقم ( ،)1651ومسلم ( )886/2كِتَاب ا ْحل ِجَ ،بب ح َّ ِ
صلَّى هللاُ عَلَْي ِه َو َسلَّ َم ،-برقم
ُُ
ضوء بَ ْ َ
َّب َ -
ُ َي َ ُ َ
ني َّ َ َْ َ
جة النِ ِي
(.)1218
( )56أخرجه :أبو داود ( )101/2كِتَاب َّ ِ
السائِ َم ِة ،برقم ( ،) 1575وحسنه األلباين ِف إرواء الغليل برقم
ب ِِف َزَكاةِ َّ
الزَكاةََ ،ب ٌ
(.)791

وب َّ ِ
( )57أخرجه :البخاري ( )104/2كِتَاب َّ ِ
ِ
ب و ُج ِ
اب ِْ
اإلميَا َنَ ،بب
الزَكاة ،برقم ( ،)1395ومسلم ( )50/1كتَ ُ
ُ
الزَكاةََ ،ب ُ ُ
الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم ،برقم (.)19
( )58أخرجه :مسلم ( )722/2كِتَاب َّ ِ
ب َم ْن ََِت ُّل لَهُ ال َْم ْسأَلَةُ ،برقم (.)1044
الزَكاةََ ،ب ُ
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ً
واس ال ال ال الالتدلوا أيض ال ال ال الالا حديث معاذ قال ألهل اليمن (ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان
الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين باملدينة)
َ َّ ُ َ
ً
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -باملدينة.
وأيضا الصدقات كانت تنقل للنبي -صلى
فالص الالواب :ال بأس من نقل الص الالدقة إذا كان هناك مص الاللحة ينقلها كحاجة قريب ونحو ذلك
جائز وال بأس به.
س  :85هل يجوز تعجيل الزكاة لسنة او سنتين؟
املؤلف رحمه هللا :يجوز أن تاجل لحولين فأقل.
ً
وعند أبي حنيفة :يجوز تاجيلها مطلقا ملا شاء من السنوات.
واإلمام مالك :ال تاجل إال لفترة يسيرة ال مدة يسيرة كشهر ونحو ذلك.
ً
وذهب بعض الشافعية أاها ال تاجل مطلقا.
والصواب :ما ذهب إليه املؤلف رحمه هللا ال بأس أن تاجل لعامين فأقل.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْيال ِه َو َس ال ال ال الل َم -تاجالل من العبالاس ص ال ال ال الالدقة
لحالديالث علي رض ال ال ال ال ي هللا عناله أن النبي -ص ال ال ال اللى
سنتين.
ً
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
وأيضالالا ملا بعث -ص اللى هللا علي ِه وس اللم -على الصالالدقة فقيل له منع خالد والعباس وابن جميل
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم« :-أما العباس فهي علي وقبلها معها» (.)59
فقال النبي -صلى
لكن يشتر أن ياجلها إذا ملك النصاب.
مثاله :أن النصاب بالرياالت  600ريال فإذا ملك النصاب فال بأس أن ياجلها سنة أو سنتين.
س  :86هل يصح التوكيل في الزكاة؟
يص ال ال ال الالح أن يوكالالل في إخراج الزكالالاة ،واألفضال ال ال ال الالل أن يتولى بنفسال ال ال ال الاله إخراجهالالا ألن اإلخراج عبالالادة
والتفريق عبادة فلو يتوالها بنفسه يكون قام بهذه العبادة.
ا
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس الل َم -فالنبي عليه الص الالالة والس الالالم كما في حديث عقبة
ثانيا :إقتداء بالنبي -ص اللى
رض ي هللا عنه كان يقسم الصدقة بنفسه ويوزعها ويفرقها بنفسه.
ً
ثالالثالا :أحو فكون اإلنسال ال ال ال الالان يقوم على هالذه الصال ال ال ال الالدقالة بنفسال ال ال ال اله هالذا أحو لكي يعرف أاهالا
وصلت إلى مستحقها.
لكن لو لم يتمكن أما لكثرة الصدقة أو لعدم معرفته ونحو ذلك فإنه يوكل.


( )59أخرجه :مسلم ( )676/2كِتَاب َّ ِ
ب ِِف تَ ْق ِد ِمي َّ
الزَكاةِ َوَمْنعِ َها ،برقم (.)983
الزَكاةََ ،ب ٌ
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باب أهل الزكاة
أهالالل الزكالالاة :يعني املس ال ال ال الالتحقون ألخالالذ الزكالالاة وقالالد بينهم هللا عز وجالالل بقولالاله( :إنمالالا الصال ال ال ال الالدقالالات
للفقراء واملس ال ال ال الالاكين والعاملين عليها واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي س ال ال ال الالبيل هللا وابن
السبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم) التوبة.
"وهم ثمالالانيالالة" هالالذا على وجالاله الحص ال ال ال الالر ألن هللا عز وجالالل حص ال ال ال الالر الزكالالاة في هؤالء الثمالالانيالالة فال
يجوز أن تعطى لغيرهم لقوله عز وجل( :إنما الصدقات للفقراء)........
س  :87من هم اهل الزكاة الثمانية؟ مع بيان ذلك؟
الصنف األول من أهل الزكاة :الفقير وفسره املؤلف رحمه هللا :من لم يجد نصف كفايته.
ً
فالفقير هو الذي ال يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية.
مثالالاله :رجالل كفالايتاله هو ومن يموناله من أهلاله في الس ال ال ال النالة  20000ريالال طعالام وش ال ال ال الراب ولبالاس
ونحو ذلك ومرتبه في الش الالهر  500ريال يجد س الالتة آالف هذه أقل من نص الالف الكفاية ألن الكفاية
=  20ألف ريال وهنا ال يجد  10آالف ريال يجد س ال ال ال الالتة آالف فقط فهذا نعطيه تمام الكفاية 14
ألف ريال من الزكاة.
إذا كان هذا الرجل ال يعمل فهذا نعطيه من الزكاة  20ألف ريال.
س  :89من هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟
األقرب من اقوال اهالالل العلم  :الالالذي ال يجالالد كفالالايتالاله وكفالالايالالة من يمونالاله ملالالدة عالالام من النفقالالات
الشرعية والحوائج األصلية.
الص ال ال الالنف الثاني :املس ال ال الالكين :وهو الذي يجد نص ال ال الالف الكفاية ففي املثال الس ال ال الالابق إذا كان هذا
الشال الالخص كفايته وكفاية من يمونه =  20ألف ريال ومرتبه = ألف ريال يجد  12ألف يبقى عليه
 8آالف نعطيه تمام الكفاية  8آالف.
فاملسكين يجد النصف فأكثر لكن ال يجد تمام الكفاية
املهم نعطي الاله الكف الالاي الالة أو تم الالام الكف الالاي الالة ول الاله وملن يمون الاله مل الالدة س ال ال ال الن الالة ،وه الالذا هو املش ال ال ال الالهور من
املذهب.
وعند الشافيي :نعطيه كفاية العمر فال يقيد بسنة.
والصواب :ما ذهب إليه املؤلف رحمه هللا ألن الزكاة تجب كل عام فال فائدة أن تعطيه كفاية
العمر أكثر من سنة ألن الزكاة تجب كل عام.
فنقول خذ هذه فإذا لم يستغني وظل على حاله فإننا نعطيه كفاية السنة الثانية وهكذا.
َ َّ ُ َ
ً
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -يدخر ألهله قوت سنة.
وأيضا كان النبي -صلى



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
واختيار شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى :أننا ال بأس إذا كان صاحب حرفة ال ال صنعة ال ال أن نعطيه
ما يشتري به آلة الصنعة.
الصنف الثالث من أهل الزكاة :العامل على الزكاة نعطيه لقوله عز وجل( :والعاملين عليها).
س  :90من هم العاملون عليها؟
قال املؤلف رحمه هللا :كجاب الجباة الذين يجيبون الزكاة.
والحفاظ والكتاب والقس الالام والكيالون والعدادون والذراعون والوزانون وكل من يحتاج إليه
في أمر الزكاة نعطيه من الزكاة.
س  :91ما املقدار الذي يعطى من الزكاة؟
قال املؤلف رحمه هللا:
" فيعطى قالالدر أجرتالاله " نعطيالاله قالالدر أجرتالاله فالالإذا كالالانالالت أجرتالاله في الش ال ال ال الالهر = ألفين ريالالال نعطيالاله
ً
ً
ألفين وألفا نعطيه ألفا وهكذا.
ً
حتى ولو كان غنيا ألنه ال يأخذ لحاجته وإنما لعمله.
ويش الالتر في العامل أن يكون ممن يبعثه اإلمام  ،أما آحاد الناس فهؤالء ليس الالوا لهم أن يعطوا
ً
من الزكاة فلو بعثت شخصا لكي يقوم بتوزيع زكاتك ال تعطيه من الزكاة أعطه من عندك.
ً
فالسالاعي يشالتر أن يكون ممن يبعثه اإلمام وإذا كان هذا السالاعي يأخذ راتبا من بيت املال ال
يجوز أن يأخذ من الزكاة.
الصنف الرابع من أهل الزكاة :املؤلفة قلوبهم لقوله عز وجل( :واملؤلفة قلوبهم)
س  :92من هم املؤلفة قلوبهم؟
واملؤلف قلبه له صور:
الصالورة األولى :ممن يرجى إسالالمه :فإذا كان هذا الرجل الكافر نرجو إسالالمه إذا أعطيناه من
الزكاة قامت القرائن على أنه قريب من اإلسالم نعطيه.
الصورة الثانية :أن يكف شره :يعني إذا أعطيناه يكف شره عن املسلمين.
الص ال ال الالورة الثالثة :أن يرجى بإعطائه قوة إيمانه :يعني انه أس ال ال الاللم لكنه ض ال ال الالعيف اإلس ال ال الالالم فإذا
أعطيناه من الزكاة تقوس إيمانه فنعطيه.
الصال ال الالورة الرابعة :إسال ال الالالم نظيره :فيعطى ما يحصال ال الالل به تأليفه عند الحاجة إليه يعني ان هذا
الرجل إذا أعطيناه من الزكاة فإن نظيره يدخل في اإلسالم.
الصال ال ال الالورة الخامسال ال ال الالة :جبايتها ممن منعها :يعني إذا أعطيناه من الزكاة يقوم بجبايتها واخذها
ممن منع الزكاة.
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الصالورة السالادسالة :أن يدفع شالرا عن املساللمين :يعني إذا أعطيناه من الزكاة يحصالل دفع شالر
عن املسلمين بسببه.
ا
س  :93هل سهم املؤلف قلبه ل يزال باقيا أو نقول سهمه انتهى؟
فيه خالف.
ً
املش ال ال ال الالهور من املالذهالب ومالذهالب الش ال ال ال الالافيي :أن س ال ال ال الالهم املؤلف ال يزال بالاقيالا ،واس ال ال ال التالدلوا بالاآلية
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال ال الل َم -أعطى ص ال ال الالناديد قريش ص ال ال الالفوان بن أمية
(واملؤلفة قلوبهم) ،وألن النبي -ص ال ال اللى
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم.)60( -
واألقرع بن حابس وأبا سفيان وعيينة بن حصن أعطاهم -صلى
وعنالالد أبو حنيفالالة ومالالالالالك :أن س ال ال ال الالهم املؤلف قالالد انقطع فال يوجالالد اآلن ال ال ال ال يء اس ال ال ال المالاله املؤلف
قلوبهم.
وقالوا أن الصال الالحابة رضال ال ي هللا عنهم لم يعطوا املؤلفة قلوبهم ،يقولون أن عمر وعثمان وعلي
رض ي هللا عنهم تركوا إعطاء املؤلفة قلوبهم.
وأجيب عن ذلك  :أن الص الالحابة رض ال ي هللا عنهم لم يعطوا املؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة لذلك
وليس ألن سهمهم قد سقط ،بل نقول عدم الحاجة إلى ذلك.
الصال الالنف الخامس من أهل الزكاة :املكاتب :وهو الرقيق الذي اشال الالترس نفسال الاله من سال الاليده بثمن
مؤجل فهذا الرقيق اشالترس نفساله من ساليده بعشالرة آالف ريال فهذا نعطيه من الزكاة لكي يسالدد
الكتابة التي عليه لقوله عز وجل( :وفي الرقاب) يسدد الدين الذي عليه للسيد.
وقال اإلمام مالك رحمه هللا :أن املراد باملكاتب هو أن يشترس من الزكاة أرقاء ويعتقون.
والصحيح :أن هذا كله داخل في املكاتب.
وعلى هذا نقول قوله تعالى( :وفي الرقاب) تحته صور:
الصورة األولى :املكاتب الذي اشترس نفسه من سيده بثمن مؤجل فهذا نعطيه من الزكاة.
الص ال الالورة الثانية :أن نش ال الالتري من الزكاة أرقاء ونعتقهم ،نش ال الالتري رقيق رقيقين عش ال الالرة ثم نقوم
بإعتاقهم.
الصال الالورة الثالثة :فك اسال الالير مسال الاللم .إذا كان هناك أسال الالير من أسال الالرس املسال الاللمين عند الكفار فال
بأس أن تدفع من الزكاة لكي تفك أسره.

ِ
( )60أخرجه :مسلم ( )737/2كِتَاب َّ ِ
وُبُْم َعلَى ِْ
ي إِميَانُهُ ،برقم (.)1060
ب إِ ْعطَاء ال ُْم َؤلََّف ِة قُلُ ُ
اإل ْس َالِم َوتَ َ
الزَكاةََ ،ب ُ
ص ُُِّّب َم ْن قَ ِو َ
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س  :94هل يجوز إعتا العبد عوضا عن الزكاة؟
ً
وهي موضع خالف :أن يكون عند اإلنسان رقيق ثم يعتقه بدال عن الزكاة ،فهل هذا جائز؟
واألقرب :أن هذا غير جائز.
الصنف السادس من أهل الزكاة :الغارم.
س  :95ما معنى الغارم؟ وما اقسامه؟
ً
والغرم لغة :اللزوم ،ومنه قوله عز وجل( :أن عذابها كان غراما) أي مالزما ألصحابها.
ً
اصطالحا :هو من عليه دين من الديون.
والغارم من أهل الزكاة ويدل لذلك قوله عز وجل( :والغارمين).
وذكر املؤلف رحمه هللا أن الغارم ينقسم إلى قسمين:
القسم األول :غارم إلصالح ذات البين.
القسم الثاني :غارم لنفسه.
فالغارم إلص ال الالالح ذات البين هو أن يكون بين طائفتين من املس ال الاللمين حتى قال العلماء حتى لو
كانوا من أهل الذمة خالف ونزاع وشال ال الالجار فيحصال ال الالل بسال ال الالبب هذا إتالف لألموال وسال ال الالفك للدماء
فيقوم ش الالخص ويص الاللح بينهما ويتحمل ما حص الالل من قيم املتلفات وأروف الجنايات فهذا يعطى
من الزكاة.
وإصالح ذات البين له صور:
الص الالورة األولى :أن يتحمل في ذمته ،يص الاللح بينهما وحص الالل إتالفات ب  10آالف وهذه  20ألف
ً
ويتحمل فيقول في ذمتي لهذه الطائفة ولهذه الطائفة فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا.
الصال ال ال الالورة الثانية :أن يقترض ،اقترض  100ألف وقام باإلصال ال ال الالالح بينهما فهذا يعطى من الزكاة
ً
ولو كان غنيا.
الصورة الثالثة :أن يسدد من ماله ،فهل يرجع إلى أهل الزكاة أو ال؟
فيه خالف
ً
ً
قال بعض العلماء :ال يرجع ألنه ليس غارما سدد من ماله جزاه هللا خيرا.
ً
وق الالال بعض العلم الالاء :إن نوس الرجوع رجع وإن نوس التبرع ال يرجع جزاك هللا خيرا ليس ل الالك
حق الرجوع ألن هذا يء أخرجه هلل عز وجل فال يجوز له أن يرجع فيه ،وهو األقرب.
القس ال ال ال الالم الثالاني :الغالارم لنفسال ال ال ال الاله ،تالدين لنفسال ال ال ال الاله نعطياله من الزكالاة ،وإذا غرم لنفسال ال ال ال الاله تحتاله
صورتان:
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الصال الالورة األولى :أن يغرم لنفسال الاله بسال الالبب النفقات الشال الالرعية والحوائج األصال الاللية ،فهذا نعطيه
ً
ً
منزال بال ال ال ال ال ال  10آالف ريال ،غارم اش الالترس س الاليارة تليق به ،اش الالترس
من الزكاة ،اش الالترس طعاما اس الالتأجر
ً
سكنا يليق به ،غرم  100ألف تزوج ليس هناك من يزوجه وغرم ،نعطيه من الزكاة.
اشترس آلة تبريد آلة تسخين ،يعطى من الزكاة.
الص الالورة الثانية :أن يغرم بس الالبب جائحة من الجوائح تلحق بماله ،اس الالتدان مليون ريال وفتح
ً
مصال ال ال الالنعا واحترق املصال ال ال الالنع أصال ال ال الالبح عليه مليون ريال ،عمل في مزرعة وخسال ال ال الالرت املزرعة ولحقته
الديون أصابت املزرعة جوائح أتلفت الزروع والثمار ،يعطى من الزكاة.
بشر أن ال يجد ما يسدد فإذا كان يجد ما يسدد ال يجوز أن يعطى من الزكاة.
أما إذا كان الغرم بسبب األمور الكمالية ال يعطى من الزكاة.
إنس الالان اش الالترس س الاليارة ب  100ألف مؤجل وهو فقير وقال أعطوني من الزكاة ال يعطى ،نقول
له  :اش ال الالتر س ال الاليارة تليق بك فأنت فقير تش ال الالتري س ال الاليارة الفقراء ال تش ال الالتري س ال الاليارة األغنياء ب 100
ألف ريال.
والغارم ال يأخذ من الزكاة إذا كان عنده فض ال ال الالل أموال حتى أن العلماء يقولون :إذا كان عنده
كتابان نسختان من كتاب يبيع إحدس النسختين ويسدد.
ً
إذا كان البيت واسال الالع يبيع البيت الواسال الالع ويشال الالتري بيتا يليق بحاله ،فالفضال الالل الزائد يجب أن
يتخلص منه قبل أن يأخذ من الزكاة يسدد ما عليه من دين.
أما إن كان عنده فضول أموال ويطلب من الزكاة ليسدد ال يجوز.
س  :96هل يجوز إسقاط الدين بالزكاة؟
ال يجوز ألن هللا عز وجل قال( :وال تيمموا الخبيث منه).
ً
مثال شخص يريد من زيد  10آالف ريال قال :أسقطها عنك مقابل الزكاة هذا ال يجوز ألن هللا
عز وجل قال( :وال تيمموا الخبيث منه).
س  :97قضاء دين امليت من الزكاة هل هو جائز؟
رجل مات وعليه  10آالف ديون فهل يؤخذ من الزكاة ليسدد الدين الذي عليه؟
خالف ،والصحيح :أنه غير جائز ،ملاذا؟
ألن ه الالذا املي الالت ال يخلو من أمرين :إم الالا أن أخ الالذ أموال الن الالاس يري الالد أداءه الالا أدس هللا عن الاله وإم الالا
أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا ،فهو ال يخلو من أمرين:
إما يريد األداء أو يريد اإلتالف.
ً
واآلن كما يقول العلماء خرجت ذمته ،فذمته ليست أهال للتحمل.
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الصنف السابع من أهل الزكاة :الغزاة ،والدليل قوله تعالى( :وفي سبيل هللا)
س  :98ما املراد في سبيل هللا في الزكاة؟
اختلف العلماء ما املراد ب في س الالبيل هللا ،هل املراد كل طرق الخير أم طريق مخص الالوص وهو
ما يتعلق بالجهاد في سبيل هللا؟
رأيان:
الرأي األول :أكثر أهل العلم املراد بذلك الجهاد في سبيل هللا وليس املراد جميع طرق الخير.
واس ال الالتدلوا على ذلك أن هللا حص ال الالر قال( :إنما الص ال الالدقات للفقراء واملس ال الالاكين والعاملين عليها
واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا) ،ولو قلنا يشمل جميع طرق الخير لم يكن
للحصر فائدة.
ً
وأيضا لو قلنا أنه شامل لكل طرق الخير ما انتفع الفقراء واملساكين ألن رغبة الناس في وضع
زكواتهم في ص الالدقات جارية أش الالد من وض الالعها للفقراء واملس الالاكين ،فيض الالعها في مس الالجد في مدرس الالة
ونحو ذلك وال يعطيها الفقراء واملساكين وال الغارمين فال يكون لهم حظ في الزكاة.
والرأي الثاني :أنه يشمل كل طرق الخير.
واس ال ال ال التالدلوا على ذلالك بقولاله عز وجالل( :وفي س ال ال ال الالبيالل هللا) قالالوا بالأن الس ال ال ال الالبيالل الطريق والطريق
مض ال ال ال الالاف إلى هللا عز وجل واملفرد املض ال ال ال الالاف يعم (س ال ال ال الالبيل هللا) طريق هللا ،يعم جميع الطرق التي
توصل إلى هللا سبحانه وتعالى.
واستدلوا أن لفظ في سبيل هللا ورد في غير الجهاد في طرق الخير األخرس.
واستدلوا أنه ورد في الحديث «أن الحج والعمرة من سبيل هللا» ( )61ولكنه حديث ضعيف.
والص ال ال ال الالواب في هالذه املس ال ال ال الالألالة :مالا ذهالب إلياله جمهور العلمالاء وأن املراد ب (وفي س ال ال ال الالبيالل هللا) مالا
يتعلق بالجهاد وال يشمل كل طرق الخير.
س  :99هل املراد في سبيل هللا خاص باملقاتلة أو يشمل كل ما يتعلق بالجهاد؟
فما ذهب إليه اإلمام أحمد رحمه هللا أن املراد ب (في سال ال ال الالبيل هللا) املجاهدون الغزاة الذين ال
ديوان لهم ،أي ليس لهم رواتب أو لهم ديوان ال يكفيهم.
والرأي الثالالاني :اإلمالالام مالالالالالك رحمالاله هللا وأنالاله ش ال ال ال ال الالامالالل بكالالل مالالا يتعلق بالالالجهالالاد يعني س ال ال ال الالواء كالالان
يصالالرف رواتب للغزاة او بصالالرف نفقات في شالراء األسالاللحة أو في التدريب ونحو ذلك كل ما يتعلق
بالجهاد في سبيل هللا ،وهو الصواب.

( )61أخرجه :أمحد ( )260/45برقم ( ،)27286وصححه األلباين ِف إرواء الغليل برقم (.)869
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الصنف الثامن واألخير :ابن السبيل ،واملراد به املسافر.
والس الالبيل الطريق وأض الاليف إلى الس الالبيل ألنه مالزم له ،كما يقال طير املاء أض الاليف إلى املاء ألنه
مالزم للماء.
والدليل أنه يعطى من الزكاة قوله عز وجل( :وابن السبيل).
س  :100من هو ابن السبيل الذي يستحق من الزكاة؟
هو املسافر الذي انقطع به سفره .فعندنا:
مس ال ال ال الالافر انقطع ض ال ال ال الالاعالت نفقتاله تعطلالت س ال ال ال اليالارتاله أو علياله حالادث وليس معاله نفقالة يكمالل بهالا
الطريق فهذا نعطيه من الزكاة.
ً
اما املسافر الذي ينش ئ سفرا ففيه تفصيل:
أنه يعطى إذا كان يحتاج للسفر أما إذا كان ال يحتاج إلى السفر ال نعطيه
ً
مثال مريض يحتاج أن يس الالافر نعطيه ،أما إذا كان غير محتاج للس الالفر كالذي يريد أن يس الالافر
ً
للنزهة أو العمرة أو الحج هذا ليس محتاجا فال يعطى من الزكاة.
س  : 101هال يعطى ابن الس ا ا ا اابيال من الزكااة ماا يوص ا ا ا الاه الى بلاده فق او ماا يوص ا ا ا الاه الى
غرضه ورجوعه الى بلده؟
قوالن ألهل العلم:
القول األول :نعطيه ما يوصله إلى بلده.
القول الثاني :ذهب بعض العلماء نعطيه ما يوصال ال الالله إلى غرضال ال الاله ويرجعه إلى بلده ،وهذا لعله
هو األقرب.
ً
ً
وأيض ال ال ال الالا يعطى من الزكالاة حتى لو كالان غنيالا في بلالده مالادام أناله ليس معاله ال ال ال ال يء وال يتمكن من
الوصول ملاله ،فإنه يعطى من الزكاة.
س  :102هل يجوز صرف الزكاة لصنف واحد من اهل الزكاة؟
ً
الزكاة ال يلزم أن يجزئها ثمانية أجزاء بعدد أصناف اهل الزكاة هذا ليس الزما فلو أنه أعطاها
أحد األصناف الثمانية جائز وال بأس به.
وعند الشافيي :البد أن يجزئها ثمانية أجزاء وهذا فيه نظر.
والص ال ال الالواب :ما ذهب إليه املؤلف رحمه هللا ،ويدل لذلك حديث قبيص ال ال الالة رض ال ال ال ي هللا عنه فإن
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال الل َم -قال له( :أقم عندنا يا قبيص ال الالة حتى تأتينا الص ال الالدقة فنأمر لك بها)
النبي -ص ال اللى
( )62

( )62تقدم خترجيه.
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س  :103ما الضاب في صرف الزكاة للقرابة إذا كانوا فقراء؟
عند العلماء أن األصول والفروع ال يجوز إعطاؤهم من الزكاة
الضال ال ال ال الالابط :إذا كالالان ممن يجالالب عليالالك أن تنفق عليالاله ال يجوز أن تعطيالاله من الزكالالاة ،وإذا كالالان
القريب ال يجب عليك أن تنفق عليه أعطه من الزكاة.
متى يجب أن تنفق على هذا ومتى ال يجب أن تنفق على هذا؟
إذا كنت ترث هذا الشال الالخص وأنت غني وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه ألن هللا عز وجل
قال( :وعلى الوارث مثل ذلك).
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسالل َم« :-فاطمة بضالالعة مني يري ها ما يريبني» ( )63وهذا محل إجماع
ولهذا قال -صاللى
ويستثنى من ذلك مسألتان:
املسال ال ال ال الالألالة األولى :مالا يتعلق بقضال ال ال ال الالاء الالدين الالذي ليس س ال ال ال الالبباله النفقالة فال بالأس أن تعطياله من
الزكالالاة ،ابنالالك أصال ال ال ال الالابالالت أموالالاله الجوائح ولحقتالاله الالالديون عنالالده تجالالارة وأصال ال ال ال الالابالالت أموالالاله الجوائح
ولحقته الديون فال بأس أن تعطيه من الزكاة.
املسألة الثانية :إذا كان املزكي ال يستطيع أن ينفق عليهم عنده زكاة لكنه ال يستطيع أن ينفق
ً
عليهم ،ولنفرض شال الالخصال الالا مرتبه ثالثة آالف وعنده زكاة ذهب أو محل صال الالغير واملحل يخرج له في
الشهر ثالثة آالف .
فمرتب الاله آالف ي كفي الاله هو وأوالده فقط ال يس ال ال ال الالتطيع أن ينفق على آب الالائ الاله وأج الالداده وج الالدات الاله
وأمهاته ،فهل يعطي زكاة املحل البعيد أم نقول أعطها أصولك؟
يعطيها األصول.
س  :104هل يعطى الهاشميون من الزكاة؟
الهاشميون ال يعطون من الزكاة ،ويعطون من خمس خمس الغنيمة.
س  :105هل يعطى بنو املطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس من الزكاة ،مع التفصيل؟
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسال ال ال الل َم -له أربعة أوالد :هاش ال ال الالم وعبد ش ال ال الالمس واملطلب
عبد مناف جد النبي -صال ال ال اللى
ونوفل.
تحدثنا عن بني هاشم سابقا وبقي عندنا ثالثة عبد شمس ونوفل واملطلب.
ِ
ول َِّ
ِ
ب قَراب ِة رس ِ
صلَّى هللاُ عَلَْي ِه
اَّلل َ -
صلَّى هللاُ عَلَْيه َو َسلَّ َمََ ،-ب ُ
( )63أخرجه :البخاري ( )21/5كتاب أصحاب النب َ -
ب َمنَاق ِ َ َ َ ُ
اطمةَ َعلَي ها َّ ِ ِ
ِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،-برقم ( ،)3714ومسلم ( )1903/4كتاب
َّب َ -
َو َسلَّ َمَ ،-وَمنْ َقبَة فَ َ ْ َ
السالَ ُم بنْت النِ ِي
الصحاب ِة ر ِضي هللا تَع َاىل َعنْ همَ ،بب فَ َ ِ ِ ِ ِ
فَ َ ِ
الص َالةُ َوال َّس َال ُم ،برقم (.)2449
َّب َعلَيْ َها َّ
ُْ َ ُ
ضائ ِل َّ َ َ َ َ ُ َ
ضائ ِل فَاط َمةَ بْنت النِ ِي
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النوفليون والعبد شمسيون هؤالء ال يأخذون من خمس خمس الغنيمة ويعطون من الزكاة.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال الل َم -ش ال الالرك بينهم ،ش ال الالرك
املطللبون يأخذون من خمس الخمس ألن النبي -ص ال اللى
بين بني هاشم وبين بني املطلب.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم« -إنما بنو املطلب وبنو هاشم يء واحد» (.)64
فقال -صلى
لكن هل يأخذون من الزكاة أو ال يأخذون؟
الجمهور :ي الالأخ الالذون من الزك الالاة لعموم اآلي الالة (إنم الالا الص ال ال ال ال الالدق الالات للفقراء للفقراء واملس ال ال ال ال الالاكين
والعاملين عليها واملؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا وابن السبيل....اآلية) .
الشال الالافيي :ال يأخذون من الزكاة للحديث (إنما بنو املطلب وبنو هاشال الالم ال ال يء واحد) لكن هذا
يقال في الخمس
والصواب :ما عليه جمهور أهل العلم.
س  :106إذا منع الهاااش ا ا ا ااميون من خمس الخمس كمااا هو موجود اآلن ،هاال يااأخااذون من
الزكاة أو ل يأخذون؟
شال ال الاليخ اإلسال ال الالالم رحمه هللا يرس ان الهاشال ال الالمين إذا منعوا من خمس الخمس يأخذون من الزكاة
ألنه محل ضرورة.
ً
الجمهور :ال يأخذون مطلقا.
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس الل َم« :-ال تنبغي ملحمد وال آلل محمد إنما هي
ويسالالتدل الجمهور بقول النبي -ص اللى
أوساخ الناس» (.)65
والصالالحيح :ما ذهب إليه شالاليخ اإلسالالالم وأاهم إذا منعوا خمس الخمس يعطون من الزكاة ألنه
محل ضرورة.

ِ ِ
ِ
ِ
َن اخلُم ِ ِ
ض اخلُ ُم ِ
اب فَ ْر ِ
ض قَ َرابَتِ ِه دُو َن
سََ ،ب ٌ
«وأَنَّهُ يُ ْعطي بَ ْع َ
( )64أخرجه :البخاري ( )91/4كتَ ُ
س ل ِْْل َمام َ
بَ :وم َن الدَّل ِيل عَلَى أ َّ ُ َ
ِ
ِ
ب ،وب ِِن ه ِ
ِ
اش ٍم ِم ْن َخُُ ِ
بَ ْع ٍ
س َخْي ََُّب ،برقم (.)3140
ض» َما قَ َس َم النِ ُّ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم -لبَ ِِن املُطَّل ِ َ َ َ
َّب َ -
ِ
الزَكاةَِ ،بب تَر ِك ِ ِ ِ
الص َدقَ ِة ،برقم (.)1072
َّب َعلَى َّ
( )65أخرجه :مسلم ( )752/2كتَاب َّ َ ُ ْ ْ
است ْع َمال آل النِ ِي
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س  :107هل يأخذ الهاشميون بعضهم من زكاة بعض؟
الجمهور :ال يأخذ.
شيخ اإلسالم وأبو يوسف من الحنفية :يأخذ بعضهم من زكاة بعض.
س  :108هل يأخذون موالي بني هاشم من الزكاة؟
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم« :-مولى القوم منهم» (.)66
موالي بني هاشم ال يأخذون من الزكاة لقوله -صلى
فالذين أعتقهم بنو هاشم موالي لبني هاشم ال يأخذون من الزكاة فحكمهم حكم بني هاشم
س  :109هل يجوز ان تعطى امرأة فقيرة تحت زوج غني منفق من زكاته؟
إذا ك الالان الالت املرأة فقيرة وزوجه الالا غني ينفق عليه الالا ال يجوز أن ت الالأخ الالذ من الزك الالاة ألاه الالا اس ال ال ال الالتغن الالت
بالنفقة عليها.
س  :110هل يجوز إعطاء عبد رقيق من الزكاة؟
الرقيق ال يعطى من الزكاة ألننا لو أعطيناه من الزكاة تعود الزكاة للسال ال ال الاليد وقد يكون السال ال ال الاليد
ً
غنيا فنكون أعطينا السيد الغني فال يعطى.
س  :111هل يجوز إعطاء العبد من الزكاة إذا كان عامال على الزكاة؟
ً
إذا ك الالان العب الالد ع الالامال على الزك الالاة يعطى من الزك الالاة ألن الاله ي الالأخ الالذ لعمل الاله ال لح الالاجت الاله ألن الرقيق
ً
ً
مس ال الالتغن بإنفاق س ال الاليده عليه ،فالرقيق ال نعطيه من الزكاة إال إذا كان عامال عليها أو مكاتبا كما
تقدم فاملكاتب يعطى من الزكاة.
س  :112ه اال يجوز إعط اااء الزوج ااة زك اااته ااا لزوجه ااا الفقير؟ وم ااا الراجح في ذل ااك مع بي ااان
صوره؟
مثاله :امرأة تريد أن تخرج زكاة حليها فهل لها أن تعطيها زوجها الفقير أو ليس لها ذلك؟
خالف بين اهل العلم على ثالثة أقوال:
القول األول :وهو رأي الجمهور :ليس للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها.
العلة :قالوا بأن الزكاة تعود عليها ألاها إذا أعطت الزوج فإن الزوج سينفقها عليها.
القول الثالالاني :وهو رأي اإلمالالام مالالالالالك رحمالاله هللا :أنالاله يجوز للزوجالالة أن تعطي زوجهالالا من زكالالاتهالالا
إذا كان س ال ال ال الالينفقها على غيرها وغير أوالدها كما لو كان س ال ال ال الالينفقها على أوالده من غيرها أو زوجة
غيرها فإنه يجوز.

( )66أخرجه :النسائي ( )107/5كِتَاب َّ ِ
ب َم ْوَىل الْ َق ْوِم ِمنْ ُه ْم ،برقم ( ،)2612وصححه األلباين ِف صحيح اجلامع
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
برقم (.)1663
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القول الثالالالالالث :وهو رأي الش ال ال ال الالوكالالاني رحمالاله هللا :يجوز للزوجالالة أن تعطي زوجهالالا لحالالديالالث زينالالب
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -قال« :زوجك وولدك
امرأة عبد هللا بن مسعود رض ي هللا عنهما فإن النبي -صلى
أحق من تصدقت عليهم» (.)67
والصواب في هذه املسألة أن يقال:
ً
يجوز للزوج أن يأخذ زكاة زوجته إذا كانت الزوجة ال تنتفع بهذه الزكاة أو تسقط واجبا عليها
وعلى هذا يكون له صور:
الصورة األولى :أن تعطي الزكاة لزوجها لينفقها على زوجته أو على أوالده من غيرها جائز.
الصورة الثانية :أن تعطي الزكاة لزوجها لينفقها على نفسه يشتري لنفسه أثواب ،جائز.
ً
الصورة الثالثة :أن يأخذ الزكاة لكي يقض ي دينا عليه ،جائز.
الصورة الرابعة :أن يأخذ الزكاة لينفقها على الزوجة أو أوالد الزوجة ،ال يجوز.
س  :113هل يجوز للزوج دفع الزكاة لزوجته؟
الجمهور :غير جائز ألاها مس الالتغنية بإنفاق الزوج فال يجوز أن تأخذ الزوجة الزكاة من زوجها
إال في صورتين:
الصورة األولى :إذا كانت ستنفقها على أوالدها من غيره ألنه ال يجب أن ينفق عليهم.
الصورة الثانية :إذا كان هذا قضاء دين.
س  :114إذا دفع الزكاة ملن يظن انه من أهلها ثم تبين غيرذلك؟
كما لو ظن أنه غارم فأعطاه الزكاة ثم تبين أنه ليس بغارم يقول املؤلف رحمه هللا :لم تجزئ.
ً
صال َّلى ُ
غنيا ظنه فقير فتجزئه ،واسالتدلوا بأن النبي َ -
هللا
واسالتثنى املؤلف رحمه هللا إذا أعطاها
َ
َّ
َعل ْيال ِه َو َس ال ال ال الل َم -أعطى الرجلين الجلالدين وقالال« :إن ش ال ال ال الالئتمالا أعطيتكمالا منهالا وال حظ فيهالا لغني وال
قوي مكتسب» (.)68
والصالالواب :أنه ال فرق بين الفقير وبين غيره وأن اإلنسالالان إذا اجتهد واحتا ودفعها ملن يظنه
ً
ً
أهال ثم تبين أنه ليس أهال فإاها تجزئه.
ويدل لهذا ما ثبت في الصالالحيح من قصالالة الرجل الذي قال( :وهللا ال أصالالدقن الليلة ثم تصالالدق
فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية) (.)69
( )67أخرجه :البخاري ( )120/2كِتَاب َّ ِ
الزَكاةِ َعلَى األَقَا ِر ِ
ب َّ
ب ،برقم (.)1462
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )68أخرجه :أبو داود ( )118/2كِتَاب َّ
الص َدقَةَ ،و َح ُّد الْغ َن ،برقم ( ،)1633وصححه األلباين ِف
ب َم ْن يُ ْعطي م َن َّ
الزَكاةََ ،ب ُ

املشكاة برقم (.)1832
( )69أخرجه :البخاري ( )110/2كِتَاب َّ ِ
َّق َعلَى غَ ٍِِني َو ُه َو لَ يَ ْعلَ ُم ،برقم ( ،)1421ومسلم ()709/2
صد َ
ب إِذَا تَ َ
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
كِتَاب َّ ِ
ِ
ِ
الص َدقَةُ ِِف يَد َغ ِْْي أ َْهل َها ،برقم (.)1022
ص يدقَ ،وإِ ْن َوقَ َعت َّ
َج ِر ال ُْمتَ َ
ب ثُبُوت أ ْ
الزَكاةََ ،ب ُ
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باب صدقة التطوع
ملا تكلم املؤلف رحمه هللا عن الصال ال الالدقة الواجبة سال ال الالواء كانت صال ال الالدقة املال أو صال ال الالدقة البدن
شال ال الالرع في بيان الصال ال الالدقة املسال ال الالتحبة وهذا من رحمة هللا عز وجل ألن الصال ال الالدقة املسال ال الالتحبة تكمل
الفريض الالة العظيمة ألن اإلنس الالان ربما قص الالر في إخراج الزكاة ،فالنافلة تجبر الفريض الالة وفي مس الالند
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم -قال« :انظروا هل لعبدي من تطوع» (.)70
أحمد أن النبي -صلى
وفيها فوائد:
َ َّ ُ َ
َّ
ً
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم.-
أوال :أاها استجابة ألمر هللا وأمر رسوله -صلى
ً
ثانيا :أاها عالمة على وجود اإليمان في قلب املتصدق (والصدقة برهان).
ً
ثالثا :تكفر الس ال الاليئات ورفعة للدرجات وزيادة في الحس ال الالنات في الص ال الالحيحين حديث أبي هريرة
رض ال ال ال ي هللا عنه« :سال ال الالبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله وذكر منها رجل تصال ال الالدق بصال ال الالدقة
فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه» (.)71
ً
ابعا :ما ثبت في حديث معاذ أاها تطفئ الخطيئة كما يطفئ املاء النار) ()72
ر
ً
خامسا :أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة.
ً
سادسا :ومن فوائدها أاها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء.
ً
سابعا :دفع حاجة الفقراء والتخلق بأخالق الفضالء الكرماء.
ً
ثامنا :سبب في انشراح الصدر.
ً
تاسعا :ما يحصل من املودة واأللفة بين األغنياء والفقراء.
ً
عاشال الرا :تربي النفس على الجود والسال الالخاء والكرم وتبعد عنه صال الالفات الشال الالح واألنانية والبخل
وليس لاله من مالالاله إال مالا تص ال ال ال الالدق فالأمض ال ال ال ال ى ،وفي الحالديالث «يقول ابن آدم مالالي مالالي وهالل لالك من
مالك إال ما تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت» (.)73
اح َّ ِ
ِ
ِ
ص َالةٍ َل يُتِ ُّم َها
استِ ْفتَ ِ
اب تَ ْف ِري ِع ْ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمُ « :-كلُّ َ
َّب َ -
الص َالةََ ،ب ُ
( )70أخرجه :أبو داود ( )229/1أَبْ َو ُ
ب قَ ْول النِ ِي
صِ
احبُ َها تُتَ ُّم ِم ْن تَطَُّوعِ ِه» ،برقم ( ،)864وصححه األلباين ِف املشكاة ()1330
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِل امل َساجد ،برقم (،)660
س ِِف امل ْسجد يَنْ تَظ ُر َّ
الصالََة َوفَ ْ
اب األَ َذانُ ،
( )71أخرجه :البخاري ( )133/1كتَ ُ
َبب َم ْن َجلَ َ
َ
َ
ومسلم ( )715/2كِتَاب َّ ِ
الص َدقَ ِة ،برقم (.)1031
ض ِل إِ ْخ َف ِاء َّ
ب فَ ْ
الزَكاةََ ،ب ُ
( )72تقدم خترجيه.
ِ
الرقَائِ ِق ،برقم (.)2958
اب ُّ
الزْه ِد َو َّ
( )73أخرجه :مسلم ( )2273/4كتَ ُ
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س  :115ما هي أوقات صدقة التطوع؟
صدقة التطوع لها وقتان:
الوقت األول :وقت مطلق في جميع األزمنة واألمكنة لعموم األمر بها.
ً
قال العلماء :صدقة التطوع تستحب حتى على الكافر مالم يكن حربيا.
الوقت الثاني :وقت مقيد تتأكد في:
ً
أوال :الزمان الفاضل.
ً
ثانيا :املكان الفاضل.
ً
ثالثا :في األحوال أي التي تشتد بها الحاجة.
س  :116هل يجوز تقديم الصدقة املستحبة على النفقة الواجبة؟
ص ال ال ال َّلى ُ
من تص ال ال الالدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو بما يض ال ال الالر بغريمه يأثم في ذلك لقول النبي َ -
هللا
َ
ً
َّ
َعل ْي ِه َو َسل َم« :-كفى باملرء إثما أن يضيع من يقوت» (.)74
ً
وأيض الالا قوله عليه الص الالالة والس الالالم( :وابدأ بمن تعول وخير الص الالدقة عن ظهر غنى) ( )75متفق
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ال ِه َو َس ال ال ال الل َم( :-الي الالد العلي الالا خير من الس ال ال ال الالفلى واب الالدأ بمن تعول وخير
علي الاله ،لقول الاله -ص ال ال ال اللى
الصدقة عن ظهر غنى) ( )76متفق عليه.
َ َّ ُ َ
ً
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َس ال الل َم« -ابدأ بنفس ال الالك» ( ،)77فالص ال الالدقة مس ال الالتحبة والنفقة على
وأيض ال الالا قال -ص ال اللى
النفس واألهل واجبة والواجب مقدم على املستحب.


انتهى والحمد هلل على فضله وانعامه

( )74أخرجه :أبو داود ( )132/2كِتَاب َّ ِ
الرِح ِم ،برقم ( ،) 1692وصححه األلباين ِف املشكاة برقم
ب ِِف ِصلَ ِة َّ
الزَكاةََ ،ب ٌ
(.)3346
( )75أخرجه :البخاري ( )112/2كِتَاب َّ ِ
ص َدقَةَ إَِّل َع ْن ظَ ْه ِر غِ ًن ،برقم ( ،)1427ومسلم ( )717/2كِتَاب
ب لَ َ
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزَكاةَِ ،بب ب ي ِ
َن الْيَ َد ال ُْع ْليَا ه َي ال ُْمْنف َقةُ َوأ َّ
الس ْفلَىَ ،وأ َّ
ان أ َّ
الس ْفلَى ه َي ْاْلخ َذةُ ،برقم (.)1033
َن ُّ
َن الْيَ َد ال ُْع ْليَا َخ ْْيٌ ِم َن الْيَد ُّ
َّ َ ُ ََ
( )76أخرجه :البخاري ( )112/2كِتَاب َّ ِ
ص َدقَةَ إَِّل عَ ْن ظَ ْه ِر غِ ًن ،برقم ( ،)1427ومسلم ( )717/2كِتَاب
ب لَ َ
الزَكاةََ ،ب ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الزَكاةَِ ،بب ب ي ِ
َن الْيَ َد ال ُْعلْيَا ه َي ال ُْمنْف َقةُ َوأ َّ
الس ْفلَىَ ،وأ َّ
ان أ َّ
الس ْفلَى ه َي ْاْلخ َذةُ ،برقم (.)1033
َن ُّ
َن الْيَ َد ال ُْعلْيَا َخ ْْيٌ ِم َن الْيَد ُّ
َّ َ ُ ََ
( )77أخرجه :مسلم ( )692/2كِتَاب َّ ِ
ب ِالبْتِ َد ِاء ِِف النَّ َف َق ِة َِبلنَّ ْف ِ
س ُْثَّ أ َْهلِ ِه ُْثَّ الْ َق َرابَِة ،برقم (.)997
الزَكاةََ ،ب ُ
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تم الفراغ منه يوم السبت املو افق السابع من جمادى األولى لعام  1443من هجرة النبي
َ َّ ُ َ
َّ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم-
-صلى



