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 مقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ........... أما بعد:

من كتاب بلوغ املرام ( قبل  الزكاةفإنه قد مّن اهلل عيّل بكرمه يف إلقاء دروس يف )كتاب 

سنوات ، ففرغ ، ثم أعدت النظر فيه وعدلت وأصلحت ، وأعدت نرشه مع التعديالت 

 والتغيريات، واإلضافات .

 أسأل اهلل بكرمه وفضله أن يتقبله وجيعله سبًبا لرضاه .

  وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهلل

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس                                                                    

 هـ0341/  01/  62                                                                           

  



ت  

 

 جدول املحتويات

 ب ................................................................................... املقدمة 

 0 ..............................................................  كتاب الزكاة:   املتن عند قوله

 0 ........................................... الزكاة واجبة بالكتاب والسنة و اإلمجاع:   مسألة

 0 ............................................................... رشوط الزكاة مخسة:   مسألة

 6 .....................................................   فرق بني امللك واستقرار امللك:تنبيه :

 4 ........................................................ االموال الدعوية والوقف :   مسألة

 4 ........................................................... األموال التي فيها زكاة :   مسألة

 4 ......................................................  : : إن للزكاة مع الدين أحواال مسألة

 4 ............................................. إىل أموال ظاهرة وباطنةتقسم األموال  :   فائدة

 5 .................  : يقدم قول اخللفاء الراشدين عىل غريهم أما إذا اختلفوا فيام بينهم : قاعدة

 2 ............................................... زكاة مال الدين الذي عند ميلء باذل:   مسألة

 2 ........................................ من ثبت يف حقه الزكاة فامت قبل أن يزكي :   مسألة

عليه و سلم بعث معاذا إىل عن ابن عباس ريض اهلل عنه أن النبي صل اهلل  : املتن عند قوله 

 7 ....................................................................................   اليمن

 7 .............................................. وجوب إعطاء الزكاة فقراء أهل البلد:   مسألة

 7 ..............................................   زئجيإخراج الزكاة خارج البلد هل :   مسألة



ث  

 

 1 .................................... رجل له ماالن أو جتارتان يف دولتني أو مدينتني:   مسألة

 1 ............................. املراد بأهل البلد ليس الدولة بل املدينة التي اتصل بنياهنا:   تنبيه

 1 ............... من كان من أهل بلد ثم سافر لبلد آخر وجاء وقت زكاة الفطر هناك :   مسألة

وعن انس ريض اهلل عنه أن أباب بكر الصديق ريض اهلل عنه كتب له هذه  :  املتن عند قوله

 9 ...........................................................................  فريضة الصدقة

 9 ............................................. هي اإلبل والبقر والغنم  هبيمة األنعام :  مسألة

 9 ............................................ يلحق اجلاموس بالبقر يف الزكاة إمجاعا :   مسألة

 9 .................   مسألة : املراد ببنت املخاض وبنت اللبون و احلقة وطروقة اجلمل واجلذعة

 01 ....................................................................... زكاة اإلبل :   أوال

أمجعوا عىل زكاة اإلبل من مخس إىل عرشين ومائة أما إذا زاد عدد اإلبل عن عرشين :   مسألة

 06 ....................................................................................ومائة

 06 .......................................................................  زكاة الغنم :  ثانيا

 06 .... البد من أن يراعى اختالف املذاهب بالنظر إىل الدليل  ما تساوي الغنم مع املعز:   تنبيه

رج إال األنثى:   مسألة رج من الغنم الذكر واألنثى بخالف اإلبل فإنه ال ُيخ  06 .............. ُيخ

 04 ............................................ يشرتط أن تكون هبيمة األنعام سائمة:   مسألة

 04 ................................................. ال زكاة يف اإلبل والبقر العوامل:   مسألة

 04 ....................................................تنازع العلامء يف مقدار السوم :   سألةم



ج  

 

 03 ............................ من خلط هبيمته مع هبيمة غريه فإن هذه اخللطة نوعان:   مسألة

 03 ............................................................. زكاة خلطة األعيان:   مسألة

 05 ........................................................... زكاة خلطة األوصاف:   مسألة

تال عىل الرشيعة بتفريق جمتمع أو جتميع مفرتق لتقليل الصدقة أو عدمها:   مسألة  05 .....ال ُيخ

 02 ..................................................   تكون خلطة األوصاف مؤثرة : مسألة

 02 .............................. هل يشرتط يف خلطة األعيان النية حتى يعد خمتلطا :   مسألة

ق:   مسألة رج الزكاة إال من أوساط املال إال إن يشاء املصدِّ  07 .................. األصل أال ُتخ

ق( بالكرس خالفا أليب عبيد :   فائدة دِّ  07 ........................... عامة الرواة عىل أن )املخصَّ

 01 .................................. يف الفضة زكاة بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع :   مسألة

 01 ...........................  غراما 595نصاب الفضة ربع العرش ويعادل يف زماننا :  مسألة

وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال  :  املتن عند قوله

 09 ............................................................... ليس فيام دون مخسة أوسق

 09 .................. 31 وبطريقة عيرية بالقسمة عىل مقدار زكاة الفضة ربع العرش:   مسألة

 09 .................. تخعرف قيمة الفضة بالرجوع إىل أهل االختصاص أو مواقع نت :   مسألة

 09 ...................  نازع بعض العلامء فقال: إن الدرهم غري دقيق بل يرجع للوزن:  مسألة

 61 .............................. من مل تكن عنده الصدقة التي يراد أخذها :   ائل تتعلق بـمس



ح  

 

جعلتها الرشيعة هل هي عىل وجه التوقيف أم يراعى فيها اختالف الدراهم التي :   مسألة

 60 .......................................................................... الزمان واملكان

 60 ........................................... إذا مل تكن عنده بنت خماض فابن لبون:   مسألة

وعن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بعثه إىل اليمن :   املتن عند قوله

 66 ........................................................................... فأمره أن يأخذ

 66 ..............................................................  حديث معاذ رواية:  مسألة

 66 ..................................... احلكم يف حديث معاذ يف البقر ثابت لدليلني:   مسألة

 66 ........................................................ مقدار اجلزية يف كل حامل :   مسألة

 66 ..................................................... الدينار من الذهب ومقداره:   مسألة

) جعل يف احلائض نصاب دينار ...( جاء عن ابن عباس مرفوعا و ال يصح و :   مسألة

 66 ........................................................................... الصواب وقفه

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  : بيه عن جده قالأوعن عمرو بن شعيب عن :  املتن عند قوله

 63 ......................................................  تؤخذ صدقات املسلمني"وسلم : 

 63 ................. أصحاب األنعام ال يأتون بزكواهتم وإنام يرسل ويل األمر السعاة:   مسألة

 63 ................................. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية:   مسألة

 63 ................ يميض احلول عليهاال يشرتط إلخراج زكاة نتاج هبيمة االنعام أن :   مسألة

 65 . ال يشرتط إلخراج الزكاة من نتاج عروض التجارة أن يميض عليها احلول إمجاعا :   مسألة



خ  

 

اهلل عليه وسلم :  صىلقال رسول اهلل : وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :   املتن عند قوله 

 62 ..............................................................  ليس عىل املسلم يف عبده"

 62 .................  من رواه البخاري ألن مسلًم رواهاألصح أن يقال متفق عليه بدال :  تنبيه

 62 ..........................................................  ليس عىل العبد صدقة :  مسألة

 62 .......................................................... ليس يف الفرس صدقة:   مسألة

ذ قنية أنه ال زكاة يه:   مسألة  62 ........................................ هدي الرشيعة فيام اُتخ

قال رسول اهلل صىل : بيه عن جده ريض اهلل عنه قال وعن هبز بن حكيم عن أ:  املتن عند قوله

 67 ....................................................  يف كل سائمة إبل "اهلل عليه وسلم : 

 67 .................................................................. احلديث رواية:   مسألة

 67 ................................... "فإنا آخذوها وشطر ماله "العقوبة يف حديث :   مسألة

إذا كانت "قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :  : وعن عيل ريض اهلل عنه قال:  املتن عند قوله

 61 ......................................................................... لك مائتا درهم  

 61 ............................................................... حديث عيل رواية:   مسألة

 61 ............................................................. الذهبمقدار زكاة :   مسألة

 61 ................. غراما من الذهب 15دينارا ويعادل يف زماننا  61نصاب الذهب :   مسألة

 61 ..................................... كيفية إخراج زكاة الذهب باختالف العيارات:   تنبيه

 69 ......................................  01جرام من الذهب عيار  0111لبيان زكاة :  مثال



د  

 

 69 ........................................ ال يخضم الذهب إىل الفضة ليبلغ النصاب:   مسألة

 41 ...  ابن عمر ريض اله عنهام : من استفاد ماال فال زكاة عليه وللرتمذي عن:  املتن عند قوله 

 41 ................................. والصواب أنه ال يصح مرفوعا إنام يصح موقوفا:   مسألة

 40 ...............  ريض اهلل عنه قال : ليس يف البقر العوامل صدقة عيلوعن :  املتن عند قوله

 40 ......................................................................  املتن رواية:  مسألة

ده عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن بن شعيب عن أبيه عن ج ووعن عمراملتن عند قوله : 

 46 ...........................  من ولي يتيما له مال" :  اهلل صل اهلل عليه وسلم قال لرسو

 46 ..................................................................  احلديث رواية:  مسألة

 46 ............................................................. أموال األيتام تزكى:   مسألة

 46 ............................................................ أموال املجنون تزكى:   مسألة

صىل اهلل عليه و سلم وعن عبد اهلل بن أيب أوىف ريض اهلل عه قال كان رسول اهلل :  املتن عند قوله

 44 ...................................................................   إذا أتاه قوم بصدقتهم

 44 ..............  من جالب الزكاة ألصحاب األموال  "اللهم صلِّ عليهم"الدعاء بـ  : مسألة

وعن عيل ريض اهلل عنه : أن العباس ريض اهلل عن سأل النبي صىل اهلل عليه  : املتن عند قوله

 43 .....................................................  وسلم يف تعجيل صدقته قبل أن حتل

 43 ..................................................................  ايةاحلديث رو:  مسألة

 43 ................................................................... تعجيل الزكاة:   مسألة



ذ  

 

 43 ..................................................... تعجيل الزكاة أكثر من سنة :   مسألة

 عنه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل:  املتن عند قوله

 45 ............................................  ليس فيام دون مخس أواق من الورق صدقة"

 45 ................................................................... معنى األوقية:   مسألة

 45 .....................  زكاة بداللة الكتاب و السنة و اإلمجاعيف اخلارج من األرض :  مسألة

 45 ........................................... ما الذي يزكى من اخلارج من األرض:   مسألة

 42 .....................................  أقل نصاب اخلارج من األرض مخسة أوسق:  مسألة

 42 ....................................................... ما يعادله الصايف يف زماننا:   مسألة

فيام سقت "وعن سامل بن عبد اهلل عن أبيه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : :  املتن عند قوله

 41 ......................................................  السامء والعيون أو كان عثريا العرش

 41 .........................  وسقي بالنضح(-وعثريا-والعيون-معنى )سقت السامء:  مسألة

مقدار زكاة ما ُيرج من األرض العرش إن كان السقي بال كلفة و نصف العرش إن كان :   مسألة

 41 ................................................................................... بكلفة

 41 ......................... زكاة ما إذا سقي نصف الزرع بكلفة و نصفه بدون كلفة :   مسألة

 41 .............................. إذا اختلف الزرع من حيث السقي فله ثالثة أحوال:   مسألة

وعن أيب موسى األشعري ومعاذ ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم :  املتن عند قوله

 31 ......................................................  ال تأخذا ي الصدقة إال "قال هلام : 



ر  

 

 31 ..................................................................  احلديث رواية :  مسألة

أمرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه : وعن سهل بن أيب حثمة ريض اهلل عنهام قال :  املتن عند قوله

 30 .............................................................  وسلم : إذا حرضتم فخذوا

 30 .................................................................. احلديث رواية:   مسألة

وعن عتاب بن أسيد ريض اهلل عنه قال أمر رسول اله صىل اله عليه وسلم  أن :  املتن عند قوله 

 36 .......................................................................  ص العنب كامُير

 36 .................................................................. احلديث رواية:   مسألة

 36 .................................................................. املراد باخلرص:   مسألة

 36 .................................................................. حكم اخلرص:   مسألة

احلكمة من اخلرص تخعلم بمعرفة أن صاحب النخل خمري بني أمرين يف طريقة إخراج :   مسألة

 36 ................................................................................... زكاته 

 34 ....... عدامهاأمجع القائلون باخلرص أنه يكون يف الرطب والعنب واختلفوا يف ما :   مسألة

 34 ................................ يكون اخلرص بتقدير العنب زبيبا والرطب يابسا:   مسألة

 34 ..........  أمجع القائلون باخلرص عىل أن اخلرص للعنب والرطب إذا بدا صالحه:   مسألة

 34 ...................... إذا بلغ التمر باخلرص نصابا فإنه يزكى واال فال جتب الزكاة:   مسألة

 34 ....................... ما يأكلون يرتك بعد اخلرص لصاحب النخل والتمر مقدار:   مسألة

 33 ......................................... املقدار الذي يخرتك يـخحسب من النصاب:   مسألة



ز  

 

 33 .........................................  املقدار الذي ترك ال يـخحسب من الزكاة:  مسألة

ر أنه بعد املقدار املرتوك بعد اخلرص أن التمر والعنب كانا أقل من النصاب فإن :   مسألة دِّ لو قخ

 33 ................................................................................فيه الزكاة

 33 ................................................ مقدار ما يخرتك يرجع إىل اخلارص:   مسألة

 33 ........................................... يكفي أن يكون اخلارص رجال واحدا:   مسألة

 33 ...................................... يشرتط أن يكون اخلارص مسلام أمينا خبريا:   مسألة

إذا قام باخلرص السعاة فإن خروجهم لذلك غري خروجهم ألخذ الزكاة فتكون أجرة :   مسألة

 35 ..................................................... اخلرص عل صاحب النخل والعنب

 35 ........... إذا توفرت فيه الرشوط يصح لصاحب النخل أو من يثق به أن ُيرصها:   مسألة

م : وعن أ  وقوله ...عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت:  املتن عند قوله 

 32 ...........................................  سلمة ريض اهلل عنها أهنا كانت تلبس أوضاحا

 32 ..................................................................... املراد باحليل:   مسألة

 32 .................................................................. احلديثان رواية:   مسألة

 37 ......................  زكاة احليل ذهب مجع من أهل العلم إىل أنه مل يصح حديث يف:  تنبيه 

 37 ................................. تنازع الصحابة والعلامء من بعدهم يف زكاة احليل:   مسألة

ذ حمرما من الذهب عموما فإن فيه الزكاة باإلمجاع وكذا إذا اغتصب حليا:   مسألة  39 ... ما اُتخ



س  

 

وعن سمرة بن جندب ريض اهلل عنه قال : كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :  املتن عند قوله

 51 .......................................................  نخرج الصدقة من الذي يأمرنا أن

 51 .................................................................. احلديث رواية:   مسألة

 51 ...........  ال يصح حديث يف عروض التجارة لذا العمدة فيها عىل فتاوى الصحابة:  تنبيه

كيف يقال إن العلامء جممعون عىل الزكاة يف عروض التجارة و  اجلواب عىل اإلشكال ::  تنبيه 

 51 ............................................................... مالكا قد خالف يف ذلك ؟

تعامل معاملة األموال من الذهب والفضة ذا تضمن قيمتها إليهام  عروض التجارة:  مسألة

 50 ....................................................................  لتبلغ نصابا باإلمجاع

 50 ....................... زكاة عروض التجارة ُترج من ثمنها وقيمتها ال من عينها:   مسألة

إذا بلغت قيمة عروض التجارة النصاب يف الذهب دون الفضة أو العكس فإن فيه :  مسألة

 56 ....................................................................................  زكاة

تخذ لتجارة ففيه زكاة إذا بلغ النصاب ومىض عليه احلولكل ما نخوي :   مسألة  56 ......... أن يخ

 56 .............. األموال الذي تنتقل من القنية إىل التجارة و العكس هلا ثالثة أحوال:   مسألة

و يف "وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : :  املتن عند قوله

 55 ........................................................................  "الركاز اخلمس

 55 ....................................................................  د بالركازاملرا:  مسألة

 55 ...................................................... زكاة الركاز اخلمس إمجاعا:   مسألة



ش  

 

 55 .................................  ييرف اخلمس من الركاز يف بيت مال املسلمني:  مسألة

 55 .......................................................... الركاز ليس له نصاب :   مسألة

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صىل اهلل عليه و سلم قال يف :  املتن عند قوله 

 52 ................................................................  خربة يفرجل  هكنز وجد

 52 .................................................................. احلديث رواية:   مسألة

جد يف خربة ال يخعرف أهلها ففيها اخلمس كالركاز:   مسألة  52 ........................... ما وخ

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أخذ  احلارث ريض اهلل عنهبن  لوعن بال:  املتن عند قوله

 57 .............................................................................. من املعادن 

 57 .................................................................. احلديث رواية:   مسألة

 57 ................................................................  املعادن فيها زكاة:  مسألة

الرب أن يف رسائل عمر بن عبد العزيز مزية ألنه كان جيمع من عنده من ذكر ابن عبد :  فائدة

 57 ................................................ والرسائل علامء التابعني ثم يكتب الكتاب

 57 ...............  إذا مل نجد يف املسألة حديثا أو شيئا عن الصحابة فننتقل إىل التابعني:  قاعدة

 57 ................................................................... املراد باملعادن:   مسألة

 51 ........................................ نصاب املعان هو نصاب الذهب و الفضة:   مسألة

رج منها ربع العرش:   مسألة  51 .................................................. مقدار ما ُيخ
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب

 

ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا سيئات أعاملنا من هيده اهلل  ونستغفرهإن احلمد هلل نحمده ونستعينه 

ًا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممد

 :ما بعدعبده ورسوله أ

 رام.بلوغ امللتقيكم يف تعليقات عىل كتاب الزكاة من كتاب أهـ  0342/شعبان/65ففي اليوم  

 :ه اهلل وتعاىل يف كتابه بلوغ املرامحجر رمح ظ ابنقال احلاف

 )كتاب الزكاة(  

الزكاة ركن من أركان اإلسالم وهي واجبة بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع أما الكتاب فقوله 

بني االسالم "لسنة فحديث ابن عمر يف الصحيحني ا اة وأتوا الزكاة( أمقيموا الصال)وأ : تعاىل

ن اهلل قد افرتض عليهم أ"بن عباس قال  حديث ا وة( وإيتاء الزكا)وذكر منها  "عىل مخس

 هل العلم ومجع من أ قدامةوابن الرب  وقد أمجع العلامء عىل ذلك حكى اإلمجاع ابن عبد "صدقة

 . وقبل بدء الكالم عىل احلديث فإن للزكاة رشوط وجوب

 كالتايل : رشوط وجوب الزكاة:  مسألة

هم أن تقبل منهم عوما من}ال جتب عليه الزكاة قال سبحانه  الكافراإلسالم، فاألول: ط الرش

حكى اإلمجاع ابن وقد أمجع العلامء عىل هذا الرشط  {رسولهبنفقاهتم إال إهنم كفروا باهلل و

 قدامة وغريه .

فتاوى صحابة  ودل عىل ذلكفمن كان عبدًا مملوكًا فال جتب عليه الزكاة  ، احلرية :الثاينالرشط 

أخرجها عبد يض اهلل عنه وجابر ريض اهلل عنه ابن عمر رك اهلل صىل اهلل عليه وسلم رسول

 وعىل هذا املذاهب األربعة. الرزاق
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 أن ملك النصاب جممع عليهما يفيد الرب  بن عبدالرشط الثالث: ملك النصاب، وقد حكى ا

أتينا كحديث أيب سيفعىل هذا من مل يملك نصابًا فال جتب عليه الزكاة، ويدل عليه أحاديث 

من مل يكن معه "أيب بكر يف الصدقات  وحديث "الخليس فيام دون مخسة أوسق.."سعد وجابر 

    ."الخفيها صدقة إال أن يشاء رهبا..إال أربعًا من األبل فليس 

عىل األموال التي فيها زكاة، سنة كاملة فإذا مر عليها أي أن يمر  احلول ميضالرشط الرابع: 

 <املذاهب األربعة  هو قولالقول بأن متام احلول رشط و ،احلولسنة فقد تم 

، وقد ة عىل األثاروإنام العمداهلل تعاىل أنه مل يصح يف ذلك حديث  قد ذكر البيهقي رمحه:  تنبيه

أخرج و ةالرزاق وابن ايب شيبعبد وبن عمر الذي أخرجه مالك يف املوطأ صح يف هذا أثر ا

وجوب يف يشرتط  ا عىل أنهفدل هذ (هذا شهر زكاتكم)عثامن أنه قال مالك يف املوطأ عن 

 ل.الزكاة  متام احلو

 ن يكون امللك مستقرًا هذا الرشط ذكرته كتب املذاهبالرشط اخلامس: استقرار امللك، أي أ

 .األربعة

مثاالً يف ام يذكر لعلامء عىل ذلك بأمثلة فمهناك فرق بني امللك واستقرار امللك، ويرضب ا: تنبيه

ية ومرت عليه سنوات، بام للغا كثرياً  املال كان ولو فيه زكاة ال القسمة قبل املضارب مال هذا

قسم فال زكاة فيه، فلو أن رجاًل أعطى رجاًل ماالً ليضارب له فيه ليتاجر له يف هذا املال أنه مل ي

أخذ مائة ألف ريال ليتاجر يف هذا املال فلام أعطى زيٌد عمرًا هذا املال فمثالخ أعطى زيد عمرًا 

ومر عىل املال سنة وسنتان ومل يقسم بعد فانه  داديتاجر هبذا املال واملال يزلوهو املضارب  وعمر

خر وقت فيذهب املال كله فأن املال مل يستقر لذلك آاة فيه وسبب ذلك أنه قد ُيرس يف ال زك

ي الذي اعطى املضارب املال أمللك مستقراخ بخالف صاحب املال لزكاة أن يكون ااشرتطوا يف ا

 .هذه هي رشوط الزكاة اخلمسة ،يزكى  فإنه
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يمر عىل هذا املال فقد يعطى الرجل أموالً دعوية األموال الدعوية ف يكثر السؤال عن:  لةمسأ  

ملعني ألنه ليس مملوكًا زكاة؟ يقال ال زكاة فيه  فهل يف هذا املالأو أكثر أو أقل ،  سنة او سنتان

، ومثله الوقف فقد توقف داٌر ويكون هلذا الوقف ريع ال زكاة فيهفإذًا املال الذي ليس مملوكًا 

 فييض عليه سنة أو سنتان هذا املال ال زكاة فيه

ه يزكى واألصل أن األعيان أنبما جاءت الرشيعة  يزكى وإنام يزكى ءيشبعد هذا ليس كل و

  :كالتايل لدليل عىل ذلك واألشياء التي تزكىإال إذا دل ا األموال ال تزكى:  مسألة

  شاء اهلل. اع كام سيايت ذكره ـ إنمجاإلالذهب والفضة وقد دلت األدلة عىل هذا وعليه  -0

ذكر األدلة وفصيل يف ذلك اخلارج من األرض من النباتات والزروع وسيأيت الت -6

  واإلمجاع.

  نه يزكى إذا بلغ نصابًا ومىض عليه احلول.رة فإيتخذ للتجا عروض التجارة كل يشء -4

  ذكر الدليل عىل أن املعادن تزكى.املعادن وسيأيت -3

  هبيمة األنعام وإن فيها إمجاعًا. هبيمة األنعام وسيأيت الكالم عىل -5

  عليها إن شاء اهلل تعاىل.لتي دلت يت ذكرها واألدلة اأمور تزكي وسيهذه مخسة أ اً إذ

ًا ال يكون مانع وقديكون الدين مانعًا من الزكاة  فقد، الً ادين أحوال أن للزكاة مع : مسألة

 .هامن

هبيمة األنعام  :األموال الظاهرة هيواألموال نوعان أموال ظاهرة وأموال بطانة، إن  

ما عدا ذلك وهذا الذي  هي: واألموال البطانة ،واخلارج من األرض من النباتات والزروع

 .ه العلامء حتى خالف بعضهم فوصف بعض أهل العلم قوله بأنه قول شاذريقر

ذلك، نعام واخلارج من األرض واألموال الباطنة ما عدا األموال الظاهرة هي هبيمة األفإذن 

ومالك  ذهب أبو حنيفة إىل هذااألموال الظاهرة واحلال األوىل: ليس الدين مانًعا من الزكاة يف 



4 

 

 كان يبعث السعاة النبي صىل اهلل عليه وسلمن وأمحد يف راوية والدليل عىل ذلك أوالشافعي 

 ،هلم هل عليكم دين ويف اخلارج من األرض وما كان يسأ جلمع الصدقات يف هبيمة األنعام

 .ن الدين ليس مانعًا من الزكاة يف األموال الظاهرةفدل هذا عىل أ

أنه ما ن الدين مانع لكن بمالحظة نة وهو ما عدا األموال الظاهرة فإاألموال الباط احلال الثانية:

وعليه دين بمقدار  يال أن عند رجل مئة الف ر اة فيه، فلوزكالدين فإذا قضاه فال قيض بني أن ي

سون الف ريال مخفيبقى  أن يقيض الدينبني  ما فإنهالزكاة،  جبت عليهو لف ريال ومخسني أ

ن عثامن ريض اهلل عنه قال خرج مالك يف املوطأ أأاملئة كلها،  فيزكي الدين ال يقيضأو أ زكيهايف

صل لكم أموالكم فتخرجوا منها حتى حتده ؤشهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليهذا )

 .وهو قول مالك وأمحد يةفل ذهب احلنوإىل هذا القو (زكاتكم

 :عىل قسمني احلال الثالثة: زكاة الدائن للامل املدان  

ال أعطاه إياه رداه صاحب املاجدًا للامل ومتى ما أأن يكون الذي عليه الدين و :األول القسم 

وإىل هذا  أخذهيزكي املال ألن املال كأنه يف حوزته متى شاء أن  الدائن فمثل هذا جيب عىل

أبو  امخرجهأ بداهلل بن عمر كامععثامن بن عفان وفتى هبذا ذهب الشافعي وأمحد يف رواية وقد أ

 .يف كتاب األموال عبيد

القسم الثاين: املال الذي عند معرس أو عند ميلء مماطل متى ما أراد الدائن مل ُيصل له فمثل هذا 

  ال يزكى وهو قول أيب حنيفة وأمحد يف رواية

والدليل عىل هذا مفهوم املخالفة من أثر عثامن وابن عمر فقد ذكروا أن املال الذي يزكى الذي 

  يمنع منه حياء أو نحوه
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  وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل والعالمة ابن سعدي.

قال -وجاء أثر عن عيل ريض اهلل عنه عند أيب عبيد القاسم بن سالم أنه ذكر أن املال املضنون 

  -أبو عبيد أي الذي ال يرجى أن يقىض

جلميع السنني املاضية وهذا قول اإلمام أمحد يف قال املال املضنون ال يزكيه إال إذا قبضه ويزكيه 

  رواية

  أن قول عثامن و ابن عمر أوىل من قول عيل -واهلل أعلم-لكن 

  ألمور:

األمر األول : أن قول عثامن ريض اهلل عنه وأرضاه وقول ابن عمر فيه زيادة علم  ففيه تفصيل 

 بأن يكون الرجل باذال مليئا وأن ال يكون كذلك 

  عيل فإنه عىل األصل وهو أن املال يزكىأما أثر 

  فإذن قول عثامن وابن عمر فيه زيادة علم

  وقد ذكر الشافعي واإلمام أمحد أن من عنده زيادة علم فإنه يقدم

 

 السبب الثاين: 

  أن يف قول عيل إرضاًرا باملحسن وهو املقرض

  فإن القرض من عقود اإلحسان

قبضته ولو مل تستطع أخذه  فإن فيه رضرا عليه وهو حمسن ولو قيل له إنك تزكيه لسنني إذا 

  بخالف قول عثامن وابن عمر
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  :السبب الثالث

 أن ابن القيم رمحه اهلل تعاىل ذكر قاعدة يف كتابه أعالم املوقعني

قال يقدم أقوال اخللفاء الراشدين عىل غريهم ثم ذكر أن قول أيب بكر يقدم عىل عمر وأن قول 

  عثامن وأن قول عثامن يقدم عىل عيلعمر يقدم عىل 

 ألنه أفضل وقد قدمه الصحابة

إذا كان املال عند ميلء باذل فيزكيه الدائن واملدين الذي مل يرده لصاحبه الدائن عىل ما  : ةمسأل

 تقدم تقريره.

  

ُترج  اوأصح القولني أهنيزكي امت قبل أن فزكاة  من ثبت يف حقهتنازع العلامء في : مسألة

 .محد وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأ وجوًبا من تركة امليت

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن امرأة من جهينة جاءت إىل ري ويدل هلذا ما ثبت يف البخا

النبي صىل اهلل عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ 

 ىل أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء.قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان ع

 قبل أن يقسم املال عىل الورثة فهي حق اهلل وحق الفقراء رج الزكاةفإذن البد أن ُت
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عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بعث معاذًا ريض اهلل عنه إىل ـ 0

افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنياهم فرتد يف اليمن فذكر احلديث وفيه أن اهلل قد 

 فقرائهم متفق عليه واللفظ البخاري.

خذت من غني من أهل إذا أخ فعطى أهل البلد  الزكاة أن تخ هذا احلديث يدل عىل أن األصل يف 

بن سالم يف كتابه األموال بو عبيد القاسم عطي فقراء البلد وقد حكى أألصل أن تخ افالبلد 

 .ن هذا أفضل اإلمجاع عىل أ

 . يف وجوب إعطاء فقراء أهل البلدتنازع العلامء : مسألة

ْم، ديث ابن عباس هذا حلصح القولني أنه واجب وأ  َض َعَلْيِهْم َصَدَقًة يِف َأْمَواهِلِ )َأنَّ اهللََّ َقِد اْفرَتَ

َقَراِئِهْم.(  دخ يِف فخ َ ْؤَخذخ ِمْن َأْغنَِياِئِهْم، َفرتخ محد وهو أحد قويل الشافعي وقول مالك قول أوهذا تخ

 ية.عبن حجر وهو األشهر عن الشافاه حتى قال احلافظ دعىل تفصيل عن

 هذا واجب  نإذ

 ه؟ أهل البلد هل جتزئه أو ال جتزئ لو أخرجها إىل غري فقراء العلامء تنازعوا:  مسألة

ة الزكان الرشيعة أمرت بأل؛لكنه قد أثم   هأصح القولني واهلل أعلم أهنا جتزئيف املسألة قوالن و

 َوامْلََساكنِِي  } يف قوله تعاىل
ِ
َقَراء َدَقاتخ لِْلفخ اَم الصَّ مر مما أوما زاد عىل ذلك [21اآلية ]التوبة:  {إِنَّ

مجاهري أهل العلم أهنا ذهب  لكنه ليس مانعًا من إجزاء هذه الزكاة وإىل هذا فهو واجببه 

 .جمزئة
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 -مثالً –فيقال إذا كان له مال ، قد يكون للرجل ماالن وجتارتان يف دولتني أو مدينتني :  مسألة 

ُيرجها لفقراء جدة وجتارته التي يف الرياض  تجارته التي يف جدةفض ومال يف جدة يف الريا

 .ُيرجها لفقراء الرياض

مير من يف أو لفقراء السعودية  بأن ُيرجها من يف السعوديةليس األمر معلقًا بالدول   : تنبيه 

فأغنياء أهل الرياض ُيرجوهنا  األمر ملعق باملدينة التي اتصل بنياهنابل لفقراء مير وهكذا 

 . لفقرائهم وهكذا..

ا أنه لو كان ما تقدممما يفرع عىل  : مسألة الكويت وجاء وقت مدينة من مدن يعيش يف  سعوديًّ

ال  ا تقدم تقريره أن ُيرج صدقته يف تلك املدينةعىل مزكاة الفطر فوجبت يف ذمته فيجب عليه 

بخالف لو كان يعيش يف الرياض وزار مدينة من مدن الكويت  أن ُيرجها يف السعودية

فوجبت زكاة الفطر فإنه جيب عليه أن ُيرجها يف الرياض فالعربة يف مكان إقامته وجتارته عىل 

 .ما تقدم ذكره 
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يَق  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َأَنٍس  -6  دِّ َهِذِه َفِريَضةخ  -َكَتَب َلهخ   -ريض اهلل عنه  -َأنَّ َأَبا َبْكٍر الصِّ

ولخ اهللَِّ  تِي َفَرَضَها َرسخ َدَقِة الَّ تِي َأَمَر اهللَّخ هِبَا  -صىل اهلل عليه وسلم  -الصَّ َعىَل املْخْسلِِمنَي، َوالَّ

  : وَلهخ لِّ مَخٍْس َشاٌة َفإَِذا َبَلَغْت مَخًْسا يِف َأْربَ »َرسخ وهَنَا اْلَغنَمخ  يِف كخ بِِل َفاَم دخ يَن ِمَن اإْلِ ٍع َوِعرْشِ

ْن َفاْبنخ َلبخوٍن َذَكٍر، َفإَِذا َبلَ  يَن إىَِل مَخٍْس َوَثاَلثنَِي َفِفيَها بِنْتخ خَمَاٍض أخْنَثى َفإِْن مَلْ َتكخ َغْت ِستًّا َوِعرْشِ

ٌة ىَل مَخٍْس َوَأْرَبِعنَي َفِفيَها بِنْتخ َلبخوٍن  أخْنَثى، َفإَِذا َبَلَغْت ِستًّا َوَأْرَبِعنَي إىَِل ِستِّنَي َفِفيَها ِحقَّ َوَثاَلثنَِي إِ 

وَقةخ اجْلََمِل،  َفإَِذا َبَلَغْت َواِحَدًة َوِستِّنَي إىَِل مَخٍْس َوَسْبِعنَي َفِفيَها َجَذَعٌة،  َفإَِذا َبَلَغْت ِستًّ  ا َطرخ

يَن َوِماَئٍة َفِفيَها َتاِن  َوَسْبِعنَي إىَِل تِْسِعنَي َفِفيَها بِنَْتا َلبخوٍن، َفإَِذا َبَلَغْت إِْحَدى َوتِْسِعنَي إىَِل ِعرْشِ ِحقَّ

لِّ مَخْ  لِّ َأْرَبِعنَي بِنْتخ َلبخوٍن، َويِف كخ يَن َوِماَئٍة َفِفي كخ وَقَتا اجْلََمِل، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل ِعرْشِ ٌة َطرخ ِسنَي ِحقَّ

َا. َويِف َصَدَقةِ  بِِل َفَلْيَس فِيَها َصَدَقٌة إاِلَّ َأْن َيَشاَء َرهبخ ْن َمَعهخ إاِلَّ َأْرَبٌع ِمَن اإْلِ  اْلَغنَِم َوَمْن مَلْ َيكخ

يَن َوِماَئِة َشاٍة َشاٌة، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل عِ  يَن َوِماَئٍة إىَِل ِماَئَتنْيِ َسائَِمتَِها إَِذا َكاَنْت َأْرَبِعنَي إىَِل ِعرْشِ رْشِ

ثاِِمَئٍة َفِفي َفِفيَها َشاَتاِن، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل ِماَئَتنْيِ إىَِل َثاَلثاِمَئٍة َفِفيَها َثاَلثخ ِشَياٍه، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل َثاَل 

ِل َناِقَصًة ِمْن َأْربَ  جخ لِّ ِماَئٍة َشاٌة، َفإَِذا َكاَنْت َسائَِمةخ الرَّ ِعنَي َشاٍة َشاًة َواِحَدًة َفَلْيَس فِيَها َصَدَقٌة، كخ

َدَقِة، َومَ  َْتِمٍع َخْشَيَة الصَّ قخ َبنْيَ جمخ َفرَّ ٍق، َواَل يخ َتَفرِّ َْمعخ َبنْيَ مخ َا، َواَل جيخ ا َكاَن ِمْن إاِلَّ َأْن َيَشاَء َرهبخ

ِويَّ  اَم بِالسَّ اَجَعاِن َبْينَهخ خاَم َيرَتَ َدَقِة َهِرَمٌة  َواَل َذاتخ َعَواٍر، إاِلَّ َأْن َيَشاَء َخلِيَطنْيِ َفإهِنَّ َْرجخ يِف الصَّ ِة، َواَل ُيخ

ْن  إاِلَّ تِْسِعنَي َوِماَئًة َفَلْيَس فِيَها َصَدَقٌة إاِلَّ  ، َفإِْن مَلْ َتكخ رْشِ بخعخ اْلعخ َقِة رخ ، َويِف الرِّ قخ دِّ َا، املْخصَّ  َأْن َيَشاَء َرهبخ

ْقَبلخ ِمنْهخ َوَمْن َبَلَغْت ِعنْ  َا تخ ٌة، َفإهِنَّ بِِل َصَدَقةخ اجْلََذَعِة َوَلْيَسْت ِعنَْدهخ َجَذَعٌة َوِعنَْدهخ ِحقَّ َدهخ ِمَن اإْلِ

ا، َوَمْن َبَلَغْت ِعنَْدهخ َصَدقَ  يَن ِدْرمَهً ، َأْو ِعرْشِ َتا َلهخ ، َوجَيَْعلخ َمَعَها َشاَتنْيِ إِِن اِْسَتْيرَسَ ةخ قَّ ةِ احْلِ قَّ  ةخ احْلِ
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قخ ِعرْشِ  دِّ ْعطِيِه املْخصَّ ، َويخ ْقَبلخ ِمنْهخ اجْلََذَعةخ َا تخ ، َفإهِنَّ ، َوِعنَْدهخ اجْلََذَعةخ ةخ قَّ ا َأْو َوَلْيَسْت ِعنَْدهخ احْلِ يَن ِدْرمَهً

.«. َشاَتنْيِ   َرَواهخ اْلبخَخاِريخ

 مة األنعام هبي أول احلديث يف بيان زكاة 

 .بل والبقر والغنم اإل :وهبيمة األنعام هي:  مسألة

يث أيب دام حيمة األنعفاجلاموس فيه زكاة كالبقر ويدل عىل زكاة هب بقر اجلاموسومما يلحق بال

اجلاموس حديث معاذ يف البقر ثم إن  أيتبل والغنم وسير رىض اهلل عنه يف الصدقات يف اإلبك

 .كالبقر وقد أمجع العلامء عىل ذلك

يضا أن مجاع أاإل نعام ثم حكىن الزكاة تكون يف هبيمة األابن املنذر اإلمجاع عىل أ لذا حكى 

 ملحق بالبقر  اجلاموس

وأمجعوا عىل أن حكم لصدقة يف: اإلبل، والبقر، والغنم، وأمجعوا عىل وجوب افقال: 

 اجلواميس حكم البقر.

 .أيضًا وأقره رمحه اهلل تعاىل  ن تيميةابشيخ اإلسالم  أيًضا مجاعوقد نقل اإل

 …خبون اللت املخاض والناحلديث بوقد ذكر يف 

عمرها سنة يصح أن  تم هلا سنة وسميت بنت خماض ؛ ألنه ملا تم ملخاض : مااملراد ببنت او

 .أي : ذات خماض يف العادة تكون أمها حاملة

تكون بون ؛ ألن أمها يف العادة يصح أن وبنت لبون : هي التي تم هلا سنتان وسميت ببنت ل

 وصارت حتلب.ذات لبن أي ولدت 

  .واحلقة: هي التي تم هلا ثالث سنوات
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 يطرقها أن– الفحل –وطروقة اجلمل : أي يصح للجمل 

 واجلذعة : هي التي متت هلا أربع سنوات

  والغنم. حديث أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه فهو أصل يف تقسيم اإلبلو

 : نصاب اإلبل مخس من اإلبل أوال

 .أيت تفصيلهوعرشين ففيها بنت خماض عىل ما سيشاة إىل أن تبلغ مخسا  من اإلبل ويف كل مخس

 .ثالث من الشياه ؛ ألن يف كل مخس شاةففي مخسة عرش من اإلبل 

  بنت خماضمخس وعرشين  ويف

يف مخس وعرشين إىل مخس وثالثني بنت خماض فإذا زادت عىل هذا ولو بعريا واحدا ففيها و

 .بنت لبون

    مخس وأربعني ففيها بنت لبون ومن ست وثالثني إىل

جذعة ويف ست حدى وستني إىل مخس وسبعني ست وأربعني إىل ستني ففيها حقة ومن إومن 

ئة احدى وتسعني إىل عرشين ومثم يف احلديث إذا بلغت إلبون  اففيها بنتوسبعني إىل تسعني 

في كل أربعني بنت لبون ويف فففيها حقتان طروقة اجلمل ثم بعد ذلك تكون القسمة باحلساب 

 .وهكذا..مخسني حقة كل 

 .ائة من اإلبل ففيها بنتا لبون وحقةه ثالثون وممن كان عندوعىل هذا  

ناك نقص عرش مل تزك من ألنه سيكون ه؛ ون لب بنات يصح لقائل أن يقول أن فيها ثالث الو 

 .ن يزكىستوعب مجيع اإلبل بأاإلبل واملفرتض أن ي

يَن َوِماَئٍة  قوله:)  (َفإَِذا َزاَدْت َعىَل ِعرْشِ
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 .ابن قدامة وغريه وسيأيت بيان هذا إن شاء اهلل تعاىل عليه كام حكاههذا قد أمجع العلامء  إىل 

حدى ين إباًل واحدة يعني زاد العدد بأن صار العدد إوعرش ىحدفإذا زادت عىل إ:  مسألة 

حديث أيب بكر يف الصدقات يف كل أربعني بنت  ئة فعىل الصحيح تقسم كام يفاوعرشين وم

 .لبون ويف كل مخسني حقة

محد يف رواية وهو قول الشافعي بناء عىل حديث أيب بكر يف وإىل هذا ذهب مالك يف قول وأ 

 الصدقات 

بِِل َفَلْيَس فِيَها َصَدَقٌة إاِلَّ َأنْ  وقوله ْن َمَعهخ إاِلَّ َأْرَبٌع ِمَن اإْلِ َا( )َوَمْن مَلْ َيكخ أي صاحبها  َيَشاَء َرهبخ

 .تكون صدقة من باب التطوعف

يَن َوِماَئِة َشاٍة  قوله صىل اهلل عليه وسلم : ) َويِف َصَدَقِة اْلَغنَِم َسائَِمتَِها إَِذا َكاَنْت َأْرَبِعنَي إىَِل ِعرْشِ

يَن َوِماَئٍة إىَِل ِماَئَتنْيِ َفِفيَها َشاَتاِن، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل ِماَئَتنْيِ إىَِل َثاَل َشاةٌ  ثاِمَئٍة ، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل ِعرْشِ

لِّ ِماَئٍة َشاٌة، َفإَِذا َكاَنْت َسائَِمةخ الرَّ  ِل َناِقَصًة َفِفيَها َثاَلثخ ِشَياٍه، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل َثاَلثاِِمَئٍة َفِفي كخ جخ

َا. (ِمْن َأْرَبِعنَي َشاٍة َشاًة َواِحَدًة َفَلْيَس فِيَها َصَدَقٌة، إاِلَّ َأْن َيَشاَء َرهبخ  

 . بدأ بقسمة الغنم:  ثانيا

 ام تساويالدليل في بالنظر إىل ينبغي أن يراعى اختالف املذاهب  الكالم عىل الغنموقبل :  تنبيه

 .الغنم

ر فإهنا هي التي بلغت ستة أشه-عىل الصحيح -إىل الدليل اجلذعة من الشاة فمثاًل بالنظر 

 هذا يف النظر إىل الغنم ويف إخراج زكاهتا  البد أن يراعى تعادل الثني يف املعز إذن
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ربعون شاة يصح أن ُيرج جذعة من الضأن لكن ال يصح أن ُيرج ن عنده من املعز ألو كا فإذن

 .جذعة من املعز 

 .يف احلديثذكر بام  ذه فنصاب الغنم واضحإذا تبني ه

عـرّب بـالغنم وعـرب  ألنه يف حديث أيب بكر الصـديق ُيرج من الغنم الذكر واألنثى  : ةمسأل

بالشاة، وكالمها يخطلقان عىل الذكر واألنثى، ويؤكد ذلك أنه ملا أراد األنثـى بّينـه يف اإلبـل بياًنـا 

واضًحا، وملا جاء إىل اخراج صدقة الغنم يف احلديث نفسه أطلق ومل ُيدد األنثى دون الذكر كام 

يف اإلبـل، وإىل القـول  بني، كـام بـنيه لو كان يريد إخراج األنثى لهو يف اإلبل، فدل هذا عىل أن

 .احلنفية وهو قول عند املالكية واحلنابلةبإخراج الذكر أو األنثى من الغنم ذهب 

  

يف وصدقة الغنم : ) يشرتط أن تكون هبيمة األنعام سائمة ألنه قال يف احلديث : ة مسأل 

 شاء إن–وسيذكر املصنف يف سائمة اإلبل حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده  (سائمتها.

 – اهلل

ألنعام يف السائمة دون يمة اى ففي هذا احلديث داللة عىل أن زكاة هبالتي ترع :هي السائمةو

 .غريها وإىل هذا القول ذهب أبو حنيفة والشافعي وأمحد

 .عوامل البل البقر واإل ال زكاة يف:  مسألة 

، فمثل هذه ال زكاة فيها بإمجاع إلخ للحرث والزراعة ا املستخدمة: أهنعواملالمعنى  و

 .يت ذكره إن شاء اهلل تعاىلسيأ الصحابة كام

 تنازع العلامء يف مقدار السوم عىل قولني  : مسألة 
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-سبعة أشهر  مثاًل كأن ترعى-ولني أن العربة بالغالب فإن كانت سائمة يف الغالب أصح القو

 زكاة فيها وإىل هذا ذهب أبو حنيفةفإنه ال وإن كانت غري سائمة يف الغالب فمثل هذا فيها زكاة 

 .وأمحد 

 .إىل الغالب النظر فإذن

َْمعخ ) قوله  َدَقِة، َوَما َكاَن ِمْن َخلِيَطنْيِ َواَل جيخ َْتِمٍع َخْشَيَة الصَّ قخ َبنْيَ جمخ َفرَّ ٍق، َواَل يخ َتَفرِّ خاَم َبنْيَ مخ َفإهِنَّ

ِة، ِويَّ اَم بِالسَّ اَجَعاِن َبْينَهخ  (َيرَتَ

 :ببقر غريه هذه اخللطة نوعان بل غريه أو غنمه بغنم غريه أو بقرهإبله بإإذا أراد رجل أن ُيلط 

 : أعيانخلطة  :النوع األول 

من املال وصورهتا أن يكون املخلك بني رجلني أو بني اثنني فأكثر شائعًا، يعني مثال أحدمها دفع 

عرشين الفًا واآلخر دفع عرشين ألفًا فاشرتوا من الغنم ما اشرتوا  فامللك شائع فيها هذه تسمى 

 خلطة أعيان.

 وخلطة األعيان فيها زكاة باتفاق املذاهب األربعة.

 النوع الثاين: خلطة أوصاف.

وعندك  من الغنم ، لنفرض أن عندي ثالثنيحد لك كل أتاميز مخ ي أن  خلطة أوصاف وصورة

 .خلطة أوصاف هذه تسمىفسواء  ءمن الغنم واجتمعت وصارت تذهب وجتي ثالثني

 :فيها نزاع و خلطة األوصاف 

 .محد إىل هذا ذهب مالك والشافعي وأوكره يت ذبرشطها الذي سيأ صح القولني أن فيها زكاةً وأ



15 

 

َوَما َكاَن ِمْن " وسلمالنبي صىل اهلل عليه  قول ن خلطة األوصاف فيها زكاةوالدليل عىل أ

ِة، ِويَّ اَم بِالسَّ اَجَعاِن َبْينَهخ خاَم َيرَتَ ألن خلطة ؛صاف هذا ال يتصور إال يف خلطة األوف "َخلِيَطنْيِ َفإهِنَّ

 .بينهام هو مقسوم تلقائي بالنصفف يف خلطة األعيان سعاةال هاألعيان مهام أخذ

ذه وا غناًم وبلغ عدد هدفع ماالً فاشرت اآلخردفع ماالً وأن أحدمها خلطة األعيان  لنفرض يف 

 اهي تلقائيً فشاة  وهي زكاهتا ألخذ–وهم السعاة  –ذا أتى نائب ويل األمر فإ م مخسني شاةً الغن

 .هذا ال يدخل يف احلديث فإذن شاع بينهامم؛ ألن امللك  بالقسمة بينهام

خلطة ب هو املسمىو هذا أن يقتص بعضهم من بعض  وإنام الذي يدخل يف احلديث ما ُيتاج 

اَجعَ "بقوله  اخلطايب وغريه ذااألوصاف وقد استدل هب خاَم َيرَتَ اَم َوَما َكاَن ِمْن َخلِيَطنْيِ َفإهِنَّ اِن َبْينَهخ

ِة، ِويَّ أو كثرًة وقلة ويف وجود الزكاة يف الزكاة  مؤثرة أن خلطة األوصاف تصح وهي عىل "بِالسَّ

 .عدمها

َدَقِة،) صىل اهلل عليه وسلم : وقوله  َْتِمٍع َخْشَيَة الصَّ قخ َبنْيَ جمخ َفرَّ ٍق، َواَل يخ َتَفرِّ َْمعخ َبنْيَ مخ  (، َواَل جيخ

كل واحد  زكى  ن من الغنم لوبعورن من الغنم و عند فالن أيتصور يف أنه لو كان عندي أربعو 

فمعنى احلديث لكن لو اجتمعا مل تكن يف اجلميع إال شاة واحدة ة شا وحده ألخرج كل واحد

ال ُيتال عىل الرشيعة بأن جيمع املتفرق أو يفرق املجتمع ألجل أن يقلل الصدقة أو أن يكون أنه 

 .سببًا لعدم الصدقة

عند صاحبك عرشون عندك عرشون و  سبًبا للزكاة فلو كان خلطة األوصافتكون أحيانًا  

ام كق كل منلب الزكاة فرَّ جل لام جاء السعاةاألصل أنه ال زكاة ال عليك وال عىل صاحبك فف
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هذا فزكاة يها ف وخلطتها فإن ال زكاة فيها لكن باجتامعهاها نفراداإىل خر فبالنظر غنمه عن اآل

 .يل يف الرشيعةدليل عىل حرمة احل

اَم )يف احلديث صىل اهلل عليه وسلم قوله   اَجَعاِن َبْينَهخ خاَم َيرَتَ ِة،َوَما َكاَن ِمْن َخلِيَطنْيِ َفإهِنَّ ِويَّ  (.بِالسَّ

ون قيمة ما زكي بينهام بالنظر إىل عدد غنم كل واحد فلو كان لواحد عرش سمبمعنى أهنم يتقا

 من الغنم وللثاين ثالثون فيها شاة ومن عنده عرش عليه ربع قيمتها واآلخر ثالث أرباع قيمتها.

 مسائل تتعلق باخللطة:

 ف مؤثرة؟متى تكون خلطة األوصا :املسألة األوىل

هنام يعامالن بحيث إيف الزكاة   ا، متى يكون مؤثر بلكقد جيتمع غنمي مع غنمك أو إبيل مع إ 

 ؟معاملة واحدة يف الزكاة 

ًا وإيابًا ذهاب و هنا إذا اجتمعت يف املرعىإ: أظهره واهلل أعلم أن يقال  و:للعلامء كالم يف هذا 

فتوى الزهري كام خرجه هذا ويدل لذلك أن  ،احلكم واحدهنام يف وكان الراعي واحدًا فإ

 .ت عبدالرزاق وهو أعىل ما يف الباب فيام رأي

الراعي واحدًا وأن يكون البد أن يكون فمحد يف رواية وإىل هذا ذهب مالك واألوزاعي وأ

 واحدا. ذهاهبا وإياهبا ومرعاها

تقدم وقد تنقص عىل ما زيد الزكاة هنا تعامل معاملة واحدة، فقد تإذا كانت هبذه الطريقة فإ

 تقريره.

بل والغنم هل بني مجيع اإلعيان التي خلطتها مشاع ل يشرتط يف خلطة األه : ثانيةاملسألة ال 

 النية حتى يعد خمتلطًا؟تشرتط فيه 
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 .للنية ونالزكاة ال ينظر ، فإذا جاء السعاة جللبن النية ليست رشطًا مجع العلامء عىل أأ 

 :قوالن ا خلطة األوصاف ففيهاأم 

ي صيل اهلل النب ألنـ ر راجع إىل وجود اخللطة مصح القولني أن النية ليست رشطًا ألن األوأ 

. أو مل ينووا  اخللطة هلم هل نوواما كان يسأ ـ ة جللب الزكاةيرسل السعاملا كان عليه وسلم 

 ة.قولني عند الشافعية وعند احلنابلفدل هذا عىل أن النية غري مؤثرة وهذا أحد ال

َدَقِة َهِرَمٌة َواَل َذاتخ َعَواٍر وال تيس، إاِلَّ َأْن َيَشاَء ) قوله صىل اهلل عليه وسلم: َْرجخ يِف الصَّ َواَل ُيخ

، قخ دِّ  ( املْخصَّ

وذات العوار والتيس وقد ذكر هذا ابن بطال جيوز إخراج ما كان ناقصًا كاهلرمة ال  ومعناه أنه

 ه ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس أناألموال ألنن الصدقة ال ُترج من كرائم أل؛ وغريه 

ام يف ك وال ُترج من أقل  األموال (فإياك وكرائم أمواهلم )ملعاذ بي صيل اهلل عليه وسلم قال الن

 .وعىل هذا املذاهب األربعة وساط األموالهذا احلديث وإنام ُيرج من أ

قخ إاِلَّ َأْن َيَشاَء )صىل اهلل عليه وسلم : قوله    دِّ لك وذ، إال أن يشاء نائب ويل األمر  :أي :(املْخصَّ

من بل من اهلرمات أو ذات العوار أو تكون قد يكون مجيع الغنم أو اإلفبأن يراعي املصلحة 

 فهذا يرجع إىل نائب ويل األمر،  سمينة أو أحسن من غريها وهكذاأو وار ذات الع

قخ ثم قوله ):  تنبيه دِّ بيد فقد عليه عامة الرواة وأكثر أهل العلم خالفًا أليب عخ ( بالكرس هذا امْلخصَّ

ما ذهب إليه أكثر  د ذكر هذا اخلطاب وذكر أن الصوابق( وقذهب إىل الفتح بأن قال )املصدَّ 

 الذين هم نواب ويل األمر. عىل الكرس واملراد به السعاة اأهل العلم بأهن
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بخعخ  َقِة رخ ْن إاِلَّ تِْسِعنَي َوِماَئًة َفَلْيَس فِيَها  قوله صىل اهلل عليه وسلم : )َويِف الرِّ ، َفإِْن مَلْ َتكخ رْشِ اْلعخ

َا،(  َصَدَقٌة إاِلَّ َأْن َيَشاَء َرهبخ

 زكاة الفضة. يف ذكر أبد:  ثالثا

 اإلمجاع الكتاب والسنة وداللة بيف الفضة زكاة  إن 

َهَب }قال تعاىل أما الكتاب ف وَن الذَّ ِذيَن َيْكنِزخ ْم َوالَّ هخ ْ وهَنَا يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَبرشِّ نِْفقخ َة َواَل يخ َواْلِفضَّ

 [43]التوبة:  {بَِعَذاٍب َألِيمٍ 

 يت من أدلة أما السنة النبوية فحديث أيب بكر هذا وما سيأ 

 أما اإلمجاع : فحكاه ابن عبد الرب وابن قدامة وغريمها.

 ما ُيرج. ا ومقدارنصاهب  يتعلق بالفضةو

ْن إاِلَّ تِْسِعنَي َوِماَئًة َفَلْيَس فِيَها َصَدَقٌة ) اهلل عليه وسلمقوله صىل  ، َفإِْن مَلْ َتكخ رْشِ بخعخ اْلعخ َقِة رخ َويِف الرِّ

َا،  ( إاِلَّ َأْن َيَشاَء َرهبخ

، اغرام 595 :ئة أياوتسعني بعد اخلمس م ايعادل يف زماننا مخسنصاب الفضة ربع العرش و

 ا.مغرا 595 :ئتا درهم تعادل ما تقدم ذكرهادرهم وامل ئتيايعادل يف احلديث مو
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وِل اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َجابِِر ]ْبِن َعْبِد اهللَِّ[ - 4  َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -َعْن َرسخ

ْسلٌِم.«. َلْيَس فِياَم دخوَن مَخِْس َأَواٍق ِمَن اْلَوِرِق َصَدَقةٌ »   َرَواهخ مخ

 ألن األوقية تعادل أربعني درمهًا ؛ واق تعادل املئتي درهم مس أواخل 

 مقدار الزكاة.  ا عىل أربعني والناتج هوقسمهوُيرج ربع العرش وبالطريقة العيرية ي

ن وجد وع إىل أهل اخلربة واالختصاص واآلمن الفضة بالرج ن قيمة الغراماآل تعرف : مسألة

أن عندك ألف  م من الفضة، فلو قدربني قيمة الغراتيف عيرنا هذا مواقع يف االنرتنت رسمية 

الغرام  أن -مثاًل -يتبنيقع يف االنرتنت اإىل املو وبالرجوعاحلول  عليها فضة وقد مىضغرام من 

ويكون املجموع عرشة آالف يف عرشة  فترضب األلفرياالت  حد يعادل بالسعودي عرشةالوا

أن عندك من الفضة ما ولو قدر ، الذي ُيرج وبعد هذا الناتج هو الزكاةعىل أربعني  ثم يقسم

غرام من الفضة  595 -كام تقدم-ألن أقل النصاب  زكىيل أربعني غرامًا فمثل هذا ال يعاد

 وض التجارة.يت يف بحث عرتقدم ذكره نافع فيام سيأ وما

ن الدرهم ليس دقيقًا وال مضبوطًا تيمية وقال إنازع بعض العلامء كشيخ اإلسالم ابن  : مسألة

هو عبدامللك بن مروان أما قبل ذلك يف عهد الصحابة وذلك أن أول من رضب الدرهم 

وَن مَخِْس َأَواٍق ِمَن اْلَوِرِق َصَدَقٌة، َوَلْيَس فِياَم »فليست دقيقة فلذلك يرجع إىل الوزن  َلْيَس فِياَم دخ

بِِل َصَدقَ  وَن مَخٍْس َذْوٍد ِمَن اإْلِ ٍق ِمَن التَّْمِر َصَدَقةٌ دخ وَن مَخَْسِة َأْوسخ  .«ٌة، َوَلْيَس فِياَم دخ

يعادل أكثر أو أقل لذا يرجع إىل قد لم ترضب فالدرهم الواحد فعند األولني أما الدراهم  

عىل أن  دونطرم -فيام رأيت-العلم فإن أهل العلم الوزن وهذا فيام رأيته خالف طريقة أهل 

 وهو النصاب . معترب كام أن مخس أواق وهو النصاب ئتي درهم معترباامل
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 كالم شيخ اإلسالم  اجلواب عىل اهلل يف كتابة أضواء البيان بحث نفيس يف للشنقيطي رمحهو

وقد كانوا األولني قبل أن يرضهبا عبدامللك بن مراون  دالدراهم معروفة عن :ما مفاده قالف

قطعة ن كل ه ضبط الدراهم بحيث إأنهو عبدامللك بن مروان  ذي فعلبالوزن فال يعرفون

أما األولون فالقطعة الواحد قد تعادل درمهني بالنظر لوزهنا ألن درهم واحد  ادرهم وزهن

 .األمر مل يضبط

ن الناس كانوا يبيعون ويشرتون اهلل أرمحه  بن تيميةايخ االسالم ش ومما يؤكد ضعف قول

يدل عىل هذا ثم بعد بعثته ثم يف وقت الصحابة فل بعثة النبي صىل اهلل عليه وسلم بالدراهم قب

 ،لكن بالوزن وال يعقل يتبايعون بام ليس منضبًطا األمر كان مضبوطًا يف زماهنمأن 

بن اضة سواء كانت مرضوبة أو غري مرضوبة كام ذكر هذا ( املراد بالرقة الفويف الرقة)قوله  إذن 

 هل العلم.أ قتيبة وغريه من

بِِل َصَدَقةخ اجْلََذَعِة َوَلْيَسْت ِعنَْدهخ َجَذَعٌة ) وسلم:قوله صىل اهلل عليه  َوَمْن َبَلَغْت ِعنَْدهخ ِمَن اإْلِ

، َأْو ِعرْشِ  َتا َلهخ ، َوجَيَْعلخ َمَعَها َشاَتنْيِ إِِن اِْسَتْيرَسَ ةخ قَّ ْقَبلخ ِمنْهخ احْلِ َا تخ ٌة، َفإهِنَّ اَوِعنَْدهخ ِحقَّ  (يَن ِدْرمَهً

بالنظر إىل ما عنده من األقل أو  صدقة التي يراد أن تؤخذ منه يراعىه المن مل تكن عند أي :

األكثر مع جعل العوض ويعوض عن كل سن بشاتني أو بعرشين درمهًا يعني عن كل شاة 

  .عرشة دراهم

 :يف هذا احلديث مسائل وبعضها فيها إشكال البد من الوقوف معه 

ليه مالك فهذا األمر ذهب إ كذا فيؤخذ منه كذا إىل آخرهيكن عنده ن مل إ : البدلية األوىلاملسألة 

 .محد رمحه اهلل تعاىلوالشافعي وأ
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عرشين درمها يعني جلعل الفرق خذ منه ه من األبل يؤمل يكن عندإن القول بأنه  : الثانيةاملسألة 

 عندهم.عىل تفصيل  فهذا األمر ذهب إليه الشافعي وأمحد وهو قول احلنفية

 اننا هذا بامذا نتعامل؟إشكال يف زم:  الثالثةاملسألة 

 هوجدوا أنبل الذي عنده اإلا إىل الرجل ومر اجلباة جلمع الزكاة فلام جاءرسل ويل األلو أ 

ماذا يفعلون؟ يأخذون  ياهمن الش ه يشءوليس عند ده إال حقةوجب عليه جذعة وليست عن

 -كام تقدم-ويزيدهم الرجل عرشين درمها عن كل شاة عرشة دراهم منه حقة

ر حدده الرشع عىل وجه التوقيف أو يراعى فيه اختالف هل هذه الدراهم أم واملسألة املرادة

 الزمان واملكان؟ 

وأنه ال  أهنم عاملوه معاملة التوقيفوقرره اخلطايب ل العلم أهمجهور ه من صنيع تيالذي رأ

أن قيمة ما ذكره اخلطايب يف معامل السنن ويؤكد ذلك  ُيتلف سعره باختالف الزمان واملكان

 . يف كل مكان  زماهنمكل زمان ومكان بل ويقال: ليس طرَدا يف العرشين درمًها ليس مطرًدا يف 

 .بالعملة العيرية  يف عرشين ثم يقدر املبلغترضب فمن الفضة  6و975 وقيمة الدرهم 

عىل ما تقدم الختالف الزمان واملكان  االدرهم يف هذا احلديث توقيفي وليس راجعً ذكر  إذن 

 .ذكره 

( ذهب إىل هذا مالك بن لبون ذكر)فإن مل تكن أي عنده بنت خماض فا يف احلديثقوله  :مسألة

 والشافعي وأمحد خالفًا أليب حنيفة وهو الصواب لنص احلديث.
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َعاِذ ْبِن َجَبٍل  - 3  َبَعَثهخ إىَِل اْلَيَمِن،  -صىل اهلل عليه وسلم  -ريض اهلل عنه: َأنَّ النَّبِيَّ  -َوَعْن مخ

ِسنًَّة، َوِمْن كخ  لِّ َأْرَبِعنَي مخ لِّ َثاَلثنَِي َبَقَرًة َتبِيًعا َأْو َتبِيَعًة، َوِمْن كخ َذ ِمْن كخ َأْو  لِّ َحامِلٍ ِدينَاًراَفَأَمَرهخ َأْن َيْأخخ

ِمِذيخ َوَأَشاَر إىَِل اِْختاَِلٍف يِف وَ  ْ نَهخ الرتِّ ، َواللَّْفظخ أِلمَْحََد، َوَحسَّ َعافَِر. َرَواهخ اخْلَْمَسةخ ْصلِِه، َعْدَلهخ مخ

. َحهخ اْبنخ ِحبَّاَن، َواحْلَاكِمخ  َوَصحَّ

ابت بالبقر ث حكمني لكن الرتمذي والدارقط هوقد ضعفهذا احلديث ال يصح واهلل أعلم  

 :لدليلني 

 .لرزاقعبدا عند هذا هو الثابت عن عيل أن: الدليل األول

 وغريه  عبد الرباإلمجاع ابن  أن العلامء أمجعوا عىل هذا حكى : الدليل الثاين 

 (َتبِيًعا َأْو َتبِيَعةً ):قوله  

 .ما تم هلا سنتان : املسنة و ،ما تم هلا سنة :التبيع والتبيعة 

 .ظاهر احلديثضح عىل وتقسيمها وا

َعافَِر( : )وقوله  لِّ َحامِلٍ ِدينَاًرا َأْو َعْدَلهخ مخ  َوِمْن كخ

والدينار من الذهب ومقداره ،نه يؤخذ منه دينار كل حامل أي كل بالغ فإمن هذا يف اجلزية و 

 .أربعة وربع غرام من الذهب

روي عن ابن عباس مرفوعا: ) جعل يف احلائض نصاب دينار فإن أصاهبا وقد  ومثل هذا ما 

 وقديعني هذا املقدار األربعة وربع غرام من الذهب أدبر الدم عنها ومل تغتسل فنصف دينار ( 

باس ريض نام يصح موقوفًا من قول عبداهلل بن عجاء مرفوعًا عن ابن عباس لكنه ال يصح وإ

 ام.اهلل عنه
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َعافَِر(أَ  : )قال    ْو َعْدَلهخ مخ

  .ةينا يكون مقدار ذلك من الثياب اليماليمن أو م املعافر نوع من ثياب و 
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ولخ اهللَِّ  - 5   ِه َقاَل: َقاَل َرسخ َعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ صىل اهلل عليه وسلم:  -َوَعْن َعْمِرو ْبِن شخ

. «. تخْؤَخذخ َصَدَقاتخ املْخْسلِِمنَي َعىَل ِمَياِهِهمْ »  َرَواهخ َأمْحَدخ

َد:  - خْم إاِلَّ يِف دخوِرِهمْ »َوأِليَِب َداوخ  «.َواَل تخْؤَخذخ َصَدَقاهتخ

مر بزكواهتم وإنام ويل األ ب اإلبل والبقر والغنم ال يأتون هميدل هذا احلديث عىل أن أصحا

 .لب الزكاةيرسل إليهم السعاة جل

ل أن ويل األمر هو الذي ُيرجوا الزكاة لكن األصأن  أنه مل يرسل إليهم جيب عليهم فإذا قدر 

 .احلديث  يرسل إليهم لداللة هذا

ة مقبولرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب ومن رواية وهذا احلديث 

وما دل عىل القيام هبذا احلكم  برشط أال تأيت بحكم جديد فإذا أتت بحكم جديد فإهنا ال تقوى

من عمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  يدل عليه اهلدييدًا بل عليه هذا احلديث ليس جد

وفعل ذلك ة جللب الزكوات ه وسلم يرسل اجلباة والسعاد كان النبي صىل اهلل عليوصحابته فق

فقل  ": يرسلهم ويقول انشيبه أن عمر كأيب بن و ااخللفاء الراشدون فقد ثبت عند عبدالرزاق 

إين ال آخذ فيه  "قال: وقال:  "هلم: إنام نعتد بالغذاء كله حتى السخلة يروح هبا الراعي عىل يده 

ربى، وال املاخض، ولكني آخذ العناق، واجلذعة، والثنية، األكولة، وال فحل الغنم، وال ال

 ."وذلك عدل بني الغذاء، وخيار املال، وقل هلم: إنا نعتد بالغذاء كله حتى السخلة 

ل أن عند رج فلوأن يميض عليها احلول نتاج هبيمة األنعام زكاة : ال يشرتط إلخراج مسألة

ائة بشهرين ولدت هذه الغنم وبلغت ثالثني ومئة من الغنم وقبل أن يأيت السعاة اعرشين وم

 ،ئة فيها شاة فإنه ُيرج شاتنياربعني إىل عرشين ومبدل أن ُيرج شاة واحدة ألنه من أ نهفإ
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أيب  ابنعمر ريض اهلل عنه فيام خرجه  أفتى بذلك ا كامنتاج هبيمة األنعام تبع ألصله وذلك ألن

وعىل هذا  تتم سنة مل خلة الصغرية التي( والسخلة)عدوا عليهم الس :قالملا بدالرزاق وع شيبة

 .اهلل تعاىل إمجاع أهل العلم حكاه ابن قدامة رمحه

أن يمىض عليه احلول باإلمجاع  ال يشرتط إلخراج الزكاة من نتاج عروض التجارة  : مسألة 

 :الذي حكاه ابن قدامة

 احلول بعرشة لف وقبل ميضأ ائةلف ريال واستمرت جتارته مئة أجتارة بام رجاًل ابتدأ فلو أنَّ  

ل إن هذا وال يقولف ئة أنه ُيرج زكاة ثالثامئة ألف فإلف فصار املجموع ثالثامئتي أأيام ربح م

  عروض التجارة تبع ألصله. ألن نتاَج  ؛عليه احلول الذي زاد مل يمضِ 
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َرْيَرَة - 2 ولخ اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َأيِب هخ َلْيَس َعىَل »صىل اهلل عليه وسلم:  -َقاَل: َقاَل َرسخ

.«. املْخْسلِِم يِف َعْبِدِه َواَل ]يِف[ َفَرِسِه َصَدَقةٌ    َرَواهخ اْلبخَخاِريخ

 «. َوملِخْسلٍِم: َلْيَس يِف اْلَعْبِد َصَدَقٌة إاِلَّ َصَدَقةخ اْلِفْطرِ 

 .فاألصح أن يقال متفق عليه  أيًضا خرجه مسلمأ باللفظ األول هذا احلديث 

الذي إمجاع أهل العلم  عليه أيًضادل وقد  ذا احلديث أنه ليس عىل العبد صدقةيف ه:  مسألة

 .وغريه الرب  بن عبداحكاه 

أليب حنيفة فإنه  ذا مذهب مجهور أهل العلم خالفاً وه وفيه أنه ليس يف الفرس صدقة:  مسألة

هلذا احلديث  تفصيل عنده والصواب أنه ال صدقة يف الفرس عىل صدقة ذهب إىل أن يف الفرس

 .يب حنيفة عىل عدم القول بأن فيها زكاة ن العلامء قبل أالرب أ وظاهر كالم ابن عبد

 أنه ال زكاة فيه فال زكاة يف السيارة وال ُتذ قنيةً : أن هدي الرشيعة فيام ايف هذا احلديث:  مسألة

ألهنا اُتذت قنية بخالف ما اُتذ للتجارة فإن فيه  ةتف النقالوازكاة يف البيت وال زكاة يف اهل

  يت ذكره.عىل ما سيأ زكاة
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ولخ اهللَِّ  - 7 ِه ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرسخ صىل اهلل عليه  -َوَعْن هَبِْز ْبِن َحكِيٍم، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ

ْؤجَتًِرا»وسلم:  قخ إِبٌِل َعْن ِحَساهِبَا، َمْن َأْعَطاَها مخ َفرَّ لِّ َسائَِمِة إِبٍِل: يِف َأْرَبِعنَي بِنْتخ َلبخوٍن، اَل تخ  يِف كخ

َمَّ هِبَا َفلَ  نَا، اَل َُيِلخ آِلِل حمخ وَها َوَشْطَر َمالِِه، َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت َربِّ ، َوَمْن َمنََعَها َفإِنَّا آِخذخ هخ ٍد هخ َأْجرخ

ءٌ  افِِعيخ اْلَقْوَل «. ِمنَْها يَشْ ، َوَعلََّق الشَّ َحهخ احْلَاكِمخ ، َوَصحَّ يخ
َد، َوالنََّسائِ ، َوَأبخو َداوخ بِِه َعىَل َرَواهخ َأمْحَدخ

بخوتِِه.   ثخ

وقد صحح احلديث اإلمام أمحد  ن أبيه عن جدههبز بن حكيم ع من رواية هواحلديث ثابت فإن

 .رمحه اهلل تعاىل 

ه نبكر يف الصدقات فإأيب يث دجديد هذا ما عليه ح مل يأِت بيشء )يِف َأْرَبِعنَي بِنْتخ َلبخوٍن(وقوله 

ربعني بنت لبون لكن فيه ذكر السائمة فهو من األدلة عىل أنه إىل مخس وأ ذكر يف مخس وثالثني

 .إال يف السائمة ال زكاة 

وَها َوَشْطَر َمالِِه، َعْزَمةً )قوله  زائد وهو ويف هذا احلديث يشء ويصح أن  -َوَمْن َمنََعَها َفإِنَّا آِخذخ

نَا، -يقال : عزمةٌ   ( ِمْن َعَزَماِت َربِّ

وَها)صىل اهلل عليه وسلم  قوله من هذه عقوبة  َوَشْطَر َمالِِه( )خذوا الزكاة ( أي فإنه آَفإِنَّا آِخذخ

وأيب بكر عبدالعزيز  سحاق بن راهويهيف رواية وهو قول إ محدباب التعزيز وقد ذهب إىل هذا أ

 ة وابن القيم، فإن البن تيميةل شيخ اإلسالم ابن تيمييمحد وهو ظاهر تأصمن أصحاب اإلمام أ

يصح حتى يف  ية عىل أن التعزيرمالطرق احلك يف كتابه بن القيمسبة وايف كتابه احل تأصيال

 األموال ومما يدل عىل ذلك هذا احلديث.

ءٌ أما قوله : ) ٍد ِمنَْها يَشْ َمَّ  ( فسيأيت إن شاء اهلل تعاىل.اَل َُيِلخ آِلِل حمخ
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ولخ اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َعيِلٍّ  - 1 إَِذا َكاَنْت َلَك »صىل اهلل عليه وسلم:  -َقاَل: َقاَل َرسخ

وَن َلَك  -َوَحاَل َعَلْيَها احْلَْولخ  -ِماَئَتا ِدْرَهٍم  ٌء َحتَّى َيكخ َفِفيَها مَخَْسةخ َدَراِهَم، َوَلْيَس َعَلْيَك يَشْ

وَن ِدينَاًرا، َوَحاَل  ، َفِفيَها نِْصفخ ِدينَاٍر، َفاَم َزاَد َفبِِحَساِب َذلَِك، َوَلْيَس يِف َماٍل ِعرْشخ َعَلْيَها احْلَْولخ

َو َحَسٌن، َوَقِد اْختخلَِف يِف َرْفِعِه. «. َزَكاٌة َحتَّى َُيخوَل َعَلْيِه احْلَْولخ  َد، َوهخ  َرَواهخ َأبخو َداوخ

 أيًضا موقوًفا طنيورجحه الدارق عيف،أن احلديث املرفوع ض: ي أود وقفه رجح أبو داو 

 .األلباين أنه موقوف لكن له حكم الرفع واأللباين ثم ذكر العالمة 

 يان نصاب الذهب ي من كالم عيل ريض اهلل عن فيه بوهذا املوقوف أ

وَن ِدينَاًرا، َوَحاَل َعَلْيَها قال ) وَن َلَك ِعرْشخ ٌء َحتَّى َيكخ ، َفِفيَها نِْصفخ َوَلْيَس َعَلْيَك يَشْ احْلَْولخ

 اوغريمه ابن قدامةالرب و أما نصف دينار أي ربع العرش وهذا باإلمجاع كام حكاه ابن عبد (ِدينَارٍ 

 .من أهل العلم 

وَن ِدينَاًراقوله ) اأم وَن َلَك ِعرْشخ ٌء َحتَّى َيكخ ابن  يضًا باإلمجاع حكاههذا أ (َوَلْيَس َعَلْيَك يَشْ

 .من الذهب  اغرام 15ويعادل يف زماننا وغريه،  قدامة

الذهب املوجود يف السوق عىل عيارات، فيخقال عيار أربع وعرشين، وهذا هـو اخلـالص،  :تنبيه

وما تقدم ذكره هو فيام كان عياره أربًعا وعرشين، أما ما كان عيـاره واحـًدا وعرشـين فإنـه قـد 

أدخل مع الذهب غريه، وكذلك ما كان عياره ثامنية عرش فقد أدخل مـع الـذهب غـريه، لكنـه 

وطريقة معرفة النصاب فيام كان عياره واحًدا وعرشين أو ثامنية عرشـ، هـو أن  أكثر من سابقه،

يخرضب مقدار الذهب يف عياره ثم يخقسـم عـىل أربـع وعرشـين، فالنـاتج هـو مقـدار الـذهب 
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نظر قيمة اجلرام يف الريال السعودي مثاًل، وبعد ذلـك يخقسـم عـىل ربـع  اخلالص، ثم بعد ذلك يخ

 ما وجب فيه من الزكاة. العرش وهو أربعون ليخخَرج

زكيه فإنه يفعـل :  مثال ولنفرض أن عند رجل ألف جرام ذهب من عيار ثامنية عرش، وأراد أن يخ

وهـذا الصـايف، هبـذا  751(= 63(÷)010111و   ) 010111(= 01(×)00111ما يـيل: )

 فيخفعل ما ييل: يتبني أن يف هذا الذهب زكاة ألنه بلغ نصاًبا، فإذا أردنا أن نخرج مقدار الزكاة منه

نظــر إىل مقــدار جــرام الــذهب بالريــال الســعودي، ولنفــرض أنــه عرشــ ريــاالت  - أوالً: يخ

 70511( )قيمة اجلرام بالريال السعودي( = 01(×)751)

رج مـن  017051(= 31(÷)70511ثانًيا: يخقسم الناتج عىل أربعني ) - فهذا هو مقدار ما ُيخ

 زكاهتا.

 

 . ليبلغ النصاب إىل الفضةيضم الذهب  ال  :مسألة

صح القولني ال عىل أفإنه  ال يبلغ نصابًا و مقدار من الفضة مقدار الذهب  ن كاًل منلنفرتض أ

رًا الو ضم بعضها إىل بعض ال أثر له ألن الرشيعة جعلت للذهب مقدوها إىل بعض يضم بعض

معاملة وليس هناك دليل يصح عىل ضم  معاملة وجعلت للفضة مقدارًا وعاملته وعاملته

 .بعضها لبعض حتى تبلغ نصاباً 
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ِمِذيِّ  - 9 ْ َمَر ريض اهلل عنهام :  ;َولِلرتِّ َمِن اْسَتَفاَد َمااًل، َفاَل َزَكاَة َعَلْيِه َحتَّى َُيخوَل »َعِن اْبِن عخ

هخ «. احْلَْولخ  اِجحخ َوْقفخ  . َوالرَّ

ي أي أن الرتمذي والدارقطني ضعفا احلديث والدارقطنوصحح احلديث موقوفًا الرتمذي  

احلول وقد تقدم أنه رشط دلة عىل أنه البد من ميض األصح موقوفًا وهذا من مرفوعًا وإنام ي

مالك يف املوطأ وأنه يصح موقوفًا كام أخرجه  اماهلل عنه ثر ابن عمر ريضسبق ذكر أو

 .يب شيبةوعبدالرزاق وابن أ
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َد، «. َلْيَس يِف اْلَبَقِر اْلَعَواِمِل َصَدَقةٌ »َقاَل:  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َعيِلٍّ  - 01 َرَواهخ َأبخو َداوخ

هخ َأْيًضا.  اِجحخ َوْقفخ ، َوالرَّ ْطنِيخ اَرقخ  َوالدَّ

وإنام  يصح موقوفًا من م النبي صيل اهلل عليه وسلم أنه ال يصح مرفوعًا من كال الصوابهذا  

 .ريض اهلل عنهكالم عيل 

أبو حنيفة والشافعي العوامل ال صدقة فيها وقد ذهب إىل هذا وهذا يدل عىل أن :  مسألة

وثبت  ،"ليس يف البقر العوامل صدقة":أنه قال وقد ثبت عند ابن أيب شيبة عن عيل  وأمحد،

قال ابن عبد الرب يف التمهيد وابن حزم يف  نحوه عند أيب عبيد يف كتابه األموال عن جابر 

املحىل، ال خالف بني الصحابة يف ذلك، فعىل هذا لو رعت أكثر احلول لكنها من العوامل، فإنه 

 ال زكاة فيها.
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هِ  - 00 َعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ وَل  ;اهلل عنهام َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْمِرٍو ريض ;َوَعْن َعْمِرو ْبِن شخ َأنَّ َرسخ

َلهخ »َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -اهللَِّ  ْكهخ َحتَّى َتْأكخ ، َواَل َيرْتخ َمْن َويِلَ َيتِياًم َلهخ َماٌل، َفْلَيتَِّجْر َلهخ

َدَقةخ  هخ َضِعيٌف.«. الصَّ ، َوإِْسنَادخ ْطنِيخ اَرقخ ، َوالدَّ ِمِذيخ ْ  َرَواهخ الرتِّ

رْ  -  .َوَلهخ َشاِهٌد مخ افِِعيِّ  َسٌل ِعنَْد الشَّ

ذكر ابن عدي يف كالم له أن األئمة املتقدمني وابن حجر احلديث ال يصح كام بينه احلافظ  

 وضعفه األلباين وأيضًا ضعفوا هذا احلديث فهو ال يصح 

َلهخ ألنه قال ) أن أموال األيتام تزكى مما يف احلديث :  مسألة ْكهخ َحتَّى َتْأكخ َدَقةخ َواَل َيرْتخ هذا ( والصَّ

 .عي وأمحد خالفًا أليب حنيفةوذهب إىل ذلك مالك والشاف هو الصواب أن مال اليتيم يزكى

ملوطأ وعن عيل عند عبدالرزاق لثابت عن عائشة عند مالك يف االقول ا والدليل عىل ذلك أنه 

 يزكىفإنه نون جمال املأيضًا س عليها ة يف إخراج زكاة األيتام فتاوى الصحابة ويقاالعمد فإذن

 . كام ذهب إىل ذلك مالك والشافعي وأمحد خالفًا أليب حنيفة

 .املال أي أن للفقراء حقًا يف عموم األدلة يف زكاة املال وأيًضا : ويؤيد ذلك 
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ولخ اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َأيِب َأْوىَف  - 06 صىل اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َكاَن َرسخ

مَّ َصلِّ َعَلْيِهمْ »إَِذا َأَتاهخ َقْوٌم بَِصَدَقتِِهْم َقاَل:  - تََّفٌق َعَلْيِه. «. اللَّهخ  مخ

 .ألموال ب الزكاة ألصحاب اجالكام قاله اخلطايب من الدعاء،  استحبابهذا يدل عىل  

 ومعنى الصالة الدعاء.

  ؟أو مستحب علامء يف هذا الدعاء وهل هو واجبع التناز : مسألة 

تفاق ابن بطال االعاء مستحب كام ُيكي أن الدعىل وحترير حمل النزاع أن العلامء جممعون 

]التوبة:  {إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن هَلخمْ َوَصلِّ َعَلْيِهْم }لقوله تعاىل ) يف الوجوبتنازعوا لكن وغريه، 

 ا أمر واألمر يقتيض الوجوب، هذ  [014

نه واجب ستحب وخالف بعض الشافعية وقالوا إمذهب مجاهري أهل العلم إىل أن هذا الدعاء و

. 

نه كلام أرسل ل عن النبي صىل  اهلل عليه وسلم أنقأنه مستحب وسبب ذلك أنه مل يخ  : الصوابو

الصارف عن  ذكر هذاأنه كان يأمرهم بأن يدعوا،  -وهو من جيلب الزكاة-من السعاة  أحداً 

 .ي وابن حجر يف رشحه عىل البخارييف املغن بن قدامةا الوجوب 
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صىل اهلل عليه  -َسَأَل النَّبِيَّ  -ريض اهلل عنه  -ريض اهلل عنه: َأنَّ اْلَعبَّاَس  -َوَعْن َعيِلٍّ  - 04

.  -وسلم  ، َواحْلَاكِمخ ِمِذيخ ْ َص َلهخ يِف َذلَِك. َرَواهخ الرتِّ ، َفَرخَّ  يِف َتْعِجيِل َصَدَقتِِه َقْبَل َأْن حَتِلَّ

فاحلديث ال يصح إال ود والدارقطني ذلك أبو دا  يصح مرساًل كام ذكراحلديث ضعيف وإنام 

 .مرسال 

 تعجيل الزكاة  وتنازع العلامء يف:  مسألة

 .لتعجيل خالفًا ملالكمحد إىل أنه يصح احنيفة والشافعي وأذهب أبو : يف املسألة قوالن و

أن إخراج الزكاة يف وقتها ليست  ؛أنه يصح التعجيل وذلك -علمواهلل أ-صح القولني وأ 

أن يزكي هذا املال ولو أراد أن  يف االبتداع وإنام املراد  لو عجلها وقع: عبادة حمضة بحيث يقال 

لذلك  ؛ماله الذي قدمه صدقة ثم خرس بعد ذلك فإنيزيد فهو مستحب ولو أراد أن يقدم 

ني وابن زنجويه يف كتاب املغ يف قدامةذا ابن جائز وليس هناك ما يمنع وقد علل هبالتقديم 

 .األموال فهي ليست عبادة حمضة

صح القولني وهو أحد عىل أو من سنة أكثر تنازع العلامء يف صحة تعجيل الزكاة  : مسألة 

حمضة بحيث يقال  عبادة ليستوذلك أهنا ل أكثر من سنة القولني عند احلنابلة أن له أن يعج

 هنا توقيفية.إ

 .ليست عبادات اجلواز إال بدليل واألصل يف األمور التي هناك ما يمنعليس  إذن 

ُيرج الزيادة زادت فإنه ل الزكاة بأسبوع ثم قبل أن حت من التجارة و قدر أنه عجل صدقتهلو

 فيصح.ها من السنة القادمة ويف هذه السنة الواجب عليه أقل ويف نيته أن ُيتسب اولو عجله
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وِل اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -اهللَِّ[َوَعْن َجابِِر ]ْبِن َعْبِد  - 03 َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -َعْن َرسخ

بِِل َصَدَقٌة، » َلْيَس فِياَم دخوَن مَخِْس َأَواٍق ِمَن اْلَوِرِق َصَدَقٌة، َوَلْيَس فِياَم دخوَن مَخٍْس َذْوٍد ِمَن اإْلِ

ٍق ِمَن التَّْمِر َصدَ  وَن مَخَْسِة َأْوسخ ْسلٌِم.«. َقةٌ َوَلْيَس فِياَم دخ  َرَواهخ مخ

وَن مَخَْسِة َأْوَساٍق ِمْن مَتٍْر َواَل َحبٍّ َصَدَقةٌ »َوَلهخ ِمْن َحِديِث َأيِب َسِعيٍد:  - َوَأْصلخ «. َلْيَس فِياَم دخ

تََّفٌق َعَلْيِه.    َحِديِث َأيِب َسِعيٍد مخ

 تقدم الكالم فيام يتعلق بالورق واإلبل. 

 قية: معيار للوزن كان يقدر قدياًم بأربعني درمها.واألواقي: مجع أوقية، واألو

 . زكاةً األرض  لكن يف هذا احلديث بيان أن يف اخلارج من

 : إلمجاعاالكتاب والسنة و أن يف اخلارج من األرض زكاة وقد دل عىل:  مسألة

هخ َيْوَم َحَصاِدِه }قال تعاىل ف أما الكتاب  [030]األنعام:  {َوآتخوا َحقَّ

 .فهذا احلديث وغريهأما السنة 

 واإلمجاع حكاه ابن عبد الرب وغريه.

  من اخلارج من األرض الذي يزكى يفعلامء نزاعًا طوياًل ال تنازع : مسألة 

حلنطة والشعري والزبيب والتمر أن العلامء أمجعوا عىل أن الزكاة تكون يف اوحترير حمل النزاع 

 .عبد الربابن  حكاه

 .ثم اختلفوا فيام عدا ذلك  
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ولو  مل ُيرجوها الصحابة ألنال زكاة فيها أن اخلرضوات  إىل مجهور أهل العلم وذهب

كام يف جمموع بن تيمية اشيخ اإلسالم  ذكر هذانه ال زكاة فيها، نقل، فدل عىل أل اخرجوهأ

 .يف رسالة حجية أهل املدينة الفتاوى

يف عيرنا هذا بالفواكه واخلضار يعني اخليار والتفاح  هي التي نسميها: اخلرضوات واملراد ب

 .ت لغةً كلها تدخل يف اخلرضوا

احلنطة والشعري : أربعة أنواع فحسب  أن الذي يزكى - أعلمواهلل-هل العلم أصح أقوال أو

 .والزبيب والتمر 

ال ):قال  أيب موسى األشعري عند أيب شيبه والدليل عىل هذا أن هذا هو القول الثابت عن 

 وثبت نحوه عن ابن عمر عند عبد الرزاق.( زكاة إال يف احلنطة والشعري والزبيب والتمر

ثابت عند الصحابة عىل خالف ذلك، وإىل هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم  ءقف عىل يشومل أ

 .نةبن سالم وأمحد يف رواية ورجح هذا العالمة األلباين يف كتابه متام امل

 رضاه.أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه وأهذه األربع بناًء عىل فتوى ال زكاة إال يف  فإذن 

ٍق ِمَن التَّْمِر َصَدَقة ...احلديث ) قال يف  وَن مَخَْسِة َأْوسخ  ( َوَلْيَس فِياَم دخ

 .رض مخسة أوسققل نصاب اخلارج من األأ:  مسألة

 باإلمجاع حكاه ابن عبد الرب والوسق ستون صاعاخ 

 .قل النصاب ثالثامئة صاع أ نإذ 

عادل أربعة أمداد، وأكثر العلامء املعارصين عىل أنه ثالثة كيلو جرام، فعىل هذا يكـون  والصاع يخ

( أي 6013النصاب تسعامئة كيلو جرام، وخالف شيخنا ابن عثيمني وقال: إن مقدار الصـاع )
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ب يف السـتني صـاًعا أنه كيلوان وأربعة من مائة مـن اجلـرام، فيكـون مقـدار النصـاب إذا رضخ 

قال إنه الصاع الذي يف العهد النبـوي، 206) ( كيلوا، وقد بنى شيخنا هذا عىل أنه وجد صاًعا يخ

عتمد ما  عتمد عليه ألن اإلسناد مظلم وفيه جماهيل، لذا يخ وقد أخذه عن غريه؛ لكن مثل هذا ال يخ

 عليه أكثر العلامء أن الصاع ثالثة كيلوجرامات.

 .بعد تصفيته فإن فيه زكاة من احلب أو  يبسه كيلو من التمر بعد 911كان عندك  فإذا 
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فِياَم َسَقِت »َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -َوَعْن َسامِلِ ْبِن َعْبِد اهللَِّ، َعْن َأبِيِه، َعِن النَّبِيِّ  -05

ِقَي  ، َوفِياَم سخ رْشخ ا: اْلعخ ، َأْو َكاَن َعَثِريًّ يخونخ اَمءخ َواْلعخ رْشِ  السَّ .«. بِالنَّْضِح: نِْصفخ اْلعخ  َرَواهخ اْلبخَخاِريخ

َد:  رْشِ »َوأِليَِب َداوخ َوايِن  َأِو النَّْضِح: نِْصفخ اْلعخ ِقَي بِالسَّ ، َوفِياَم سخ رْشخ   «. َأْو َكاَن َبْعاًل: اْلعخ

 صدقة يف اخلارج من األرض هذا احلديث يدل عىل أن

 .رج مقدار ما ُيخ لكن هو يف  

رْشخ )فقال يف احلديث  اَمءخ اْلعخ يخونخ )ي باملطر أ، (فِياَم َسَقِت السَّ َأْو )التي جتري عىل األرض ، (َواْلعخ

ا أي عىل الدواب  (وفيام سقي بالنضح) (العرش) قال : يف األرضالعروق أي من : (َكاَن َعَثِريًّ

 .(نصف العرش) من اإلبل

 .بال كلفة العرش وفيام سقى بكلفة نصف العرش فيام سقي: بعبارة أخرى يقال و 

وفيام سقي ) (العرش):  قال أي النبات الذي ينبت وحده (و كان بعالً ود أايب دوأل): قال  

الدواب وسقي به وهو يقرر ما  ما محل عىل :أيوالسواين بمعنى النضح  (والنضح بالسواين

 .امةليه كام حكاه ابن قدمجع العلامء عذكره، وهذا الذي قرره احلديث قد أتقدم 

 :ئل اسا منهوترد ها 

 فمقدار مثل هذابغري كلفة  هف الزرع بكلفة ونصفنص يسقىقد  : مسألة

 .رمحه اهلل  عرش وهذا باإلمجاع حكاه ابن قدامةرباع الثالثة أ 

 له أحوال ثالثة: فسقي اختلف الزرع من حيث ال إذاف

ثة األخر بغري كلفة فيجب أن ُيرج بمقدار ثالن يكون النصف بكلفة والنصف احلال األول: أ

 أرباع باإلمجاع حكاه ابن قدامة.
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زكاة بالنظر للغالب فهذا ُترج ال لفة أو الغالب بغري كلفةك: أن يكون الغالب باحلال الثانية

 .محد ذهب إىل هذا أ

  .أن الرشيعة تعلق األحكام بالغالب :والدليل عىل ذلك

يعامل معاملة ما فرج احتياطًا فهنا ُيخ  بني ما سقي بالكلفة أو بغري كلفةال يميز أ :احلال الثالثة

  كلفة وذهب إىل هذا أمحد وغريه.سقي بال
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وَسى اأْلَْشَعِريِّ  - 02 اَم  ;َوَعْن َأيِب مخ َعاٍذ َريِضَ اهللَّخ َعنْهخ  -صىل اهلل عليه وسلم  -َأنَّ النَّبِيَّ  ;َومخ

َذا »َقاَل هَلخاَم:  بِيِب، اَل َتْأخخ نَْطِة، َوالزَّ ِعرِي، َواحْلِ َدَقِة إاِلَّ ِمْن َهِذِه اأْلَْصنَاِف اأْلَْرَبَعِة: الشَّ يِف الصَّ

. «. َوالتَّْمرِ  ، َواحْلَاكِمخ ايِنخ  َرَواهخ الطَّرَبَ

أيب موسى األشعري عند أيب ما ثبت عن  لكن يكفي هذا احلديث تنازع العلامء يف تصحيح 

 .عبدالرزاق أنه جعل الزكاة يف هذه األربع دنوأيضًا ما ثبت عن ابن عمر ع شيبة

، َفَقْد َعَفا َعنْهخ َرسخ  - ، َواْلَقَصبخ انخ مَّ ، َوالرخ ، َواْلبِطِّيخخ ا اْلِقثَّاءخ َعاٍذ: َفَأمَّ ، َعْن مخ ْطنِيِّ اَرقخ  -ولخ اهللَِّ َولِلدَّ

هخ َضِعيٌف.  صىل اهلل عليه وسلم. َوإِْسنَادخ

 وتقدم الكالم عىل فقهه. وهو كذلك ابن عبداهلادي وبن حجر اضعفه احلافظ   
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اَم - َوَعْن َسْهِل ْبِن َأيِب َحْثَمةَ  - 07 ولخ اهللَِّ  -َريِضَ اهللَّخ َعنْهخ صىل اهلل عليه وسلم:  -َقاَل: َأَمَرَنا َرسخ

بخعَ » وا الرخ وا الثخلخَث، َفَدعخ وا الثخلخَث، َفإِْن مَلْ َتَدعخ وا، َوَدعخ ذخ َرَواهخ اخْلَْمَسةخ إاِلَّ اِْبَن «. إَِذا َخَرْصتخْم، َفخخ

َحهخ اْبنخ ِحبَّاَن،  .َماَجْه، َوَصحَّ  َواحْلَاكِمخ

نيار وهو جمهول كام بن  سناده عبد الرمحن بن مسعوديصح ألن يف إ هذا احلديث واهلل أعلم ال 

 .قطان وغريهالبن ا ذكره
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ولخ اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َعتَّاِب بِن أخَسْيٍد  - 01 َأْن  -صىل اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َأَمَر َرسخ

، َوفِيِه اْنِقَطاٌع.  هخ َزبِيًبا. َرَواهخ اخْلَْمَسةخ ، َوتخْؤَخَذ َزَكاتخ َْرصخ النَّْخلخ َْرَص اْلِعنَبخ َكاَم ُيخ  ُيخ

ضعيف ضعفه أبو األربعة وهذا احلديث  وقفت عليه عندوإنام محد مل أَر احلديث يف مسند أ 

 .أبو حاتم وأبو زرعة :والرازيان وددا

 ويتعلق هبذا احلديث مسائل:

 املراد من اخلرص هو التخمني، ملحاولة تقدير كيل الرطب إذا كان متًرا. :املسألة األوىل 

وقد جاءت فيـه أحاديـث  ،مالك والشافعي وأمحدحكم اخلَْرص، هو جائز عند  :املسألة الثانية

 مرفوعة لكن ال تصح كام تقدم

إذا خرصتم فاتركوا هلم قدر "قال: وإنام العمدة يف اخلرص عىل ما ثبت عند مسدد عن عمر  

 ."ما يأكلون

احلكمة من اخلرص، تعلم بمعرفة أن صاحب النخل خمري بـني أمـرين يف طريقـة  :املسألة الثالثة

 إخراج زكاته:

يدع التمر والعنب حتى يتغري لونه، ثم بعد ذلك جيـذه فييـبس التمـر ويكـون أن  األمر األول:

العنب زبيًبا، فإذا بلغ النصاب أخرج زكاته بحسبه، ويف هـذه احلـال ال يأكـل مـن الرطـب يف 

النخل، ألن كله حمسوب من الزكاة، وإذا أكل منه أنقص مقدار ما يخزكى، فلذا ال جيوز أن يأكل 

ِرج حق الفقراء، ومثل هذا العنب. منه وإنام يأكل التمر قّدر الزكاة وُيخ  إذا يبس، بعد أن يخ

أن َُيرص التمر رطًبا يف النخل بمقداره متًرا يابًسا، فإذا بلغ نصاًبا تـرك مقـدار مـا  األمر الثاين:

ِرج الزكاة من الباقي بمقداره ولو كان الباقي بعد ذلك أقل من النصاب.  يأكله رطًبا، وُيخ
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هذان األمران فاحلكمة من اخلرص، أن يخمّكـن أصـحاب الرطـب والعنـب أن يـأكلوا إذا تبني 

رص فليس له إال األمر األول، ومقتىض األمر االول أن ال يأكل من الرطـب  منها، ألهنا إذا مل ُتخ

ع تيسـرًيا ورمحـة  علـم أن األمـر الثـاين وهـو اخلـرص خـالف األصـل، ورشخ والعنب، فبهذا يخ

 فهو ملصلحته.لصاحب الرطب والعنب 

أمجع العلامء الذين يرون اخلرص عـىل أن اخلـرص يكـون يف الرطـب والعنـب  :املسألة الرابعة

، واختلفوا فيام عدامها، والصواب أنه خاص هبام لفتوى عطـاء عنـد ابـن أيب عبد الربحكاه ابن 

، وقـد شيبة ويؤكد ذلك أن اخلرص إنام يكون يف الثمر للحاجة إليه قبل أن ييبس بخالف احلب

 تقدم أنه عىل الصحيح ال زكاة يف الثمر إال التمر والعنب.

يكون اخلرص يف العنب والرطب بتقدير العنب زبيًبا والرطب متًرا يابًسا، هذا  :املسألة اخلامسة

قّدر وُيسب لوال اخلرص فهو إًذا األصل الشافعية واحلنابلةقول  ، ويدل عىل هذا أنه هو الذي يخ

رج  إال يابًسا، سواء كان رطًبا أو عنًبا. وأن الثمر ال ُيخ

أمجع العلامء القائلون باخلرص عىل أن اخلرص للعنب والرطب إنام يكـون إذا  :املسألة السادسة

 بدا صالحه، قاله ابن عبد الرب.

إذا بلغ التمر باخلرص نصاًبا فإنه يخزكى لعموم األدلة، وإذا مل يبلغ نصاًبا فإنه ال  :املسألة السابعة

 فيه الزكاة، وقد تقدم الكالم عىل رشط النصاب.جيب 

بعد اخلرص يخرَتك لصاحب النخل والتمر مقدار ما يأكلون، ملا تقدم من أثر عمر  :املسألة الثامنة

 أمحد واسحاق وهو قول ملالك وقول للشافعي، وهبذا قال. 
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سب من النصاب، كام هو ظاهر كالم أهل العلم القـائلني  :املسألة التاسعة املقدار الذي يخرَتك ُيخ

 .، وهذا هو ظاهر أثر عمر بعض احلنابلةباخلرص، ونص عىل هذا 

سب يف الزكاة عىل الصحيح،  :املسألة العارشة ما تخِرك ألهل النخل والتمر أو ألهل العنب ال ُيخ

وقول طائفة من احلنابلـة كـابن قدامـة واملجـد ابـن الليث بن سعد وقول للشافعي وهذا قول 

قـدر عمـر ، وهو ظاهر أثر عمر تيمية ِسب من الزكاة ملا احتـاج أن يخ أن  ، وذلك أنه لو حخ

يخرتك هلم مقدار ما يأكلون، بل لرتك األمر مفتوًحا وهو أن يأكل ويتصدق بام شاؤوا ولو بكلـه، 

رج الزكاة متًرا ولو من مت  ر غريه.ألن املهم أن ُيخ

رَتك بعض الرطب والعنب لصـاحبها بعـد اخلـرص،  :املسألة احلادية عرشة ّدر أنه بعد أن يخ لو قخ

فإن التمر والعنب يكون بعد ذلك أقل من نصاب الزكاة، فإنه عىل الصحيح فيه زكاٌة نص عـىل 

ر والعنـب ، فإًذا ما يخرتك ألهل التم، وهو ظاهر أثر عمر بعض احلنابلة كاملجد ابن تيميةهذا 

سب يف الزكاة. سب يف النصاب وال ُيخ  ُيخ

مقدار ما يخرتك ألهـل التمـر يرجـع إىل اخلـارص، فيـرتك هلـم مقـدار مـا  :املسألة الثانية عرشة

قيد بالثلـث أو الربـع ألن احلـديث بعض احلنابلة كابن عقيلُيتاجون كام هو ظاهر قول  ، وال يخ

قّدره بالثلث وال بالربع. أثر عمر  ضعيٌف فيه كام تقدم، وما تقدم ذكره هو ظاهر  فإنه مل يخ

املالكيـة والشـافعية يكفي أن يكون اخلارص رجاًل واحـًدا، وهـذا قـول  :املسألة الثالثة عرشة

 ، ألنه ال دليل عىل اشرتاط اثنني أو أكثر.واحلنابلة واختيار ابن القيم

القول عند الشـافعية خبرًيا، كام هو يخشرتط أن يكون اخلارص مسلاًم أمينًا  :املسألة الرابعة عرشة

 ، فإن من كان أمينًا خبرًيا فهو القوي األمني الذي ُيصل به ضبط اخلرص.واحلنابلة
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قد يقوم باخلرص السعاة الذين جيلبون الزكـاة، وخـروجهم للخـرص : املسألة اخلامسة عرشة

قـول غري خروجهم لألخذ للزكاة، لذا أجرة اخلرص عىل صاحب النخـل أو العنـب كـام هـو 

 ، ألنه هو املستفيد من اخلرص.احلنابلة

، إذا كـان بالرشـوط يصح لصاحب النخل أو من يثـق بـه أن ُيرصـها :ةرشاملسألة السادسة ع

، وذلك أنـه ال دليـل يمنـع أن يكـون هـو نفسـه اخلـارص، إذا احلنابلةاملتقدمة، نص عىل هذا 

   توفرت فيه الرشوط أو اختار غريه ليخرص النخل.
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هِ  - 09 َعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ  -عليه وسلم صىل اهلل  -َأنَّ اْمَرَأًة َأَتِت النَّبِيَّ  ;َوَعْن َعْمِرو ْبِن شخ

َقاَلْت: اَل. َقاَل: « ?َأتخْعطنَِي َزَكاَة َهَذا»َوَمَعَها اْبنٌَة هَلَا، َويِف َيِد اْبنَتَِها ِمْسَكَتاِن ِمْن َذَهٍب، َفَقاَل هَلَا: 

َرِك اهللَّخ هِباَِم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِسَواَرْيِن ِمْن َنارٍ » َسوِّ ِك َأْن يخ خ اَم.« ?َأَيرسخ . َفَأْلَقْتهخ هخ َقِويٌّ ، َوإِْسنَادخ  َرَواهخ الثَّاَلَثةخ

: ِمْن َحِديِث َعائَِشَة. -  َحهخ احْلَاكِمخ  َوَصحَّ

وَل اهللَِّ!  ;َوَعْن أخمِّ َسَلَمَة َريِضَ اهللَّخ َعنَْها - 61 َا َكاَنْت َتْلَبسخ َأْوَضاًحا ِمْن َذَهٍب َفَقاَلْت: َيا َرسخ َأهنَّ

وَ  ، َفَلْيَس بَِكنْزٍ إِ »َفَقاَل:  ?َأَكنٌْز هخ ْيِت َزَكاَتهخ . «. َذا َأدَّ َحهخ احْلَاكِمخ ، َوَصحَّ ْطنِيخ اَرقخ َد، َوالدَّ  َرَواهخ َأبخو َداوخ

 :هذان احلديثان يتعلقان بزكاة احليل  

 املراد باحليل. : املسألة األوىل

 .هو حيل الذهب والفضة :  يلواملراد باحل

فاجلميع  قد اُتذته وهي تريد لباسه.  وأله ما يلبس سواء كانت املرأة البسة هو : واملراد باحليل 

اُتذته  قد لبس ذهبًا بطوهلا وهييعامل معاملة زكاة احليل حتى ولو كان كثريًا فمن النساء من ت

حد بعض النساء يف زواج ابنها أو أ كام يفعل هذا مناسباتال للتجارة وتريد أن تلبسه يف  حليا

 .تعامل معاملة زكاة احليل -أيضا –هذه ف أقارهبا

 :الكالم عىل ما يتعلق باألحاديث :  املسألة الثانية 

بيه عن جده وقد تقدم أن أحاديث ول فهو من حديث عمرو بن شعيب عن أما احلديث األأ 

 .بحكم جديد  ن تنفردإ ال اعتضادًا عمر بن شعيب عن أبيه عن جدة تصح إذا كانت 

 يف كتاب األموال ويف هذا احلديث انفردت بحكم جديد لذا قال أبو عبيد 
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) فأما احلديث املرفوع الذي ذكرناه أول هذا الباب، حني قال لليامنية ذات املسكتني من ذهب:  

أتعطني زكاته؟ فإن هذا احلديث ال نعلمه يروى إال من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه 

 قديام وحديثا(.

 .حكم جديد ي هذا احلديث انفراد بفف 

 

: ِمْن َحِديِث َعائَِشَة.قال  َحهخ احْلَاكِمخ  َوَصحَّ

و حسن وهو أيضًا من حديث عمرلكان أ داودولو عزي أليب  داود يبواحلديث موجود عند أ

  .وقد تقدم الكالم عليه بيه عند جدهبن شعيب عن أ

وَل اهللَِّ!  ;َوَعْن أخمِّ َسَلَمَة َريِضَ اهللَّخ َعنَْها قال َا َكاَنْت َتْلَبسخ َأْوَضاًحا ِمْن َذَهٍب َفَقاَلْت: َيا َرسخ َأهنَّ

وَ  ، َفَلْيَس بَِكنْزٍ »َفَقاَل:  ?َأَكنٌْز هخ ْيِت َزَكاَتهخ َحهخ «. إَِذا َأدَّ ، َوَصحَّ ْطنِيخ اَرقخ َد، َوالدَّ  . احْلَاكِمخ َرَواهخ َأبخو َداوخ

عن أم سلمة وقد ذكر عيل بن املديني أن عطاء مل يسمع أما حديث أم سلمة فهو من رواية عطاء 

 ؛يضًا ضعيفًا أ من أم سلمة فيكون احلديث

كالنسائي والرتمذي وابن اجلوزي وابن رجب يف رسالته عن -ذهب مجع من أهل العلم  الذ

 يث يف زكاة احليل إىل أنه مل يصح حد -اخلواتيم 

م عىل أن هذه قدم الكالو بن شعيب عن أبيه عن جده وتي عن طريق عمرأصح ما فيه ما رو و

 .يف االنفراد بحكم جديدالسلسة ال تقبل 

 :قولني  ، فقد تنازعوا يف هذه املسألة عىلالصحابة ريض اهلل عنهمما من جهة أ 
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ن فيها و بن العاص إىل أوعبداهلل بن عمرعبداهلل بن مسعود :ذهب اثنان من الصحابة ومها -0

 .كاة ز

ة فيها وهو قول محد عن مخسة من الصحابة أنه ال زكاوذهب مجهور الصحابة وقد قال أ-6

ريض اهلل عن مجيع صحابة م سلمة عبداهلل وعائشة وأ نس بن مالك وجابر بنعبداهلل بن عمر وأ

 حممد صىل اهلل عليه وسلم.

 .إىل أنه ال زكاة فيها خمسة من الصحابة ذهبوافـ 

 : ل العلم أما من جهة خالف أه 

 .ال زكاة فيها  أن محد يف رواية إىلفقد ذهب مالك والشافعي وأ-0

 .فيه زكاة  أبو حنيفة وأمحد يف رواية إىل أنوذهب -6

 ملا ييل:أنه ال زكاة فيها  -علمواهلل أ-وأصح القولني 

 .مل يصح حديث فيها  نهأاألول : ؛ األمر

ه األحكام ال والنساء أعلم هبذ ،اخلمسة من الصحابة من بينهم نساءهؤالء ن أ الثاين: األمرو 

أن فيها  يف تقديمه عىل من رأى حالنبي صىل اهلل عليه وسلم وهذا مرج سيام عائشة وهي زوج

 .زكاة

 .قد اُتذ للقنية فاحليل ما يلبس من ويؤيد ذلك أن  

وذكر هذا املرجح  (أن ما اُتذ للقنية ال زكاة فيه بخالف مامل يتخذ للقنية : ) وقاعدة الرشيعة

 .عالم املوقعنيوابن القيم يف كتاب أ موع الفتاوىابن تيمية كام يف جم اإلسالمشيخ 

 .ابن تيمية وابن القيم ذهبوا إىل أنه ال زكاة فيهاف 
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ِذينَ }مثل قوله تعاىل فإن قيل ما يقال يف العمومات   وهَنَا  َوالَّ نِْفقخ َة َواَل يخ َهَب َواْلِفضَّ وَن الذَّ َيْكنِزخ

ْم بَِعَذاٍب َألِيمٍ  هخ ْ  [ ؟43]التوبة:  {يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَبرشِّ

( أنه ال زكاة فيه ) قاعدة الرشيعة فة به اخلصوص وُيصصه أن ما اُتذ للقنيهذا عام يراد : يقال 

 .اهلل عليه وسلم   رسول اهلل صىل فتى يف ذلك مخسة من صحابةأ ال سيام وقد

 .ملا تقدم ذكره اأنه ال زكاة فيه -علمواهلل أ-فاألظهر 

وينبغي أن يعلم أن ما اُتذ حمرمًا من زكاة احليل أو من الذهب عمومًا ففيه زكاة :  مسألة

اإلمجاع اع حكى فإن فيها زكاة باإلمجامرأة لو أن رجاًل اُتذ آنية ذهب أو فضة أو : فمجاع باإل

 .الرب  ابن عبد

 الرب. اإلمجاع حكي اإلمجاع ابن عبدوكذلك لو اغتصب حيل ففيه زكاة ب
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ٍب  - 60  نْدخ َرَة ْبِن جخ ولخ اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َسمخ  -صىل اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َكاَن َرسخ

َنا رخ هخ  ;َيْأمخ دخ ِذي َنعخ َدَقَة ِمَن الَّ . َأْن نخْخِرَج الصَّ ٌ هخ َلنيِّ َد، َوإِْسنَادخ  لِْلَبْيِع. َرَواهخ َأبخو َداوخ

 .هو األمر الرابع هذا احلديث داللة عىل أن الزكاة تكون يف عروض التجارة وهذايف  

سناده جماهيل فهو ال يصح عنه صىل اهلل عليه وسلم فإن يف إ؛وهذا احلديث ال يصح إسناده  

والذهبي وغريمها فاإلسناد فيه جماهيل لذا قال خيص هذا احلافظ ابن حجر يف كتاب التل وذكر

 .سناده ضعيفواألصح أن يقال إ افظ إسناده لنياحل

صحابة رسول اهلل صىل اهلل  فتاوى:  يف عروض التجارة العمدةففبام أن احلديث مل يصح :  تنبيه

 :عليه وسلم

يف املحىل بإسناد خرجهام ابن حزم عروض التجارة عن عمر وابن عباس أ زكاة يف فقد صح 

 .عن ابن عمر يب شيبةوصح عند ابن أ، صحيح 

 .صىل اهلل عليه وسلم  صح عن ثالثة من صحابة رسول اهلل فقد

 .من أهل العلم االرب وابن قدامة وغريمه ذلك حكى اإلمجاع ابن عبد قد أمجع العلامء عىل

 ؟قد خالف يف قول له اً فإن قيل أن مالك:  تنبيه

نه مل ُيالف يف وجوب زكاة مالكًا موافق لبقية أهل العلم وأ أن عبد الربقد بني ابن : فيقال  

 .عروض التجارة

 .وباإلمجاعصىل اهلل عليه وسلم صحابة رسول اهلل  زكاة بفتاوى اعروض التجارة فيهف 

 : إذا تبني هذا وأن يف عروض التجارة زكاة  
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فإن عروض التجارة تعامل معاملة األموال من الذهب والفضة لذا تضم قيمتها إىل :  مسألة

 .أهل العلم حكى اإلمجاع ابن قدامةالذهب والفضة لتبلغ نصابًا بإمجاع 

 .مخس وثامنون غراماَ  -كام تقدم –هب نصاب الذ و 

 ،هذا ال زكاة فيهفن الذهب  غرامًا من عندك ثامننيأ فلو

كثر فإنه جيب وثامنني أو أ اإىل الثامنني بلغت مخس ضفتهلو أ من عروض التجارة ما لكن عندك 

 مجاع أهل العلم حكى اإلمجاع ابن قدامةزكاة بإ -أي : فيهام–يف الذهب والفضة ويف هذا املال 

 .أعياهنامن األثامن والقيمة ال  ُترج منو أن عروض التجارة وه ًئاشيا هذا يفيدن، 

 ؟هاو من قيمُترج من أعياهنا أ ة عروض التجارةتنازع العلامء هل زكالذا :  مسألة 

رج ُيشرتي فيها وقد بلغت نصابًا هل يبيعها وي -جواالت –هواتف نقالة  فلو أن عند رجل

 مال؟ ارج من القيمة مبلغأو ُي الزكاة هواتف جوال نقال

؛ اية محد يف روإىل هذا الشافعي ومالك يف قول وأ هنا ُترج من املال ذهبالقولني أصح عىل أ 

 .ثامهنا أوها قيموذلك أن املراد منها 

 .و الفضة النصاب إىل الذهب أويدل لذلك أهنا تضم يف بلوغ 

فضة أو  وعندهوحده ال يبلغ نصابًا شرتي عدد الت التي يبيعها ويواجلمن ا لو كان عند رجلف

، واملال وحده ال يبلغ نصابًا لكن لو ضم إىل عروض التجارة  و ذهب أو أموالمال أو فضة أ

 .لعلم كام تقدم بإمجاع أهل ا أن يضم فإذا بلغ اجلميع نصابًا فإن اجلميع يزكىيجب فلبلغ نصابًا 

  ها ال أعياهنا كام تقدم.ن الزكاة ُترج من قيمفنستفيد من هذا أ
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عروض جتارة وهذه العروض قيمتها بالنظر إىل  لو كان عند أحدهم :  هنا مسألة مهمةها وترد

س فإهنا ُترج ببلوغ أو العكفضة أنصاب الذهب ال تبلغ زكاة بخالف لو نظر إىل أنصاهبا من ال

 .محد للمساكني وإىل هذا ذهب أبو حنيفة وأ ظن هذا هو األحأل؛ نصاب أهيام 

زكاة وإذا بلغ عندك نصاب نصاب الفضة ففيه  أن الرشيعة بينت أنه إذا بلغ عندكويدل لذلك 

ن هذه تي قالت إلعموم الرشيعة ال ففيه الزكاة املال أي النصابنيبلغ الذهب ففيه زكاة فإذا 

 .األموال تزكى

مما يتعلق بعروض التجارة أن كل ما نويت أن تتخذه جتارة ففيه زكاة بعد ميض احلول و:  مسألة

 .جتارة فإن فيها زكاةنويتها ما دمت إذا بلغ نصابًا حتى لو مل تعرضه 

نه فإ يرتفع السعر ومكث ثالث سنوات ها للتجارة لكن انتظر حتىفلو عند أحدهم دار نوا

 .زكيها لكل سنةي

علها عروض جتارة أو للسكن وهو مرتدد يف أن جيدارًا أو أرضًا  لكن لو أن عند أحدهم 

 .فاألصل أنه ال زكاة فلذلك ال تزكى

  ينتقل من القنية إىل التجارة ومن التجارة إىل القنيةاملال الذي  : لة مهمةمسأ

  ...هل يزكى ومتى يزكى وكيف يزكى إىل آخره

  واخلالصة أن انتقال املال من القنية إىل التجارة ومن التجارة إىل القنية هلا أحوال ثالثة

 : احلال األوىل
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 زكاة ال قنية يكون فإنه أن يكون املال من عروض التجارة ثم أراد صاحبه أن جيعله من القنية 

 هذه أمثال يف األصل أن هذا عىل والدليل العلم أهل مجهور هذا إىل ذهب وقد النية بمجرد فيه

 للتجارة عرضت ملا إال زكاة فيها يكن ومل فيها زكاة ال أنه األموال

  للتجارة رجعت إىل أصلها فلام نوى أال يعرضها

 

 : احلال الثانية

أن يشرتي ماال بنية أنه للتجارة كأن يشرتي سيارة أو غريها بنية أهنا للتجارة فإن مثل هذا فيه 

  زكاة ألنه من عروض التجارة وهذا قول املذاهب األربعة

 

 -وهي حمل البحث وفيها إشكال-احلال الثالثة :

أن يكون للتجارة فإنه ال زكاة يف هذا املال بمجرد النية بل البد مال أُتذ للقنية فنوى صاحبه 

 أن يوجد مع النية عمل وهو أن تعرض للتجارة

فلو أن رجال اشرتى سيارة ليستعملها للقنية وكذلك لو اشرتى أرضا للقنية ألن يبني عليها ثم 

  رتفع قيمتها باعهابعد ذلك نوى يف نفسه أن يرتك السيارة عنده و أن ال يستعملها ومتى ما ا

  وكذا نوى يف األرض أن ال يبني عليها لكن متى ما ارتفع قيمتها باعها

   فمثل هذا ال زكاة فيه بمجرد النية بل البد أن يعرضها للبيع

  فال تكفي جمرد النية

 والدليل عىل هذا فتاوى التابعني

  فقد ثبت عند عبد الرزاق عن مجع من التابعني

  ينار و عطاءكطاووس وعمرو بن د
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 ذكر هذه اآلثار اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل وهي موجودة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح

  وجاء ما ُيالف ذلك عن الشعبي و النخعي لكن ال يصح إسناده إليهام

 وإنام الثابت ما تقدم

  احلنابلةوهذا مذهب مجاهري أهل العلم فهو قول احلنفية واملالكية والشافعية واملشهور عند 

  وهو قول اإلمام أمحد يف رواية واملشهور عن أمحد

 إال أن له رواية تدل عىل أن مثل هذا يزكى وهو قول إسحاق بن راهويه

  ذكر هذا إسحاق ابن منصور الكوسج عن اإلمام أمحد وعن إسحاق بن راهويه

  مما يدل عىل أن مثل هذا فيه زكاة بمجرد النية

  عليه فتاوى التابعني والصواب القول األول ألن

  بل ذكر العيني يف كتابه البناية اإلمجاع عىل هذا

  ولعله يريد واهلل أعلم إمجاع التابعني ومن قبلهم
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َرْيَرَة  - 66 وَل اهللَِّ  -َوَعْن َأيِب هخ َويِف »َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -ريض اهلل عنه: َأنَّ َرسخ

سخ  َكاِز: اخْلخمخ تََّفٌق َعَلْيِه.«. الرِّ   مخ

ام وجد من الدفن من الذهب أو غريه وعرف أنه ألهل ففن اجلاهلية هو دِ  املراد بالركاز: : أوال

 .مس اجلاهلية سواء وجد عليه أمارة أم ال، فإن فيه اخل

من العلامء كأيب حنيفة من يرى أن يف أن إال  وقد أمجع العلامء عىل هذا حكى اإلمجاع ابن قدامة

ألن يف احلديث قال )ويف  لفضة وأيضا املعادن لكن هذا مرجوحي من الذهب وااجلاهلية أدفن 

 .والركاز فيها فغاير بني املعادن  از اخلمس( واملعادن جبار أي ال يشءالرك

ألنه يعامل ؛بيت مال املسلمني  يفصح أقوال أهل العلم أ عىلمن الركاز اخلمس  ييرف:  ثالثا

أشبه ما يكون فهو أمحد و وإىل هذا ذهب أبو حنيفة لذي فاء من الكفار املال اء كمعاملة الفي

 .الذي قد غنم من الكفار باملال 

ألنه ال دليل عىل ذلك ففيه عىل أصح أقوال أهل العلم ؛ أن الركاز ليس له نصاب :  رابعا

 .قّل أو كثر اخلمس
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هِ  -64 َعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ يِف  -َقاَل  -صىل اهلل عليه وسلم  -َأنَّ النَّبِيَّ  ;َوَعْن َعْمِرو ْبِن شخ

ٌل يِف َخِرَبٍة:  ، َوإِْن َوَجْدَتهخ يِف َقْرَيٍة َغرْيِ »َكنٍْز َوَجَدهخ َرجخ ْفهخ وَنٍة، َفَعرِّ إِْن َوَجْدَتهخ يِف َقْرَيٍة َمْسكخ

وَنٍة، فَ  سخ َمْسكخ َكاِز: اخْلخمخ  َأْخَرَجهخ اْبنخ َماَجْه بِإِْسنَاٍد َحَسٍن. «. ِفيِه َويِف الرِّ

 مل أر احلديث عند ابن ماجه وأخرجه الشافعي وأخرج نحوه أبوداود يف سننه.

فقه هذا احلديث أنه لو وجد رجل كنزًا يف قرية غري مدفون ألن الركاز مدفون وهذا غري و

ة جاهلية فوجد هذا الكنز يف خربة ال يعرف هلا أهل بخالف خربمدفون ويف بعض الروايات 

ل معاملة ئة سنة وإذا كانت من اجلاهلية فهذا أوىل فمثل هذا يعاماإذا عرف أهلها ولو قبل م

خرجه سعيد بن منصور فتى هبذا عىل بن أيب طالب ريض اهلل عنه كام الركاز وفيه اخلمس وقد أ

بإسناده احلافظ يف كتابه التلخيص الكبري ألجل هذا تقبل  سناد صحيح ونقل األثريف سننه بإ

يضًا يدل عليها املعنى وأ ألهنا معضودة بفتوى عيل؛ عن جده بيه و بن شعيب عن أرواية عمر

ا تكون للمدفون من جهة أهنا شبيهة بالركاز إال أن الركاز مدفون وهذا غري مدفون وهذا أيض

 .مارات اجلاهلية ولو مل تكن عليه أ

قرية  ف أهلها يفما وجد يف خربة ال يعرف أهل ففيها اخلمس بخالف لو عرأن : املقصود ف

هلها قبل سنني فإنه ال بد أن تعطي ألهلها وإذا كانت يف قرية مسكونة فإهنا مسكونة ولو عرف أ

 .تعرف وإىل هذا احلكم ذهب الشافعية واحلنابلة
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وَل اهللَِّ  ريض اهلل -َوَعْن باَِلِل ْبِن احْلَاِرِث -63 َأَخَذ ِمَن  -صىل اهلل عليه وسلم  -عنه: َأنَّ َرسخ

َد. َدَقَة. َرَواهخ َأبخو َداوخ   املََْعاِدِن اْلَقَبلِيَِّة الصَّ

ن النبي صىل اهلل عليه وسلم ي والبيهقي فهو ال يصح ععمام الشافواحلديث ضعيف ضعفه اإل

 . مما يزكى املعادن فيها زكاة وهذا هو اليشء اخلامسفك ومع ذل

اهلل أن عمر بن عبدالعزيز كتب  ادن زكاة ما ثبت عند البيهقي رمحهويدل عىل أن يف املع:  مسألة

  إىل األمصار بأن يزكوا املعادن

ا مزية ألنه كان يف كتابة االستذكار أن رسائل عمر بن عبدالعزيز هل عبد الربوقد ذكر ابن :  تنبيه

 .جيمع من عنده من علامء التابعني ثم بعد ذلك يكتب الكتاب والرسائل ويرسل إىل األمصار 

 ول التابعني أن يف املعادن زكاة هذا قف

لنبي صىل اهلل عليه وسلم وال الصحابة ننتقل  لنجد يف املسألة قوالمورون إذا مل نحن مأ:  تنبيه

وهو يف مناقب اإلمام أمحد بن اجلوزي ه امام أمحد فيام نقله عناإل إىل قول التابعني كام ذكر هذا

 تفسري وغريه.يف الابن تيمية وهو قول الشافعي  وقالقول الشافعي 

 خمتلفتأويل  وأيضًا ابن قتيبة يف هذا يف أواخر رده عىل برش املرييس وللدرامي كالم عظيم عىل

نتبع سبيل  نمأمورون بأإذا مل يوجد يف الباب إال هم ونحن  قول التابعني عمدةاحلديث ف

 يف هذه املسألة، رفع ما نعرفه من سبيل املؤمنني املؤمنني وهذا أعلم وأ

 .محد يف روايةة ذهب اإلمام أن يف املعادن زكاوإىل القول بأ

  ؟لكن ما املراد باملعادن:  االوىل سألةامل 

 .املعادنفإنه يعد من املعادن كل ما كان يف األرض مما ينفع وليس منها كاحلديد 
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محد والفضة وهذا قول مالك والشافعي وأنصاب الذهب  هو املعادننصاب و:  املسالة الثانية

 .قداره بمقدار الذهب أو الفضة فإن فيه زكاة ألن هذا نصابه من املعادن ما يكون مفإذا كان 

رسالة عمر بن عبدالعزيز كتاب ويضًا مقدار ما ُيرج منه ربع العرش كام يف وأاملسألة الثالثة : 

 .وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد اهلل  رمحه

 .انتهى الكالم عىل ما يزكى وهي مخسة كام تقدموهبذا 
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 زكاة األسهم. :مسألة 

 :سهم من حيث اجلملة نوعان األفينبغي أن تصغر لفهم زكاة األسهم فإنه  

 .هنااجر بأعييتاالنوع األول : أسهم 

 .جها النوع الثاين : أسهم يتاجر بغلتها ونتا

فأخذنا نشرتي لف ريال لف ريال فصار عندنا مخسامئة أائة أفلو اجتمع مخسة منا وكل منا دفع م

 فإنه يزكىذا بلغ نصابًا إف فمثل هذه إذا مىض احلول ينظرة يف أعياهنا رمالبس ونبيعها فهذه جتا

زكي املليون ن لف ريال وإذا قدرنا مليونئة أزكي امللف ريال فإننا نئة أإذا قدرنا املوجود بمف

 .ها يف نفسها ببيعها ورشائسهم جتارهتا عرش هذه أبإخراج ربع ال

لذي تقدم هذا املبلغ اأن لو فتكون التجارة يف غلتها ونتاجها  التياألسهم  أما النوع الثاين وهي

 ،أو كان عندنا حمالت مغاسل للثياباب ينا به مغاسل للثياشرت -ألف ريال  511-ذكره 

يف املغاسل نفسها وإنام الزكاة  رتىألنه ال يباع ويش؛ال زكاة فيها محالت مغاسل الثياب هذه ف

يف غلتها بعد أن يميض عليها حول وعىل هذا فقس فكل ما يقال من األسهم البد من النظر يف 

و يف يه فبحسبه ينظر هل يف نفسه زكاة أنوع التجارة ونوع األمر الذي اشرتكوا واستهموا ف

                                              .غلتها
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 َبابخ َصَدَقِة اْلِفْطرِ 

ولخ اهللَِّ  -65 اَم َقاَل: َفَرَض َرسخ َمَر َريِضَ اهللَّخ َعنْهخ َزَكاَة اْلِفْطِر،  -صىل اهلل عليه وسلم  -َعِن اْبِن عخ

ِغرِي، َواْلَكبرِيِ  َكِر، َواأْلخْنَثى، َوالصَّ ، َوالذَّ ، ِمَن َصاًعا ِمْن مَتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي: َعىَل اْلَعْبِد َواحْلخرِّ

تََّفٌق َعَلْيِه. املْخْس  اَلِة. مخ وِج النَّاِس إىَِل الصَّ رخ  لِِمنَي،َوَأَمَر هِبَا َأْن تخَؤدَّى َقْبَل خخ

 :باب صدقة الفطرقوله : 

 .املراد هبذا الباب األحكام املتعلقة بصدقة الفطر :  أي 

علق باألشخاص بخالف أن صدقة الفطر تتقة األموال ومن الفروق بني صدقة الفطر وصد

 إلخ.أو باخلارج من األرض  امن ونحوها فإهنا تتعلق باألموالا قبل يف األثخذناهدقة التي أالص

 الفطر واجبة بالسنة واإلمجاع : وصدقة:  املسألة األوىل 

ولخ اهللَِّ  : ) ن ابن عمر قالفإهذا احلديث فأما السنة : ف َزَكاَة  -صىل اهلل عليه وسلم  -َفَرَض َرسخ

 .فقوله فرض يدل عىل الوجوب اْلِفْطِر(  

وغريمها من  عبد الرببن اوسحاق العلامء عىل وجوهبا حكى اإلمجاع إوقد أمجع أما اإلمجاع : 

 .أهل العلم

َكِر، َواأْلخْنَثى، وقال يف احلدي  ، َوالذَّ ث : )َصاًعا ِمْن مَتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي: َعىَل اْلَعْبِد َواحْلخرِّ

ِغرِي، سلم موجود صغر أم كل م هذا يدل عىل أهنا واجبة عىلَواْلَكبرِِي، ِمَن امْلخْسلِِمنَي ( ف َوالصَّ

 .مجاع ملا تقدم وهذا باإلكرب

 أم ال ؟ احلمل لكن اختلف العلامء هل صدقة الفطر واجبة عناملسألة الثانية :
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أيب حنيفة يف املسألة قوالن وأصح القولني أن صدقة الفطر عن احلمل مستحبة وهذا قول  

 ومالك والشافعي وأمحد يف رواية .

ن يب قالبة قال كاة عن أإسناده وإنام صح عند ابن أيب شيب ك أثر عثامن لكن ال يصحوجاء يف ذل 

أن صدقة الفطر فدل هذا عىل  ،مل أي كان الصحابةيعجبهم أن ُيرجون الصدقة عن احل

 .ملمستحبة عن احل

يومه  واملراد بالغني الذي جيد قوت: قري عىل الغني والف جتبالفطر وصدقة  املسألة الثالثة : 

 وهذا رين أبا هريرة أوجبها عىل الغني والفقيلته ويدل لذلك ما ثبت عند عبدالرزاق أول

لكن برشط أن يكون واجدًا لقوت يومه يف  مذهب مالك والشافعي وأمحد خالفًا أليب حنيفة

 وليلته.ذاك اليوم 

آخر يوم من رمضان وهذا قول مالك بغروب شمس  الفطر صدقة جتب واملسألة الرابعة :  

ويرتتب عىل  يوم العيدوالشافعي وأمحد خالفًا أليب حنيفة الذي يرى أهنا جتب بدخول فجر 

يوم من  آخرأهنا جتب بغروب شمس  -واهلل أعلم-هذا اخلالف مسائل و أصح هذين القولني 

 .رمضان أي بدخول ليلة يوم العيد

فعلقها  (صدقة فطر رمضان)قال  من حديث ابن عمر يف رواية مسلم والدليل عيل هذا أنه 

 فإذا مات ُترج من تركته .ب عليه ا جتإذا غربت الشمس عىل كل حي فإهنفبرمضان 

 . ب إال بدخول فجر يوم العيدأما عىل قول أيب حنيفة فإهنا ال جت 

ب عليه نفقته ويدل لذلك ما ييل من جت رجل وعىلوصدقة الفطر واجبة عىل ال املسألة اخلامسة :

:  



62 

 

الذي جتب عليه النفقة يف حق  وليه عىل أن صدقة الصغري عىلأن العلامء أمجعوا  : األمر األول

الرجل ومن حتت  بة عىلهذا يدل عىل أن صدقة الفطر واجفحكى هذا ابن عبد الرب .  الصغري

  .ب عليه أن ينفق عليهميده ممن جي

أهنا البد أن ُترج صدقة الفطر عن العبد الذي مل  اإلمجاع عىل قدامةابن  : حكىالثاينواألمر 

عليه  ىل من حتت يده ممن جتبالرجل وع هذا يؤكد أن صدقة الفطر واجبة عىلف ،يتخذ للتجارة

 .نفقته عليهم 

ة الفطر هنا كانت ُترج صدقكد هذا أنه ثبت يف املطالب العالية عن أسامء أويؤاألمر الثالث : 

رقيق زوجته  من تنفق عليهم بل أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان ُيرج عن رقيقه وعن عنها وعن

فقة مثل بعض جيوز أن ُترج عمن ال جتب عليهم النعىل أنه  هذا يدلفبستانه  الذين يعملون يف

 ليسوان اخلدم أل؛ األصل أنه ال جيب عليه  معن اخلدم الذين عنده الناس اليوم ُيرجوهنا

صح  بإذهنم لكن لو أخرج عنهم، هبم ليخدموا  يف بيته  مملوكني فنفقتهم ال جتب عىل من أتى

ورقيق زوجته الذين كانوا يعملون يف مزرعته ُيرج عن لفعل ابن عمر ريض اهلل عنه أنه كان 

 وبستانه . 

اَلِة.قوله ) وِج النَّاِس إىَِل الصَّ رخ  متفق عليه. (َوَأَمَر هِبَا َأْن تخَؤدَّى َقْبَل خخ

ا َأْن الذهاب إىل الصالة لقوله )ن األفضل أن ُترج قبل عىل هذا املذاهب األربعة أ َوَأَمَر هِبَ

اَلِة. وِج النَّاِس إىَِل الصَّ رخ َؤدَّى َقْبَل خخ ( وأيضًا يصح أن ُترج قبل العيد بيوم أو بيومني لثبوته تخ

 عن ابن عمر ريض اهلل عنهام، ي مالك وغريه و يف البخار دعن ابن عمر ريض اهلل عنه عن
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أو من  ،أول السنةإما من  صدقة الفطر تنازع العلامء يف وقت ابتداء إخراج  املسألة السادسة :

  .قبل العيد بيوم أو يومنيأو  ،أو منتصف رمضان   ،أول رمضان

 :يف املسألة أقوال أربعة

 ألن النبي صيل اهلل عليه؛ها واهلل أعلم أنه يصح إخراجها من أول يوم من رمضان لعل أقوا 

فلو قدر أن  لقول ذهب الشافعي رمحه اهلل تعاىلهذا ا وسلم علق صدقت الفطر برمضان وإىل

ألن النبي صيل اهلل عليه ، -واهلل أعلم-فهي جتزئرمضان  اخلامس مناليوم يف  هارجاًل أخرج

أن من أراد أن يتقدم فليتقدم حوط األوإن كان فطر بصدقة فطر رمضان وسلم علق صدقة ال

 قبل العيد بيوم أو يومني.

 .ه الصحابةفعلما  أن يفعلو

ْطنِيِّ بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف:  قوله : اَرقخ ْم َعِن الطََّواِف يِف »َواِلْبِن َعِديٍّ ]ِمْن َوْجٍه آَخَر[ ، َوالدَّ اْغنخوهخ

 «. َهَذا اْلَيْومِ 

 .ابن حجر احلافظ  ة كام بنيفيضعوهذه الزيادة  هذا احلديث 

من عنده ما يفضل عىل قوت يومه وبعض العلامء يذكر  أن صدقة الفطر جتب عىل ذكر العلامء 

عند هبذا  قد ذكر بعض الفقهاء أن أول من أتىغري ذلك و ُيتاج إليه يف طلب العلم إىل ماو

د الفقهاء األولني ذكر هذا ليس موجودًا عن إلخ)يف طلبه للعلم(  ةرقي وأن لفظاحلنابلة اخل

 م . بعض أهل العل
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نَّا نخْعطِيَها يِف َزَماِن النَّبِيِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلخْدِريِّ -62 صىل اهلل عليه  -َقاَل: كخ

تََّفٌق َصاًعا ِمْن َطَعاٍم، َأْو َصاًعا ِمْن مَتٍْر، َأْو  -وسلم  َصاًعا ِمْن َشِعرٍي، َأْو َصاًعا ِمْن َزبِيٍب. مخ

 «.َعَلْيِه.َويِف ِرَواَيٍة: َأْو َصاًعا ِمْن َأِقطٍ 

وِل اهللَِّ.  هخ يِف َزَمِن َرسخ نْتخ أخْخِرجخ هخ َكاَم كخ ا َأَنا َفاَل َأَزالخ أخْخِرجخ  َقاَل َأبخو َسِعيٍد: َأمَّ

َد: اَل أخْخِرجخ َأَبًدا إاِلَّ َصاًعا.   َوأِليَِب َداوخ

 ومعادلته للصاع من غريه.نصف الصاع من الرب  تنازع العلامء يفاملسألة األوىل : 

صاع إال جيزئ ال فيام عدا الرب كالتمر والشعري أنه أمجعوا العلامء  وحترير حمل النزاع  أن

 ؟ ا كغريهُيرج صاعً  م هل جيزئ فيه نصف صاع أالربواختلفوا يف 

 :ألة قوالنيف املس

 أنه البد يف الرب من صاع كغريه لعموم حديث ابن عمر املتقدم -لمواهلل أع-وأصح القولني  

 . سعيد هذا وحديث أيب

 :قالملا كام يف البخاري  وظاهر مذهب أيب سعيد وابن عمروقد حصل بني الصحابة خالف 

ون أن األمر وأيب سعيد أهنم ير ذهب ابن عمرأن م ظاهرهمن بر. نصف صاع به ناس ال فعدل

 . أنه صاع من كل يشء: عىل أصله أي  اٍق ب

 .قول مالك والشافعي وأمحد وهو  رهذا مذهب اجلمهوو هلل أعلموهذا األظهر وا

 ؟املراد قوت البلددقة الفطر خمصوصة بام ذكر أو هل ص ة الثانية :املسأل

هذه األمور ألهنا قوت  ألن الرشيعة معاين وذكرت ؛البلد األظهر واهلل أعلم أن املراد قوت 

أنه ُيرج من قوت البلد وليس خاصًا بام  املالكية والشافعية واحلنابلة إىلهذا ذهب  البلد وإىل
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أن يشرتيه فال يلزم  إلخأقط ذكر فلو قدر أن هناك مكانًا بعيدًا ال يوجد فيه متر وال شعري وال 

 عىل ويدل إنام ُيرجه من قوت بلده بالده بالد املسلمني األخرى إىلنقله من يأيت به أو ي حتى

 .هذا املعنى املتقدم

ن أل؛ر كم قيمة الصاع ثم ُيرج ماالً دقهل ُيرج بدل الصاع مال ؟ يعني  ي  لة الثالثة :املسأ 

 ؟املال أكثر ُيتاج إىل الفقري

طعام ومن قوت من  اأنه ال جيزئ إال أن ُيرج صاعً  أصح القولني :و ملسألة فيها قوالنهذه ا

 .القول بأن املال ال جيزئ وإنام البد من صاع ذهب مالك والشافعي وأمحد  البلد كام تقدم وإىل

موال وصدقة أن الرشيعة ذكرته صاعًا وأن هناك فرقًا بني صدقة األ :ووجه صحة هذا القول

 .الفطر 

 ومنه عروض التجارة بخالف صدقة الفطر السيام أن صدقةصدقة األموال ُترج ماالً منه ف

 .ال توجد لو كان األمر معلقًا باملال  فيه إظهار لشعرية ف إلخالفطر إخراج الصاع من الطعام 

ومما يدل عىل ذلك ما ذكره اخلطايب أن قيمة صاع التمر ُيتلف عن قيمة صاع الشعري فدل هذا 

 عىل أن املال غري مراد.

 .علم ال جيزئ املال لذا واهلل أ

 لكن ال يصح له أن يبيعه عىل من تصدقللفقري أن يبيع وأن يستفيد من املال  : املسألة  الرابعة

ملا ثبت يف البخاري عن عمر ريض اهلل عنه، يقول: محلت عىل فرس يف سبيل اهلل، فأضاعه عليه 

الذي كان عنده، فأردت أن أشرتيه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صىل اهلل عليه 
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ال تشرتي، وال تعد يف صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد يف صدقته »وسلم فقال: 

 .هذا القول ذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل وإىل، « كالعائد يف قيئه

تعطى وُترج صدقة الفطر ملن تعطى الزكاة الواجب املعروفة وهي  : املسألة اخلامسة 

َفِة  } قال اهلل تعاىل:لألصناف الثامنية   َوامْلََساكنِِي َواْلَعاِملنَِي َعَلْيَها َوامْلخَؤلَّ
ِ
َقَراء َدَقاتخ لِْلفخ اَم الصَّ إِنَّ

خ  لخوهبخ بِيِل َفِريَضًة ِمَن اهللَِّ َواهللَّخ َعلِيٌم َحكِيقخ َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اهللَِّ َواْبِن السَّ  {ٌم ْم َويِف الرِّ

دليل والذي  اكني ُيتاج إىلهذا املذاهب األربعة وحيرها بالفقراء واملس وعىل[ 21]التوبة: 

ومل أر يف كالم السابقني حيرها  مجيع األصناف الثامنيةا تكون يف املذاهب األربعة أهن درأيته عن

  يف الفقراء واملساكني.

أنه ألكثر من رجل أن يدفعوا صدقتهم وهي بل إن العلامء ذكروا مسألة املسألة السادسة : 

 .لواحد يعني صدقة الفطر وعىل هذا إمجاع أهل العلم
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ولخ اهللَِّ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ اهللَّخ  - 67  اَم َقاَل: َفَرَض َرسخ َزَكاَة  -صىل اهلل عليه وسلم  -َعنْهخ

اَلِة َفِهَي َزَكاةٌ  ;اْلِفْطرِ  اَها َقْبَل الصَّ َفِث، َوطخْعَمًة لِْلَمَساكنِِي، َفَمْن َأدَّ ائِِم ِمَن اللَّْغِو َوالرَّ  طخْهَرًة لِلصَّ

اَلِة  اَها َبْعَد الصَّ َد، َواْبنخ َماَجْه، َمْقبخوَلٌة، َوَمْن َأدَّ َدَقاِت. َرَواهخ َأبخو َداوخ َفِهَي َصَدَقٌة ِمَن الصَّ

. َحهخ احْلَاكِمخ  َوَصحَّ

والين وأبو يزيد اخلوالين مل أبا يزيد اخل هإسناد ر واهلل أعلم أن احلديث ال يصح ألن يفاألظه

 .معترب  يوثقه

 ؟  العيد صالةُترج صدقة الفطر بعد لذا هل يصح أن لة األوىل : املسأ

ذا اثنان من التابعني أفتى هبذا هب ه يصح أن ُيرجها بعد الصالة وأفتىذهبت املذاهب األربعة أن

بإسناد  ميرسة الكويف أخرجه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح وأبو أيب شيبةبن اخرجه ابن سريين أ

 صحيح . 

استدل الشافعي بأن النبي صيل اهلل عليه وسلم قال)أمر هبا أن ُترج وتخرج بعد صالة الفطر ف

 .ينتهي بغروب الشمسويوم العيد يوم العيد( فذكره ليوم العيد قال الشافعي 

 .تخرج يف اليوم كله ف

بن امجاع يوم العيد بإمجاع العلامء حكى اإلثم ال جيوز له أن يتعمد إخراجها بعد  لة الثانية :املسأ

ها أو تعمد جيب سيإلمجاع املتقدم لكن لو قدر أنه نثم لولو أخرها بعد يوم العيد فهو آن رسال

 ربعة .متعلق بذمته وعىل هذا املذاهب األهنا واجب ن ُيرجها ألاهلل وأ أن يتوب إىل
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عِ    َبابخ َصَدَقِة التََّطوخ

َرْيَرَة  - 61 مخ »َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -َعِن النَّبِيِّ  -ريض اهلل عنه  -َعْن َأيِب هخ ظِلخهخ َسْبَعٌة يخ

ِه َيْوَم اَل ظِلَّ إاِلَّ ظِلخهخ ...  َق بَِصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّى »َفَذَكَر احْلَِديَث َوفِيِه: «. اهللَّخ يِف ظِلِّ ٌل َتَصدَّ َوَرجخ

هخ َما تخنِْفقخ َيِمينخهخ اَل َتْعلَ  تََّفٌق َعَلْيِه. «. َم ِشاَملخ  مخ

 .تعلق بالصدقات الواجبات انتقل إىل صدقة التطوعي باماملصنف  ىانتهملا 

وهذا احلديث يدل عىل استحباب إخفاء صدقة التطوع، وهذا أمر جممع عليه  املسألة األوىل : 

واجبة تظهر والصدقة عىل أن الصدقة ال اإلمجاعبن بطال ا حكى اإلمجاع ابن بطال بل وحكى

بخالف الصدقة املستحبة ُتفى، فمثل صدقات الفطر تظهر وصدقة املال تظهر وال ُتفى 

  ،هاإنه يستحب إخفاؤاملستحبة ف

نِْفقخ َيِمينخهخ )وقوله املسألة الثانية :  هخ َما تخ نه ليس املراد به حقيقة األمر بحيث إ (َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشاَملخ

 ةاملبالغة يف إخفاء هذه الصدقة املستحببه تريد أن ُترجه يمينه وإنام املراد ُيفي عن شامله ما 

كل الصحيحني رشح البخاري وابن اجلوزي يف رشح مشصدقة التطوع ذكر هذا ابن بطال يف 

 فتح الباري وابن رجب يف 

الرواية املشهورة ما واذة لكنها ش (ال تعلم يمينه ما تنفق شامله )حتىوجاءت يف رواية يف مسلم 

 .تقدم ذكره 

ا الظل املراد به هنا ظل العرش كام يدل عىل هذا كالم أئمة السنه فقد ذكر هذ املسألة الثالثة : 

وذكره مجاعة  عبد الربع من كتبه وذكره ابن يف مواضوابن القيم  ابن تيمية كام يف جمموع الفتاوى

عرشه  يف ظل :)يس قالرسعيد بن منصور عن سلامن الفا يف سنن وجاءت يف ذلك رواية
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املعروف عن أهل السنة أن املراد ظل هو سنادها ضعيفًا ولكن هذا حسنه احلافظ وإن كان إو(

 . عروف عن أهل السنةاملهلل فهذا خالف ن املراد ظل اومن قال بأالعرش وليس املراد ظل اهلل 
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ْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  - 69 وَل اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن عخ  -صىل اهلل عليه وسلم  -َقاَل: َسِمْعتخ َرسخ

 : ولخ ْفَصَل َبنْيَ النَّاسِ »َيقخ لخ اْمِرٍئ يِف ظِلِّ َصَدَقتِِه َحتَّى يخ . «. كخ  َرَواهخ اْبنخ ِحبَّاَن َواحْلَاكِمخ

يف  لناس يوم القيامة يكونونفضل الصدقة بأن ا وظاهر إسناد احلديث الصحة فهذا يدل عىل 

 دقاهتم . نسأل اهلل الكريم من فضله .ظل ص
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، َعِن النَّبِيِّ  - 41 اَم »َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -َوَعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلخْدِريِّ ْسلٍِم َكَسا َأيخ  مخ

ْسلاًِم[  وٍع َأْطَعَمهخ اهللَّخ  ]مخ ْسلاًِم َعىَل جخ ْسلٍِم َأْطَعَم مخ اَم مخ رْضِ اجْلَنَِّة، َوَأيخ ْرٍي َكَساهخ اهللَّخ ِمْن خخ  َثْوًبا َعىَل عخ

ِحيِق املَْْختخومِ  ْسلاًِم َعىَل َظَمإٍ َسَقاهخ اهللَّخ ِمْن الرَّ ْسلٍِم َسَقى مخ اَم مخ َد َروَ «. ِمْن ثاَِمِر اجْلَنَِّة، َوَأيخ اهخ َأبخو َداوخ

 َويِف إِْسنَاِدِه لنٌِي. 

فضل الصدقة وأن اجلزاء من جنس العمل ومعنى خرض اجلنة أي كساه  هذا احلديث يدل عىل 

 اهلل ثوبًا أخرض يف اجلنة . 

 -وهو ضعيف -العويف سعدبن يرجع إىل رواية عطية  وهو خطأث واهلل أعلم ال يصح واحلدي

 .يف العلل وقد رجح وقفه الرتمذي وأبو حاتم نادهيصح إس ثم ال موقوًفاعن أيب سعيد 
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اْلَيدخ »َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -َعِن النَّبِيِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم  - 40

َدَقِة َعْن َظْهِر ِغنًى، َوَمْن َيْسَتْعفِ  ، َوَخرْيخ الصَّ ولخ ْفىَل، َواْبَدْأ بَِمْن َتعخ ْلَيا َخرْيٌ ِمَن اْلَيِد السخ هخ اْلعخ ِعفَّ ْف يخ

ْغنِِه اهللَّخ اهللَّخ، َوَمْن يَ  .«. ْسَتْغِن يخ تََّفٌق َعَلْيِه، َواللَّْفظخ لِْلبخَخاِريِّ  مخ

أي اليد  )اليد العليا خري من اليد السفىل(املراد من هذا احلديث بيان فضل الصدقة ألنه قال  

ول أي أول ما يبدأ به من جتب عليه النفقة فهم ابدأ بمن تع:  من اليد اآلخذة وقال املنفقة خري

 .مقدمون عىل غريهم 

حاجة بحيث  أفضل الصدقة ما كانت عن غنى ال عن :وقوله)خري الصدقة عن ظهر غنى( أي

 .ع من هلم حقوقيأن يعوهلم أو يض ع من جيب عليهنه يضيّ إ

ن يعوهلم ب عليه أع من جيوقد ذهب الشافعي رمحه اهلل تعاىل إىل أنه يتصدق حتى لو ضيّ  

ضيع حقوق غريه ومل يرد حقوق الناس إليهم يف مقابل أنه تصدق لكن الذي ذهب لو  وكذلك

الصديق واحلنابلة أن هذا ال يصح واستدل الشافعية بأن أبا بكر ليه اجلمهور كاحلنفية واملالكية إ

 ابن حجر يف اباجلو هذا ثم ابن حجر وأشار إىل قدامةذلك ابن  نفق كل ماله . لكن رد عىلأ

املال الذي معه وقتها وإال فإن هو فتح الباري أن أبا بكر الصديق كان تاجرًا فالذي أنفقه كله 

س بامل فإنه من كان يطالبه النافالواجب  ة لذا ال يصح أن يقدم املستحب عىلجتارته مستمر

وأوالد فهو من ينفق عليهم من زوجة الصدقة وكذلك من كان حتته  يقدم إعطاء الناس عىل

 الصدقة . مقدم عىل

أن الواجب أن يقوم  بل املراديبالغ يف االنفاق عىل من حتته ويضيع الصدقة وليس املراد  أن  

 بحقهم عرفًا وبعد ذلك يتصدق . 
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َرْيَرَة  - 46 َدَقِة َأْفَضلخ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َأيِب هخ وَل اهللَِّ: َأيخ الصَّ اَل: قَ  ?َقاَل: ِقيَل َيا َرسخ

ولخ » ، َواْبَدْأ بَِمْن َتعخ ْهدخ املْخِقلِّ َزْيَمَة، َواْبنخ ِحبَّاَن، «. جخ َحهخ اْبنخ خخ َد، َوَصحَّ ، َوَأبخو َداوخ َأْخَرَجهخ َأمْحَدخ

 .  َواحْلَاكِمخ

 تقوية مذهب الشافعية . وصحح احلديث األلباين رمحه اهلل وكأن احلافظ أورد هذا ليشري إىل

هذا  بمن تعول ( لكن أجاب عىل أ)جهد املقل وابد: قة عن فقر ألنه قال الصد وهو استحباب

فضل عن النفقة الواجبة وهذا املراد أي ما : ابن اجلوزي يف رشح مشكل الصحيحني وقال 

)جهد املقل( : وهنا قال  (وخري الصدقة عن ظهر غنى: )قال ألنه مقتىض اجلمع بني احلديثني 

 النفقة الواجبة فيتصدق به .  عىل فمقتىض اجلمع أن يقال ما زاد
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ولخ اهللَِّ  - 44 قخوا»صىل اهلل عليه وسلم:  -َوَعنْهخ َقاَل: َقاَل َرسخ وَل اهللَِّ، «َتَصدَّ ٌل: َيا َرسخ ، َفَقاَل َرجخ

ْق بِِه َعىَل َنْفِسَك »َقاَل:  ?ِعنِْدي ِدينَارٌ  ، َقاَل: «َتَصدَّ ْق بِِه »، َقاَل: ِعنِْدي آَخرخ «  َعىَل َوَلِدكَ َتَصدَّ

، ْق بِِه َعىَل زوجتك»َقاَل:  َقاَل: ِعنِْدي آَخرخ ْق بِِه َعىَل َخاِدِمَك »َقاَل:  « َتَصدَّ َقاَل: ِعنِْدي « َتَصدَّ

، َقاَل:  . «. َأْنَت َأْبيَرخ »آَخرخ َحهخ اْبنخ ِحبَّاَن َواحْلَاكِمخ ، َوَصحَّ َد َوالنََّسائِيخ  َرَواهخ َأبخو َداوخ

 .ي عن أيب هريرة وهذه السلسلة فيها ضعف طريق حممد بن عجالن عن املقرب منهذا احلديث 

بن مسعود مع ا قصة امرأة ويدل عليهبدأ بمن تعول ( صحيح ألنه قال )احلديث ا لكن معنى

ما سبق  هاألقارب أفضل من غريهم فام دل عليه احلديث يؤكد ابن مسعود يف أن الصدقة عىل

 .وما سيأيت بعد
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 ا َأْنَفَقِت املَْْرَأةخ إِذَ »صىل اهلل عليه وسلم:  -َوَعْن َعائَِشَة َريِضَ اهللَّخ َعنَْها َقاَلْت: َقاَل النَّبِيخ  - 43

َها باَِم َأْنَفَقْت َولَِزْوِجهَ  ْفِسَدٍة، َكاَن هَلَا َأْجرخ هخ باَِم اْكَتَسَب، ِمْن َطَعاِم َبْيتَِها، َغرْيَ مخ َولِْلَخاِزِن  ا َأْجرخ

ْم َأْجَر َبْعٍض َشْيًئا هخ صخ َبْعضخ تََّفٌق َعَلْيهِ «. ِمْثلخ َذلَِك، َواَل َينْقخ  .مخ

 وذكر يس ماهلا ذكر هذا  اخلطايب هذا احلديث يدل عىل أهنا إذا أنفقت بإذن زوجها ألن املال ل 

 :ي أن هذا مقيد بأمرينابن بطال والنوو

 .العلم برضا الزوج : األمر األول 

 أن تكون النفقة بام يعتاد وبام يرجع للعرف بال إرساف ، :األمر الثاين 

 .تصح النفقة من املرأة واخلازن  -واهلل أعلم-ذين القيدينهب 

 فليس هلا أن تنفق ألن املال ليس ماهلا .  أما إذا علمت املرأة أن زوجها ال يرىض
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وٍد، َفَقاَلْت:  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلخْدِريِّ  - 45 َقاَل: َجاَءْت َزْينَبخ اْمَرَأةخ اْبِن َمْسعخ

َق بِِه، يِلٌّ يِل، َفَأَرْدتخ َأْن َأَتَصدَّ َدَقِة، َوَكاَن ِعنِْدي حخ وَل اهللَِّ، إِنََّك َأَمْرَت اْلَيْوَم بِالصَّ َفَزَعَم  َيا َرسخ

ْقتخ بِِه َعَلْيِهْم، َفَقاَل النَّبِيخ اْبنخ مَ  هخ َأَحقخ َمْن َتَصدَّ وٍد َأنَّهخ َوَوَلدخ َصَدَق »صىل اهلل عليه وسلم:  -ْسعخ

ْقِت بِِه َعَلْيِهمْ  ِك َأَحقخ َمْن َتَصدَّ ِك َوَوَلدخ وٍد، َزْوجخ . «. اْبنخ َمْسعخ  َرَواهخ اْلبخَخاِريخ

 .بهذا يدل عىل فضل الصدقة عىل القري  

كام يدل عليه مناسبة واحلديث صدقة التطوع كام بوب عليه احلافظ  واملراد يفاملسألة األوىل :  

دت أن تتصدق العيد يدعو للصدقة فأرالنبي صيل اهلل عليه وسلم يوم ا احلديث فإهنا سمعت

 .فاملراد صدقة التطوع

 تدفع زكاهتا لزوجها ؟  ة أنأما هل للمرأ  لة الثانية :املسأ

زوجها  ألن نفقتها عىل؛دفع زكاهتا لزوجها ا أن تاملسألة قوالن وأصح القولني أنه يصح هليف 

 .ليس واجبًا وهذا قول الشافعي وأمحد يف رواية
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اَم َقاَل: َقاَل النَّبِيخ  -42 َمَر َريِضَ اهللَّخ َعنْهخ لخ »صىل اهلل عليه وسلم:  -َوَعِن اْبِن عخ جخ َما َيَزالخ الرَّ

ْزَعةخ حَلْمٍ َيْسَألخ  تََّفٌق َعَلْيِه.«. النَّاَس َحتَّى َيْأيِتَ َيْوَم اْلِقَياَمِة َلْيَس يِف َوْجِهِه مخ  (مخ

َرْيَرَة  - 47 ولخ اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َأيِب هخ َمْن َسَأَل »صىل اهلل عليه وسلم:  -َقاَل: َقاَل َرسخ

اَم َيْسَألخ مَجًْرا، َفْلَيْسَتِقلَّ َأْو لَِيْسَتْكثِرْ النَّاَس َأْمَواهَلخْم َتَكثخًرا،  ْسلٌِم.«. َفإِنَّ  َرَواهخ مخ

بن عمر بحديث أيب هريرة فالذي يأيت إلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل أنه فرس حديث اصنيع ا 

و الذي يسأل تكثرًا بخالف الذي يسأل عن حاجة  القيامة وليس يف وجه مزعة حلم ه يوم

 ك . فليس كذل
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اِم  - 41 َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّ أَلَْن »َقاَل:  -صىل اهلل عليه وسلم  -َعِن النَّبِيِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعِن الزخ

 ، فَّ اهللَّخ هِبَا َوْجَههخ ْزَمِة احْلََطِب َعىَل َظْهِرِه، َفَيبِيَعَها، َفَيكخ ، َفَيْأيِت بِحخ ْم َحْبَلهخ كخ َذ َأَحدخ ِمْن َخرْيٌ َلهخ َيْأخخ

وهخ   َرَواهخ اْلبخَخاِريخ «. َأْن َيْسَأَل النَّاَس َأْعَطوهخ َأْو َمنَعخ

أريد به كام هو الظاهر أن هذا رجل قوي يستطيع التكسب فمثل هذا سؤاله إن هذا احلديث  

، َواَل لَِقِويٍّ »حمرم ألن النبي صيل اهلل عليه وسلم قال  ْكَتِسٍب  إِْن ِشْئتخاَم، َواَل َحظَّ فِيَها لَِغنِيٍّ «. مخ

. َد، َوالنََّساِئيخ ،  َوَأبخو َداوخ اهخ  َرَواهخ َأمْحَدخ َوَقوَّ

وجه التحريم وأن  لعراقي يف طرح التثريب أن هذا عىلكام سيأيت وهذا ظاهر صنيع ابن القيم وا

 باهبا . ن اخلري ليس عىلا: إ( قالوخري له من أن يسأل الناس)قوله 
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ٍب  - 49 نْدخ َرَة ْبِن جخ ولخ اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َسمخ صىل اهلل عليه وسلم:  -َقاَل: َقاَل َرسخ

ْلَطاًنا، َأْو يِف َأْمٍر اَل بخدَّ مِ » لخ سخ جخ ، إاِلَّ َأْن َيْسَأَل الرَّ لخ َوْجَههخ جخ دخ هِبَا الرَّ َرَواهخ «. نْهخ املَْْسَأَلةخ َكدٌّ َيكخ

ِمِذيخ وَ  ْ . الرتِّ َحهخ  َصحَّ

يف طرح التثريب العراقي ذكر هذا أبو زرعة  ،لة الرجل للسلطانهذا احلديث فيه صحة مسأ

ال السلطان أحب م"قال أمحد  وذلك أن سؤال السلطان راجع لسؤال بيت مال املسلمني حتى

ف أن عرَ برشط أن يخ  وهذا صحيح من وجه "ل يف مال السلطانخوان فإنه الذإيل من اإل

رم اهلل فإن الرشيعة تعامل تغل هذا إلفساد أديان الناس أو الستعامهلم فيام حال يسالسلطان 

  ،األمور بنقيض قصدها

رعة ة ذكر هذا العيني وذكره أبو زالرضورة واحلاج ما كان عند :( أيأو يف أمر البد منهقال )

 العراقي يف طرح التثريب . 
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َدَقاِت َبابخ َقْسِم   الصَّ

املصنف رمحه اهلل من الصدقات الواجبة ثم ذكر الصدقات املستحبة بدأ يذكر اآلن ملن  ملا انتهى

 .تدفع الصدقات الواجبة 

َفِة } قوله تعاىل :واألصل يف هذا  َوامْلََساكنِِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َوامْلخَؤلَّ
ِ
َقَراء َدَقاتخ لِْلفخ اَم الصَّ ْم إِنَّ خ لخوهبخ قخ

بِيِل َفِريَضًة ِمَن اهللَِّ َواهللَّخ َعلِيٌم َحكِيمٌ  َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اهللَِّ َواْبِن السَّ ]التوبة:  {َويِف الرِّ

21.] 

ابن قدامة اإلمجاع  باإلمجاع حكى أن من ذكروا يف اآلية حتل هلم الزكاةينبغي أن يعلم  :  مسألة 

 فروع ، ن مفلح يف الواب

 َوامْلََساكنِيِ قال اهلل يف اآلية ):  مسألة
ِ
َقَراء َدَقاتخ لِْلفخ اَم الصَّ ما الفرق بني الفقراء  ( تنازع العلامءإِنَّ

 واملساكني ؟

هام حمتاج لكن املسكني لفقري واملسكني جيتمعان يف أن كليأن ا -واهلل أعلم-وأصح القولني  

الطربي يف ير جر د ابنالثابت عن جماهد والزهري عنيسأل والفقري ال يسأل وهذا القول هو 

جل ذلك فيه مسكنة فسمي أل ابن جرير ألن الذي يسأل يعطى مرة ومرة ال يعطىتفسريه وقال 

دل أحدمها عىل  اجتمعا افرتقا بام تقدم ذكره . وإذا افرتقا اجتمعاإذا املسكني والفقري فمسكينًا، 

 .تيمية كام يف جمموع الفتاوىابن سالم اآلخر، هذا ما ذكره شيخ اإل

  

كاة هو ويل األمر ونائبه ال أن يعطي العاملني عليها من الز ينبغي أن يعلم أن الذي جييز :  تنبيه 

 .عامة الناس
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الً ثم يأخذ شيئًا منها بحجة أنه من العاملني اسمعت أن بعض الناس يتساهل أن جيمع أمو 

 ويل األمر .  هذا خطأ وإنام يرجع يف ذلك إىلوها علي

 نفان:قال سبحانه )واملؤلفة قلوهبم( املؤلفة قلوهبم ص:  مسألة

 عبد الربوصنف يعطى ليتقى رشه ذكر هذا احلنابلة و ابن -6صنف يعطى ليستفاد منه  -0

نه قد يعطى الكافر ألجل أن يسلم أو يعطى : إابن تيميةرمحه اهلل بل قال  ابن تيميةرمحه اهلل و

أن املؤلفة قلوهبم هم هذان الصنفان رشه وكالم الشافعية أيضًا يدل عىل  تقىالكافر ألجل أن ي

. 

 :لرقاب أحد نوعني )ويف الرقاب( املراد باسبحانه قال :  مسألة

املكاتب مملوك كاتب عىل أن يعتقه مقابل أن يعطيه كذا وكذا فهو داخل يف قوله : األول  نوعال 

والشافعي وأمحد خالف ملالك والصواب أنه داخل لعموم )ويف الرقاب( وهذا قول أيب حنيفة 

 .اآلية ) ويف الرقاب( ألنه الزال مملوكاً 

هذا مالك وأمحد يف  ًء بدون أن يكون مكاتبًا وذهب إىلمملوك يريد أن يعتق ابتدا: النوع الثاين  

 .وم اآلية رواية وهو أيضًا داخل يف عم

إما لنفسه أو لغريه ، : والغارمني( الغارم هو الذي صار غارمًا ألحد أمرين قال تعاىل ) :  مسألة

 .ع أن يقيض هذه الديون أخذ ديون حلاجة ثم صار غارمًا ال يستطي :لنفسه

قبيلتني  أو صل بني طائفتنيكأن ُي -إن شاء اهلل -ن يتحمل محال سيأيت بحثهكأ: أو لغريه 

وهؤالء ليعطي هؤالء ويعطي هؤالء هذا أيضًا جتوز   هؤالءفيتحمل محاالً ليصلح بني خصومة

 اة نص عىل هذا احلنابلة وغريهم.له الزك
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 .املجاهد أي : قال سبحانه )ويف سبيل اهلل( املراد:  مسألة 

نه لو كان ألو نه فقريأل غنيًا وال يعطىل العلم أن املجاهد يعطى ولو كان أه وعىل أصح قويل 

 ؛ أليب حنيفة  الفقراء واملساكني وهذا قول مالك والشافعي وأمحد خالفاً   لرجع إىلريفق

 .باملجاهد عىل هذا أئمة املذاهب األربعة :وتفسري  )يف سبيل اهلل(

 ؟اختلفوا هل يلحق احلاج باملجاهد :  مسألة 

 .واجلمهور عىل  أنه ال يلحق إال أمحد يف رواية : املسألة قوالن يف  

ق كثريًا يف  الكتاب والسنة بمعنى اجلهاد أطل (سبيل اهلل)ألن لفظ يف ؛ أنه ال يلحق : والصواب 

 . رمحه اهلل  الغالب ذكر هذا ابن قدامةفيحمل عليه من باب 

غري ذلك   األمور الدعوية إىليف: من وضع الزكوات بعض املعارصين  بهأما ما توسع :  تنبيه

 ،نام حدث بعدخ عند املذاهب األربعة وإ واملشهور العلامء يف املذاهب األربعة يعنخالف صهذا 

 عىل: أن العلامء أمجعوا عبد الربابن  ذا حكىل

 .عدم جواز دفع الزكاة يف رشاء املصحف -0 

 .دم جواز دفع الزكاة يف بناء مسجدع و -6

 .الزكاة يف رشاء كفندفع عدم جواز و -4

 .لقضاء دين ميتالزكاة دفع عدم جواز و-3

وا وإنام يقتير بام تقدم ذكره وإال لو زاد عىل هذا لصاروا دهذا يدل عىل أنه ال يصح أن يضطرف

 .أكثر من أصناف ثامنية 

 ل طالب العلم يف ذلك ودخ : مسألة
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خطأ وال دليل عليه بل )يف سبيل اهلل( إذا أطلق ضًا أيهذا وبعض أهل العلم أدخلهم يف ذلك 

يعطى لرفع فقره ال  اان فقريوطالب العلم إذا ك، لظاهر كام تقدم املجاهد لداللة ايراد به 

 .ألجل طلبه للعلم

 .املسافر: اد بابن السبيل وقوله )وابن السبيل( املر:  مسألة

ام استطاع فهذا يعطى من الزكاة لريجع وهذا بلده ف فلو أن رجال مسافر وأراد أن يرجع إىل 

 .ظاهر قول املذاهب األربعة 

 زكاة لينشئ سفرًا ؟ لو أراد أن ينشئ سفرًا هل يعطى :  مسألة

 .اجلمهور عىل أنه ال يعطى خالفًا للشافعي 

أنه ال يعطى ألنه إن كان فقريًا فيعطى ألجل رفع الفقر ال ألجل أن يسافر كام : والظاهر  

 هؤالء هم أصناف الزكاة الثامنية .  ،تقدم
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ولخ اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َعْن َأيِب َسِعيٍد اخْلخْدِريِّ  - 31 صىل اهلل عليه وسلم:  -َقاَل: َقاَل َرسخ

اَها باَِملِِه، َأوْ » ٍل اْشرَتَ َدَقةخ لَِغنِيٍّ إاِلَّ خِلَْمَسٍة: لَِعاِمٍل َعَلْيَها، َأْو َرجخ َغاِرٍم، َأْو َغاٍز يِف  اَل حَتِلخ الصَّ

َق َعَلْيِه ِمنَْها، َفَأْهَدى ِمنَْها لَِغنِيٍّ  دِّ َد، َواْبنخ َماَجْه،  َرَواهخ «. َسبِيِل اهللَِّ، َأْو ِمْسكنٍِي تخصخ ، َوَأبخو َداوخ َأمْحَدخ

ْرَسالِ  ، َوأخِعلَّ بِاإْلِ َحهخ احْلَاكِمخ  .َوَصحَّ

 :ل أي ضعيف لكن معناه صحيحصحح إرساله الدار قطني وأبو حاتم فهو مرس

(:  مسألة َدَقةخ لَِغنِيٍّ  اة ملا ييل :من الزك أما الغني فإنه ال يعطى قوله : )اَل حَتِلخ الصَّ

 .ن الذين يعطون هم الفقراء واملساكنيأل الدليل األول :

 .)الحظ فيهام الغني(  هما سيأيت من قول : والدليل الثاين 

 رمحه اهلل .  عبد الربابن مجاع عىل أن الغني ال يعطى حكى اإلوقد أمجع العلامء الدليل الثالث : 

 .العاملني عليها  ال خلمسة لعامل عليها( وتقدم الكالم عىلإ)قال 

يشرتى  إنام انتقل امللك إليه كغريها مما إذا اشرتاها بامله هو مل يعطَ : ( أو رجل اشرتاها بامله)

ملا ثبت يف البخاري عن عمر ريض اهلل عنه، يقول: محلت عىل فرس يشرتي ما تصدق به  لكن ال

يف سبيل اهلل، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشرتيه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت 

ال تشرتي، وال تعد يف صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن »النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: 

 «.العائد يف صدقته كالعائد يف قيئه

لو أن رجاًل غنيًا حتمل محالة فإنه يعطى ف يان معنى الغارم وأنه يعطىتقدم ب (أو غارم)وقال  

 .عىل ما يأيت بيانه

 .أنه يعطى ولو كان غنيًا عىل الصحيح  ( تقدمأو غاز يف سبيل اهلل)قال  
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( هذا أيضًا يصح بإمجاع أهل العلم حكى اإلمجاع أو مسكني تصدق عليه فأهدى منها لغني)

 رمحه اهلل .  عبد الربن اب
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َيارِ  - 30 َبْيِد اهللَِّ ْبِن َعِديِّ ْبِن اخْلِ وَل اهللَِّ  ;َوَعْن عخ خاَم َأَتَيا َرسخ َثاهخ َأهنَّ َلنْيِ َحدَّ صىل اهلل عليه  -َأنَّ َرجخ

ا َجْلَدْيِن، َفَقاَل:  -وسلم  َ ، َفَرآمهخ َدَقِة، َفَقلََّب فِيِهاَم اْلَبيَرَ َحظَّ  إِْن ِشْئتخاَم، َواَل »َيْسَأاَلنِِه ِمَن الصَّ

ْكَتِسٍب  ، َواَل لَِقِويٍّ مخ . «. فِيَها لَِغنِيٍّ َد، َوالنََّسائِيخ ، َوَأبخو َداوخ اهخ  َرَواهخ َأمْحَدخ َوَقوَّ

 .مام أمحد وابن عبد اهلادي فهو حديث صحيح حه اإلاحلديث صح

أن  الكتساب فال جيوز دفع الزكاة له، والواجبوهو دليل عىل أن الفقري إذا كان قادرًا عىل ا

 هذا ذهب الشافعي وأمحد .  يعمل وإىل
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اَليِلِّ  - 36 َاِرٍق اهْلِ ولخ اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن َقبِيَصَة ْبِن خمخ صىل اهلل عليه  -َقاَل: َقاَل َرسخ

َل مَحَاَلًة، َفَحلَّْت »وسلم:  مَّ ٌل حَتَ ِصيَبَها،   َلهخ املَْْسَأَلةخ َحتَّى إِنَّ املَْْسَأَلَة اَل حَتِلخ إاِلَّ أِلََحِد َثاَلَثٍة: َرجخ يخ

ِصيَب ِقَواًما ِمنْ  ، َفَحلَّْت َلهخ املَْْسَأَلةخ َحتَّى يخ ٌل َأَصاَبْتهخ َجائَِحٌة، اِْجَتاَحْت َماَلهخ ْمِسَك، َوَرجخ  ثخمَّ يخ

َجى ِمْن قَ  وَم َثاَلَثٌة ِمْن َذِوي احْلِ ٌل َأَصاَبْتهخ َفاَقٌة َحتَّى َيقخ اَلًنا َفاَقةٌ َعْيٍش، َوَرجخ  ;وِمِه: َلَقْد َأَصاَبْت فخ

ْحٌت يَ  نَّ ِمَن املَْْسَأَلِة َيا َقبِيَصةخ سخ ِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيٍش، َفاَم ِسَواهخ لخَها َفَحلَّْت َلهخ املَْْسَأَلةخ َحتَّى يخ ْأكخ

ْحًتا ْسلِمٌ «. ]َصاِحبخَها[  سخ َزْيَمَة،، َرَواهخ مخ َد، َواْبنخ خخ  َواْبنخ ِحبَّاَن. َوَأبخو َداوخ

 :ثالثةه ذكر أصناف هذا احلديث في

إصالح بني طائفتني أو شخصني فاحتاج  أن يدفع  ألجل رجل حتمل محالة:األول الصنف  

ح له أن يسأل وتدفع له الزكاة عىل فمثل هذا يص ء وهؤالء وهو غني لكن حتمل محالةهلؤال مااًل 

حتى  لكن يعطى ،عىل مسلم وكذلك النووي  ما تقدم بيانه وقد بني هذا القرطبي يف رشحه

 .ما دفع قيمة حتى يصيب أي يصيبها 

قال )و رجل أصابته جائحة( أي يشء من السامء من مطر وغري ذلك اجتاحت الثاين : الصنف 

 من عيش وذكر هذا أيضًا القرطبي والنووي  اقوامً ماله فحلت له املسألة حتى يصيب 

العقول  :أي (من ذوي احلجى)حتى يقوم ثالثة أي فقر  فاقة()ورجل أصابته الثالث : الصنف 

 فاقة هم ، لقد أصابت فالًنامن غريأكثر ألن قومه يعرفونه ؛وسبب ذكر قومه  (من قومه)

 .فحلت له املسألة . حتى يصيب قوامًا من عيش 

 هل جيب  أن يشهد عليه ثالثة ؟:  مسألة
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ألن ما هو أشد من هذا يكفي فيه شاهدان ؛ب جيواجلمهور عىل أنه ال : ها قوالن املسألة في 

فام ): وقوله  ،واجباً  الصواب أنه ليس، ونظر  هذا فيهو خالفًا لبعض الشافعة الذين أوجبوه

 ، حرام : أي (سواهن من املسألة يا قبيصة سحت

 ًا . حرام :أي (يأكلها صاحبها سحتاً  قوله : )
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ولخ اهللَِّ  -ريض اهلل عنه  -َربِيَعَة ْبِن احْلَاِرِث َوَعْن َعْبِد املْخطَّلِِب ْبِن   -34 صىل اهلل  -َقاَل: َقاَل َرسخ

ٍد، إِنَّ »عليه وسلم:  َمَّ َدَقَة اَل َتنَْبِغي آِلِل حمخ  «. اَم ِهَي َأْوَساخخ النَّاسِ إِنَّ الصَّ

دٍ »َويِف ِرَواَيٍة:  َمَّ ٍد َواَل آِل حمخ َا اَل حَتِلخ ملِخَحمَّ ْسلٌِم «. َوإهِنَّ  َرَواهخ مخ

 .لصدقة حمرمة عىل آل حممد هذا احلديث يدل عىل أن او

 .وغريه فهو باإلمجاع حكاه ابن قدامةأما الواجبة 

 ؟أما املستحبة ففيها قوالن  

 .ومها قوالن للشافعي وأمحد 

 .ا ال حتل  هلم . لعموم العلة يف قوله )إنام هي أوساخ الناس( أهن :والصواب

واآلن ال يأخذون ،ألهنم كانوا يأخذون اخلمس ؛ بعض أهل العلم منعوا من الصدقة  : مسألة

يجوز أن تدفع هلم الصدقة . ذكر هذا بعض املالكية  وابن جرير الطربي وشيخ فاخلمس 

 .االسالم ابن تيمية 

 فيه نظر لسببني : -واهلل أعلم -وهذا 

هذه العلة موجودة . سواء أعطوا اخلمس أو مل وتعليله بأهنا من أوساخ الناس : السبب األول 

 يعطوا اخلمس . 

ا عىل أن اخلمس جتوز هلم الصدقة فدل هذعطون من اخلمس وأن بني  املطلب يخ : السبب الثاين  

 غري مؤثر.  وجودًا وعدماً 
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ْطِعٍم  - 33 َبرْيِ ْبِن مخ اَن  -ريض اهلل عنه  -َوَعْن جخ ْثاَمنخ ْبنخ َعفَّ ريض اهلل عنه  -َقاَل: َمَشْيتخ َأَنا َوعخ

خِس َخْيرَبَ  -صىل اهلل عليه وسلم  -إىَِل النَّبِيِّ  - وَل اهللَِّ، َأْعَطْيَت َبنِي املْخطَّلِِب ِمْن مخخ ْلنَا: َيا َرسخ َفقخ

ولخ اهللَِّ َوَتَرْكَتنَا، َوَنحْ  ْم بَِمنِْزَلٍة َواِحَدٍة، َفَقاَل َرسخ إِنَّاَم َبنخو املْخطَّلِِب »صىل اهلل عليه وسلم:  -نخ َوهخ

ٌء َواِحدٌ  . «. َوَبنخو َهاِشٍم يَشْ  َرَواهخ اْلبخَخاِريخ

الصدقة لبني أنه ال جيوز أن تدفع من الشافعية عىل مذهب  أورد هذا احلديث احلافظ رمحه اهلل 

 .املطلب 

 :واملسألة فيها قوالن

يب حنيفة ومالك وأمحد يف ه ال دليل يمنع من ذلك وهذا قول أألن؛ دفع هلم أهنا تخ  :القول األول 

 .رواية

 .وأمحد يف رواية  ال تدفع هلم وهو قول الشافعي: اين والقول الث 

 .هبذا احلديث  ل القائلون بعدم دفع الصدقات هلمواستد

ال ُيمل أكثر مما ُيتمل فهو يف سياق اخلمس هلم ال يف سياق جواز  -واهلل أعلم-احلديث  وهذا

ن الصدقة ال تنبغي ال سيام يف احلديث املتقدم أ،ق عليهم أو عدم جواز التصدق عليهم دالتص

 .آلل حممد
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اًل َعىَل  -صىل اهلل عليه وسلم  -ريض اهلل عنه: َأنَّ النَّبِيَّ  -َوَعْن َأيِب َرافٍِع  - 35 َبَعَث َرجخ

وٍم، َفَقاَل أِليَِب َرافٍِع: اْصَحْبنِي، َفإِنََّك تخِصيبخ ِمنَْها، َقاَل: َحتَّى آيِتَ النَّبِ  َدَقِة ِمْن َبنِي خَمْزخ  -يَّ الصَّ

، َفَقاَل: َفَأْس  -صىل اهلل عليه وسلم  . َفَأَتاهخ َفَسَأَلهخ ِسِهْم، َوإِنَّا اَل حَتِلخ َلنَا »َأَلهخ َمْوىَل اْلَقْوِم ِمْن َأْنفخ

َدَقةخ  َزْيَمَة، َواْبنخ ِحبَّاَن. «. الصَّ ، َواْبنخ خخ ، َوالثَّاَلَثةخ  َرَواهخ َأمْحَدخ

 واحلديث صحيح وقد صححه الرتمذي رمحه اهلل . 

ذهب اإلمام أمحد  هذا القول ال جتوز له الصدقة وإىل حممد آل موىل هذا احلديث ظاهر يف أنو

فال جتوز هلم لظاهر  وهو قول احلنابلة وقول احلنفية وأحد القولني عند الشافعية رمحه اهلل تعاىل

 هذا احلديث، 

 أهل البيت الذين حترم عليهم الصدقة كالتايل: : مسألة

جعفر، ثبت هذا يف صـحيح مسـلم عـن زيـد بـن  أواًل/ آل عقيل، وآل عيل، وآل عباس، وآل

 األرقم أنه ذكر: أن آل البيت هم هؤالء األربعة، وعىل هذا املذاهب األربعة.

 ثانًيا/ آل احلارث ابن عبد املطلب. ثبت يف مسلم أن احلارث بن عبد املطلب طلب من النبي 

 أن جيعله عىل الصدقة ليصيب منها، فبنيَّ أن الصدقة حترم عليهم، وعىل هذا املذاهب األربعة.

  -، ويدلخ لذلك دليالن :ثالًثا/ أزواج النبي

ِريـدخ اهللَّخ لِيخـْذِهَب چ الدليل األول: أن اهلل ملَّا ذكرهم يف سورة األحزاب، قال بعـد ذلـك:  إِنَّـاَم يخ

ْجَس أَ  مخ الرِّ ْم َتْطِهرًيا َعنْكخ َركخ َطهِّ  [.44]األحزاب:چ ْهَل اْلَبْيِت َويخ

 دلَّ عىل أن أزواجه داخلون يف أهل بيته.  

 والدليل الثاين: ما ثبت عن عائشة عند ابن أيب شيبة :أهنا ذكرت أن الصدقة ال حتل هلا. 
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 ال حتل هلن الصدقة. وهذا قول أمحد يف رواية. فدل هذا عىل أن أزواج النبي

ٌل، ))رابًعا/ بناته، ثبت يف صحيح مسلم:  َرحَّ َخَرَج النَّبِيخ َصىلَّ اهللخ َعَلْيِه َوَسلََّم َغَداًة َوَعَلْيِه ِمْرٌط مخ

، ثخـمَّ َجـاَءْت َفا ، ثخمَّ َجاَء احْلخَسنْيخ َفَدَخَل َمَعـهخ طَِمـةخ ِمْن َشْعٍر َأْسَوَد، َفَجاَء احْلََسنخ ْبنخ َعيِلٍّ َفَأْدَخَلهخ

، ثخمَّ َقاَل: فَ  ْجَس َأْهـَل اْلَبْيـِت چ َأْدَخَلَها، ثخمَّ َجاَء َعيِلٌّ َفَأْدَخَلهخ مخ الـرِّ ِريـدخ اهللَّخ لِيخـْذِهَب َعـنْكخ إِنَّـاَم يخ

ْم َتْطِهرًيا . َركخ َطهِّ  َويخ

 وهي بنته. "فاطمة"ومن هؤالء 

س، وآل جعفـر وآل خامًسا/ موىل ما تقدم ذكره موىل أزواجه، وآل عقيل، وآل عيل، وآل عبـا

 ابن عبد املطلب، وموىل بناته، وزوجاته. 

 .((موىل القوم من أنفسهم، وإهنا ال حتل لنا الصدقة)) عىل ذلك حديثويدل 
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َمَر، َعْن َأبِيهِ  - 32 وَل اهللَِّ  - ;َوَعْن َسامِلِ ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن عخ َكاَن  -صىل اهلل عليه وسلم  -َأنَّ َرسخ

 : ولخ : َأْعطِِه َأْفَقَر ِمنِّي، َفَيقخ ولخ َمَر اْلَعَطاَء، َفَيقخ ْعطِي عخ ْق بِِه، َوَما َجاَءَك ِمْن »يخ ، َأْو َتَصدَّ ْلهخ ْذهخ َفَتَموَّ خخ

ْتبِْعهخ َنْفَسَك َهذَ  ، َوَما اَل َفاَل تخ ْذهخ ٍف َواَل َساِئٍل َفخخ رْشِ ْسلٌِم. «. ا امْلَاِل، َوَأْنَت َغرْيخ مخ  َرَواهخ مخ

 :هذا احلديث يدل عىل جواز أخذ ما أعطي بضابطني 

   أال يكون سائالً  :ابط األولالض

 .فالنًا يعطيه،سترشفًا أن أال يكون م أي : فه نفسهتتشوال : أابط الثاينوالض

كالم ابن اح كام هو يف رمحه اهلل وذكره بعض الرش ابن تيميةابطني شيخ اإلسالم الضذكر هذين 

 .بطال وغريه 

ليبني أنه ال ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه  -واهلل أعلم-وكأن احلافظ رمحه اهلل ختم هبذا احلديث 

 خره ذكرهفيها من األموال بالصدقة إىل آوما  ملا ذكر الزكاةفإنه املال ملال فختمه ليزهد يف با

 .  -واهلل أعلم-تزهيدا يف املال هذا الذي يظهر يل 

فإن هذا غري ؛كون يف املال وسطًا ال نبالغ بأن يدعو اإلنسان عىل نفسه بالفقر وينبغي أن ن

النفس بالفقر أو  الدعاء عىل كتاب والسنةدلة البن قتيبة وليس يف أامطلوب رشعًا بل يقول 

قابل ال فاإلنسان ال يدعو عىل نفسه بالفقر ويف املفيه الدعاء بنقيضهام أو ضدمها ،  املرض بل

يستفاد منه يف هذه احلياة بأن ف وسًطا فيهينبغي أن يكون وباملال  هسينبغي أن يبالغ وتتعلق نف

مل يعني اإلنسان عىل ما هو فيه من اخلري وأن ينفع غريه وأن ال يبالغ فيه إن حصل احلمد هلل وإن 

يف نفسه والغنى غنى إال فقراً  ال يزيده -واهلل– فإنه علق باملالمن تفإن صل ال يتعلق به ُي

 .النفس
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بي صىل اهلل عليه وسلم فأعطاين، ثم سألته رج الشيخان عن حكيم بن حزام، قال: سألت النأخ

يا حكيم، إن هذا املال خرضة حلوة، فمن أخذه بطيب »فأعطاين، ثم سألته فأعطاين، ثم قال: 

نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإرشاف نفس مل يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، 

 «واليد العليا خري من اليد السفىل

 الغ فيه ال سلبياخ وال إجيابيًا . لذلك ال ينبغي أن يب 

 )الصغرى قال رمحه اهلل  ابن تيمية كام يف الوصيةومن لطيف ما ذكر من شيخ االسالم 

 ثم ينبغي له أن يأخذ املال بسخاوة ليبارك له فيه، وال يأخذه بإرشاف وهلع، بل يكون املال

القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى ليه من غري أن يكون له يف عنده بمنزلة اخلالء الذي ُيتاج إ

 كإصالح اخلالء فهو كاره له ولكنه مضطر إليه.

.أسأل اهلل العظيم أن يصلح قلوبنا إنه الرمحن الرحيم وأن  الكالم العظيم من حالناأين هذا  

 .فع والعمل الصالح يمن علينا بالعلم النا

                                             

  


