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 كتاب الزكاة

 

َكاةُ )قوله:   َالزَّ سيذكر يف هذا الكتاب أحاديث تتعلق   (كَِتاُب 

و،  زكاةبال ى  تخزكَّ التي  األموال  مسائل    الزكاةرشوط  وتتضمن 

ذلك الفطروغري  بصدقة  يتعلق  ما  وسيذكر  التطوع  ،    وصدقة 

 رج الزكاة.يعني ملن ُتخ  وُيتمها بباب قسم الصدقات 

 : وقبل التعليق عىل األحاديث أذكر مسائل

بداللة    وركن  من أركان اإلسالمفرض  الزكاة  املسألة األوىل:  

الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فأدلته كثرية، كقوله تعاىل: 

َكاةَ ﴿ الَة َوآتخوا الزَّ وا الصَّ أما السنة فقد ثبت   [43]البقرة:    ﴾َوَأِقيمخ

عمر   ابن  من حديث  الصحيحني  قال:    يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

اإلمجاع  ، أما  «وإيتاء الزكاة...  »ثم قال:    «ُبني اإلسالم عىل مخس  »

 . وابن قدامة وغريهم فقد حكاه كثريون، كابن عبد الرب
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أن هناك  : أي  ا زكاة، واملراد هبرشوط وجوب الاملسألة الثانية:  

توافرت  أموًرا   واجبةً إذا  الزكاة  املكلف  كانت  وهذه  عىل   ،

 الرشوط كالتايل: 

ْم  َوَما  ويدل عليه قوله تعاىل: ﴿،  : اإلسالم الرشط األول َمنََعهخ

ولِهِ  َوبَِرسخ بِاهللَِّ  وا  َكَفرخ خْم  َأَّنَّ إاِلَّ  خْم  َنَفَقاُتخ ْم  ِمنْهخ ْقَبَل  تخ ]التوبة:    ﴾َأْن 

ابن حزم    وقد أمجع العلامء عىل هذا الرشط، حكى اإلمجاع   [54

 وابن قدامة وغريمها من أهل العلم. 

، وعىل هذا  فالعبد ال جتب عليه الزكاةاحلرية،  :  الرشط الثاين

وجابر عن ابن عمر  املذاهب األربعة، وقد ثبت عند عبد الرزاق  

  املخكاتب عبد  ما بقي عليه درهم أن.   

الثالث النصاب،  الرشط  ملك  األربعة،  :  املذاهب  هذا  وعىل 

ليس فيام دون مخس   »وسيذكر املصنف حديث جابر وابن عمر:  

 وغري ذلك من األحاديث. «من اإلبل صدقةذود  

الرابع احلول،  الرشط  مخيض  بأن يميض  :  إال  مال  زكاة يف  فال 

عليه احلول إال ما استخثني، وعىل هذا املذاهب األربعة بل حكاه 

، ومل يصح يف هذا الرشط حديث كام ابن قدامة وابن حجر إمجاًعا
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عند    ، كأثر ابن عمر  وإنام العمدة عىل اآلثار  أفاده البيهقي

 . عند مالك يف املوطأ  ، وأثر عثامن لك يف املوطأ ما

 ويخستثنى من رشط ميض احلول ما ييل:

بمجرد  من النباتات، فإَّنا تخزكى    اخلارج من األرض  األول:

 . بلوغها النصاب

 ، فيخزكى من غري ميض احلول.املعادن  الثاين:

األنعام  الثالث: هبيمة  النصاب نتاج  بلغت  فإذا  ولدت  ،    ثم 

أن عند الزكاة، فلو قخدر    يف إخراج  يخلحق هباتبع  هلا و  فإن نتاجها

الغنمرجل   من  شاةً   مائة  فيها  احلول فإن  يميض  أن  قبل  لكن   ،

شاةً ولدت  بشهر   ومائةأربعني  أربعون  عنده  فصار  فإنه شاة  ،   ،

شاتني رج  األربعني  ُيخ هذه  إن  قائل:  قال  فإن  عليها  ،  يمض  مل 

إىل    احلول األربعني  من  ألن  واحدة  شاة  رج  ُيخ أن  واألصل 

فلامذا   واحدة،  شاة  فيها  ومائة  شاتنيالعرشين  عليه   أوجبنا 

لدت مل يمض عليها احلول؟ فيقال: نتاج هبيمة   واألربعني التي وخ

 ، وقد دل عىل هذا دليالن: األنعام تبع  ألصلها
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ما ثبت - األول:  الرزاق    الدليل  عبد    أن عمر  عند 

السخلة"قال:   عليهم  تبلغ    "عدوا  ومل  والسخلة صغرية 

 سنًة.

 .الدليل الثاين: اإلمجاع الذي حكاه ابن قدامة   -

فربح التجارة تبع  ألصله، فلو قخدر أن  ربح التجارة،    الرابع:

تاجَر   وقبل ميض احلول وبدأ برأس مال مائة ألف ريال،  رجاًل 

، فإنه بعد مخيض احلول يخزكي مائتي ألف الضعفبعرشة أيام ربح 

ابن ريال حكاه  الذي  باإلمجاع  وهذا  ألصله،  تبع   الربح  ألن  ؛ 

 .قدامة 

ستثناة من  إذن هذه األربع ال يخشرتط فيها مخيض احلول وهي مخ

 هذا الرشط. 

فال زكاة يف مال حتى يستقرَّ  : استقرار امللك،  الرشط اخلامس

فيه،   األربعةامللك  املذاهب  هذا  وذكروعىل  عىل   ،  مثااًل  العلامء 

تاجر به، وهذا املال ب، فلو أن  ارِ َض ذلك باملخ  مااًل لرجل أراد أن يخ

وهو  -وهذا املختِّجر  رجاًل يتَّجر فيه،  يبلغ مائة ألف ريال، فأعطاه  

، واملال فيه ربح  يه سنة ، ومرت عليعمل يف هذا املال  -املخضاِرب 



 

6 

 

يخقسم مل  لكنه  الضعف  فيه  هذا    فربح  فمثل  التجارة،  تنته  ومل 

فيسأل   ي  يخزكِّ فإنه  املال  صاحب  بخالف  ي،  يخزكِّ ال  املخضاِرب 

املال عن  فال   املضارب  نفسه  العامل  أما  املال،  صاحب  فيخزكي 

ي ، أما قبل  حتى يستقر امللك وتنتهي التجارة ويأخذ حصته  يخزكِّ

التجارة آخر  يف  فقد ُيرس  يدري  ال  فإنه  من رشوط  ذلك  لذا   ،

 الزكاة استقرار امللك. 

الثالثة:   األموال  املسألة  وال  الدعوية  األموال  يف  زكاة  ال 

ّدر أن رجاًل أوقف أموااًل فإنه منذ وقفها ال زكاة  املوقوفة،   فلو قخ

ومثل ذلك األموال الدعوية، فلو  َّنا ليست مملوكة ألحد،  أل  فيها

مجع رجل أموااًل دعوية ملرشوع دعوي وبقي املال عنده سنة أو  

ى ألنه ليس مملوًكا. سنتان ملصلحة الدعوة  ، فإن هذا املال ال يخزكَّ

إال إذا دلَّ دليل   األصل يف األموال أَّنا ال تخزكَّىاملسألة الرابعة:  

 وهي كالتايل:   الزكاة يف أمورأن واألدلة دلَّت عىل عىل ذلك، 

 .األمر األول: الذهب والفضة -

 . اخلارج من األرض من النباتات األمر الثاين:   -

 .األمر الثالث: عروض التجارة -
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 . املعادن األمر الرابع:  -

 األمر اخلامس: هبيمة األنعام. -

جتب الزكاة عىل رجل  قد  ،  منع الدين للزكاةاملسألة اخلامسة:  

  ، وقد يمنع الدين الزكاة وقد ال يمنع الزكاةلكن يكون عليه دين

ى قسامن: ويف املسألة تفصيل، واألموال   التي تخزكَّ

: األموال الظاهرة، وهي هبيمة األنعام واخلارج  القسم األول

،  ال يمنع الدين الزكاة فيها، فمثل هذه  من األرض من النباتات 

الزكاة   ليجلبوا  عاة  السُّ األمر  ويل  أرسل  لصاحب فلو  فجاؤوا 

. ففي  لكن عيلَّ دين   اإلبل مثاًل، فقال: إن عندي مائتني من اإلبل

ين ال يمنع من أخذ الزكاة منه، وقد ذهب إىل  مثل هذه احلال الدَّ

، ويدل لذلك أن  روايةوأمحد يف    والشافعيومالك  هذا أبو حنيفة  

الزكاةالنبي ملسو هيلع هللا ىلص   عاة ليجلبوا  يخرسل السُّ وما كان يقول هلم:    كان 

من كان عليه دين فال تأخذوا منه الزكاة... أو انقصوا ما عليه من 

الزكاة بالنظر إىل دينه...، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع يف  

 حقه ملسو هيلع هللا ىلص. 
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الثاين الباطنة،  القسم  األموال  والفضة:  وقتنا  كالذهب  ويف   ،

والدين يمنع من زكاة األموال ،  النقود والعملة الورقيةاملعارص  

هذا  "أنه قال:    ملا ثبت يف موطأ مالك عن عثامن    الباطنة، 

أموالكم    دينه حتى حتصل  شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليخؤد

ومالك واإلمام  نفية  . وقد ذهب إىل هذا احل"منه الزكاة  فتؤدون 

 .أمحد

وينبغي أن تختصور املسألة: إذا حّلت الزكاة عىل رجل ولنفرض 

ل وحلت عليه الزكاة، فيخقال له: أنت ما بني أن عنده مائة ألف ريا

ن ألف  ولنفرض أن دينه مخسو-  ، ما بني أن تقيض دينكأمرين

  تقيض زكاُتا، أو أال    فتخخرجمخسون ألف ريال    كفيبقى ل  -ريال

، هذا هو معنى  زكاُتا  فتخخرجمائة ألف ريال    عندك ويبقى    دينك

ين يمنع من الزكاة يف األموال الباطنةأن ال  . دَّ

ين زكاة املسألة السادسة:   له حاالن:الدَّ

ين عىل ميلء باذل،  :  احلال األوىل وامليلء: هو الذي أن يكون الدَّ

املال منهوالباذل:    .جيد  طخلب  إذا  يخعطي  الذي  يكون  هو  فقد   .

إذا طخلب يخعطيه  ين عىل ميلء  ،  الرجل مليًئا لكن ال  الدَّ فإذا كان 
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ى، وقد ذهب إىل هذا اإلمام    باذل فإن مثل هذا املال جيب أن يخزكَّ

  وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن   ،الشافعي واإلمام أمحد يف رواية

 يف كتاب األموال وقد ثبت عند أيب عبيد القاسم بن سالم   تيمية،

الصدقة جتب إن  "وعن ابن عمر أنه يخزكى، قال عثامن:    عن عثامن 

  ميلء  عىل  ووالذي ه  ، تقاضيته من صاحبه  يف الدين الذي لو شئت

 ."تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة

طلبت    متى ماقرضت رجاًل مااًل، والرجل باذل  فلو قخدر أنك أ

ملا تقدم ذكره من    لكن مل تطلبه حياًء فإنك تخزكي هذا املالمنه املال  

 . وابن عمرأثر عثامن 

، واملراد عىل مخعرس أو عىل مماطل: أن يكون املال  احلال الثانية

باملامطل: هو الواجد للامل لكنه يخامطل يف دفعه وال يدفعه، فمثل 

أيب حنيفة وأمحد يف رواية وهو  ، وهذا قول  ال جتب فيه الزكاةهذا  

 ، ويدل عليه مفهوم أثر عثامن وابن عمر  اختيار ابن تيمية

جتب    ه فإنهفإن عثامن ذكر أنه إذا منع من قضاء الدين احلياء ونحو

 فيه الزكاة، فمفهوم املخالفة: إن مل يكن كذلك فال جتب فيه الزكاة.
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األموال   يف كتاب ثبت عند أيب عبيد القاسم بن سالم  تنبيه:  

طالب   أيب  بن  عيل  صحيح  عن  قال:    بإسناد  املال  "أنه 

إن كان صادًقا فليزكه إذا    -أي الذي ال يخرجى أن يخقىض-ظنون  ال

مىضقبضه   بمعنى"ملا  أن  ،  لو  آخر  :  أقرض  وكلام  مااًل رجاًل   ،

حقه   املدين  من  ين  الدَّ صاحب  ألنه  طلب  إما  املدين،  يقضه  مل 

فبمقتىض ، ومىض عىل ذلك عرش سنوات،  مماطل أو ألنه مخعرس

أنه إذا قبضه يخزكي السنوات العرش املاضية كلها،   أثر عيل  

واألظهر   خمالف ألثر عثامن وابن عمر،يف ظاهره    وأثر عيل  

قدم عىل قول عيل   -واهلل أعلم-يف هذا   ؛ أن قول عثامن وابن عمر مخ

 وذلك ألسباب: 

األول:   كالمه السبب  يف  ألن  علم،  زيادة  عثامن  عند  أن 

 فهو باٍق عىل األصل   تفصياًل، وهذا ما ال يوجد عند عيل  

وعثامن عنده تفصيل وزيادة علم، والقاعدة الرشعية: إذا تعارض  

ذكر   يخقدم عىل غريه،  فإنه  علم  زيادة  فيه  الدليلني  وأحد  دليالن 

 هذه القاعدة اإلمام الشافعي واإلمام أمحد.

قد يكون فللدائن املحسن،  أن يف هذا إرضاًرا    السبب الثاين:

إحسان  قرض  قرًضا  مخ العرش الرجل  يخزكي  أنه  هذا  فمعنى   ،
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ل    سنوات  التي مضت، واملفرتض أن املخحسن ال يخرض، وإنام يخسهَّ

 عليه.

قاعدة يف كتابه )أعالم    ذكر ابن القيم    السبب الثالث:

املوقعني( أنه إذا اختلف اخللفاء الراشدون ومل يكن هناك دليل، 

عيل،   عىل  وعثامن  عثامن،  عىل  وعمر  عمر،  عىل  بكر  أبو  فيخقدم 

م قول عثامن عىل عيل قدَّ  .وبمقتىض هذه القاعدة أن يخ

وذلك إذا إن من األموال ما يخزكيه الدائن واملدين،  تنبيه:   •

ع املال  باذلكان  الدائن    ىل  يطلبه  أن  فاستحى  ومل ميلء، 

املدين تقدم، يقضه  كام  يخزكيه  أن  عليه  الدائن جيب  فإن   ،

واملدين جيب عليه أن يخزكيه ألنه مال بني يديه، فهو ما بني  

تقدم   ما  فيزكيه عىل  يقضيه  أن  أبى  وإذا  الدين  يقيض  أن 

 تفصيله.

، فإنه  ومل يخزكّ ت يف حقه زكاة ثم مات  من ثبت املسألة السابعة:  

ابن جيب عىل   البخاري من حديث  ثبت يف  ملا  يخزكوا،  أن  ورثته 

عباس أن امرأة من جهينة سألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالت: إين أمي نذرت 

أفأَ  أمك  »قال:    عنها؟  جُّ حخ أن حتج ومل حتج،  لو كان عىل  أرأيت 
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، فيجب قضاء «دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء

أن يأخذ الورثة حقهم، ألنه ثبت فيه   قبل  كة امليتمن تر  الزكاة

لفقراء واملساكني، ، والزكاة فيها حقان: حق هلل وحق لحق الزكاة

وقد ذهب    لذلك هو آكد من النذر يف حديث ابن عباس  

 إىل هذا اإلمام مالك والشافعي وأمحد. 
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»َأنَّ   َعنُْهاَم:  َاهللَُّ  َرِِضَ  َعبَّاس   اِْبِن  عليه - َالنَّبِيَّ  َعِن  اهلل  صىل 

ُمَعاًذا    -وسلم عنه-َبَعَث  اهلل  َفَذَكَر    -رِض  َاْلَيَمِن...«  إىَِل 

ْم،   َأْمَواِِلِ ِِف  َصَدَقًة  َعَلْيِهْم  َض  اِْفََتَ َقِد  َاهللََّ  »َأنَّ  َوفِيِه:  ِديَث،  َاْْلَ

ُمتََّفق   ِهْم« 
ُفَقَرائِ ِِف  دُّ  َفَُتَ َأْغنَِيائِِهْم،  ِمْن  َواللَّْفُظ    ُتْؤَخُذ  َعَلْيِه، 

 .  لِْلُبَخاِريِّ

 

 هذا احلديث فيه ثالث مسائل:

األوىل:   حمل  املسألة  وحترير  البلد،  أهل  يف  رج  ُتخ الزكاة  أن 

رج يف   الزكاة أن ُتخ العلامء أمجعوا عىل أن األفضل يف  النزاع: أن 

كتابه  يف  سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو  اإلمجاع  حكى  البلد،  أهل 

  -واهلل أعلم-)األموال( واختلفوا يف الوجوب، وأصح القولني  

رج الزكاة يف أهل البلد، وذل ك حلديث ابن عباس أنه جيب أن ُتخ

 :«فدل عىل أنه جيب   «ُتؤخذ من أغنيائكم فَُتد ِف فقرائهم

رج يف أهل البلد  ، وهذا قول للشافعي ورواية لإلمام أمحد أن ُتخ

 وقول اإلمام مالك عىل تفصيل عنده، وهو املشهور عند الشافعية. 
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مسافة  هل البلدان اللذان بينهام    اختلف العلامءاملسألة الثانية:  

يخعامال القرص  بلدان؟  ن دون مسافة  أَّنام  أو  بلد واحد؟    معاملة 

كان ما  أَّنا تخعامل معاملة البلد الواحد إذا    -واهلل أعلم-األظهر  

ال جيوز   ، وهذا هو املشهور عند من قالبينهام دون مسافة القرص 

رج الزكاة من أهل البلد، فقد عاملوا البلد الواحد معاملة   أن ُتخ

قول أمحد واملالكية واحلنابلة وهو قول الشافعية يف   وه  كام  واحدة

 قول.

بعيد إىل بلد آخر  من البلد  اختلفوا لو أخرجها  املسألة الثالثة:  

زئ الزكاة أو ال جتزئه وجيب عليه  أكثر من مسافة القرص، هل جتخ

رجها مرة أخرى؟ قال  أن ُيخ قال جتزئه مع اإلثم أو يخ بمعنى: هل يخ

  - واهلل أعلم-هذه املسألة فيها قوالن، وأصح القولني    ال جتزئه؟

زئه مع اإلثم ، وهذا قول للشافعي ورواية عن اإلمام أمحد  أَّنا جتخ

وعزاه ابن قدامة إىل أكثر أهل العلم، وذلك أن اهلل سبحانه قال: 

َقرَ ﴿ لِْلفخ َدَقاتخ  الصَّ اَم  َفِة إِنَّ َواملْخَؤلَّ َعَلْيَها  َواْلَعاِملنَِي  َواملََْساكنِِي   
ِ
اء

بِيِل َفِريَضًة   َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اهللَِّ َواِْبِن السَّ خْم َويِف الرِّ لخوهبخ قخ

فمن أخرجها يف هؤالء   [60]التوبة:    ﴾ِمْن اهللَِّ َواهللَّخ َعلِيم  َحكِيم  

ت، وما جاء زائدً  ا عىل ذلك فهو للوجوب ال لإلجزاء، فقد صحَّ
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وبني حديث ابن عباس أَّنا تخؤخذ من أغنيائهم    للجمع بني اآلية

د يف فقرائهم، فإذن جيب عليه   رجها يف البلد  فرتخ ولو أخرجها أن ُيخ

زئ مع اإلثممما تبعد مسافة قرص فأكثر يف غري البلد    . فإَّنا جتخ

 تنبيهان:

رج زكاة   للرجل جتارة يف بلدينإذا كان  التنبيه األول:   فإنه ُيخ

،  ، لنفرض أن لرجل جتارة يف الرياض ويف جدة كل مال يف كل بلد

زكاة   زكاة فيخخرج  رج  وُيخ الرياض،  لفقراء  الرياض  يف  جتارته 

ال   مكان التجارة، فالبلد يخنظر فيه إىل  جتارته يف جدة لفقراء جدة

ول الدمام  يسكن  رجاًل  أن  فلو  املال،  صاحب  يف إىل  جتارة  ه 

ألهل  رج  ُتخ الرياض  جتارة  فزكاة  جدة،  يف  وجتارة  الرياض 

جتارة   وزكاة  جدةالرياض،  ألهل  رج  ُتخ يف  جدة  رجها  ُيخ وال   ،

إىل   وإنام  وإقامته،  نفسه  الرجل  سكنى  إىل  النظر  فليس  الدمام، 

 . «ُتؤخذ من أغنيائهم فَُتد ِف فقرائهم» قال:  لذلك مكان املال

بالبلد يف احلديث:  الثاين:التنبيه   فيه    املراد  البلد الذي اتصل 

وليس  العمران وما كان دون مسافة القرص ممن حوله من البلدان،  

قال السعودية أو الكويت أو   املراد باالصطالحات العرصية أن يخ
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اليمن، وإنام    اإلمارات أو مرص النظر لالستعامل الرشعي يف أو 

البلد وما حوهلا دون مسافة    وهو أن املراد  خطاب الشارعوقت  

  لو أن رجاًل يسكن يف جنوب اململكة  قرص، ويتضح هذا بام ييل:

تبعد عن مدينته يف جازان  ، ويف بالد اليمن مدينة أخرى  يف جازان 

أكثر أو  البلد  عرشين كيلو  إىل  رج صدقته وزكاته  أن ُيخ له  فإن   ،

، فال أثر للحدود املوجودة ألَّنا دون مسافة القرص  التي يف اليمن

، وهو أَّنا تخؤخذ من خطاب الشارعاليوم، فاملسألة تخفهم بوقت  

د يف فقرائهم، فالنظر  وما حوهلا دون مسافة إىل البلد أغنيائهم فرتخ

 القرص. 
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َأَنس    عنه-َوَعْن  اهلل  يَق    -رِض  دِّ َالصِّ َبْكر   َأَبا  اهلل  رِض  -َأنَّ 

َله ُ  -عنه َاهللَِّ  »  َكَتَب  َرُسوُل  َفَرَضَها  َالَّتِي  َدَقِة  َالصَّ َفِريَضُة  -َهِذِه 

ا َرُسوَله ُ  -صىل اهلل عليه وسلم ِِف   َعىَل َاملُْْسلِِمنَي، َوَالَّتِي َأَمَر َاهللَُّ ِِبَ

َاْلَغنَم ُ ُدوََنَا  َفاَم  بِِل  َاإْلِ ِمَن  يَن  َوِعْْشِ ُكلِّ    َأْرَبع   َفإَِذا  ِِف   ، َشاة  مَخْس  

يَن إىَِل مَخْس  َوَثاَلثنَِي َفِفيَها بِنُْت ََمَاض  ُأْنَثى َفإِْن    َبَلَغْت مَخًْسا َوِعْْشِ

َفإَِذا َبَلَغْت ِستًّا َوَثاَلثنَِي إىَِل مَخْس  َوَأْرَبِعنَي  ،  ََلْ َتُكْن َفاْبُن َلُبون  َذَكر  

ة   ُأْنَثى، َفإِذَ   َفِفيَها بِنُْت َلُبون   ا َبَلَغْت ِستًّا َوَأْرَبِعنَي إىَِل ِستِّنَي َفِفيَها ِحقَّ

َمل ِ َبَلَغْت َواِحَدًة َوِستِّنَي إىَِل مَخْس  َوَسْبِعنَي َفِفيَها  َفإَِذا    َطُروَقُة َاْْلَ

َفإَِذا   َجَذَعة    ، َلُبون  بِنَْتا  َفِفيَها  تِْسِعنَي  إىَِل  َوَسْبِعنَي  ِستًّا  َبَلَغْت  َفإَِذا 

َطُروَقَتا بَ  َتاِن  ِحقَّ َفِفيَها  َوِماَئة   يَن  ِعْْشِ إىَِل  َوتِْسِعنَي  إِْحَدى  َلَغْت 

  ، يَن َوِماَئة  َفِفي ُكلِّ َأْرَبِعنَي بِنُْت َلُبون  َمِل، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل ِعْْشِ َاْْلَ

َأْرَبع  ِمَن   َمَعُه إَِّلَّ  َيُكْن  ََلْ  ، َوَمْن  ة  َفَلْيَس َوِِف ُكلِّ مَخِْسنَي ِحقَّ بِِل  َاإْلِ

ا. َ  فِيَها َصَدَقة  إَِّلَّ َأْن َيَشاَء َرِبُّ

َوِماَئِة   يَن  َأْرَبِعنَي إىَِل ِعْْشِ إَِذا َكاَنْت  َاْلَغنَِم َسائَِمتَِها  َوِِف َصَدَقِة 

َفِفيَها َشاَتاِن، َشاة  َشاة   ِماَئَتنْيِ  إىَِل  َوِماَئة   يَن  َعىَل ِعْْشِ َزاَدْت  َفإَِذا   ،

َفإَِذا َزاَدْت َعىَل ِماَئَتنْيِ إىَِل َثاَلثاِمَئة  َفِفيَها َثاَلُث ِشَياه ، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل 
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َالرَّ  َمُة 
َسائِ َكاَنْت  َفإَِذا   ، َشاة  ِماَئة   ُكلِّ  َفِفي  ِمْن  َثاَلثاِِمَئة   َناقَِصًة  ُجِل 

َا.  ، إَِّلَّ َأْن َيَشاَء َرِبُّ  َأْرَبِعنَي َشاة  َشاًة َواِحَدًة َفَلْيَس فِيَها َصَدَقة 

َدَقِة، َوَما   ُق َبنْيَ ُُمَْتِمع  َخْشَيَة َالصَّ  َوََّل ُيَفرَّ
ق  َوََّل ُُيَْمُع َبنْيَ ُمَتَفرِّ

اَجعَ  َيََتَ اَُم  َفإَِنَّ  
َخلِيَطنْيِ ِمْن  ِِف  َكاَن  ُُيَْرُج  َوََّل  ِة،  ِويَّ بِالسَّ َبْينَُهاَم  اِن 

َقةِ  ُق، َوِِف َالرِّ دِّ ، إَِّلَّ َأْن َيَشاَء َاملُْصَّ َدَقِة َهِرَمة   َوََّل َذاُت َعَوار  ُرُبُع   َالصَّ

، َفإِْن ََلْ َتُكن ْ  اَء  إَِّلَّ تِْسِعنَي َوِماَئًة َفَلْيَس فِيَها َصَدَقة  إَِّلَّ َأْن َيَش   َاْلُعْْشِ

ِعنَْدُه   َوَلْيَسْت  َذَعِة  َاْْلَ َصَدَقُة  بِِل  َاإْلِ ِمَن  ِعنَْدُه  َبَلَغْت  َوَمْن  َا،  َرِبُّ

ُة، َوَُيَْعُل َمَعَها َشاَتنْيِ إِِن   قَّ
َا ُتْقَبُل ِمنُْه َاْْلِ َفإَِنَّ  ، ة  َجَذَعة  َوِعنَْدُه ِحقَّ

بَ  َوَمْن  ا،  ِدْرََهً يَن  ِعْْشِ َأْو  َلُه،  َتا  ِة  اِْسَتْيََسَ قَّ َاْْلِ َصَدَقُة  ِعنَْدُه  َلَغْت 

َذَعُة،   َاْْلَ ِمنُْه  ُتْقَبُل  َا  َفإَِنَّ َذَعُة،  َاْْلَ َوِعنَْدُه  ُة،  قَّ
َاْْلِ ِعنَْدُه  َوَلْيَسْت 

ا َأْو َشاَتنْيِ  يَن ِدْرََهً ُق ِعْْشِ دِّ . «َوُيْعطِيِه َاملُْصَّ  . َرَواُه َاْلُبَخاِريُّ

 

هذا احلديث أصل  يف زكاة هبيمة األنعام، وهو حديث مفصل  

 ويف هذا احلديث ألفاظ  منها: فيام يتعلق باإلبل والغنم، 

 وهي ما تم هلا سنة ودخلت يف السنة الثانية. «بنت َماض»

 هي ما تم هلا سنتان ودخلت يف السنة الثالثة.  «بنت لبون »
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 هي ما تم هلا ثالث سنوات ودخلت يف السنة الرابعة.  «حقة»

 . يعلوها اجلملأي مثلها  «طروقة اْلمل »

 هي ما تم هلا أربع سنوات ودخلت يف السنة اخلامسة.   «جذعة»

 أي الراعية. «السائمة»

وهي    «هرمة» الوجهان،  فيها  يصح  وكرسها،  الراء  بفتح 

 .، ذكر هذا احلافظ ابن حجرالكبرية التي سقطت أسناَّنا

 . العوار بفتح العني وضمها، واملراد به العيب «ذات عوار»

ق» دِّ املُصَّ يشاء  أن  الدال  «إَّل  اجلالب  بكرس  هنا  به  واملراد   ،

، وهذا هو املشهور عند العلامء وتواردوا عليه، وخالف أبو  للزكاة

  ، والصواب كرسهاوذهب إىل فتح الدالعبيد القاسم بن سالم  

 وأن املراد هبا اجلالب للزكاة.

َقة»  . أي الفضة، وهي الدراهم املرضوبة «الرِّ

)النهاية( البن وكل معاين املفردات املتقدمة كلها من كتاب  

زي لذلك لو تأملت يف    للحافظ ابن حجر    األثري إال ما عخ

 « إَّل أن يشاء رِبا»احلديث إذا أراد أن يذكر صاحب الغنم يقول:  

ق»وإذا أراد أن يذكر اجلالب للزكاة سامه:   دِّ بكرس الدال،    «املُصَّ
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احلديث:   آخر  يف  قال  َأْو  »لذا  ا  ِدْرََهً يَن  ِعْْشِ ُق  دِّ َاملُْصَّ َوُيْعطِيِه 

 .«َشاَتنْيِ 

باملسائل،وهذا   ميلء  هبيمة    احلديث  صدقة  يف  أصل  وهو 

 وعرشون مسألة:  وفيه ست األنعام من الغنم واإلبل،

وقد دلَّ عىل هذا    يف هبيمة األنعامالزكاة واجبة  املسألة األوىل:  

حكاه   الذي  واإلمجاع  الصدقات  يف  بكر  أيب  املنذر حديث  ابن 

العلامء  وغريه أحلق  وقد  بالبقر  ،  ابن  اجلاموس  حكاه  باإلمجاع، 

ه  .املنذر، ونقل كالمه ابن تيمية وأقرَّ

 : هبيمة األنعام برشطنييف جتب الزكاة املسألة الثانية: 

ر وللنسل:  الرشط األول ، فمثل هذه والتسمني  أن تختخذ للدَّ

رث عليها، فمثل هذه ال    تخزكى، بخالف التي تختخذ للعمل كأن حيخ

حكاه ابن وقد أمجع عىل هذا صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ،  ازكاة فيه

عند ابن أيب شيبة أنه   ، وثبت عن عيل  عبد الرب وابن حزم

صدقة"قال:   العوامل  البقر  يف  جابر  "ليس  عن  نحوه  وثبت   ،

 .عند أيب عبيد القاسم بن سالم 
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الثاين إىل    -أي ترعى-  أن تكون سائمة:  الرشط  وقد ذهب 

، وذلك أنه يف حديث أيب  أبو حنيفة والشافعي وأمحدهذا الرشط 

فدل عىل أن   «وِف الغنم ِف سائمتها ...»بكر يف الصدقات قال:  

يخزكى ما كان سائاًم منها، ودلَّ عىل السوم يف اإلبل ما    الغنم  إنام 

د  أمح   ده الذي رواهج  سيأيت من حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن

 . «ِف كل سائمة إبل ِف أربعني بنت لبون ... » وأبو داود والنسائي:  

ما ال يرعى فإنه ال يخزكى، وسيأيت الكالم عىل ما  فمفهوم هذا أن  

 يخشرتط يف السوم. 

بذكر الزكاة يف اإلبل والبقر  أخرى  أدلة  فإن قيل: قد جاءت  

 ؟ والغنم وليس فيها ذكر السوم

ال  أن ما ال تسوم    هذه األحاديثكر السوم يف  ذمفهوم  فيقال:  

صص العموم يف األدلة األخرى ، وهذا زكاة فيها، وهذا املفهوم ُيخ

رد عىل   املالكية  فيه  الشنقيطي  بعض  كالعالمة  قوهلم  ومن نرص 

    :ال يفيد ذكر السوم يف حديث أيب بكر يف الصدقات  ملا قال

التخصيص ألن ذكر فرد من أفراد العموم ال يقتيض التخصيص.  

يقتيض   ال  العموم  أفراد  من  فرد  فذكر  التأصيل صحيح،  وهذا 

مفهوم خمالفةخصيصالت له  كان  إذا  لكن  املخالفة   ،  مفهوم  فإن 
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صص اللفظ العام ذكر السوم يف الغنم يف  ، فمفهوم املخالفة يف  ُيخ

حديث أيب بكر يف الصدقات أو ذكر السوم يف اإلبل يف حديث  

صص اللفظ العامهبز بن حكيم عن أبيه عن جده   ، فعىل هذا ُيخ

 يشرتط فيها السوم. 

فإن قال قائل: جاء الدليل بذكر السوم يف الغنم واإلبل، لكن 

 مل يخذكر السوم يف البقر؟

قول   هناك  ليس  أنه  ذلك  ويؤكد  واحد،  حكمها  فيقال: 

قال إنه يصح أن   البقريشرتط السوم يف اإلبل والغنم دون   حتى يخ

القول قال هذا  ا يخ فلذا  يخشرتط ،  أن  إما  املسألة قوالن،  ألقوال يف 

أن   ألحد  جيوز  وال  مطلًقا،  السوم  يخشرتط  ال  أو  مطلًقا  السوم 

دث قواًل جديًدا مركًبا فيقول: يشرتط السوم يف اإلبل والغنم   حيخ

 بقر، فإن هذا قول حمدث وال يصح القول به.دون ال

فلو أَّنا ترعى ،  العاماملراد بالسوم أن تسوم أكثر  املسألة الثالثة:  

فإَّنا تخزكى، أما لو كان  يزيد عىل ستة أشهر  وجمموع أيام الرعي  

الرعي   أيام  ال  جمموع  هذه  مثل  فإن  فأقل،  أشهر  ستة  يعادل  بام 

والغالب  ،  بالغالب، والدليل عىل هذا أن العربة يف الرشيعة  تخزكى
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مة، ، فإذا سامت أكثر العام فإنه تكون سائهي أن تسوم أكثر العام

 أمحد. وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة و

ال ما   فيام أنبتته األرضاملراد بالسوم أن تسوم  املسألة الرابعة:  

نبته صاحبه، فلو أن رجاًل   أنبت مكاًنا ثم جعلها ترعى، فإن هذا  يخ

فيام أنبتته األرض وأنبته اهلل  ترعىوإنام السوم أن  ال يسمى سوًما

نبته الرجل نفسه، ذكر هذا احلنابلة.   ال أن يخ

، بمعنى:  يف السوم أن يكون مباًحاال يشرتط  املسألة اخلامسة:  

فسامت أكثر العام،  لو أن رجاًل اغتصب أرًضا فجعلها تسوم فيها  

فإنه جيب عليه أن يخزكيها، وال يشرتط يف السوم أن يكون مباًحا،  

، وذلك أن عىل أصح القولني وهو أحد القولني عند الشافعيةهذا  

 .مباًحاالرشيعة اشرتطت السوم ومل تشرتط أن يكون 

السادسة:   يف  املسألة  بكر  أيب  حديث  يف  اإلبل  نصاب  أقل 

وما كان دون مخس من اإلبل فال زكاة مخس من اإلبل،  الصدقات  

فيها  »قال:  فيها،   فليس  أربع  إَّل  َل تكن  يشاء فإن  أن  إَّل  صدقة 

إذا نقصت عن النصاب  «رِبا فإذن  فيها واجبة،  ، وقد فال زكاة 
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حكى اإلمجاع عىل ذلك اإلمام الشافعي وابن عبد الرب وابن قدامة 

 وابن تيمية. 

السابعة:   يفما  املسألة  قوله  ذكر  من  احلديث  فإذا »:  أول   ...

 «أنثىبلغت مخًسا وعْشين إىل مخس وثالثني ففيها بنت َماض  

فإذا زادت عىل عْشين ومائة ففي كل أربعني بنت لبون »إىل قوله:  

حقة كل مخسني  كله  «وِف  هذا  ابن ،  اإلمجاع  عليه، حكى  جممع  

 .قدامة 

فإذا زادت عىل عْشين ومائة ففي كل  »قوله:  املسألة الثامنة:  

حقة كل مخسني  وِف  لبون  بنت  جم  «أربعني  أيًضا  عليه،  هذا  مع 

 .اإلمجاع ابن قدامة حكى 

التاسعة:   إذا زادت  املسألة  العلامء  عىل عرشين ومائة اختلف 

أن فيها   -واهلل أعلم-أصح األقوال  فمن اإلبل واحدة أو اثنتني،  

حتى تبلغ ثالثني ومائة ففيها بنتا لبون وحقة،    ثالث بنات لبون 

قول  وهذا  الصدقات،  يف  بكر  أيب  حديث  ذلك  عىل  ويدل 

ني ، ولنفرض أن عنده اثن قول وأمحد يف روايةالشافعي ومالك يف

َفإَِذا َبَلَغْت إِْحَدى  » ، فعىل احلديث قال: وعرشين ومائة من اإلبل
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َمِل، َفإَِذا َزاَدْت   َتاِن َطُروَقَتا َاْْلَ يَن َوِماَئة  َفِفيَها ِحقَّ َوتِْسِعنَي إىَِل ِعْْشِ

ُكلِّ   َفِفي  َوِماَئة   يَن  ِعْْشِ مَخِْسنَي َعىَل  ُكلِّ  َوِِف   ، َلُبون  بِنُْت  َأْرَبِعنَي 

ة   اثنني وعرشي  «ِحقَّ كانت  ومائة  إذا  أربعني  ن  عىل  قسمناها  فلو 

عىل مخسني ففيها حقتان  ففيها ثالث بنات لبون، وإذا قسمناها  

سب، واملفرتض يف القسمة أن يخقسم  ويبقى اثن ان وعرشون مل حتخ

الوقص أقل العدد ال أن ن يكون  عىل أربعني أو مخسني بام نتيجته أ

أكثر اثنيكون  بلغت  إذا  فإذن  سمت عىل  ،  فقخ ومائة  ني وعرشين 

 ان وقص، أما لو قخسمت ففيها ثالث بنات لبون ويبقى اثن  أربعني

ان وعرشون وقص، واملفرتض  عىل مخسني ففها حقتان ويبقى اثن

 يف القسمة أن تخقسم بحيث يكون الوقص أقل عدًدا.

، يف حديث أيب بكر يف الصدقات  نصاب الغنمة:  املسألة العارش

وِف صدقة الغنم ِف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عْشين »قال:  

... وقال:    «ومائة  شاة،  أربعون  نصاهبا  أن  عىل  هذا  فإذا  »فدل 

كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاًة شاة  واحدة فليس فيها  

فإذن  «صدقة أربعون شاةً ،  الغنم  ، وقد أمجع العلامء عىل  نصاب 

 .هذا، حكى اإلمجاع ابن قدامة 
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عْشة:   اْلادية  وبالبقر  املسألة  األهلية  بالغنم  خاصة  الزكاة 

الوحشية،   الغنم  البقر الوحشية وال  األهلية وال يدخل يف ذلك 

 وذلك ألمرين:

األمر األول: قد قيل إن البقر الوحشية ليست بقًرا بل   -

 نوع من أنواع الغزال. 

اد األم - فريخ والغنم  البقر  أخطلق  إذا  أن األصل  الثاين:  ر 

 . املعتاد وهو األهيل

يف  وأمحد  والشافعي  ومالك  حنيفة  أبو  هذا  إىل  ذهب  وقد 

مل عىل املعتاد والغالب  أنه حيخ رواية، وما سبق ذكره من الدليل 

 . ذكره ابن قدامة 

الثانية عْشة:   ماعًزا  املسألة  كانت  إن  رج شاة   هلا سنة،  ُتخ ثنًيا 

ومعنى هذا أن الذي ستة أشهر،    هلا  جذعة  وإن كانت من الضأن 

فإذا كان عنده أربعون من ني من املعز اجلذع من الضأن،  يخعادل الث

  - وهي التي هلا ستة أشهر عىل الصحيح -الضأن فأخرج جذعة  

زئ، وإذا كان عنده معز فأخرج   زئ، فالذي  ثنًيا  فإَّنا جتخ فإَّنا جتخ

املعز   من  الثني  ويخكافئ  ومها  يخعادل  اجلذع،  هو  الضأن  يف 
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األصل قرره علامء املذاهب ، وهذا التأصيل من حيث  متساويان 

 .األربعة، والذي ذكر أن للجذع ستة أشهر احلنابلة

الثالثة عْشة:   شاة وعرشياملسألة  الغنم  عدد  بلغ  ومائة إذا   ن 

رج شاتني عىل مقتىض حديث أيب بكر يف الصدقات، وإذا    فإنه ُيخ

رج ثالث شياه،   ففي حديث أيب  بلغت الغنم شاًة ومائتني فإنه ُيخ

الصد يف  قال:  بكر  َكاَنْت »قات  إَِذا  َسائَِمتَِها  َاْلَغنَِم  َصَدَقِة  َوِِف 

يَن َوِماَئة    ، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل ِعْْشِ يَن َوِماَئِة َشاة  َشاة  َأْرَبِعنَي إىَِل ِعْْشِ

َفإَِذا  »، ثم قال:  . أي ولو زادت شاة واحدة«إىَِل ِماَئَتنْيِ َفِفيَها َشاَتانِ 

ِماَئَتنْيِ  َعىَل  َثاَلثاِمَئة  َزاَدْت  إىَِل  ِشَياه      َثاَلُث  الشاة   «َفِفيَها  فعىل هذا 

املائتني.واملائتان   عىل  زادت  ألَّنا  شياه  ثالث  أمجع   فيها  وقد 

 العلامء عىل هذا، حكاه ابن عبد الرب وابن قدامة. 

عْشة:   الرابعة  الثالثامئة  املسألة  عىل  زادت  مائة إذا  كل  ففي 

َفإَِذا َزاَدْت َعىَل »، ألنه قال يف حديث أيب بكر يف الصدقات:  شاة

حكاه ابن    وقد أمجع العلامء عىل ذلك،  «َثاَلثاِِمَئة  َفِفي ُكلِّ ِماَئة  َشاة  

 . عبد الرب وابن تيمية
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شاة واحدة عىل الثالثامئة شاة  إذا زادت  املسألة اخلامسة عْشة:  

تأصيل حديث أيب بكر يف الصدقات  ، فعىل  ومل تصل إىل أربعامئة

، يف كل مائة شاة، ومل تكتمل املائة الرابعة، فإذن فيها ثالث شياه

وهذا قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية، حلديث 

 أيب بكر يف الصدقات. 

ق   »قال يف احلديث:      املسألة السادسة عْشة: َمُع َبنْيَ ُمَتَفرِّ َوََّل ُُيْ

َدَقةِ  َالصَّ َخْشَيَة  ُُمَْتِمع   َبنْيَ  ُق  ُيَفرَّ اخللطة   «َوََّل  أن  عىل  يدل  هذا 

يف غنم ي أنه قد ال يكون  أ   «خشية الصدقة»، لذلك قال:  مؤثرة

بعض   مع  بعضها  ع  مجخ إذا  لكن  زكاة  واحد  زكاةكل  فيها  ، كان 

رجل  عند  أن  الغنم   ولنفرض  من  غنم    عرشين  غنمه  فخالطت 

فمثل هذه رجل آخر وعنده عرشون من الغنم فاملجموع أربعون،  

رجان شاة واحدة ، وإال يف األصل كل واحد منهم عنده تخزكى وُيخ

ة، فلذا  وجبت فيها الزكا  شياه أقل من النصاب، لكن ملا اجتمعا

 . مع بني هبيمة األنعام يؤثراخللطة واجل

ملا مجع كل واحد منهم غنمه مع غنم صاحبه  ويف املثال املتقدم 

فرقا الغنم ملا جاءهم   وجبت الزكاة، فلو أَّنام أرادا أن حيتاال وأن يخ

بون للزكاة حتى إذا رآهم قال: إن كل واحد منهم  السعاة واجلالِ 
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فإذا ثبت   فيها. فهذا ال جيوز،  الغنم فال زكاة  عنده عرشون من 

قد حصل االختالط بينهام فإنه جتب عليهم شاة  وأَّنام جمتمعان  

ونصيب كل واحد منهم نصف من الشاة، لذلك قال يف احلديث: 

َوَما  » َدَقِة،  َالصَّ َخْشَيَة  ُُمَْتِمع   َبنْيَ  ُق  ُيَفرَّ َوََّل   
ق  ُمَتَفرِّ َبنْيَ  ُُيَْمُع  َوََّل 

اَجَعاِن َبْينَُهاَم  اَُم َيََتَ  َفإَِنَّ
ةِ َكاَن ِمْن َخلِيَطنْيِ ِويَّ  .«بِالسَّ

أردت هبذا أن يخفهم أن مقتىض حديث أيب بكر يف الصدقات  

أن اخللطة مؤثرة، فقد تكون سبًبا إلجياب الزكاة عىل ما ال جتب  

سبًبا   تكون  وقد  اخللطة،  لوال  الزكاة  ولو  فيه  الزكاة،  لتقليل 

تزيد الزكاة  فإن  اخللطة  أن    حصلت  ولنفرض  عند والعكس، 

فإنه لو جاء  رجل مخسني من الغنم، وعند آخر سبعون من الغنم،  

مل  السعاة   واختلطا  اجتمعا  ملا  لكن  شاًة،  واحد  كل  من  ألخذوا 

، فيكون عىل كل واحد منهم نصف جتب عليهم إال شاة واحدة

قال يف احلديث:  شاة لذا  َبنْيَ  »،  ُق  ُيَفرَّ َوََّل   
ق  ُمَتَفرِّ َبنْيَ  ُُيَْمُع  َوََّل 

اَجَعاِن َبْينَُهاَم  ُُمْ  اَُم َيََتَ  َفإَِنَّ
َدَقِة، َوَما َكاَن ِمْن َخلِيَطنْيِ َتِمع  َخْشَيَة َالصَّ

ةِ  ِويَّ  .«بِالسَّ

 : اخللطة نوعانو
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مجعوا  أن الرشيكني فأكثر  أي  ،  : خلطة األوصافالنوع األول

، فيقول هذه اخلمسون يل،  غنمهم سواء وكل  منهم يعرف غنمه

يقول   اخلمسون  واآلخر  يقول  والثالث  يل،  األخرى  اخلمسون 

 . الثالثة يل، وكل  منهم يخميز ما له

شاعة، أي أن  : خلطة أعيان النوع الثاين ، فلو  تكون الرشاكة مخ

الرجلني   أن عند  الغنم  قخدر  فهام مشرتكان يف  عرشين ومائة من 

شاًعا، يف كل واحدة من الغنم هي    العرشين ومائة كلها  اشرتاًكا مخ

 بينهام. 

تخؤثر اخللطة عىل ما  يف خلطة األوصاف  املسألة السابعة عْشة:  

ذكره،   عىل تقدم  ومالك  وأمحد  الشافعي  هذا  إىل  ذهب  وقد 

 . تفصيل عنده

ال تكون خلطة مؤثرة خلطة األوصاف  املسألة الثامنة عْشة:  

 : إال برشوط

 ن الراعي هلام واحًدا. الرشط األول: أن يكو -

 أن يكون ذهاهبم ورجوعهم سواء.الرشط الثاين:  -
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ما عىل  ذلك  يف  الرزاق    والعمدة  عبد  عند  هذا  عن ثبت 

وإىل هذا القول ذهب األوزاعي وبه قال وهو تابعي،  ،  الزهري

 . مالك

عْشة:  التاسعة  األعيان    املسألة  خلطة  يف  النية  تشرتط  ال 

مفلح ابن  حكاه  رجلني  باإلمجاع،  أن  فلو  املال  ،  يف  ثم  اشرتكا 

فهذه خلطة أعيان ال يشرتط فيها النية،    اشرتيا غناًم أو إباًل أو بقًرا

  بمجرد اشرتاكهام وجبت الزكاة عليهام بحسب التقدير الرشعي

 وبحسب التقسيم الذي سبق ذكره. 

أما خلطة األوصاف فعىل أصح القولني ال تشرتط النية أيًضا،  

يف الغنم  وهو قول عند الشافعية واحلنابلة، بمعنى لو اشرتك اثنان  

وكان ذهاهبم ورجوعهم   راعيهام واحًداأو اإلبل أو البقر وكان  

، لظاهر  فإنه قد حصلت خلطة األوصاف ولو مل ينويا ذلك  واحًدا

 فإن العربة بواقع احلال ال بالنية.  حديث أيب بكر يف الصدقات 

، فلو أن  بمحلني ومكاننيإذا كانت السائمة  املسألة العْشون:  

وعنده عند رجل غناًم وتبلغ عرشين من الغنم يف جهة ومكان،  

بالنظر إىل املكان  فإذا عاملت الغنم    ثالثون أخرى يف مكان آخر،
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قلت ال زكاة فيهام ألَّنا مل تبلغ نصاًبا يف املكان األول وال املكان 

والنظر إىل املالك نفسه فإن فيها زكاة  وإذا قلت مها واحد  الثاين،  

 .وهي شاة

 إذا كانت السائمة بمكانني فلهذا حاالن: 

فمثل : أن يكون بني املكانني دون مسافة قرص،  احلال األوىل

بعض إىل  بعضها  يخضم  أن  جيب  الزكاة،    هذا  حساب  وهذا  يف 

 .باإلمجاع حكاه ابن قدامة 

فمثل هذا  قرص، أن يكون بينهام أكثر من مسافة : احلال الثانية

بعض إىل  بعضها  يخضم  الصحيح  حنيفة عىل  أيب  قول  وهذا   ،

ويدل عىل هذا حديث أيب بكر  ية،  ومالك والشافعي وأمحد يف روا

يف الصدقات، فذكر األربعني والعرشين ومائة ...إلخ، ومل يخفرق  

بني أن يكون يف مكان واحد أو مكانني، فالعربة يف حال الرجل 

 .وما يملك من هبيمة األنعام

نقل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إنه  فإن قيل:   يخ كان يأمر السعاة واجلالبني  مل 

ن  غنم يف مكاعندكم  أن يستفرسوا هل يوجد  لزكاة هبيمة األنعام  

 آخر؟ 
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الف اإلمجاع فيقال: هذا إشكال ،  ، لكن اطراد هذا اإلشكال ُيخ

ام دون مسافة قرص وبينه  غنم  يف مكانني   فقد تقدم أنه لو كان له

يف إخراج الزكاة ومع ذلك مل ينقل أنه    ا إىل بعضفإنه يخضم بعضه

فبداللة ،  كان يأمر السعاة أن يستفرسوا مع أنه ال بد أن يستفرسوا

قال هبذا   وأنه وال بد قد   اإلشكالاإلمجاع يتبنيَّ أنه ال يصح أن يخ

 . أمرهم ولكن مل ينقل ألنه معلوم

الواحدة والعْشون:   يخ املسألة  كام يف تيس   ؤخذ يف الصدقة  ال 

وَّل ُُيرج ِف الصدقة هرمة  وَّل ذات عوار وَّل  »احلديث، فإنه قال:  

ق املُصدِّ يشاء  أن  إَّل  الزكاة،    «تيس  يشاء جالب  أن  إال  وقد  أي 

-ذهب إىل هذا الشافعية واحلنابلة، وعلل العلامء بعلل وأصحها  

 . لرداءة التيس بالنسبة إىل غريه -واهلل أعلم

 يخؤخذ يف الصدقة ذات عوار وهي  الاملسألة الثانية والعْشون:  

كام دل عليه    لرداءُتا،  -أي الكبرية-التي فيها عيب، وال هرمة  

الشافعية   هذا  إىل  ذهب  وقد  الصدقات،  يف  بكر  أيب  حديث 

 واحلنابلة. 
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الثالثة والعْشون: العلامء      املسألة  إخراج  تنازع  الذكر من  يف 

إال  ف،  الغنم رج  يقول ال ُيخ العلامء من  الغنممن  أما  األنثى من   ،

والبقر   الكالم  اإلبل  لكن  والذكر،  األنثى  التفصيل يف  فقد جاء 

رج إال األنثى، أما الذكر فال  عىل الغنم فمن العلامء من قال ال ُيخ

رج،   رج    -واهلل أعلم-والصواب  ُيخ رج الذكر كام ُتخ ،  األنثىأنه ُيخ

 لدليلني:  وذلك

ملا أراد التفريق بينهام يف حديث أيب بكر يف  أنه    :الدليل األول

ق بينهام يف اإلبل وسيأيت يف حديث معاذ وأنه ثابت   الصدقات فرَّ

عن عيل أنه فرق بينهام يف البقر، فلام مل يذكر التفريق يف الغنم دلَّ  

 . عىل أَّنام واحد

ومل    «ِف كل أربعني شاة شاة»:  الدليل الثاين: أن الرشيعة قالت

الذكر   الذكر واألنثى، لذا الصواب صحة إخراج  كام  تفرق بني 

إخراج   قوليصح  وهذا  عند    األنثى،  وقول  املالكية  احلنفية 

 . واحلنابلة

إذا مل يكن السن الذي وجب عليه املسألة الرابعة والعْشون:  

إن  عند صاحب الغنم واإلبل فالبد أن يخراعى حاله بالنظر إىل أنه  
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أقل   عنده  النقصكان  أكثر    فيخعوض  عنده  كان  وإذا  يزيد،  بأن 

ق  الفرق، حلديث أيب بكر يف    -وهو جالب الزكاة-فيعطيه املخصدِّ

بِِل  َوَمْن َبَلَغْت عِ »، قال:  الصدقات، فإنه رصيح يف ذلك نَْدُه ِمَن َاإْلِ

ِمنُْه   ُتْقَبُل  َا  َفإَِنَّ  ، ة  ِحقَّ َوِعنَْدُه  َجَذَعة   ِعنَْدُه  َوَلْيَسْت  َذَعِة  َاْْلَ َصَدَقُة 

ا، َوَمْن  يَن ِدْرََهً َتا َلُه، َأْو ِعْْشِ ُة، َوَُيَْعُل َمَعَها َشاَتنْيِ إِِن اِْسَتْيََسَ قَّ
َاْْلِ

َا َبَلَغْت ِعنَْدُه َصَدَقُة َاْلِْ  َذَعُة، َفإَِنَّ ُة، َوِعنَْدُه َاْْلَ قَّ
ِة َوَلْيَسْت ِعنَْدُه َاْْلِ قَّ

ا َأْو َشاَتنْيِ  يَن ِدْرََهً ُق ِعْْشِ دِّ َذَعُة، َوُيْعطِيِه َاملُْصَّ  .«ُتْقَبُل ِمنُْه َاْْلَ

 وقد ذهب إىل هذا القول الشافعي وأمحد يف رواية.

والعْشون:   اخلامسة  احلديث  املسألة  دراهم جعل يف  العرشة 

شاة قال:  ،  بقيمة  َأْو  » ألنه  َلُه،  َتا  اِْسَتْيََسَ إِِن  َشاَتنْيِ  َمَعَها  َوَُيَْعُل 

ا يَن ِدْرََهً جعلخ عرشة دراهم مقابل الشاة توقيفي؟ هل  لكن    «ِعْْشِ

قال هذا ُيتلف من زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان؟   أو يخ

أنه توقيفي وأنه   العلم إىل  الشاة  ذهب مجاهري أهل  دد وأن  حمخ

دراهم،   عرشة  لطيف، تعادل  استدالل  يف  اخلطايب  ذلك  وأكد 

ذكر هذا يف حديث أيب بكر يف الصدقات مع أن  قال: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

وقد يكون    ،مكان   إىل   كان من ميف زمن واحد  قيمة الشاة ُتتلف  
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ذلك  ومع  بعدها،  التي  السنة  أكثر بخالف  قيمته  السنة  يف هذه 

(  2.975)، وقيمة الدرهم  ، فدل عىل أَّنا توقيفيةالقيمةحدد هذه  

، فإذا كان عليه شاة الدرهمفمثل هذه هي قيمة  ،  من الفضة  جرام

يف   تخرضب  فإَّنا  شاتني  الفرق  كان  وإذا  عرشة،  يف  فتخرضب 

املعارصة بالقيمة  العملة  يخقدر  ثم  مواقع  عرشين،  يف  يخدخل   ،

ا قيمة  وتبنيِّ  أو لدرهم  االنرتنت  بالدينار  أو  السعودي  بالريال 

 . الدوالر ...إلخ

يَن »قال:  املسألة السادسة والعْشون:   َبَلَغْت مَخًْسا َوِعْْشِ َفإَِذا 

َلُبون    َفاْبُن  َتُكْن  ََلْ  َفإِْن  ُأْنَثى  ََمَاض   بِنُْت  َفِفيَها  َوَثاَلثنَِي  مَخْس   إىَِل 

ه يصح  هذا عىل أن، فدلَّ ، فانتقل إىل الذكر وراعى كرَِب السن«َذَكر  

نتقل إىل الذكر   يخ  وجدإذا مل ت   بدل بنت املخاضمن ابن لبون  أن 

وهذا  املخاض،  وقد    بنت  الصدقات،  يف  بكر  أيب  بنص حديث 

 .خالًفا أليب حنيفةذهب إىل هذا مالك والشافعي 
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صىل اهلل عليه  -َأنَّ َالنَّبِيَّ »  -رِض اهلل عنه-َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبل   

َبَعَثُه إىَِل َاْلَيَمِن، َفَأَمَرُه َأْن َيْأُخَذ ِمْن ُكلِّ َثاَلثنَِي َبَقَرًة َتبِيًعا    -وسلم

ِدينَاًرا َحاَِل   ُكلِّ  َوِمْن  ُمِسنًَّة،  َأْرَبِعنَي  ُكلِّ  َوِمْن  َتبِيَعًة،  َعْدَلُه    َأْو  َأْو 

ِمِذيُّ َوَأَشاَر إىَِل    «ُمَعافِرَ  ْ نَُه َالَتِّ ْفُظ أِلَْْحََد، َوَحسَّ ْمَسُة، َواللَّ َرَواُه َاخْلَ

اكُِم. َحُه اِْبُن ِحبَّاَن، َواْْلَ  ِِف َوْصلِِه، َوَصحَّ
 اِْختاَِلف 

 

اظ  أن الوجه الصواب   كاإلمام الرتمذي والدارقطنيذكر احلفَّ

رسل، مرسوق عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فبهذا يكون   يف هذا احلديث أنه مخ

 ضعيًفا.

هي ما تم هلا   «مسنة »هي ما تم هلا سنة، وقوله:    «تبيعة»قوله:  

 . سنتان 

 .، واملراد به اجلزيةأي بالغ «َوِمْن ُكلِّ َحاَِل  »قوله: 

الفضة  «ديناًرا»قوله:   من  والدرهم  الذهب  من  ، الدينار 

 وربع من الذهب. والدينار يعادل أربع جرامات 

املعافري: برود من اليمن، أي مالبس   «أو عدله معافر»قوله:  

قال هلا معافر، وهذا احلديث   من اليمن منسوبة إىل بلدة يف اليمن يخ
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، لكن يدل عىل ما جاء يف احلديث من أن يف كل  ضعيفكام تقدم 

تبيعة، ويف كل أربعني مسنة، يدل عىل هذا    بقرةثالثني   أو  تبيًعا 

 دليالن:

 الدليل األول: اإلمجاع الذي حكاه ابن عبد الرب.

 . عند عبد الرزاق عن عيل الدليل الثاين: ثبت مثله  
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ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ   ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيب 

  «ُتْؤَخُذ َصَدَقاُت َاملُْْسلِِمنَي َعىَل ِمَياِهِهمْ »  - صىل اهلل عليه وسلم-

ُد.  َرَواُه َأْْحَ

 . «َوََّل ُتْؤَخُذ َصَدَقاُُتُْم إَِّلَّ ِِف ُدوِرِهمْ »َوأِلَِِب َداُوَد: 

 

احلديث حديث  صحيحه بن  ذا  من طريق عمرو  كان  وإن   ،

النبي  ثبت ما يدل عليه  شعيب عن أبيه عن جده، ألنه   وهو أن 

، فدل هذا عىل أن صدقات ليجلبوا الزكاةكان يخرسل السعاة  ملسو هيلع هللا ىلص  

ثبت عن عمر   وأيًضا  مياههم،  تخؤخذ عىل  عند    املسلمني 

عبد الرزاق وابن أيب شيبة، فلذلك مل يأت بحكم جديد فال يخشدد  

ويأخذها  فإذن األموال الظاهرة يأيت جالب الزكاة إىل الناس  ،  فيه

 .من دورهم
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صىل اهلل  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ    -رِض اهلل عنه-َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  

  « َلْيَس َعىَل َاملُْْسلِِم ِِف َعْبِدِه َوََّل[ ِِف ] َفَرِسِه َصَدَقة  »  -عليه وسلم

.  َرَواُه َاْلُبَخاِريُّ

 :  .« رِ َلْيَس ِِف َاْلَعْبِد َصَدَقة  إَِّلَّ َصَدَقُة َاْلِفطْ »َوملُِْسلِم 

 

ه قد  األصوب أن يقول: متفق عليه؛ ألن  (رواه البخاري)قوله:  

 رواه البخاري ومسلم، ويف هذا احلديث ثالث مسائل:

األوىل:   صدقة،  املسألة  العبد  عىل  عن  ليس  زكاة  رج  ُتخ فال 

هريرة وأمجع العلامء عليه، حكى العبد، وهذا دّل عليه حديث أيب  

 .  اإلمجاع ابن عبد الرب

الثانية:   صدقة،  املسألة  الفرس  يف  مالك  ليس  قول  وهذا 

عنده،   تفصيل  عىل  حنيفة  أليب  خالًفا  وأمحد  وظاهر والشافعي 

باإلمجاع،   مسبوق  حنيفة  أبا  أن  الرب  عبد  ابن  قوله كالم  فيكون 

 ، فال زكاة يف الفرس.شاًذا

أن ما هذا احلديث تأكيد لقاعدة يف الزكاة وهي:  املسألة الثالثة:  

  يختخذ للقنية ال يخؤخذ منه زكاة. 
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ِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ   ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ ِز ْبِن َحكِيم  - َوَعْن َِبْ

: ِِف َأْرَبِعنَي بِنُْت لَ »   -صىل اهلل عليه وسلم ،  ِِف ُكلِّ َسائَِمِة إِبِل  ُبون 

ا َفَلُه َأْجُرُه، َوَمْن   ا، َمْن َأْعَطاَها ُمْؤََتًِرا ِِبَ ُق إِبِل  َعْن ِحَساِِبَ ََّل ُتَفرَّ

ََيِلُّ   ََّل  نَا،  َربِّ َعَزَماِت  ِمْن  َعْزَمًة  َمالِِه،  َوَشْطَر  آِخُذوَها  ا  َفإِنَّ َمنََعَها 

ء   د  ِمنَْها ََشْ ُد، َوَأُبو دَ   «ِِلِل ُُمَمَّ َحُه َرَواُه َأْْحَ ، َوَصحَّ اُوَد، َوالنََّسائِيُّ

افِِعيُّ َاْلَقْوَل بِِه َعىَل ُثُبوتِِه.  اكُِم، َوَعلََّق َالشَّ  َاْْلَ

 

ويف هذا   وصححه اإلمام أمحد    ،ظاهر احلديث الصحة

 احلديث ثالث مسائل: 

 ذكر السائمة وقد تقدم الكالم عليها.املسألة األوىل:  

ا آِخُذوَها َوَشْطَر َمالِهِ »قوله:  املسألة الثانية:   هذا من باب    « َفإِنَّ

اإلمام أمحد يف  وقد ذهب إىل جواز التعزير يف األموال  ،  التعزير

  ، ونرصه شيخ اإلسالم  رواية وهو قول إسحاق بن راهويه

غريه،   ويف  )احلسبة(  كتابه  )الطرق  يف  كتابه  يف  القيم  وابن 

قال من جتاوز رسعة كذا احلكمية( ، ومن هذا يف واقعنا املعارص يخ
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العقوبات   ومجيع  تعزير،  فهذا  عقوبًة.  مال  منه  فيخؤخذ  بسيارته 

 باألموال.  املالية كلها ترجع إىل التعزير

الثالثة:   املعنوي  املسألة  مالية  الرضر  له  قيمة  الرشيعة،  ال  يف 

فقال القايض:  فذهبوا إىل القضاء،  بمعنى لو أن رجاًل سبَّ رجاًل  

وأن السب  هذا  السب  همقابل  هذا  واشتهر  الناس    تأذَّى  وصار 

أن   فإذن جيب عليك  ...إلخ،  به  بمقدار يتحدثون  مااًل  له  تدفع 

قال: هذا ال جيوز رشًعا، والعلامء متواردون عرشة آالف ريال . يخ

يصح أن وإنام  ،  التعويض عنه مالًيا  ال جيوزعىل أن الرضر املعنوي  

 .عقوبة له ذلكأو غري يخسجن 

األرضار  عىل  املال  أخذ  اشتهر  اآلن  الوضعية  القوانني  ويف 

يخعاقب هذا الرجل  للقايض أن  الرشيعة، فاملعنوية، وهذا خالف  

منه تعزيًرا لكن يخرد إىل بيت مال املسلمني وال يصح أن  بأخذ مال  

تعزيًرا،   يسمى  ال  فهذا  ترضر،  للمخ ويخعطى  تعزيًرا  قال  فمكان يخ

مال املسلمني  يفالتعزير    وضع  مال  بعض  ،  بيت  رأيت  وقد 

ج هذا القانون الوضعي   رِّ إن من سبَّ  فقال:  املعارصين أراد أن ُيخ

فترضر   ويخعطى  غريه  الساب  من  مال  يخؤخذ  فإنه  الغري  هذا 

التعزير   فيقال: غلط،  تعزيًرا.  يللمترضر  األفراد  ال  أخذه رشًعا 
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يفرضه ويل األمر التعزير  بيت    وإنام  ويخوضع يف  للمخطئ  تأديًبا 

 . ، وفهم هذا مهم جًدانيمال املسلم
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صىل اهلل عليه -َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ    -رِض اهلل عنه-َوَعْن َعِِلٍّ  

ْوُل -إَِذا َكاَنْت َلَك ِماَئَتا ِدْرَهم   »  -وسلم َفِفيَها    -َوَحاَل َعَلْيَها َاْْلَ

ء  َحتَّى َيُكوَن َلَك   وَن ِدينَاًرا، مَخَْسُة َدَراِهَم، َوَلْيَس َعَلْيَك ََشْ ِعْْشُ

َفبِِحَساِب َذلَِك،  َزاَد  َفاَم   ، ِدينَار  َفِفيَها نِْصُف  ْوُل،  َاْْلَ َعَلْيَها  َوَحاَل 

ْوُل   َزَكاة  َحتَّى ََيُوَل َعَلْيِه َاْْلَ
َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوُهَو   «َوَلْيَس ِِف َمال 

، َوَقِد اِْخُتلَِف ِِف َرْفِعِه.  َحَسن 

ِمذِ  ْ َمِن اِْسَتَفاَد َماًَّل، َفاَل َزَكاَة َعَلْيِه َحتَّى  »َعِن اِْبِن ُعَمَر:    ;يِّ َولِلَتِّ

ْوُل  اِجُح َوْقُفُه.  «ََيُوَل َاْْلَ  َوالرَّ

 

أبو  وقفه  ح  رجَّ وقد  وقفه،  والصواب  يصح  احلديث ال  هذا 

حكم   له  األلباين:  وقال  األلباين،  والعالمة  والدارقطني  داود 

ال يصح مرفوًعا وإنام يصح موقوًفا من  الرفع. وهذا صحيح لكنه  

أيب شيبة  كالم عيل   ابن  قال:   أخرجه  أنه  بإسناد صحيح 

ليس ِف أقل من عْشين دينارا َشء، وِف عْشين دينارا نصف  »

 ."«دينار، وِف أربعني دينارا دينار فام زاد فباْلساب 

 مسائل: ستويف هذا احلديث 
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 اشرتاط مخيض احلول، وقد تقدم الكالم عليه.املسألة األوىل: 

الثانية:   الذهب،  املسألة  يف  الزكاة  عيل  وجوب    ألثر 

املوقوف، وقد دل عىل ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب  

وََّنَا يِف  ﴿فقوله تعاىل:   نِفقخ يخ َة َوال  َهَب َواْلِفضَّ وَن الذَّ َيْكنِزخ ِذيَن  َوالَّ

َألِيمٍ َسبِيِل   بَِعَذاٍب  ْم  هخ ْ َفَبرشِّ فام   [34]التوبة:    ﴾اهللَِّ  السنة  وأما 

  « ما من صاحب ذهب وَّل فضة َّل يؤدي زكاُتا ... »روى مسلم:  

وابن  حزم  وابن  الرب  عبد  ابن  حكاه  فقد  اإلمجاع  أما  احلديث، 

 قدامة.

الثالثة:   ديناًراالذهب  نصاب  املسألة  عيل    عرشون  أثر  يف  كام 

    فام كان من الذهب  يخعادل مخسة وثامنني جراًماوهو ما ،

، لقوله يف أثر  فقد بلغ النصاب اخلالص بوزن مخسة وثامنني جراًما  

دينارً »عيل:   من عْشين  أقل  ِف  دينارا  ليس  ا َشء، وِف عْشين 

 « نصف دينار، وِف أربعني دينارا دينار فام زاد فباْلساب

رج ربع العرش،  املسألة الرابعة:   وليس  "لذلك قال:  مقدار ما ُيخ

ديناًرا وحال عليها احلول   عليك يشء حتى يكون لك عرشون 

، وهذا هو الثابت عن  ربع العرش، وهذا يخعادل  "ففيها نصف دينار
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عند ابن أيب شيبة، وقد أمجع العلامء عىل ذلك، حكى   عيل  

 يخقسم عىل  وملعرفة ربع العرش  اإلمجاع ابن عبد الرب وابن قدامة.

 ، وبه يخعرف ربع العرش. أربعني

، وهناك  ما تقدم ذكره هو يف الذهب اخلالصاملسألة اخلامسة:  

خالص غري  السعودية   ذهب  يف  وعندنا  معه،  غريه  أخدخل  قد 

هذا  الذهب الذي هو بعيار أربع وعرشين    -فيام أعلم-املشهور  

بعيار  ،  خالص الذي  وعرشين  أما  خالًصا  واحد  ليس  فهذا 

هذا ليس    وأخدخل غريه عليه، فهو شائب، والذي بعيار ثامنية عرش

وعرشين واحد  بعيار  هو  مما  أكثر  وشائب  ونصاب  خالًصا   ،

هب هو ما كان وزنه مخسة وثامنني من الذهب، وهذا إنام يكون  الذ

الصايف، فمن كان عنده مخسة وثامنون من عيار واحد وعرشين 

 . غريهفإن هذا مل يبلغ نصاًبا ألن معه  أو عيار ثامنية عرش

لَّص هو كالتايل:  الذهب الذي   فلذلك طريقة احلساب حتى ُيخ

لنفرض أن عندك ألف   عندك بعيار واحد وعرشين أو ثامنية عرش

أواًل  فإنك  عرش،  ثامنية  عيار  من  عياره  جرام  يف  أي  ترضبه   ،

حتى   أربع وعرشينثم تقسمه عىل ، ترضب األلف يف ثامنية عرش

الشوائب من  لصه  مقدار  ُتخ هو  النتيجة  من  وما خرج  الذهب  ، 
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، وإن كان دون  زكاةً فإن فيه  جراًما  ني  ، فإن بلغ مخسة وثامنالصايف

 ذلك فليس فيه زكاة. 

جرام   ألف  عندك  كان  عرش ولو  ثامنية  بعيار  الذهب    من 

النتيجة   ب يف ثامنية عرش ثم قخسم عىل أربعة وعرشين فإن  ورضخ

، فخمسون  فيخزكى  النصاب ، إذن مثل هذا جتاوز  مخسون وسبعامئة

 . جرام بعيار ثامنية عرشهو الذهب الصايف من ألف وسبعامئة 

جرام الصايف من األلف  فبعد ذلك إذا خّلصت الصايف تبنيَّ أن  

  ، فمثل هذا ترجع إىل املواقع هو مخسون وسبعامئة  ثامنية عرش بعيار  

السعودي،    اإللكرتونية بالريال  عادل  يخ كم  كم  فتخبنيِّ  بيَّنت  فإذا 

ثم نتيجته  يخعادل من الريال السعودي ترضبه يف الريال السعودي  

 زكاة الذهب.  هي ، وهذهلتخخرج ربع العرشعىل أربعني  تقسم

السادسة:   النصاب املسألة  ليبلغ  الفضة  مع  الذهب  يخضم  ،  ال 

لنفرض أن عند رجل ذهب بمقدار أربعني جراًما وفضة بمقدار 

رج منها الزكاة،  يخضم بعضها لسامئة جرام، فال  مخ بعض حتى ُتخ

سب وحدها عىل الصحيح، ألن الرشيعة جعلت   بل كل واحدة حتخ
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ضم  عىل  يدل  ما  هناك  وليس  نصاًبا  هلذا  وجعلت  نصاًبا  هلذا 

 بعضها إىل بعض، وقد ذهب إىل هذا الشافعي وأمحد يف رواية.

ِمِذيِّ )قوله:   ْ ُعَمَر:    ;َولِلَتِّ اِْبِن  اِْس »َعِن  َزَكاَة َمِن  َفاَل  َماًَّل،  َتَفاَد 

ْوُل  اِجُح َوْقُفهُ   «َعَلْيِه َحتَّى ََيُوَل َاْْلَ أي أنه ال يصح مرفوًعا   (َوالرَّ

الرتمذي  الوقف  وصوب  الرفع  وضعف  موقوًفا،  يصح  وإنام 

الكالم عىل والدارقطني تقدم  أدلة مخيض احلول وقد  ، وهذا من 

 هذا. 
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  « َلْيَس ِِف َاْلَبَقِر َاْلَعَواِمِل َصَدَقة  » َقاَل:    -رِض اهلل عنه -َوَعْن َعِِلٍّ  

اِجُح َوْقُفُه َأْيًضا.  ، َوالرَّ اَرُقطْنِيُّ  َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوَالدَّ

هِ  ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ   ;َعْبِد َاهللَِّ ْبِن َعْمِرو    ;َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيب 

، »َقاَل:    -صىل اهلل عليه وسلم-ُسوَل َاهللَِّ  َأنَّ رَ  ِمْن َوِِلَ َيتِياًم َلُه َمال 

َدَقةُ  َالصَّ َتْأُكَلُه  َحتَّى  ْكُه  َيَْتُ َوََّل  َلُه،  ،   «َفْلَيتَِّجْر  ِمِذيُّ ْ َالَتِّ َرَواُه 

. ، َوإِْسنَاُدُه َضِعيف  اَرُقْطنِيُّ  َوَالدَّ

افِ  . َوَلُه َشاِهد  ُمْرَسل  ِعنَْد َالشَّ  ِعيِّ

 

َلْيَس ِِف َاْلَبَقِر َاْلَعَواِمِل  »َقاَل:    -رِض اهلل عنه-َوَعْن َعِِلٍّ  )قوله:  

اِجُح َوْقُفُه َأْيًضا  « َصَدَقة   ، َوالرَّ اَرُقْطنِيُّ يعني   (َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوَالدَّ

حه ابن حجر وال يصح مرفوًعا.الصواب أنه   موقوف كام رجَّ

ِه ... َوَعْن  )قوله:   ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ ذكر ابن    (َعْمِرو ْبِن ُشَعْيب 

كالًما يدل عىل أن أئمة احلديث عىل تضعيف هذا احلديث  عدي  

 لكن فيه مسألتان: وأنه ال يصح، 

يف مال اليتيم ومال الصغار، وقد أن الزكاة جتب      املسألة األوىل:

ذهب إىل هذا مالك والشافعي وأمحد وأفتى هبذا الصحابة، كام  
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  وعن عيل    ،عند مالك يف املوطأ   ثبت عن عائشة  

عند ابن أيب شيبة، وذلك من جهة املعنى: أن للفقراء حًظا يف هذا 

 .وهو الزكاة، فال فرق بني كون صاحب املال كبرًيا أو صغرًيا  املال

الثانية:   املجنون املسألة  مال  يف  الزكاة  فيه جتب  والكالم   ،

 كالكالم يف وجوب الزكاة يف مال الصغري. 
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ْبِن َأِِب َأْوََف   َكاَن َرُسوُل  »َقاَل:    - رِض اهلل عنه-َوَعْن َعْبِد َاهللَِّ 

َقاَل:    -صىل اهلل عليه وسلم-َاهللَِّ   بَِصَدَقتِِهْم  َقْوم   َأَتاُه  لَُّهمَّ  َال"إَِذا 

 ُمتََّفق  َعَلْيِه.  «"َصلِّ َعَلْيِهمْ 

 

 فيه مسألتان: هذا احلديث 

، وقد أمجع  بالصدقةاستحباب الدعاء ملن أتى    املسألة األوىل:

 .العلامء عىل ذلك، حكى اإلمجاع ابن بطال  

الثانية:   اهلل  املسألة  ألن  الدعاء،  وجوب  يف  العلامء  اختلف 

هَلخمْ ﴿يقول:   َسَكن   إِنَّ َصالَتَك  َعَلْيِهْم  [  103]التوبة:    ﴾ َوَصلِّ 

الوجوب  يقتيض  أنه  األمر  يف  واألصل  أمر  ذهب  فهذا  لكن   ،

لب خالًفا  العلم  أهل  األمر  مجاهري  هذا  أن  الشافعية  عض 

نقل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يخصيل عىل لالستحباب  ، وذلك أنه مل يخ

ب أتى  من  قدامة  كل  ابن  هذا  ذكر  وقد  )املغني( الزكاة،  كتابه  يف 

عىل  رشحه  يف  والعيني  البخاري،  عىل  رشحه  يف  حجر  وابن 

   البخاري.
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َسَأَل  »  -رِض اهلل عنه-َأنَّ َاْلَعبَّاَس    -رِض اهلل عنه-َوَعْن َعِِلٍّ  

وسلم-َالنَّبِيَّ   عليه  اهلل  ،   -صىل  ََتِلَّ َأْن  َقْبَل  َصَدَقتِِه  َتْعِجيِل  ِِف 

َص َلُه ِِف َذلَِك  اكُِم.  «َفَرخَّ ، َواْْلَ ِمِذيُّ ْ  َرَواُه َالَتِّ

 

ساله أبو داود ، وصحح إربل هو مرسل  هذا احلديث ال يصح

 ، ويف هذا احلديث مسألتان: والدارقطني

األوىل:   هذا  املسألة  إىل  ذهب  وقد  الزكاة،  تعجيل  أبو  جواز 

وذلك أنه ال دليل يمنع من ذلك وليس  حنيفة والشافعي وأمحد، 

عبادة حمضة  الزكاة  قال    دفع  يخ إال  حتى  تعجيلها  يصح    بدليلال 

وقد ذكر هذا ابن قدامة يف كتابه )املغني( وابن زنجويه رشعي،  

 يف كتابه )األموال(.

أو سنتني قبل سنة  الزكاة  تنازع العلامء يف تعجيل  املسألة الثانية:  

أو ثالث، وعىل أصح أقوال أهل العلم ال مانع يمنع من ذلك، 

ل الزكاة ولو قبل  ، فيجوز أن  وهذا أحد القولني عند احلنابلة تخعجَّ

  سنوات.
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صىل -َعْن َرُسوِل َاهللَِّ  -رِض اهلل عنه-َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َاهللَّ 

لَْيَس فِياَم ُدوَن مَخِْس َأَواق  ِمَن َاْلَوِرِق  »َقاَل:   -اهلل عليه وسلم

، َوَلْيَس فِياَم ُدوَن مَخْس  َذْود  ِمَن  ، َوَلْيَس فِياَم  َصَدَقة  بِِل َصَدَقة  َاإْلِ

. «ُدوَن مَخَْسِة َأْوُسق  ِمَن َالتَّْمِر َصَدَقة    َرَواُه ُمْسلِم 

: َلْيَس فِياَم ُدوَن مَخَْسِة َأْوَساق  ِمْن ََتْر   »    َوَلُه ِمْن َحِديِث َأِِب َسِعيد 

 . «َوََّل َحبٍّ َصَدَقة  

 ُمتََّفق  
 َعَلْيِه.  َوَأْصُل َحِديِث َأِِب َسِعيد 

 

أواق»قوله:   مخس  دون  فيام  أوقية  «ليس  مجع  وهي   األواِق 

، وهذا سنحتاج إليه فيام  ، ذكر هذا ابن األثري وغريهأربعون درمًها

 سيأيت.

ويف هذا احلديث أحكام وسأخرجئ بعضها يف أحاديث الحقة  

 ويف هذا احلديث ثامن مسائل: -إن شاء اهلل تعاىل-

األوىل:   والسنة  املسألة  الكتاب  الفضة  يف  الزكاة  عىل  دل 

واإلمجاع، أما الكتاب والسنة فام تقدم يف الذهب فيقال يف الفضة  
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ابن كذلك ويدل عليه هذا احلديث أيًضا، وأما اإلمجاع فقد حكاه  

 .عبد الرب وابن حزم وابن قدامة

، وتقدم يف حديث أيب  مائتا درهمنصاب الفضة  املسألة الثانية:  

الصدقات:   يف  الفضة »بكر  من  ومائة  تسعني  دون  فيام  وليس 

أربعون واألوقية    «ليس فيام دون مخس أواق» قال:  لذلك  ،  «صدقة

يكون فعىل هذا  ، فدون اخلمسة أواق ال يوجد فيها زكاة،  درمًها

العلامء عىل هذا، حكى اإلمجاع ابن  ، وقد أمجع  درهم  نصاهبا مائتي 

الرب وابن قدامة املعارص    .حزم وابن عبد  جرام    595وبالتقدير 

 فضة. 

الثالثة:   الزكاة  املسألة  رج من  ما ُيخ العرش،  مقدار  قال يف  ربع 

َقة ربع العْش»حديث أيب بكر يف الصدقات:   وقد أمجع ،  «وِف الرِّ

 .بن حزمالعلامء عىل هذا، حكى اإلمجاع ابن قدامة وا

الرابعة:   جابر  املسألة  دون » قال:    يف حديث  فيام  ليس 

، ويف  يف مخس أواقأي أن الصدقة  «مخس أواق من الورق صدقة

أنه مائتا درهم ، حديث أيب بكر يف الصدقات تقدم ما يدل عىل 

البيان( إمجاع أهل العل   ذكر الشنقيطي   م  يف كتابه )أضواء 
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، وأن  أواق  درهم تعادل مخس  مائتيعىل أن مقدارمها واحد وأن  

هذا عىل  دارجون  تيمية  العلامء  ابن  ونازع   ،    إن وقال: 

الصحابة   ويخضبط  الدرهم يف عهد  يخسك  يكون    مل  حتى 

من أَّنا  ما ذكره ابن تيمية  و  فهي متفاوتة يف مقدارها  املقدار واحًدا

مل تخسك ومل تضبط صحيح لكن ما ذكره من أنه يلزم من ذلك أن 

الناس حريصون عىل أمواهلم  تكون   فإن  فيه نظر،  متفاوتة، هذا 

دت هذا، فذكر يف حديث جابر    وضبط مقدارها ثم األحاديث أكَّ

مخس أواق ويف حديث أيب بكر يف الصدقات ما يدل عىل مائتي  

واألوقية أربعون درمًها،  واق  ؛ ألن اخلمس أ، فاحلكم واحددرهم

، فيلتقي املجموع مائتنيس يف األربعني يكون  وإذا رضبت اخلم

 . هذا مع حديث أيب بكر يف الصدقات 

اخلامسة:   ملناسبة املسألة  ذكرها  أخعيد  لكن  ذكرها  تقدم  وقد 

ليبلغ   ، وهو أنه ال يخضم الذهب والفضة بعضه إىل بعضاحلديث

 وتقدم الرتجيح يف هذه املسألة.النصاب، 

السادسة:   من املسألة  والفضة  الفضة  من  الذهب  زكاة  رج  ُيخ

رجل  بمعنى:  الذهب،   عند  كان  وثامنون  لو  من  مخسة  جراًما 

النصاب ال بلغ  فقد  العرش  ذهب،  ربع  عىل   وفيها  تخقسم  بأن 



 

56 

 

صحَّ أربعني الفضة  من  الزكاة  أخرج  لو  من ،  بلغ  ما  وكذلك   ،

، فال فرق بينهام   النصاب مائتي درهم  لو أخخرج من الذهب صحَّ

، وهذا  الثمنية، وهو يدور عىل علة واحدة وهي  جلميع أثامن ألن ا

زكاة : إن -واهلل أعلم-قال ، فمن هذا يخ أحد القولني عند احلنابلة

رج من العملة   رج من العملة الورقية وزكاة الفضة ُتخ الذهب ُتخ

 .الورقية، ملا تقدم تقريره وأن اجلامع هلا أَّنا أثامن

السابعة:   متر  املسألة  من  أوسق  مخسة  احلديث  يف  وال  ذكر 

...إلخ،   فيه زكاة عىل ما اخلارج من األرض  حب  النباتات  من 

َيا ﴿ تقدم تقريره ويدل عليه هذا احلديث، وقول اهلل عز وجل:  

وا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبتخْم َومِمَّا َأْخَرْجنَا َلكخ  ِذيَن آَمنخوا َأنِفقخ َا الَّ ْم ِمْن َأُّيُّ

حكى    [267]البقرة:    ﴾األَْرضِ  ذلك،  عىل  العلامء  أمجع  وقد 

  يفحصل نزاع بني أهل العلم  ، لكن  اإلمجاع ابن عبد الرب وغريه

 الذي يخزكى من اخلارج من األرض؟  

:  حترير حمل النزاع: أمجعوا عىل أن هناك أربعة أصناف تخزكىو

والتمر.  والزبيب،  والشعري،  ابن    احلنطة،  حكاه  باإلمجاع  وهذا 

؟ وأصح قويل أهل العلم  عبد الرب، واختلفوا هل يخلحق غريها هبا

أعلم- هبا    -واهلل  يخلحق غريها  األربعوأَّنا خاصة  أنه ال  ، هبذه 
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وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد يف رواية وهو قول أيب عبيد القاسم بن  

موسى   أيب  عن  شيبة  أيب  ابن  عند  ثبت  ما  لذلك  ويدل  سالم، 

موقوًفا جعل    األشعري  األربعأنه  هذه  يف  مل  "قال:    الزكاة 

احلنطة  يأخذوها من  والتمر  والشعري  إال  ال "والزبيب  فلذلك   ،

-يخزكى من اخلارج من األرض إال من هذه األصناف األربعة  

 . -واهلل أعلم

مخسة أوسق عىل ما  نصاب اخلارج من األرض املسألة الثامنة:  

حديث   سعيد،  يف  أيب  وحديث  مالك  جابر  هذا  إىل  ذهب  وقد 

وأمحد، والوسق ستون صاًعا باإلمجاع، حكاه ابن عبد  والشافعي  

ره أكثر املعارصين بثالث كيلوات الرب ، فإذن نصابه  ، والصاع قدَّ

كيلو التمر  تسعامئة  أو  الزبيب  أو  الشعري  أو  احلنطة  بلغت  فإذا   ،

قد بلغت النصاب، وإذا كانت دون ذلك فلم تبلغ  ف  تسعامئة كيلو

 النصاب. 
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َالنَّبِيِّ   َعْن  َأبِيِه،  َعْن  َاهللَِّ،  َعْبِد  ْبِن  َساَِلِ  عليه  - َوَعْن  اهلل  صىل 

،  »َقاَل:    -وسلم ا: َاْلُعْْشُ اَمُء َواْلُعُيوُن، َأْو َكاَن َعَثِريًّ فِياَم َسَقِت َالسَّ

. .  «َوفِياَم ُسِقَي بِالنَّْضِح: نِْصُف َاْلُعْْشِ  َرَواُه َاْلُبَخاِريُّ

َداُوَد:   َواِن ي»َوأِلَِِب  بِالسَّ َوفِياَم ُسِقَي   ، َاْلُعْْشُ َبْعاًل:  َكاَن  َأِو   َأْو 

 . «ْلُعْْشِ َالنَّْضِح: نِْصُف اَ 

 

  « ُسقي بالنضح »، وقوله:  أي ما يرشب بعروقه  «عثرًيا»قوله:  

  «بعاًل »، وقوله:  املراد اإلبل التي يخسقى عليها وتسمى بالنواضح

، ذكر ، فكأن البعل خاص بالنخلأي ما رشب من النخل بعروقه

 األثري يف كتابه )النهاية(.هذا كله ابن 

فيها، هي  يخشدد  فيها يشء جديد حتى  داود ليس  أيب  ورواية 

وخالصة معنى احلديث:  ورواية البخاري واحدة ال فرق بينها،  

قي بكلفة   قي بال كلفة وال مشقة   ففيه نصف العرشما سخ وما سخ

أي يرشب -فإذن ما نبت من النخل بأن كان بعاًل  ،  ففيه العرش

األ ماء  غريهمن  أو  َّنر  من  يخسقى   -رض  كان  وما  العرش،  ففيه 

ها ، واملراد بالكلفة بأن يكون سقيبكلفة وتعب ففيه نصف العرش
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من َّنر أو حفر القناة هلا قناة    رفبالكلفة فال يدخل يف ذلك لو ح

 .كام قاله النووي والشافعية كحفر اآلبار من مكان عميق

 ويف هذا احلديث مسألتان: 

األوىل:   بكلفة  املسألة  قي  سخ ما  بني  التفريق  من  ذكره  تقدم  ما 

وأمجع العلامء   وبغري كلفة، وقد دل عليه حديث ابن عمر  

 عىل ذلك، حكى اإلمجاع ابن املنذر وابن عبد الرب وابن قدامة. 

وكان منها ما يخسقى بكلفة اختلفت الزروع  إذا  املسألة الثانية:  

 ذه عىل أقسام ثالثة:ومنها ما يخسقى بال كلفة، فه

األول النصف  القسم  بال :  اآلخر  والنصف  بكلفة  يخسقى 

، للعمل بحديث ابن عمر، وقد أمجع ففي هذه ثالثة أرباعكلفة،  

 العلامء عىل هذا، حكاه ابن قدامة.

يخسقى بكلفة أو الغالب يخسقى الغالب  : إذا كان  القسم الثاين 

ففيه   بكلفة أو بغري كلفةبغري كلفة فيخنظر فيه للغالب، سواء كان  

، ألن العربة  نصف العرش، وإذا كان الغالب بغري كلفة ففيه العرش

 يف الغالب، وقد ذهب إىل هذا اإلمام أمحد.
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ميَّز بينهام:  القسم الثالث ، فيخسقى بكلفة وبغري كلفة ومل أال يخ

حيتاط وُيرج العرش، أي كأنه مل  يتبنيَّ الغالب فيه، ففي مثل هذا  

 . فة، وهذا من باب االحتياط يخسق بكل
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-َأنَّ َالنَّبِيَّ    ;َوُمَعاذ  َرِِضَ َاهللَُّ َعنُْهاَم   ;َوَعْن َأِِب ُموَسى َاأْلَْشَعِريِّ 

اَم:    -صىل اهلل عليه وسلم َدَقِة إَِّلَّ ِمْن َهِذِه »َقاَل َِلُ ََّل َتْأُخَذا ِِف َالصَّ

َوالتَّ  بِيِب،  َوالزَّ نَْطِة،  َواْْلِ ِعرِي،  َالشَّ َاأْلَْرَبَعِة:  َرَواُه   «ْمرِ َاأْلَْصنَاِف 

اكُِم. ، َواْْلَ ايِنُّ    َالطَََّبَ

ُمَعاذ :   َعْن   ، اَرُقْطنِيِّ اُن،  »َولِلدَّ مَّ َوالرُّ َواْلبِطِّيُخ،  َاْلِقثَّاُء،  ا  َفَأمَّ

َاهللَِّ   َرُسوُل  َعنُْه  َعَفا  َفَقْد  وسلم-َواْلَقَصُب،  عليه  اهلل    « -صىل 

 .  َوإِْسنَاُدُه َضِعيف 

 

الصواب   أن  األشعري  تقدم  موسى  أيب  قول  من   أنه 

معاذ   إنه صحَّ عن  قال  ومنهم من  املرفوع  واختخلف يف  موقوًفا، 

واهلل -وجادة، وعىل كٍل صحَّ املرفوع أو مل يصح فيكفي املوقوف  

 . -أعلم

ُمَعاذ :  )قوله:   َعْن   ، اَرُقْطنِيِّ َواْلبِطِّيُخ،  »َولِلدَّ َاْلِقثَّاُء،  ا  َفَأمَّ

َاهللَِّ  َوال َرُسوُل  َعنُْه  َعَفا  َفَقْد  َواْلَقَصُب،  اُن،  مَّ عليه  -رُّ اهلل  صىل 

فه احلافظ ابن حجر   (َوإِْسنَاُدُه َضِعيف    «-وسلم هذا احلديث ضعَّ

فهو اهلادي  ضعَّ عبد  األشعري ابن  موسى  أيب  قول  ومقتىض   ،



 

62 

 

    رج يف يف أنه جعل الصدقة يف األربع ما يدل عىل أنه ال ُيخ

 غري ذلك كالقثاء والبطيخ والرمان والقصب.
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َقاَل: َأَمَرَنا َرُسوُل   -َرِِضَ َاهللَُّ َعنُْهاَم -َوَعْن َسْهِل ْبِن َأِِب َحْثَمَة  

َوَدُعوا َالثُُّلَث،  إَِذا َخَرْصُتْم، َفُخُذوا، » -صىل اهلل عليه وسلم-َاهللَِّ 

ُبعَ  َالرُّ َفَدُعوا  َالثُُّلَث،  َتَدُعوا  ََلْ  َماَجْه،    «َفإِْن  اِْبَن  إَِّلَّ  ْمَسُة  َاخْلَ َرَواُه 

اكُِم.  َحُه اِْبُن ِحبَّاَن، َواْْلَ  َوَصحَّ

- َقاَل: َأَمَر َرُسوُل َاهللَِّ    -رِض اهلل عنه- َوَعْن َعتَّاِب بِن ُأَسْيد   

وسلم عليه  اهلل  َالنَّْخُل،  »  - صىل  ُُيَْرُص  َكاَم  َاْلِعنَُب  ُُيَْرَص  َأْن 

.  «َوُتْؤَخَذ َزَكاُتُه َزبِيًبا ْمَسُة، َوفِيِه اِْنِقَطاع   َرَواُه َاخْلَ

 

ففي إسناده عبد الرمحن   - واهلل أعلم-هذا احلديث ال يصح  

 ابن القطان. وهو جمهول كام ذكر ذلك نيار، بن مسعود بن 

َقاَل: َأَمَر َرُسوُل   -رِض اهلل عنه-َوَعْن َعتَّاِب بِن ُأَسْيد   )قوله:  

َأْن ُُيَْرَص َاْلِعنَُب َكاَم ُُيَْرُص َالنَّْخُل،  »  -صىل اهلل عليه وسلم-َاهللَِّ  

ْمَسُة، َوفِيِه اِْنِقَطاع    «َزَكاُتُه َزبِيًباَوُتْؤَخَذ   وقول ابن حجر:   (َرَواُه َاخْلَ

انقطاع" احلديث  "وفيه  هلذا  حجر  ابن  من  تضعيف  وقد  هذا   ،

 .ضعف احلديث الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة
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  أربع   ويتعلق هبذين احلديثنيويف هذين احلديثني ذكر اخلرص،  

 عرشة مسألة: 

ر مقدار الرطب متًرا، أي  املسألة األوىل:   قدَّ املراد باخلرص أن يخ

ر العنب زبيًبا،   قدَّ إذا صار متًرا كم يكون مقداره، ومثل هذا أن يخ

، وهو من غلبة الظن إذا كان  إي إذا كان زبيًبا كم يكون مقداره

 . من رجل خبري عارف

مالك    صرحكم اخلرص، ذهب إىل صحة اخلاملسألة الثانية:  

ص  والعمدة يف صحة اخلر،  والشافعي وأمحد خالًفا أليب حنيفة

ثبت   أنه  يف مسنده  عند مسددما  أتيت عىل "قال:    عن عمر  إذا 

يأكلون. ما  قدر  هلم  ودع  فاخرصها،  هذين   "أرض  فإن  وإال 

ضعيفان عمر  احلديثني  جعل  فإذن   ،    صحيًحا اخلرص 

 املسألة. ، فهو العمدة يف هذه واعتمده

الثالثة:   اخلرصاملسألة  من  يستفيد    احلكمة  أن  صاحب هو 

الرطبالنخل   من  العنب،  ويأكل  يستفيد صاحب  أن    وكذلك 

النخل  صاحب  ، وذلك أن  ويأكل من العنب قبل أن يكون زبيًبا 

رج الزكاة فهو خمري بني طريقتني:   وصاحب العنب إذا أراد أن ُيخ
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األوىل العنب    أن :  الطريقة  زبيًبايرتك  يكون  ويرتك  حتى   ،

رج   يبس ويكون متًرا، ثم جيذه وينظفه ويصفيهالرطب حتى ي ثم ُيخ

 .زكاته

ويريد أن يأكل أنه يخريد أن يأكل من الرطب  :  الطريقة الثانية

ر كم يكون من العنب قدَّ َرص الرطب متًرا، أي يخ ، ففي مثل هذا ُيخ

زبيًبا،   العنب  مقدار  يكون  كم  ر  قدَّ ويخ متًرا،  منه    ثممقداره  يأكل 

رهوأهله  ما يكفيهبمقدار   ره أخرج زكاة ما قدَّ ، ولنفرض  ، وإذا قدَّ

ره بتسعامئة   فإذا ،  ، ففيه نصف العرش، وهو مما يخسقىكيلوأنه قدَّ

 .أخرج الزكاة منهمتًرا يابًسا  صار

الرابعة:   باخلرص  املسألة  القائلون  يكون يف أن  أمجع  اخلرص 

والصواب أنه خاص ، واختلفوا فيام عدا ذلك،  رطبالعنب وال

أيب شيبة، وهذا   هبام ابن  عند  أيب رباح  بن  بذلك عطاء  أفتى  كام 

يصح أصح قويل أهل العلم، وقد حكى اإلمجاع عىل أن اخلرص  

 .طب ويف العنب ابن عبد الرب يف الر

اخلامسة:   يف  املسألة  اخلرص  يابًساالرطب  يكون  ومتًرا  يف  ، 

يابًسا وبتقدير زبيًبا  العنب رص بتقدير كون الرطب متًرا  ، أي ُيخ
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  الشافعية واحلنابلة، وذلك أن الذي ، وهذا قولكون العنب زبيًبا

رج   رج من زكاة العنب ُيخ التمر اليابس، والذي ُيخ يف الزكاة هو 

رص ويخقدر  هو الزبيب،   . ويخقدر متًرا يابًسازبيًبا فلذلك ُيخ

السادسة:   باخلرص  املسألة  القائلون  يكون أمجع  اخلرص  أن 

وقد حكى اإلمجاع ابن  ال أن يكون قبل ذلك،    عند بدو صالحه

 .عبد الرب 

بعد اخلرص يخرتك لصاحب النخل بمقدار ما  املسألة السابعة:  

  ألثر عمر  سواء كان نخاًل أو عنًبا،  يأكل منه هو وأهله،  

قال  وقد ذهب إىل هذا أمحد وإسحاق وهو قول للشافعي، وال يخ

 الثلث والربع كام يف حديث سهل، ملا تقدم من أنه ضعيف.

الثامنة:   وأهله  املسألة  الرجل  ليأكله  يخرتك  الذي  سواء  املقدار 

سب    أو العنب  كان من الرطب ، لنفرض أن  من النصاب هذا حيخ

ا كان متًرا سيكون بمقدار متًرا وقال: هذا إذالعارف خرَص رطًبا  

، ثم ترك للرجل ما  فإذن مثل هذا فيه زكاةبالضبط،    تسعامئة كيلو

وأهله هو  كيلو  يأكل  مائة  هو  بمقدار  يبقى  الذي  الباقي  إذن   ،

ثامنامئة كيلو، ال يصح ألحد أن يقول: إنه ال زكاة فيه ألن الباقي 
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يرتك   أن  قبل  والنظر  للجميع  النظر  يقال:  يثامنامئة،  هو  ما  أكله 

باخلرصوأهله القائلني  قول  احلنابلة  ، هذا  وقد نص عىل هذا   ،

 . نًصا واضًحا

سب من الزكاةاملسألة التاسعة:   ، أي لنفرض عىل ما تخرك ال حيخ

، الزكاة ال ألن هذا يكفيه هو وأهلهترك مائة كيلو،  املثال السابق  

رج من الثامنامئة رج من التسعامئة وإنام ُتخ قي بكلفة ، فإن كان  ُتخ سخ

يخؤخذ العرش ومل يخسق بكلفة ففيه العرش،    ففيه نصف العرش، وإن 

سب ما  ونصف العرش   زل للرجل  من الباقي من الثامنامئة وال حيخ عخ

سب ما يكفيه هو وأهله يف بلوغ النصاب  و ،  مما يكفيه هو وأهله حيخ

سب يف مقدار   سب الزكاةلكن ال حيخ ، ويخوضح ذلك أنه لو كان حيخ

يف مقدار الزكاة ملا احتاج أن يخشدد فيه وال يخرتك له إال بمقدار ما  

،  فإنك ستخزكي اجلميع  لقيل له: كل ما شئتويأكل هو وأهله،  

ز له إال مقدار ما يكف وَّ ، فدل عىل أنه ال يه هو وأهلهوالواقع مل جيخ

الزكاة يف  سب  قول  حيخ وهو  احلنابلة  بعض  هذا  إىل  ذهب  وقد   ،

 .للشافعي 
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العارشة:   قّدره  املسألة  يخ وألهله  للرجل  يخرتك  ما  مقدار 

ر مقدار الرطب إذا كان متًرا    ألثر عمر  اخلارص،   فكام قدَّ

   .الرجل وأهلهومقدار العنب إذا كان زبيًبا فأيًضا يخقدر ما يكفي 

 رجاًل واحًدايكفي أن يكون اخلارص  املسألة اْلادية عْشة:  

اثنني فإنه ال دليل عىل هذا الرشطوال يشرتط أن يكون  ، وقد ، 

ألنه   ذكر هذا املالكية والشافعية واحلنابلة ونرصه ابن القيم  

 ال دليل عىل اشرتاط اثنني. 

عْشة:   الثانية  فال  املسألة  مسلاًم،  اخلارص  يكون  أن  يشرتط 

وأن  يكون كافًرا، ويكون أمينًا وال يكون ممن ال يخعرف باألمانة،  

خبرًيا واحلنابلةيكون  الشافعية  عند  قول  وهذا  اإلسالم  ،  أما   ،

فهذه   خبرًيا  واألمانة  يكون  أن  أما  الرجل،  ثقة  فلمعرفة  ملعرفة 

يف نفسه وأن ، ألن اخلرص حيتاج إىل أن يكون الرجل ثقة  ضبطه

ط أن يكون مسلاًم أمينًا خبرًيا. يكون عارًفا  ، فلذلك اشرتخ

عْشة:   الثالثة  أنفسهم  املسألة  السعاة  باخلرص  يقوم  قد 

، فلو جلبها  ، فال مانع أن يكونوا هم اخلارصنيواجلالبون للزكاة

ومسلاًم   وخبرًيا  وأمينًا  عارًفا  وكان  أن  واحد  له  يصح  مثله  فإن 
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عىل   وأجرته  املستفيدُيرصه،  هو  ألنه  النخل،  من    صاحب 

، وقد ذكر هذا وأكل العنب  اخلرص حتى يتمكن من أكل الرطب

 . احلنابلة

عْشة:   الرابعة  يكون  املسألة  أن  النخل  لصاحب  يصح 

، وال  ومسلاًم، وقد ذكر هذا احلنابلة  اخلارص إذا كان خبرًيا وأمينًا

  .يكون صاحب النخل خارًصادليل يمنع أن 
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هِ  َجدِّ َعْن  َأبِيِه،  َعْن   ، ُشَعْيب  ْبِن  َعْمِرو  َأَتِت  »   ;َوَعْن  اِْمَرَأًة  َأنَّ 

ا، َوِِف َيِد اِْبنَتَِها ِمْسَكَتاِن    -صىل اهلل عليه وسلم-َالنَّبِيَّ   َوَمَعَها اِْبنَة  َِلَ

ا:   َِلَ َفَقاَل   ، َذَهب  َهَذا"ِمْن  َزَكاَة  َقاَل:    "؟َأُتْعطنَِي  ََّل.  َقاَلْت: 

َنار  " ِمْن  ِسَواَرْيِن  َاْلِقَياَمِة  َيْوَم  ِِباَِم  َاهللَُّ  َرِك  ُيَسوِّ َأْن  ِك  .  "؟َأَيَُسُّ

.  «َفَأْلَقْتُهاَم. َقِويٌّ َوإِْسنَاُدُه  َالثَّاَلَثُة،  ِمْن     َرَواُه  اكُِم:  َاْْلَ َحُه  َوَصحَّ

 َعائَِشَة. َحِديِث 

َا َكاَنْت َتْلبَُس َأْوَضاًحا»  ;َوَعْن ُأمِّ َسَلَمَة َرِِضَ َاهللَُّ َعنَْها ِمْن   َأَنَّ

َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل َاهللَِّ! َأَكنْز  ُهَو؟ فَقاَل:   ْيِت َزَكاَتُه، "َذَهب   إَِذا َأدَّ

اَرُقْطنِيُّ  «."َفَلْيَس بَِكنْز   اكُِم.  َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوَالدَّ َحُه َاْْلَ  ، َوَصحَّ

 

فهو ال يقوى   أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

االستقالل  عىل محل   يقوى عىل  أنه ال  وتقدم  هذا،  مثل  حديٍث 

يقوى عىل  بحكم رشعي،   احليل حكم رشعي ال  بزكاة  والقول 

احلكم سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لذا ذكر   اهذ

كتابه   يف  عبيد  وحديًثا أبو  قدياًم  العلامء  يزال  ال  أنه  )األموال( 

 .يتكلمون يف هذا احلديث
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اكُِم: ِمْن َحِديِث َعائَِشةَ )أما قوله:   َحُه َاْْلَ -كان األوىل    (َوَصحَّ

أعلم يعزوه    -واهلل  داودأن  داودأليب  أيب  عند  موجود  ألنه  ، ؛ 

 . والعزو له أرفع من العزو للحاكم، وحديث عائشة أيًضا ضعيف

فهو من رواية عطاء عن أم سلمة، وعطاء أما حديث أم سلمة 

ابن املديني، لذا نصَّ مجع من أهل مل يسمع من أم سلمة كام قاله  

اإلمام  هذا  ذكر  وممن  احليل،  زكاة  يف  حديث  يصح  مل  أنه  العلم 

الرتمذي وابن اجلوزي وابن رجب فقد نص النسائي واإلمام   ،

 .ث يف زكاة احليلهؤالء األربعة عىل أنه مل يصح حدي

قال:   احلديث  احليل    « أوضاًحا»ويف هذا  من  نوع  واألوضاح 

ميت أوضاًحا ألَّنا بي  ذكر هذا ابن األثري. ضاء، من الفضة سخ

 ويف هذه األحاديث ثالث مسائل: 

، سواء كان ذهًبا أي ما يختخذ للباساملراد باحليل      املسألة األوىل:

للرجل،   فضة  أو  للمرأة  حلًيا،  وفضة  يسمى  لباًسا  يختخذ  فام 

وال  للباس  اُتذته  وقد  كثري  حيل  عندها  يكون  النساء  وبعض 

الكربى املناسبات  فمثل هذا  تلبسه إال يف  وفيه    داخل يف احليل، 
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حتى ولو مل تلبسه    - إن شاء اهلل تعاىل-اخلالف الذي سيأيت ذكره 

ذ حلًيايف السنني إال  .  مرة واحدة ألنه يف األصل اُتُّ

الثانية:   احليلاملسألة  زكاة  يف  العلامء  مجهور تنازع  وذهب   ،

وعائشة    أسامء  ثبت هذا عن  الصحابة إىل أنه ال زكاة فيها،  

    وأنس عن مخسة من صحابة    وابن عمر وجابر 

رواية يف  وأمحد  والشافعي  مالك  قول  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ، رسول 

اثنان من الصحابة: ابن مسعود وعبد اهلل بن عمرو بن وخالفهم  

؛ وذلك ملا قول هؤالء اخلمسة  -واهلل أعلم-، والصواب  العاص

 ييل:

ذ للقنية فال زكاة فيه،  :  األمر األول أن قاعدة الرشع أن ما اُتُّ

، واحليل من جنس  يف السيارة والبيوت ...إلخ، كام تقدمفال زكاة  

ذ للقنية، فال زكاة فيه.  ما اُتُّ

أعرف هبذه    ن: أن من بني هؤالء اخلمسة نساًء وه األمر الثاين

 . املسألة من الرجال

الرتجيح بقول أهل املدينة  ، وأن هؤالء مدنيون:  األمر الثالث

ل يف    . )حجية مذهب أهل املدينة(عىل غريهم معترب، كام هو مفصَّ
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الرابع  مما :  األمر  املسألة  ذلك، وهذه  مل يصح حديث يف  أنه 

مل يصح حديث يف  ذلك  كثرًيا، ومع  النساء  عند  البلوى  به  تعم 

ثابًتا   احلكم  هذا  كان  ولو  نذلك،  للحاجة لنقل  بيِّنًا  ظاهًرا  قاًل 

اختار هذا شيخ ، لذا الصواب أنه ال زكاة يف احليل، وقد  املاسة إليه

 اإلسالم ابن تيمية وابن القيم. 

كأن يكون مغصوًبا  من الذهب والفضة    ما حرماملسألة الثالثة:  

ابن فيه زكاة باإلمجاع، حكى اإلمجاع  فمن املحرمات،    غري ذلك  وأ

 .عبد الرب 
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َكاَن َرُسوُل َاهللَِّ » َقاَل:    - رِض اهلل عنه-َوَعْن َسُمَرَة ْبِن ُجنُْدب   

ُه    -صىل اهلل عليه وسلم- َدَقَة ِمَن َالَِّذي َنُعدُّ َيْأُمُرَنا َأْن ُنْخِرَج َالصَّ

. «لِْلَبْيعِ   َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوإِْسنَاُدُه َلنيِّ 

 

حجر،   ابن  احلافظ  لضعفه  أشار  كام  ضعيف  احلديث  هذا 

 . ألن يف إسناده جماهيلوضعفه ابن القطان والذهبي، 

 ويف هذا احلديث ست مسائل:

األوىل: اهلل ملسو هيلع هللا ىلص      املسألة  رسول  عن  حديث  يصح  زكاة مل  يف 

، وإنام العمدة عىل أمرين: األول اإلمجاع، والثاين  عروض التجارة

فتاوى الصحابة، وقد حكى اإلمجاع عىل زكاة عروض التجارة 

الرب   قدامةابن عبد  أن حيكي خالًفا عن  وابن  ، وحاول بعضهم 

هذه   الف يف  ُيخ ال  مالًكا  اإلمام  أن  الرب  عبد  ابن  بنيَّ  لكن  مالك 

عن ثبت  فقد  الصحابة  فتاوى  أما  عباس    املسألة،  وابن  عمر 

أخرجه ابن  ، وثبت عن ابن عمر  أخرجهام ابن حزم يف )املحىل(

 .أيب شيبة
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الثانية:   معاملة  املسألة  التجارة  عروض  من تخعامل  األموال 

والفضة ذلك،    الذهب  وغري  نصاهبا  الذهب  يف  إليها  يخضم  لذا 

إمجاًعا بمعنى:  والفضة  مخسني ،  بمقدار  ذهب  عنده  كان  من 

، لكن عنده أموال عروض جتارة، فمثل هذه ال زكاة فيها،  جراًما

فيخضم بعضها إىل بعض، فإذا بلغت النصاب فإن فيها زكاًة، فيدل  

 .والفضةهو نصاب الذهب نصاب عروض التجارة عىل أن 

الثالثة:   يف  املسألة  العلامء  التجارةتنازع  ر  عروض  تخقدَّ هل   ،

نصاهبا   فيكون  الذهب  ر بقيمة  تخقدَّ أو  جراًما؟  وثامنني  مخسة 

فيكون   الفضة  جرامً بنصاب  وتسعني ومخسامئة   ؟ انصاهبا مخسة 

قال يف هذا   ،  أنه يخنظر لألحظ للمساكني -واهلل أعلم-وأصح ما يخ

كان   نصاب  فإذا  إىل  معاملة  الذهب  النظر  فيخعامل  األحظ  هو 

كان   وإذا  فيخعامل  الذهب،  األحظ  هو  الفضة  نصاب  إىل  النظر 

غالًبا  كان  وإن  زمن  إىل  زمن  من  ُيتلف  وهذا  الفضة،  معاملة 

 . الذهب أغىل

وزيادة ألف  الفضة  نصاب  تقريًبا  هذا  زمننا  ونصاب ففي   ،

فلذلك الذهب قد يصل إىل ستة آالف أو سبعة آالف أو أكثر،  

و ما يعادل وه من كان عنده عروض جتارة بام يعادل ألف وزيادة
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جرام، فإن مثل هذا جتب فيه الزكاة ألنه األحظ للمساكني،    595

إنام يخنظر بمقدار الذهب لفات عىل املساكني يشء كثري،  ولو قيل  

قد ذهب إىل هذا القول الذي تقدم ذكره أبو حنيفة وأمحد، ويدل  و

 عليه دليالن: 

األول يف رشع  :  الدليل  احلكم  ومن  للمساكني،  األحظ  أنه 

 اة نفعخ املساكني. الزك

الثاين التجارة :  الدليل  وعروض  والفضة  الذهب  أن  تقدم 

الذهب  واحدة،   من  جراًما  وثامنني  مخسة  بلغ  ما  مخسة  وأن  أو 

ها  أحدوتسعني ومخسامئة من الفضة فإن فيه زكاة، فأي مال يبلغ  

، فلو قدر بلغ نصاب الفضة ومل يبلغ  فإن فيه زكاة لعموم األدلة

 .أدلة الفضة تشملهالذهب فإن 

الرابعة:   عروض  املسألة  من  الزكاة  إخراج  يف  العلامء  تنازع 

األعيان؟التجارة أو  القيمة  من  رج  ُتخ هل  رجاًل   ،  أن  لنفرض 

املالبس،   يف  تاجر  امليخ من  الزكاة  رج  ُيخ من  هل  أو  نفسها  البس 

القولني    القيمة؟ أعلم-عىل أصح  القيمة  -واهلل  رج من  ،  أَّنا ُتخ

قول   والشافعيوهذا  رواية  مالك  يف  لذلك  وأمحد  ويدل   أن ، 
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لبلوغ النصاب، فيدل  تخضم مع الذهب والفضة عروض التجارة

 عىل أن املراد القيمة ال األعيان. 

اخلامسة:   التجارة،  املسألة  عروض  من  كان  إذا  يخزكى  املال 

التجارة   الذي من عروض  أحوالواملال  أحواله له  ، ويف بعض 

 ، وهو عىل أحوال ثالثة:ال يخزكى يخزكى ويف بعض أحواله

األوىل التجارة  :  احلال  عروض  من  كان  إذا  نوى املال  ثم 

للبيع،  صاحبه   يعرضه  وأال  التجارة  من عروض  فإنه  أال جيعله 

، وقد ذهب إىل  بمجرد النية انتقل من عروض التجارة إىل القنية

العلم  أهل  مجهور  للبيعهذا  معروض  بيت  عنده  كان  فمن   ،  

، ثم نوى أن يسكنها أو أن يخؤجرها  عىل ذلك عرشة أشهر  واستمر

القنية   التجارة إىل  انتقلت من عروض  فإَّنا  وال يعرضها للبيع، 

 بمجرد النية، كام ذهب إىل هذا مجاهري أهل العلم، فال تخزكى.

بنية عروض  كأن يشرتي سيارة  من اشرتى عينًا  :  احلال الثانية

، وعىل عروض التجارة بمجرد الرشاء، فإَّنا تكون من  التجارة

هذا املذاهب األربعة، فلو اشرتى بيًتا بنية أن يعرضه للبيع فهو  

 .من عروض التجارة بمجرد رشائه
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ونوى أن  للقنية،    بيت أو دار أو سيارةمن عنده  :  احلال الثالثة

فإنه ال يكفي بالنية أن ينتقل من القنية  تكون من عروض التجارة،  

التجا النية من عملإىل عروض  بأن يعرضهارة، بل البد مع   ،  ،

ومالك و حنيفة  أيب  قول  وهو  العلم  أهل  مجاهري  مذهب  هذا 

وقيل إن اإلمام أمحد خالف يف رواية والشافعي وأمحد يف رواية،  

أخرى، وبعض أهل العلم حكى اإلمجاع يف ذلك كالعيني، وكأنه  

، فقد ثبت عند عبد الرزاق عن  التابعنييريد إمجاع    -واهلل أعلم-

، وجاء عن الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار ما تقدم ذكرهطاوس  

الفه لكن إسناده ضعيف  . والنخعي ما ُيخ

 فهذه األحوال الثالثة ينبغي أن تخفقه ملسيس احلاجة إليها.

، وبدأ يبني  للتجارةا أراد رجل أن يبنَي داًرا  إذاملسألة السادسة:  

نِه بناءهاومىض  هذه الدار،   زكيهاعليه سنة ومل يخ ، فيخقدر كم ، فإنه يخ

بنى   ما  يخزكي  قيمة  ثم  لبنايتها  جعله  الذي  املال  من  عنده  وكم 

قال ال يخزكيها حتى ينتهي من  إذا مىض عليه احلول،    اجلميع وال يخ

يعرضها،   ثم  عروض البناء  بذلك  ينوي  وهو  بنائها  بمجرد  بل 

ت عليه سنة أو سنتان أو  التجارة فإنه جيب عليه الزكاة، فإذ ا مرَّ

شهر يف البناية ثم  أكثر أو أقل فإنه يخزكيها، ولو مرت عليه ستة أ
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، وهذه ستة أشهر فإنه يخزكيها، ألنه قد مرَّ عليها سنة كاملةعرضها  

إليها كثريً املسألة   تاج  الفقهاء من احلنفية واحلنابلة ا حيخ ، وقد مثل 

  عتياضعليه سنة ألنه اقتني لالبامللح عند اخلباز فإنه يزكى إذا مر  

به تقتن   واملتاجرة  مل  ألَّنا  تزكى  ال  فإَّنا  اخلبز  آلة  بخالف 

  .واملتاجرة به لالعتياض
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صىل اهلل عليه -َأنَّ َرُسوَل َاهللَِّ  »  -رِض اهلل عنه- َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  

ُمُس "َقاَل:  -وسلم َكاِز: َاخْلُ  ُمتََّفق  َعَلْيِه. «."َوِِف َالرِّ

 

 هذا احلديث فيه مخس مسائل:

األوىل:   بالركازاملسألة  دفن  املراد  هو  ما  :  أي  اجلاهلية،  أهل 

جد مدفوًنا   من   من ذهب أو فضة ومما له قيمة كاملعادن وغريهاوخ

فيه ويخعرف بأنه دفن أهل اجلاهلية بأن يوجد  دفن أهل اجلاهلية،  

و اجلاهلية،  أهل  من  أَّنا  عىل  تدل  اخلمس،  عالمة  الركاز  يف 

 ذلك.  وسيأيت بحث

الثانية:   كلاملسألة  يف  عام  قيمة    الركاز  له  مما  للجاهلية  دفٍن 

أو معادن،    وثمن أو فضة  ذهًبا  وِف  »لعموم حديث:  سواء كان 

وإىل هذا ذهب أبو حنيفة وأمحد وهو أحد قويل   «الركاز اخلمس

 . اإلمام مالك 

، ودل عىل ذلك دليالن: األول  يف الركاز اخلمساملسألة الثالثة:  

 .اإلمجاع الذي حكاه ابن قدامة  نص احلديث والثاين
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وإىل هذا ذهب  ،  يف الركاز اخلمس قلَّ أو كثخراملسألة الرابعة:  

 .«وِف الركاز اخلمس»أبو حنيفة ومالك وأمحد لعموم حديث: 

اخلامسة:   الركاز  املسألة  فيًئامخس  الذي يكون  كالفيء  فهو   ،

،  للكفار فاء ورجع إىل املسلمني، وحقيقته مال  يخؤخذ من الكفار

فهو من الفيء، والصحيح أن الفيء يخوضع يف بيت مال املسلمني  

بحسب   يف املصلحةويخعامل  وأمحد  الشافعي  ذهب  هذا  وإىل   ،

  رواية.
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هِ  ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ َالنَّبِيَّ  »  ;َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيب  صىل  -َأنَّ 

إِْن َوَجْدَتُه ":  -ِِف َكنْز  َوَجَدُه َرُجل  ِِف َخِرَبة  -َقاَل    -اهلل عليه وسلم

ْفُه،   ، َفَعرِّ
، َفِفيِه ِِف َقْرَية  َمْسُكوَنة  َوإِْن َوَجْدَتُه ِِف َقْرَية  َغرْيِ َمْسُكوَنة 

ُمُس  َكاِز: َاخْلُ . « ."َوِِف َالرِّ  َأْخَرَجُه اِْبُن َماَجْه بِإِْسنَاد  َحَسن 

اِرِث   صىل -َأنَّ َرُسوَل َاهللَِّ  »  -رِض اهلل عنه-َوَعْن باَِلِل ْبِن َاْْلَ

َدَقَة.َأَخَذ ِمَن    -اهلل عليه وسلم  َرَواُه َأُبو َداُوَد.   «َاملََْعاِدِن َاْلَقَبلِيَِّة َالصَّ

 

ْفُه، َوإِْن َوَجْدَتُه ِِف »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله ، َفَعرِّ
إِْن َوَجْدَتُه ِِف َقْرَية  َمْسُكوَنة 

ُمُس  َكاِز: َاخْلُ ، َفِفيِه َوِِف َالرِّ
مل أره هذا احلديث    «َقْرَية  َغرْيِ َمْسُكوَنة 

، والفرق بني ما جاء  نحوهعند أيب داود  رأيت  إنام  عند ابن ماجه و

مدفون الركاز  أن  الركاز  ويف  احلديث  هذا  هذا    يف  يف  جاء  وما 

مدفون  احلديث  ،  احلديث ظاهر غري  هذا  ال  وما جاء يف  مما  هو 

رف أهله فيجب أن يخرد إليهميخعرف أهله ، فاملال الذي  ، أما إذا عخ

جد   ، وقد ذهب إىل  ففيه اخلمسوال يخعرف أهله  يف قرية خربة  وخ

 هذا الشافعية واحلنابلة.
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فإن قيل: هذا احلديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

 جده ومثله ال يقوم هبذا احلكم؟

يف سنن   فيقال: هذا صحيح، لكن ثبت معناه عن عيل  

 .سعيد بن منصور، لذلك مل ينفرد بحكم جديد

اِرِث  )قوله:   َأنَّ َرُسوَل َاهللَِّ  »  -رِض اهلل عنه-َوَعْن باَِلِل ْبِن َاْْلَ

َدَقَة.  -صىل اهلل عليه وسلم- َالصَّ َاْلَقَبلِيَِّة  َاملََْعاِدِن  ِمَن  َرَواُه   «َأَخَذ 

َداُودَ  الشافعي  (  َأُبو  اإلمام  فه  ضعَّ وقد  ضعيف،  احلديث  هذا 

امل هي  القبلية:  باملعادن  واملراد  املنسوبةوالبيهقي،  ملكان    عادن 

 . كام يف النهاية ،لقبَ يقال له  قرب املدينة

 ويف هذا احلديث أربع مسائل:

والعمدة يف هذا أنه ثبت عند يف املعادن زكاة،  املسألة األوىل:  

العزيز   بن عبد  كتاًبا يف ذلك    البيهقي عن عمر  أنه كتب 

وقد ذكر ابن عبد الرب يف  العرش،  وبنيَّ أن يف املعادن زكاة وأن فيها  

كتابه )االستذكار( أن كتابات عمر بن عبد العزيز هلا مزية، فإنه 

، وقد ويأخذ رأُّيم يف ذلكما كان يكتب حتى جيمع أهل العلم  

 .يف رواية ذهب إىل أن يف املعادن زكاًة اإلمام أمحد 
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وفيه هو كل ما يف األرض مما ليس منها  املعدن  املسألة الثانية:  

 . ونحوهوالنحاس كاحلديد  نفع وفائدة

فهو والفضة،  الذهب   هو نصاب نصاب املعدن املسألة الثالثة: 

لألحظ    عامليخ  فيخنظر  عليهام،  قياًسا  والفضة  الذهب  معاملة 

التجارة تقدم يف عروض  فيخخرج كام  إىل للمساكني  ، وقد ذهب 

 .هذا مالك والشافعي وأمحد

الرابعة:   العرشاملسألة  رج  ما ُيخ بن ،  مقدار  كتاب عمر  كام يف 

 .أمحد وقد ذهب إىل هذا اإلمام  عبد العزيز 

زكاة األسهم، يكثخر الكالم عىل وقبل االنتقال من هذا الباب:  

بأن   لتها  تخفهم، فاألسهم إذا سهَّ ل األسهم حتى  تخسهَّ وينبغي أن 

لو اجتمع مخسة يف  ، ونسميها بالتموينات،  يخرضب مثال يف بقالة

ريالالبقالة   ألف  مائة  يدفع  واحد  ومواد   كل  بقالة  فيشرتون 

العام   انتهى  فإذا  زكاة،  فيها  هذه  ويشرتوَّنا،  ويبيعوَّنا  غذائية 

املال البقالة من  ر كم يف  قدَّ يخزكى من ماهلا،    يخ زكاة ثم  فيها  فإذن 

ت  كربخ إذا  األسهم  وهكذا  الكبرية،    كغريها،  فقد  كالرشكات 

فمثل   جتارةً ، إذا كانت األسهم  يخساهم فيها باملاليني وأعداد كبرية
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رج زكاُتاهذه األسهم   ، هذه تخقدر يف َّناية السنة كم قيمتها ثم ُتخ

 احلال األوىل من األسهم.

احلال الثانية من األسهم: أن يكون مسامًها وال يريد البيع وال 

، لكن ما جاءه من فمثل هذه ال زكاة فيهاالرشاء وإنام يريد ريعها،  

 .يزكيهاملال وأخذه ومىض عليه سنة فإنه 
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 َباُب َصَدَقِة َاْلِفْطرِ 

صىل اهلل  -َفَرَض َرُسوُل َاهللَِّ  »َعِن اِْبِن ُعَمَر َرِِضَ َاهللَُّ َعنُْهاَم َقاَل:  

: َعىَل َزَكاَة َاْلِفْطِر، َصاًعا ِمْن    -عليه وسلم ، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعري  ََتْر 

ِغرِي، َواْلَكبرِِي، ِمَن َاملُْْسلِِمنَي،   َكِر، َواأْلُْنَثى، َوالصَّ ، َوالذَّ رِّ َاْلَعْبِد َواْْلُ

اَلةِ  ا َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروِج َالنَّاِس إىَِل َالصَّ  ُمتََّفق  َعَلْيِه.  «َوَأَمَر ِِبَ

ِمْن   َعِديٍّ  :  َوَِّلْبِن  َضِعيف  بِإِْسنَاد   اَرُقْطنِيِّ  َوَالدَّ آَخَر،   
َوْجه 

 . «اْغنُوُهْم َعِن َالطََّواِف ِِف َهَذا َاْلَيْومِ »

 

َاْلِفْطرِ )قوله:   َصَدَقِة  فرًقا بني صدقة األموال   (َباُب  إن هناك 

لألشخاص ترجع  الفطر  فصدقة  الفطر،  صدقة وصدقة  أما   ،

مؤثر  األموال ترجع لألموال،   أن رجاًل  وهذا  وجبت عليه فلو 

غربت فوهو يف الرياض وهو من أهل مرص مثاًل،  صدقة الفطر  

رج  وهو يف الرياضآخر اليوم من رمضان  عليه الشمس   ، فإنه ُيخ

الرياض،   فقرائهمصدقته يف  د يف  فرتخ أغنيائهم  تخؤخذ من  ، ألَّنا 

 أخرى. وهذا من الفروق، وهناك فروق 
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عمر   ابن  حديث  الفطر،    أما  أصل يف صدقة  أما فهو 

 ، وذلك أن يف اإلسناد رواية ابن عدي فقد بنيَّ ابن حجر ضعفها

 .أبا معرش املدين وهو ضعيف

 ويف هذا احلديث تسع مسائل:

أما  بداللة السنة واإلمجاع،  صدقة الفطر واجبة  املسألة األوىل:  

فحديث   عمر  السنة  عىل   "فرَض "قال:    ابن  دليل  وهذا 

بن  إسحاق  اإلمام  منهم  مجاعة  فحكاه  اإلمجاع  وأما  الوجوب، 

الرب، وابن قدامة املالكية راهويه، وابن عبد  ، وقد خالف بعض 

 وذهبوا إىل أنه منسوخ لكنهم حمجوجون باإلمجاع السابق. 

باتفاق املذاهب  عىل الصغريدقة الفطر ص جتب   املسألة الثانية:

ومما يدل عىل أَّنا جتب عىل الصغري أنه داخل يف قوله:  األربعة،  

رصيح وهذا    «عىل العبد واْلر والذكر واألنثى والصغري والكبري»

، وهي جتب عىل  أَّنا واجبة عليه، وعىل هذا املذاهب األربعةيف  

رجها عنه، كام ثبت عن أسامء   يف    من يعوله وهو الذي ُيخ

عليهم،  تنفق  عمن  الصدقة  رج  ُتخ كانت  أَّنا  العالية(  )املطالب 

ويؤيد هذا أن العلامء جممعون عىل أن العبد الذي ليس للتجارة 
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ابن  اإلمجاع  حكى  باإلمجاع،  سيده  رجها  ُيخ الفطر  صدقة  فإن 

ا اإلمجاع أن وجوب صدقة الفطر عىل من قدامة، فيستفاد من هذ 

 يقوم ويعول هذا الصغري.

الثالثة: أجرًيا    املسألة  استأجر  عىل من  األجري  واشرتط 

يخطعمه أن  حق    مستأجره  يف  الفطر  صدقة  جتب  هذا  مثل  فإن 

ألَّنا فخرضت عىل كل   وهذا هو األصل نفسه ال املستأجر،    األجري

من   والكبري  والصغري  واألنثى  والذكر  واحلر  العبد  من  مسلم 

نتقل عن هذا األصل إال   املسلمني، فاألصل أَّنا جتب عليه وال يخ

عامل  لدليل وال دليل يدل عىل أَّنا تنتقل عنه، فلذا جتب عىل ال

 .باتفاق املذاهب األربعةنفسه 

رج عن احلمل استحباًبا، صدقة الفطر املسألة الرابعة:  وهذا  ُتخ

وجاء يف الباب  قول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف رواية،  

ما ثبت عند عند ابن أيب شيبة أثر لعثامن لكن ال يصح وإنام العمدة  

يعطون    يعطون حتىإن كانوا  "ابن أيب شيبة عن أيب قالبة أنه قال:  

 فإذن هو مستحب. "عن احلبل 
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عىل الغني والفقري، لعموم  صدقة الفطر جتب  املسألة اخلامسة: 

العبد واْلر والذكر واألنثى ... »حديث ابن عمر:   برشط   «عن 

، وقد ذهب إىل هذا مالك والشافعي  يومه  أن يكون مالًكا لقوت 

 عند عبد الرزاق. وأمحد وصحَّ عن أيب هريرة 

تفضل  عىل من عنده نفقة  جتب صدقة الفطر  املسألة السادسة:  

من  فكل  يعول،  من  وحاجة  وليلته  يومه  يف  حاجته  عىل  وتزيد 

عنده ما يزيد عىل حاجته ويفضل عن حاجته وحاجة من يعول  

، وهذا قول مالك وليلته فإَّنا جتب عليه صدقة الفطريوم العيد  يف  

أيب هريرة  وفتوى  املتقدم  العموم  ويدل عليه  والشافعي وأمحد، 

 .يف الفقري 

جتب صدقة الفطر بغروب شمس آخر يوم من املسألة السابعة:  

فقد رمضان،   رمضان  من  يوم  آخر  شمس  عليه  غربت  فمن 

والشافعي وأمحد، وج مالك  الفطر، وهذا قول  بت عليه صدقة 

مسلم   يف  ثبت  بام  عمر  واستدلوا  ابن  حديث  قال:   من 

رمضان " صدقة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل   "فرض  الصدقة  فنسب 

يدل عىل وجوهبا آخر يوم من رمضان  ، وبغروب شمس  رمضان 

 ، وانتهى رمضان الذي هو سببها. حتقق وهو رمضان   ألن سببها قد
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الثامنة:   وهذا املسألة  الصالة  إىل  الناس  خروج  قبل  تخؤدى 

ابن عمر:   تخؤدى قبل خروج  "أفضل كام يف حديث  أن  وأمر هبا 

 ، وعىل هذا املذاهب األربعة."الناس إىل الصالة

، ولعل الصواب  تنازع العلامء يف وقت ابتدائهااملسألة التاسعة:  

ألنه قال يف  ،  من أول رمضان إخراج صدقة الفطر    أن وقت ابتداء

فدل عىل أن    "صدقة رمضان "حديث ابن عمر من رواية مسلم:  

 .، وهذا قول اإلمام الشافعي األمر معلق برمضان كله
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ْدِريِّ    َاخْلُ
ُكنَّا ُنْعطِيَها ِِف  » َقاَل:    -رِض اهلل عنه-َوَعْن َأِِب َسِعيد 

، َأْو َصاًعا ِمْن  َصاًعا    -صىل اهلل عليه وسلم-َزَماِن َالنَّبِيِّ   ِمْن َطَعام 

. ، َأْو َصاًعا ِمْن َزبِيب  ، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعري   ُمتََّفق  َعَلْيِه.  «ََتْر 

 :  . «َأْو َصاًعا ِمْن َأقِط  »َوِِف ِرَواَية 

ا َأَنا َفاَل َأَزاُل ُأْخِرُجُه َكاَم ُكنُْت ُأْخِرُجُه ِِف َزَمِن   : َأمَّ
َقاَل َأُبو َسِعيد 

  َاهللَّ.َرُسولِ 

 . «ََّل ُأْخِرُج َأَبًدا إَِّلَّ َصاًعا »َوأِلَِِب َداُوَد:  

 

اإلمام   كرواية  وهي  حكم  زيادة  فيها  ليس  داود  أيب  ورواية 

ا ": مسلم َأَنا َفاَل َأَزاُل ُأْخِرُجُه َكاَم ُكنُْت ُأْخِرُجُه ِِف َزَمِن َرُسوِل   َأمَّ

 فلذلك ال يخشدد فيها فهي رواية باملعنى. " َاهللَّ

 ويف هذا احلديث ثامن مسائل:

زئ إال أن  عىل أن غري الرب أمجع أهل العلم املسألة األوىل:  ال جيخ

،  واختلفوا يف الرب   يكون صاًعا، حكى اإلمجاع ابن عبد الرب  

َرج صاًعا  -واهلل أعلم-وأصح األقوال   أواًل  كغريه،    أنه يف الرب ُيخ

، وثالًثا لفعل ابن ، وثانًيا لفعل أيب سعيدلعموم حديث ابن عمر
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البخاري يف  كام  مالك  عمر  قول  هو  تقدم  كام  القول  وهذا   ،

ي وأمحد، وخالف بعض الصحابة كمعاوية لكنه حمجوج  والشافع

بام تقدم ذكره من األدلة، وأقوال الصحابة إذا تعارضت مل يكن 

والسنة،   بالكتاب  أشبهها  ويخنظر  اآلخر  عىل  حجة  أحدها  قول 

ابن وأشبه القولني هو مذهب أيب سعيد وابن عمر لعموم حديث  

 . عمر 

الثانية:   رج  املسألة  ُيخ فيام  أن العربة  الفطر  أصناف صدقة  من 

البلد،  يكون   قوت  حتديًدا، من  احلديث  يف  ذخكر  ما  املراد  وليس 

وإنام ذخكر ألنه قوت البلد، وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأمحد 

رواية تيمية  يف  ابن  اإلسالم  شيخ  قرره  الذي  وهو   ،    ومما

تعاىل:   قوله  اإلسالم  شيخ  به  ونَ ﴿استدل  تخْطِعمخ َما  َأْوَسِط    ِمْن 

مْ   . قوت البلدفدلَّ عىل أن املسألة ترجع إىل    [89]املائدة:    ﴾َأْهلِيكخ

رج صدقة الفطر دقيًقا وحًبااملسألة الثالثة:   ، ال فرق يصح أن ُتخ

أو   فإذا طخحن  ابن عمر  أيب سعيد و، لعموم حديث  بينهام

رج   فإنه يصح أن ُيخ يخطحن  وإىل هذا ذهب مالك وأمحد وهو  مل 

 .  تيميةاختيار ابن 
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دم  املسألة الرابعة:   رج من قوت  ما ذخكر يف احلديث  إذا عخ فإنه ُيخ

رج قوت البلد  البلد باتفاق املذاهب األربعة،   وابتداًء يصح أن ُيخ

وال يخلزم بام يف احلديث، لكن حتى من قال بأنه يخلزم بام يف احلديث  

قول   وهذا  البلد،  قوت  من  رج  ُيخ فإنه  دم  عخ إذا  املذاهب  يقول 

 األربعة.

  ، تخعطى لواحدكام  عطى صدقة الفطر جلامعة  تخ املسألة اخلامسة:  

قدامة   ابن  حكاه  باإلمجاع،  الواحد    وهذا  زكاة  وكذلك 

تخعطى جلامعة أو تعطى كلها لواحد، واألمر يف هذا سهل، لعموم  

الدليل ومل يخفرق أو يشرتط أن يخقسمها الواحد عىل أصناف أو غري  

 .ل أيب حنيفة ومالك وأمحدذلك، وهذا قو

رج هلم زكاة األموالاملسألة السادسة:   رج زكاة الفطر ملن ُتخ ،  ُتخ

الثامنية   باألصناف  بل  واملساكني،  بالفقراء  خاصة  -فليست 

ذكرها من   -وسيأيت  أحًدا  أر  ومل  األربعة،  املذاهب  هذا  وعىل 

 العلامء املاضني خالف يف هذا وإنام رأيت بعض املتأخرين.

السابعة:   رج  املسألة  ُتخ وإنام  ومااًل  قيمة  الفطر  زكاة  رج  ُتخ ال 

البلد،   قوت  من  طعام  من  والشافعي  صاًعا  مالك  قول  وهذا 
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نظر ألنه    ذاه  يفضهم أن ألمحد رواية أخرى لكن  وأمحد، وذكر بع

 . ذكر ُترجًيا وليس منصوًصا عن اإلمام أمحد

 ويدل لذلك ما ييل:

 به النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث ابن عمر.  : أنه الذي أمراألمر األول

رجوها مااًل، ولو  األمر الثاين : أن الصحابة فعلوا ذلك ومل ُيخ

 كان املال جائًزا لفعله الصحابة.

: أن هناك فرًقا بني صدقة الفطر وصدقة املال، األمر الثالث

ألَّن مااًل  رج  ُتخ األموال  بخالف صدقة  فصدقة  باملال،  متعلقة  ا 

 .خاص، فتخخرج طعاًماالفطر فهي متعلقة باألش

ذكر اخلطايب يف )معامل السنن( أن مما يدل عىل أن :  األمر الرابع

التمر ُيتلف عن  الصاع من  ثمن  أن  مراًدا  ليس  والثمن  القيمة 

والشعري وغري ذلك، فهذا   ثمن الصاع من الرب والصاع من األقط

لتفت إىل الثمن والقيمة وإنام املراد   رج  مما يدل عىل أنه ال يخ أن ُيخ

 . صاًعا من طعام

ق عليه، فلو  حيرم رشاء صدقة الفطر  املسألة الثامنة:   ممن تخصدُّ

رجل   عىل  رجل  يشرتُّيا،  تصدق  أن  عليه  حيرم  ملن  وفإنه  جيوز 
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ق عليه أن يبيعها لكن عىل غري من ق عليه، وقد ذهب   تخصدُّ تصدَّ

عن النبي    واللفظ ملسلم  إىل هذا اإلمام أمحد، وثبت يف الصحيحني 

أي ما تصدقت    «ه بدرهمَّل تبتعه ولو أعطاك»ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال لعمر:  

 .به فال تشرته ممن تصدقت عليه ولو أعطاكه بثمن زهيد
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صىل -َفَرَض َرُسوُل َاهللَِّ  »َوَعِن اِْبِن َعبَّاس  َرِِضَ َاهللَُّ َعنُْهاَم َقاَل:  

َفِث،   ;َزَكاَة َاْلِفْطرِ   -اهلل عليه وسلم ائِِم ِمَن َاللَّْغِو، َوالرَّ ُطْهَرًة لِلصَّ

َفِهَي   اَلِة  َالصَّ َقْبَل  اَها  َأدَّ َفَمْن  لِْلَمَساكنِِي،  ، َوُطْعَمًة  َمْقُبوَلة  َزَكاة  

َدَقاِت. اَلِة َفِهَي َصَدَقة  ِمَن َالصَّ اَها َبْعَد َالصَّ َرَواُه َأُبو َداُوَد،    «َوَمْن َأدَّ

اكُِم. َحُه َاْْلَ    َواْبُن َماَجْه، َوَصحَّ

 

يف إسناد احلديث أبو يزيد اخلوالين ومل يخوثقه معترب، فلذا الذي 

أعلم-يظهر   يصح  -واهلل  ال  وبأنه  التقسيم  ،  مفهوم  ملا مقتىض 

فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد »قال:  

الصدقات  من  فهي صدقة  املستحبة   «الصالة  أي  بالصدقة  راد  يخ

ويف هذا  بمفهوم التقسيم ألن األوىل زكاة فالثانية ُتتلف عنها،  

 احلديث ثالث مسائل: 

األوىل:   العيداملسألة  بعد صالة  الفطر  صدقة  إخراج  ، يصح 

، وثبت عن اثنني من التابعني، عن ابن وعىل هذا املذاهب األربعة

، وال دليل يمنع  سريين وأيب ميرسة الكويف، أخرجه ابن أيب شيبة

من ذلك، أما هذا احلديث فتقدم أنه ضعيف، ويؤيد هذا ما ثبت  
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سعيد أيب  عن  البخاري  قال:      يف  يوم  "أنه  نعطيها  كنا 

يعني يوم العيد، واليوم ينتهي بغروب الشمس، كام بنيَّ    "الفطر

أي بغروب شمس يوم العيد، فيصح    هذا اإلمام الشافعي  

أن تخدفع بعد صالة العيد، وهذا الذي رأيته من أفهام أهل العلم 

زئ  .ةإذا دخفعت بعد الصال  األولني، وما رأيت من يقول إَّنا ال جتخ

الثانية:   العيد  املسألة  د تركها حتى ُيرج يوم  تعمَّ يخ ال جيوز أن 

أي ال   داود،  أيب  ابن رسالن يف رشحه عىل سنن  إمجاًعا، حكاه 

تخؤخر بعد غروب شمس يوم العيد، ومن فعل ذلك فهو  جيوز أن  

 وقد وقع يف حمرم.  آثم

الثالثة:   األربعةاملسألة  املذاهب  باتفاق  تخقىض  أن  فلو  يصح   ،

يقضيها، ومن  قخدر تساهل حتى خرج وقتها   أن  فإنه جيب عليه 

رها عن وقتها لعذر فإنه جيب عليه أن يقضيها،   باب أوىل إذا أخَّ

 وعىل هذا املذاهب األربعة.
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عِ   َباُب َصَدَقِة َالتََّطوُّ

ُهَرْيَرَة   َأِِب  عنه-َعْن  اهلل  َالنَّبِيِّ    -رِض  َسْبَعة  »َقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَعِن 

ُه ... إَِّلَّ ظِلُّ َيْوَم ََّل ظِلَّ  ِه  ِِف ظِلِّ َاهللَُّ  ُهُم  َوفِيِه:    «ُيظِلُّ ِديَث  َاْْلَ َفَذَكَر 

ُتنْفِ » َما  ِشاَمُلُه  َتْعَلَم  ََّل  َحتَّى  َفَأْخَفاَها  بَِصَدَقة   َق  َتَصدَّ ُق  َوَرُجل  

 ُمتََّفق  َعَلْيِه. «َيِمينُهُ 

 

 هذا احلديث يدل عىل فضل صدقة التطوع، وفيه أربع مسائل:

األوىل:   الصدقةاملسألة  فى  ُتخ أن  بخالف    املستحبة  يستحب 

فالصدقة    الصدقة الواجبة، وهذا باإلمجاع، ذكره ابن بطال  

ف  ى.الواجبة تخظهر، أما الصدقة املستحبة فإَّنا ُتخ

َحتَّى ََّل َتْعَلَم ِشاَمُلُه َما ُتنِْفُق  »قوله يف احلديث:  املسألة الثانية:  

: حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شامله. لكن  ويف رواية مسلم  «َيِمينُهُ 

هذه الرواية شاذة وال تصح كام بيَّنه القايض عياض وابن حجر  

 .وغريمها

ليس   «َحتَّى ََّل َتْعَلَم ِشاَمُلُه َما ُتنِْفُق َيِمينُهُ »قوله:  :  الثالثة املسألة  

كام بنيَّ هذا ابن   عىل احلقيقة والظاهر، وإنام املراد اإلخفاء  املراد
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وابن اجلوزي يف   البخاري،  املشكل،  بطال يف رشحه عىل  رشح 

في الصدقة عن يده    وابن رجب   فليس املراد أن يتعمد أن ُيخ

 الشامل وإنام املراد تعمد إخفائها.

ظل العرش كام املراد    «ُيظلُهم اهللُ ِف ظلهِ »قوله:  املسألة الرابعة:  

، ويستفاد هذا من كالم قوام السنة  فهم هذا أهل السنة وقرروه

نه  ومن كالم ابن عبد الرب وابن   تيمية وابن القيم، وجاء أثر حسَّ

احلافظ ابن حجر يف سنن سعيد بن منصور عن سلامن الفاريس  

اهلل يف ظل عرشه"قال:   العرش وهو ظل  "يخظلهم  فاملراد ظل   ،

 خملوق وليس صفة من صفات اهلل. 
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َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َاهللَِّ   -رِض اهلل عنه-َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمر   

َحتَّى »َيُقوُل:    -صىل اهلل عليه وسلم- َصَدَقتِِه  ِِف ظِلِّ  اِْمِرئ   ُكلُّ 

اكُِم.  «ُيْفَصَل َبنْيَ َالنَّاسِ   َرَواُه اِْبُن ِحبَّاَن َواْْلَ

َعنِ   ، ْدِريِّ َاخْلُ  
َسِعيد  َأِِب  وسلم-َالنَّبِيِّ    َوَعْن  عليه  اهلل    - صىل 

اَم ُمْسلِم  َكَسا [ ُمْسلاًِم ]»َقاَل:   َثْوًبا َعىَل ُعْري  َكَساُه َاهللَُّ ِمْن ُخْْضِ    َأيُّ

نَِّة،   اَم ُمْسلِم  َأْطَعَم ُمْسلاًِم َعىَل ُجوع  َأْطَعَمُه َاهللَُّ ِمْن ثاَِمِر َاْْلَ نَِّة، َوَأيُّ َاْْلَ

ُمْسلِ  اَم  َاملَْْخُتومِ َوَأيُّ ِحيِق  َالرَّ ِمْن  َاهللَُّ  َسَقاُه  َظَمإ   َعىَل  ُمْسلاًِم  َسَقى    « م  

 .  َرَواُه َأُبو َداُوَد َوِِف إِْسنَاِدِه لنِي 

 

... )قوله:   َعاِمر   ْبِن  ُعْقَبَة  وأنه    (َوَعْن  الصحة  إسناده  ظاهر 

 . التطوعثابت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يدل عىل فضل صدقة  

ْدِريِّ ... َقاَل:  )قوله:    َاخْلُ
اَم ُمْسلِم  َكَسا ُمْسلاًِم »َوَعْن َأِِب َسِعيد    َأيُّ

عطية بن سعيد العويف عن أيب سعيد، هذا احلديث من رواية    (َثْوًبا

ح وقفه مجاعة، كالرتمذي وأيب حاتموعطية ضعيف،   ، فهو ثم رجَّ

َوِِف إِْسنَاِدِه )، وقد أشار إىل ضعفه ابن حجر ملا قال: إذن ال يصح

  تطوع.لكن هو دال  عىل فضل صدقة ال (لنِي  
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ِحَزام    ْبِن  َحكِيِم  عنه-َوَعْن  اهلل  َالنَّبِيِّ    -رِض  اهلل  -َعِن  صىل 

بَِمْن  »َقاَل:    -عليه وسلم َواْبَدْأ  ْفىَل،  َالسُّ َاْلَيِد  ِمَن  َخرْي   َاْلُعْلَيا  َاْلَيُد 

ُه َاهللَُّ، َوَمنْ  َدَقِة َعْن َظْهِر ِغنًى، َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفَّ   َتُعوُل، َوَخرْيُ َالصَّ

.  «َيْسَتْغِن ُيْغنِِه َاهللَُّ. ْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  ُمتََّفق  َعَلْيِه، َواللَّ

 

اليد العليا »هذا احلديث دال  عىل فضل الصدقة، لذلك قال:  

،  « وابدأ بمن تعول»:  ودال  عىل من يبتدئ به  «خري من اليد السفىل

 . الصدقة يف حال الغنى خري من غريهاودال عىل أن 

 ويف هذا احلديث مسألتان: 

األوىل:   الصدقة  املسألة  يعول،  أفضل  من  ولده  عىل  عىل 

 . وزوجه ...إلخ

وليس كام قال اإلمام  أفضل الصدقة عن غنى،  املسألة الثانية:  

، أن يتصدق ولو كان فقرًيا ولو مل يخبق شيًئا له وملن يعول   الشافعي

واستدل بفعل أيب بكر وأنه  وقد ذهب إىل هذا اإلمام الشافعي،  

ورّدوا عىل اإلمام الشافعي بأن  وخالفه اجلمهور  تصدق بامله كله،  

، فهو تصدق بجميع ماله الذي بني يديه، وأما  أبا بكر كان تاجًرا
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وآخر حني  بني  ما  يأيت  وريعها  فمستمرة  أن جتارته  يصح  فال   ،

 يختمسك بحديث أيب بكر.

واجبة والزوجة  األوالد  عىل  النفقة  إن  الصدقة ،  ثم  بخالف 

- ، فلذلك ما ذكره الشافعي فيه نظر  عىل اآلخرين فليست واجبة

وقد وّجه أثر أيب بكر بام تقدم ذكره ابن قدامة وابن    -واهلل أعلم

 .حجر
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قِيَل َيا َرُسوَل َاهللَِّ: َأيُّ »َقاَل:    -رِض اهلل عنه-َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  

َأْفَضُل  َدَقِة  َتُعوُل "َقاَل:    ؟َالصَّ بَِمْن  َواْبَدْأ   ، َاملُِْقلِّ َأْخَرَجُه    «"ُجْهُد 

اكِ  َحُه اِْبُن ُخَزْيَمَة، َواْبُن ِحبَّاَن، َواْْلَ ُد، َوَأُبو َداُوَد، َوَصحَّ  ُم. َأْْحَ

 

ظاهر احلديث الصحة، وقد صحح احلديث العالمة األلباين  

    أورده احلافظ  نفق  وكأن  يخ وأنه  الشافعي،  مذهب  ليخقوي 

حتى مع القلة ولو مل يكن عنده يشء، لكن تقدم أن يف هذا نظًرا  

ابن اجلوزي أجاب عىل هذا احلديث   ق  وأن  النفقة والتصدُّ بأنه 

بالواجبات  القيام  قال: بعد  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  اجلوزي  ابن  كالم  ويؤيد   ،

قدم عىل غريهفدلَّ عىل    «وابدأ بمن تعول» واهلل  -  أن من يعول مخ

 . -أعلم
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ُقوا   "»  -صىل اهلل عليه وسلم-َوَعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ   َتَصدَّ

؟ َقاَل:    " : َيا َرُسوَل َاهللَِّ، ِعنِْدي ِدينَار  ْق بِِه َعىَل    "َفَقاَل َرُجل  َتَصدَّ

َقاَل:    "َنْفِسَك   ِعنِْدي آَخُر،  َوَلِدَك    "َقاَل:  َعىَل  بِِه  ْق  َقاَل:    "َتَصدَّ

بِِه َعىَل َخاِدِمَك    "ِعنِْدي آَخُر، َقاَل:   ْق  ِعنِْدي آَخُر،    "َتَصدَّ َقاَل: 

َأْبَصُ »َقاَل:   َحهُ   «َأْنَت  ، َوَصحَّ َوالنََّسائِيُّ َداُوَد  َأُبو  ِحبَّاَن    َرَواُه  اِْبُن 

اكُِم.   َواْْلَ

 

عن املقربي عن أيب هذا احلديث من طريق حممد بن عجالن  

لكن يف هذا احلديث أنه  هريرة، وهذه السلسلة يف صحتها نظر،  

يبدأ بالصدقة بمن يعول بالنفس ثم الولد ثم الزوج ...إلخ، وهذا  

هريرة   أيب  وحديث  حزام  بن  حكيم  حديث  عليه   يدل 

   الذي قبله.
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َالنَّبِيُّ   َقاَل  َقاَلْت:  َعنَْها  َاهللَُّ  َعائَِشَة َرِِضَ  صىل اهلل عليه  -َوَعْن 

ا  »  -وسلم َِلَ َكاَن  ُمْفِسَدة ،  َغرْيَ  َبْيتَِها،  َطَعاِم  ِمْن  َاملَْْرَأُة  َأْنَفَقِت  إَِذا 

اِْكَتَسَب َولِْلَخاِزِن ِمْثُل َذلَِك،  َأْجُرَها باَِم َأْنَفَقْت َولَِزْوِجَها َأْجُرُه باَِم  

 ُمتََّفق  َعَلْيِه.  «َوََّل َينُْقُص َبْعُضُهْم َأْجَر َبْعض  َشْيًئا

 

هذا احلديث يدل عىل أن املرأة تخنفق من مال زوجها، واخلازن  

 ، لكن هذا مرشوط برشطني: يخنفق

  صاحب املال. أن يخعلم رىضالرشط األول: 

نَفق بام هو معتاد عرًفا، وقد ذكر هذا ابن  الرشط الثاين:   أن يخ

 بطال والنووي.
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ْدِريِّ    َاخْلُ
َجاَءْت َزْينَُب  » َقاَل:    - رِض اهلل عنه-َوَعْن َأِِب َسِعيد 

َاْلَيْوَم   َأَمْرَت  إِنََّك  َاهللَِّ،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت:  َمْسُعود ،  اِْبِن  اِْمَرَأُة 

َق بِِه، َفَزَعَم اِْبُن   َدَقِة، َوَكاَن ِعنِْدي ُحِِلٌّ ِِل، َفَأَرْدُت َأْن َأَتَصدَّ بِالصَّ

ْقُت بِِه َعَلْيِهْم، َفَقاَل َالنَّبِيُّ  ُه َوَوَلُدُه َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ  َأنَّ
صىل -َمْسُعود 

َأَح "  -اهلل عليه وسلم اِْبُن َمْسُعود ، َزْوُجِك َوَوَلُدِك  قُّ َمْن َصَدَق 

ْقِت بِِه َعَلْيِهمْ  .  «"َتَصدَّ  َرَواُه َاْلُبَخاِريُّ

 

 يف هذا احلديث مسألتان:  

األوىل:   زينباملسألة  ذكرُتا  التي  الصدقة  هذه  ابن    أن  امرأة 

ويدل عىل ذلك املناسبة، فإن  ،  هي صدقة مستحبة    مسعود

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر بالصدقة فتصدقت، وهذه صدقة مستحبة. 

؛ ألن  جيوز للمرأة أن تدفع زكاُتا لزوجها الفقرياملسألة الثانية:  

الشافعي   هذا  إىل  ذهب  وقد  واجبة،  ليست  زوجها  عىل  نفقتها 

 . وأمحد يف رواية
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صىل اهلل عليه  - َوَعِن اِْبِن ُعَمَر َرِِضَ َاهللَُّ َعنُْهاَم َقاَل: َقاَل َالنَّبِيُّ  

ُجُل َيْسَأُل َالنَّاَس َحتَّى َيْأِِتَ َيْوَم َاْلِقَياَمِة َلْيَس  »  -وسلم َما َيَزاُل َالرَّ

م    ُمتََّفق  َعَلْيِه.  «ِِف َوْجِهِه ُمْزَعُة َْلْ

صىل اهلل  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ    -ِض اهلل عنهر-َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  

وسلم ًرا،  »  -عليه  ََجْ َيْسَأُل  اَم  َفإِنَّ َتَكثًُّرا،  ْم  َأْمَواَِلُ َالنَّاَس  َسَأَل  َمْن 

. «َفْلَيْسَتِقلَّ َأْو لَِيْسَتْكثِرْ   َرَواُه ُمْسلِم 

اِم   َاْلَعوَّ ْبِن  َبرْيِ  َالزُّ عنه-َوَعِن  اهلل  اَ   -رِض  اهلل  -لنَّبِيِّ  َعِن  صىل 

َطِب  »َقاَل:    -عليه وسلم أَلَْن َيْأُخَذ َأَحُدُكْم َحْبَلُه، َفَيْأِِت بُِحْزَمِة َاْْلَ

َيْسَأَل   َأْن  ِمْن  َلُه  َخرْي   َوْجَهُه،  ا  ِِبَ َاهللَُّ  َفَيُكفَّ  َفَيبِيَعَها،  َظْهِرِه،  َعىَل 

.َرَواُه َاْلُبَخ  «َالنَّاَس َأْعَطوُه َأْو َمنَُعوهُ   اِريُّ

-َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ    -رِض اهلل عنه-َوَعْن َسُمَرَة ْبِن ُجنُْدب   

ُجُل َوْجَهُه، إَِّلَّ َأْن  »  - صىل اهلل عليه وسلم ا َالرَّ َاملَْْسَأَلُة َكدٌّ َيُكدُّ ِِبَ

ُجُل َيْسَأَل   ْ   «ُسْلَطاًنا، َأْو ِِف َأْمر  ََّل ُبدَّ ِمنْهُ   َالرَّ َحُه. َرَواُه َالَتِّ  ِمِذيُّ َوَصحَّ

 

 حلم. أي: قطعة «ُمْزَعةُ »قوله: 
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َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ    -رِض اهلل عنه-َوَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  )وقوله:  

وسلم - عليه  اهلل  اَم  »  -صىل  َفإِنَّ َتَكثًُّرا،  ْم  َأْمَواَِلُ َالنَّاَس  َسَأَل  َمْن 

ًرا، َفْلَيْسَتِقلَّ َأْو لَِيْسَتْكثِرْ  ظاهر حديث ابن   (َرَواُه ُمْسلِم    «َيْسَأُل ََجْ

بخالف حديث أيب أنه ال جيوز له أن يسأل حتى من حاجة، عمر 

ق بني    هريرة     سأل من  »املحتاج وغريه، لذلك قال:  فإنه فرَّ

مفهوم املخالفة: من مل يسأل تكثًرا وإنام عن   «الناس أمواِلم تكثًرا

حاجة فيجوز، واألحاديث يخفرس بعضها بعًضا، وقد أشار إىل هذا 

 البخاري وجعل حديث أيب هريرة مفرًسا حلديث ابن عمر. اإلمام  

َطِب َعىَل »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله أَلَْن َيْأُخَذ َأَحُدُكْم َحْبَلُه، َفَيْأِِت بُِحْزَمِة َاْْلَ

ا َوْجَهُه، َخرْي  َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل َالنَّاَس   َظْهِرِه، َفَيبِيَعَها، َفَيُكفَّ َاهللَُّ ِِبَ

َأْو   أن يسأل الرجل  هذا احلديث يدل عىل حرمة    «َمنَُعوهُ َأْعَطوُه 

العالناس   عىل  قادر  فال  موهو  كذلك  كان  ومن  والتكسب،  ل 

ابن   هذا  ح  وضَّ كام  يسأل  أن  له  )طرح  جيوز  والعراقي يف  القيم 

اخليار أن    بنالتثريب(، لذلك سيأيت يف حديث عبيد اهلل بن عدي  

وقال:   برصه  قلب  أعطيتكم  »النبي ملسو هيلع هللا ىلص  شئتم  فيهإن    اوَّل حظ 

،  فالقوي املكتسب يخعامل معاملة الغني  «لغني وَّل لقوي مكتسب 
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أن   له  التكسب فال جيوز  العمل وقوة  قادًرا عىل  لذلك من كان 

 يسأل الناس. 

ُجنُْدب   )قوله:   ْبِن  َسُمَرَة  عنه-َوَعْن  اهلل  َقاَل    -رِض  َقاَل: 

َاهللَِّ   عليه وسلم-َرُسوُل  اهلل  ُجُل  »  -صىل  َالرَّ ا  ِِبَ َيُكدُّ  َكدٌّ  َاملَْْسَأَلُة 

ِمنْهُ  ُبدَّ  ََّل  َأْمر   ِِف  َأْو  ُسْلَطاًنا،  ُجُل  َالرَّ َيْسَأَل  َأْن  إَِّلَّ  َرَواُه   «َوْجَهُه، 

وَ  ِمِذيُّ  ْ َحهُ َالَتِّ الصحة،   (َصحَّ إسناده  ظاهر  احلديث  هذا 

 وصححه الرتمذي وأبو نعيم، وفيه مسألتان: 

األوىل:   العراقي يف  املسألة  السلطان كام ذكر هذا  جيوز سؤال 

من ماله    ، ألن سؤال السلطان ليس سؤااًل كتابه )طرح التثريب(

 . اخلاص وإنام من بيت مال املسلمني الذي هو للمسلمني أمجعني

ملا تقدم يف حديث  أن يخسأل  جيوز عند الرضورة  املسألة الثانية:  

هريرة   قال:    أيب  احلديث  هذا  ُجُل  »ويف  َالرَّ َيْسَأَل  َأْن  إَِّلَّ 

ِمنْهُ  ُبدَّ  ََّل  َأْمر   ِِف  َأْو  هريرة   «ُسْلَطاًنا،  أيب  حديث  مع  يلتقي  هذا 

    :الناس أمواِلم تكثًرا»بام قال  « فإنام يسأل َجًرا  من سأل 

 العيني والعراقي أنه عند احلاجة جيوز السؤال. فلذلك ذكر 
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َدَقاِت   َباُب َقْسِم َالصَّ

ْدِريِّ   َاخْلُ
- َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ  -رِض اهلل عنه-َعْن َأِِب َسِعيد 

لَِعاِمل  »   -صىل اهلل عليه وسلم  : ْمَسة  َدَقُة لَِغنِيٍّ إَِّلَّ خِلَ لُّ َالصَّ
ََّل ََتِ

، َأْو َغاز  ِِف َسبِيِل َاهللَِّ اَها باَِملِِه، َأْو َغاِرم  ، َأْو  َعَلْيَها، َأْو َرُجل  اِْشََتَ

لَِغنِيٍّ  ِمنَْها  َفَأْهَدى  ِمنَْها،  َعَلْيِه  َق  ُتُصدِّ َوَأُبو    « ِمْسكنِي   ُد،  َأْْحَ َرَواُه 

ْرَساِل.  اكُِم، َوُأِعلَّ بِاإْلِ َحُه َاْْلَ  َداُوَد، َواْبُن َماَجْه، َوَصحَّ

 

َدَقاِت )قوله:    َالصَّ َقْسِم  من  املراد    (َباُب  الباب: عىل  من هذا 

 ، ويف هذا مسائل: الواجبة  تخقسم الزكوات 

األصل يف الزكاة أَّنا تخقسم عىل من ذكرهم اهلل     املسألة األوىل:

 َواملََْساكنِِي َواْلَعاِملِنَي َعَلْيَها  يف آية التوبة: ﴿
ِ
َقَراء َدَقاتخ لِْلفخ اَم الصَّ إِنَّ

َفِة   بِيِل  َواملْخَؤلَّ َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اهللَِّ َواِْبِن السَّ خْم َويِف الرِّ لخوهبخ قخ

َحكِيم َعلِيم   َواهللَّخ  اهللَِّ  ِمْن  أَّنا    [60]التوبة:    ﴾َفِريَضًة  فاألصل 

 . تخدفع هلؤالء الثامنية دون غريهم

الثانية:   اآلية  املسألة  ذخكروا يف  زئ يف  من  جتخ الزكاة  الدفع فإن 

 إليهم بنص اآلية وباإلمجاع الذي حكاه ابن قدامة وابن مفلح. 
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والفقري، فكالمها جيتمعان يف  فرق بني املسكني  املسألة الثالثة:  

املسكني  احلاجة أن  إال  مي  ،  سخ لذلك  يسأل،  ال  والفقري  يسأل 

وذل السؤال، وقد ذكر الفرق بينهام هبذا الزهري  مسكينًا ملسكنة  

ند ابن جرير يف تفسريه، وهو ظاهر قول ابن  وجماهد فيام ثبت ع

 . جرير 

الرابعة:   واملسكني  املسألة  الفقري  اجتمع  ما إذا  بينهام  فالفرق 

افرتقا   وإذا  شيخ تقدم،  هذا  ذكر  اآلخر،  منهام  واحد  كل  شمل 

 اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(.

اخلامسة:   السعاة  ااملسألة  هم  عليها  جيلعاملون  لبون  الذين 

حكاه   إمجاًعا،  الزكاة  من  يخعطون  وهؤالء  بطال، الزكاة،  ابن 

واإلمجاع الذي تقدم فيام ذكره ابن قدامة وابن مفلح أن املذكورين  

 .من الزكاة يدل عىل هذايخعطون 

السادسة:   قلوهبماملسألة  فاملؤلفة   املؤلفة  مهمة،  مسائل  فيها 

 قلوهبم أقسام: 

األول يخرجىالقسم  كفار  حتى    :  يخعطون  وهؤالء  إسالمهم، 

احلنفية   هذا  إىل  ذهب  وقد  اإلسالم،  يدخلوا  وحتى  يسلموا 
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املالكية،   عند  قول  وهو  واحلنابلة  ثبت يف صحيح  ملوالشافعية  ا 

قال:   أنه  أمية  بن  صفوان  حديث  من  أعطاين  »مسلم  لقد  واهلل 

الناس   رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما أعطاين، وإنه ألبغض 

أبغض  "فقوله:    .« إِل، فام برح يعطيني حتى إنه ألحب الناس إِل

أنه ما كان    "إيلّ الناس   أنه  مسلاًم يدل عىل  العلامء  ، وظاهر كالم 

من  حتى  أو  قومه  يف  رأًسا  كان  سواء  إلسالمه  الكافر  يخعطى 

جي إسالمه.  عامتهم إذا رخ

وعىل هذا املذاهب  : يخعطى الكفار لكف رشهم،  القسم الثاين

خمْ ﴿بعة، ويدل عليه عموم قوله تعاىل: األر لخوهبخ َفِة قخ  . ﴾َواملْخَؤلَّ

يخعطى لتقوية إيامنه، وعىل هذا املذاهب  : املسلم  القسم الثالث

أن النبي      األربعة، وقد ثبت يف مسلم عن رافع بن خديج

ن وأعطى صفوان بن  أعطى أبا سفيان وأعطى عيينة بن حصملسو هيلع هللا ىلص  

 حابس ...إلخ، وهذا ليقوي إيامَّنم. يب أمية، وأعطى األقرع بن أ

الرابع وغريهم  القسم  األعراب  مسلمي  من  أقواًما  يعطي   :

مؤنة   املسلمني  ليكفوا  الكفار  قاتلوا  يخ حتى  احلدود  عىل  الذين 
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الكفار وقتال  للحدود  الشافعية الذهاب  هذا  إىل  ذهب  وقد   ،

 .واحلنابلة وهو قول عند املالكية

السابعة:   مناملسألة  مجاعة  املؤلفة    ذهب  أن  إىل  العلم  أهل 

ملسو هيلع هللا ىلص  قلوهبم   النبي  وفاة  بعد  اخللفاء انقطعوا  يدفعها  مل  لذا 

الراشدون للمؤلفة قلوهبم، وأجاب عىل هذا ابن تيمية أن اخللفاء 

إىل  الراشدين   حاجة  يف  وليسوا  قوة  يف  كانوا  ألَّنم  يدفعوها  مل 

قول   الرشعي واستمراره وهذا  بقاء احلكم  وأن األصل  دفعها، 

 احلنابلة وقول عند الشافعية.

 يف الرقاب نوعان: املسألة الثامنة: 

املكاتب، وهو العبد الذي يتفق مع سيده عىل أن  :  النوع األول

كل شهر أو كل سنة ... ليعتقه، وهو داخل يف عموم  يعطيه مااًل  

جابر  ما بقي عليه درهم كام قاله  ن املكاتب عبد  ويف الرقاب، أل

 هذا أبو حنيفة والشافعي وأمحد وغريه، وقد ذهب إىل . 

، فيخشرتى إعتاق الرقبة، فيخعطى العبد لتخعتق رقبته: النوع الثاين

تعاىل:   قوله  يف  داخل  وهذا  بالزكاة،  سيده  َقاِب ﴿من  الرِّ   ﴾ َويِف 

 وهو قول مالك وأمحد يف رواية.
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ووافق أن الرجل إذا قتل رجاًل  اشتهر عند الناس  تنبيه:   •

 يتنازلوا عن القصاص مقابل مال كثريملقتول أن  اأولياء  

يدعون   أقاربه  أن  فإن  إىل  املال الناس  ليجمعوا  يتربعوا 

فك  ويقول  الكثري من  هذا   : قد  الرقاب ون  وبعضهم   ...

باآليات  ويستدل  بالغ  جاءت    يخ تعاىل: التي  قوله  مثل  يف 

َقاِب ﴿ قال هذا من    ﴾َويِف الرِّ وغري ذلك، وهذا خطأ، ال يخ

فك الرقاب وال ترد أمثال هذه اآليات، بل أحياًنا مجع هذا 

قتل  و املال خطأ،   فيمن  نتقل عن األصل  يخ قتل، وال  يخ أن 

راجحة ملصلحة  إال  معروًفا هذا  القاتل  كان  إذا  ، السيام 

هذا   فمثل  املباالة،  وعدم  اخلطأ  بالفساد  عنه  من  التنازل 

الطائلة ليعطوهله  وا  وأن جيمع  ، وكثري منها فيها  األموال 

 مباهاة وفخر وغري ذلك.

التاسعة:   ملصلحة والغارماملسألة  ديون  عليهم  الذين  هم  ن 

استطاعوا  وما  هل  أنفسهم  تخدفع  هؤالء  فمثل  ديوَّنم،  م  قضاء 

حكاه ابن قدامة وابن مفلح،  الزكاة لداللة اآلية واإلمجاع الذي  

  .الغارم القرطبي يف تفسريهوحكاه أيًضا يف 
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فيخساعد ويخعطى من إذا كان الدين بسبب مباح  املسألة العارشة:  

يخساعد، ألن هذا من   املال، بخالف إذا كان بسبب حمرم فإنه ال 

والشافعية   املالكية  هذا  ذكر  وقد  والعدوان،  اإلثم  عىل  التعاون 

 واحلنابلة. 

اْلادية عْشة:   الرجل  إذا  املسألة  مال تاب  بسبب  دينه  الذي 

ويدخل يف   حرام فإنه عىل أصح القولني يخعطى من الزكاة ليخشجع

 الغارمني، وهذا قول عند الشافعية واحلنابلة. 

املراد هبم الغزاة    ﴾ َويِف َسبِيِل اهللَِّ﴿قوله:  املسألة الثانية عْشة:  

باإلمجاع،   وهذا  الغزاة  واملجاهدون،  أن  العلامء  أمجع  فقد 

املذاهب  علامء  اشرتط  لكن  ذلك،  يف  داخلون  واملجاهدون 

وأال يكون هلم رواتب يأخذوَّنا من   يكون هلم ديوان األربعة أال  

 . بيت مال املسلمني، فإن كانوا كذلك فليسوا ممن يستحقون الزكاة

عْشة:   الثالثة  تعاىل:  املسألة  قوله  يف  احلاج  يدخل  َويِف ﴿ال 

وقد نازع اإلمام أمحد يف رواية وذهب إىل أن احلاج    ﴾َسبِيِل اهللَِّ

احلاج ال يدخل يف ذلك؛    يدخل، وخالفه اجلمهور، والصواب أن 

، وإذا جاء لفظ وله  غالًبا  يخطلق عىل املجاهد  ﴾َويِف َسبِيِل اهللَِّ﴿ألن  
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غالب فيخحمل عىل الغالب من باب الظاهر أصولًيا، فعىل   استعامل

احلاج كام هو قول   ﴾َويِف َسبِيِل اهللَِّ﴿الصحيح ال يدخل يف قوله: 

 . اجلمهور

عْشة:   الرابعة  كثريون  املسألة  قوله:  توّسع  َسبِيِل ﴿يف  َويِف 

وصاروا يدفعون الزكاة يف األعامل اخلريية وغريها لعموم   ﴾اهللَِّ

اهللَِّوَ ﴿قوله:   َسبِيِل  تقدم  ﴾يِف  اجلهاد  وقد  عىل  تخطلق    غالًبا   أَّنا 

فتخحمل عليه من باب الظاهر أصولًيا، ومما يدل عىل أنه ال يصح 

يخعمم   رشاء أن  يف  تخدفع  ال  الزكاة  أن  عىل  أمجعوا  العلامء  أن 

يف قضاء دين ميت، وأمجعوا    صاحف، وأمجعوا عىل أَّنا ال تخدفعامل

عىل أَّنا ال تخدفع لرشاء كفن ميت، وأمجعوا عىل أَّنا ال تخدفع لبناء 

 .هذه اإلمجاعات ابن عبد الرب  مسجد، حكى 

ن يف ذلك ل العلامء األولني وجد أَّنم مشددوثم من نظر ألقوا

قوله:   يف  يخعممون  اهللَِّ﴿وال  َسبِيِل  يفعله    ﴾َويِف  من  كام  كثري 

 رين السيام بعض املعارصين. املتأخ

ْدِريِّ  )قوله:    َاخْلُ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل    -رِض اهلل عنه-َعْن َأِِب َسِعيد 

ْمَسة  »  -صىل اهلل عليه وسلم-َاهللَِّ   َدَقُة لَِغنِيٍّ إَِّلَّ خِلَ لُّ َالصَّ
  (  ...ََّل ََتِ
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احلديث   حاتم  هذا  أبو  بيَّنه  كام  رسل  مخ هو  وإنام  يصح  ال 

 ا مسألتان: هوالدارقطني، ويف هذا احلديث مسائل، أمه

، ألن اهلل قال: ال جيوز أن يخعطى الغني من الزكاة  املسألة األوىل:

 َواملََْساكنِيِ ﴿
ِ
َقَراء َدَقاتخ لِْلفخ اَم الصَّ  وحلديث عبيد اهلل بن عدي  ﴾إِنَّ

َّل حظ  و»ه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويف احلديث:  احدثأن رجلني    ياراخلبن  

، ولإلمجاع الذي حكاه ابن عبد الرب وابن حزم وابن  «فيها لغني

 .قدامة

الثانية:   منها  املسألة  فأهدى  الزكاة  هذه  من  أخعطي  إذا  الفقري 

 .لغني فإنه جيوز، وهذا باإلمجاع حكاه ابن عبد الرب 
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َيارِ  اَُم َأَتَيا  »  ;َوَعْن ُعَبْيِد َاهللَِّ ْبِن َعِديِّ ْبِن َاخْلِ َثاُه َأَنَّ َأنَّ َرُجَلنْيِ َحدَّ

َاهللَِّ   اهلل عليه وسلم-َرُسوَل  َفَقلََّب    -صىل  َدَقِة،  َالصَّ ِمَن  َيْسَأََّلنِِه 

ا َجْلَدْيِن، َفَقاَل:   ، َفَرآَُهَ ، إِْن ِشْئُتاَم، وَ "فِيِهاَم َاْلَبَصَ ََّل َحظَّ فِيَها لَِغنِيٍّ

. «. "َوََّل لَِقِويٍّ ُمْكَتِسب   اُه، َوَأُبو َداُوَد، َوالنََّسائِيُّ ُد َوَقوَّ  َرَواُه َأْْحَ

 

وهو  اهلادي،  عبد  وابن  أمحد  اإلمام  صححه  احلديث  هذا 

أن   مهمة:  مسألة  وفيه  الغني،  يخعطى  أال  وفيه  حديث صحيح، 

وقد  جيوز أن يخعطى من الزكاة،    الفقري الذي يقوى عىل التكسب ال

ذهب إىل هذا اإلمام الشافعي واإلمام أمحد، وكثرًيا ما يختساهل يف  

ب.   مثل هذا ويخعطى بعض الفقراء مع أَّنم قادرون عىل التكسُّ
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اَلِِلِّ  
َقاَل: َقاَل َرُسوُل   -رِض اهلل عنه-َوَعْن َقبِيَصَة ْبِن َُمَاِرق  َاِْلِ

عليه وسلم-َاهللَِّ   اهلل  :  »  -صىل  َثاَلَثة  أِلََحِد  إَِّلَّ  ََتِلُّ  ََّل  َاملَْْسَأَلَة  إِنَّ 

ُثمَّ  ُيِصيَبَها،  َحتَّى  َاملَْْسَأَلُة  َلُه  َفَحلَّْت  اَلًة،  َْحَ َل  مَّ ََتَ ُيْمِسَك،   َرُجل  

َحتَّى   َاملَْْسَأَلُة  َلُه  َفَحلَّْت  َماَلُه،  اِْجَتاَحْت   ، َجائَِحة  َأَصاَبْتُه  َوَرُجل  

، َوَرُجل  َأَصاَبْتُه َفاَقة  َحتَّى َيُقوَم َثاَلَثة  ِمْن   ُيِصيَب قَِواًما ِمْن َعْيش 

َجى ِمْن َقوِمِه: َلَقْد َأَصاَبْت ُفاَلًنا َفاَقة   َحلَّْت َلُه َاملَْْسَأَلُة  فَ   ;َذِوي اْْلِ

َقبِيَصُة  َيا  َاملَْْسَأَلِة  ِمَن  ِسَواُهنَّ  َفاَم   ، َعْيش  ِمْن  قَِواًما  ُيِصيَب  َحتَّى 

ُسْحًتا َصاِحُبَها  َيْأُكُلَها  َواْبُن   «ُسْحت   َداُوَد،  َوَأُبو   ، ُمْسلِم  َرَواُه 

 ُخَزْيَمَة، َواْبُن ِحبَّاَن. 

 

أي ذوي    «من ذوي اْلجى»، وقوله:  أي الفقر   «الفاقة»:  قوله

 العقول، ويف هذا احلديث ثالث مسائل: 

األوىل: منجيوز      املسألة  يسأل  بني    أن  لإلصالح  الزكاة 

فتخدفع الطائفتني،   املسلمني خالف  من  طائفتني  بني  فإذا حصل 

والشافعية  الزكاة   الشافعي  إىل هذا  وقد ذهب  بينهام،  لإلصالح 

ل  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  واحلنابلة، ويدل عليه حديث قبيصة، فإنه   رجل  َتمَّ
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يمسك ثم  يصيبها  حتى  املسألة  له  فحلت  محالة   «ْحالة  أي 

 . لإلصالح بني الناس 

إما أصابه مطر    «رجل أصابته جائحة»:  ملسو هيلع هللا ىلص  قولهاملسألة الثانية:  

ملا   الزكاة فإنه جيوز أن يسأل منأو َبَرد أو ريح شديد وغري ذلك، 

، ذكر هذا العراقي والنووي ودل عليه حديث أصابته من اجلائحة

 قبيصة.

ثالثة من ذوي اْلجى من   محتى يقو»:  ملسو هيلع هللا ىلص  قولهاملسألة الثالثة:  

أعلم-األظهر    «ثالثة»قوله:    «قومه هذا   - واهلل  باب    أن  من 

االستحباب، وذلك أن أموًرا أعظم من هذه يكفي فيها شاهدان،  

مستحبة   ثالثة  شهادة  أن  إىل  اجلامهري  ذهب  لبعض  وقد  خالًفا 

 .الشافعية

 

  



 

121 

 

اِرِث   َقاَل:    -رِض اهلل عنه-َوَعْن َعْبِد َاملُْطَّلِِب ْبِن َربِيَعَة ْبِن َاْْلَ

َدَقَة ََّل َتنَْبِغي ِِلِل  »  -صىل اهلل عليه وسلم-َقاَل َرُسوُل َاهللَِّ   إِنَّ َالصَّ

اَم ِهَي َأْوَساُخ َالنَّاسِ  ، إِنَّ د   . «ُُمَمَّ

 : َا ََّل »َوِِف ِرَواَية  د  َوإَِنَّ  َوََّل آِل ُُمَمَّ
د  َُحمَّ

. «ََتِلُّ ملِ  َرَواُه ُمْسلِم 

 

اِرِث )قوله:   َاْْلَ ْبِن  َربِيَعَة  ْبِن  َاملُْطَّلِِب  َعْبِد  أن   املشهور   (َوَعْن 

ونرص هذا احلافظ  )املطلب( كام ذكر ذلك الزبري بن بكار،    اسمه

 .ابن حجر 

 هذا احلديث ثالث مسائل:ويف 

، أواًل هلذا عىل آل البيتالصدقة الواجبة حترم  املسألة األوىل:  

 .احلديث وثانًيا لإلمجاع الذي حكاه ابن قدامة 

للشافعي وروايتان الصدقة املستحبة فيها قوالن  املسألة الثانية:  

أَّنا   والصواب  أمحد،  أعلم-عن  آلل   -واهلل  تخدفع  أن  جيوز  ال 

وهذه شاملة لصدقة    «إنام هي أوساخ الناس»البيت لعموم العلة:  

 التطوع والصدقة الواجبة.
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الثالثة:   بعضهم  املسألة  املالكية  علل  بعض  إىل هذا  ذهب  كام 

يخعط ال  أَّنم  إىل  تيمية،  وابن  جرير  ابن  قول  أخعطوا  وهو  إذا  ون 

أو من    اخلمس، أما إذا مل يخعطوا اخلمس فإَّنم يخعطون من الصدقة

 نظر ألمرين: -واهلل أعلم-الزكاة، لكن يف هذا 

األول فقال:  :  األمر  العلة،  الناس»عموم  أوساخ  هي   «إنام 

 فهذه علة مالزمة.

أنه ال تالزم بني اخلمس وبني عدم إعطاء الزكاة،  :  األمر الثاين

بني املطلب يخعطون من اخلمس، وقد أعطاهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص من  فإن  

تالزم بني اخلمس   فال  الزكاة،  ذلك جتوز هلم  مخس خيرب، ومع 

 .- واهلل أعلم-وبني جواز الزكاة أو عدم جوازها 
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َمَشْيُت َأَنا َوُعْثاَمُن »َقاَل:    -رِض اهلل عنه-َوَعْن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعم   

اَن  ْبُن   َفُقْلنَا:   -صىل اهلل عليه وسلم-إىَِل َالنَّبِيِّ    -رِض اهلل عنه-َعفَّ

َيا َرُسوَل َاهللَِّ، َأْعَطْيَت َبنِي َاملُْطَّلِِب ِمْن مُخُِس َخْيََبَ َوَتَرْكَتنَا، َوَنْحُن  

اَم إِنَّ »  :-صىل اهلل عليه وسلم-َوُهْم بَِمنِْزَلة  َواِحَدة ، َفَقاَل َرُسوُل َاهللَِّ  

ء  َواِحد   . .«َبنُو َاملُْطَّلِِب َوَبنُو َهاِشم  ََشْ  َرَواُه َاْلُبَخاِريُّ

 

 وكذلك عثامن  وبنو هاشم هؤالء إخوان،  بنو املطلب  

من نوفل وهو وجبري بن مطعم  الثالث،    من عبد شمس أخوهم

مناف،   عبد  أبناء  وكلهم  الرابع،  اهلل  أخوهم  رسول  يا  فقالوا: 

متهم  أعطيت بني   املطلب ونحن وإياهم بمنزلة واحدة! فكيف قدَّ

 علينا؟ هذا هو وجه اإلشكال يف هذا احلديث. 

هاشم   أخو  هو  الذي  املطلب  ألبناء  جيوز  يخعطواإذن  من    أن 

 - واهلل أعلم-اخلمس لكن ال حترم عليهم الصدقة، وكأن احلافظ  

  نظر  ، لكن يف هذاحرام عليهمأورد هذا احلديث ليخبنيِّ أن الصدقة  

يكون   أن  للخمس  أخذهم  من  يلزم  وال  حرمته  عىل  دليل  وال 

  حمرًما عليهم، وقد ذهب إىل هذا أبو حنيفة ومالك وأمحد يف رواية. 
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َرافِع    َأِِب  عنه- َوَعْن  اهلل  َالنَّبِيَّ  »  -رِض  عليه  - َأنَّ  اهلل  صىل 

:    -وسلم ، َفَقاَل أِلَِِب َرافِع  َدَقِة ِمْن َبنِي ََمُْزوم  َبَعَث َرُجاًل َعىَل َالصَّ

صىل اهلل عليه  -اِْصَحْبنِي، َفإِنََّك ُتِصيُب ِمنَْها، َقاَل: َحتَّى آِِتَ َالنَّبِيَّ  

ا »:  َفَأْسَأَلُه. َفَأَتاُه َفَسَأَلُه، َفَقاَل   -وسلم َمْوىَل َاْلَقْوِم ِمْن َأْنُفِسِهْم، َوإِنَّ

َدَقةُ  لُّ َلنَا َالصَّ
ُد، َوالثَّاَلَثُة، َواْبُن ُخَزْيَمَة، َواْبُن ِحبَّاَن.   «ََّل ََتِ  َرَواُه َأْْحَ

 

 . ظاهر احلديث الصحة، وصححه اإلمام الرتمذي 

 مسائل: ستويف هذا احلديث 

أي  حترم الصدقة عىل موىل بني هاشم خاصة،  املسألة األوىل:  

موىل غريهم يدخل  عند ال  وقول  واحلنابلة  احلنفية  قول  وهذا   ،

 .الشافعية ورواية عن اإلمام أمحد، واحلديث نص  يف ذلك

 كالتايل: الذين حترم عليم الصدقة املسألة الثانية: 

يف    أوًَّل: ثبت  عيل،  وآل  عباس  وآل  جعفر  وآل  عقيل  آل 

 ذكر هذا.  صحيح مسلم أن زيد بن أرقم 
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  آل حارث بن عبد املطلب، وقد تقدم حديث املطلب   ثانًيا:

الناس أوساخ  أَّنا من  فيه  الذي  املذاهب  بن حارثة  ، وعىل هذا 

 األربعة.

ِريدخ  إِنَّاَم ﴿ويدل عىل هذا سياق اآلية: أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ثالًثا: يخ

اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ ْم  َعنْكخ لِيخْذِهَب    [33]األحزاب:    ﴾اهللَّخ 

عن  واخلطاب قبلها ألزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وثبت عند ابن أيب شيبة  

وهذا قول أمحد يف    الصدقة. حتل لنا    أَّنا قالت: ال  عائشة  

 رواية.

 .موىل بني هاشم، وقد تقدم الكالم عىل هذا رابًعا:

 .هؤالء األربعة هم الذين حترم عليهم الصدقةإذن 

هلب، وأبو هلب عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو من  ذرية أيباملسألة الثالثة:  

واسمه   العزىبني هاشم  املطلب   عبد  عبد  ومع  بن هاشم،    بن 

، ملا تقدم من أثر ذلك من أسلم من ذريته ال حترم عليهم الصدقة

أرقم   بن  واحل  زيد  احلنفية  عند  القولني  أحد  ،  نابلةوهو 

آل   فإنه ذكر  أرقم،  بن  أثر زيد  الصواب والعمدة عىل  وهذا هو 

فذكر أربعة ومل يذكر منهم  عقيل،  عباس وآل  جعفر وآل عيل وآل  
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أن هذه منزلة    -واهلل أعلم-، وكأنه  وهو عبد العزى  ذرية أيب هلب

رموها بكفر أبيهم وعناده.  عظيمة وحخ

ألصناف دلت عليها أدلة جيوز دفع الزكاة  ال  املسألة الرابعة:  

 أخرى: 

األول عبيد  الصنف  أبو  حكاه  باإلمجاع،  وهذا  للوالدين،   :

 القاسم بن سالم وابن املنذر. 

الثاين األب،الصنف  جهة  ومن  األم  جهة  من  اجلد  وقد   : 

ذهب إىل هذا أبو حنيفة والشافعي وأمحد، ويؤيد هذا ما ثبت يف  

ذا سيد، وسُيصلح  إن ابني ه»البخاري أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال حلفيده: 

 فسامه ابنًا مع أنه جده من جهة أمه. «اهلل به بني فئتني

، فإنه ال يخدفع للولد إمجاًعا ألنه جيب  الولد:  الصنف الثالث

نفق عليه، حكى اإلمجاع عىل ذلك أبو عبيد القاسم   عىل أبيه أن يخ

 بن سالم يف كتابه )األموال(.

، وقد  ألنه ولد كام تقدم  من اجلهتني  : احلفيد، الرابع  الصنف

 . «إن ابني هذا سيد»حلديث:  ذكر هذا احلنفية والشافعية واحلنابلة  
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فال جتوز هلا الزكاة باإلمجاع ألنه : الزوجة،  اخلامس  الصنف

جيب النفقة عليها، وقد حكى اإلمجاع أبو عبيد القاسم بن سالم 

 وابن املنذر.

عليه  السادس  الصنف الصدقة حرام  فإن  الكافر،  لإلمجاع  : 

، فال جيوز أن يخعطى من الصدقة  الذي حكاه أبو عبيد وابن املنذر

 . عىل التفصيل السابق الواجبة إال إذا كان من املؤلفة قلوهبم

وهذا باإلمجاع  ال تخدفع الزكاة للعبد اململوك،  :  القسم السابع 

  حكاه ابن قدامة.

وجيوز أن تخدفع الزكاة للوالدين أو للولد إذا كان األب  فائدة:  

أن  له  فيجوز  زكاة،  عنده  لكن  عليهام  النفقة  يستطيع  ال  فقرًيا 

واختيار  احلنابلة  عند  قول  وهو  الشافعية  هذا  ذكر  هلم،  يدفعها 

فلو قخدر أن ابنًا ال يستطيع النفقة   شيخ اإلسالم ابن تيمية  

ليه الزكاة ألي سبب كان، فإنه عىل أبيه وعىل ولده لكن جتب ع

وعىل   فقراء،  ألَّنم  هلم  الزكاة  يدفع  أن  جيوز  الصحيح  عىل 

إذا كان   دينه  الزكاة ألبيه وولده لقضاء  الصحيح جيوز أن يدفع 

 غارًما.
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اخلامسة:   بنية،  املسألة  إال  الزكاة  تخدفع  املذاهب  ال  هذا  وعىل 

 . «وإنام لكل امرئ  ما نوى»األربعة، لعموم حديث: 

فعىل الصحيح قهًرا  إذا أخذ السلطان الزكاة  املسألة السادسة:  

زئ، وهذا باإلمجاع حكاه ابن بطال    تصح بال نية  ويدل    وجتخ

ألن   الصحابة،  إمجاع  حكى  قدامة  وابن  الصحابة،  فتاوى  عليه 

 .هناك من خالف بعد ذلك
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صىل  -َأنَّ َرُسوَل َاهللَِّ » ;َوَعْن َساَِلِ ْبِن َعْبِد َاهللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن َأبِيهِ 

َكاَن ُيْعطِي ُعَمَر َاْلَعَطاَء، َفَيُقوُل: َأْعطِِه َأْفَقَر ِمنِّي،   -اهلل عليه وسلم

َهَذ "َفَيُقوُل:   ِمْن  َجاَءَك  َوَما  بِِه،  ْق  َتَصدَّ َأْو  ْلُه،  َفَتَموَّ َاملَْاِل،  ُخْذُه  ا 

ف  َوََّل َسائِل  َفُخْذُه، َوَما ََّل َفاَل ُتْتبِْعُه َنْفَسَك  َرَواُه    «َوَأْنَت َغرْيُ ُمْْشِ

.  ُمْسلِم 

 

 جواز أخذ املال هبذين الرشطني: هذا احلديث فيه 

أن   نفسه، أي ال يكون يف نفسه مسترشًفااألول: أال تسترشفه  

 يخعطيه فالن.

 أال يسأله. الثاين: 

فبهذين األمرين جيوز أن يخؤخذ املال، وقد ذكر هذا ابن بطال 

ختم    -واهلل أعلم- وكأن احلافظ    وشيخ اإلسالم ابن تيمية  

كتاب الزكاة هبذا احلديث ليحث عىل الزهد وعدم تعلق النفوس  

 باملال وأال تسترشفه من أحد.
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يطهرها وأن  قلوبنا  يصلح  أن  اهلل  قلوبنا    أسأل  من  بعد  يخ وأن 

، ، وأن يعاملنا برمحته وهو أرحم الرامحنيلدنيا والتعلق هباحب ا

 وجزاكم اهلل خرًيا. 

 

 

 


