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 مِ يْ حِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  اللِ  مِ سْ بِ 
 _________________________________________________                    

 ( اةِ الزَّكَ  ابُ تَ كِ ) 
_________________________________________________ 

شرع اؼبصن في يف بياف األحكاـ كاؼبسائًل [  اةِ الزَّكَ  ابُ تَ كِ  ]:  -رىضًبىوي اللي تػىعىالى - فُ قاؿ المصن  
        كىو الز كاة ، كقد جرت عادةي العيلماء  بعد الشهادتُت من أركاف اإلسبلـ يناؼبتعل قة بالركًن الث ا

الص بلة تأس يان بالكتاب العزيز كتاب   الز كاة عىًقيب بذكر كتابيف كتب اغبديث كالفقو  -رىضًبىهيمي اللي -
 كالسُّنة الن بوية .

انىوي -كما يف قولو ؛   يف أكثر من آيةو  --حيث جاءت الز كاة مقركنةن بالص بلة يف كتاب الل  سيٍبحى
رئىن نن زنمنزئ  :  -كىتػىعىالى 

 الص حيحةي  كغَتىا من اآليات ، ككذلك كردت السُّنةي  (ٔ)
كسؤالو  -- يف قص ة جربيلى  --اب كما يف حديث عمر بن اػبط   --عن رسوؿ الل 

يف الص حيحُت يف  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اإلسبلـ ، كحديث عبدالل بن عمر عن شرائعً  --الن يب 
كغَتىا من األحاديث ، يف الص حيحُت  -- لبةى عٍ بن ثػى  اـً مى بياف أركاف اإلسبلـ ، كمثلو حديث ضً 

 بالص بلة . فيها الز كاةى  --الص حيحة اليت قرىفى الن يبُّ 

تيبى  -رىضًبىهيمي اللي - فأخذ العلماءي  عند بياف األحكاـ كاؼبسائل اؼبتعل قة  من ىذا أصبلن راعوا بو الًت 
 بكتب الًعبىادات .
 د  .مى و زكاءن بالٍ يزكي  الش يءي  اكى قاؿ : زى ، يي  ، كالز يادةي  : الن ماءي  والزَّكاة في الل غة

ألهنا ؛ ؛ ظبي يت بذلك  ، كالز يادةي  : من الز كاًء كىو الن ماءي  : ) الز كاةي  -رىضًبىوي اللي - بةى تيٍ قي  قاؿ اإلماـ ابني 
 ورؾ فيها ( اىػ .ا الز رعي إذا كثير رىيٍػعيوي ، كزكىًت الن فقةي إذا بي كى قاؿ : زى نم يو ؛ يي ، كتي  تيثم ر اؼباؿى 

ا الر جيلي إذا تطه ر من الد نس ، الط هىارًة كمنها ؛  خرىبمعاٍف أُ  طلق الزَّكاةُ وتُ  و كمنو قولي ، فيقاؿ : زىكى
رئينجهمهىهزئ تعال : 

رئمبنبىب زب زئ  : و تعالكقولي  ،(ٕ)
(ٖ).  

                              
 .ّْ، آية :  / سورة البقرة (ُ)
 .ُْ: ، آية  األعلىسورة /  (ِ)
 .ٗ: ، آية  مسالش  سورة /  (ّ)
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رئحسخس جس مججحمحجخمخزئ :  و تعالكمنو قولي ، طلق دبعٌت اؼبدح كتي 
الشُّهود يف  كمنو تزىٍكيةي  (ٔ)

 القضاء .

ْخَرٍج مُ ) اسٌم لِ  :بقولو  -رىضًبىهيمي اللي -العلماء  بعضي فقد عر فها :  ا في اصطالح الشَّرعوأمَّ 
 . لطائفٍة مخصوصٍة (، مخصوصٍة ، من ماٍؿ مخصوٍص  وٍص ، بأوصاؼٍ صُ خْ مَ 

 من عمومها لتكوف مادةي  اللُّغويةي  اغبقيقةي بو  صي ص  زبي ىذا قيده (  خَرٍج مخصوصٍ مُ اسٌم لِ فقولو : ) 
و خرى الز كاة يف حقيقتها الش رعية خاصةن دبي  هم ، كىو اغبقُّ الواجبي يف الزكاًة ؛ كلذلك عرب  بعضي  جو معُت 

 كاجبه يف اؼباؿ ( . بقولو : ) حق  
            :  شرعيةو  ـبصوصه بأكصاؼو  اؼبال   كاغبق   جى رى ( أم : أف  ىذا اؼبخٍ  مخصوصةٍ  بأوصاؼٍ كقولو : ) 

ركض كعي ، دين شر يف زكاة النق  بع العي كري  يف زكاة اػبارج من األرض ، وً فً صٍ كالعيٍشًر كنً ،  رهً دٍ ا يف قى إم  
ائمة من هبيمة كما يف زكاة الس  ،  ن وً كسً  هً دً دى أك يف عى  كالص اع من الط عاـ يف زكاة الفطر ، جارة ،الت  

 . األنعاـ
،   وً يثً بً كخى  وً يئً نً ؤخذ من دى ، كال يي  وً فيسً كنى  وريبً من كى  ذي ؤخى يي  بلفًط اؼباؿ سى وى موصوؼه بً  الواجبي  كىذا القدري 

سبحانو عن الص دقة خببيث اؼباؿ كما يف قولو  الكتاب كالسُّنة حيث هنى اللي  كما دؿ  على ذلك دليلي 
رئ هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ىي ميني ريزي زئ عال : ت

          ، كهنى النيبُّ  (ٕ)
--  ًعاذو من حديث مي  الز كاة كما يف الص حيحُتً راـ اؼباؿ يف عن أخذ ك--   الن يب   أف -- 

 . ((م هِ الِ موَ أَ  ائمَ رَ كَ وَ  يَّاؾَ إِ فَ )) قاؿ لو : 
 ( كىي األمواؿ الز كوية . من ماٍؿ مخصوصٍ كقولو : ) 

من هبيمة األنعاـ ،  أف أمواؿى الز كاًة تنحصر يف النػ ٍقدين ، كالس ائمةعلى كقد دل ت النُّصيوصي الش رعيةي 
ىذه األمواؿ  صبيعى  -رىضًبىوي اللي - طها ، كقد ذكر اؼبصن في ك جارة بشر ركض الت  كاػبارج من األرض ، كعي 

 . -الى عى تػى  اللً  فً ذٍ إً بً -ها يف موضعها ني بيػٌ ني كسى ، يف أبواهبا 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                              
 .ِّ: ، آية  جمالن  سورة /  (ُ)
 .ِٕٔ: ، آية  البقرةسورة /  (ِ)
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__________________________________________________                 
 : ةٍ سَ مْ خَ  طٍ وْ رُ شُ بِ  بُ جِ تَ 

__________________________________________________                          
 . صً صاى تً ـ لبلخٍ ( : البل   لطائفٍة مخصوصةٍ كقولو : ) 

تعال يف  نهم اللي كقد بي  كىم اؼبستحقُّوف ؽبا ، ، ها ؽبم صرفي  الز كاة الذين هببي  أىلي  :والمراد بالطَّائفة 
 مئ خئ  حئ  جئ يي ىي  ني مي  زي  ريزئ قولو سبحانو : 
(ٔ) رئمج حج هتمث مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ

 

أهنم طائفةه ـبصوصةه ،  م ، كلذلك بُت  اؼبعر ؼي غَتىً ها لً صرفي  كاة ، كال هبوزي للز فهؤالء ىم اؼبستحقُّوف 
 ( . كاةً الز   لً يف : ) باب أىٍ  -الى عى تػى  اللً  فً ذٍ إً بً - مكسيأيت بياهن

عائده إل الز كاة ، كاؼبراد  [ بُ جِ تَ ] يف قولو : الض مَت  [ ةٍ سَ مْ خَ  طٍ وْ رُ شُ بِ  بُ جِ تَ ] :  -رىضًبىوي اللي -قولو 
كىذا الوجوب يف أعلى مراتبو حيث إهنا ركنه من أركاف  ، حكم الز كاة كىو الوجوبي  بيافي  هبذه اعبملة

 ، كاإلصباع . ، كالسُّنةً  الكتابً  كجوهبا دليلي اإلسبلـ اػبمسة ، كقد دؿ  على 
انىوي كىتػىعىالى -و فقولي  الكتابِ  أمَّا دليلُ  رئىن  نن  من زنزئ :  -سيٍبحى

 من آيةو  يف أكثرى  (ٕ)
 أمره يدؿُّ على الفىٍرضي ة كالوجيوب . رئ نن زئ و : كقولي ،  يف كتاب الل

انىوي كىتػىعىالى - ولوكق رئ ين ىن نن من زن رن ممزئ  : -سيٍبحى
 أف  اللى  : الدَّاللةِ  ووجوُ  (ٖ)

 . ها ككجوهباتً فرضي  ريه أمره ألم تو فدؿ  على بأخذ الز كاة ، كأمٍ  -- وي يى أمر نبػ  

انىوي كىتػىعىالى - ولوكق  خض حض جض مص خص  حص  مس خس حس جس مخزئ :  -سيٍبحى
رئجغ  مع  مظجع حط مض

ها من حيث جعلى  رئحط مضزئ يف قولو : اللةِ الد   ووجوُ ، (ٗ)
ـي  بأعظم مأمورو بو يف دين الل كىو الت وحيدي  اؼبأمورات مقركنةن  عه لنا ما ٍر ا شى نى قبلى  نٍ مى  عي ٍر ، كشى  الص بلة كإقا

الزكاة مل تكن خاصةن هبذه األمة ، بل اتٌفقت عليها  و ، كاآلية تدؿُّ على أف  فرضي ةى عينا خببلفً رٍ شى  دٍ رً مل يى 
 . الس ماكيةي  الش رائعي 

                              
 .َٔ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ُ)
 .ّْ، آية :  / سورة البقرة (ِ)
 .َُّ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ّ)
 .ٓ: سورة البي نة ، آية /  (ْ)
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__________________________________________________                  
 ـٌ اَل سْ إِ وَ ،  ةٌ يَّ ر  حُ 

__________________________________________________ 
         بن عمرى  عبداللً  من حديثً  كثَتةه منها : ما ثبت يف الص حيحُتً   : فأحاديثي  الس نةِ  ا دليلُ وأمَّ 
 إال اللُ  ال إلوَ  أفْ  ٍس : شهادةِ مْ على خَ  اإلسالـُ  يَ بُنِ )) قاؿ :  -- أف  الن يب   -اللي عىنػٍهيمىارىًضيى -
ـِ ،  اللِ  ي رسوؿُ ن  أو    إليوِ  تطاعَ من اسْ  تِ يْ البػَ  ج  وحَ  ، مضافَ رَ  ـِ وْ ، وصَ  كاةِ الزَّ  ، وإيتاءِ  الصَّالةِ  وإقا
ها حيث كصفى يف أعلى مراتب الفريضة  الزكاةى  ظاىره حيث بُت  أف   :منو  اللةِ الد   ووجوُ  ، (( بيالً سَ 

 من أركاف اإلسبلـ اػبمسة . بكوهنا ركنان 
 ه أف يأمرى إل اليمن كأمرى  ؼبا بعثوي  -- أف  الن يب   -- لو بى جى  بنً  عاذً من حديث مي  كيف الص حيحُتً 

فإْف ُىْم أطَاُعوؾ لذلك فأْعِلْمُهم أفَّ اللَ  )): بعد ذلك قاؿ لو  الصبلةً  كإقاـً  اللً  بتوحيدً  الن اسى 
َترَض عليهم َصَدقًة ُتؤَخُذ من َأْغِنيائهم فتػُ      يف قولو :منو  الدَّاللةِ  ووجوُ (( ، د  َعَلى فُػَقَرائهم رَ افػْ

ـي - ةي كىالس بلى َترَض عليهم َصَدقًة أَ  )):  -عىلىٍيًو الص بلى  . ىو الواجبي  كالفرضي  ((فَّ الَل افػْ
عن شرائع اإلسبلـ  --النيب   وي كفيو سيؤالي  يف الص حيحُتً  -- لبةى عٍ بن ثػى  اـً مى ضً  و حديثي كمثلي 

ـي - لو فبُت  اؼبفركضة ،  ةي كىالس بلى رىًضيى اللي - بن عبداللً  جريرً  ، كحديثي  منها الز كاةى  أف   -عىلىٍيًو الص بلى
كلُّها تدؿُّ على فرضية الز كاة ؛  حيحة من األحاديث الص  كغَته  ةً عى يػٍ البػى يف  حيحُتً يف الص   -عىنػٍهيمىا

 ككجوهبا .
كأهنا ركنه من أركاف اإلسبلـ ، كاجبةه  على أف الز كاةى  -رىضًبىهيمي اللي - العلماءي  : فقد أصبعى  ا اإلجماعُ وأمَّ 

 اػبمسة .
بيانيوي ( الط هارة  ) تقد ـ يففصيل ، كقد إصباؿه قبل البياف كالت   [ ةٍ سَ مْ خَ  طٍ وْ رُ شُ بِ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 

، كىذه الشُّركط اليت ( كتاًب الص بلة ) يف  وي تعريفي  ـى كقد تقد  ،  طو رٍ صبع شى  :وط والش رُ ،  فوائدهكبيافي 
 حدل أنواع الشُّركط الش رعية .إً كجوبو ، كىي  شركطي  -رىضًبىوي اللي -سيذكرىا 

   ، كالز كاةي  ألنو ال يبلك اؼباؿى ؛  الز كاةي  عليوً  ال ذببي  ، فالعبدي  ضدُّ الر ؽ   [ ةٌ يَّ ر  حُ ]  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
ا ذببي    . -رىضًبىهيمي اللي -صبهور العلماء  د ، كىذا ىو مذىبي مالو كىو الس ي  ك لً لً على اؼباى  إمب 
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 -- الن يب   أف   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-من حديث عبدالل بن عمر  ما ثبت يف الص حيحُتً  :ودؿَّ عليو 
ة ي  كً لٍ فأٍخلىى يدى العىبًد عن اؼبً  (( اعُ تَ بْ مُ الْ  وُ طَ رِ تَ شْ يَ  فْ  أَ الَّ إِ  عِ ائِ بَ لْ لِ  وُ الُ مَ فَ  اؿٌ مَ  وُ لَ ا وَ دً بْ عَ  اعَ بَ  نْ مَ ))  قاؿ :

 اين بالش رط .الث   هي دي أك سي   على األصل ، األكؿي  هي دي كىو سي   العبدً  ؼبالك كجعل اؼباؿى 
 . د يف كلتا اغبالتُتً ي  كاجبةه على الس   فالز كاةي ،  وي كي ل  أك ال يبي  دي ي  كو الس  ل  كيستوم أف يبي 

        بن عبدالل من الص حابة عبدالل بن عمر ، كجابرً  ىو قوؿي  كاة على الر قيقً الز   كجوبً  بعدـً  كالقوؿي 
ـي كال يي  -يى اللي عىنػٍهيمرىضً - ـي  -رىضًبىوي اللي - مفلحو  ابني  عرؼ ؽبما ـبالفه كما قاؿ اإلما  اؼبوفقي  ، كقاؿ اإلما

أكثر أىل العلم ، كال نعلم فيو خبلفان  : ) كىو قوؿي  -رىضًبىوي اللي - اؼبقدسيُّ  قدامةى  بني الل عبدي  أبو ؿبمدو 
 إال عن عطاءو كأيب ثىورو ( اىػ .

 ألف  األصلى ؛  عليو الز كاةي  كىاتبى ال ذببي أف  اؼب:  وؾً لي كاة على اؼبمٍ القوؿ بعدـ كجوب الز  كينبٍت على 
للماؿ  وي تي لكي  على األصل ، كمً  البقاءي  فوجبى  جيزً ت عالحتماؿ ال، مشكوؾه فيها  وي تي يػ  ر  فيو أنو فبلوؾه كحي 

           حيًكيى إصباعي الص حابةً  ، كىذا القوؿي  دهو لسي  عجيز يعود مالي الت  ب اغبكمً  يف حاؿً  ةو ؛ ألن وي تام   غَتي 
 . عليو -رىًضيى اللي عىنػٍهيم-

، لكان تامان مالكه لذلك القدر مً  وةو ؛ ألن  ي  بقدر ما فيو من حير   عليو الز كاةه  بػىع ضي ذببي مي : الٍ  مسألةٌ 
 . كحكميوي فيو حكمي الػحيػر  

 شرطي  ، كىذا الش رطي  اين من شركط كجوب الز كاةالث   ىذا ىو الش رطي  [ ـٌ اَل سْ إِ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 
 خس حس جس مخزئ  كما قاؿ تعال :  ، كال تصحُّ إال من مسلمو  الز كاةي  فبل ذببي  كصح ةو  كجوبو 

رئخض حض جض مص خص  حص  مس
 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّزئ  كقاؿ تعال: ،(ٔ)

رئيئ   ىئ
 مىً اليمن بالز كاة بعد أمرً  أىلى  أف يأمرى  --ميعاذان  --يبُّ كلذلك أمر الن   (ٕ)

 ال إلوَ  أفْ  ما َتْدُعوىم إليو َشَهادةُ  فْلَيُكْن َأوَّؿَ  )):  فقاؿ كما يف الص حيحُتً  ؛لو  همٍ يقً قً ربٍ بالت وحيد كى 
فإْف ُىْم أطَاُعوؾ لذلك فأْعِلمهم أفَّ الَل افْػَترَض عليهم َخْمَس َصَلواٍت ،  اللِ  ي رسوؿُ ن  أو  إال اللُ 

َترَض عليهم َصَدقًة ُتؤَخُذ من الل فإْف ُىْم أطَاُعوؾ لذلك فأْعِلْمهم أفَّ ، في كل  يوـٍ وليلٍة  افػْ
  . (( د  على فُػَقَرائهمرَ تػُ َأْغنيائهم فػَ 

                              
 .ْٓ: سورة التوبة ، آية /  (ُ)
 .ِّ: ، آية  الفرقافسورة /  (ِ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٚ     

 

 

_________________________________________________                            
 ابٍ صَ نِ  كُ لْ مُ وَ 

__________________________________________________                      
ٍفًعها كىو على حاؿ الكيفر ،  كاؼبراد بعدـ كجوهبا على الكف ار ىنا كجوبي         األداء فبل ييطىالب بدى

 يي ىي  ني مي زئكدليلو قولو تعال :  ؛ كال ييطىالب بقىضىائها بعد إسبلمو ببل خبلؼو  
  رئ جب هئ مئ خئ حئ جئ

اػبطاب  ا كجوبي الذين أسلموا بذلك ، كأم   -رىًضيى اللي عىنػٍهيم- الص حابةى  مل يأمرً --ألف  الن يب  ك 
اطبوف بفركع الش ريعة ، كبي نا ىذه اؼبسألة كدليلها فقد تقد    .بلة ( يف ) كتاب الص  ـ أف  الكف ارى ـبي

         من شركط كجوب الز كاة ،  ىذا ىو الش رط الث الثي  [ ابٍ صَ نِ  كُ لْ مُ وَ ] :  -رىضًبىوي اللي -قولو 
  .اب ة للن صي  كً لٍ اؼبً إال بعد كىو الن صاب ، فبل ذبب الز كاة 

إال  يف ماؿو  كاةي الز   ، فبل ذببي  -رىضًبىهيمي اللي -فإهنا شرطه يف كجوب الزكاة بإصباع العلماء  ةي لكي  ا اؼبً فأم  
 رن ممزئ كما يف قولو سبحانو :  ية للميخاطب بالز كاةلك  اؼبً  رعي على مالكو ، كلذلك أضاؼ الش  

رئ  زن
رئ مل   يك  ىك زئ   : ، كقولو سبحانو (ٔ)

(ٕ) .  
 ((م هِ الِ موَ أَ  مَ ائِ رَ كَ وَ  يَّاؾَ إِ )) فَ ـ كفيو : اؼبتقدٌ  --عاذو مي  حديثي : كمنها ، ة ككذلك أحاديث السُّن  

 رةن .قً تى سٍ من أف تكوف مي  ةً يف ىذه اؼبلكي   د  بي  كسيأيت أنو ال
      ، من الن صىب بالت حريك  مأخوذه  قيل : ، األىٍنًصبة ىا كاحدي يدي وف كتشدً النُّ  سرً كى : بً  والن صابُ 
 . فيو حق ا ألف  للمساكُتً ؛ يب من الن صً  وقيل :ب ، كىو التػ عى 

ا على من لى فصار عى ،  الز كاةً  سببان لوجوبً  أقاموي  ، فالش رعي  وبً صي نٍ اؼب مً لى ا ألنو كالعى كظبي ي الن صابي نصابان إم  
اليت  بً فصار كالنُّصي  السُّعاةى  أكجب ذلك على اإلماـ أف يبعثى  وي إذا بلغتٍ  ا ألف  األمواؿى ذلك ، كإم  

 .(ٖ) رئ ٰذ  يي ىي ميزئ كما قاؿ تعال : ،  ى إليها فضى يي 
كىذا يف صبيع األمواؿ ،  إال إذا بلغ الن صابى  ذببي فيو الز كاةي على أف  اؼباؿى ال  كقد دل ت النُّصوصي 

  .نوعو منها  ل  يف كي  نوي بي  ني كوية كما سى الز  

                              
 .َُّ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ُ)
 .ِْ: سورة اٍلمىعارج ، آية /  (ِ)
 .ّْ: سورة اٍلمىعارج ، آية /  (ّ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٛ     

 

 

__________________________________________________                       
 هُ ارُ رَ قْ تِ اسْ وَ 

__________________________________________________ 
:  --قاؿ : قاؿ رسوؿي الل  يف الص حيحُتً  -- درم  اػبي  أيب سعيدو  كمن تلك النُّصوص حديثي 

 فَ َما ُدوْ يْ َخْمِس َذْوٍد َصَدقٌة ، ولَْيَس فِ  فَ وْ ا دُ مَ يْ ، وال فِ  ةٌ قَ دَ صَ  اؽٍ وَ أَ  سِ مْ خَ  فَ وْ ا دُ مَ يْ فِ  سَ يْ لَ  ))
 . ((َخْمسِة أْوُسٍق َصَدقٌة 

عند أىل  كعليو العملي ، من أصبع األحاديث يف بياف اشًتاط الن صاب يف كجوب الز كاة  فهذا اغبديثي 
يف   الذم حد ده الش رعي  ري دٍ كىو القى  الن صابى  يف ماؿو حىت يبلغى  الز كاةي  ، فبل ذببي  -رىضًبىهيمي اللي -العلم 

كاحدو  ل  يف كي  اؼبعتربى  األمواؿ الز كوية كالن صابى  صبيعى  -رىضًبىوي اللي - كل  ماؿو حبسبو ، كسيذكر اؼبصن في 
 منها .

بًًإٍذًف الًل -الن صاب ؛ لداللة النُّصوص عليو كما سيأيت بيانػيهىا  شرطً  لى اعتبارً ع منعقده  واإلجماعُ 
ـي  ل  ماؿو حبسبو،يف كي  -تػىعىالى  ، اؼبنذر كابني ، الن وكمُّ ك ،  حزـو  ابني كحكى اإلصباعى على ذلك اإلما

 . -رىضًبىهيمي اللي - كغَتيىم كالوزيري 
يف  مَتي كالض  ، الزكاة  كجوبً  من شركطً  ابعي الر   رطي ىذا ىو الش   [ هُ ارُ رَ قْ تِ اسْ وَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

ـي ك صاب ، ك الن  لٍ مً  استقراري أم ،  كً لٍ إل اؼبً  عائده  [ هُ ارُ رَ قْ تِ اسْ وَ  ]: قولو  بعضي   بويعرب   كماك  لٍ اؼبً  ىو سبا
  . -رىضًبىهيمي اللي -العلماء 

 هي فيو كما يشاء ، كفوائدي  لو الت صرؼي  للغَت ، حبيث يكوفي  بو حق   قى أال يتعل  :  كلْ ومعنى تماـ المِ 
 . -رىضًبىهيمي اللي -صبهور العلماء  كىو قوؿي ،  الز كاةي  ستقرةو مل ذببً مي  غَتى  ةي عائدةه إليو ، فإذا كانت اؼبلكي  

لماؿ ليست مستقرةن ، كال تيوصف و لتى ي  كً لٍ مً  حيث إف  ،  بً اتى كى مي ـ يف الٍ ما تقد  :  ومن أمثلة ذلك
 . -رىضًبىهيمي اللي -و بإصباع العلماء نفسً  تعجيزى  يبلكي  وي ألن  ؛ بالت ماـ 

ا ، كحينئذو فيكوف حير   كأقساًطها الكتابة مً قٍبي أى  أداءى  أف يستطيعى  يحتملُ  بى اتى كى مي الٍ  : أف   وُ وتوضيحُ 
 ألف  ؛ ها عن إسبامً  من نفسوً  ، أك يبتنعى  عن سدادىا أف يعجزى  ويحتملُ ، ةن تام ةن لكي  يكوف مالكان ؼبالو مً 

 عودتو رقيقان كارده  احتماؿى  : أف  فمعناه كإذا كاف لو ذلك ،  سي ده الزـه  كيف حق  ، جائزه  وً يف حق   العقدى 
اؼباؿ  ةي لكي  فصارت مً ؛  لعدموً جب اؼبوي  كبُت الر ؽ  ، ك لٍ بوت اؼبً جبة لثي ة اؼبوي ي  دان بُت اغبر  ه مًتد  فيصبح أمري 

 . عليو كاةي الز   مستقرةو ، كال تيوصف بالت ماـ من ىذا الوجو ، فلم ذببً  يف حق و غَتى 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٜ     

 

 

__________________________________________________                       
 ؿِ وْ حَ الْ  ي  ضِ مُ وَ 

__________________________________________________ 
 ؿً وٍ اغبى  والفي الز كاة كىو حى  من شركطً  اػبامسي  ىذا ىو الش رطي  [ ؿِ وْ حَ الْ  ي  ضِ مُ وَ  ] : -رىضًبىوي اللي -قولو 

  .ه فيو غالبان الش يء كتغَتًُّ  ؿً حوالن لتحوُّ  بو ميضيُّ سنةو كاملةو ، كظبي ي اغبوؿي  على الن صاب ، كاؼبرادي 
كالس ائمة من هبيمة ، كالفض ة ، ىب كالذ    وً نً يٍ عى بً  ذببي فيو الز كاةي يف اؼباؿ الذم  كىذا الش رط معتربه 

 كعركض الت جارة .، األنعاـ 
 وى ماج الذم أخرجو ابني  -ارىًضيى اللي عىٍنه- عائشةى  اؼبؤمنُتى  ـ  أي  حديثي  :ودؿَّ على اعتبار ىذا الشَّرط 

،  ((ُؿ وْ الحَ  يوِ لَ عَ  ُحوؿَ ى يَ تَّ اٍؿ حَ اَة في مَ كَ ال َز  ))قاؿ :  -- أف  الن يب   ارقطٍتُّ كالد  ،  كالبيهقيُّ 
قاؿ :  -- يب  الن   أف   كالبيهقيُّ ،  داكدى  الذم أخرجو أبو -- بن أيب طالبو  علي   حديثي  : وُ ومثلُ 

  .((  ؿُ وْ حَ الْ  وِ يْ لَ ؿ عَ وَ ػْ حُ ى يَ تَّ حَ  اةٌ كَ َز  اؿمَ الي فِ  سَ يْ لَ  ((
 ( اىػ . ج ةً ح للحي فيصلي ،  تعضدهي  كاآلثاري ، ه بإسنادً  سى أٍ : ) ال ب -رىضًبىوي اللي - رو جى حى  ابني  قاؿ اغبافظي 

ـي كحس ن إسنادى   . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً - نباالز يلعيُّ كغَتي  كاغبافظي ، وكمُّ الن   ه اإلما
 و اغبافظي سلفان كخلفان من الص حابة كالت ابعُت كما نقلى  -رىضًبىهيمي اللي -عند أىل العلم  وً نً تٍ دبً  كجرل العملي 

 . -رىضًبىهيمي اللي - نباكغَتي  عبدالرب   كابني ،  مذمُّ الًت  
 -رىضًبىوي اللي - البيهقيُّ  قاؿ اغبافظي كما ذلك ،   -رىًضيى اللي عىنػٍهيم-من الص حابة  كقد صح  عن طائفةو 

أف من  د  كعليو فبل بي ،  -يعً مً اعبى  نً عى  اللي  يى ضً رى - كعثمافي ،  أبو بكرو  اشدافً الر   كغَته ، منهم اػبليفتافً 
،  الز كاةي  مل ذببً  اغبوؿ أثناءى  الن صابي  فنقصى  فلو زبل ف ىذا الش رطي  ، على الن صاب اغبوؿي  وبوؿى 

          ة خبلفان للحنفي  ،  -رىضًبىهيمي اللي -صبهور العلماء  ه ، كىو مذىبي و كآخرً كأكسطً  ؿ اغبوؿً بأك   فالعربةي 
  .ه و كآخرً لً بأك   العربةي : الذين يقولوف  -رىضًبىهيمي اللي -

، يف كسطو ، مث كميل يف آخره  كامله ، مث نقصى   كالن صابي  أنو لو ابتدأ اغبوؿي  : الخالؼِ  وفائدةُ 
 -رىضًبىوي اللي - اغبوؿى بعد كمالو يف آخره ، كمل يستأنف عند اإلماـ أيب حنيفةى  استأنف عند اعبمهور

فيهما  دى جً ه ، كقد كي اغبوؿ كآخرً  عنده يف ذلك بأكؿً  العربةى  ألف  ؛ عند سباـ اغبوؿ  كاةى فأكجب عليو الز  
 . اغبوؿ أثناءى  وي نقصاني  ، فلم يؤثرٍ  الن صابي 

 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٓٔ     

 

 

_________________________________________________                             
 ؿُ وْ ا حَ مَ هُ لَ وْ حَ  فَّ إِ فَ ؛  اابً صَ نِ  غْ لُ بػْ يػَ  مْ لَ  وْ لَ وَ ،  ةِ ارَ جَ الت   حَ بْ رِ وَ ،  ةِ مَ ائِ السَّ  اجَ تَ نِ  الَّ إِ  رٍ شَّ عَ مُ  رِ يْ ي غَ فِ 
 وِ الِ مَ كَ   نْ مِ الَّ فَ إِ وَ ،  اابً صَ نِ  افَ كَ   فْ ا إِ مَ هِ لِ صْ أَ 

__________________________________________________                                      
 دفً عٍ مى من األرض من الٍ  كالث مار ، كاػبارجي  اغبيبيوبي أم :  [ رٍ شَّ عَ مُ  رِ يْ ي غَ فِ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
لقولو ؛ كذلك الز كاة فيها  لوجوبً  اغبوؿً  حوالفي  شًتطي فبل يي ،  كاة فيهماعلى القوؿ بوجوب الز   كالر كاز
رئحجمج مث متهتزئ: تعال 

(ٔ)
 

  .اغبوؿ  أثناءى  األنعاـً  من هبيمةً  الس ائمةي  ًلديهكىو ما تي  [ ةِ مَ ائِ السَّ  اجَ تَ نِ  الَّ إِ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 
اغبوؿ  شًتط حوالفي ، كال يي  األصلى  أك اإلبل فإنو يتبعي ، أك البقر ، البهيمة من الغنم  : كلدي  بو والمرادُ 

ا كحوؽبي ، إل اؼبائة  حدل كعشرين فإهنا تيضاؼي إ تٍ فلو ملك مائةن من الغنم ، كأثناء اغبوؿ أنتجى ، فيو 
 . عليو شاتافً  فإذا مت  كجبتٍ ، األصل  حوؿي 

رىًضيى اللي - ي  لً كعى ، ، فصح  عن أيب بكرو  -رىًضيى اللي عىنػٍهيم- اشدينى اػبلفاء الر   كقد جرل عليو عملي 
فيو سنةي اػبلفاء  ، فاجتمعتٍ  -أصبعُت رىًضيى اللي عىنػٍهيم- ؽبما ـبالفه من الص حابة كمل ييعرؼٍ  -عىنػٍهيمىا

،  -رىًضيى اللي عىنػٍهيم-الص حابة  كإصباعي ، باعها بات   -- يبُّ الن   رى مى اليت أى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيم- اشدينى الر  
 . -رىضًبىهيمي اللي -ة الفقهاء عند عام   كلذلك جرل عليو العملي 

إل األصل كًنتىاج  جارة فإنو ييضاؼي د  للت  عى مي لٍ اؼباؿ ا أم : مباءي  [ ةِ ارَ جَ الت   حُ بْ رِ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 
 الس ائمة .

                  . إشارةه إل اػببلؼ اؼبذىيب   [ وْ لَ ] وَ قولو : ،  [ اابً صَ نِ  غْ لُ بػْ يػَ  مْ لَ  وْ لَ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 
فلو كاف ، للن صاب  أف يكونا بالغُتً  الت جارة تاج كربحً : أنو ال ييشًتط يف ضم  الن   -رىضًبىوي اللي -ه كمرادي 
، ائيت درىمو مً الٍ  ة دكفى الفض   ثقاالن ، كنتاجي مً  شرينى العً  ىب دكفى الذ   ، كنتاجي  األربعُتى  الغنم دكفى  نتاجي 

 فَّ إِ فَ  ]: بعد ذلك  -رىضًبىوي اللي -و و إل األصل ، كىو معٌت قولً نا نضيفي فإن   الت جارةكىكذا يف عركض 
 ماءً الن   ضم   أم : أف  ، شرطه  [ اابً صَ نِ  افَ كَ   فْ إِ  ]و : ، كقولي  [ اابً صَ نِ  افَ كَ   فْ ا إِ مَ هِ لِ صْ أَ  ؿُ وْ ا حَ مَ هُ لَ وْ حَ 

 . بالغان الن صابى  أف يكوف األصلي  وي لؤلصل شرطي 
 

                              
 .ُْ: سورة األنعاـ ، آية /  (ُ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٔٔ     

 

 

__________________________________________________                                          
ا مَ لِ  وُ ضَ بَ ا قػَ ذَ إِ  وُ اتَ كَ ى َز دَّ أَ ،  هِ رِ يْ غَ  وْ أَ ِلٍئ ، ى مَ لَ عَ  هِ رِ يْ غَ  وْ أَ ،  اؽٍ دَ صَ  نْ مِ  ق  حَ  وْ أَ ،  نٌ يْ دَ  وُ لَ  افَ كَ   نْ مَ وَ 
 ىضَ مَ 

__________________________________________________ 
ضيم  إل  الن صابى  ، فإف كاف قد بلغى  ربح الت جارةً إل قىٍدًر الن تاج ك  نا ننظري كعلى القوؿ اؼبرجوح فإن  

عنده ًمئىتىا شاةو إ ال كاحدةن ، فولدىٍت أربعُتى شاةن ، لزمىٍتوي أف يكوفى :  فمثاُؿ الضَّم  كإال فبل ، األصل 
،  الن صابى  ألهنا مل تبلغً  ثبلثي ًشيىاهو ، كإف كلدىٍت دكفى األربعُتى لزمىٍتوي شاتاًف ، كمل يلتًفٍت للز يادة

غىوي الر ٍبحي ضيم  إل األصل ، فإف بلنظري فيو إل قىٍدًر الن صاًب ،، فيي  الت جارةكىكذا اغبكمي عندىىم يف رًٍبًح 
 . ىذا كيلُّو على القوؿ اؼبرجوحك ،  كإال فبل

إل  ا ننظري فإنن   قد بلغ الن صابى  األصلي  نً إذا مل يكي أنو أم :  [ وِ الِ مَ كَ   نْ مِ الَّ فَ إِ وَ  : ] -رىضًبىوي اللي - قولو
ه تسعه كثبلثوف نذ كمالو ، فلو كاف عندى ببداية اغبوؿ مي  فنحكمي  تاج الذم ييكىم لي بو الن صابي الن   رً دٍ قى 

 ياـو أمن الغنم كاإلبل كاحدةن بعد عشرة  ل  كي   تٍ مث أنتجى ،  ةً نى من الغنم ، أك أربعه من اإلبل منذ بداية الس  
كبو ، للن صاب  كم بلن مي  األكؿى  تاجى الن   نا نعتربي فإن  ، أخرل بعد عشرين يومان  تٍ مث أنتجى ، من بداية اغبوؿ 

الذم ، على اػببلؼ الذم بعده تبعه لو قليبلن كاف أك كثَتان  تاجي حوؿ اؼباؿ كل و ، كالن   بدايةي  تكوفي 
 ذكرناه .

 منها شرطى  كأف   كاةالز   شركطى  -رىضًبىوي اللي -بُت   بعد أفٍ  [ نٌ يْ دَ  وُ لَ  افَ كَ   نْ مَ وَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
،  يني الد   كمنهاًتز ىذا الش رط ور اؼبتعلقة دبحي الصُّ  بعضى  أف يذكرى  ناسبى ، ك الن صاب لٍ استقرار مً 

 .كغَته ، بسبب الص داؽ  اؼبالُّ  اغبقُّ ك 
فيو ؛ ألنو  و عليو مشكوؾه كحصولي ،  ىو يف اغبقيقة غائبه عن صاحبوها يف ىذه الصور كشبهً  كاؼباؿي 

 . ري يتيس  و ، كقد ال لو اسًتجاعي  ري قد يتيس  
نوات اؼباضية ، عن صبيع الس   يهاو ، كيؤد  ها إذا قبضى كيلزمو دفعي ، و زكاتي  أنو ذببي  -رىضًبىوي اللي -فبُت  

  ( .اإلنصاؼ ) كما يف    -رىضًبىهيمي اللي -عند اغبنابلة  كىذا ىو اؼبذىبي 
صبيع الس نوات اؼباضية  يها عنها فيؤد  ، كغَته من الدُّيوف اؼبؤج لة إذا قبضى  اة يف الص داؽالزك   كإهبابي 
ـو يف كتابو ) األمواؿ ( القاسمي دو يٍ بػى ركاه أبو عي  -- ي  لً عى  ىو قوؿي  يف  --عنو  ةى يدى بً عن عى بني سبل 
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 أداءي  وي ( ، كىذا يدؿُّ على أنو يلزمي  ا مضىمى و لً صادقان فليزك و إذا قبضى  إف كافى ) : قاؿ وف نالد ين الظ  
 ذلك .  الز كاة إذا ربص ل على اؼباؿ ال قبلى 

  أف  ال  إً ، ليءو  ، ككاف على مى كاة يف الد ين إذا كاف حااٌلن على إهباب الز   -رىضًبىهيمي اللي -العلماء  كصبهوري 
و ني مكً ػإذا كاف يي  كال يؤخ رىا إل القبض ؿو ،وٍ حى  يف كل   كاةى الز   رجى عليو أف ىبي  يرل أنو هببي  نٍ مى  منهم

ـى فيها  كافقى  عن اإلماـ أضبدى  ، كىو ركايةه  وو رجوعي عليو ، أك غلب على ظن   اغبصوؿي   الش افعيى اإلما
بًن عبدالًل بًن عب اسو ، ك عبدالًل كىو مركم  عن علي  ، كعائشةى ، ك  -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً - كإسحاؽى 

 ، كال ييعرٍؼ ؽبم ـبالفه . -رىًضيى اللي عىنػٍهيم-عيمىرى من الصح ابة 
 منا .مىٍن ال يرل ذلك إال بعد القبض كما قد   ومنهم

الذم نىًسيى  وفً في دٍ مى ، كالٍ  ، كالض اؿ   وبً صي غٍ مى ، كالٍ  كؽً ري سٍ مى كاؼباؿ الٍ    [ ق  حَ  وْ أَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو و 
ٍستىحق ة الغائبة عن مالكها على كجوو ال يرجوىا فيو ، ككذلك مي ، ككبو ذلك من األمواؿ الى  وً نً فٍ دى  مكافى 

، قبضو و قبلى زكاتي  سرو فإنو ال ذببي عٍ أك على مي ، احبو على إثباتوة لصج  اطلو ال حي الد ين إذا كاف على فبي 
ها ، كىي يف لً غٍ على شى  الد ليلي  دؿ  حىت يى  ةً الذ م   براءةي  صلى األ ألف  ؛  -رىضًبىهيمي اللي -اعبمهور  كىو مذىبي 

، كليس ىناؾ  موجودو  غَتي  ، فاؼباؿي  كً لٍ مً الٍ  مشغولةو لعدـ كجود الش رط كىو استقراري  ىذه الصُّور غَتي 
 . حبصولو عليو ظن   بغلبةأمارةه أك دليله 

  داد ،عاجزان عن الس   بوجوهبا عن صبيع الس نوات كلو كاف اؼبديني  -رىضًبىهيمي اللي - العلماء وقاؿ بعضُ 
ابني تيميةى            اإلسبلـ  ، قاؿ شيخي  وىو قوٌؿ ضعيفٌ ،  حق وً  ذً ألخٍ  لصاحب اغبق   اطبلن كال سبيلى مى ػأك مي 

 فإف  ، نُت اؼباضية حىت مع العجز عن قبضو ييوجبها للس   نٍ مى  األقواؿ قوؿي  : ) كأضعفي  -رىضًبىوي اللي -
   لو شيءه فهذا فبتنعه يف الشريعة ،  و مل وبصلٍ ؽبم ما يأخذكنو مع أن   هببى  ا أفٍ فإم  ىذا القوؿ باطله 
الز كاةى ذببي يف عٍُتً  كانت الز كاةي أكثرى من اؼباًؿ ، مث إذا نقصى الن صاب كقيل : إف    مث إذا طاؿ الز مافي 

 . ىػ( اإال حبسابو طويلو يبتنعي إتيافي الش ريعًة بو  الواجبى  الن صاب مل ييعلمً 
 على الز كاةي إذا كاف الد ٍيني حااٌلن  فتجبي  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - في نظري القواؿِ  أرجحُ  بالت فصيلً  كالقوؿي 

ا عليهما ؛ ألن وي يف هى عول كإثباتػي الد   إقامةي  وي ني كً اطلو ، أك غاصبو يبي مى ػمنو ، أك على مي  هي ذي خٍ أى  وي كني يءو يبي لً مى 
 . هً و يف يدً كأن    اؼباؿي ىذه األحواؿ يكوف 

يف  للش ك  ميٍستىقرةو  غَتي  وي تي لكي  سرو فإف  اؼباؿى غَتي موجودو ، كمً عي كأم ا إذا كاف على عاجزو عن الس داد لً 
 لكي ةى غَتي مً ذيهي منهما ، فإف  الٍ خٍ أى  وي ني كً حصولو عليو ، كىكذا لو كاف على غاصبو ، أك فباطلو ال يبي 
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__________________________________________________                              
 ، ا رً اىِ ظَ  اؿُ مَ الْ  افَ كَ   وْ لَ وَ ،  ابَ صَ الن   صُ قِ نْ يػُ  نٌ يْ دَ  وِ يْ لَ عَ  نْ مَ  اؿِ ي مَ فِ  اةَ كَ ال َز وَ 

__________________________________________________ 
ـى تى سٍ مي   وي ك شرطه فبل ذببي عليو زكاتيوي ، فلو ربص ل عليو مستقببلن لزمتٍ لٍ أف  االستقرارى للمً قرةو ، كقد تقد 

              عن عبدالل بن عب اسو ( األمواؿ ) يف  ، كركل أبو عيبيدةى  --ي  لً زكاتيوي ًلمىا مضى كما تقد ـ عن عى 
 فزؾ  عنو ما عليو ( . وي تى فإذا أخذٍ  هي فبل تيزك و حىت تأخذى  هي ذى خٍ و : ) إذا مل ترٍجي أى قولى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-

  أف  :  -رىضًبىوي اللي - همرادي  [ ابَ صَ الن   صُ قِ نْ يػُ  نٌ يْ دَ  وِ يْ لَ عَ  نْ مَ  اؿِ ي مَ فِ  اةَ كَ ال َز وَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
من جنسو  نٍ أك مل يكي ، نس اؼباؿ كاف من جً   ينه سواءه لكن عليو دى  ذببي فيو الز كاةي كاف لو ماؿه   نٍ مى 

صبهور  كىذا ىو مذىبي ،  عليو الز كاةي  ذببي و ال فإن  أك كاف مستغرقان عبميع اؼباؿ ، اؼباؿ  يينقص نصابى 
  ٍُتً إذا كاف ذلك يف زكاة العى  -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً - افعي  قول الش   كأحدي ،  -رىضًبىهيمي اللي -العلماء 

  . ةي نى اطً البى  كىي األمواؿي ، جارة الت   كعركضً ، كالذ ىب كالفض ة 
 ىذا شهري )  يقوؿ : -- ثمافى عي  تي قاؿ : ظبعٍ  عن الس ائبً  مالكه  ما ركاهي :  ىذا القوؿِ  ةُ جَّ وحُ 

               راشدةه  فهي سين ةه  ( كم تؤدُّكف منها الز كاةى أموالي  ينه فليؤىد ه حىت زبليصى كاف عليو دى   فمنٍ ، كم اتً كى زى 
من اؼباؿ بقىٍدره  اؼباؿ فإننا نيسقطي  صبيعى  الد يني  مل يستغرؽً  إذا و، كبناءن عليو فإن   لو فيها ـبالفه  عرؼٍ مل يي 

 . الن صابى  إذا كاف يبلغي  يى قً ي ما بى زك  أف يي  وي مث يلزمي ، مالكو لو  و غَتي كييصبح كأن  
  :كالث مار  اغبيبيوبظاىران كالس ائمة ، كاػبارج من األرض من  ا إذا كاف اؼباؿي كأم  

كأكجبها يف ،  فيها الزكاةى  كالث مار فلم يوجبٍ  اغبيبيوبفر ؽ بُت اػبارج من األرض من  نٍ مى  لماءِ العُ  نَ مِ فَ 
ىل عليو فيها  عليو الز كاةي  ذببي  نٍ مل يكونوا يسألوف مى  --يف عهد رسوؿ الل  السُّعاةى  ألف  ؛ الس ائمة 

  . -رىضًبىوي اللي - ركايةه عن اإلماـ أضبدى  كىذا القوؿي  ينه أك ال ،دى 
رىضٍبىةي الًل -للجمهور  موافقةه  ثانيةه  كىو ركايةه ،  يف صبيعها كاةى الز   جبً و فلم يي  عم مى اغبكمى  نٍ مى  ومنهم

 ةه على كجوب حق  الكتاب كالسُّنة دال   نصوصى  فإف  ، النُّصوص  عموـي  :وحجَّتها ،  -عىلىى اعبٍىًمٍيعً 
ـى منا دبى ؛  ةً نى اطً ـ من األمواؿ البى الزكاة فيها ، كخص صوا ما تقد    -- عن عثمافى  الوارد األثر تقد 

كا ىم أف يسد دي أمرى  -- عثمافى  ( يدؿُّ على أف   هً د  ؤى ينه فليػي عليو دى  كافى   نٍ : ) فمى  --و قولى  لكن  
 هم ملكان ؽبم كيلزمي م إذا مل يفعلوا سيحتسبها منو أهن   فهمي ألصحاهبا ، كيعطوىا ؽبم ، كىذا قد يي  يوفى الدُّ 
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__________________________________________________                               
 وُ كَ لَ مَ  نَ يْ حِ  وُ لُ وْ حَ  دَ قَ عَ نػْ ا اارً غَ ا صِ ابً صَ نِ  كَ لَ مَ  فْ إِ وَ ،  نٍ يْ دَ كَ   ةٌ ارَ فَّ كَ وَ 

__________________________________________________ 
 بأف   ؼبن قاؿى  ةن ج  فيكوف حي  كيدؿ عليو قولو : ] حىت زبلص أموالكم تػيوىدُّكف منها الز كاة [ ،بزكاهتا 

 . ال ييسقط الز كاةى  ينى الد  
ـ من اػببلؼ يف اؼبذىب إل ما تقد   ( وْ لَ ) أشار بػ [ ارً اىِ ظَ  اؿُ مَ الْ  افَ كَ   وْ لَ وَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
 . األصلُتً  تعارضي ، كسببي اختبلًفها ىو  -رىضًبىوي اللي - كايات عن اإلماـ أضبدى الر   اختبلؼي :  وي كسببي 
 أك نذرو فإف  ، لل من كفارة يبُتو  و لو كاف عليو حق  أن  :  اؼبرادي [  نٍ يْ دَ كَ   ةٌ ارَ فَّ كَ وَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
أحقُّ بالقضاء كما يف  اللى  دل ت على أف   الص حيحةى  السُّنةى  ألف  ؛  اآلدمي   نً يٍ ها كحكم دى حكمى 

قاؿ  -- يب  الن   أف   خارم  للبي  فظي كالل    -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عب   بنً  اللً من حديث عبدً  الص حيحُتً 
   . (( اءِ ضَ القَ يُن الِل أحق  بِ دَ فَ )) : ، كيف لفظ ؼبسلمو  (( الَوفَاءِ ق  بِ حَ أَ اللُ فَ  ؛اُْقُضوا الَل  )): 

لل  حق   اعبميعى  ألف  ؛ كغَته  كاغبج  ، كاة اغبقوؽ كالز   بذلك صبيعى  -رىضًبىهيمي اللي -العلماء  بعضي  كأغبقى 
  كالد ين .  هي قضاؤي  هببي 

كعليو  ، الت جارة  ضً رٍ ساكيهما من عى ثقاالن ، أك ما يي مً  كفى ري شٍ أك عً ا درىمو ، تى ئى كاف عنده مً   على ىذا فلوك 
لتأثَت ذلك ؛ ساقطةه  كاةى الز   فإف  ، أك عمرةه كاجبةه ،  أك حج  ، كعليو زكاةه  ويف ى يبُتو أك نذرو ، أك تي  ارةي كف  
 . حيث أىنٍػقىصىوين يف الن صاب الد  

متعل قةه بشرط  ىذه اؼبسألةي  [ وُ كَ لَ مَ  نَ يْ حِ  وُ لُ وْ حَ  دَ قَ عَ نػْ ا اارً غَ ا صِ ابً صَ نِ  كَ لَ مَ  فْ إِ وَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
،  رطي الش   قً تحق  منها نصابان مل يى  كى لى كمى ،  مٍ تيفطى صغاران كمل  البهائمي فإذا كانت ، الس ـو يف هبيمة األنعاـ 

 . الن صابي  و مل يكتملً فإن   مٍ مل تيفطى  صغَتةن إال كاحدةن  ها كبَتةه لُّ كي   ككانت نصابان  كى لى كىكذا لو مى 
غار نصابان من الص   كى لى فإذا مى ، الس ـو  مبلغى  تٍ بلغى  فيها أف تكوفى  كاةً كجوب الز   طي رٍ شى  البهائمً  فصغاري 

 ؽبا . وً كً لٍ من حُت مً  كاةي عليو الز   سائمةن كجبتٍ 
 مٍ فإذا كانت صغاران مل تيفطى  ، وي بياني  -اللً  ةً ئى يٍ شً دبى -يف زكاة هبيمة األنعاـ كما سيأيت  الس ـو معتربه  كشرطي 

كاة الس ـو اؼبوجب للز   شرطى  أف  : فمعناه  صابى الن   اؼبفطوـي  كمل يبلغً ،  مفطومةو  كغَتى  أك كانت مفطومةن 
 فيها . ميتحق قو  غَتي 
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__________________________________________________                  
،  اةِ الزَّكَ  نَ مِ  اارً رَ ال فِ ،  وِ سِ نْ جِ  رِ يْ غِ بِ  وُ لَ دَ بْ أَ  وْ أَ ،  وُ اعَ بَ  وْ أَ ،  ؿِ وْ حَ الْ  ضِ عْ ي بػَ فِ  ابُ صَ الن   صَ قَ نػَ  فْ إِ وَ 
 وِ لِ وْ ى حَ لَ ى عَ نَ بػَ  وِ سِ نْ جِ بِ  وُ لَ دَ بْ أَ  فْ إِ وَ ،  ؿُ وْ حَ الْ  عَ طَ قَ انػْ 

__________________________________________________                            
وؿ يف بشرط اغبى  قةه متعل   ىذه اؼبسألةي  [ ؿِ وْ حَ الْ  ضِ عْ ي بػَ فِ  ابُ صَ الن   صَ قَ نػَ  فْ إِ وَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

،  وً كأكسطً ،  وً لً ك  حوالن شامله أل وً كسبامً  صابً الن   ةً ملكي   طً رٍ شى  اعتبارى أف  ةه على كاة ، كىي مبني  كجوب الز  
كما    -رىضًبىهيمي اللي -اعبمهور  فيو يف أم  كقتو منو ، كىذا ىو مذىبي  الن صابي  فبل ينقصي ،  هً كآخرً 

 يف ذلك اػببلؼ ا فائدةى كبيػ ن  ،  هً كآخرً ، اغبوؿ  العربة بأك ؿً بأف  : من الفقهاء  قاؿى  نٍ مى خبلفان لً ، منا قد  
لو ، باعتبار اغبوؿ كامبلن  -رىضًبىهيمي اللي -ذىب اعبمهورو على م، فإن   ةه على ذلكمبني   كىذه اؼبسألةي 

 . و ينقطعي يف الن صاب يف أم كقتو من اغبوؿ فإن   قصي حصل الن  
شاةن  أف يكوف عنده أربعوفى  : وُ الُ مث [ ؿِ وْ حَ الْ  ضِ عْ ي بػَ فِ  ابُ صَ الن   صَ قَ نػَ  فْ إِ وَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
ـ   اـً قبل سبىى  منها شاةه  مث سبوتي ، ؿ العاـ من أك   كم بانقطاعو ، كىذا عا شامله عبميع  اغبوؿ ، فإنو وبي

ا تى ئى مً  عندهفلو كانت ، جارة ركض الت  كعي ، ة ىب كالفض  فيها اغبوؿي كالذ   ة اليت ييشًتطي كوي  األمواؿ الز  
 . كاة انقطع اغبوؿي راران من الز  فً  ال وي بى ىى ، أك كى بو  ؽى تصد   فٍ اغبوؿ بأى  درنبان فأكثر أثناءى  تٍ مث نقصى  مو ىى رٍ دً 

منها قبل  كاحدةن  مث يبيعي ، عنده طبسه من اإلبل  أف يكوفى  مثل : [ وُ اعَ بَ  وْ أَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
 . كاة فإنو ينقطع اغبوؿي رار من الز  سباـ اغبوؿ ال بقصد الفً 

ـي ، يار ثبلثة أياـو كلو باعو باػبً   على أف   ؛ كىو مبٍت  على قوؿو  اغبوؿي  اغبوؿ قبلها انقطعى  ككاف سبا
 مي لٍ عً الٍ كى - القوى في نظريك البائع ، كىو لٍ كليست يف مً ، ك اؼبشًتم لٍ يار يف مً يف أياـ اػبً  الس لعةى 

يف إزالتو للعقد الحتماؿ  مشكوؾه  ياري كاػبً ، كقد مت  البيع الزـه  عقدى  كىو أف  ، إعماالن لؤلصل  -اللً  دى نٍ عً 
 و .زكالى  يف األصل كمل ييوجبٍ  فلم يؤثػ رٍ ،  لعة كإمضائو العقدى اؼبشًتم للس   قبوؿ
 عنده نصابه من هبيمة األنعاـ فيبادؿي  أف يكوفى  مثل : [ وِ سِ نْ جِ  رِ يْ غِ بِ  وُ لَ دَ بْ أَ  وْ أَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

أنو إف  [ وِ سِ نْ جِ  رِ يْ غِ بِ  ] : -رىضًبىوي اللي -و قولً  بذلك ، كمفهوـي  اغبوؿي  بو طعامان ، أك عقاران ، فإنو ينقطعي 
 ألف  ؛  فإنو ال ينقطعي ، كالعكس ،  ةً ض  بالفً  ىبى الذ   أف يبدؿى  مثل :،  اغبوؿي  أبدلو جبنسو مل ينقطعً 

ةو ةو بإسبلمي  بغلي   وع كدراىمى من نفس الن   وً الً دى بٍ إً  ةً دبثابى  وً و جبنسً ا كاحده كىو األشباف ، فيكوف إبدالي مهسى نٍ جً 
ر اكىو ما أش بو اغبوؿي  مل ينقطعٍ  باؼباعز كالعكس فلو أبدؿ الض أفى ،يف البهائم اغبكمي كىكذا ،كالعكس 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٙٔ     

 

 

__________________________________________________                           
 ةِ ولها تعل ٌق بالذ مَّ ، كاُة في َعْيٍن الماؿ الزَّ  بُ جِ وتَ 

__________________________________________________                               
 فيهما الن صابي  ف يكوفى : أبشرط  [ وِ لِ وْ ى حَ لَ ى عَ نَ بػَ  وِ سِ نْ جِ بِ  وُ لَ دَ بْ أَ  فْ إِ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي -إليو بقولو 

ـ  غَت الت   يف ، فلو نقص يف أحدنبا انقطع اغبوؿي  ان تامٌ  عنده قطيعه من اؼباعز  كوفى يأف  مثل : منهما ، ا
،  ؛ فإنو ينقطع بو اغبوؿي  ه الن صابى عددي  بضأفو كمل يبلغٍ  يػيٍبًدليوي ، مث قبل سباـ اغبوؿ  الن صابى  هي يبلغ عددي 

 . ةن ها عيرابي  ػةن فأبدلى كىكذا لو كانت إببلن خبيٍتي  
أك غَتىا من الت صرفات ، بة هً ػأك ال، أك اؼببادلة ، يف اغبكم بانقطاع اغبوؿ يف حاؿ البيع  ُيشترطو 
ـي : اقلة الن    [ كاةِ الزَّ  رارًا منَ ] ال فِ بقولو :   -رىضًبىوي اللي -كاة ، كىو ما أشار إليو رار من الز  قصد الفً  عد

كمٍ من الز   رارى من ىذه الت صرفات الفً  هي فإذا كاف قصدي   . هً قصدً  عامل بنقيضً كيي ،بانقطاع اغبوؿ  كاة مل وبي
 ٍُتي : الذ ات ، كعى  ٍُتي العى  ِة [ولها تعل ٌق بالذ مَّ  كاُة في َعْيٍن الماؿِ الزَّ  بُ جْ : ] وتَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

رئلكمك اك ىقيق  يف ىفزئ :  و تعالكمنو قولي ،  : العهدي  و ، كالذ م ةي اؼباؿ : ذاتي 
 ي العهدي كظبي  ، (ٔ)

ـى  و استوجبى إذا ضيػ عى  اإلنسافى  ألف  ؛  ةن ذم    . الذ 
أىبلن  بو الش خصي  : ) كصفه يصَتي  -رىضًبىهيمي اللي - ملمن أىل الع عند طائفةو  وىي في االصطالح

  . أك عليو ( كىي هبذا الت عريف أمره معنوم  ، لئلهباب لو 
كال بالعاقل ، كال زبتصُّ بالبالغ اؼبكل ف ، فهي مع اإلنساف منذ كالدتو ،لكبَت لتكوف للص غَت ك  ةي كالذ م  

  .على ذلك  ي اإلصباعي ، كحيكً  له قٍ كال عى ،  وغه لي هبا بػي  صاؼً لبلت   طي ًتى شٍ فبل يي ، حيث تكوف للمجنوف 
 ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حيزئ  :و تعال قولي  :فيو  والصلُ 
(ٕ) . رئنئ مئ رئزئ ّٰ

 

 ك للماؿ .الً مى كؽبا تعلُّقه بذم ة الش خص الٍ ، متعل قةه بعُت اؼباؿ يف األصل  زكاةى ال   : أف   جملةومعنى ال
 
 

                              
 .َُ: سورة الت وبة ، آية /  (ُ)
 .ُِٕ: سورة األعراؼ ، آية /  (ِ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٚٔ     

 

 

انىوي كىتػىعىالى -وقولي  : ن الماؿيْ على تعل قها بعَ  ليلُ والدَّ  رئزن رن مم ام يلزئ : -سيٍبحى
(ٔ) 

على تعلُّقها بعُت  دااٌلن  رئ ام يلزئ و سبحانو : يكوف قولي ف  ةى الظ رفي   يفيدي  رئيلزئ : و سبحانو قولي ف
 -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى من حديث عبدالل بن عي  خارم  ما ثبت يف صحيح البي  :كما دؿَّ عليو ، اؼباؿ 

  .((  رُ شْ ا العُ ري  ثَ أو كاف عَ ،  يوفُ والعُ  ماءُ السَّ  تِ قَ ا سَ يمَ فِ  ))قاؿ :  -- يب  الن   أف  
 . سلمو يف صحيح مي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-جابر بن عبدالل  حديثي  : وُ ومثلُ 
 إخراجي  وي و يلزمي كينبٍت على ذلك أن   ،أٍرًش اعبناية برقبة العبد اعباين  لُّقً عىل ىو كت : قها بالماؿوتعل  

كاة الز   قيمةي  وي مى فيو ببيع غَته ببل إذف الس اعي ، ككلُّ الن ماء لو ، كإف أتلفو لز  زكاتو من غَته ، كالت صرؼي 
 ؟الد ين بالًت كة  الد ين بالر ىن ، أك كتعلُّقً  أك ىو كتعلُّقً ، ه أك غَتى  نسو حيوانان كاف الن صابي جً  دكفى 

فيها بتحرير بعض  الن زاعى  ككشفى ، يف قواعده  -رىضًبىوي اللي - رجبو  ابني  ىا اغبافظي ذكرى  كل ها أقواؿٌ 
 . اعليه ةً ني  اؼبسائل اؼببٍ 

  .عنو  كاةي الز   تٍ بغَت سببو سقطى  أك تلفى ،  لكى فهى  اؼباؿً  كاة بعُتً لنا بتعلُّق الز  كإذا قي 
الل تعال   ذم تيو حبق   فتعل قتٍ ، على توجُّو اػًبطاب للمكل ف  فهو مبٍت   ةً ا القوؿ بتعلُّقها بالذ م  كأم  

رىضًبىهيمي - ةي ككافقهم اؼبالكي  ،  -رىضًبىهيمي اللي -ة افعي  الش   ة األخرل ، كىو مذىبي كسائر الت كاليف الش رعي  
 قً كتعلُّ  ضو استيفاءو ؿبىٍ  قى علُّ تعلُّقها بعُت اؼباؿ تى  ، كعلى ىذا القوؿ يكوفي  رعً كالز   ثً رٍ يف زكاة اغبى  -اللي 

 . -رىضًبىوي اللي - ابن تيميةى شيخ اإلسبلـ  كىو اختياري ،  ةً كى بالًت ً  الدُّيوفً 
اغبكمي بإسقاط الز كاة عن  ويَػْنَبِني على الخالؼ في مسألة تعل ِق الزَّكاِة بَعْيِن الماِؿ أو الذ مَِّة :

؛ ألف  ذم تىوي مشغولةه  سقطىًت الز كاة عن اٍلمىدينً  اٍلمىًديًن كعدمو ، فإذا قيلنا : إف  الز كاةى متعل قةه بالذ م ةً 
صابي بسبب ذلك ، فلم ذبٍب عليو ال زكاةي ، كإذا قػيٍلنا : إف  الز كاةى متعل قةه بعىٍُتً حبق  الغًَت فنػىقىصى الن  

 اؼباًؿ كجبىًت الز كاةي ؛ ألف  الد ينى متعل قه بالذ م ًة ، فلم ييؤثٍر يف ليزكـً أداًئها على اٍلميكىل ًف .
ا  هى إليها أنػ   رى ة ، كإذا نيظً فيها بالذ م   اغبقُّ  قي حينئذو يتعل   فهي،  نً ا كالد يٍ كاة أهن  إل الز   إذا نيًظرى  فائدة :

 قي ا حينئذو يتعل  فإهن  ، مناء كغَتىم على اؼباؿ كاألي  هي دي بعُت اؼباؿ ال بذم ة الذم يى  قي كاغبقوؽ اليت تتعل  
 . أعلمي  ك ، كاللي الً مى الٍ إذا كاف بغَت سبب  وً فً لى صاب كتػى هببلؾ الن   اغبقُّ فيها بعُت اؼباؿ كذاتو ، كتسقطي 

 

                              
 .ُٗ: سورة الذ اريات ، آية /  (ُ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٛٔ     

 

 

__________________________________________________                       
ْيِن ِفي التَّرَِكةِ   َوال يُػْعَتبَػُر ِفي ُوُجْوِبَها ِإْمَكاُف اَلَداِء ، َوال بَػَقاُء اْلَماِؿ ، َوالزََّكاُة َكالدَّ

                          __________________________________________________ 
 اغبكمى  ه : أف  مرادي  [َوال يُػْعَتبَػُر ِفي ُوُجْوِبَها ِإْمَكاُف اَلَداِء ، َوال بَػَقاُء اْلَماِؿ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

 كجوبى  أف  : صوؿ الفقو يف أي  ره ها كما ىو مقر  ف من أدائن اؼبكل  على سبكُّ  في كاة ال يتوق  بوجوب الز  
مع عدـ  بوجوب الص ـو على اؼبريضً  ها ، كلذلك توج و اػبطابي ائً دى على إمكاف أى  في ال يتوق   ادةً بى العً 

ًنًو من كُّ الن ـو ، فهكذا  من فعلها حاؿى  وً نً ائم مع عدـ سبكُّ على الن   ذببي  بلةي الص ـو ، ككذلك الص   فعلً  سبى
عنو حباؿو ،  الوجوبي  و غائبه عنو مل يسقطً كمالي ،  وؿي و لو حاؿ اغبى أن   ي على ذلك :نِ بَ نْ ويػَ كاة ، الز  

 . -رىضًبىهيمي اللي -طائفةو من أىل العلم  عودتو كحصولو عليو يف قوؿً  ها قبلى و إخراجي لكن ال يلزمي 
 فى لً مث تى ، عليو  فلو كجبتٍ ،اؼباؿ  عترب يف اغبكم بوجوهبا بقاءي كذلك ال يي ،  األداء  إمكافي  عتربي ككما ال يي 

باعبائحة  تٍ فى لً ا إذا تى فإهن   كالث ماري  ركعي ا الزُّ كأم  ،  اآلدمي   ينً كدى   وي قبل إخراجها بتفريطو أك بدكنو لزمتٍ  اؼباؿي 
 . وي بياني  -اللً  ةً ئى يٍ شً دبى -كما سيأيت الز كاةي   سقطتً  اذً ذى صاد كاعبى قبل اغبى 
ْيِن ِفي التَّرَِكِة  ] : -رىضًبىوي اللي -قولو  فبل ، على اؼبكل ف  كاجبه  للً  ا حق  أنػ هى : أم  [َوالزََّكاُة َكالدَّ
  .باؼبوت كسائر اغبقوؽ الواجبة يف الًت كة  يسقطي 
           أف  الن يب   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عب   بنً  اللً من حديث عبدً  يف الص حيحُتً  ما ثبتى  :ذلك  ودليلُ 

--  : ؛  كالفرائضً ،  ةً صي  على الوى  فإف مات قيد مت الز كاةي ،  ((يُػْقَضى  فْ ق  أَ حَ َدْيُن الُل أَ فَ  ))قاؿ
رئحفخف جف  مغ  جغ مع جعزئ:  لعمـو قولو تعال

(ٔ) . 
 
 
 
 
 
 

                              
 .ُُ: سورة الن ساء ، آية /  (ُ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٜٔ     

 

 

__________________________________________________                           
ـِ   بَاُب زََكاِة بَِهْيَمِة الَنْػَعا

 َتِجُب ِفي ِإِبٍل ، َوبَػَقٍر ، َوَغَنمٍ 
__________________________________________________ 

ـِ بَاُب زََكاِة  ] : -رىضًبىوي اللي تػىعىالى - قاؿ  ذاتً  لُّ كىي كي ،  البهائمً  كاحدةي  : ةُ يمَ هِ البَ  [ بَِهْيَمِة الَنْػَعا
تدؿُّ على : مادة بػىهىمى  لي صٍ فأى  كما يف القاموس ،  زي يػ  ال يبي  ي  حى  لُّ كلو يف اؼباء ، أك كي ،  قوائمى  أربعً 

 رٍ دً قٍ فلم يػى ،  مى جى عٍ تػى كاسٍ  قى لى غٍ كمنو قوؽبم : اٍستىبػٍهىمى عليو األمري : إذا اٍستػى ، بلؽ كاالستغٍ ، جاـ االستعٍ 
 مه .هى بػٍ ها مي ألف  كبلمى ؛  كمنو ظبي يت البهيمةي ،  على الكبلـً 

ـُ   ما يقعي  كأكثري ،  الر اعيةي  ، كىي اؼباؿي  كاحدي األنعاـً  : مي : ) كالنػ عى  حاحً قاؿ يف الص  ، نػىعىمو  صبعٍ  : والنعا
 ( اىػ . على اإلبلً  سمي ىذا اال

ـُ   يسي وامً كاعبى ،  اؼبعركؼي  : البقري  وً عيٍ وٍ نػى بً  ، كالبقرى  ةي ي  كالبيٍختً ،  الًعرابي : ا كنبا هى يػٍ عى وٍ نػى بً  اإلبلى  تشمل والنعا
 . كاؼباعزي ،  : الض أفي  وً يٍ عى وٍ نػى بً  كالغنمى 

ـِ  وبهيمةُ  الز كاةي يف الس ائمة منها ،  ، كذببي  كاةي فيها الز   من األمواؿ اليت ذببي  األكؿي  وعي ىي الن   : النعا
 ( . الس ائمة من هبيمة األنعاـ  بقولو : ) باب زكاة -رىضًبىهيمي اللي -كلذلك يػيعىبػ ري بعضي الفقهاء 

الذم بُت   --يق د  الص   أيب بكرو  كىو كتابي ، هبا اقتداءن باألثر الوارد  -رىضًبىوي اللي - في كبدأ اؼبصن  
كاة ، كقد دىرىجى على ىذا ىا قبل غَتىا من أمواؿ الز  رً كٍ كابتدأ بذً ، كغَتىا ،  عاـً األنٍ  يف زكاة هبيمةً  السُّنةى 

 .من اٍلميحىد ًثُتى كالفقهاء  -رىضًبىهيمي اللي -كثَته من أىل العلم   الت قدمي
من هبيمة  األكؿي  وعي ببياف زكاة اإلبل كىي الن   -رىضًبىوي اللي - بتدأى ا [َتِجُب ِفي ِإِبٍل  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

الل  رسوؿً  اؼبشتمل على ىدمً  --يق د  أيب بكرو الص   كىو كتابي  الواردي  األنعاـ ، كقد بدأ هبا األثري 
--   ـى يف الص هيمي رىضًبى -العلم  على غَتىا من هبيمة األنعاـ ، فتأس ى بذلك أىلي  اإلبلى  دقات ، كقد 

 اإلبل قبل زكاة البقر كالغنم . فذكركا زكاةى  -اللي 
لك كجسمان كأنفسي  قيمةن  كىي أعظمي ، اؼباؿ عند العرب  أعزُّ  اإلبلى  أف   كفيو مناسبةه من جهةً  ،  ما يبي

اءةي هبا مراعاةن ؼبا ىو أىمُّ   . فتكوف البدى
 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٕٓ     

 

 

__________________________________________________                    
 ِإَذا َكاَنْت َساِئَمَة اْلَحْوِؿ َأْو َأْكثَػَرهُ 

__________________________________________________                         
ـ   [ ِفي ِإِبلٍ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو  الس ناـ  ذاتي : رابي كىي العى ، األكؿ : ها يٍ عى وٍ بنػى  يشمل اإلبلى  عا

؛ ة مي  جى كتيسم ى العى ،  ُتً : كىي ذات الس نامى  ةي ي  تً البيخٍ الث اين : يف ببلد العرب ، ك  كىي اؼبوجودةي ، الواحد 
  . مً جى يف ببلد العى  ما توجدي  ا أكثري هى ألنػ  

 فيهما من دكفى  كاةي الز   فتجبي ،  ، كاللي أعلمي بصح ة ذلك ا ظبي يت بذلك نسبةن لبيٍختػىنىص رهى إنػ   وقيل :
 لعمـو الن ص  الوارد .؛ تفريقو 
ي بذلك ألن  ، يف البقر  زكاةي ال   أم : ذببي  [ َوبَػَقرٍ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو  ها فيشقُّ ، يػىبػٍقير األرض  وي ظبي

ـ   [ َوبَػَقرٍ  وقولو : ]راثة ، باغبً   . ، كاعبواميسي  اؼبعركؼي  : البقري  وً يٍ عى وٍ بنػى  يشمل البقرى  عا
ـ  ، يف الغنم  كاةي الز   أم :ذببي  [ َوَغَنمٍ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو  : الض أف ،  وً يٍ عى وٍ للغنم بنػى  شامله  كىو عا

 كاؼباعز .
، كىو الر عي ، من الس ـو  السَّائمة : [ ِإَذا َكاَنْت َساِئَمَة اْلَحْوِؿ َأْو َأْكثَػَرهُ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 

رئيت ىتزئ: كمنو قولو تعال 
 كم فيو .دكاب   وفى عى رٍ أم : تػى  (ٔ)

أف فيها ، يف ىذه األنواع من هبيمة األنعاـ شرطي كجوهبا  كاةى الز   ، أم : أف   ةٌ شرطيَّ  وىذه الجملةُ 
 ه .أك أكثرى  راعيةن اغبوؿى  تكوفى 
هً عن جى ،  عن أبيوً ، كيمو بن حى  زً هٍ بػى  : حديثي  ذلك ودليلُ   --الل  رسوؿى  ظبعتي  قاؿ : -- د 

،  سائيُّ كالن  ،  داكدى  كأبو،  ركاه أضبدي  ((وٍف بُ لَ  بنةُ ا أربعينَ  ل  ٍة في كُ مَ ائِ ل  إبٍل سَ في كُ  ))يقوؿ : 
 كصح حو . كاغباكمي 

اًة شَ  نَ يْ عِ بَ رْ أَ  نْ ًة مِ صَ اقِ نَ  لِ جُ ُة الرَّ مَ ائِ سَ  تْ انَ ا كَ ذَ إِ فَ  ))يف الص دقات قولو :  -- كيف كتاب أيب بكرو 
 . خارمُّ ركاه البي  (( ابػ هَ رَ  اءَ شَ يَ  فْ  أَ الَّ إِ ، ٌة قَ دَ ا صَ يهَ فِ  يسَ لَ ًة فػَ دَ احِ وَ 

َن يْ عِ بَ رْ ل  أَ ي كُ فِ  ))كفيو : ، وؿ بي بالقى  األم ةي  وي الذم تلق تٍ  --ما كرد يف كتاب عمرك بن حزـو  : وُ ومثلُ 
 . كاغباكمي ،  أخرجو أبو داكدى  ((ٍة شاٌة مَ ائِ اٍة سَ شَ 

                              
 .َُ: سورة الن حل ، آية /  (ُ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٕٔ     

 

 

__________________________________________________                       
 َيِجُب ِفي َخْمٍس َوِعْشرِْيَن ِمَن اإِلِبِل بِْنُت َمَخاضٍ 

__________________________________________________                    
كالغنم ، ، يف غَت الس ائمة ، كنص  على ذلك يف اإلبل  ال زكاةى  وي : أن   وُ ومفهومُ ، ىا بالس ـو فقد قي دى 

كالبقر ، ، يف اإلبل  لي امً وى يف غَت الس ائمة كىي : العى  كاةي الز   كنب و بو على البقر ، كعليو فإنو ال ذببي 
  .كالغنم ، كالبقر ، يف اإلبل  علوفةي مى كالٍ 

ا أهن ذلك : ومفهوـُ ،  هي كل و أك أكثرى   اغبوؿى راعيةن  أف تكوفى : يف الس ائمة  العربةى  أف   -رىضًبىوي اللي -مث بُت  
، اعتباران للوصف الوارد يف اغبديث ، فيها  منو أنو ال زكاةى  أك أقل  ،  اغبوؿً  ًنٍصفى  ىعى رٍ إذا كانت تػى 
 ه .رً ثى كٍ أك أى ،  باغبوؿ كيل و ال  ا سائمةه إً هى عليها أنػ   ؽي دي صٍ حيث ال يى 

هبا  رُّ فتيجى ، ى هبا من اآلبار كاإلبل اليت ييستسقى ، عليها  لي اليت ييعمى  : ىي اإلبلي  لي امً وى : العى  فائدةٌ 
ص لي هى فهذه زكاتػي ، راثة أك اغبً ، إذا كانت للس قي  ها البقري الس واين كالد كاليب ، كمثلي  ا هى و أصحابػي ا فيما وبي

 اإلبلي  كىكذا إذا كانتً  ، اغبوؿً  الن صاب كحوالفي  بلوغي جرة كىو بشرط زكاة األي ، يف إجارهتا  من أمواؿو 
 جرهتا .ا يف أي هى ا تكوف زكاتػي فإهن  منو  اسي الن   فيستأجرىاكالبضائع ،  ا لنقل اؼبسافرينى هى ىا أصحابػي ذى ازب  

واجب يف ال أكؿي  وى اىذ [ َيِجُب ِفي َخْمٍس َوِعْشرِْيَن ِمَن اإِلِبِل بِْنُت َمَخاضٍ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
باإلبل  خاص  اعبمعي كىذا ، فيها بُت الغنم كاإلبل  الش رعي  عى اإلبل صبىى  زكاةى  ألف   ؛زكاة اإلبل من نوعها 

ص  كرد هبما على ىذا الوجو دكف البقر الن   ألف  ؛  -رىضًبىهيمي اللي -ىا يف مذىب صبهور العلماء كحدى 
  .كالغنم 

          يف كتاب  -- بن مالكو  من حديث أنسً  خارم  البي  ما ثبت يف صحيح:  وقد دؿَّ على ذلك
ي تِ الَّ  ةِ قَ دَ الصَّ  ةُ يضَ رِ فَ  هِ ذِ ىَ ))  للبحرين كفيو : وي لو حينما كج هى  وي الذم كتبى  --يق د  الص   أيب بكرو 

 نَ مِ  ينَ رِ شْ عِ ٍع وَ ربَ ي أَ فِ ،  وُ ولُ سُ رَ ا وَ هَ بِ  ر اللُ مَ ي أَ تِ الَّ وَ ،  ينَ مِ لِ سْ ى المُ لَ عَ  -- اللِ  وؿُ سُ ها رَ ضَ رَ فػَ 
 ينَ الثِ ثَ وَ  سٍ مْ ى خَ لَ إِ  رينَ شْ عِ سًا وَ مْ ت خَ غْ لَ ا بػَ ذَ إِ فَ ، اٌة ٍس شَ مْ ل  خَ ي كُ فِ  نمُ ا الغَ هَ ونػَ ا دُ مَ فَ  لِ بِ اإلِ 
 (( .ٍر كَ وٍف ذَ بُ لَ  نُ ابْ فَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  فْ إِ فَ ، ى ثَ نػْ اٍض أُ خَ مَ  تُ نْ ا بِ يهَ فِ فَ 

، غَتىا من هبيمة األنعاـ زكاة بينهما يف  كمل هبمعٍ ،  الن وعُتً  يف زكاة اإلبل بُت ىذينً  فجمع الش رعي 
منا فبل ييقاس كما قد    -رىضًبىهيمي اللي -صبهور العلماء  ، كىذا مذىبي فدؿ  على اختصاصها هبذا اغبكم 

 . ىاعليها غَتي 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٕٕ     

 

 

__________________________________________________                  
 َوِفْيَما ُدْونَػَها ِفي ُكل  َخْمٍس َشاةٌ 

__________________________________________________                         
عند  من اإلبل اضً ببنت اؼبخى  ، كاؼبرادي  ىي اغباملي  : ضُ الماخِ  [بِْنُت َمَخاٍض  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 

ةه إال كقد نى ألهنا يف الغالب ال تأيت عليها سى ؛ ظبي يت بذلك ، ةه نى ما سب ت لو سى :  -رىضًبىهيمي اللي - العلماء 
ًلمىٍن ىي ما يقع  بو يف لساف العرب بناءن على غالب كإمبا عيبػ رى ، لي ليس بشرطو مٍ اغبى  أمُّها ، فإذان  تٍ لى ضبىى 

ـ يف حديث ا تقد  مى لً ؛ على ىذا اغبكم  -رىضًبىهيمي اللي - كقد أصبع العلماءي بل ، يف ىذا الس ن  من اإل
 . -- يف كتاب أيب بكرو  -- أنسو 

 شرينى مس كالعً فيما دكف اػبى  أم : هببي  [ َوِفْيَما ُدْونَػَها ِفي ُكل  َخْمٍس َشاةٌ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 
 : وىذا فيو حكمافِ ، يف كل  طبسو شاةه  من اإلبلً 

   ألف   ؛فيو شيءه  اػبمس ال هببي  ما دكفى  كأف  ،  أقل  نصاب اإلبل ىو طبسه  : أف   الوؿُ  الحكمُ 
 يقً د  الص   كما ييفهم ذلك من كتاب أيب بكرو   ىذا العددى  تٍ قد بلغى  اإلبلي  أف تكوفى  اشًتطى  -- يب  الن  
--   ـ .اؼبتقد 

قاؿ :  -- يب  الن   أف   يف الص حيحُتً  -- درم  اػبي  صُّ بو صروبان يف حديث أيب سعيدو كقد جاء الن  
على ذلك يف زكاة هبيمة  -رىضًبىهيمي اللي - كأصبع العلماءي ،  ((ٌة قَ دَ ٍد صَ وْ ِس ذَ مْ خَ  وفَ ا دُ يمَ فِ  يسَ لَ  ))

ـي  قاؿ، األنعاـ   ابً صى نً  أقلُّ ) ركع : الفي  كتابو  يف -اللي  وي ضًبى رى - اؼبقدسيُّ  مفلحو  بني  أبو عبدالل ؿبمدي  اإلما
  .ىػ .ا فيها شاةه إصباعان ( فتجبي ، اإلبل طبسه إصباعان 

ىب من الذ   فإذا بلغت الن صابى ،  جارةً ت  الركض عي زكاًة  فلها حكمي  تجارةٍ  وضَ رُ عُ  اإلبلُ  ا إذا كانتأمَّ 
 كلو كانت بعَتان كاحدان .، كض ري العي  فيها زكاةي  تٍ كالفض ة كجبى 

 إنو يكوف يف: ف وعليوطبسان كعشرين ،  طبسو منها شاةه حىت تبلغى  يف كل   اإلبلى  : أف   انيالثَّ  الحكمُ 
،  شياهو  : أربعي  ، كيف العشرينى  شياهو  ثبلثي  عشرى  ، كيف اػبمسةى  افً اتى شى  رً شٍ اػبمس منها شاةه ، كيف العى 

 هورصب ه شيءه منها يف زكاة اإلبل ، كىذا ىو مذىبي من الغنم ، كليس بعدى  كىو أعلى ما هببي 
 . بالغنم مث اإلبل  تٍ فى ؤنً تي اإلبل من نوعها اسٍ  إذا مت  نصابي  قاؿ : نٍ مى خبلفان لً  -رىضًبىهيمي اللي -العلماء 

ائٍة مِ يَن وَ رِ شْ ى عِ لَ اَدْت عَ ا زَ ذَ إِ فَ  )): قاؿ بعد سباـ نوعها منفردان  -- يب  الن   : أف   الجمهور ودليلُ 
،  فدؿ  على أهنا ال تيستأنف بالغنم ثانيةن  (( يَن ِحقَّةٌ مسِ ي ُكل  خَ فِ لَُبوٍف ، وَ ُت نْ يَن بِ عِ ربَ ي ُكل  أَ فِ فَ 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٖٕ     

 

 

دقات حيحة يف كتاب الص  لقوة داللة السُّنة الص  ؛  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - وىذا ىو الرَّاجُح في نظري
 . عليو
، كالس بلمة من  الس ن   طً رٍ من الغنم من شى ط يف الد ماء الواجبة ط فيها ما ييشًتى الواجبة ييشًتى  اةي كالش  

 العيوب .
على صفات  تكوفى  الشاةى الواجبةى يف الزكاة ينبغي أف إل أف   -رىضًبىهيمي اللي - العلماء وذىب بعضُ 

بالعكس ، فإف  شاةه كريبةه نفيسةه ، كالعكسي  راـ اؼباؿ نفيسةن ، كجبتٍ من كً  اإلبل ، فإف كانت اإلبلي 
بُت  طً سٍ ها بالقً رى إل شاةو قيمتي استويا نيظً  فإفً ، إل الغالب منهما فاعتيد  بو  رى نيظً  بُت الص فتُتً  تٍ صبعى 
 . ٍُتً تػى مى يٍ القً 

 مل ييقي دٍ  -- ف  الن يب  أل؛ أك من اؼباعز ، شاةن فيستوم أف تكوف من الض أف  جي ًر ص  أنو ىبي الن   كظاىري 
، كقياسان على  " هما يُقي دُ  و حتى يردَ القِ طْ طلق أف يبقى على إِ مُ في الْ  والصلُ " ،  بأحد الوصفُت

 منهما ل  كوف كي   جبامعً ، أك اؼباعز فكذا ىنا ، كانت من الض أف   فيها شاةه سواءه  ضحية حيث هبزئي األي 
  .لقوة داللة السُّنة عليو ؛ يف نظرم  -رىضًبىهيمي اللي - أقواؿ العلماء أرجحُ  عن كاجبو ، كىذا ىو حق ا

غنم البلد من  فإف كاف غالبي ، العربة بالغالب يف البلد  إل أف   -رىضًبىهيمي اللي - العلماء وذىب بعضُ 
 ؼي عيرٍ  و فيرب رع ايعتي يف الذ مة بالش   ماؿو كجبى  كل    ألف  ؛ بالعكس  كالعكسي ، من الض أف  تٍ الض أف كجبى 

فيما مل  ؼً رٍ كل ، كإمبا ييصار إل العي أ العموـى  ألف  ؛  كىو قوؿه مرجوحه عاـ يف الكف ارة ، كالط  ،  البلد 
 . أعلمي  كاللي ،  رعً الش   من اللةه دً  فيو نٍ تكي 

ًر ،  كجبىٍت عليو بنتي ـباضو كمل تكيٍن عنده كإذا يف كتاب  ا ثبتى مى لً ؛ وفو ذكرو بي لى  عنها ابنى  جي فإنو ىبي
 نُ ابْ فَ  نْ تكُ  مْ لَ  فْ إِ فَ ، اٍض خَ مَ  تُ نْ ا بِ يهَ فِ فَ  ينَ شرِ عِ سًا وَ مْ خَ  تْ غَ لَ ا بػَ ذَ إِ فَ  )):  من قولوـ دقة اؼبتقد  الص  

 . ((ٍر كَ وٍف ذَ بُ لَ 
 اعر :الش   كمنو قوؿي ، وف الل بي  وفو ، كابني بي لى  ، كيقاؿ : ابني  افً نتى وف لو سى الل بي  كابني 

 َلْم َيْسَتِطْع َصْوَلَة البُػْزِؿ اْلَقَناِعْيسِ    َواْبُن اللَّبُػْوف ِإَذا َما لُزَّ ِفي قَػَرٍف    
 يف الواجب يف زكاهتا اإلناثي  من اإلبل ، كإال فاألصلي  رً الذ كى  فيو إخراجي  الذم هبوزي  كىذا ىو اؼبوضعي 

 ، لبيت ماؿ اؼبسلمُتى  حظُّ أى  كونػىهىا إناثان بأنو -رىضًبىهيمي اللي -العلماء  بعضي  بنص  األحاديث ، كقد عل لى 
 وً هبائمً  لى حٍ لكونو فى ؛ اؼباؿ  رُّ برب  ضً قد يي  رً كى الذ   ذى خٍ أى  كألف  ؛ كالن سل  ا فيها من الد ر  مى لً ؛ كفقرائهم 

 . يبةً رً كالكى   يى فاتُّقً 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٕٗ     

 

 

__________________________________________________                      
 َوِفي ِستٍّ َوَثالثِْيَن بِْنُت لَبُػْوٍف ، َوِفي ِستٍّ َوَأْربَِعْيَن ِحقٌَّة ، َوِفي ِإْحَدى َوِستػ ْيَن َجَذَعةٌ 

__________________________________________________                         
ٍزهً ،  وي تٍ ـباضو ككانت يف مالو لزمى  عليو بنتي  تٍ كمن كجبى              يب  الن   ألف  ؛  وفالل بي  أف ىبرج عنها ابنى  كمل هبي

--  ةي -كذلك يف قولو ، ـباضو  عنده بنتي   تكوفى ال  أى  وفً بي الل   يف إجزاء ابنً  اشًتطى عىلىٍيًو الص بلى
ـي    . ((ٌر كَ اْبُن لَُبوٍف ذَ ْن فَ ْم َتكُ ْف لَ إِ فَ  ))ـ : يف اغبديث اؼبتقد   -كىالس بلى

 نثى .احًتازان عن اػبي  :وقيل ، كىو أظهري ، ىو توكيده لشٌدة العناية  :قيل  ((ٌر كَ ذَ )) : كقولو 
؛ ، كظبي يت بذلك  نتافً الس   كىي اليت أسب تً  [َوِفي ِستٍّ َوَثالثِْيَن بِْنُت لَبُػْوٍف  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 

، اين ، كىذا على الغالب لنبو من كلدىا الث   تكوف أمُّها ذاتى  الس نتُتً  ا يف الغالب إذا بلغتً هى ألنػ  
ـي  بالس ن   العربةي  ذٍ إً  ؛ اؼبخاضً  منا يف بنتً كليس شرطان كما قد    ذاتى  كانت األُـّ   سواءه  الس نتُتً  كىو سبا

 .أك حائبلن حامبلن  بأف كانتٍ ،  نٍ مل تكي  لنبو أك
ـي -و قولي : من اإلبل  كثبلثُتى  يف إهباب بنت الل بوف يف ست   والصلُ  ةي كىالس بلى كما يف  -عىلىٍيًو الص بلى

 ينَ عِ ربَ أَ وَ  سٍ مْ ى خَ لَ إِ  ينَ الثِ ثَ ًا وَ تّ سِ  تْ غَ لَ ا بػَ ذَ إِ فَ  ))ـ يف كتاب الص دقة : اؼبتقد   -- حديث أنسو 
  . ((ى ثَ نػْ وٍف أُ بُ لَ  تُ نْ ا بِ يهَ فِ فَ 

 فيو . الوجهُتً  ـ بيافي كقد تقد   (( رٌ كَ ذَ  وفٍ بُ لَ  ابنُ  )): و كقولً (( ى ثَ نػْ أُ  )): و كقولي 
ٌيت بذلك ألنػ هىا  سنُتى  كىي اليت ؽبا ثبلثي  [َوِفي ِستٍّ َوَأْربَِعْيَن ِحقٌَّة  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو  ، كظبي

  . اؼبتاعي  عليها ملعليها كوبي  أف ييركبى  حق تٍ تى لي ، كاسٍ حٍ ها الفى قى ري طٍ استحق ت أف يى 
ـي -و قولي  في إيجابها :والصُل  ةي كىالس بلى ا ذَ إِ )) فَ اؼبتقد ـ :  --يف حديث أنسو  -عىلىٍيًو الص بلى
 ا ِحقٌَّة َطُروقُة الَجمِل (( .يهَ فِ فَ  ت ينَ ى سِ لَ إِ  ينَ عِ ربَ أَ ّتاً وَ بَػَلَغْت سِ 

كدخلت يف اػبامسة  كىي اليت مت  ؽبا أربعي سنُتى  [ َوِفي ِإْحَدى َوِستػ ْيَن َجَذَعةٌ ]  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
  .ا أسناهنى  ا جىذىعتٍ هى كظبي يت بذلك : ألنػ  

،   (( َوِفي ِإْحَدى َوِستػ ْيَن َجَذَعةٌ  ))كفيو : ، يف كتاب الص دقة  ـى ما تقد  : في وجوبها  والصلُ 
 . زكاًة اإلبلً كاجبو يف  ن  كىذا ىو أعلى سً 

ل عن أم و فهو : مث ىيبىعه كىيبػىعىةه ، فإذا فيصً ، نثى رىٍبعةه كاألي ، رىٍبعه :  وي تٍ الن اقة إذا كضعى  ؿ لولداقيي  فائدٌة :
ـي  اؿي ، كالًفصى  فه بلى فيصٍ  يله ، كاعبمعٍ صً فى    : حيواره ، فإذا استكمل الس نةى  ةً يف صبيع الس نى  و، كى : الفطا
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__________________________________________________                         
ْيَن َواِحَدٌة َوِفي ِستٍّ َوَسْبِعْيَن بِْنَتا لَبُػْوٍف ، َوِفي ِإْحَدى َوِتْسِعْيَن ِحقََّتاِف ، فَِإَذا زَاَدْت َعْن ِمَئٍة َوِعْشرِ 

 ْربَِعْيَن بِْنُت لَبُػْوٍف ، َوِفي ُكل  َخْمِسْيَن ِحقَّةٌ ثُمَّ ِفي ُكل  أَ ، لَبُػْوٌف  فَػَثالُث بَػَناتِ 
_________________________________________________ 

لىبيوفو ،  فهو ابني  الثةً نة الث  يف الس   ، كال يزاؿ كذلك حىت يدخلى  اضو ـبى  كدخل يف الث انية فهو : ابني 
 نو، كقد يستعملو  كرة كما كرد يف اغبديث كىو األكثري ن  نثى بنت لىبيوفو ىكذا ييستعمل مضافان للكاألي 

ة نى الس   كذلك حىت يدخلى   اىد عليو ، كال يزاؿي الش   ري كٍ ذً  ـى ، كقد تقد   وفً الل بي  مضافان للمعرفة فيقاؿ : ابني 
 سبب تسميتها بذلك ، كال يزاؿي  نثى : ًحق ةه ، كقد سبق بيافي ابعة فإذا دخل فيها فهو : ًحق  ، كاألي الر  

 نثى : جىذىعةه كىي آخري فإذا دخل فيها فهو : جىذىعه ، كاألي ،  اػبامسةى  نةى الس   كذلك حىت يدخلى 
فإذا دخل فيها ، يف الس ادسة  ، كال يزاؿ جىذىعان حىت يدخلى  زكاًة اإلبلً األسناف اؼبنصوص عليها يف 

 ا حىت يدخلى ين نػٍ ضحية ، كال يزاؿ ثػى من اإلبل يف األي  جزئةً مي الى  األسنافً  كؿي كىو أ، نثى ثىني ةه كاألي ، فهو ثػىٍٍته 
، ي بتخفيف الياء اعً بى ، كيقاؿ رى  كتشديد الياء اءالر   حبفت ي  اعبى رى : فإذا دخل فيها فهو ، ابعة يف الس  
فإذا ، امنة يف الث   حىت يدخلى  ان يى اعً بى ان كرى يٌ اعبى ية بتخفيف الياء ، كال يزاؿ رى اعً بى نثى رى ، كاألي  أشهري  كاألكؿي 

نثى كر كاألي اؿ ، كيقاؿ أيضان سىًديسه بزيادة ياء ، كالذ  ُت كالد  بفتح الس  ، سىدىس : امنة فهو دخل يف الث  
، دة بازؿه بالباء اؼبوحٌ : فإذا دخل فيها فهو ، اسعة سان حىت يدخل يف الت  دى كال يزاؿ سى فيو بلفظو كاحدو 

يف  نثى بازؿه أيضان ببل ىاء ، كال يزاؿ بازالن حىت يدخلى ، كاألي  عى لى و بػىزىؿى نىابيو أم : طى ألن   ؛ام كالبلـ كالز  
فان أيضان بغَت ىاء لً كاألنثى ـبيٍ ، ـبيًٍلفه بضم اؼبيم كإسكاف اػباء : فإذا دخل فيها فهو ، نة العاشرة الس  

ه كغَتي  تيبةى حكاه عنهما أبو قي ، باؽباء يف قوؿ أيب زيدو الن ٍحوم ، كـبيٍلفةه  -رىضًبىوي اللي - يف قوؿ الكسائي
 .ـبصوصه  مث ليس بعد ذلك اسمه ، نبا هما غَتي ككافقى ،  -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -

لفي  عامُتً  كبازؿي ، عاـو  قاؿ بازؿي كلكن يي  فإذا كىربي فهو :  ، ما زاد ككذلك ، عامُتً  كـبيٍلفي ،  عاـو  ، كـبي
ـي فهو : قىٍحمه ، كاألي  ـى رً نثى عىٍودةه ، فإذا ىى عىٍوده ، كاألي            وكمُّ الن   نثى : نابه كشارؼه ، أفاده اإلما

 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً - ىمكغَتً ، غة نقبلن عن أئمة اللُّ  -رىضًبىوي اللي -
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عىلىٍيًو -لقولو ؛  [ َوِفي ِإْحَدى َوِتْسِعْيَن ِحقََّتافِ ، َوِفي ِستٍّ َوَسْبِعْيَن بِْنَتا لَبُػْوٍف  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 
ـي  ةي كىالس بلى ا تَ نْ ا بِ يهَ فِ فَ  ينَ عِ بْ سَ ًا وَ تّ سِ  تْ غَ لَ ا بػَ ذَ إِ فَ  )): ـ دقة اؼبتقد  كما يف حديث كتاب الص   -الص بلى

ي كحيكً ،  (( لِ مَ ا الجَ تَ وقػَ رُ طَ  افِ قَّتَ ا حِ يهَ فِ ائٍة فَ مِ وَ  ينَ رِ شْ ى عِ لَ إِ  ينَ عِ سْ تِ وَ  ىدَ حْ إِ  تْ غَ لَ ا بػَ ذَ إِ وٍف ، فَ بُ لَ 
 عليو . اإلصباعي 
عىلىٍيًو -لقولو ؛  [ لَبُػْوفٌ  ْيَن َواِحَدٌة فَػَثالُث بَػَناتِ فَِإَذا زَاَدْت َعْن ِمَئٍة َوِعْشرِ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 

ـي  ةي كىالس بلى ي  فِ فَ  ائةٍ مِ وَ  ينَ رِ شْ ى عِ لَ عَ  تْ ادَ ا زَ ذَ إِ فَ )) ـ : دقة اؼبتقد  يف حديث كتاب الص   كما-الص بلى
،  اتو ينى عً بى أرٍ  ثبلثي  ينى حدل كعشر إً كيف اؼبائة ك ،  كقد زادت ىنا كاحدةه  ، (( وفٍ بُ لَ  تُ نْ بِ  ينَ عِ ربَ ل  أَ كُ 

 . وفو بي لى  بناتً  ثبلثي  تٍ فوجبى 
عىلىٍيًو - لقولو؛  [ثُمَّ ِفي ُكل  َأْربَِعْيَن بِْنُت لَبُػْوٍف ، َوِفي ُكل  َخْمِسْيَن ِحقٌَّة  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 

ـي  ةي كىالس بلى ُكل  ي  فِ ائٍة فَ مِ وَ  نَ يْ رِ شْ لى عِ عَ فَِإَذا زَاَدْت )) دقة : الص  كتاب كما يف حديث  -الص بلى
 . (( َخْمِسْيَن ِحقَّةٌ َأْربَِعْيَن بِْنُت لَبُػْوٍف ، َوِفي ُكل  

،  بثمانُتى  الل بيوفً  يتى نٍ بً  ألف  ؛  ةن ق  كحً  وفو بي لى  يتىٍ نٍ فيها بً  فإف   ُتى بلثً كثى  ائةن مً  تٍ فإهنا إذا بلغى  :وتطبيقًا لذلك 
ًحقاؽو ، كيف مائةو  ثبلثي  لبيوفو ، كيف مائةو كطبسُتى  كبنتي  ق تافً حً  كأربعُتى  ، كيف مائةو  ُتى سً مٍ ة خبى كاغبق  

فيها  فيجتمعي ،  ائتُتً مً  لبوفو حىت تبلغى  بناتً  كثبلثي ، ًحق ةه  وفو ، كيف مائةو كسبعُتى بي لى  أربعي بناتً  ُتى ت  كسً 
 وفو .بي لى  ناتً بى  سى طبىٍ  اؽو ، كإف شاء أخرجى ًحقى  أربعى  أخرجى  ف شاءى إف،  افً ضى رٍ الفى 
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__________________________________________________                    
 رِ قَ البػَ  في زكاةِ  َفْصلٌ 

__________________________________________________ 
منا ، اين من هبيمة األنعاـ كما قد  الث   وعي البػىقىري : ىو الن   [ رِ قَ البػَ  في زكاةِ  َفْصلٌ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 

 باغبًراثًة . من قوؽبم : بػىقىٍرتي الش يءى إذا شىقىٍقتيو ، ظبي ي بذلك ألن و يشقُّ األرضى  كىو مشتق  
 السُّنة كاإلصباع . دليلي :  كاة فيوفي وجوب الزَّ  والصلُ 

            قاؿ :  -- يب  الن   سلمو أف  مي لً  فظي كالل   يف الص حيحُتً  -- ر  أيب ذى  : فحديثي  الس نة ا دليلُ أمَّ 
ا َكاَنْت َم مَ عظَ ِة أَ وـَ الِقيامَ  َجاَءْت يَ الَّ اَتها إِ كَ ٍم ال يُؤد ي َز نَ ال غَ ال بَػَقٍر وَ ٍل وَ بِ ا ِمْن َصاِحِب إِ مَ  ))
ا حتَّى ُأوالىَ  يوِ لَ عَ  تْ ادَ ا عَ اىَ ُأخرَ  يوِ لَ ا نَػَفَدْت عَ مَ لَّ كُ ،  ا ْظالِفهَ أَ بِ  َتَطُؤهُ وَ ، ا هَ ونِ رُ قُ تَػْنَطُحُو بِ  َنوُ ْسمَ أَ وَ 

 . ((ى بَػْيَن النَّاِس يُقضَ 
ل  كُ   نْ مِ  ذَ أخُ يَ  فْ أَ )) ه يف زكاة البقر إل اليمن أمرى  -- و الن يبُّ ؼبا بعثى  --عاذ بن جبلو مي  كحديثي 

كحس ن ،  كاغباكمي  ، ارقطٍتُّ كالد   ، كالبيهقيُّ  ، أخرجو اػبمسةي  ((نًَّة ُمسِ  ينَ عِ ربَ ل  أَ كُ   نْ مِ يعاً ، وَ بِ تَ  ينَ الثِ ثَ 
 . اغباكمي  وي حى كصح  ،  هإسنادى  مذمُّ الًت  

        كاحدو من األئمة  كما نقلو غَتي ، كاة فيها على كجوب الز   -رىضًبىهيمي اللي -العلم  كقد أصبع أىلي 
 . -رىضًبىهيمي اللي -
تص  الز   كجوبي ك  ؛  -رىضًبىهيمي اللي -صباىَت العلماء  كىو قوؿي ، دكف الوىٍحًشي  ، باألٍىًلي  منها  كاة فيها ـبي

ـي ، إليها  البقر عند اإلطبلؽ ال ينصرؼي  اسمى  ألف            قيدامةى  عبديالل بني  أبو ؿبمدو  اؼبوفقي  قاؿ اإلما
 ؽ ال ينصرؼي البقر عند اإلطبل اسمى  ألف  ؛ كىو أصحُّ ، أكثًر أىل العلم  : ) كىو قوؿي  -رىضًبىوي اللي -

الز كاة فيها  كجوبي يشمل ك ، .ق اضحية ( يف األي  إليها ، كليست من هبيمة األنعاـ ، كال ذبيٍزئي 
ـي ،  اعبواميسى      كاعبىواًميسي كغَتىا من البقر ،  : ) -رىضًبىوي اللي - قدامةى  الل بني عبدي  أبو ؿبمدو  قاؿ اإلما

فظي  نٍ كلُّ مى   أصبعى  : -رىضًبىوي اللي -كقاؿ ابني اؼبنذرً  ، وي يف ىذا نعلمي  ال خبلؼى  عنو من أىل العلم على  وبي
 ىذا ( اىػ .
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__________________________________________________                         
َعٌة ، َوِفي َأْربَِعْيَن ُمِسنٌَّة ، َوِفي  َعافِ َوَيِجُب ِفي َثالثِْيَن ِمَن اْلبَػَقِر تَِبْيٌع َأْو تَِبيػْ ْيَن تَِبيػْ ثُمَّ ِفي ُكل  ،  ِستػ 

 َثالثِْيَن تَِبْيٌع ، َوِفي ُكل  َأْربَِعْيَن ُمِسنَّةٌ 
                    __________________________________________________

َعةٌ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو             :  -رىضًبىوي اللي - قاؿ اػبليلي  [ َوَيِجُب ِفي َثالثِْيَن ِمَن اْلبَػَقِر تَِبْيٌع َأْو تَِبيػْ
أم و إذا  و يتبعي ألن  ؛ ظبي ي بذلك  :قيل ةن كاملةن ، نى : الًعٍجلي من كلًد البػىقىر ( اىػ ، كىو ما أمت  سى  ) الت بيعي 
 .ًلًصغىرًًه  كرىعىتٍ  سىرىحتٍ 

         عبدالرب  بن أبو عمر يوسفي  قاؿ اغبافظي ، يف ذلك  -رىضًبىهيمي اللي -بُت أىل العلم  كال خبلؼى 
و ما قاؿ كأصحابً  --يب  ةى يف زكاًة البػىقىًر عن الن  : ) كال خبلؼى بُت العلماء أف  السُّن   -رىضًبىوي اللي -
 يف ذلك عندىم سواءه ( اىػ . كالت بيعةي  يف ثىبلًثُتى تبيعه ، كيف أٍربىعُتى ميسن ةه ، كالت بيعي  عاذه : مي 

 نَ مِ )) :  يأخذى  أفٍ  هي أمرى  -- يب  الن   أف   --عاذو يف حديث مي  هي إل ما تقد ـ ذكري  -رىضًبىوي اللي - يشَتي 
 ري كى فيو الذ   ؤخذي اين من زكاة هبيمة األنعاـ الذم يي الث   ، كىذا ىو اؼبوضعي  ((ًا يعَ بِ تَ  رِ قَ بػَ الْ  نَ مِ  نَ يْ الثِ ل  ثَ كُ 

 بنتي ـباضو . ابن الل بيوف إذا مل تيوجدٍ  ذً خٍ اإلبل من أى ـ يف زكاة ما تقد   كاألكؿي 
 فيو بشيءو ، كلو كاف فيو شيءه  مل يأمرٍ  -- ف  الن يب  أل؛ فيو  فبل شيءى  من البقر بلثُتى الث   كما دكفى 

كاغباجةي قائمةه حينما  ، أخَتي البياًف عن كقًت اغباجةً ال هبوزي ت وي عن بيانو ؛ ألن   --النيبُّ  ؼبا سكتى 
ـي -بػىعىث  ةي كىالس بلى على  ة حىت يدؿ  الد ليلي براءةي الذ م   األصلى  عاذان إل اليمن ، كألف  مي  -عىلىٍيًو الص بلى

 . كرضبةه  الث بلًثُتى فهو عفوه من الل ىنا على كاجبو يف البقر إذا كاف دكفى  شىٍغًلها ، كال دليلى 
  .كىي : اليت ؽبا سىنىتىاًف  نٌَّة [ي َأْربَِعيَن ُمسِ فِ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

زئي ،  --عاذو ـ يف حديث مي ما تقد  :  ذلك ودليلُ    . ري نُّ الذ كى سً مي الٍ  كال هبي
َعافِ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو  ْيَن تَِبيػْ  [ َأْربَِعْيَن ُمِسنَّةٌ ثُمَّ ِفي ُكل  َثالثِْيَن تَِبْيٌع ، َوِفي ُكل  ،  َوِفي ِستػ 

، ةو عى أٍتبً  ثبلثةي  ، كيف الت سعُتى  افً ن تى كيف الث مانُتى ميسً ، ن ةه تبيعه كميسً  كيف الس بعُتى ،تىًبيعىاًف  يف الس تُتى  فيجبي 
،  اعو أٍتب فإف شاء أخرج أربعةى ، الفىٍرضىاًف  مائةن كًعٍشرينى اجتمعى  ، فإذا بلغتٍ  ن ةه كميسً  كيف اؼبائة تىًبيعىافً 
يف  يف ركاية أضبدى  --عاذو يف حديث مي  ن اتو ، كقد جاء ىذا الت خيَتي ثبلثى ميسً  كإف شاء أخرجى 

كقياسان على اجتماع ،  ((ُة أَتْػَباع ٍ عَ ربػَ أَ  وْ أَ ، نَّاٍت ُمسِ  الثُ ائٍة ثَ مِ وَ  ينَ شرِ العِ  نَ مِ وَ  ))كفيها : ، ه مسندً 
 يف اإلبل . ٍُتً ضى رٍ الفى 
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__________________________________________________                       
 َوُيْجِزُئ الذََّكُر ُىَنا ، َواْبُن لَبُػْوٍف َمَكاَف بِْنِت َمَخاٍض ، َوِإَذا َكاَف الن َصاُب ُكل ُو ذُُكْورًا

__________________________________________________                         
َوُيْجِزُئ الذََّكُر ُىَنا ، َواْبُن لَبُػْوٍف َمَكاَف بِْنِت َمَخاٍض ، َوِإَذا َكاَف الن َصاُب ُكل ُو  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
 : وىي ثالث، يف زكاة هبيمة األنعاـ  ؤخذ فيها الذ كري اؼبواضع اليت يي  -رىضًبىوي اللي -بُت   [ ذُُكْورًا
 بنتى ـبىىاضو . اإلبل ابني الل بيوف إذا مل هبدٍ : يف زكاة  الوؿُ 

 منها . بلثُتى يف الث   ةً يعى كالت بً  يعً ان بُت الت بً : يف زكاة البقر ـبَت   انيالثَّ 
 وران .كي ذي  : إذا كاف الن صابي  الثُ الثَّ 
كعليو فلو كانت ،  هبدى بنتى ـبىىاضو ال  فيو أى  و ييٍشًتطي كأن  ، و كذكرنا دليلى ، و فقد تقٌدـ بياني :  ا الوؿُ أمَّ 

زً  جى ًر ىبي  أفى  كأرادى ، موجودةن  ا ثبت يف مى لً ؛  منو وي لى بػى قٍ ، كمل هبىيٍز للس اعي أف يػى  هً ابنى الل بوًف ، بدالن عنها مل هبي
ـي - وكفيو قولي ،ـ اؼبتقد   --حديث أنسو  ةي كىالس بلى  ينَ شرِ عِ وَ سًا مْ خَ  تْ غَ لَ ا بػَ ذَ إِ فَ  )) : -عىلىٍيًو الص بلى

              ،  ((ٍر كَ ُبوٍف ذَ ُن لَ ابْ فَ  نْ تكُ  مْ لَ  فْ إِ ى ، فَ ثَ نػْ اٍض أُ ُت َمخَ نْ ا بِ يهَ فِ َثالثِيَن فَ ٍس وَ مْ ى خَ لَ إِ 
ـي -و فقولي  ةي كىالس بلى جاء بصيغة الش رط ، كإذا زبل ف  ((ُن لَُبوٍف ابْ َتُكْن فَ  مْ ْف لَ إِ فَ  )):  -عىلىٍيًو الص بلى

و إن  : وفو ، كلكن قاؿ لبي  بنتي ـباضو عند رب  اؼباؿ كعنده ابني  نٍ ، كلو مل تكي  زبل ف اؼبشركطي  الش رطي 
نعٍ فإذا أحب  إخراجى ، عليو يف األصل  و الواجبي ألن  ؛ لو ذلك  جازى ، ها رجي سيشًتيها كىبيٍ  منو  و مل يبي

 زيو .كهبى 
منها بُت الت بيًع كالت بيعًة   للث بلثُتى  كى الً مى الٍ  الش رعي  : كىو يف زكاة البقر كما قد منا حيث خيػ رى  انيا الثَّ وأمَّ 

 و يف أكؿ الفصل .كما تقد ـ بياني 
ًر ، وران كي كلُّو ذي   : فهو إذا كاف الن صابي  الثُ ا الثَّ وأمَّ  كاف ذلك يف   و كاحدان منها سواءه يف زكاتى  جي فإنو ىبي

 . -رىضًبىهيمي اللي -من أىل العلم  طائفةو  أك الغنم ، كىذا ىو مذىبي ، أك البقر ، اإلبل 
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__________________________________________________                           
 مِ نَ الغَ  في زكاةِ  لٌ صْ فَ 
 َوِإْحَدى َوِعْشرِْيَن َشاتَافِ  مائةٍ َوَيِجُب ِفي َأْربَِعْيَن ِمَن اْلغََنِم َشاٌة ، َوِفي 

__________________________________________________ 
 زً عٍ مى كالٍ شامله للض أف  [ مِ نَ غَ ] الْ  :قولو ،  [ َوَيِجُب ِفي َأْربَِعْيَن ِمَن اْلَغَنِم َشاةٌ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

بأف ، اة الواجبة يف الس ن من أف تكوف على صفات الش   ال بد   اٌة [] شَ  :، كقولو  كىكذا الش اة
 .يان من اؼباعز نٍ أك ثػى ، عان من الض أف ذى تكوف جى 

،           باختبلؼ اؼبرعى  اغبوؿ ، كذلك ىبتلفي  و ألكثرً امً مى تٍ تً باسٍ  فإنو يكوفي  : من الضَّأف ذعُ ا الجَ فأمَّ 
  .هرو شٍ أى  ةً ت  سً  عان دكفى ذى فبل يكوف جى 

  . انيةنة الث  ةن ، كدخل يف الس  نى فهو الذم أمت  سى  :ا الثَػْنُي من الماعز وأمَّ 
 . من العيوب فيها الس بلمةي  كما ييشًتطي 

ى  على مالكها  شاةن ، فبل هببي  الغنم كىو أربعوفى  هبذه اعبملة نصابى  -رىضًبىوي اللي - في اؼبصن   كقد بُت 
ةي - لقولو؛  الت جارةمنها دكفى عيريكض سبة لزكاة هبيمة األنعاـ بالن  ،  اشيءه فيما دكهن عىلىٍيًو الص بلى

ـي  اًة اٍة شَ شَ  ينَ عِ ربَ أَ  نْ صًة مِ اقِ نَ  لِ جُ الرَّ  ةُ مَ ائِ سَ  تْ انَ ا كَ ذَ إِ فَ  )):  ة اؼبتقد ـدقيف كتاب الص   -كىالس بلى
  . (( ابػ هَ رَ  اءَ شَ يَ  فْ  أَ الَّ إِ ، ٌة قَ دَ ا صَ يهَ فِ  يسَ لَ فػَ ،  ةً دَ احِ وَ 
كما سيأيت ، يف نصاهبا إل قيمتها  فإنو يينظري ،  بعُتى األرٍ  دىا دكفى دى كعى ،  ذبارةو  ضى رٍ ا إذا كانت عى أم  ك 

 . -اللً  ةً ئى يٍ شً دبى - جارةً الت   كضً ري و يف نصاب عي بياني 
،  ةدقـ يف كتاب الص  اؼبتقد   -- أنسو  حديثي :  من الغنم يف األربعُتى اة كقد دؿ  على كجوب الش  

  . ((اٌة اٍة شَ شَ  ائةِ مِ وَ  ينَ شرِ ى عِ لَ إِ  ينَ عِ ربَ أَ  تْ انَ ا كَ ذَ ها إِ متِ ائِ ي سَ فِ  مِ نَ الغَ  قةِ دَ ي صَ فِ وَ  ))كفيو : 
 على ىذا اغبكم . -رىضًبىهيمي اللي - كقد أصبع العلماءي 

ـي - ولقولً  [َوِإْحَدى َوِعْشرِْيَن َشاتَاِف  مائةٍ  َوِفي ] : -اللي رىضًبىوي -قولو  ةي كىالس بلى يف كتاب  -عىلىٍيًو الص بلى
 كقد أصبع العلماءي ،  (( افِ اتَ ا شَ يهَ فِ فَ  ينِ تَ ائػَ ى مِ لَ ائٍة إِ ومِ  ينَ رِ شْ ى عِ لَ عَ  تْ ادَ ا زَ ذَ إِ فَ ))  : ة اؼبتقد ـدقالص  

من العيوب   كالس بلمةي ، الواجبةيف اؼبعتربة  الس ن   ا بلوغي مفيه ييشًتطي  اتافً كالش  ،على ذلك  -رىضًبىهيمي اللي -
 كما سبق بيانيوي .
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__________________________________________________                            
 شاةٌ ائٍة ل  مِ ي كُ فِ  مَّ ثُ ، َوِفي ِمائَػتَػْيِن َوَواِحَدٍة َثالُث ِشَياٍه  

__________________________________________________                            
ـي - لقولو؛  [َوِفي ِمائَػتَػْيِن َوَواِحَدٍة َثالُث ِشَياٍه  ] : -رىضًبىوي اللي -قولو  ةي كىالس بلى يف كتاب  -عىلىٍيًو الص بلى
  .(( اٍه يَ شِ  ثُ اَل ا ثَ يهَ فِ فَ  ةٍ ائَ مِ الثِ ثَ  ىلَ إِ  ينِ تَ ائػَ ى مِ لَ عَ  تْ ادَ ا زَ ذَ إِ فَ  )):  ة اؼبتقد ـدقالص  

 على ذلك . -رىضًبىهيمي اللي - كقد أصبع العلماءي 
فيها  فكلما زادت مائةن كجبتٍ ،  أم : تستقرُّ الفريضةي  [ ائٍة شاةٌ ل  مِ في كُ  مَّ ثُ  ] : -رىضًبىوي اللي -قولو 
كذلك لقولو يف كتاب  ؛ففي أربعمائةو أربعي شياهو ، كيف طبسمائةو طبسي شياهو ، كىكذا ، شاةه 

  . ((اٌة ٍة شَ ائَ ل  مِ ي كُ فِ ٍة فَ ائَ مِ ثِ اَل ى ثَ لَ عَ  تْ ادَ ا زَ ذَ إِ فَ  ))دقات : الص  
،  سواءه منها  كاإلناثي  وري الذُّكي : فقاؿ ،  نسى من رأل اعبً  منهم: يف زكاة الغنم  الواجبةي  اةي كىذه الش  
  .من اؼباعز  كالث نيةى ،  من الض أف ، كالث ٍتى  عةى ذى كاعبى ،  عى ذى فيأخذ اعبى 
ة على خبلؼو كاؼبالكي  ، كاغبنابلة ، ة افعي  الش   كىو مذىبي ، ى نثإال األي  ؤخذي ال تي  :قاؿ  نْ ومنهم مَ 
لبيت اؼباؿ كاؼبساكُت من جهة الد ر  كالن سل نثى أحظُّ األي  ألف  ؛  -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -عندىم 

أقول من جهة عمـو  ، كاألكؿي كالبقر  نظرنا إل قياسها على اإلبلر ، كىو أقول إذا خببلؼ الذ كى 
 .الن ص  

ـً رى كال يأخذ الس اعي يف زكاة الغنم كغَتىا من كً  ةي -لقولو ؛ بصاحب اؼباؿ  اؼباؿ ، فيضرٌ  ا عىلىٍيًو الص بلى
ـي كىا فنهاه  ((م هِ الِ وَ مْ أَ  مَ ائِ رَ كَ اؾ وَ يَّ إِ وَ  )):  -- لو بى بن جى  عاذً من حديث مي  كما يف الص حيحُتً -لس بلى

ـً رى كالغنم من الكً ، كالبقر ، اإلبل  كاة من أفضل اؼباؿ ، فإذا كاف صبيعي الز   ذً خٍ عن أى  : منو ، مثل  أيخذى  ا
أنواع  سً فى نػٍ ة ، أك من أى ة ، أك البيختي  أنواع اإلبل العربي   سً فى نػٍ ها من أى أك صبيعي ، ها ظبينان صبيعي  أف تكوفى 

 .كاحدةن منها  ذى خى ودة كالن فاسة أى فإذا كانت كلُّها بصفةو كاحدةو يف اعبى ،  اميسً وى كاعبى ،  رالبق
: قاؿ  نٍ مى  -رىضًبىهيمي اللي - العلماء نَ فمِ :  كأجودي  ها أنفسي بعضي  ها ـبتلفةه كإذا كانت كلُّها كرامان لكن  

 رً دٍ بقى  مث أخذ الواجبى ، استويا قس ط ما بينهما  منو ، فإفً  فيأخذي  وىو القوى، إل األكثر  يينظري 
 كىكذا يف اإلبل .،  طً سٍ ذلك القً  رً دٍ ها بقى قيمتي  ؤخذ شاةه نفيسةه فتي ،  ُتً الى مى بُت الٍ  طً سٍ القً 
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__________________________________________________                      
 َواْلُخْلطَُة ُتَصيػ ُر اْلَمالَْيِن َكاْلَواِحدِ 

                             __________________________________________________
ودة ، على حسب اإلبل من الن فاسة كاعبى  كريبةو   نظرنا إل جذعةو  ةو كريب  جذعةه يف إبلو  تٍ فإنو إذا كجبى 

 ذى وع العزيز أيخً من الن   ككاف البقري ، ةه ن  سً أك مي  ن  سً أك مي ، تبيعه أك تبيعةه  البقر ، فإنو إذا كجبى  كىكذا يف
 على صفة ذلك البقر . الواجبي 

      مريضةن ،  أف تكوفى : مثل ،  على حاؿو ناقصةو  كالغنمي  كالبقري  اإلبلي  فيما لو كانتً  كىكذا اغباؿي 
يبة ، كىذا رً على صفة اؼباؿ كما قد منا يف الكى  الواجبي  ؤخذ القدري يي  ونوعها فإن  أك معيبةن ، أك رديئةن يف 

 . أعلمي  كاللي ، الت ها اؼبطو  بسطً  ؿبلُّ ، ركعه في ك بلؼه ا من حيث الت فصيل ففيو خً أم  ، من حيث اعبملة 
ى  [ َكاْلَواِحدِ َواْلُخْلطَُة ُتَصيػ ُر اْلَمالَْيِن   : ] -رىضًبىوي اللي -قولو  هبيمة زكاة  حكمى  -رىضًبىوي اللي - بعد أف بُت 

  من كاحدو بالش راكة سواءه  ألكثرى  زكاهتا إذا كانت يف بياف عى رى شى ، لشخصو كاحدو  تإذا كان األنعاـً 
 لشخصُتً  الُتً مى ةن باختبلط الٍ في  صٍ ةن كى كمي  كالش راكة يف أعياف البهائم ، أك كانت حي   ةن حقيقي   تكان

ببياف حكم اػبيلطة  ، كقد تأس ى يف ذلك بالسُّنة الص حيحة اليت كردتٍ منهما حبق و  كل    مع سبيُّزً  فأكثرى 
 .يف زكاة هبيمة األنعاـ 

ى  دبثابة اؼباؿ الواحد ،  الٍُتً مى الٍ  على صفتها اؼبعتربة جعلتً  إذا كقعتٍ  اػبيلطةى  أف   -رىضًبىوي اللي - فبُت 
على ذلك كما  الص حيحةي  ، كقد دل ت السُّنةي  ال يكوفأك ،  ٍُتً كى الً ذلك أحظ  للمى  يكوفكيستوم أف 

ـي -قولو  كفيو،  ة اؼبتقد ـدقمن كتاب الص   خارم  يف صحيح البي  ةي كىالس بلى  عُ ال ُيجمَ وَ  )):  -عىلىٍيًو الص بلى
          على تأثَت اػبيلطة يف الز كاة ،  ، فدؿ  اغبديثي  (( ةِ قَ الصَّدَ َة ٍع َخْشيَ ُمْجَتمِ  ينَ ال يُفرَُّؽ بَ ٍؽ ، وَ رِ تَ ُمفْ  ينَ بَ 

  .ا من الز كاة بن رُّ هى تػى  كاف  الٍُت إذامى كأن و ال هبوز إلغاؤىا بتفريق الٍ 
ا عليهما شاةه كاحدةه يًتاد اهًنى  الواجبى  فإف  ، من الغنم  شركفى لو كاف لكل  كاحدو منهما عً  ذلك : ومثاؿُ 

 ألف  ؛ عليهما شيءه  مل هببٍ  ٍُتً الى مى قا الٍ فلو فر  ، الٍُتً مى دبجموع الٍ  اكتملى  ألف  الن صابى ؛ بينهما بالس ويًٌة 
 كلآلخر اثنافً ، ، كىكذا لو كاف ألحدنبا ثبلثةه من اإلبل  الن صابى  منهما ال يبلغي كاحدو كل    نصيبى 

ألف  ؛ على أحدنبا شيءه  ا كجبى مى ، فلو فر قا مالىٍيهما لى ا بينهما بالس وىي ًة يًتاد هًنى لوجبت عليهما شاةه 
 . مل يكتملٍ  الن صابى 
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بإسقاط الز كاة باد عاء  االحتياؿي  و كذلك ال هبوزي بوت اػبيلطة فإن  ذلك يف حاؿ ثي  كإذا كاف ال هبوزي 
كاحدو  على كل   الواجبى  فإف  ، شاةن  لكل  كاحدو منهما أربعوفى  أف يكوفى :  مثل،  الىٍُتً مى اػبيلطة بُت الٍ 

عليهما  و تكوفي السُّعاة فإن   ـدك عند قي  الىٍُتً مى كخلطا الٍ  عيا اػبيلطةى ، فلو اد   نً يٍ دى رً فى نػٍ منهما شاةه إذا كانا من 
 ذلك . رمةى حي  ةي السُّن   تً فبيػ نى ،  الوجو ؽبما من ىذا أحظ   اػبيلطةي  تً فأصبحى ، شاةه كاحدةه 

ى فيو مع كجودىا إذا كاف على الوجو اؼبعترب الذم ال تينفى  اػبيلطة يف الز كاة إمبا يكوفي  اعتبارى  كعليو فإف  
ـي -و رار من الز كاة ، كىذا ىو معٌت قولً ىا مع عدمو بقصد الفً أك ييد عى كجودي  ةي كىالس بلى يف  -عىلىٍيًو الص بلى

 .ِة (( قَ َة الصَّدَ ٍع َخْشيَ ٍؽ ، وال يُػَفرَُّؽ بَػْيَن ُمْجَتمِ ال ُيْجَمُع بَػْيَن ُمْفَترِ )) وَ كتاب الص دقة اؼبتقد ـ : 
 : نوعافِ يف هبيمة األنعاـ  كاػبلطةي 

 الشُّيوع . كخيلطةً  خبيلطة األعياف ، عنها كىي اليت ييعبػ ري ،  : خيٍلطىةي اٍشًتاؾو  الوؿُ  وعُ النَّ 
 . اعًبواًر كاألكصاؼً  خبيلطةً  أيضان  عنها كىي اليت ييعبػ ري ،  حكمي ةه  : خيلطةه  وع الثَّانيوالنَّ 

 : مثلأحدنبا عن اآلخر ،  نصيبي  زي ال يتميػ  ،  فأكثرى  بُت شريكُتً  فيو اؼباؿي  يكوفي  : الوؿُ  فالنَّوعُ 
 أك بقرو ،  يف شراء إبلو  فأكثري  ثنافً ا اشًتؾى ، كىكذا لو كمل يقسموىا اؼباشية إذا ملكها كرثةه عن مور ثهم 

يف عُت اؼباؿ  حص تو من الش ركة ، كىذه الش ركةي  رً دٍ بقى  كل  ، بينهم  شاعه يف ىذا الن وع مي  فاؼباؿي ، أك غنمو 
 رً دٍ بقى  حينئذو كاجبةه على اعبميع كل   ، كالز كاةي  شيوعو  أعيافو ، كخيلطةى  بكوهنا خيلطةى  صفتٍ كلذلك كي 

 منهما نصفي  ككاف لكل  ، أك تبيعةه ، عليهما شاةه أك جذعةه  تٍ حص تو يف ذلك اؼباؿ ، فلو كجبى 
ةي -؛ لقولو  ص تهمار حً دٍ بينهما على قى  ةي يعى الش اة كاعبذعةي كالت بً  كتل تٍ طى س  الش ركة لقي  عىلىٍيًو الص بلى

ـي  نػَ عَ اجَ رَ تػَ ا يػَ نػَُّهمَ إِ فَ  َخِليطَْينِ  نْ اَف مِ ا كَ مَ )) وَ ـ : كما يف حديث الص دقة اؼبتقد     -كىالس بلى ا مَ هُ اِف بيػْ
 . ِة ((يَّ السَّوِ بِ 

 لكل   يكوفي  كتيسمى خبيلطىًة اعًبوار ، كاألكصاؼ ، كفيها، اػبيٍلطىةي اغبيٍكًمي ةي : كىو  الثَّاني ا النَّوعُ وأمَّ 
فسيم يت خيلطة األكصاؼ ، كظبي يت أيضان ، عن نصيب صاحبو  مفصوالن  ان و متمي ز منهما ماليو كنصيبي 

الىٍُتً متميػ   بالشُّيوع ، فكلُّ كاحدو  فيها ليستٍ  خبيلطة اعًبوار ؛ ألف  الش راكةى  زه عن اآلخر ، كىو من اٍلمى
اكره لو فقيل ؽبا خيلطةي ًجوارو  ا كيصًفٍت بكوهنا حيكمي ةن ؛ ألنػ هىا ال تشتملي على الش راكة اغب ،ؾبي ة قيقي  كإمب 

تقديريةن من  راكة فيها الش   ، فكانت كإمبا حىكىمى الش رعي باعتبارىا كالش ركة يف الز كاًة إذا ربق قىٍت شيريكطيها
  . ىذا الوجو
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،  أنواع أمواؿ الز كاة كالن قدينً  بقيةى  وي كمي حي  فبل يشملي ،  بهيمة األنعاـب من اػبيلطة ـبتص   كىذا الن وعي 
 . -رىضًبىهيمي اللي -يف قوؿ طائفةو من أىل العلم  كالث مار اغبيبيوبك ،  الت جارةكض ري كعي 

 : ةٌ ٌة وخاصَّ ا شروٌط عامَّ هَ يػْ عَ وْ لوجوب الزَّكاة في الُخلطة بنػَ  طُ وُيشترَ 
            العلماء  و بعضي فهي شركط كجوب الزكاة يف الس ائمة عمومان ، كنب   :العاّمُة  ا الش روطُ فأمَّ 
ل إ: ما يرجع  ومنهاك ، الً مى إل الٍ  ما يرجعي  : ُشروٍط منها وىي ثالثةُ ، على بعضها  -رىضًبىهيمي اللي -

 .وؾ لي مٍ مى اؼباؿ الٍ 
اًلكىافً : أف يكوف  الوؿُ  رطُ فالشَّ   يًن ، مىاًلكٍُتً ، حير   ا مسلمىٍُتً من أىل كجوب الز كاة بأف يكون اٍلمى

 ثرى أو حينئذو ال فإن  ، ميكاتبان  أف يكوفى  مثل :، نبا من غَت أىل كجوب الز كاة أحدي فلو كاف ، للماؿ 
 ك .الً مى إل الٍ  راجعه  ل  منهما منفردان ، كييزك يو منفردان ، كىذا الش رطي للخيلطة ، كيينظر يف نصيب كي 

 الن صابى  ال يبلغي  ٍُتً الى مى الٍ  كاف ؾبموعي   فلو، باػبيلطة قىٍدرى الن صاب  االفً مى الٍ  : أف يبلغى  الثَّاني الشَّرطُ 
 يبلغي  الُتً مى الٍ  ا إذا كاف أحدي شرطه يف كجوب الز كاة كما قد منا ، كأم   ألف  الن صابى  ؛للخيلطة  فإنو ال أثرى 

  .لعمـو اغبديث ؛ يف نظرم -رىضًبىهيمي اللي - أرجح قولي العلماءيف  و فإهنا تؤثري كاآلخر ال يبلغي  الن صابى 
ـي  ذهيف ى كخالفى  ألحدنبا  أف يكوفى  :ها ومثالُ ،  كاةى الز   فأسقطى  -رىضًبىوي اللي - مالكه  اؼبسألة اإلما

اىا ، كعلى ثى لي على صاحب األربعُت ثػي ،  شاةه  عليهما فتجبي  كفى ري شٍ كاآلخر لو عي ، من الغنم  وفى عي بػى أرٍ 
 . الباقي لثي الثُّ  رينى شٍ صاحب العً 

شرطه يف كجوب الز كاة كما قد منا ،  ألف  اغبوؿى ؛ يف صبيع اغبىٍوؿ  اػبيلطةي  أف تكوفى  : الثُ الثَّ  الشَّرطُ 
ماؿو  يف كل   للخيلطة يف كجوب الزكاة ، كيينظري  ، كحينئذو ال تأثَتى  كاةي الز   فلو كانت يف بعضو مل ذببً 

 حبسبو .
 وؾ .لي مٍ مى إل اؼباؿ الٍ  راجعافً  رطافِ الشَّ  وىذافِ 

ىنا كما قد منا ،  اؼبقصيودةي وار ، كىي اعبً ك  اؼً صى كٍ خبيلطة األى  قةه فهي متعل  :  ةُ الخاصَّ  ا الش روطُ وأمَّ 
ييسم ى  ألف  األكؿى ؛ هبا يف اػبيلطة دكف الن وع األكؿ  العربةى  إف  :  -رىضًبىهيمي اللي - العلماء وقاؿ بعضُ 

م يقصدكف نوعان خاص   -رىضًبىهيمي اللي - العلماءً  شركةن ، كتعبَتي  من الش راكة  اباػبيلطة ىنا فيو إشارةه إل أهن 
بدكف ، كاة يف تأثَتىا يف الٌز  اليت ال إشكاؿى  ةي اغبقيقي   ال الش راكةي ،  الوىٍصفي ةي  ةي اغبيٍكمي   كىي الش راكةي 

 كىو قوؿه كجيوه .، كجود ىذه الشُّركط اػباصة 
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 فيما يلي : بالُخلطة تتلخصُ  الخاصةُ  والش روطُ 
كم أٍ الذم تى  : بضم  اؼبيم اؼبكافي  راحي مي ؤكم إليو كاحدان ، كالٍ الذم تي  حي را مي الٍ  : أف يكوفى  الوؿُ  الشَّرطُ 

رئحط مض حضخضزئ : قاؿ تعال ، يف الليل  كالغنمي  إليو اإلبلي 
(ٔ) . 

 . كاحدان  للر عي لتذىبى  فيو اؼباشيةي  الذم ذبتمعي  مىٍسرحي الٍ  : أف يكوفى  انيالثَّ  الشَّرطُ 
  . الذم ترعى فيو الس ائمة اؼبكافي  وكى، رعى كاحدان مى الٍ  : أف يكوفى  الثُ الثَّ  الشَّرطُ 
 اين .باألكؿ على الث   وي فينب  ، : إهنما دبثابة الش رط الواحد وقيل 

لب  كىو اؼبكافي ، ٍحلبي مى الٍ  : أف يكوفى  الشَّرط الرَّابع نبا أحدي  كاحدان ، فبل ينفردي  اؼباشيةي  فيوالذم ربي
لى  اإلناءى باٍلمىٍحلىًب  و ، كليس اؼبرادي فيو ماشيتى  بي لً دبوضعو وبىٍ  عن اآلخر ماب فيو الذم وبي  افً ىبلط دبعٌت أهن 

 . فيو هماماشيتً  حليبى 
هما من موضعو كاحدو من ماشيتي  بو أف تستقيى  كاحدان ، كاؼبرادي  ٍشرىبي مى الٍ  : أف يكوفى  الخامسُ  الشَّرطُ 

ب من موضعو دكف أحدنبا بالشُّرٍ  فبل زبتصُّ ماشيةي ، أك حوضو ، أك عُتو ، أك بئرو ، أك سيلو ، هنرو 
 . من أخرل كالث انيةي ، إحدانبا من بئرو  كأف تشربى ، األخرل 
 ىم : أال ينفردى كمقصودي ل ، حٍ الفى  نسي ىنا جً  كاحدان ، كاؼبرادي  لي حٍ الفى  : أف يكوفى  ادسُ السَّ  الشَّرطُ 

 طىٍرؽ ماشيتو بفحلو .بً نبا عن اآلخر أحدي 
راعي أحد  دبعٌت أال ينفردى ، الر اعي  نسي بو جً  الر اعي كاحدان ، كاؼبرادي  أف يكوفى  : ابعُ السَّ  الشَّرطُ 

ا ماشيةه كاحدةه  على رعي اؼباشية فيجتمع الرُّعاةي ،  دباشيتو عن اآلخر الُتً مى الٍ  نبا أحدي  كال ينفردي ، ككأهن 
  .بشيءو  يف رىٍعيوً  عن اآلخر

 افِ الَخِليطَ وَ  )):  -- اللً  قاؿ رسوؿي  قاؿ -- سعد بن أيب كق اصو  حديثي :  في ىذا والصلُ 
بسندو ضعيفو من ركاية  كالبيهقيُّ ،  ارقطٍتُّ ركاه الد   ((الَفْحِل ي ، وَ الرَّاعِ ى الَحْوِض ، وَ لَ عَ  عَ مَ ا اْجتَ مَ 

ـي  ابن ؽبيعةى  ي ، كيف ب يف : الفحل كالر اعً سخ اؼبهذ  كقع يف أكثر ني  : ) -رىضًبىوي اللي - وكمُّ الن   ، قاؿ اإلما
 ىػ .ا ( أكثري  كاألكؿي ، يف اغبديث  ف كإسكاف العُت ، ككبلنبا مركم  لي حبذؼ األبعضها : كالر عٍ 

 
 

                              
 .ٔ: سورة الن حل ، آية /  (ُ)
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 __________________________________________________                             
 باُب زكاِة الُحُبوِب والث مارِ 

 ُقوتاً  نْ كُ تَ  مْ لَ  وْ لَ وَ ، ل ها كُ   الُحُبوبِ جُب في تَ 
__________________________________________________ 

الث اين من أنواع األمواؿ اليت  ىذا ىو الن وعي  [ زكاِة الُحُبوِب والث مارِ  بابُ  ] : -رىضًبىوي اللي تػىعىالى - قاؿ
ـي اؼبوفقي أبو ؿبمدو عبدي  كبو ترجمى ، باػبارج من األرض  ، كىو متعل قه  فيها الز كاةي  ذببي   أضبدى  الل بني اإلما

يف أصل الكتاب ، كيف غَته من اؼبتوف كالعمدة ؛ مراعاةن منو لشموؿ  -رىضًبىوي اللي - اؼبقدسيٌ  قدامةى  بنً ا
 فً دى عٍ مى كالث مار ، أك من غَتىا كالٍ  اغبيبيوبمن فيستوم أف يكوف الباب ألحكاـ اػبارج من األرض 

    كالث مار . وبً بي كالر كاز كمل يعربكا باغبي 
ىذا الن وع ،  كالث مار مراعاةن لؤلصل ، فهيما أصلي  اغبيبيوبيف ىذا اؼبختصر ب -رىضًبىوي اللي - في كعرب  اؼبصن  

 الز كاة يف بعض الشُّركط .                      تلىفه يف إعطائهما حكمى ٍعًدفي كالر كاز ـبي مى كالٍ 
  .طة كالش عَت كغَته ب  ، كفليوسو صبع فػىٍلسو ، كىي تيطلق على اغبًنصبع حى  : الُحُبوبُ و 

 ركع كالن خيل كالت مر ، كالز بيب كغَته .شبرةو ، كىي نًتاج الزُّ  صبعي  : والث مارُ 
، كالسُّنة ، الكتاب  دليلي  : يف كجوهبا األصلي ل ها [ كُ   الُحُبوبِ ي ُب فِ جِ : ] تَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

                                                    .كاإلصباع 
           ، (ٔ) رئحج مث مبهبجتحتختمتهت زئ و تعال : فقولي  : الكتاب ا دليلُ فأمَّ 
كبو فس رىا  كاة يف ىذا الن وع من اػبارج من األرض ، أمره داؿ  على فرضية الز   رئمتهت زئ        و : فقولي 
يف زكاة اػبارج من  كىو القدري الواجبي ، و القرآف ، حيث فس ر اغبق  بًالعيٍشػًر كًنصفً  األمة كترصبافي  حربي 

ة ، بن اغبنفي  ؿبمد ك  ، كاغبسن ، ببن اؼبسيٌ سعيد ك  ، طاككس كالث مار ، كىو قوؿي  اغبيبيوباألرض من 
 .                                  -رىضًبىهيمي اللي - كالض حاؾ ، كابن زيدو 

رئننىنين من ىليلامممرنزنزئ  كقولو تعال :
 اآليةى  ، فعلى القوؿ بأف   (ٕ)

دااٌلن على كجوب الز كاة يف  رئننىنين من زنزئقةه بالص دقة الواجبة يكوف قوليوي : متعل  
 . -رىضًبىهيمي اللي -كافقو  نٍ كمى  يدة الس لماين  بً بعض الس لف كعى  اػبارج من األرض ، كىو قوؿي 

                              
 .ُُْ، آية : األنعاـ / سورة  (ُ)
 .ِٕٔ، آية : البقرة / سورة  (ِ)
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أف  ،  --من حديث أيب سعيدو اػبيدرم   ما ثبت يف الص حيحُتً : منها  فأحاديثي  : ةُ ا الس نَّ وأمَّ 
وب بي ، حيث دؿ  على نصاب اغبي  ٌة (()) ليَس فيَما ُدوَف َخْمَسِة أْوسٍق َصَدقَ قاؿ :  -- يب  الن  

 . كالث مار كىو طبسةي أىٍكسيقو 
  :  --، قاؿ قاؿ رسوؿ الل  خارم  يف صحيح البي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عبدالًل بن عمرى  كحديثي 

  . )) فيما َسَقِت السََّماُء ، أو كاَف َعَثري ا الُعْشُر ، وفيما ُسِقَي بالنَّْضٍح ِنْصُف الُعْشِر ((
 . سلمو يف صحيح مي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-جابًر بن عبًدالل  حديثي :  وُ ومثلُ 

إل  --يبُّ ًلم ا بعثػىهيما الن   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-ميعاًذ بن جبلو ، كأيب ميوسى األشعرم   كحديثي 
ِة ، ِة : الِحْنطَ عَ ربػَ ِه الَ ذِ َة ِإالَّ مْن ىَ قَ )) فأمَرىم َأالَّ يأُخُذوا الصَّدَ هم : اليمن ييعل ماًف الن اسى أمرى دينً 

 كصح حو . ، ركاه اغباكمي   يِب ((الزَّبِ التَّمِر ، وَ يِر ، وَ الشَّعِ وَ 
ت مر كال ، كالش عَت ، على كجوب الز كاة يف اغبًنطة -رىضًبىهيمي اللي -العلم  فقد أصبع أىلي  : ا اإلجماعُ وأمَّ 

 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -نبا اؼبنذر ، كغَتي  عبدالرب  ، كابني  ابني  كالز بيب ، كحكاه اغبافظي 
، كالدُّخن ، كالبىاًقبل ،كاأليرز ، كالش عَت ، كاغبًٍنطًة   ل ها [كُ   ي الُحُبوبِ : ] فِ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
 .  العموـى  يفيدي  : ] كل ها [ -رىضًبىوي اللي -و فقولي ، وب بي كسائر اغبي ،  صً كاغًبم  
كالش عَت ، ، كاغبًٍنطة   وته ما ىو قي  منها : وبُ بُ الحُ  ُقوتًا [ نْ كُ تَ  مْ لَ  وْ لَ ] وَ : -رىضًبىوي اللي -قولو 

 ، كاأليٍرًز ، كالدُّخًن ، كالذُّرة .                                                       تً سُّلٍ كال
ا ؛ س ، كاغًبم ص ، كالفيوؿ ، كظبي يت بالًقٍطني ات كالبىاًقبل ، كالعىدٍ ٍطنٌياًت :  ما ىو من القً  ومنها : ألهن 

 منها بيته . تػىٍقطيني يف البييوًت ، فػىقىل  أف ىبلوى 
ـي  وبُ بُ الحُ  وقد تكوفُ  اراتو ييستصلح هبا الط عا  .كالكىرىاكيا ، : كالكيٍسفىرة ، كالكىمُّوف  أبازيرى كهبي
 بيذكران : كًبٍذًر الًكت اف ، كًبٍذًر اػبًيار ، كبذر الًقث اء . وقد تكوفُ 
ميس ، كالس مًسم .طي كالقيرٍ ، ب  الر شاد ، كالًفٍجل وب البػيقيوؿ ، كحى بي من حي  وقد تكوفُ   م ، كالًتُّ

  أكيوًؿ ؛ فتشمل حىت الز كاة كاجبةه يف صبيعها ، كال زبتصُّ باٍلميٍقتىاًت ، كال باؼب أف   -رىضًبىوي اللي -فبُت  
 ب  الر شاد ، كما ال يػيؤٍكلي كبذكر الًفٍجًل ، كالًكت اف كغَتىا .ما ييتداكل بو كحى 

 -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -من األصحاب  وي كافقى  نٍ كمى  حامدو  الل بنً أيب عبدً  ( إل خبلؼً  وْ لَ كأشار بػ) 
 ، كىو قوؿه  -رىضًبىهيمي اللي -الشافعية  فيما ليس بقيوتو كال إداـو من اغبيبيوب ، كىو مذىبي  بأهنا ال ذببي 

 . على كجوب الز كاة فيهامرجوحه ؛ ؼبخالفتو لعمـو الن ص  يف الكتاب كالسُّنة الد اؿ  
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 رُ يُدَّخَ اُؿ وَ ي ُكل  َثَمٍر ُيكَ فِ وَ 

                            __________________________________________________ 
كالفيستق ، كالبيندؽ ، كالت مر ، كالز بيب ، كالل وز ُر [ يُدَّخَ اُؿ وَ ي ُكل  َثَمٍر ُيكَ فِ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

 الذم ييكاؿي . ككبوه من الث مر
 تقاؿ ، كاؼبٍوًز .اح ، كالربي فيو ، كالتػُّف   كيبلن فبل زكاةى مى  نٍ فأم ا إذا مل يكي 

دل ت على زبصيص  فيها ؛ كذلك ألف  السُّنةى  فبل زكاةى  كاتً رى ضٍ كالث مار ما عداىا من اػبي  اغبيبيوبكخرج ب
ةي -يف قولو  يلً كً مى الز كاة بالٍ  ـي عىلىٍيًو الص بلى            اػبيدرم   من حديث أيب سعيدو  كما يف الص حيحُتً   -كىالس بلى

--  : َيلً كً مى فدؿ  على زبصيص كجوب الز كاة يف الٍ  ٌة (()) لَْيَس فيَما ُدوَف َخْمَسِة أْوُسٍق َصَدق 
من الفواكو ، كاػبيضركات ، كالبػيقيوؿ كالثُّـو كالبىصىل ، كأكراًؽ  اػبارج من األرض دكف غَته فبا ال ييكاؿي 

 الٌشجر كورًؽ الس در كالكىافيوًر كغَته .
 وب ، سواءه كاف فبا ييؤكلي قيوتان بي يف اػبارج من األرض من اغبي  كاةي الز   كعلى ىذا القوؿ فإنو ذببي 

ب  كالفيوؿ كاللُّوبيا ، أك كاف مأكوالن للد كاء كحى  كاغبًنطة كالش عَت ، أك كاف من الًقٍطنٌياًت كالعىدىسً 
الر شاد ، كاغبب ة الس وداء ، أك كاف مأكوالن تفكُّهان كالفيٍستيًق ، كالبػيٍنديًؽ ، كالل وز ، أك كاف غَت مأكوؿو  

ـ  على ىذا  اغبيبيوبكبذكًر الًفٍجل ، كالًكت اف كغَته من الزُّركع ، فاغبكم بوجوب الز كاة يف   القوؿ عا
  .فيها شامله عبميع ما ييكاؿي منها 

 يل ىلزئ  من نص  الكتاب كالسُّنة ، كذلك يف قولو سبحانو : اؼبستفادي  العموـي  ىذا القوؿ : ودليلُ 

رئين ىن نن  من  زن ممرن ام
(ٔ) . 

ـي -كقولو  ةي كىالس بلى ليَس  )):  --كما يف الص حيحُت من حديث أيب سعيدو اػبيدرم    -عىلىٍيًو الص بلى
ـ  ييوجبي  ٌة ((فيما دوَف َخْمَسِة أْوُسٍق َصَدقَ    .كالث مار  اغبيبيوبيف كل  مكيلو من  الز كاةى  فإن وي عا

  الل  قاؿ قاؿ رسوؿي  خارم  يف صحيح البي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عبًدالل بن عمرى  حديثً  وـي مي عي  وُ ومثلُ 
--  : َْكاَف َعَثري ا الُعْشُر ((  )) ِفيَما َسَقِت السََّماُء أو .  

                              
 .ِٕٔ، آية : البقرة / سورة  (ُ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٜٖ     

 

 

ابًر بًن عبدالل  حديثي  وُ ومثلُ   -- يبُّ حيث مل يفر ؽ الن  ، سلمو يف صحيح مي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-جى
 أك غَت مأكوؿو .، فيهما بُت حب  مأكوؿو 

فرؽو بُت نوعو  ض دكفى وب اػبارجة من األر بي يف اغبي  الز كاةى  يف الكتاب كالسُّنة تيوجبي  فهذه العيميوماتي 
 منها كآخر .

    كاف من شبر الن خيل ، كالت مر جبميع أنواعو ،   كيبلن ، سواءه و إذا كاف مى زكاتي  فإنو ذببي  : ا الثَّمرُ وأمَّ 
 . اغبيبيوبنب جبميع أنواعو ؛ لعمـو الكتاب كالسُّنة كما قد منا يف أك من العً 

رً  يبكني  كىو أف  العموـى  : وىنا يرُد اإلشكاؿُ  و جي أف ييستدؿ  بو على كجوب الز كاة يف صبيع ما زبي
اٍلمىًكيلًة ، فلماذا قػيٍلتيٍم  غَتى  كالبػيقيوؿى ،  كاػبضركاتً ،  من الزُّركع كغَتىا ، فيشمل ذلك الفواكوى  األرضي 

 كيبلن ؟بتخصيص الز كاة يف اػبارج من األرض إذا كاف مى 
 وي كقد بُت  أن  ، أصله يف نصاب اػبارج من األرض  --أيب سعيدو اػبيدرم   أف  حديثى  : والجوابُ 

الذم بلغ  الز كاة يف ىذا الن وع من اػبارج من األرض كىو اؼبكيلي  حىٍصرى  طبسةي أىٍكسيقو ، كىذا ييفيدي 
و طبسةى أىٍكسيقو ، كأم    فكلُّ خارجو من األرض  ، ا غَتي اؼبكيل فإنو مل يدؿ  الش رعي على نصابو فيو معُت 

فيو ًإال  ما كاف  ال زكاةى فإن وي كاػبيضركاًت ، كالبيقوًؿ غًَت اٍلمىًكيلًة ، كأكراًؽ الن باًت  ال ييكاؿ كالفىواًكًو ،
 ؛ إعماالن ؽبذا األصل . كاةى فيو الز   منها مىًكيبلن ميد خران ، كورًؽ الس در كاػبىٍطًمٌي فإف  

على اختصاص الز كاة دبا كاف  --اللة حديث أيب سعيدو اػبيدرم  من دً  وينبني على ما سبق
كاعبىوز ، كنص  عليو ، كعيل ل بأن و معدكده ، كاػبىوخ   يلً كً مى كجوب الز كاة يف غَت الٍ  مكيبلن : عدـي 

ثٍػرىل ، اص كاآلج    ةو .               كاٍلًمٍشًمش ، كالت يًت كالتُّوًت ككبوه ؛ ألهنا ليست دبًكيل، كالكيم 
قي ليس مرادان من عمـو اآلية يٍ سً التػ وٍ  وي على أف  ما ال يدخلي  --أيب سعيدو اػبيدرم   كقد دؿ  حديثي 

 ا .ون غٍ األىٍكسيق لى  ري كٍ كاػبرب ، كإال لكاف ذً 
االد خار يف الث مار يف اؼبذىب فإنو مبٍت  على أف  البقاءى يف اٍلميعىش راًت منز ؿه منزلةى اغبىٍوًؿ يف  عتباري أما اك 

 االد خارى  اعتربكايف الن قدين كاؼباشية اغبىٍوؿى ، كذلك  كاؼباشية ، فكما أف  الش رعى اعتربى  غَتىا من الن قدينً 
 . مالي تيوي كنفعيوي كالذم ييد خري  منها مل تكتملٍ  ، خاصةن كأف  الذم ال ييد خري كالث ماًر اٍلمىًكيلًة  اغبيبيوبيف 
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 __________________________________________________                        
 وُغ نصاٍب قدرُُه ألٌف وستمائِة َرْطٍل ِعَراقيٍّ لُ ويُعتبُر بػُ 

__________________________________________________ 
          بعد أف بُت   وُغ نصاٍب قدرُُه ألٌف وستمائِة َرْطٍل ِعَراقيٍّ [لُ : ] ويُعتبُر بػُ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

  . الن صاب فيها رً دٍ ، شىرىعى يف بياف قى  فيها الز كاةي  كالث مار اليت ذببي  اغبيبيوب أنواعى  -رىضًبىوي اللي -
أف   يف الص حيحُتً  --كما يف حديث أيب سعيدو اػبيدرم    ةي السُّن   في تحديد نصابها : والصلُ 

 . )) لَْيَس فيما ُدوَف َخْمَسِة أوُسٍق َصَدقٌة ((قاؿ :  --الن يب  
ارج من األرض من نصاب اػب رً دٍ يف ربديد قى  -رىضًبىهيمي اللي -أصله عند أىل العلم  فهذا اغبديثي 

أٍربعةي أٍمدادو دبيد   والصَّاُع النَّبوي  : ، ستُّوف صاعان نبوي ا والَوْسُق : ،وب كالث مار كىو طبىٍسةي أٍكسيقو بي اغبي 
 ال مٍقبيوضىتىُت كال مىٍبسيوطىتىُت ، كىذا ىو مذىبي  اؼبتوس طتػىٍُتً  نً يٍ دى : ًمٍلءي اليى كىو ،  --الن يب  

، فيكوف الن صابي : ثبلشبائة  -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -كاغبنابلة ، ة كالش افعي  ، ة اعبمهور من اؼبالكي  
 ميد  . يتٍ ائى باألمداًد ألفان كمً  صاعو ، كيكوفي 

، كىو  -رىضًبىهيمي اللي -طبسةي أرطاؿو كثلثو بالعراقي  يف قوًؿ طائفةو من أىل العلم  : وي  بِ النَّ  والصَّاعُ 
 مائًة رىٍطلو بالعراقي  .ؾبموعي الن صاب ألفان كًستى  ، كعليو فيكوفي  -رىضًبىوي اللي -الذم مشى عليو اٍلميصىن في 

ل ريطىبان ، كال بػىلىحان كىو ما ييسم ى ران ، كال يػيؤىد  ل سببكماؿ استوائو كييبًسو ، فيػيؤىد  يف شبر الن خيل  كالعربةي 
 . -رىضًبىهيمي اللي -صباىَت العلماء  بالبيسىًر ، كىو مذىبي 

               . بً كال ييؤد ل من الًعنًب الر طٍ  عد يػيٍبًسًو كصَتكرتو زىبًيبان ،الواجبى فيو ب منبي فإنو يػيؤىد  العً  وي كمثلي 
فيو بعد يػيٍبًسًو كاٍشًتداًده ،كتٍصًفيتو طبسةي أكسيقو على ظاىر حديث أيب سعيدو  الواجبى فإف  اغبىبُّ أم ا ك 

 ـ .اؼبتقد   --اػبيدرم  
ا أك تقريبنا ييعترب الذم ذكركه بالر طل العراقي  ىذا الت قديري ىل ك                عند أىل العلم وجهافِ ؟  ربديدن

ـ يف ما تقد   وُ ومثلُ فيو ،  اليسَتي  الن قصي ايغتيًفرى فيو أنو إذا كاف تقريبان  الخالؼ : وفائدةُ ،  -رىضًبىهيمي اللي -
 .( كتاب الط هارة ) يف  -رىضًبىهيمي اللي -ة كاغبنابلة افعي  ل تًُت عند الش  ربديد القي 
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 __________________________________________________                          
 ُتَضم  ثمرُة العاـِ الواحِد بعُضها إلى بعٍض في َتْكميِل الن صاِب ، ال جنٌس إلى آخرَ و 

__________________________________________________                            
: ] وُتَضم  ثمرُة العاـِ الواحِد بعُضها إلى بعٍض في َتْكميِل الن صاِب ، ال جنٌس  -رىضًبىوي اللي -قولو 

كاحدو ـبتلًف األنواع كالت مر ، كحينئذو  العاـ الواحد قد تكوف من جنسو  شبرةى  من اؼبعلـو أف   إلى آخَر [
ةو ، أـ نضمُّ ب عضىها إل بعضو كنعتربيىا دبثابة يىرًدي السُّؤاؿي عن حكمها : ىل نعتربي كل  نوعو على ًحدى

ك يىٍت زكاةى الن وع فإذا بلغت الن صابى زي ، نا نضمُّ بعضىها إل بعضو أن   -رىضًبىوي اللي -الن وع الواحد ؟ فبُت  
 الواحد ، بشرط أف تكوف من نفس العاـ .

ًٍر البػىٍرحً  ًٍر العىٍجوىًة ، كمثلها من سبى ًٍر السُّك رم  ، ضيم ت فلو كاف عنده مائةي صاعو من سبى ي  ، كمثلها من سبى
 تاج العاـ الواحد .                       بعضيها إل بعضو ، كحيًكمى باكتماؿ الن صاب ككجوب الز كاة ما داـ أهنا من نً 

مائيت صاعو ،  ي  مائةى صاعو ، كآخر كاغًبجىازًم  يفً ب فلو بلغ الز بيبي منو من نوعو كالش رً نى كىكذا يف العً 
 حكمنا باكتماؿ الن صاب ككجوب الزكاة ما داـ أنو نًتىاجي عاـو كاحدو .

        وب ييضىمُّ بعضيها إل بعضو يف تكميل الن صاب على خبلؼو مشهورو بُت العلماء بي كىكذا يف اغبي 
فقاؿ بضم  ، ه قي دى  نٍ مى  ومنهم،  اغبكمى  أطلقى  نٍ مى  فمنهم :فيما ييضىمُّ منها كما ال ييضىمُّ  -رىضًبىهيمي اللي -

 الش عًَت إل اغبًٍنطىًة كالًقٍطًنٌياًت بعًضها إل بعضو .
كعليو فلو كاف نًتىاجي نوعو من اغبًٍنطىًة مائةن كطبسُتى ، كمثلها من نوعو آخر ، ضىمىٍمنىانبا إل بعًضهما 

تيضىمُّ أنواعيوي بعضيها إل بعضو ، كمثلو كاة ، كىكذا الش عَت كحكمنا باكتماؿ الن صاب ككجوب الز  
                              .كالًقٍطًنٌياًت كاألبىازير ما داـ أنو ؿبصوؿي موسمو كاحدو  اغبيبيوبه من سائر األيٍرزي كغَتي 

خر يف كلو كاف للش خص بستافه باغبجاز ، كبستافه بنىٍجدو فيهما لبله ، فإنو يىضيمُّ شبرةى كل  منهما لآل
غبجازي أشدُّ حرارةن تكميل الن صاب ، كال ييؤثػ ري اختبلؼي البلد كال تأخُّري نيٍضًج أحدنبا عن اآلخر ، فا

 . للمالك الواحد كىو أعجلي منها يف االستواء كالنٍُّضًج ، كذلك ال ييؤث ر يف شبرة العاـ الواحدمن قبىٍدو ،
بلًف ، كىو ًسٌتةي أشهرو ، فبل ييضىمُّ صىٍيًفي  منها إل صٍ فى  -اللي  رىضًبىهيمي -كأقلُّ العاـً عند بعض أىل العلم 

 ًشٍتًوم  ، كال عكسو .
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 __________________________________________________                     
     اُط ، قَّ َيْكَتِسُبو اللَّ فال َتِجُب ِفيَما ، ويُعتبُر أْف يكوَف الن صاُب ممُلوكًا لو وقَت وجوِب الزَّكاِة 

 أو يأُخُذُه ِبَحَصاِدهِ 
__________________________________________________ 

ـِ  -رىضًبىوي اللي -قولو  ومفهوـُ  شبرةي العاـ  أنو ال تيضىمُّ شبرةي عاـو إل آخر ، فلو كانتٍ  [ الواحدِ  : ] العا
شبرةي العاـ األكؿ  ، حىت كلو بقيتٍ  كاةي عليو الز   ها ، مل ذببٍ اين مثلي األكؿ ثبلثةى أىٍكسيقو من الت مر ، كالث  

 فكلُّ شبرةو منهما يعتدُّ هبا منفردةن .، اين إل كقت بيديك  الص بلح يف احملصوؿ الث  
   فإنو كذلك ييضىمُّ لو كاف األكؿي يبلغ الن صابى ، كالث اين ، كإذا كاف ييضىمُّ يف حاؿ تىٍكًميًل الن صاب 

و ، كييزك ى زكاةى اؼباؿ الواحد ما داـ أنو يف عاـو كاحدو ؛ لعمـو اغبديث الس ابق بوجوهبا فيما بلغ ال يبلغي 
 الن صابى .

بعضو يف االستواء ،   كعليو فثمرةي العاـ الواحد حيكميها حيكمي اؼباؿ الواحد حىت لو تأخ ر بعضيها عن
إل بعضو ، كىذا اغبكم كما لو كاف الفارؽي يسَتان يف نيٍضًجها  هايف شبر الن خيل ، فييضىمُّ بعضي كما يقع 
على صحة ىذا  فالقياس داؿ  ،  تزكيتىها زكاةى اؼباؿ الواحد فإنو ال يبنعي  يف البستاف الواحد ؛ كاستوائها

بيٍستىانىاًف أك بىسىاتػىٍُتى يف بيلدافو ميتعد دةو ىبتلف أىكىافي نيٍضًجها  ، كىكذا لو كاف عنده القوؿ كاعتباره
جاًز يىٍسًبقي قبىٍدان بزمافو كاٍسًتواًئها ، فلو كاف عنده لبله باغًبجاز ، كلبله بنىٍجدو ، فإف  نيٍضجى الث مرة يف اغبً 

 ب ، كيعتربيىا دبثابة شبرة البيستاف الواحد .ها لبعضو يف تكميل الن صافيىضيمُّ شبرةى بىسىاتًٍيًنًو فيهما بعضً 
أنو إذا اختلف  -رىضًبىوي اللي -بُت  بو ، استثناءه فبا سبق  : ] ال جنٌس إلى آخر [ -رىضًبىوي اللي -قولو 

كمي  نسي اعبً  لكل  جنسو حبكمو خاص  ، كال تيضىمُّ األجناسي اؼبختلفةي إل بعًضها يف تكميل  فإنو وبي
 . أعلمي  كاللي .  الن صاب ، فبل ييضىمُّ القمحي إل الش عَت ، كال الت مري إل الز بيب

: ييعتربي للحكم  أم ] ويُعتبُر أْف يكوَف الن صاُب ممُلوكاً لو وقَت وجوِب الزَّكاِة [ :-رىضًبىوي اللي -قولو 
ـ  يف ، أف يكوفى مالكان للن صاب كقتى كجوب الزكاة ، مار وب كالث  بي زكاة يف اغبي بوجوب ال   كىذا شرطه عا

شيئان فشيئان ًاحًتيجى  كاغبىب   الث مرةً  نيٍضجي  يقعي الز كاة من حيث األصل ، لكن ؼبا كاف يف الزُّركع كالث مار 
 كاة فيها ، فكونو مالكان للث مرة كاغبىب  دبجرد خركجو كظهوره للت نبيًو على الوقت اؼبعتد  بو لوجوب الز  
 كسبُّوهي  ما مل يىٍأًت كقتي بيديك  الص بلًح ، كىو ًاٍشًتدادي اغبىب  ،، ال يكفي للحكم بوجوب الزكاة عليو 
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___________________ _______________________________                      
 وَلْو نَػَبَت في َأْرِضوِ  وال ِفيَما َيْجَتِنيِو ِمَن الُمباِح ، كالَبْطِم والزَّْعَبِل وِبْزِر َقطُونَا ،

__________________________________________________ 
 -اللً  ةً ئى يٍ شً دبى -كظيهيوري الل وف أك غَته من عبلمات بيديك  الص بلًح يف شبرة الن خل ، كما سيأيت  الًعنىًب ،

 يف أحكاـ بيع الث مار . وبياني 
فلو أنو باع شبرةى البستاف قبل بيديك  الص بلح كما يف الصُّورة اليت هبوز فيها بيعي الث مرة قبل بيديك  الص بلًح ، 

 يبيعى البيستافى مع شبره ، فإنو ال تلزميوي الز كاةي مع أف  الث مرةى كاغبىب  قد خرجا يف ملكو ، لكن   كىي أف
ا الص بلحي فيهما مل يتحق قٍ كاة فيهما كىو كوهني كجوب الز   شرطى  عليو  و فلم ذببٍ تً لكي  مً  حاؿى  ما قد بىدى

 . ؿً وٍ اغبى  الفً وى قبل حى  فيهما ، كما لو باع الس ائمةى  زكاةي ال  
           ىذا ميفىر عه على اُط ، أو يأُخُذُه ِبَحَصاِدِه [قَّ ] فال َتِجُب ِفيَما َيْكَتِسُبو اللَّ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 

ن فكما أن نا نيسًقطي الز كاةى عم  ؛ و للن صاب كقتى بيديك  الص بلح يف الث مرة تً لكي  ما سبق من اشًتاط مً 
 . هك غَت لٍ كىي يف مً  فيها بلحي أف بدا الص   كذلك نيسًقطيها عم ن ملكها بعد، قبل بيديك  الص بلحً باعها 

ؽبا  وي كالتقاطي  الذم يػىٍلتىًقطي اغبىب  كالث مرى ًمٍن ربًت الن خيًل كغَته من اؼبزركعات ىو الش خصي  اُط :قَّ فاللَّ 
ك لٍ ، فهذه الث مرة اليت التقطها بىدىا صبلحيها كىي يف مً  ىانيٍضجيها كاستواؤي  بعد أف يكتملى  إمبا يقعي 

عند  ي ةً كً لٍ تىًقًط ؛ ًلمىا قدمناه من اشًتاط اٍلمً لٍ مي ال على الٍ ، كاةي كاجبةه عليو صاحب البستاف كالز رع ، فالز  
بًإٍرثو أك ًىبىةو أك عىًطي ةو أك ًعوىًض كى الث مرةى بعد بيديك  الص بلًح بشرائها أك لى بيديك  الص بلًح ، ككذلك لو مى 

خيٍلعو أك صيٍلحو أك ًإجىارةو فإف  الز كاةى كاجبةه على اؼبالك األصلي  الذم بىدىا صبلحي الث مرًة كىي يف ملًكو 
 مة من الش راء كاإلرث كغَته .إليو بعد ذلك باألسباب اؼبتقد   تٍ ال على الذم انتقلى 

لًي ةً الباء : ] أو يأُخُذُه ِبَحَصاِدِه [  -رىضًبىوي اللي -قولو   ري دٍ كىو قى  ذببي فيو الز كاةي ؛ أم : يأخذ ما  للبىدى
  . عليو الز كاةي  أيٍجرىةن غبىصىاًدًه ، فإنو ال ذببي بىدىالن ك الن صاب 

ب وي كيعطيو ثبلشبى  على مع مالك البستاف لو اتفقى  ومثاؿ ذلك : رىهي ، أك حى اعو من الت مر ائًة صى أف وبصدى شبى
لصاحب البستاف  تىها كانتلكي  أك اغبىب  ، فإنو ال ذببي عليو زكاةي ىذه األيجرة ؛ ًلمىا قد منا من أف  مً 

 األجَتى . كمل تلزـً ، كى الً مى كاة ، فلزمت الٍ كقتى بيديك  الص بلًح كىو كقت كجوب الز  
: ] وال ِفيَما َيْجَتِنيِو ِمَن الُمباِح ، كالَبْطِم والزَّْعَبِل وِبْزِر َقطُونَا ، وَلْو نَػَبَت في  -رىضًبىوي اللي -قولو 

 ىو اغبب ةي اػبضراءي أك شجرىا . الَبْطُم : َأْرِضِو [



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٗٗ     

 

 

ٍسًبييوشي ، كأف   وي باٍلمىد  كالقىٍصًر ذىكىرى يف اٍلميٍزًىًر : أن   َقطُونَا : وِبْزرُ   ةً قى ب  الزُّرٍ بحرين ييسمُّونو حى ال أىلى  اإٍلً
 بُّ الر بٍػلىة .ره معركؼه كىو حى زٍ ه : بً كقاؿ غَتي 
ارم ، رى يف البػى  تي بي نٍ أم : من بيذيكًر ىذه اؼبزركعات اليت ىي يف األصل تػى  بما َيْجِنيو من المباح والمرادُ 

 جبىٍنًيها . كيبلكها اإلنسافي 
فيو إشارةه إل خبلؼو مذىيب  ، فهناؾ قوؿه آخري بأنو  في َأْرِضِو [: ] وَلْو نَػَبَت  -رىضًبىوي اللي -قولو 

، سواءه  ذببي فيو الز كاةي أنو ال ( اإلنصاؼ ) ، كاؼبذىب كما يف إذا نػىبىتى يف ًمٍلًكًو  ذببي فيو الز كاةي 
هي من مىوىاتو كقػيٍلنىا ال يبلكو إال بأىٍخًذًه ف  .أىخىذىهي ، أك نػىبىتى يف أرًضًو أخذى

يف  اػببلؼي  ككقعى ، الوجوب  فبلوكان لو كقتى  نٍ أنو مل يكي  : في اسقاط الزَّكاة في المسألتينِ  ببُ السَّ و 
 وي تى ي  كً لٍ مً  لؤلرض ال تستلزـي  وي تى ي  كً لٍ مً  بأف  :  يبى جً أي مالكان لؤلرض فيها ، ك  لكونو كافى ؛ انية دكف األكل الث  
 وعى ىذا الن   إف   فكذا ىنا حيثي  و فيها ،بسقوطً  وي للغَت مل يبلكٍ  فيها حب   ا كقع فيها ، كما لو كقعى مى لً 

 بعد أف ال  فبلوكان لو إً  نٍ مل يكي  وي كبدا صبلحي  بنفسو ، فإذا خرجى  وي كمل يزرعٍ  الكي مى الٍ  وي تٍ بً نٍ تػى سٍ من اغببوب مل يى 
 .  أعلمي  كاللي . ؤخذ باغبصاد فكاف كمسألة الل قاط ، كما يي ،  وي كهبنيى  هي وبصدى 
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 __________________________________________________                           
 لٌ صْ فَ 

 وِنْصُفو َمَعها،  نةٍ ؤُ َيِجُب ُعْشٌر فيَما ُسِقَي بال مَ 
__________________________________________________ 

نوعى الواجب زكاتيو  -رىضًبىوي اللي -بعد أف بُت   نٍة [ؤُ : ] َيِجُب ُعْشٌر فيَما ُسِقَي بال مَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
إخراجو من ر الواجب دٍ يف بياف القى  -رىضًبىوي اللي -فيو ، شىرىعى  الن صابمن اػبارج من األرض كقدرى 

 .بذلك --السُّنة عن رسوًؿ الًل  حبسب اختبلؼ سىٍقًيًو ؛ لثبوت ، فبُت  أف  ذلك ىبتلفي  الزكاة منو
رجى عيشيػٍػرىهي . أف  ما سيًقيى منو ببل مىؤينةو كال كىلىفىةو فإنو هببي  -رىضًبىوي اللي -فبُت    على مالكو أف ىبي

  .بالضم  كاإلسكاف للش ًُت ليغتاًف ىو كاحدي العىشىرًة كما أف  اػبيميسى كاحدي اػبىٍمسىًة  والُعْشُر :
 :قاؿ --يف صحيح البيخارم  أف  الن يب   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عبًدالل بن عمر حديثي  ذلك : ودليلُ 

 )) ِفيَما َسَقِت السََّماُء والُعيوُف ، أو َكاَف َعَثري ا الُعْشػُر (( .
)) ِفيَما قاؿ :  --أف  الن يب   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-سلمو من حديث جابًر بن عبًدالل كيف صحيح مي 

 َسَقِت الَنْػَهاُر والَغْيُم الُعُشوُر (( .
فدل ت ىذه السُّنةي الص حيحةي على أف  ما كاف ييسقى من الن خيل كالزُّركع بدكف كىلىفىةو كمىشق ةو فيو العيشري 

 .  َعَثرِي ا (()) ِفيَما َسَقِت السََّماُء ، والُعيوُف ، أو كاَف عنو بقولو :  كىو اؼبعبػ ري 
 هاومثلُ يوف ، قريبان من العي  أن وي ال مشق ةى يف سىٍقًيًو حيث يىًصليو اؼباءي إم ا باؼبطر أك يكوفي  : والمرادُ 

  .عىثىرًي ا  السُّييوحي كالسُّيوؿي كؾبارم اؼبياًه ، أك يكوفي 
ثة اؼبثل   ي عن ابن األعرايب  تشديدي ة ، كحيكً اء كتشديد الت حتاني  بفتح اؼبهملة كاؼبثلثة ككسر الر   والَعَثِري  :

 كرد ه ثعلبه ، كحكى غَتيهي من أئمة اللُّغة ضم  أىك لًًو كإٍسكىافى ثىانًيًو . 
ـي   : ) ىو الذم يىشرىبي بعيريكًقًو من غًَت سىٍقيو ( . -رىضًبىوي اللي -اػبطايبُّ  قاؿ اإلما
ـي  أن و ىو  -رىضًبىوي اللي -عن القاضي أيب يػىٍعلىى  -رىضًبىوي اللي - قيديامةى  بني  اللعبدي  أبو ؿبمدو  اؼبوفقي  كزاد اإلما

فإذا اجتمع ، يف بركةو ككبوىا يصبُّ إليو من ماء اؼبطر يف سىوىاؽو تيشىقُّ لو  عى تنقى الذم يكوف يف اؼبسٍ 
ؼباء ؛ ألن و يػىٍعثػيري هبا مىٍن يبرُّ كىي الس اقية اليت هبرم فيها ا، ) كاشتقاقيوي من العىاثيور  سيًقيى منو ، قاؿ :

 مىؤينةو أك يشربي ) كمنو الذم يشرب من األهنار بغَت : -اللي  وي ضًبى رى - رو جى حى  ابني  اغبافظي  هبا ( ، قاؿ
فيها قريبان من كىٍجًههىا فيىًصلي إليو عيريكؽي الش جر فيستغٍت عن  كأىٍف يػيٍغرىسى يف أرضو يكوف اؼباءي بعيريكًقًو  
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الت فسَت أكل من إطبلؽ أيب عيبػىٍيدو أف  العىثىرًم  ما سىقىٍتوي الس ماءي ؛ ألف  سياؽى اغبديث كىذا ، ي الس ق
ـي  ، فيو ألنو ال زكاةى ؛ لو  لى ككذا قوؿي مىٍن فس رى العىثىرًم  بأن و الذم ال ضبىٍ ، يدؿُّ على اؼبغايرة   قاؿ اإلما

 ال نعلمي يف ىذه الت فرقة اليت ذكرناىا خبلفنا ( اىػ .   : -رىضًبىوي اللي - قدامةى  ابني  اؼبوفقي 
 من الز رع كالش جر : على نوعينِ كعلى ىذا فإف  اغبديثى داؿ  

 ما كاف مىٍسًقي ا بالس ماء . :الوُؿ منهما 
 ما كاف يشرب بعيريكقو من غَت سىٍقيو كىو العىثىرًمُّ .                                                  والثَّاني :
ـي -( يف قولو  وْ أَ فر ؽى بينهما ، كىو ما يدؿُّ عليو العطف بػ)  فاغبديثي  ةي كىالس بلى        :  -عىلىٍيًو الص بلى

 َعَثرِي ا (( . افَ كَ   وْ )) أَ 
العيٍشًر إذا كاف مىٍسًقي ا باٍلمىؤينىًة ،  عليو نصفي  أم : كهببي  : ] وِنْصُفو َمَعها [ -وي اللي رىضًبى -قولو 

 عائده إل العيٍشًر ، كالث اين إل اٍلمىؤينىًة . األكؿي  فالض مَتي 
يف زماننا ما يكوف  وومثلُ فإذا كاف مىٍسًقي ا دبا فيو مىؤينىةه ككىلىفىةه كالس واين كالد كاليب أك بالن ضح بالد لو ، 
اًئًن كاٍلمىوىاًطًَت ، فإنو هببي  ًة للس ٍقًي فبا ييسم ى باؼبكى عليو فيو نصفي العيٍشًر ؛  استخراجو باآلالت اٍلميعىد 

ـي عىلىٍيًو الص بلى -لقولو  )) وما ُسِقَي اؼبتقد ـ :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-يف حديث عبًدالل بن عمرى  -ةي كىالس بلى
  . بالنَّْضِح ِنْصُف الُعْشِر ((

)) وِفيَما ُسِقَي بِالسَّانَِيِة ِنْصُف ـ : اؼبتقد   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كقولو أيضان يف حديث جابًر بن عبدالًل 
  . كاؼبعٌت كاحده  ، الُعْشِر ((

أم : بالس واين كما يف معناىا  )) ِفيَما ُسِقَي بِالنَّْضِح ((: ) قولو  -رىضًبىوي اللي -قاؿ اغبافظي ابني حىجىرو 
 من الس ٍقًي بالد لًو ، كظبي يت اإلبلي نواضحى لنىٍضًحها اؼباءى باستقائها كصب ها ًإي اهي ( اىػ 

كىو أمره ظاىره ؛ ألف  الذم ييسقىى بالس ماء كالعيوف ، ا يف اغبكم كاؼبناسبة كقد فر قت الش ريعةي بينهم
 فيو أكثرى كىو العيٍشري . مشق ةى يف سىٍقًيو فكاف الواجبي  كالعىثىرًم  ال
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 __________________________________________________                         
 وَمَع الَجْهِل الُعْشرُ ، فإْف تَػَفاَوتَا فبَأْكَثرِِىما نَػْفَعاً ، وثالثُة أربَاِعِو ِبِهَما 

                           __________________________________________________
عى يف سىٍقًيًو بُت اٍلمىؤينىًة كعدمها : ] وثالثُة أربَاِعِو ِبِهَما [  -رىضًبىوي اللي -قولو  و فإن؛ أم : الذم صبًي

ى نصفى اؼبد ة بكل  قى أف ييسٍ  مثل :هببي فيو ثبلثةي أرباًع العيشًر ، كىذا يف حاؿ استواء الس قي هبما ، 
فيىتػىقىس طي الواجبي عمبلن دبا دؿ  عليو اغبديث يف كل  ًقٍسطو حبق و ، فيكوف لنصف اؼبد ة اليت ، منهما 

على تىٍشًطًَت اؼبد ة ، كيكوف لنصف اؼبد ة اليت سيًقيى فيها دبىؤينىةو سيًقيى فيها ببل مىؤينىةو نصفي العيٍشًر ، بناءن 
 ربعي العيٍشر بناءن على تىٍشًطًَت اؼبد ة أيضان ، فيكوف ؾبموعيهما ثبلثةى أربىاًع العيٍشًر .

يف حاؿ تفاكت  العربةى  أف   -رىضًبىوي اللي -بُت   : ] فإْف تَػَفاَوتَا فبَأْكَثرِِىما نَػْفَعًا [ -رىضًبىوي اللي -قولو 
اؤيهي ، أك الث مري  بو الز رعي  أف يينظر إل ما يعيشي  كاؼبرادي ، نفعان للن خيل كالز رع  الس قي دبا ىو أكثري  كال  كمبى

 رً ث  ؤى مي ماف الٍ يعتدُّ بعدًد الس قيات ، فقد تكوفي الس قيةي الواحدةي أنفعى من سىٍقياتو كثَتةو ؛ لوقوعها يف الز  
 شهادهًتًم .فهي من اؼبسائل اليت ييرجىعي فيها إل ًة ،رى ك اػبًبػٍ كي بو ذى  كمي وبى  يف احملصوؿ كالن تىاج ، كىذا الن فعي 

ىل ىو  أيُّهما أكثري  فلم نعلمٍ  نا إذا جهلنا اؼبقدارى أم : أن   : ] وَمَع الَجْهِل الُعْشُر [ -رىضًبىوي اللي -قولو 
أك سىٍقيي الن واًضًح كالس واين كاآلالًت ، فإننا نيوًجبي العيٍشر إبراءن للذ م ة ؛ ألف  ، سىٍقيي الس ماًء كالسُّيوًح 

 نىةى الذ م ةى شيًغلٍت حبق  الل فييخرىجي بيقُتو كىو أداءي العيٍشًر ؛ ألن و لىم ا تيق ن ا أنو سيًقيى بالس ماًء كدبا ال مىؤي 
 األصلى كجوبي العيٍشًر لثبوًت ميوًجًبًو . بالن ٍضًح غالبان فإف   يي الس قٍ  نً فيو فقد تيق ن ا العيٍشري ، فإذا مل يكي 
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 _______________________________________________        
، قر  الوُجوُب ِإالَّ ِبَجْعِلَها في البَػْيدِر وال َيست،  وإذا اشتدَّ الَحب  وَبَدا َصالُح الثَّمرَة َوجَبِت الزَّكاةُ 

َلُو ِبَغيِر تَػَعدٍّ منُو َسَقَطتْ   فَِإْف تَِلَفْت قَػبػْ
                          _______________________________________________

 أف   -رىضًبىوي اللي -ه مرادي  الزَّكاُة [: ] وإذا اشتدَّ الَحب  وَبَدا َصالُح الثَّمرَة َوجَبِت  -رىضًبىوي اللي -قولو 
      يف شبرة الن خيل أك الزُّركع  كاغبكم يف ذلك سواءكاة متعل قه بوقت بدك  صبلح الث مرة ، الز   كجوبى 

وب ، فإذا بدا صبلحي شبرة الن خيل يف بستافو كجبىٍت على مالكو الز كاةي ، كىكذا لو تىػمىو هى العنبي اغبيبي  كأ
ٍمنىا بوجوب الز كاة على مالكو .ك   بدا فيو الص بلحي حىكى

 فإذا اشتد ٍت بىدىا صىبلحيها كحىكىٍمنا بوجوب الز كاة على مالكها حينئذو . وبي اغبيبي  وي كمثلي 
و ، كال تكوف على تلزمي  كاةى الز   أك تصد ؽ هبا فإف  ، ها بى ىى أك كى ، ها بعد ذلك أنو لو باعى  ذلك : وفائدةُ 

 بةو أك صدقةو .إليو بشراءو أك ىً  تٍ انتقلى مىًن 
؛  و كجبىٍت عليو الز كاةي كمل تسقطٍ الث مرى بعد بيديك  صىبلًحًو كأعطاه للبهائم كمل يأكلٍ  كىكذا لو أنو قطعى 

ا بًتػىعىد  منو كما سيأيت .  ألف  تػىلىفىهى
كييسم ى باعبىرًين - البَػْيَدرُ ، ا في البَػْيدِر [ : ] وال َيستقر  الوُجوُب ِإالَّ ِبَجْعِلهَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

معي  -كباٍلًمٍربىدً  ٍنًيها أك قىٍطًعها من الن خل ككبوه  ، كتينشري  فيو الث مرةي  : اسمه للمكاف الذم ذبي فيو بعد جى
بيًسطى على كما يف الت مر إذا قيطعت عىرىاًجينيوي ،  ها للهواء حىت تػىٍيبىسى ، كذبف  بتىٍشًميسها كتعريضً 

اغبصَت ككبوه ربت الش مس أك يف الظ ل حىت يىٍكتملى يػيٍبسيوي كهبف  ، كمثليوي العنبي إذا اكتمل استواؤيهي 
 الذم يينشر فيو ييسم ى بالبػىٍيدر سواءه كاف احملصوؿي سبران أك عنبان . ييوضىعي فيو لًيػىٍيبىسى ، فهذا اؼبوضعي 

ذلك مل تػىٍثبيتي يدي  بذلك إشارةن إل اكتماؿ نيٍضًجو حينئذو ، فكأنو قبلى  -رىضًبىوي اللي -كقد عبػ رى اؼبصن في 
اؼبالك عليو ، كلذلك لو تىًلفى احملصوؿي قبل ذلك من غَت تػىعىد  ، كال تفريطو من اؼبالك سقطىًت الز كاةي 

َلُو ِبَغيِر تػَ :  -رىضًبىوي اللي -كىو ما نص  عليو بقولو   التَّعد ي : َعدٍّ منُو َسَقَطْت [ ومثاؿُ ] فَِإْف تَِلَفْت قَػبػْ
        غَت ذلك فإنوأك تػىٍغرًٍيًقًو أك ، بإحراقو  اغبيبيوبأك ، أك يػيٍتًلفى ؿبصوؿى العنب ،  لً أف يىقطىعى شبرةى الن خٍ 

 .عنو الز كاةي يف ىذه اغبالة ، كىكذا إذا فر طى فيو فتعر ض للت لف أك الس رقة مل تسقٍط  ال تسقطي 
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 __________________________________________________       
وإذا َأَخَذ ِمْن ِمْلِكِو َأْو َمَواتِِو ِمَن الَعَسِل مائًة وست يَن رطالً ، وَيِجُب الُعْشُر على ُمستأِجِر الرِض 

 ُعْشُرهُ  عراقي ا ففيوِ 
                    __________________________________________________

        صباىَت العلماء  ىذا ىو مذىبي  :] وَيِجُب الُعْشُر على ُمستأِجِر الرِض [-رىضًبىوي اللي -قولو 
  .من الس لف كاػبلًف  -رىضًبىهيمي اللي -

،  اليت فيًتحىٍت عينػٍوىةن كمل تيقسمٍ  األرض اػبىرىاًجي ًة ، كىي األرضي  مسألةي  مسائل ىذه الجملة : وأشهرُ 
كييقرُّكهنم فيها ما  على أهنا للمسلمُتى  ، أك صاغبهم اؼبسلموفى  أك جىبلى أىليها عنها خوفان من اؼبسلمُتى 

 . -الى عى تػى  اللً  فً ذٍ إً بً -( باب اعبهاد ) ها كما سيأيت توضيحو يف كيدفعوف خراجى ، ا ؤك شا
فإذا كانت األرضي خىرىاًجي ةن كاستأجرىا اؼبسلمي ليزرعها فإف  كجوبى اػبراج عليها ال ييسقط الز كاةى ، 

العيٍشري الز كومُّ يف زرعها ، فبل تعارضى بُت اغبق ُت ؛ الختبلؼ ك فيجب اػبراجي على رىقػىبىًة األرض ، 
ا  .، ًإًذ اػبراجي على الر قػىبىًة ، كالز كاةي على الز رع كالغىل ًة  ميتػىعىل ًقًهمى

 أو َمَواٍت ِمَن الَعَسِل مائًة وست يَن رطاًل عراقي ا ففيوِ ، : ] وإذا َأَخَذ من ِمْلِكو  -رىضًبىوي اللي -قولو 
، كأف  نصابىوي مائةه كستوف رطبلن عراقي ا  كاةي ذببي فيو الز  هبذه اعبملة أف  العىسىلى  -رىضًبىوي اللي -بُت  [  ُعْشُرهُ 

  .كىو ما يعادؿ عشرةن من الًقرىًب 
ًه :،  عن أبيوً ،  ما ريًكمى من حديث عمرك بن شعيبو  في ذلك : والصلُ        )) َأفَّ النَِّبيَّ  عن جىد 

--  ركاه  ِقَرٍب ِقْربٌَة ِمْن أْوَسِطَها ((َكاَف يُػْؤَخُذ في زََمانِِو ِمْن ِقَرِب الَعَسِل ِمْن ُكل  َعْشِر              
 . وأبو عيبػىٍيدو ، كاألثرـي ، كابني ماج

َعاٍف إلى رسوِؿ الِل كالن سائيُّ بلفظ : ، أبو داكدى  وي كأخرجى  ِبُعُشوِر  --)) َجاَء ِىاَلٌؿ َأَحُد بَِني ِمتػْ
ذلك الَواِدي  --َنْحٍل لُو ، وَكاَف َسأَلَُو أْف َيْحِمَي لو واديًا يُػَقاُؿ لو َسَلَبُة ،فَحَمى لُو رسوُؿ الِل 

َكَتَب ُسفياُف بُن َوْىٍب إلى ُعَمَر بِن الَخطَّاِب يسألُُو عن   --فَػَلمَّا ُول ي ُعَمُر بُن الَخطَّاِب 
ِمن ُعُشوِر َنْحِلِو  --ْف َأدَّى إليك َما َكاَف يُػَؤد ي إلى رسوِؿ الِل : إِ  --ذلك ، فَكَتَب ُعَمُر 

 .َغْيٍث يأكُلُو َمْن َيَشاُء (( فَاْحِم لو َسَلبَة ، وِإالَّ فإنَّما ىو ُذبَاُب 
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 __________________________________________________                        
 ِفيِو الُخمُس ِفي َقِليِلو وَكِثيرِه، والر َكاُز : ما ُوِجَد ِمْن ِدْفِن الَجاِىِليَِّة 

__________________________________________________                           
ـ  بوجو مرادي  : ] ِمْن ِمْلِكِو َأْو َمَواتِِو [ -رىضًبىوي اللي -قولو  ب الز كاة ، فيستوم أف ه بو أف  اغبكمى عا

  .مىٍن ييتاجر هبا  يكوف مالكان للن حل كصىنىاًديًقو كما ىو حاؿي 
هي ، فإن وي يف األصل حىبلؿه يبلكو  لوأك يكوف غَتى مالكو  ، كلكن كىجىدىهي يف أرضو مىوىاتو كاعبباؿ فأخذى

يف  أك كىجىدىهي ، فالز كاةي كاجبةه على مىٍن أىخىذى العسلى بالعمل  ، --مىٍن كىجىدىهي كما سبق يف أثر عيمىرى 
 . مواتو ككبوه

ىذا ِفيِو الُخمُس ِفي َقِليِلو وَكِثيرِه [ ، ] والر َكاُز : ما ُوِجَد ِمْن ِدْفِن الَجاِىِليَِّة  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
.      -الى عى تػى  اللً  فً ذٍ إً بً - وي ني يػ  بػى ني ن ًة بذلك كما سى فيو اػبيمسي ؛ لثيبوت السُّ  الواجبي  من األمواؿً  الن وعي 

 ذكرما كجوي  ومن َثمَّ يرُد الس ؤاُؿ :ليس مأخوذان على أن و زكاةه ، كاؼبذىبي على ىذا ،  كىذا الواجبي 
 غبكًمًو يف ىذا الباب ؟  -رىضًبىوي اللي - اؼبصن فً 

انًو ،  وي رىاعىى فيو كونى  -رىضًبىوي اللي -أف  اؼبصن فى  : والجوابُ  مدفونان يف األرض فييستخرج منها عند كٍجدى
 وًب كالث ماًر ؛ ألف  الكل  خارجه من األرض ،كمن مثى  كاف من اؼبناسب ذًٍكري حيكمًو يف باب زىكاًة اغبيبي 

  . الز كاة فيو بسببو غَتً  ظر عن كوف الواجبً الن   بغض  
بذكر اؼبسائل اليت ال يبكن أف تيفردى ببابو أك فصلو ميستقل  يف  -رىضًبىهيمي اللي -كقد جىرىٍت عادةي الفقهاًء 

 لذكرىا فيها . فيها مناسبةه  ؽبا فيلحقوهنا باألبواب كالفصوؿ اليت توجدي  أقرب اؼبظاف  
ًفعىاؿه من الر ٍكًز ، كىو دبعٌت  : ] والر َكاُز : ما ُوِجَد ِمْن ِدْفِن الَجاِىِليَِّة [ الر كاُز : -رىضًبىوي اللي -قولو 

  .مىٍفعيوؿو ، أم : مىرٍكيوزو ، ككتابو دبعٌت مىٍكتيوبو 
  .األرض اٍلمىٍثبيوتي ، كمنو قوؽبم : رىكىزى ريؿٍبىو يػىرٍكيزيه إذا غو ره كأثٍػبىتىوي يف  ومعناه في الل غة :

  . (ٔ) رئ ّٰ ِّ ٰذٰرٰىٌٍَُّّّّزئ  : الص وتي ، كمنو قولو تعال : والر ْكزُ 
  .] ِدْفُن الَجاِىِليَِّة [ : -رىضًبىوي اللي -كىو يف اصطبلح الش رع : كما ذكر اؼبصنف 

ْفُن :   . وحو بي ذٍ ًفٍعله دبعٌت مىٍفعيوؿو ، أم : مىٍدفيوفو ، كًذٍبحو دبعٌت مى  والد 
 ي ًت . مى يف األرض ، كمنو دىٍفني الٍ  كالت غييبي  الس ًتي  في لغة العرب : نِ الدَّفْ  وأصلُ 

                              
 .ٖٗ، آية : مرمي / سورة  (ُ)
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  .هبا ما كاف قبل اإلسبلـ  مأخوذةه من اعبىٍهل ، كاؼبرادي  والَجاِىِليَُّة :
  .ونان يف األرض ألىل اعبىاًىًلي ًة دفي مى  : اؼباؿي اؼبوجودي  وعليو فإفَّ الر كاز ىو

اعبىاًىًلي ة بوجود العبلمات كالد الئًل اليت تدؿُّ على كونو من أمواؽبم ، كالكتاباًت كييعرؼ أن و ألىًل 
ًطُتى كانوا يف اعبىاًىًلي ة ، أك فيها تواريخي اؼبشتملة على أظباًء مي   قديبةه من عصور اعبىاًىًلي ة ، لوؾو أك سىبلى

لوكهم ، أك فيها ريميوزه كنقوشه مي عليها صيوىره لً  أك تكوف عيٍمبلتو كدىرىاىمى كدنانَتى معركفةو لعيصيورىم ، أك
 خاصةه هبم .. ككبو ذلك .

كىذا ، تػىٍغييبىوي يف األرض كىقىعى بفعًل الغَت  بكونو مدفونان دؿ  على أف   -رىضًبىهيمي اللي -كلىم ا عىبػ رى العلماءي 
ٍلقىًة ، فهذا فب ا يػيفىر ؽي بو بُت ؛ خببلؼ اٍلمىٍعدًف الذم ىو موجوده يف األرض بأصل اػبً  ىو الغالب فيو

ًف .  الر كاز كاٍلمىٍعدى
كمل ، قًليًلو ككًثَتًه  يف ، كؼبا كاف ًدٍفني اعباىلي ة ييعامل يف الش رع معاملةى الفىٍيًء بإهباًب اػبيمس فيو 

كإمبا ىو من ،  اةالت خميسى فيو ليس من باب الز ك فيو ًنصىابه كال حىٍوؿه ، دؿ  ذلك على أف   ييشًتطي 
               يف نظرم -رىضًبىهيمي اللي -قولي العلماء  وىذا ىو أرجحُ ،  باب معاملتو معاملة أمواؿ الكفار

 . -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً -
ـ  عند صاحبو يػيزىك يًو يف ك  كال يتكر ري ل  حوؿو زكاةى األمواؿ العامة ،فإذا أيخذ منو اػبمسي صار كاؼباؿ العا

 عليو اػبمسي ، بل ييؤخىذي منو مرةن كاحدةن كالفىٍيًء .
 ما ثبت يف الص حيحًُت من حديث أيب ىريرة  والصُل في ُوُجوب الُخُمِس فيو في قَِليِلو وَكِثيرِه :

--   أف  الن يب --  : ِفي الر َكاِز الُخُمُس ((قاؿ (( .  
ـي  ميعل قان على ىذا اغبديث : ) كبو أخذى صبيعي العلماًء ، كال نعلمى  -رىضًبىوي اللي -اؼبنذر  ابني  قاؿ اإلما

أحدان خالفى إال اغبسنى البصرم  فقاؿ : إف كيًجدى يف أرًض اغبىٍرًب ففيو اػبيميسي ، كإف كىجىدىهي يف أرض 
 العرب ففيو الز كاةي ( . 

ـ  يشمل صبيعى األمواؿ ، كال ىبتصُّ ىذا اغبديث أن وي هببي فيو اػبي  كظاىري  ًثَتًه ، كأن و عا ميسي يف قىًليًلو ككى
ـي -بالن قديًن ، كحيٍكميوي  ةي كىالس بلى ـ  يف كل  كاجدو لو ، سواءه كاف  -عىلىٍيًو الص بلى بوجوب اػبيميًس فيو عا

  .نثى ، فبن ذببي عليو الز كاة أك الران كاف أك أي كى صغَتان أك كبَتان ، ذى 
كاعبىاًىًلي ةي ىنا شاملةه للكيٍفًر جبميع أنواعو ، فيدخل يف ىذا العموـً صبيعي الكيف اًر ، فيشمل الر كازي هبذا 

  . اؼبعٌت أمواؿى أىًل الكتاًب كالوىثىنيًُت كغَتىم
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__________________________________________________                           
 ينِ دَ قْ نػَّ ال زكاةِ  بابُ 

__________________________________________________ 
: أف  ما كاف من ًدٍفًن اؼبسلم  ومفهومو،  -رىضًبىوي اللي -كالر كازي خاص  ًبًدٍفًن اعبىاًىًلي ًة كما ذكر اؼبصنف 

 . -رىضًبىهيمي اللي - كىذا بإصباع العلماء فإن و ال ييسم ى رًكازان ،
الد راىمى  تيوي : نػىقىدٍ  يػيقىاؿي  ؛ ميثػىٌت  النػ ٍقدً :  النػَّْقَدافِ  [ ينِ دَ قْ النػَّ  زكاةِ  بابُ  ] : -رىضًبىوي اللي تػىعىالى - قاؿ

 ا إذا أخرجتي منها الز ٍيفى .تػيهى كنػىقىٍدتي الد راىمى كانٍػتىقدٍ ، ها فانٍػتػىقىدىىا أم : قػىبىضى ، كنػىقىٍدتي لو 
 غى رى ا فػى م  فلى ،  زكاةي فيها ال   من األمواؿ اليت ذببي  الثي الث   وعي كنبا الن  ، الذ ىبي كالًفض ةي  : بالنػَّْقَدْينِ  والمرادُ 

ـى  بى اسى نى ، وبي كالث ماري اين كىو اغبيبي وع الث  من بياف زكاة الن   ى األحكا وع بالن   قةى اؼبتعل   كاؼبسائلى  أف ييبُت 
افً الث    يف ذلك كاضحةه . كاؼبناسبةي ،  الث كىو النػ ٍقدى

  كاإلصباع .، ة ن  كالسُّ ، الكتاب  دليلي :  والصُل في ُوُجوِب الزكاة فيهما
انىوي كىتػىعىالى -فقولو  الكتاب : ا دليلُ أمَّ  رئ ين ىن نن من زن رن ممزئ :  -سيٍبحى

(ٔ)  ،
انىوي كىتػىعىالى -كقولو  رئ رن مم ام يل ىل مل  يك  ىك زئ  :  -سيٍبحى

(ٕ) . 
انىوي كىتػىعىالى - وي قولى  أف  :  اللة منهماالد   ووجوُ   رئ  مل  يك  زئ  كقولو سبحانو :،  رئ      مل رن   زئ:  -سيٍبحى

ـ    . ض ةً كالفً  شامله للذ ىبً  عا
انىوي كىتػىعىالى -كقولو   ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت  زئ:  -سيٍبحى
رئ يف ىف يث

و أن   مى فعيلً ، هبب أداؤيه إال الز كاةى  أنو ليس يف اؼباؿ حق   اللة :الد   ووجوُ  (ٖ)
 . و فرضه أن   على الوعيد على عدـ القياـ بو يدؿُّ  دي كٍ ري باآلية الكريبة ، ككي  اؼبرادي 

ـ  سىلمةى :  فسَتى كقد أك د ىذا الت   تَػْلَبُس  تْ ها كانَ أنَّ : ))  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-ما كرد يف حديث أ
 ((يَس ِبَكْنٍز لَ : إذا َأدَّْيِت زََكاَتُو فػَ  اؿَ ٌز ُىَو ؟ قَ نػْ كَ أَ ، ا رسوَؿ الِل : يَ  تْ الَ ٍب، فقَ ىَ ذَ  نْ مِ  اَأْوَضاحً 

 اغباكمي . وي كصح حى ،  ارقطٍتُّ كالد  ، ركاه أبو داكد 

                              
 .َُّ، آية : الت وبة / سورة  (ُ)
 .ِٓ-ِْ، آية : اؼبعارج / سورة  (ِ)
 .ّْ، آية : الت وبة / سورة  (ّ)
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__________________________________________________                 
رُْبُع الُعْشِر ، وفي الِفضَّة إذا بَػَلْغْت ِمائتْي ِدْرىٍم ، ِمثْػَقااًل  ينَ رِ شْ يجُب في الذَّىِب إذا بلَغ عِ 

ُهما  منػْ
__________________________________________________                            

 مو سلً مي لً  فظي كالل   -- من حديث أيب ىريرةى ،  حيحُتً ما ثبت يف الص  : منها  فأحاديثي  : ةُ ا الس نَّ وأمَّ 
 يوـُ   إذا كافَ الَّ إِ ، د ي منها َحقَّها َما ِمْن َصاِحِب َذَىٍب وال ِفضٍَّة ال يُػؤَ  )) قاؿ : -- يب  أف  الن  

 وَجِبينُوُ  فُيْكَوى ِبَها َجْنُبوُ ،  فُأْحِمَي عليها في نَاِر َجهنَّمَ ، ُصف َحْت لُو َصَفاِئُح من ناٍر  امةِ يَ القِ 
َخْمِسيَن أَْلَف َسنٍة حتى يُػْقَضى بَػْيَن الِعَباِد  ْت لو في يوـٍ كاَف ِمْقَدارُهُ يدَ بَػَرَدْت ُأعِ ا ُكلَّمَ ،   وَظْهُرهُ 

 (( .نَِّة وإمَّا إلى النَّاِر إمَّا إلى الجَ  ى َسِبيُلوُ فيُػرَ 
 لَْيَس فيَما ُدوفَ  )) قاؿ : --يب  أف  الن   --من حديًث أيب سعيدو اػبيدرم   كيف الص حيحُتً 

  (( .َخْمَسِة َأَواٍؽ َصَدقٌة 
(( ِة رُْبُع الُعْشِر وفي الر قَ  ))كفيو : ، يف الص دقة  --يف كتاب النيب   خارم  البي  كيف صحيحً 
 يف ىذا اؼبعٌت كثَتةه . كاألحاديثي 

 . على كجوب الز كاة يف الذ ىًب كالًفض ةً  -رىضًبىهيمي اللي - فقد أصبع العلماءي  : ا اإلجماعُ وأمَّ 
وفي الِفضَّة إذا بَػَلْغْت ِمائتْي ، ِمثْػَقااًل  ينَ رِ شْ ] يجُب في الذَّىِب إذا بلَغ عِ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 

ُهما [، ِدْرىٍم           كىو ؾبمعه عليو بُت العلماء ، الذ ىًب كالًفض ًة  ىذا ىو نصابي  رُْبُع الُعْشِر منػْ
 اؼبؤمنُت عائشةى  ـ  غبديث أي ؛ مثقاالن  كفى ري شٍ ىب عً الذ   أف  نصابى  -رىضًبىوي اللي -فبُت  ،  -رىضًبىهيمي اللي -

 يناراً دِ  ينَ رِ شْ ل  عِ ُذ من كُ يأخُ  كافَ   --يَّ بِ أفَّ النَّ )) :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى كعبدالل بن عي 
أيب  علي  بنً  حديثي  وومثلُ ،  وابن ماج ركاهي  ((ارًا ينَ دِ  اراً ينَ يَن دِ عِ بَ رْ الَ  نَ ومِ ، اٍر ينَ َف دِ صْ دًا نِ اعِ صَ فَ 

يَس في أقلَّ من لَ  )) قاؿ : -- أف  الن يب  كفيو ،  مرفوعان كموقوفان عند أيب داكدى  --طالبو 
عن ، شعيبو  بنً  عمركً  حديثي  وومثلُ (( ، اٍر نَ يػْ ُف دِ صْ ارًا نِ ينَ يَن دِ رِ شْ ٌء، وفي عِ يْ ارًا شِ ينَ يَن دِ رِ شْ عِ 

، وال في أقلَّ  ءٌ يْ البَػَقِر شَ  نَ يَن مِ الثِ يَس في أقلَّ من ثَ لَ  )) قاؿ : -- يب  أف  الن   د هً عن جى ،  أبيوً 
 وي ا قبلى مى كىو يصلحي شىاًىدان لً ، بسندو ضعيفو  ارقطٍتُّ ركاه الد   ((ٌء الذَّىِب َشيْ  نَ ااًل مِ قَ ثػْ مِ  ينَ رِ شْ من عِ 

 من األحاديث .
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كجاء بسندو صىحيحو ، وًؿ بي بالقى  ةي م  األي  وي الذم تػىلىق تٍ ك يف الص دقات لعمرًك بًن حزـو  --كيف كتاب النيب  
يف   دو يٍ بػى أبو عي  وي أخرجى  ((ارًا نَ يػْ َن دِ يْ رِ شْ َغ عِ لُ بػْ ى يػَ تَّ ٌء حَ يْ شَ  وُ نْ ُذ مِ خَ َب ال يُػؤْ فَّ الذَّىَ أَ  )) كفيو :، ميٍرسىبلن 
 بسندو صحيحو ميٍرسىبلن .( األمواؿ ) كتاب 

كشذ  ، ثقاالن مً  ٍشريكفى عً  الذ ىبً  نصابى  على أف   -رىضًبىهيمي اللي -األمصار  كؽبذه األحاديث أصبع فقهاءي 
 . ثقاالن مً  فقاؿ : أربعوفى  -رىضًبىوي اللي -اغبسني 

يناري مً كالٍ  منهما  ل  ما كاحده ، ككي هي كزنػي  -رىضًبىوي اللي - مىٍركافو  اإلسبلميُّ الذم ضىربو عبدياؼبلك بني ثقاؿي كالد 
ـي   -رىضًبىهيمي اللي -اًع العلماءصببإ ييعادؿ كزفى ًدرىمو كثبلثةى أىٍسبىاًع الد رىمً             هي كغَتي  وكمُّ الن   كما نقلو اإلما

 . -رىضًبىهيمي اللي -
           درم  من حديث أيب سعيدو اػبي  ا ثبت يف الص حيحُتً مى لً ؛ ا طبسةي أكاؽو إصباعان فنصابػيهى  ا الِفضَّةُ وأمَّ 
--   يب  أف  الن -- : (( اٍؽ َصَدقةٌ وَ لَْيَس فيَما ُدوَف َخْمِس أَ  )) قاؿ . 

ان  : واُلوقّيةُ   -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-عائشةى  اؼبؤمنُتى  ـ  مو عن أي سلً ا ثبت يف صحيح مي مى لً ؛ تعادؿ أربعُتى ًدٍرنبى
رىًضيى اللي - تْ ا، قالَ َنش  ًة وَ يَّ قِ ُأوْ  ثْػَنَتْي َعْشَرةَ ا َلْزواِجوِ  -- كاَف َصَداُؽ رسوِؿ اللِ   )) قالت :

ُف : ِنصْ  تْ : ال ، قالَ  تُ لْ أبي َسَلمَة : أََتْدِري ما النَّش  ؟ قاؿ قػُ  و بنِ عمرِ  لراوي الحديثِ  -عىنػٍهىا
ان ٍُتى عً بى رٍ أى تعادؿي األيكقٌيةى  فدؿ  على أف  ،  ((مائِة ِدْرَىٍم سُ َخمْ  كَ لِ ذَ فَ ، ٍة يَّ قِ ُأوْ  فيكوف الن صابي ،  ًدٍرنبى

 .ًمائيٍت ًدٍرىىمو من الًفض ة 
يف  -- يب  يف كتاب الن   خارم  يف صحيح البي  --الكو مى  بنً  ا يف حديث أنسً كقد جاء صروبن 

 ِتْسعيَن وِمائٍة الَّ ْف لم َتُكْن إِ فإِ ، ٍم رُْبُع الُعْشِر ْي ِدرىَ تَ ِة في ِمائػَ وفي الر قَ  )) كفيو :، الص دقات 
 . ((ا  أْف َيَشاُء رَبػ هَ الَّ يَس فيها َصَدقٌة إِ فلَ 

 أصبع العلماءي كقد ،  الواجب من الز كاة يف الن قدينً  ري دٍ ىذا ىو قى  ] رُْبُع الُعْشِر [ : -رىضًبىوي اللي -قولو 
من صبيع الن قدين  جي خًر فيي ، ىا يف نصاب الن قدينً ذكري  ـى لظاىر األحاديث اليت تقد  ؛ عليو  -رىضًبىهيمي اللي -

 صابى .منهما بالغان الن   العيٍشًر إذا كاف اؼباؿي  ريٍبعى 
ةو لى مٍ ل  عي فيينظر يف كي ، ىي يف األصل معتربةه برصيدىا من الذ ىب كالفضة  النػَّْقديةُ  الوراؽُ  : مسألةٌ 

كانوا   اسى الن   ةه على أف  ها مبني  و ؛ ألف  حقيقتى فتيزك ى حبسبً  أك الفضةً  ها من الذ ىبً ةو إل أصلً كرقي  
،  كإعطاءي مستندو على دىٍيًنو كىو الوىرؽي الن قدمُّ  بي الن قدينً  سىحٍ  متى  مثي ، وف بالذ ىًب كالًفض ة يتعاملي 

 دً نى تػى سٍ مي  عنو، كال يصحُّ يف الش رع إلغاءي  ضه وى عً  وي ألن  ؛  هً رصيدً  رع مينػىز ؿه منزلةى يف أصل الش   دي نى تػى سٍ مي كىذا الٍ 
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يٍ  فبىًقيى على أٍصًلو حبكًم الش رع ،  ككبلنبا مل وبصلٍ ، اغبق   صاحبً  وً فٍ ، أك عى  نً  بإعطاء الد يٍ ال  إً  نً الد 
؛ جارة كض الت  ري كعي   دً نى تػى سٍ مي  عليو من اعتبار الٍ بٌتى بذلك القوؿ ، كمل ييعتد  دبا يي  بًإٍلغىائًو مل ييعتد   لى يٍ فإذا قً 

 .كأثره  رع لئللغاءً شىٍرعىان ما يدؿُّ على اعتبار الش   تٍ ألن و مل يثبي 
ـي قي كقد أفىت باعتبارىا نػي  يار إبراىيم آؿ الش   بني  ؿبمدي  يخي الش   مةي العبل   ودان اإلما            عودية السُّ يخ مفيت الد 

         : -رىضًبىوي اللي -فقاؿ ، رع الش   صوؿً أي  نبغي كفقى مي ودان ىو الٍ قي ها نػي أصلً  اعتبارى  كبُت  أف  ،  -رىضًبىوي اللي -
عليها  الغالبى  كحيث إف  ؟ وسه ، أك أشبافه لي كضه ، أك فػي ري ىل ىي عي : وًت كي البػىنى  يف أكراؽً  فى لً ختي اي  )
، كمان يف الز كاة كالر با كالص رؼ حي  ا كاألشبافً هى ل فيها إال أنػ   فبل يظهري ، عه عنها ٍر األشباف فهي فػى  في صٍ كى 

 . اىػ (بشرطها  كاةي فتجب فيها الز  
) فهي فرعه عنها ( مث رد   ودان عليو مينػىز الن منزلةى أىٍصًلو بقولً نى تػى سٍ كمي ، نان يٍ ها دى أصلً  اعتبارى  -رىضًبىوي اللي - رى كقر  

 ك أف تيسو غى قاؿ : يلزمي وسه يي لي كضه ، أك فػي ري ا عي هى فالذم يقوؿ : إنػ   ) : القوؿ بعدـ اعتبار رصيدىا بقولو
كلو ، شيءو  ل  كأسلم من كي ، أف تيسم ى نػيقيودان  من اؼبسلكً  فبل أحسنى ، الر با ال بد أنو سيصرفها 

 كىذا أصلي الوضع لو يصَتي ، لو اغبق  أف ييعطىى نػيقيودان  يذىب إل اؼبرجع أف  بالت أصيًل فإن و س بى ولً طي 
ي عن طلب ذلك ككثَته من الن  ، م هي رع فإنو يلزمي على احملاق ة يف الش   ؽبا  ها أف  أصلي  ري أك يتعذ  ، اس هبىٍنبي

كضه ري ا عي هى كال أىفىت هبذا بأنػ  ، ودان قي نػي  نٍ لو مل تكي  قاؿي من ىذه اآلفات يي  ىذا يسلمي  كالذم يفعلي ، ا رصيدن 
 . اىػ (وسه إال بعضي اعبيه اًؿ لي أك فػي 
ى   كال عربةى  حقُّوي  ا لثبتى شرعن  بو لو طالبى  وي كأن  ، ىو األصل  نً يٍ دان بالد  نى تػى سٍ ا مي هى كونػى   أف   -رىضًبىوي اللي - فبُت 

 . الن قدينً ضان عن وى لو يف أصل اغبكم بكوهنا عً  بعدـ الوفاء كال تأثَتى 
 بىذ  لا ةى لز نم ؿي ز  نيي  ونإف أصليو ذىبه  ةً لى فما كاف من العيمٍ ، لُّ عيٍملةو منزلةى رصيدىا كعليو فإنو تػينػىز ؿي كي 

ينى ، ة ة كاألجنبي  كاعبينيًو جبميع أنواعو العربي  ،   ومكح ذي خأيك  جبميع  كالل َتةً ، جبميع أنواعو  ارً كالد 
 ىا .ؿي منزلةى رصيدً فتينز  ، ىا ذىبه كلُّها رصيدي ،  جبميع أنواعو  كالدُّكالرً ، أنواعها

 ياؿً كالر  ،   ولً صٍ أل عه بات عى ر فلا ف  أل اهمكح ذي خأيك  ةً ض  فلا ةى لز نم ؿي ز  نيي  ون  إف فض ةن  وي كما كاف منها أصلي 
ًمثقاالن فيينظىري إل كزف األصل دبا ييعادؿي ًعٍشرًينى ،  ةً ي  قً كاأليكٍ ، جبميع أنواعها  كالد راىمً ، جبميع أنواعو 

من اعبينيهاًت كالل َتاًت كالدُّكالراًت كغَتًىا من العيٍمبلًت الذ ىبي ًة ، كوبتسبي دبا يقابليوي من العيٍملة 
،  األصلية الورقي ة ، فلو كافى ما ييعادؿي كزفى اؼبائىيًت ًدرىمو ىو ثبلثةه كطبسوفى رياالن من رياالًت الًفض ةً 

 مٍن رياالًت الًفض ًة بذلك ، مث يػيٍنظىري يف كزًف كيل  نوعو من الر ياالًت حبسًبًو ،فإن نا كبسبي نصابى الورًؽ 
 . أعلمي  حبساب ذلك . كاللي  صابي فيعرؼ الن  
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__________________________________________________                  
ُهَمارُ ُة العُ يمَ َضم  قِ وتُ ، وُيَضم  الذََّىُب إلى الِفضَِّة في َتْكِميِل الن صاِب   وِض إلى ُكلٍّ ِمنػْ

                     __________________________________________________
 فإذا كاف عنده نصفي  ] وُيَضم  الذََّىُب إلى الِفضَِّة في َتْكِميِل الن صاِب [ : -رىضًبىوي اللي -قولو 

ىو ىذا ك ،ا دبثابة اؼباؿ الواحد مكجعله كاةي عليو الز   تٍ كجبى ، من اآلخر  وي كنصفي ، نبا من أحدً  صابً الن  
 ل  مُّ كي فييضى ،  -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -كاغبنابلة يف اؼبشهور ، ة كاؼبالكي  ، ة اعبمهور من اغبنفي   مذىبي 

         ،  كالن صفً  دُّ بالرُّبعً عتى كيي  ة ،منهما لآلخر باألجزاء كعشرًة مثاقيلى من الذ ىًب كمائًة درىمو من الفض  
 . لؤلكثرً  كاألكؿي ، مُّ هبا ييضى :  وقيل، ال بالقيمة 

 نث مث زث متنتىتيترث  زئ :تعال  وي قولي  :ومن أدلة ىذا القوؿ 
رئ ىثيثىفيف

 رث زئ :مث قاؿ ،  ةى ض  كالفً  ىبى الذ   الل تعال ذكرى  أف   اللة :الد   ووجوُ ، (ٔ)
كاة كاحدان لكانت ىذه الكنايةي راجعةن إليهما إليهما ، فلو مل يكونا يف الز  كذلك راجعه ،  رئ زث

ميا  ) بلفظ الت ٍثنيًة فيقوؿ : ما يف هي حكمى  أف    عنهما بلفًظ اعبنًس الواحًد ثبتى ٌت  فلما كى ،  (كال يػيٍنًفقيوهنى
 . الز كاًة كاحده 

ـي -بقولو :  واستدل وا ةي كىالس بلى يف صحيحو  خارمُّ الذم أخرجو البي  اتيف كتاب الص دق -عىلىٍيًو الص بلى
 ةى اسمه هبمع الذ ىبى أف  الر قى  اللة :الد   ووجوُ ،  ((ِة رُْبُع الُعْشِر وفي الر قَ  )):  -- عن أنسو 

 . -رىضًبىوي اللي - كىو ثعلبه  اللُّغةً  أئمةً  بعضً  قوؿً  على ض ةى كالفً 
كاة منهما كاحدان الز   ري دٍ قى كاف ك ، مان يى هما كاحدان يف كوهنما أشبانان كقً حكمي  ا كافم  لى  وي إن   : وقالوا أيضاً 

م  أحدنبا لآلخر كأجناًس الفض ة هما كاحدان يف كجوب ضى حكمي  أف يكوفى  بى جى كى ، كىو ربعي العيٍشًر 
 كالذ ىًب .

ُهَما [وِض إلى ُكلٍّ رُ ُة العُ يمَ ] وُتَضم  قِ  : -رىضًبىوي اللي -قولو  ، الت جارًة  كًض ىنا عيريكضي اؼبراد بالعيري  ِمنػْ
،  درىمو أخرل  ها مائةى كضه تساكم قيمتي ري كعي ، فلو كاف عنده مائةي درىمو ،  ىٍت  للعهد الذ  ( فيها  أؿْ ) فػػػػ

 كضه ري كعي ، من الذ ىًب  ثقاالن مً  عشرى  طبسةى  هي كىكذا لو كاف عندى ، كىميلى الن صابي بضم  أحدنبا لآلخر 
 

                              
 .ّْ، آية : الت وبة / سورة  (ُ)
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__________________________________________________                  
 هُ وُ حْ نَ وَ ، ْنطَقِة وِحْليُة المِ ، ، وقَِبيَعُة السَّْيِف  مُ اتَ الخَ  ضَّةِ الفِ  نَ ِر مِ ويُػَباُح للذَّكَ 

__________________________________________________                          
زكاةى اؼباؿ الواحد من اعبميعي كزيك يى  ، إل الذ ىبً  اضي بقيمًتهك العر  تٍ ضيم   ،تساكم طبسةى مىثاقيلى 

 . الذ ىبً 
؛  ض ةً ل أف يتخت مى خبامت الفً جي للر   أم : هبوزي ُم [ اتَ الخَ  ضَّةِ الفِ  نَ ِر مِ ] ويُػبَاُح للذَّكَ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 

رىًضيى اللي -من حديث عبًدالل بن عمرى  بذلك كما يف الص حيحُتً  --ة عن رسوًؿ الل لثبوت السُّن  
في َيِد أبي  افَ مَّ كَ في َيِدِه ، ثُ  افَ مًا من َوِرٍؽ ، وكَ َخاتَ  --َذ رسوُؿ الل تَّخَ ا )) قاؿ : -عىنػٍهيمىا

  (( .في َيِد ُعْثَماَف  دُ عْ بػَ  افَ مَّ كَ ثُ ، َر مَ في َيِد عُ  افَ مَّ كَ ثُ ،  َبكرٍ 
،  في َيِميِنوِ  ضَّةٍ ن فِ ماً مِ لَِبَس َخاتَ  -- أفَّ رسوَؿ اللِ )) :  --أيضان عن أنسو  كيف الص حيحُتً 

 (( . ا يَِلي َكفَُّو مَّ ُل ِفصَُّو مِ عَ جْ يَ  افَ كَ   ي  شِ َحبَ  ِفص   يوِ فِ 
فيستوم أف ، كىي إباحةه مطلقةه ، يدؿُّ على جوازه كعدـ كراىيتو  [ ] يُباحُ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
ٍتًم بو ، أك مل يكي  يكوفى  كتػىٍعًبيػٍريهي ؿبتاجان ،  نٍ ؿبتاجان لو كالسُّلطاف كالقاًضي ككبونبا فبن وبتاج للخى

ـي ، على عدـ الفىٍضًل كاالستحباب فيو قيًصدى منو الد اللةي اإلباحة ب   -رىضًبىوي اللي -أضبدي  كلذلك قاؿ اإلما
 . كلكٍن ال فىٍضلى فيو ( اىػ، ) ليسى بو بأسه  : -رىضًبىوي اللي - الس ًجٍستىاين   كما يف مسائل أيب داكدى 

يف  ًلمىا ثبت ؛ ـه عليو ليٍبسيوي ر  ؿبيى  ألف  الذ ىبً ؛ ل سبة للر جي ض ةى باعبواز بالن  الفً  -رىضًبىوي اللي -كخص  
بسبٍع  --َأَمرنا رسوؿ الل  )) قاؿ : -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-من حديث الرباًء بن عازبو  الص حيحُتً 

،  وَنْصِر المْظلوـِ ، ، وإَجابِة الدَّاِعي  ، وِعيادِة المرِيضِ  الَجَنائزِ  أمرنا بات باعِ : ونهانا عن سبٍع 
، ِم الذَّىِب ، وَخاتَ  ضَّةِ ا عن آنيِة الفِ انَ هَ ، ونػَ  ، وَتْشِميِت الَعاِطسِ  ، وَرد  السَّالـِ  ْقِسمِ وإْبراِر المُ 

يَباجِ ،  يرِ رِ والحَ   : ) كظاىري  -رىضًبىوي اللي - رو جى حى  ابني  ، قاؿ اغبافظي  (( ؽِ رَ بػْ تَ ، واالسْ  ي  سِ ، والقِ  والد 
 . ( اىػ كاستقر  عليو األمري ،  األئمةً  كىو قوؿي  حرميي هي الت  الن  

الِِو مَ شِ يرًا بِ رِ حَ  -- ي  بِ َأَخَذ النَّ ))  :قاؿ  --أيب طالبو  من حديث علي  بنً  كيف الص حيحُتً 
ـٌ على ذُُكوِر أُمَّتي  فَقاَؿ : إفَّ َىَذْينِ ، َما َيَدْيِو هِ مَّ رََفَع بِ ثُ ،  َيِميِنوِ وَذَىبًا بِ  ( ، ( مْ نَاثِهِ ِحٌل إلِ ، َحَرا

 ( .نهى عن َخاتِم الذَّىِب ( -- أفَّ النَّبيَّ )) :  --من حديث أيب ىريرةى  كيف الص حيحُتً 
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__________________________________________________                  
 ِوهِ حْ نَ وَ ، كأَْنٍف ،  ٌة ورَ رُ ضَ  يوِ لَ وما َدَعْت إِ ، ُة السَّيِف الذََّىِب قَِبيعَ  نَ ومِ 

__________________________________________________ 
مَّ ثُ ، َذَىبٍ  نْ ا مِ مً َذ َخاتَ تَّخَ ا --يَّ بِ فَّ النَّ أَ )) :  --رى مى خارم  من حديث عي كيف صحيًح البي 

الذ ىًب فدل ت ىذه األحاديث الص حيحة على ربرمي ليٍبًس ،  ((َوِرٍؽ  نْ ا مِ مً َذ َخاتَ مَّ اتَّخَ ثُ ، رََمى ِبِو 
 عىلى الر جىاًؿ .

 فى لً ختي اي ، ةو بفتح القاًؼ ككسر الباًء على كٍزًف سىًفينى :  ةُ ُة السَّْيِف [ الَقِبيعَ ] وقَِبيعَ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
ىي اليت تكوف على  يل :وقِ ، ًمٍقبىًض الس ٍيًف كما يف القاموس  ؼً رى ىي اليت على طى  يل :فقِ : فيها 

 ما ربت شىاًريبىٍ الس ٍيًف . يل :وقِ  ، رىٍأًس قىاًئًم الس ٍيًف كما يف الن هايةً 
ـُ وقاؿ  قاؿ ( ا.ق ، كقولو : الثُّومةي ًض بى قٍ مً ما على الثُّومىًة اليت فىوؽى الٍ )  : -رىضًبىوي اللي -الَخطَّابي  اإلما

 . ا عىلىى شىٍكًلها ( اىػألنػ هى ؛ الس ٍيًف عىلى الت ٍشًبيًو  ةي : ) الثُّومةي قىًبيعى  مً كى حٍ مي يف الٍ 
 --وِؿ الِل سُ ُة َسْيِف رَ ْت قَِبيعَ انَ ) كَ )قاؿ : -- مالكو  بنً  أنسً  حديثي : في جوازىا والصلُ 

 . وي كحس نى  مذمُّ ، كالًت   سائيُّ ، كالن   أخرجو أبو داكدى  (ضًَّة (فِ 
باغبي اصىًة   ةً سم ى عند العام  كتي ، كىي : ما ييشدُّ بو الوسطي  ْنطََقِة [ِة المِ وِحْليَ ]  : -رىضًبىوي اللي -قولو 

ـي كما ذكر  ، كعلى  قوالفِ  ض ةً مأخوذةه من اغبىٍوًص ، كيف جوازىا من الفً  -رىضًبىوي اللي -اػبليلي اإلما
ها على على قياسً  ىا مبٍت  كجوازي  ، عتادً مي ن الٍ فيو ع جي رى فبل ىبيٍ ،  ؼً و بالعيرٍ كنى قي دي م يي هي القوؿ جبوازىا فإنػ  

 كعبىٍرًم العيٍرؼ هبا . ،اػبامت 
كاػبيوذىًة ، ، ًة اعبىٍوشىًن يى لٍ ) كحً  ٍكًض :قاؿ يف الر  ،  رى أم : كبو ما ذيكً  [ هُ وُ حْ نَ ] وَ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 

 اىػ . (  ائًل السُّيوؼً كاػبيف  ، كالر اًف ، كضبى 
 يقوؿ جبوازه . نٍ ٍنطىقًة عند مى مً كالٍ  امتىً على اػبى كىذا كلُّوي مقيسه 

أم :  [ ِوهِ حْ نَ وَ ، كأَْنٍف ،  ٌة ورَ رُ ضَ  يوِ لَ وما َدَعْت إِ ، ُة السَّيِف الذََّىِب قَِبيعَ  نَ :] ومِ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
ا ، كأم   ةً ض  ا جائزةه إذا كانت من الفً هى كأنػ  ، معناىا  ـى كقد تقد  ، ًل من الذ ىًب قىًبيعةي الس يًف ييباحي للر جي 

  .جبوازىا :  يلى فقً ، فيها  فى لً ختي إذا كانت من الذ ىب فقد اي 
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، يل : ابني مالكو كقً ، كىو ابني جابرو ، ة ( رى يػٍ بً ) على كزف كى  ةى دى حبديث مىزًيٍ  القائلوف بذلك واستدؿَّ 
 (ٌة (ضَّ فِ ٌب وَ ىَ ى َسْيِفِو ذَ لَ تِح وعَ وـَ الفَ َة يَ كَّ مَ  -- وُؿ اللِ سُ َل رَ خَ ) دَ ) ًد قيسو قاؿ:بٍ ابني عى  يل :كقً 

 . ليسى بالقوم  ( اىػ هي : ) إسنادي  -رىضًبىوي اللي - عبدالرب   ابني  قاؿ اغبافظي 
(  ط افً ؽى ابني القى دى :) صى يف اؼبيزاف  -رىضًبىوي اللي - كقاؿ اغبافظي الذ ىيبُّ ،  -رىضًبىوي اللي - افً ط  ابني القى  وي كضع فى 

 . ) ىذا ميٍنكره ( اىػ كم على ىذا اغبديث :يف اغبي  -رىضًبىوي اللي - امتًو كقاؿ أبو حى 
 . وً فً عٍ على ضى  -رىضًبىهيمي اللي -عند أىل العلم  كالعملي 

ٌف فيو يْ لو سَ  كافَ   أنَّوُ )) :  --منهم عمري  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -عن الص حابة  بآثارو  واكما استدلُّ 
 ابنً  فً صن  كما يف مي  --يفو نى حي  بنً  لكن صح  عن سهلً ،  هي كمل يصح  إسنادي  (( بٍ ىَ ُك من ذَ ائِ بَ سَ 

  . ((يٍف ِمْسَماَر َذَىٍب نَ حُ  بنِ  لِ هْ ِف سَ يْ ِم سَ ائِ ي قَ فِ  تُ يْ أَ رَ  )): يمو قاؿكً حى  بنً  ثمافى عن عي ، ةى بى يٍ أيب شى 
َفوُ  أفَّ )) :  -- ابً ط  اػبى  بنً  رى مى عي ا الفض ةي فقد صح  عن كأم    ، ركاهي  (( ةِ ضَّ الفِ ًى بِ لّ حَ مُ  افَ كَ   َسيػْ

 -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-، كالزُّبَت بًن العو اـً  --عن أيب بكرو الص ديًق  ، كمثليوي  كالط حاكمُّ ،  البيهقيُّ 
 . هً عند الط حاكم  كغَتً 

أف يت خذى من  لً جي أم : هبوز للر   [ ِوهِ حْ نَ أَْنٍف وَ ٌة كَ ورَ َضرُ  يوِ لَ َدَعْت إِ ا ] ومَ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
اًب كغَتً فلو قيًطعى األنفي تضر رى بدخوؿ الغي ، كاألىٍنًف   هً اذً إل ازب   الض ركرةي  تً عى ما دى  الذ ىبً  ه  بار كالًتُّ

ـى  رُّ ضي فتى  ؽبا رائحةه  ض ةى الفً  ألف   ؛ب لوجود ىذه الض ركرة كاغباجة ىً من الذ   األنفى  ذي خً فيت  ، كاؽبواـً إذا نا
  .الذ ىًب  خببلؼً 
ي فِ  وـَ الِكالبِ يَ  ا ُقِطَع أنُفوُ مَّ لَ  وُ نَّ أَ )) :  --أسعدى  ةى بنً جى فى رٍ عى  ديثً : حب وا على ذلكواستدل  

ركاه  ((َذَىٍب  نْ مِ  هُ ذَ خِ تَّ يػَ  فْ أَ  --ي  بِ النَّ  هُ رَ مَ أَ فَ ،  يوِ لَ فأَنْػَتَن عَ ، ِفضٍَّة  نْ نْػَفًا مِ َذ أَ اتَّخَ فَ ، يَِّة لِ اىِ الجَ 
 . مذمُّ ، كالًت   سائيُّ ، كالن   داكدى  ، كأبو أضبدي 

مقامىو  غَتيهي  قيمٍ كمل يػى ، يجى إل شىد ىا بالذ ىب كشد  األسناًف إذا احتً   [ هِ وِ حْ نَ وَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
 . -رىضًبىهيمي اللي -ابعُت كغَتىم من الس لف عن طائفةو من الت   كىو ؿبكي  ، يف سد  اغباجة 
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__________________________________________________                
د  عَ مُ ا الْ مَ ي هِ اَة في ُحلِ كَ وال َز ، َكثُػَر   وْ بلُْبِسِو ولَ  نَّ هُ تػُ ادَ ْت عَ رَ ما جَ  ضَّةِ والفِ  الذَّىبِ  نَ ساِء مِ اُح للن  بَ ويػُ 
 الَعاريةِ  وِ اِؿ أَ مَ عْ تِ السْ لِ 

__________________________________________________ 
ى َكثُػَر [   وْ بلُْبِسِو ولَ  نَّ هُ تػُ ادَ ْت عَ رَ ما جَ  ضَّةِ والفِ  الذَّىبِ  نَ ساِء مِ اُح للن  بَ : ] ويػُ  -رىضًبىوي اللي -قولو   بُت 

 .سواءه كانت قليلةن أك كثَتةن ،  ض ةً كالفً  بالذ ىبً  ساء أف يتحل ُتى هبذه اعبملة أنو هبوز للن   -رىضًبىوي اللي -
رئحئخئمئهئجبحب جئ ىييي  زئ : قولو تعال : في ذلك والصلُ 

حيث دؿ  على ( ٔ)
فيدخل يف ، ساء للن   الت حلي  الن ساء أف يلبٍسنى اغبيًلي  ، فصارىًت اآليةي أصبلن يف جواز يف  األصلى  أف  

 . كالكثَتى  القليلى  تً فشملى  ،مطلقةن  اآليةي  تً كقد جاءى ،  ض ةي كالفً  عمومو الذ ىبي 
  . ( اىػ كقرأى ىذه اآليةى ،  كاغبريرً  يف الذ ىبً  ساءً ) ريخ ص للن   : -رىضًبىوي اللي -قاؿ ؾباىده 

، ده عليو نعقً كاإلصباعي مي ، ساًء اللةه على إباحة اغبيلي  للن  فيو دً )  : -رىضًبىوي اللي -كقاؿ الكيا الط ربمُّ 
صى  كاألخباري   ى ( اىػ .فيو ال ربي

يف  كاةي أم : ال ذبب الز  الَعاريِة [  وِ اِؿ أَ مَ عْ تِ السْ د  لِ عَ مُ ا الْ مَ ي هِ اَة في ُحلِ كَ ] وال َز  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
ان لبلستعماؿً ساء من الذ ىًب كالفً حيلي  الن   ا للعاري ة أنػ هىا ،  ةً أك العاري   ض ة إذا كاف ميعىد  كاؼبرادي بكونًو ميعىد 

كىذا القوؿي بعدـً كجوًب الز كاة يف اغبيًلي  اٍلميعىد  مث تردُّهي ؽبا ، تيعطيًو لغَتًىا حىت تلبسىوي بديكًف ميقابلو ، 
ـ  اؼبؤمنُتى عائشةى ،  كجابرً  رى مى ىو قوؿ عبًدالل بن عي لبلستعماًؿ  بن عبدالل ، كأنًس بًن مالكو ، كأ

 . -ٍُتى عً صٍبى رىًضيى اللي عىنػٍهيٍم أى -كأظباءى 
ة كىو مذىب اعبمهور من اؼبالكي  ، عيبُّ أيب بكرو الص ديًق ، كقتادةي ، كالش   بنً  ؿبمدً  كقاؿ بو القاسمي بني 

 . -الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً  رىضٍبىةي - كاغبنابلة يف اؼبشهور ة ،افعي  كالش  
ي  يَس في الُحلِ لَ  ))قاؿ :  -- يب  أف  الن   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عبدالل  بنً  حبديث جابرً :  واستدل وا

  : يف سنده بعلتُتً  -رىضًبىهيمي اللي - يف الت حقيق ، كقد تكل م العلماءي  ابني اعبوزم   اغبافظي  وي أخرجى  (( اةٌ كَ َز 
  (أ.ق ؾبهوؿه ) :  -اللي  مى هي ضًبى رى - هي كغَتي  البيهقيُّ  اغبافظي  قاؿ، وبى أيٌ  ةى بنً يى افً من ركاية عى  وي أن   الولى :

قاؿ ، بو (  ال بأسى  م  رً صٍ فيو : ) ىو مً  -رىضًبىوي اللي - رعةى أيب زي  اإلماـ عن ىذه العل ة بقوؿ يبى جً كأي 
 ( اىػ . بان عليو : ) فليس ىذا دبجهوؿو ق  عى مي  -رىضًبىوي اللي - رو جى حى  ابني  اغبافظي 

                              
 .ُٖ، آية : الزُّخرؼ / سورة  (ُ)
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 اين  رى وٍ : ) حى  -رىضًبىوي اللي -قدسيُّ مى قاؿ أبو طاىرو الٍ ، يةى افً عن عى  أيوبى  أنو من ركايًة إبراىيمى بنً  انية :والثَّ 
 ( . ضعيفه 

 . ي  يف عدـ كجوب الز كاة يف اغبيلً  نص   وي أن   اللة منو :الد   ووجوُ 
نظران ( اىػ ،  قاؿ يف الفائق : ) ىو اؼبختاري ،  ذببي فيو الز كاةي أنو  ركايةه  -رىضًبىوي اللي -أضبد كعن اإلماـ 

اسو ، كعبدالل بن عمرك بن ، كعبدالل بن عب   ، كعبدالل بن مسعودو  رى مى عن عي  كىذا القوؿ مركم  
 ، كقاؿ بو ؿبمدي بن سَتين ، كسعيدي بن جيبَتو ، كسعيد بن اؼبسي ب ،  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -العاًص 

 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -ة اغبنفي   كمذىبي ، أم ، كأصحاب الر   ورم  ، كالث   ىرم  الزُّ  كىو قوؿي 
ة اليت دل ت على كجوب الزكاة يف ن  وص يف الكتاب كالسُّ صي ومات النُّ مي عي ب:  وا على وجوبهاواستدل  

ص صي  مل يردٍ  وماتي مي كىذه العي ،  ةً ض  كالفً  ىبً الذ   فوجب ،  ةً ن  ها من دليلو صحيحو يف الكتاب كالسُّ ما ىبي
ـ   األصلى  عليها ؛ ألف   البقاءي  ص صي  حىت يردى  وً ومً مي يبقى على عي  أفٍ  يف العا   . وي ما ىبي

: كاة فيهما ، كمنها من األحاديث اليت نص ت على كجوب الز   ةً ن  دبا كرد يف السُّ :  واستدل وا أيضاً 
هً ، عن جى  ، عن أبيوً  شعيبو  ك بنً عمرً  حديثي  ، ا هَ لَ  ةٌ نَ ا ابػْ هَ عَ مَ وَ  -- يَّ بِ الن   تِ تَ ًة أَ أَ رَ مْ ا فَّ أَ )) :  د 

: ال ،  تْ الَ اَة ىذا ؟ قَ كَ يَن َز تُػْعطِ  لْ ىَ :  -- ي  بِ النَّ  اؿَ قَ ٍب ، فػَ ىَ ذَ  نْ َمَسَكَتاف مِ ا هَ تِ نَ ابػْ  دِ ي يَ فِ وَ 
،  سائيُّ ، كالن   ، كأبو داكدى  أضبدي  وي أخرجى  ((اٍر نَ  نْ ِسَوارَْيِن مِ ا بِ مَ هِ الُل بِ  ؾِ و رَ ُيسَ  فْ أَ  ؾِ ر  سُ يَ أَ قاَؿ : 

:  -رىضًبىوي اللي -رو جى حى  ابني  ، قاؿ اغبافظي  -ا اللي مى هي ضًبى رى -ن ق  لى مي الٍ  ، كابني  افً ط  القى  ابني  وي ، كصح حى  مذمُّ كالًت  
 ( . قوم   هي ) إسنادي 

ـ  اؼبؤمنُت عائشةى  ي َيِدي فِ وَ  -- وُؿ اللِ سُ يَّ رَ لَ َل عَ خَ دَ )) :  تٍ قالى  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-كحديث أ
 : اؿَ قَ ، فػَ  اللِ  وؿَ سُ ا رَ يَ  كَ لَ  يَّنُ زَ تػَ نَّ أَ هُ تػُ عْ نػَ : صَ  تُ لْ قُ ُة ؟ فػَ شَ ائِ ا عَ ا يَ ذَ ا ىَ :مَ  اؿَ قَ فػَ ،َوِرٍؽ  نْ اٌت مِ فَػَتخَ 

 أبو داكدى  وي أخرجى  (( ارِ النَّ  نَ َحْسُبِك مِ  يَ : ىِ  اؿَ قَ فػَ ،  اللُ  اءَ شَ  امَ  وْ أَ ،: ال  تُ لْ قُ نَّ ؟ فػَ هُ اتػَ كَ َز  ُتؤد ينَ أَ  
 . على شرط الش يخُتً  وي ، كصح حى  ، كاغباكمي  كالبيهقيُّ 

ـ  سىلىمةى          :  تْ الَ قَ َذىٍب ، فػَ  نْ ا مِ ْوَضاحً ُس أَ تَػْلبَ  تْ انَ ا كَ هَ نػَّ أَ )) : -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-كحديث أ
،  ، كالد ارقطٍتُّ  ركاه أبو داكدى  ((َكْنٍز يَس بِ لَ فػَ  اَتوُ كَ َز  تِ دَّيْ ا أَ ذَ : إِ  اؿَ ؟ قَ  وَ ٌز ىُ نػْ كَ أَ ، وَؿ الِل سُ ا رَ يَ 

 . خارم  البي  على شرطً  وي كصح حى ،  كاغباكمي 
في  أرجحُ  ، كىذا القوؿي  ي  من كجوب الز كاة يف اغبيلً  على ما دؿ  عليو األصلي  ىذه األحاديثي  فدل تٍ 
 : ا يليمَ وذلك لِ ،  -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ عً الٍ كى - نظري
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__________________________________________________                      
 اةُ الزَّكَ  يوِ فِ فَ ، ماً رَّ حَ اَف مُ كَ   وْ أَ ،  ةِ قَ النػَّفَ  وِ أَ ، لِكَرى دَّ لِ ْف ُأعِ إِ وَ 

__________________________________________________ 
حيث جاءت عامةن بوجوب الز كاة يف  ةً ن  الكتاب كالسُّ  وصي صي الذم دل ت عليو ني  األصلي  وي أن   أواًل :

عدـ الز كاة فيو ، بل  دليله صحيحه يدؿُّ على زبصيص اغبيلي  حبكمو يوجبي  ، كمل يردٍ  الذىب كالفضة
 . جاء يف السُّنة ما ىو صريحه يف كجوهبا فيو

األحاديث اليت دل ت  مةه إسنادان علىي  مقد  بوجوب الزكاة يف اغبيلً  تٍ اليت صر حى  األحاديثى  أف   ثانيًا :
 . اهضر اع افبوتان بي ا أقول ثػي هى ألنػ  ؛ على عدـ كجوهبا فيو 

ـي  دى رى فكما كى ، متعارضه  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -ما كرد عن الص حابة  أف   ًا :لثثا كاة يف الز   عن بعضهم عد
كىو الذم دل ت عليو ، لؤلصل  اؼبوافقي  القوؿي  ـي د  قى فيو ، فيػي ا هى دى عن غَتىم كجوبػي رى كى  كذلك  ، ي  لً اغبي 

 . أعلمي  . كاللي  فيو ة عمومان كخصوصان كىو كجوب الز كاةن  الكتاب كالسُّ  وصي صي ني 
          بُت   اُة [الزَّكَ  يوِ فِ فَ ، مًا رَّ حَ اَف مُ كَ   وْ أَ ،  ةِ قَ النػَّفَ  وِ أَ ، لِكَرى دَّ لِ ْف ُأعِ إِ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

على القوؿ جبواز إجارة  بو اإلهباري  كاؼبرادي ، لًكرىل د  لً ي  إذا مل ييعد  لبلستعماؿ كأيعً اغبيلً  أف   -رىضًبىوي اللي -
  .إعماالن لؤلصل ؛  ذببي فيو الز كاةي بًس كالت جمًُّل فإنو لُّ الذ ىًب كالفض ًة لً 

ان لنفقةً  ما ل  ها كي كيبيعى ض ة ودان من الذ ىب أك الفً قي عي  أف يشًتمى  مثل :، اإلنساف  كىكذا إذا كاف ميعىد 
  .فقة على نفسو كأىلو لن  لً  احتاجى 

فإذا كاف ، كاة ز  ال فيو كجوبي  األصلى  من أف   ـى ا تقد  مى لً ؛ مان ر  ي  إذا كاف ؿبي عن اغبيلً  الز كاةي  سقطي كما ال تى 
ان للز    . على األصل ذببي فيو الز كاةي فإنو ، كًسوىار الذ ىًب كخىاسبو للر جل ،  احملر مة  ينةً ميعىد 
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__________________________________________________                            
 بَاُب زََكاِة الُعُروضِ 

__________________________________________________ 
صبع عىٍرضو بإسكاف الر اء ، كىو   الُعُروُض : [بَاُب زََكاِة الُعُرْوِض  ] : -رىضًبىوي اللي - فُ قاؿ المصن  

 مث يزكؿ . رضي ما أيعد  للبيع كالش راء ألجل الر بح فيو ؛ ظب ي بذلك ألنو ييعرض لييبىاع كييشرل أك ألنو يػىعٍ 
رىضًبىوي - ، كذكرىا اؼبصنفي  فيها الز كاةي  األمواؿ اليت ذببي كض ىي الن وعي الر ابعي كاألخَتي من ري العي  كزكاةي 

ـى  ا بالن قديًن ، فناسبى هى يمً يً قٍ ا مبٍت  على تػى ؛ ألف  نصاهبى  يبى زكاة الن قدينً قً عى  -اللي   الن قدينً  زكاةى  أف ييقد 
 . ها بوعي بً تٍ ، مث يػي  عليها من ىذا الوجو

  .الكتاب ، كالسُّنة ، كاألثر  : دليلي  الت جارةِ  كاة في ُعُروضِ في وجوب الزَّ  والصلُ 
 نن من  زن ممرن يلام ىل مل  يك  ىكزئ  : و تعال : فقولي  أمَّا دليُل الكتاب

رئين ىن
أم : من  رئممرن ام يل ىلزئ  يف تفسَتىا : ) -رىضًبىوي اللي -قاؿ ؾباىده  (ٔ) 

 الن ٍخلي ( ، ركاه البيهقيُّ يف سينىًنًو . رئننىنين  من زن زئالت جارة 
، كأك د ىذا  الت جارةفهذه اآلية الكريبة أصله يف كجوب الز كاة يف الت جارة ؛ ألف  الكسب ييطلق دبعٌت 

تفسَتي ىذا الت ابعي اعبليل الذم أخذ ًعٍلمى الت فسًَت عن حىرٍبً األم ًة كتيرصباًف القرآف عبدالل بن عباسو          
 . -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-

عمرى على الص دقة فقيل :  --قاؿ : بػىعىثى النيبُّ  --أيب ىريرةى  : فحديثي  الس نة يلُ وأمَّا دل
))ما يَػْنِقُم : --فقاؿ رسوؿ الل  --كالعباسي عمُّ رسوًؿ الل  منعى ابني صبيلو ، كخالدي بن الوليد ،

كم تظِلُموَف خالدًا ؛ فقد اْحَتَبَس أْدرَاَعو ابُن جميٍل إال أنَُّو كاَف فقيرًا فَأْغناُه الُل ، وأمَّا خالدًا فإنَّ 
عىلىٍيًو -يف قولو  فهَي عليَّ ومثُلها َمَعَها (( وجو الد اللة : ي سبيِل الِل ، وأمَّا العبَّاسُ وَأْعَتاَدُه ف

ـي  ةي كىالس بلى طيولب  --حيث إف  خالدان  ْحَتَبَس أْدرَاَعو وَأْعَتاَده في سبيِل الل (()) فقد اِ : -الص بلى
عليو فيها  أنو ال زكاةى  --فبُت  النيبُّ ، كض الت جارة زائدةن عن حاجتو ري بزكاهتا بناءن على كوهنا من عي 

 فيها . ها كاؼبتاجرةى بيعى  و يريدي لكونً  لكونو حبسها عنده غباجتو إليها للجهاد يف سبيل الل ، كليسى 

                              
 .ِٕٔ، آية : البقرة / سورة  (ُ)
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 ا ، قاؿ عليو زكاهتي  تٍ فيها ، لوجبى  ها ، كيتاجرى نده من أجل أف يبيعى كىذا يدؿُّ على أنو لو حبسها ع
: ) كقيل : إمبا طيولبى خالده بأشباًف األٍدريًع كاألٍعبيًد إذا كانت  مسلم صحيحً  يف شرحً  يف اٍلميٍفًهمً 

ـي -فأعلمهم ، للت جارة  ةي كىالس بلى ففيو إثبات زكاًة ، إذ قٍد حب سها ؛ فيها  أن و ال زكاةى  -عىلىٍيًو الص بلى
 اىػ . (اؼبنذر فيو اإلصباعى  ، كقد حكى ابني  اؼبتأخرينى  العلماء خبلفان لبعضً  ةً عام   كىو قوؿي ، الت جارًة 

ـي   سلمو : )فيو كجوبي زكاًة الت جارًة (.يف شرحو ؽبذا اغبديث يف صحيح مي -رىضًبىوي اللي -الن وكمُّ  قاؿ اإلما
)) في اإلبِل َصَدقُتها ، وفي البقِر َصدقُتها ، قاؿ :  -- أف  الن يب   --ر  يب ذى كيف حديث أ

 ركاه الد راقطٍتُّ ، كاغباكمي كصح حو على شرط الش يخًُت . وفي البُػز  َصدقُتو ((
البيت من الث ياب ككبوه   ، كمتاعي  ز  صىدقتيو ( ألف  البػيز  ىو الث يابي : يف قولو : ) كيف البػي  وجو الد اللة

يى  الت جارةضان للبيع ك رٍ كما يف القاموس ، كمتاعي البيت إمبا ييزك ى إذا كاف عى  ةن فإنو        ، كأم ا إذا كاف قػينػٍ
 ال زكاةى فيو إصباعان .

من َة قَ َج الصَّدَ ُنخرِ  يأمُرنا أفْ  -- وُؿ اللِ سُ اَف رَ )) كَ قاؿ :  --ظبىيرةى بن جيندبو  كحديثي 
  ( اىػ .: ) إٍسناديه لُت ه  -رىضًبىوي اللي -ركاه أبو داكدى ، قاؿ اغبافظي ابني حىجىرو  يِع ((لبَ لِ  ذي نَعد هُ الَّ 

كًض ري أنو قاؿ : ) ليسى يف العي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-: فقد صح  عن عبدالل بن عمر  الثر وأمَّا دليلُ 
 البيهقيُّ .زكاةه إال ما كافى للت جارًة ( ركاه 

كًض ري كاة يف عي إل القوًؿ بوجوًب الز   -رىضًبىهيمي اللي -الس لًف كاػبلىًف  صباىَتي  كنظران ؽبذه األدلة ذىبى 
 الت جارًة .
: ) األئمةي األربعةي ، كسائري األيم ة إال مٍن شذ  متفقوفى على كجوهبا يف  -رىضًبىوي اللي -اإلسبلـ  قاؿ شيخي 

 الت جارةى صان كىو الذم يشًتم مقيمان أك مسافران ، كسواءه كاف مًتب   ، سواءه كاف الت اجري  عىٍرًض الت جارةً 
ريٍخًصها كيىد ًخريىا إل كقت ارتفاع الس عر ، أك ميًديران كىو كالتُّجار الذين يف اغبىوانًيًت سواءه   كقتى 

، كانت الت جارةي بيزان من جديدو ، أك لىبيسو ، أك طعامان من قيوتو ، أك فىاًكهةو ، أك أيدـو ، أك غَت ذلك 
َتو أك غىنمو ميٍعلىفةو ، أك كانت آنيةن كالفيخ اًر ككبوه ، أك حيوانان من رىق  يقو ، أك خىٍيلو ، أك ًبغىاؿو ، أك ضبًى

ىي  اؼباشيةى  اغبيواناتً  أمواؿ أىل األمصار الباطنة ، كما أف   ىي أغلبي  جاراتي أك غَت ذلك ، فالت  
 األمواؿ الظ اىرًة ( اىػ . أغلبي 
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__________________________________________________                          
 إذا َمَلكها بِفْعِلو بني ِة الت جارِة وبلغْت قيمُتها ِنَصاباً زكَّى ِقيَمتها

__________________________________________________ 
 يف بيافيف ىذه اعبملة  -رىضًبىوي اللي - عشر  [ : ] إذا َمَلكها بِفْعِلو بني ِة الت جارةِ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

، كىي  ثبلثةى شركطو  -رىضًبىوي اللي -للحكم بوجوب الز كاة يف عيركض الت جارة ، فذكر  اؼبعتربةى  ركطى الشُّ 
ا أكؿ كتاب الز   من أمواؿ الزكاة  كاة ، فهذا الن وعي مىٍبًنٌيةه على شركط كجوب الز كاة العامة اليت سبق بياهني

 : ىي الث بلثةي  زكاة فيو ، كىذه الشُّريكطي من ربقُّقها للحكم بوجوب ال   د  لو شركطه زائدةي ال بي 
 ركضى بفعلو .: أف يبلكى العي  الوؿُ 

 و ؽبا .تً لكي  : أف يػىٍنومى هبا الت جارة عند مً  انيالثَّ 
 صابى .: أف تبلغى قيمتيها الن   الثُ الثَّ 

عليو ىنا  كاة كما تقد ـ يف شركط الز كاة ، كالت نبيوي الث الثي ىو يف األصل معتربه يف عمـو الز   كالش رطي 
ـي تي  الختصاص العيركض ببنائها على نصاب الن قدين ؛ ألف  العركضى  هبما ، كقد جعل اللي الذ ىبى  قو 

 مان لؤلشياء .يى كالفض ةى قً 
كالض مَتي عائده ،  َمَلكها بِفْعِلو [ : ] إذا بقولو -رىضًبىوي اللي -: فقد بي نو اؼبصنفي  الوؿُ  ا الشَّرطُ فأمَّ 

 إل العيركًض .
ككبوىا من ، إجارةو ، كشركةو اؼبعاكضًة بو يف  كأعلو كالش راًء ، تيو ؽبا بف: أف تكوف ًمٍلكي   والمراد

ًر  رطي اؼبعاكضات ، كىذا الش   بًة هً ػكالَتاث ، كالىوًصي ة ، مً مثل : الٍ ، ةي بغَت فعلو ًمٍلكي  ما إذا كانت الٍ  جي ىبي
 . ، فبل ذبب عليو فيها زكاة العركض اليت ال فعلى للميمىل ك فيها ةً لغًَت الث واب ، ككبوىا من اؼبًٍلًكي  

، كىكذا إذا  كاةي فيها الز   تيوي ؽبا بغَت فعلو ، فبل ذببي لكي  عن مىي تو تكوف مً  ها الش خصي ثى رً فالد ار إذا كى 
كض ري العي  ةي لكي  مً  تٍ ًهبىًة كالوىص يًة ، فلو انتقلى ػغَتىا من العركض ، كمثل ال، أك  مزرعةن ، أك دكاب   ثى رً كى 

 ها بفعلو .كًض ؛ ألنو مل يبلكٍ ري عليو فيها زكاةي العي  ةو مل ذببٍ بةو ، أك كصي  إليو هبً 
 متفقه عليو بُت اؼبذاىب األربعة من حيث اعبملة . كىذا الش رطي 
لًُّكًو ؽبا لتصَتى  ةى : فهو أف يػىٍنومى هبا الت جار  الثَّاني وأمَّا الشَّرطُ  آخذةن حكمى عيركًض الت جارة هبذه  عند سبى

تاج إل ذبديًدىا يف كل  عقًد ذبارةو يعاكضها فيو بغَتىا من سلًع  ؛ ألهنا  الت جارةالنػ ي ة األصلي ة ، كال وبي
لو ملك سيارةن بفعلًو فعلى سبيل المثاؿ : ية ، ميٍستىصحبةه حيٍكمان يف صبيع ذباراتو بعد الني ة األصل
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__________________________________________________                    
 ِفْعِلو بغير نِيَِّة الت جارة ثمَّ نواىا لم َتِصْر لها فإف َمَلَكها بإْرٍث ، أوْ 

__________________________________________________                           
ه من عركض الت جارة ، فإننا  ، كاشًتل غَتى  ها ، مث باع البدؿى ػكنول هبا الت جارة مث باعها ، كاشًتل بدلى 

الث ، كما بعده كلُّو من عركض اين ، كالث  الث   ضي رٍ بل يكوف العى ، ال نيلزمو بتجديد النػ ي ة يف كل  بدؿو 
تاجي باستصحابنا  الت جارة  إل ذبديدىا . للنػ ي ة األصلية ، فهي موجودةه حكمان فبل وبي

كأشار إليو بقولو            ، ركًض الن صابى من الذ ىًب أك الفض ة قيمةي العي  : فهو أف تبلغى  الثَّالثُ  ا الشَّرطُ وأمَّ 
ـي  ] وبَػَلَغْت قيمُتها ِنَصابًا [:  -رىضًبىوي اللي - فإذا بلغت نصابى ، بالذ ىب أك الفض ة  العيريكضي  فتيقو 

 فاعتيد  بًنصىاهًبما  بالن قدينً  هبا ؛ ألهنا مقو مةه  فليس للعركض نصابه مستقل  ،  فيو الز كاةي  تٍ أحدنبا كجبى 
 أم : قيمةى العيركًض بالغةن ما بلغٍت ، فييخرجي ربعى عيٍشًر قيمتها . ها [: ] زكَّى ِقَيمتَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

رجها الز   و إذا أخرجى ًض بأحًد الن قديًن ، كأن  دي منو أف  العربةى بقيمة العىرٍ يستفا ها [وقولو : ] ِقيمتَ  كاةى ىبي
رجي  من القيمًة ال من العىٍرًض نػىٍفًسًو ، فيجبي  و من زكاتى  عليو إخراجي ريبع العيشًر ذىبان أك فض ةن ، كال ىبي

 العىٍرًض نػىٍفًسًو .
ه مرادي  ِفْعِلو بغير نّيِة الت جارة ثمَّ نَواىا لم َتِصْر لها [ : ] فَِإَف َمَلَكها بإْرٍث ، أوْ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

ى  [ إخل. .. ] فَِإَف َمَلَكها بإْرثٍ بقولو :  -رىضًبىوي اللي - نبا أحدى  ، كأف   الس ابقُتً  الش رطُتً  مفهوـى  أف ييبُت 
ىا ال تكفي يف اغبكم بوجوب زكاة العيركض ، إذا ملكها بغَت ال يكفي عن اآلخر ، فني ةي الت جارة كحدى 

أف  و :ومثالُ  بِفْعِلو بغيِر نيَِّة الت جارِة [ ] أوْ فعلو ، كالعكس كذلك ، كىو ما أشار إليو بقولو : 
، فإهنا ال تكوف عىٍرضى  هبا اؼبتاجرةى  ، كمل ينوً  كاالرتفاؽى  ةى بيتان أك مزرعةن ، أك سيارةن ناكيان هبا القينيى  يشًتمى 

هبا عند الت ملُّك ال  هبا ؛ ألف  نًي ة الت جارة العربةي  ها أك يتاجرى ذبارةو حىت كلو نول بعد ذلك أف يبيعى 
أم : مل تىًصٍر عركضى ذبارة يف كلتا  [ : ] ثمَّ نواىا لم َتِصْر لها -اللي رىضًبىوي -قاؿ ، كلذلك هبعدى 

 ، فبل بيد  من ربقًُّقهما معان ، كال ييغٍت أحدينبا عن اآلخر . لفوات أحد الش رطُتً  اؼبسألتُتً 
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__________________________________________________                           
ـُ وتُػقَ  بو ، وإْف  تْ ريَ ما ُاشتُ  بالحظ  للفقراِء من َعيٍن أو َوِرٍؽ ، وال يُعتبرُ  وُض عند الحوؿِ رُ العُ  وَّ

 بَسائمٍة لم يَػْبنِ  ضاً بنصاٍب من أثماٍف ، أو ُعروٍض بَػَنى َعلى َحْوِلو ، وإف اشتراهُ رْ اشترى عَ 
__________________________________________________ 

ـُ : ] وتُػقَ  -رىضًبىوي اللي -قولو     بالحظ  للفقراِء من َعيٍن أو َوِرٍؽ ، وال يُعتبرُ  وُض عند الحوؿِ رُ العُ  وَّ
ى  بو [ تْ ريَ ما ُاشتُ  قيمتها  بلوغً  لوجوب زكاة العركض كمنها شرطي  ما ييشًتطي  -رىضًبىوي اللي - بعد أف بُت 

ٍيًن  الن صابى  ها : ، أنبُّ  يف بياف ما يتعل ق هبذا الش رط من مسائلى  -رىضًبىوي اللي - عى رى شى ، من أحد النػ ٍقدى
ى ري تقومي العي  مسألةي  كم من خبللو بتحقق شرط الن صاب ، فبُت   أف  الت قوميى  -رىضًبىوي اللي - كض الذم وبي

ولةه يف األصل مشغ ةى الذ م   ؛ ألف   كً الً مى فيو باألحظ  للفقراء ، كميٍستىحق ي الز كاًة ال بالٍ  للعركض العربةي 
و بأحدنبا كمل تبلغٍ  الن صابى  تً ا فبلغى حاؽبي  قػىٌوٍمنىاىىا بالذ ىًب كالًفض ة كاختلفى  نا لوحبق  الل تعال ، مث إن  
 ، ككبكم بوجوب الز كاة ، كال يػيٍلتىفتي  من أحد الن قدينً  الن صابى  تً اليت بلغى  القيمةى  باآلخر ؛ فإننا نعتربي 

وًؿ ، فلو اشًتاه بعشرةو  يف الت قومي للعىٍرًض إل قيمة شرائو ، كإمبا ييلتفتي  ًف اغبٍى إل قيمتو عند حىوالى
        ] وال يُعتبرُ :  -رىضًبىوي اللي -و حتيًسبى بعشرينى ، كىذا معٌت قولً اي  شركفى و عند حوالف اغبوؿ عً كقيمتي 

؛ ألف  قيمتىو عند  كييقو يو الن ظري  -- عن عيمىر بن اػبط اب كييركل ىذا اغبكمي  ْت بو [ما ُاشُتريَ 
 يف العىٍرًض . كي الً مى كىي اليت يستحقُّها الٍ ،  كجبٍت عليو الز كاةي  الت قومي ىي قيمتيو يوـى 

ه            مرادي  : ] وإْف اشترى َعْرضًا بنصاٍب من أثماٍف أو ُعروٍض بَػَنى َعلى َحْوِلو [ -رىضًبىوي اللي -قولو 
فإف  العربةى حبوؿ  قد بلغ الن صابى  : أنو لو ًاٍستىٍبدىؿى العىٍرضى بعىٍرضو آخرى ، ككاف األصلي  -رىضًبىوي اللي -

قائمةه على االستبداؿ  بوقت شراء العىٍرًض اعبديد ؛ ألف  الت جارةى  األصل ، كال ييستأنف اغبوؿى 
وًؿ كانقطاع حوًؿ األصل مل ذبٍب يف العركض زكاةه ؛ إذ قل  كاؼبعاكضة ، فلو كاف موجبان الستئناؼ اغب

 أف يبقى العىٍرضي حوالن كامبلن بغَت بيعو كمعاكضةو .
 على اغبوؿ األكؿ الختبلؼ جنس اؼبالُتً  ] وإف اشتراه بَسائمٍة لم يَػْبِن [ : -رىضًبىوي اللي -قولو 

من هبيمة األنعاـ ، ككل  منهما لو نصابه ىبتلف  اين : سائمةه : عركضي ذبارةو ، كالث   كزكاهتما ، فاألكؿي 
ريعة نبا إل أصلو كحوؿو كاحدو ؛ لتفريق الش  فيو ، فبل يبكن ردُّ  عن اآلخر ، كقدره كاجبه ىبتلفافً 

 بينهما .
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__________________________________________________                              
 رِ طْ الفِ  اةِ كَ َز  ابُ بَ 

 ِعَياِلو وَحواِئِجِو اَلْصِليَّةِ  وُقوتِ ، َتِجُب على كل  ُمْسلٍم َفَضَل لو يوـَ العيِد وليلَتو َصاٌع عن ُقوتِو 
__________________________________________________ 

هبذا  يػيٍفردىهي  أفٍ  بى فناس، ات وى كى من أنواع الز   ، كىو نوعه خاص   ىذا الن وعي من الز كاة متعلقه بزكاة البىدىفً 
 كاة العام ة .الباب بعد بيانو ألحكاـ الز  

، فلما كاف سببان يف كجوب الز كاة ، الًفٍطري من رمضاف  :المراد بو  ] الِفْطر [:  -رىضًبىوي اللي -قولو 
 الش يًء إل سىبىًبًو . من باب إضافةً ، ها إليو يفى ضً يي  أفٍ  ناسبى 

ًف ، كزىكاًة الرُّؤكًس ، كزكاة الًفٍطرىًة .زكاةى :  وُتسمَّى  البىدى
ىذا الن وع من الز كاة كىو  حكمى  -رىضًبىوي اللي -بُت   : ] َتِجُب على كل  ُمْسلٍم [ -رىضًبىوي اللي -قولو 

ة يف حديث عبًدالل بدليل السُّن  :  عليو ؿَّ تدِ ها فقد اسُ ا وجوبُ فأمَّ ، بُت  شىٍرطىو بعد ذلك  مثي  ، الوجوب 
َصَدَقَة الِفْطِر من  -- وُؿ اللِ سُ فَػَرَض رَ  ))قاؿ :  يف الص حيحُتً  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-بن عمرى ا

رىًضيى اللي -جابر بن عبد الل  كحديث(( ، رََمَضاَف على النَّاِس َصاعًا من َتْمٍر ... الحديث 
 وِ سِ رَ ال فػَ وَ ،  هِ دِ بْ في عَ  مِ سلِ ى المُ لَ عَ  يسَ لَ  ))قاؿ :  -- يب  الن   أف   يف صحيح مسلمو  -عىنػٍهيمىا

، كىو يدؿُّ  هً د عن عبدً ي  فإنو صريح يف كجوب صدقة الفطر على الس   (( رِ طْ الفِ  ةَ قَ دَ  صَ الَّ إِ  ةٌ قَ دَ صَ 
 على كجوهبا عليو يف حق  نفسو .

ـي  كنقل اإلصباعى  رىضٍبىةي الًل عىلىى - ىم، كغَتي  كالبيهقيُّ ،  قدامةى  كابني  ابني اؼبنذر ، على كجوهبا اإلما
 .-رىضًبىهيمي اللي -افعي اف من أصحاب الش  ب  الل   كابنً  ةى ي  عيلى  ي اػببلؼي عن األصم  ، كابنً ، كحيكً  -اعبٍىًمٍيعً 
  .كاة العامة رط يف شركط كجوب الز  ىذا الش   ـ بيافي تقد   : ] َعَلى كل  ُمْسلٍم [ -رىضًبىوي اللي -قولو 

 -- وُؿ اللِ سُ فَػَرَض رَ  ))كفيو : ،  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عبدالل بًن عمرى  حديثي  :ودؿَّ عليو ىنا 
، َعَلى الَعْبِد والحر  أْو َصاًعا من َشِعيٍر ،  ،َصاَعاً من َتْمٍر ، َصَدقَة الِفْطِر من رَمضاَف على النَّاِس 

ا ال  ينَ مِ سلِ المُ  نَ مِ و : )) قولً  كمفهوـي   ((يَن من المْسِلمِ  ِغيِر والَكِبيرِ والصَّ ، والذَّكِر والُنْػَثى  (( أهن 
 خبلفان ؼبن قاؿ بوجوهبا ، عمومان  -رىضًبىهيمي اللي -كىو مذىب اعبمهور ، من الكفار  ذببي على غَتًىم
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__________________________________________________                      
  بطَلَبِو الَّ وال َيْمنَػُعها الدَّيُن إِ 

__________________________________________________                         
كىذا ، ةه للمسلم كتزكيةه رى هٍ الز كاة طي  أف  : اعبمهور  م مذىبى و  قى ه الكافر ، كيػي عبدً  د يف حق  ي  الس  على 

 ألدائها عنو  . فبل كجوى ، موجود يف الكافر  اؼبعٌت غَتي 
ـ   ((والذَّكِر والُنْػَثى  ))و : كقولي  صباىَت الس لف  كىو مذىبي ، كالبادم   فيشمل بعمومو اغباضرى  عا

 .ا باغباضر دكف البادٌم  ا ىبتصُّ كجوهبي هى إنػ  : خبلفان ؼبن قاؿ  -رىضًبىهيمي اللي -كاػبلف 
على كجوهبا على  -رىضًبىهيمي اللي -لف كاػبلف عبماىَت الس   فيو دليله  (( والَكِبيرِ والصَِّغيِر  ))كقولو : 

 -- ي  لً عن عى  يى كً  ما حي ال  إً ،  عامةن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمى -حابة الص   كىو مذىبي ، غار كالكبار الص  
  . كالص وـى  الص بلةى  إال على من أطاؽى  أهنا ال ذببي 

 وَحواِئِجِو اَلْصليَِّة [ وُقوِت ِعَياِلوِ  : ] َفَضَل لو يوـَ العيِد وليلَتو َصاٌع عن ُقوتِوِ  -اللي رىضًبىوي -قولو 
عىلىٍيًو -لقولو ؛ صاعان زائدان عن قيوتًو كقيوًت ًعيىالًو كحىواًئًجو األىٍصلٌية  الوجوب أف يبلكى  ىذا ىو شرطي 

ـي  ةي كىالس بلى  . ((َمْن تَػُعوُؿ بِ  أْ دَ ابْ وَ ))  : -- من حديث أيب ىريرةى  حيحُتً كما يف الص    -الص بلى
 وي تلزمي  نٍ و لنفقة نفسو ، أك لنفقة كلده كزكجو ، أك مى و كلكن وبتاجي ، أك يبلكي  اعى الص   فإذا كاف ال يبلكي 

 عليو . من اؼبماليك مل ذببٍ  وي نفقتي 
كجوهبا  فذلك كقتي ، ا كاجبةه بالًفٍطًر من رمضاف ألنػ هى  [ : ] يوـَ العيِد وليلَتوُ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

      ،  ةً رى طٍ ا كاًجدان للفً شهر رمضاف غني   ، فلو كاف طيلةى يف كقت الوجوب فيينظر فيو إل حاؿ اؼبزك ي 
مث اغتٌت ، كاف فقَتان مل تلزٍموي ، كالعكسي بالعكس ، فلو   افتقرى ، كجاء كقتي الوجوب عليو كىو فقَته مث 
 .، كال عربةى حبالو فيما سبقو الوجوب  كقتى  اعليهى  وً درتً لقي ؛  ةي رى طٍ الفً  وي تٍ مى زً لى ، و العيد أك يومى  ليلةى 

يٍ  منعً  كجوً  ـ بيافي تقد    بطََلبِو [الَّ وال َيْمنَػُعها الدَّيُن إِ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو  ، من الز كاة عمومان  نً الد 
؛ بىدىفو  قةه بالذ مة ال باؼباؿ كىي زكاةي زكاة الًفٍطًر متعل   بناءن على أف  ؛ ها يبنعي ن و يف صدقة الفطر ال أ ال  إً 

، حبق  الغَت  نً يٍ دً مى الٍ  رً على تضرُّ  مبٍت   لبً الط   ائم من الل غو كالر فىًث ، كاستثناءي طيٍهرةن للص   تٍ عى ا شيرً هى ألنػ  
 . كنتيوي مىؤي  وي تلزمي  نٍ و كمى مان كحق  نفسً قد  فيكوف مي 

 
 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٓٚ     

 

 

__________________________________________________                      
 ْف َعَجَز عن البَػْعِض َبَدَأ بنَػْفِسوإِ فَ ، ولو َشْهَر رََمَضاَف  ٍم َيُمونُوُ سلِ عن نَػْفِسو ومُ  جُ فُيخرِ 

__________________________________________________                        
ها عن نفسو ا إخراجي أم   ولو َشْهَر رََمَضاَف [ ٍم َيُمونُوُ سلِ عن نَػْفِسو ومُ  جُ : ] فُيخرِ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

  .ا كجوهبً  صوصي الذم دل ت عليو ني  فهذا ىو األصلي 
      من حديث  مو سلً يف صحيح مي  ما ثبتى  :فيو  فالصلُ و ه كفبلوكً كولدً   ن يبىيونيوي ها عم  ا إخراجي كأم  

 . (( َصَدقَة الِفْطِر الَّ يَس في الَعْبِد َصَدقٌة إِ لَ  ))قاؿ :  -- يب  أف  الن   --أيب ىريرةى 
 ِة الِفْطِر عنِ قَ دَ صَ بِ  -- وُؿ اللِ سُ َأَمَر رَ  )):  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كيف حديث عبدالل بن عمر 

 يف مى سلً مي الٍ  وي كالبيهقيُّ ، كزبصيصي ، الد ارقطٍتُّ  ركاهي  ((َتُمونُوَف  نْ مَّ والُحر  والعبِد مِ ، والَكبيِر  الصَّغيرِ 
ال عن ،  ـى كما تقد    رً طٍ الفً  عليو زكاةي  ذببي  نٍ ليس فب   الكافرى  ألف   [ ونو مي مٍ لسمو  ] : للا وضبر  ولو ق

  من أمثالو . وي نفقتي  وي تلزمي  نٍ كال عن غَته فب  ، و نفسً 
إذا كانت يف شهر رمضاف  وي نفقتي  وي تلزمي  نٍ مى  ه : أف  مرادي  [ َشْهَر رََمَضافَ ولو  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

ًر  وي فقط فإنو يلزمي   كىذا القوؿي ، (  َلوْ على خبلؼو يف اؼبذىب أشار إليو بػ)  رً طٍ الفً  عنو صدقةى  جى أف ىبي
أليب  انيالثَّ  والقوؿُ ،  اتً دى رى فٍ مي فيكوف من الٍ ،  -رىضًبىوي اللي -اإلنصاؼ  صاحبي  وي كما نقلى   ىو اؼبذىبي 

أنو  -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً - اعبمهور ثانيةه يف اؼبذىب كىي مذىبي  ، كىو ركايةه  -رىضًبىوي اللي -اػبط اب 
 . ال ذبب عليو الزكاة

رىضًبىهيمي -اعبمهور  كىو مذىبي ، ما هي ًفٍطرتػي  وي مل تلزمٍ ، أجَتان أك ًظٍئران بطعامهما  لو اسػتأجرى  : مسألةٌ 
 ) على الص حيًح من اؼبذىًب نص  عليو ( اىػ . : كقاؿ يف اإلنصاؼ ، -اللي 

عن إخراج الزكاة عن  زى جى عى  فٍ أم : إً  ْف َعَجَز عن البَػْعِض َبَدَأ بنَػْفِسو [إِ : ] فَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
ـه عليو يف حق  نفسو مقد   الواجبى  ألف  ؛ و يبدأي بنفسو فإن  من أىًلًو ككلًدًه ها عنو إخراجي  وي يلزمي  نٍ بعض مى 

اللي اؼبكل فُتى أف يػىٍبدىؤيكا بأنفسهم يف أداء  الش رع ؛ حيث أمرى  على الواجب عليو يف حق  غَته بدليلً 
رئمس خس محجخمخجسحسزئ  : كما يف قولو تعال ،  اغبقوؽ كغَتىا 

فس فبدأ حبق  الن   (ٔ)
 قبل حق  الغَت .

                              
 .ٔ، آية : الت حرمي / سورة  (ُ)
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                    __________________________________________________ 
 ،  يوِ بِ أَ فَ ،  وِ م  أُ فَ ، ِو يقِ قِ فَػرَ ،  وِ فاْمَرأَتِ 

                            __________________________________________________
يف صحيح  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كما يف حديث جابًر بن عبدالًل   الص حيحةي  ةي السُّن  :  ذلك تْ وأكَّدَ 

و على مةه على نفقتً على نفسو مقد   وي نفقتى  كألف  ،  (( ْبَدْأ بنَػْفِسكَ اِ  ))قاؿ :  -- يب  مو أف  الن  سلً مي 
 ا .فكذا ًفٍطرتػيهى ، ه غَتً 

  . بنفسو تٍ قى كاجبةه عليو فأيغبً ها ألف  نفقتى  [ : وِ : ] فاْمَرأَتِ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
 -- يب  أف  الن  : كفيو ، ـ اؼبتقد   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-جابًر بن عبدالل  حديثي :  ويدؿ  على ذلك

ٌء ْف َفَضَل عن َأْىِلَك َشيْ إِ فَ ، ْىِلَك ِلَ ٌء فَ ْف َفَضَل َشيْ إِ فَ ، فَتَصدَّْؽ عليها  ْبَدْأ بنَػْفِسكَ اِ  ))قاؿ : 
ـى  ((ِذي قَػَرابَِتَك لِ فَ  و كمنو قولي ، األىل  عليها اسمى  طلقي تي  العربى  ألف  ؛  كجةي هبم الز   كاؼبرادي ،  األىلى  فقد 

 رئخم حم جم يل ىل مل زئ: تعال 
(ٔ). 

ألزـى الس ي دى بأداء الز كاة عنو كما  --؛ ألف  الن يب  أم : اؼبملوؾ  ِو [يقِ قِ : ] فَػرَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
ـى يف  َصَدقٌة  َعْبدِ الفي  يسَ لَ  ))قاؿ :  -- يب  مو أف  الن  سلً يف صحيح مي  --أيب ىيريرةى  حديثً تقد 

ـي بزكاتًوً  (( َصَدقَة الِفْطِر الَّ إِ  فقة  ب الن  ، كالز كاة تبعه لوجو  و كاجبةه باإلعسارً ، كألف  نفقتى بالن ص   فاإللزا
 . مناكما قد  

 حيحُتً كما يف الص  ؛  على أبيو  ها يف كجوب الرب  قد مى  -- يب  الن   ألف   [ وِ م  أُ ] فَ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
حق  أَ  نْ مَ ،  اللِ  وؿَ سُ ا رَ : يَ  اؿَ قَ فػَ  -- يَّ بِ النَّ  ؿَ أَ اًل سَ جُ رَ  فَّ أَ )) :  -- ريرةى يب ىي من حديث أى 

:  اؿَ ؟ قَ  نْ مَ  مَّ : ثُ  اؿَ ، قَ  م كَ : أُ  اؿَ ؟ قَ  نْ مَ  مَّ : ثُ  اؿَ قَ ،  م كَ : أُ  اؿَ ي ؟ قَ تِ ابَ حَ صَ  نِ سْ حُ بِ  اسِ النَّ 
 . هً كغَتً  بً األى  ـه على حق  قد  مي  ـ  حق  األي  فدؿ  على أف   (( وؾَ بُ : أَ  اؿَ ؟ قَ  نْ مَ  مَّ : ثُ  اؿَ ، قَ  م كَ أُ 

 --فيو الن يبُّ  جعلى  حيثي  -- ريرةى يب ىي يف حديث أى  ـى ا تقد  مى لى  [ يوِ بِ أَ : ] فَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
 حق  األىًب بعدى حق  األيـ  .
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__________________________________________________                    
،  ينِ نِ الجَ  نِ عَ  ب  حَ تَ ُيسْ وَ ، اٌع صَ  مْ يهِ لَ عَ  اءَ كَ رَ شُ  نَ يْ بػَ  دُ بْ العَ وَ ، اٍث يرَ ي مِ فِ  بَ رَ قػْ أَ فَ ،  هِ دِ لَ وَ فػَ 

                          __________________________________________________
(           فقات باب الن  ) كما سيأيت يف   هً على كالدً  وي نفقتي  ذببي  الولدى  ألف   [ هِ دِ لَ وَ : ] فػَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

فقة  ةه على كجوب الن  مبني   رً طٍ الفً  ة كاإلصباع ، كزكاةي ن  الكتاب كالسُّ  دؿ  عليو دليلي  كىو ما،  -اللً  فً ذٍ إً بً -
 . ـى كما تقد  

    ىنا ،  ربى اعتي فى  بان باغبق  مرت   اثى َتى مً جعل الٍ  رعى الش   ألف   اٍث [يرَ ي مِ فِ  بَ رَ قػْ أَ ] فَ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
 جغ زئ:  تعال وي قولي  :كما دؿَّ على ذلك ،  اثً َتى مً بالٍ  فقة كىي معتربةه على الن   ةه مبني   رً طٍ الفً  زكاةى  كألف  
رئحف جف مغ

ـه  ، (ٔ) ـي األقربى فاألقربى منى العىصىبىاًت حبسًب اٍلًمَتاًث ، فاألخي الش قيقي ميقد  فنيقد 
تيًب يف هما حبعلى األًخ ألبو ، كىكذا العمُّ ، كأبناءي كيل  من  اٍلًمَتاًث .سب الًت 

 كعدـً  م يف االستحقاؽً يهً لتساكً ؛ هم بينى  عى قًر أي ،  صاعه ال  ىناؾ إً  نٍ كمل يكي ،  فأكثري  اثنافً  لفإف استو 
 . يف اغبقوؽً  حاـً دً هبا شرعان عند االزٍ  معموؿه  عةى رٍ القي  أف  ( باب األذاف ) يف  ـى كقد تقد  ،  حً رج  مي كجود الٍ 

 مٍ هً صً صى حً  رً دٍ هم على قى كيكوف مقسومان بينى  اٌع [صَ  مْ يهِ لَ عَ  اءَ كَ رَ شُ  نَ يْ بػَ  دُ بْ العَ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
ثان ، بلى ثٍ عليهم أى  اعي الص   مى قيسً  وي ثي لي ثػي ًمنػٍهيم  كاحدو  لكل   ينى متساك  شركاءى  فلو كاف بُت ثبلثةً ،  وً تً ي  كً لٍ يف مً 

ًر  كاحدو  ل  على كي  ككجبى  ،  وي في صٍ ىم نً ألحدً  يكوفى  فٍ كأى   ، كلو كانوا متفاكتُتى اعو صى  ثى لي ثػي  جى منهم أف ىبي
 رً دٍ قى هم بً بينى  اجي تى كالن   فقةي الن   مي هم حبسب ذلك كما تيقسى بينى  اعي الص   مى قيسً  وي عي بػٍ ري  كاحدو من االثنُتً  ل  كلكي 

 رً دٍ قى عليهم بً  كاجبةن  فقةي الن   تً كإذا كانى ،  " مِ بالغُنْ  ـَ ، والُغرْ  ـِ بالُغرْ  مَ الغُنْ  أفَّ  ":  فالقاعدةي  ، مهً صً صى حً 
 منا .كما قد    فقةً للن   ا تابعةه هى ألنػ  ؛  كاةي كذلك الز   ، مٍ هً صً صى حً 

، كىذا يدؿُّ  ُتً نً ها عن اعبى إخراجي  ستحبُّ أم : يي  [ ينِ نِ الجَ  نِ عَ  ب  حَ تَ ُيسْ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
رجي   وي أن   -- ثمافى عن عي  دى رى على ما كى  مبٍت   ، كىذا االستحبابي  كاجبةو  ا غَتي هى على أنػ   ها عن كاف ىبي

 . --عنو  يبةى أيب شى  ابنً  فً صن  كما يف مي   لً مٍ اغبى 
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__________________________________________________                             
 وبِ رُ غُ بِ  بُ جِ تَ وَ ،  تْ أَ زَ جْ أَ  وِ نِ ذْ إِ  رِ يْ غَ بِ  وِ سِ فْ نػَ  نْ عَ  جَ رَ خْ أَ فَ ،  تُوُ رَ طْ فِ  يَرهُ غَ  تْ مَ زِ لَ  نْ ومَ ،  زٍ اشِ نَ لِ  بُ جِ وال تَ 

 وُ مْ زَ لْ تػَ  مْ لَ  وبِ رُ الغُ  دَ عْ بػَ  دٌ لَ وَ  وُ لَ  دَ لِ وُ  وْ أَ  جَ وَّ زَ تػَ  وْ دًا أَ بْ عَ  كَ لَ مَ  وْ أَ  هُ دَ عْ بػَ  مَ لَ سْ أَ  نْ مَ فَ  رِ طْ الفِ  ةِ لَ يػْ لَ  سِ مْ شَ 
 ـُ زَ لْ تػَ  وُ لَ بػْ قػَ ، وَ  وُ تُ رَ طْ فِ 

__________________________________________________                 
من األرض ،  كىو اؼبرتفعي ،  زً شى من الن   مأخوذه :  وزي شي النُّ  [ زٍ اشِ نَ لِ  بُ جِ : ] وال تَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

،  -اللً  فً ذٍ إً بً -( كاح كتاب الن  ) يف  وي ها عليو ، كما سيأيت بياني يى عالً ا لزكجها كتى صياهنً عً لً  بو اؼبرأةي  يتٍ ظبي  
 . فقةً الن   قوطً سي لً  عنها رً طٍ الفً  عليو زكاةي  فلم ذببٍ ؛ ها على زكجها نفقتي  مل ذببٍ  اؼبرأةي  تً زى شى فإذا نى 
 ه : أف  مرادي  [ تْ أَ زَ جْ أَ  وِ نِ ذْ إِ  رِ يْ غَ بِ  وِ سِ فْ نػَ  نْ عَ  جَ رَ خْ أَ فَ ،  تُوُ رَ طْ فِ  يَرهُ غَ  تْ مَ زِ لَ  نْ ] ومَ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 

ًر  ابة لو اختارى رى ر من القى سً عٍ مي كجة كالٍ كالز    هي غَتى  وي فطرتي  تٍ لزمى  نٍ مى  ها عن نفسو كأخرجى  رً طٍ الفً  صدقةى  جى أف ىبي
  . أك قريبو  من زكجو  نفقتو عند اإلعسار وي تلزمي  نٍ مى لو بذلك  كلو مل يأذفٍ عنو ،  تٍ أجزأى 

 أصالةن مل يصح   هً لغَتً  الزمةن  تٍ تبعان ، كلو كانى  هي غَتى  تٍ كلزمى ، يف األصل عليو  ا الزمةه هى على أنػ   كىذا مبٍت  
 . كالز كاةي عبادةه ،  ةو ي  نً  بدكفً  ال تصحُّ  العبادةي إًذ  ؛ ةً ي  النػ   لعدـً  الغَتً  ذفً  بعد إً ال  إً  وي إخراجي 
   دًا ، بْ عَ  كَ لَ مَ  وْ أَ ،  هُ دَ عْ بػَ  مَ لَ سْ أَ  نْ مَ ، فَ  رِ طْ الفِ  ةِ لَ يػْ لَ  سِ مْ شَ  وبِ رُ غُ بِ  بُ جِ تَ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

ى بػى  [ ـُ زَ لْ تػَ  وُ لَ بػْ قػَ ، وَ  وُ تُ رَ طْ فِ  وُ مْ زَ لْ تػَ  مْ لَ  وبِ رُ الغُ  دَ عْ بػَ  دٌ لَ وَ  وُ لَ  دَ لِ وُ  وْ ، أَ  جَ وَّ زَ تػَ  وْ أَ  يف ىذه  -رىضًبىوي اللي - ُت 
شرعان  تٍ بى سً ، كلذلك ني  رً طٍ الفى  عيدً  ليلةى  مسً الش   بغركبً  بي ا ذبىً هى كأنػ  ،  رً طٍ كجوب زكاة الفً  العبارة كقتى 

 رمضافى  ةً د  بعد سباـ عً  إمبا هببي  رمضافى  ، كالفطري منٍ  ( رمضافى  منٍ  رً طٍ الفً  زكاةي  )يل ؽبا : فقً  رً طٍ إل الفً 
كى ،  بلثُتى الث   ليلةى  ةً يى ؤٍ الرُّ  وتً بي أك ثػي        ،  الكافري  ، كعليو فإذا أسلمى  وـً كالص   هرً بانتهاء الش   مي فحينئذو وبي

 ككاف صبيعي ، ها لى ضبىٍ  اؼبرأةي  تً ، أك كضعى  ككجبت عليو نفقتها امرأةن  جى عبدان ، أك تزك  اٍلميسلمي أك ملك 
  فبل .ال  ، كإً  كاةي الز   تً كجبى  كلو بلحظةو  من رمضافى  يوـو  آخرً  مشسً  كبً ري غي  ذلك قبلى 
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__________________________________________________                          
ي فِ  هُ رَ كْ تُ ، وَ  لُ ضَ فْ أَ  الةِ الصَّ  لَ بْ قػَ  دِ يْ العِ  ـَ وْ ا يػَ هَ اجُ رَ خْ إِ وَ ،  طْ قَ فػَ ْيِن مَ وْ يػَ بِ  يدِ العِ  لَ بْ ا قػَ هَ اجُ رَ خْ إِ  وزُ جُ يَ وَ 
 امً آثِ  وِ مِ وْ يػَ  دَ عْ ا بػَ يهَ ضِ قْ يػَ وَ ،  وِ يْ اقِ بَ 

                                 __________________________________________________
من  حيحُتً ا ثبت يف الص  مى لً  [ طْ قَ فػَ ْيِن مَ وْ يػَ بِ  يدِ العِ  لَ بْ ا قػَ هَ اجُ رَ خْ إِ  وزُ جُ يَ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

يف  ، كيف ركايةو  (( ينِ ومَ وـٍ ويَ يَ بِ  يدِ العِ  بلَ ا قَ يهَ يُعطِ  افَ كَ   وُ نَّ ) أَ ):  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عبدالل بن عمر 
 ( .( ةٍ ثَ اَل ثَ  وْ ) أَ ):  صحيحةو  أً ط  وى مي الٍ 

 دَ عْ ا بػَ يهَ ضِ قْ يػَ وَ ،  وِ يْ اقِ ي بَ فِ  هُ رَ كْ تُ ، وَ  لُ ضَ فْ أَ  الةِ الصَّ  لَ بْ قػَ  دِ يْ العِ  ـَ وْ ا يػَ هَ اجُ رَ خْ إِ ] وَ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
 ككقتى  ،زكاة الفطر إخراًج كجوب  يف ىذه اعبملة كقتى ك فيما سبق  -رىضًبىوي اللي -بُت   [ا مً آثِ  وِ مِ وْ يػَ 

 . الكراىةً  كقتى ك  ، ةً يلى ضً الفى  ككقتى ،  هً جوازً 
  . رً طٍ الفً  عيدً  ليلةى  مسً الش   كبً ري بغي  بي ذبىً  اهى أنػ   ـى فقد تقد   : الوجوبِ  ا وقتُ فأمَّ 
وفيو ،  العيدً  إل هناية يوـً  ٍُتً مى وٍ أك يػى  بيوـو  يدً العً  بلً من قى  وي أن   -رىضًبىوي اللي -فبُت   : الجوازِ  ا وقتُ وأمَّ 

 كبً ري إل غي  عيًد الًفٍطرً  صبلة كىو ما بعدى  كراىيةٍ   ووقتُ ،  العيدً  صبلةً  كىو ما قبلى  ةٍ يلَ ضِ فَ  وقتُ 
 . قضاءو مع اإلمثً  كقتى  ما بعد ذلك يكوفي  ، مثي   العيدً  يوـً  مشسً 

رىًضيى اللي - رى مى بن عي عبدالل  من حديث ما سبقى  : أو يومينِ  بيوـٍ  العيدِ  وقد دؿَّ على جوازىا قبلَ 
  . -عىنػٍهيمىا

         قاؿ : -- درم  اػبي  من حديث أيب سعيدو  حيحُتً يف الص   ما ثبتى  :ودؿَّ على وقت وجوبها 
  . من رمضافى  رً طٍ الفً ل إها فنسبى  (( رِ طْ الفِ  اةَ كَ َز  جُ رِ ا ُنخْ نَّ كُ   ))

 -- اللِ  وؿُ سُ رَ  ضَ رَ فػَ  )):  خارم  عند البي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عبدالل بن عمر  حديثي  وُ ومثلُ 
 ، كالًفٍطري إمبا يثبيتي دبغيًب مشًس آخًر يوـو من رمضافى . (( رِ طْ الفِ  ةَ قَ دَ صَ 
أف   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عبدالل بن عمر حديثً  :على  بني  فمَ  العيدِ  ها في يوـِ إخراجِ  ا جوازُ وأمَّ 

 . ضعيفو  بسندو  ارقطٍتُّ كالد  ،البيهقيُّ  ركاهي  (( ـِ وْ يػَ ا الْ ذَ ي ىَ فِ  اؿِ ؤَ الس   نِ عَ  مْ ىُ وْ نػُ غْ اُ  ))قاؿ : --الن يب  
أداءن يف  هاقد أخرجى  العيدً  يوـً  مشسً  كبً ري غي  ها قبلى أخرجى  نٍ مى  مس ، فيكوفي ينتهي دبغيب الش   كاليوـي 

الل يف حديث عبدً  الواردً  األمرً  خالفةً مي لً ؛  -رىضًبىوي اللي - في عليو اؼبصن   كما نص    مكركهه  وي  أن  ال  كقتها ، إً 
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ى لَ إِ  اسِ النَّ  جِ وْ رُ خُ  لَ بْ ى قػَ دَّ ؤَ تػُ  فْ ا أَ هَ بِ  رَ مَ أَ وَ  )) : خارم  البي  يف لفظً  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً ا
 . ؼو بلى خً  ؿبل   وً ككونً ،  (( ةِ اَل الصَّ 

 اإلسبلـً  شيخً  كىو اختياري ، ىا ال بعدى ،  رً طٍ الفً  عيدً  صبلةً  قبلى  ىا يكوفي أداءى  إل أف   اعبمهوري  كذىبى 
 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -ابن تيميةى 
ـي   ال هبوزي  وي أن   ((.. الةِ الصَّ  لَ بْ ا قػَ اىَ دَّ أَ  نْ مَ ))  : وقتضى قولً ) مي  : -رىضًبىوي اللي - مً ي  القى  ابني  قاؿ اإلما

 ( اىػ . بلةً الص   منى  بالفراغً  ا تفوتي هى ىا عن صبلة العيد ، كأنػ  تأخَتي 
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__________________________________________________                
 لٌ صْ فَ 

 طٍ قِ أَ  وْ أَ ، ٍب يْ بِ زَ  وْ أَ ، ٍر مْ تَ  وْ أَ ، ا مَ هِ قِ يْ وِ سَ  وْ أَ ، ا مَ هِ قِ يْ قِ دَ  وْ أَ ، ٍر يْ عِ شَ  وْ أَ ،  رٍّ بػُ  نْ اٌع مِ صَ  بُ جِ يَ وَ 
__________________________________________________ 

   ، ٍر مْ تَ  وْ أَ ، ا مَ هِ قِ يْ وِ سَ  وْ أَ ، ا مَ هِ قِ يْ قِ دَ  وْ أَ ، ٍر يْ عِ شَ  وْ أَ ،  رٍّ بػُ  نْ اٌع مِ صَ  بُ جِ يَ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
            ،  وي ر الواجب إخراجي دٍ يف ىذا الفصل يف بياف القى  -رىضًبىوي اللي - في صن  مي الٍ  عى رى شى  ٍط [قِ أَ  وْ أَ ، ٍب يْ بِ زَ  وْ أَ 

  . رً طٍ عاـ يف زكاة الفً من الط   وي إخراجي  كما هبوزي 
ا نَّ كُ   ))قاؿ :  رً طٍ يف زكاة الفً  حيحُتً يف الص   -- درم  اػبي  أيب سعيدو  حديثي :  في ذلك والصلُ 

           ، رٍ يْ عِ شَ  نْ اعًا مِ صَ  وْ أَ  ٍر،مْ تَ  نْ اعًا مِ صَ  وْ اـٍ ، أَ عَ طَ  نْ اعًا مِ صَ  -- اللِ  وؿِ سُ رَ  افِ مَ ي زَ ا فِ هَ يػْ طِ نُػعْ 
 . ((ٍب يْ بِ زَ  نْ اعاً مِ صَ  وْ أَ  ، طٍ قِ أَ  نْ اعاً مِ صَ  وْ أَ 

 -- ي  بِ النَّ  ضَ رَ فػَ  )) : كفيوً ،  حيحُتً يف الص   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً عبدً  حديثي  وُ ومثلُ 
 نْ اعًا مِ صَ  وْ ٍر ، أَ مْ تَ  نْ اعًا مِ صَ ،  ؾِ وْ لُ مْ مَ الْ وَ  ر  حُ الْ وَ ، ى ثَ نػْ الُ وَ  رِ كَ ى الذَّ لَ عَ  افَ ضَ مَ رَ  نْ مِ  رِ طْ الفِ  ةَ قَ دَ صَ 
 . ((ٍر يْ عِ شَ 

 اعي كىو الص  ، ر طٍ يف زكاة الفى  وي إخراجي  الواجبي  ىذا ىو القدري  [ اعٌ صَ  بُ جِ يَ وَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
   ، ٍر مْ تَ  نْ اعًا مِ صَ  )):  وي قولي  كفيوً ، ـ تقد  مي الٍ  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً عبدً  غبديثً ؛  مُّ وً بى الن  
  . (( رٍ يْ عِ شَ  نْ اعاً مِ صَ  وْ أَ 

ـٍ عَ طَ  نْ اعًا مِ صَ  ))و : كفيو قولي ، ـ اؼبتقد   --اػبيٍدرًم   كحديث أيب سعيدو  ،  رٍ مْ تَ  نْ اعًا مِ صَ  وْ أَ ،  ا
 (( . بٍ يْ بِ زَ  نْ اعاً مِ صَ  وْ أَ ،  طٍ قِ أَ  نْ اعاً مِ صَ  وْ أَ ،  رٍ يْ عِ شَ  نْ اعاً مِ صَ  وْ أَ 

كقد -- يب  د  الن  مي ػبً  أمدادو  أربعةي  وي أن   هارة بيافي يف الط   ـى كقد تقد  ،  مُّ وً بى الن   اعي ىو الص   الواجبي  فالقدري 
 أرطاؿو  كىو طبسةي ،  ُتً تى وطى سي بٍ كال مى  ُتً تى وضى بي قٍ ال مى  تُتً طى توس  مي الٍ  اليدينً  ءي لٍ مً :  م  وً بى الن   د  مي الٍ  أف   ـى تقد  
 . -اللي رىضًبىهيمي -كاغبنابلة ، ة افعي  كالش  ، ة عند صبهور العلماء من اؼبالكي   م  ادً دى غٍ بالبػى  لو طٍ رى  لثي كثي 

الوارد يف القدر الواجب ،  ص  الن   لظاىرً ؛  اعً من الص   أقلُّ  هبيٍزًئي كال  رٍّ [بػُ  نْ : ] مِ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
عَت الوارد يف الش   اعً الص   عادلةى م مي ىي كغَتي  ا اغبديثى كٍ كى الذم رى  -مٍ هي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى - حابةي كلذلك أنكر الص  

ا مَّ لَ فػَ  )):  -- يف ذلك ، قاؿ أبو سعيدو  -- وا معاكيةى كخالفي ،  ر  اع من البػي الص   مر بنصفً كالت  
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ال ا فَ نَ ا أَ مَّ : أَ  دٍ يْ عِ و سَ بُ أَ  اؿَ قَ ،  نِ يْ دَّ مُ  ؿُ دِ عْ ا يػَ ذَ ىَ  نْ ا مِ د  ى مُ رَ : أَ  اؿَ قَ  اءُ رَ السَّمْ  تِ اءَ جَ وَ  ةُ يَ اوِ عَ مُ  اءَ جَ 
 . (( وُ جُ رِ خْ أُ  تُ نْ ا كُ مَ كَ   وُ جُ رِ خْ أُ  اؿُ زَ أَ 

أيب  خربً يف ك ،  افعي  كالش   الكو مى اقان لً فى نص  عليو كً  صاعو من بػير   نصفي  ئي زً كع : ) كال هبيٍ ري قاؿ يف الفي 
كىو ركايةي سيفيافى بًن حيسُتو عن الزُّىرم  ، كليسى بالقوم   )) َأْو َصاٍع ِمْن َقْمٍح ((:  -- ريرةى ىي 

 اىػ .(  الد ارقطٍتُّ  عندىىم ال ًسي مىا يف الزُّىرم  ، ركاهي 
ـي لكاإل اعاً صَ  )): بقولو  اؼبرادي  وي بأن   -رىضًبىهيمي اللي -من أىل العلم  طائفةو  على قوؿً  مبٍت   ر  يف البػي  اعً بالص   زا

ـٍ عَ طَ  نْ مِ  ـى بالبػير   (( ا   .يف معناه  القولُتً  كىو أحدي ،  ففس ريكا الط عا
ـي  يكوفي كعلى القوؿ اآلخر  عىلىٍيًو -ـو يف قولو مي من أفراد العي  ده رٍ فػى  وي على أن   ًبقىٍدًر الص اًع فيو مىبًني ا اإللزا

ـي  ةي كىالس بلى ـٍ عَ طَ  نْ اعاً مِ صَ  )):  -الص بلى  .((  ا
 الفً نز  كنبا مي ،  عَتً كالش   ر  إل البػي  راجعه  مَتي الض   [ امَ هِ قِ يْ وِ سَ  وْ أَ ، ا مَ هِ قِ يْ قِ دَ  وْ أَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
  ُتً يقى وً أك سى  ُتً يقى قً ما دى هي ، ككونػي  عَتً ب  البػير  كالش  يف حى  بي كما هبىً   اعي فيهما الص   فيجبي ؛ ما هً أصلً  منزلةى 

رجي  ل أف وى قٍ فيػى ؛  عَتً ا من الش  عمومن  اعً بالص   ص  ألزـى الن   ألف  ؛ أك نقصو  بزيادةو  ما عن ذلك األصلً هي ال ىبي
 . مىٍلتيوتان ا أك مطحونان أك ب  حى  يكوفى 
كىذا ،  طو قً أك أى  أك زبيبو  من سبرو  صاعه : أم  [ طٍ قِ أَ  وْ أَ ، ٍب يْ بِ زَ  وْ أَ ، ٍر مْ تَ  وْ أَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

 لي مى عٍ يػي  طي قً ، كاألى  --اػبيدرم   يف حديث أيب سعيدو  ـى حيحة كما تقد  ة الص  ن  عليو يف السُّ  منصوصه 
 . كىو معركؼه ،  في ف  كهبيى  ضً يٍ خً مى الٍ  نبً الل   منى 
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__________________________________________________                              
 ةُ اعَ مَ الجَ  ىطَ يُػعْ  فْ أَ  وزُ جُ يَ وَ ،  زٍ بْ يٍب وال خُ عِ ال مَ ،  اتُ تَ قْ يػُ  رٍ مَ وثَ  بٍّ حَ  ل  كُ   أَ زَ جْ أَ  ةَ سَ مْ الخَ  ـَ دِ عَ  فْ إِ فَ 
 وُ سُ كْ وعَ  دَ احِ الوَ  ـُ زَ لْ يػَ ا مَ 

__________________________________________________                            
كالذُّرة   ٍز [بْ يٍب وال خُ عِ ال مَ ،  اتُ تَ قْ يػُ  رٍ مَ وثَ  بٍّ حَ  ل  كُ   أَ زَ جْ أَ  ةَ سَ مْ الخَ  ـَ دِ عَ  فْ إِ : ] فَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
 ال  عليها إً  نصوصً مى إل غَت اػبمسة الٍ  ؿي دى عٍ ال يػي  وي أن   : رطِ الشَّ  ومفهوـُ ،  سً دى كالعى ،  زً رٍ كاألي ،  نً كالدُّخٍ 
 كقد أشارى  ، اتً دى رى فٍ مي كىو من الٍ ،  -رىضًبىوي اللي -عن اإلماـ أضبدى  كايتُتً حدل الر  إكىو ، ها مى دً إذا عى 

 إل ذلك بقولو : -رىضًبىوي اللي - اظمي الن  
 البُػر  كَ   أوْ  عيرِ الشَّ كَ يضاً وَ أَ        رِ مْ و التَّ حْ ػػػنَ  وصِ صُ نْ المَ  دُ احِ وَ وَ                     
 وِ اتِ يَ تِ اقْ  نِ ػػو مِ ػػلَ وَ  رهِ ػػيْ ال غَ        وِ ػػاتِ ذَ  نْ ػػػػػػػػا مِ هَ اجُ رَ ػػخْ إِ  وُ ػػتُ رَ طْ ػػػػػػػفِ                     

  اإلسبلـً  قاؿ شيخي ، كيبلن مطعومان ىا إذا كاف مى ىا مع كجودً ها من غَتً إخراجي  هبوزي  : انيةُ الثَّ  وايةُ والر  
يف  اؼبذكورةً  على األصناؼً  رى دً كلو قى ، ه كغَتً  زً رٍ مثل األي  هً بلدً  وتً من قي  وي زئي هبي )  : -رىضًبىوي اللي -ابن تيميةى 

رىضٍبىةي الًل عىلىى - العلماءً  أكثرً  قوؿي  وي كأن  ،  عن اإلماـ أضبدى  كايةه رً  وي أن   -رىضًبىوي اللي - كذكرى ، اغبديث ( 
 . -اعبٍىًمٍيعً 
زئ إال ما كاف سالً  ٍز [بْ يٍب وال خُ عِ : ] ال مَ  -رىضًبىوي اللي -قولو   مرً كالت    يبي عً مى ، كالٍ  بً يٍ مان من العى فبل هبي

 ككبوه . وي طعمي  رى يػ  غى تػى  وؿه أك قدميه لي بػٍ وسه أك مى ب  الذم فيو سي كاغبى 
ى عطى يي  أفٍ  هبوزي : أم  [ وُ سُ كْ وعَ  دَ احِ الوَ  ـُ زَ لْ ا يػَ مَ  ةُ اعَ مَ الجَ  ىطَ يُػعْ  فْ أَ  وزُ جُ يَ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

 فٍ كأى ،  ا ستحق  إذا كاف مي  الواحدي  ى اؼبسكُتي عطى يي  أفٍ  كهبوزي ، قان عليهم ر  فى مي  اعى الص   اؼبساكُتً  منى  اعبماعةي 
 . ل  يف كي  االمتثاؿً  وؿً صي غبي ؛  على اعبماعةً  ما هببي ؛ فييعطيو  يكوف لو عائلةه 
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__________________________________________________                            
 اةِ كَ الزَّ  اجِ رَ خْ إِ  ابُ بَ 

 رٍ رَ ضَ  لِ الَّ إِ ،  وَيِجُب على الَفوِر مَع ِإمَكانِوِ 
__________________________________________________ 

ى  بعد أفٍ  [ اةِ كَ الزَّ  اجِ رَ خْ إِ  ابُ بَ  ] : -رىضًبىوي اللي - المصنفُ قاؿ  ها الز كاة كأنواعى  شركطى  -رىضًبىوي اللي -بػىُت 
ى أحكامها العام ة ، ًإٍذ بعدى  أفٍ  ناسبى  ؟  كاةى الز   كيف أيخرجي   يرُد الس ؤاُؿ :سبق ،  معرفة ما يػيبػىُت 

 كاة ، كاؼبناسبةي يف ذلك ظاىرةه .  فاستفتح ببياف أحكاـ إخراج الز  
كاة ، فبُت  أف  الض مَتي عائده إل إخراج الز   [ وِ انِ كَ مْ إِ  عَ مَ  رِ وْ فَ ى الْ لَ عَ  بُ جِ يَ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي - قولو

ـ  حكمىوي الوجوبي فوران بشرط اإًلٍمكىاًف ،  عند مىٍن يقوؿ بأف  األمرى اؼبطلقى  كالفىٍوري ةي مبني ةه على أصلو عا
ل   الفقَت ناجزةه ، كالت أخَتي  ؛ كألف  حاجةى  يقتضي الفورى كىو األصلي  كقد ييؤد م إل ، باؼبقصود  ـبًي

 . -رىضًبىهيمي اللي -مهور اعب شرعان ، كىو مذىبي  مًثى ذرو أى ىا بدكف عي و لو أخ رى كينبٍت على ىذا أن  ، الفوات 
كنٍ  و :مفهومُ ، شرطه يف الوجوب  [ وِ انِ كَ مْ إِ  عَ مَ : ]  -رىضًبىوي اللي -قولو  ، اإلخراجي فوران  وي أنو إذا مل يبي
إل أف  أخَتي لو الت   كهبوزي ، و ال يأمث عن إخراجها فوران لغيبة اؼباؿ ، أك كجود مانعو فإن   أف يعجزى : مثل 

 يتمك نى ؛ ألف  ) الت كليفى شرطيوي اإلمكافي ( .
لو يف الر كض  لى ث  كاة إل زكالو ، كمإخراج الز   لو تأخَتي  أم : فيجوزي  [ رٍ رَ ضَ  لِ الَّ إِ : ]  -رىضًبىوي اللي - قولو

، فينتظر إل قدكمو ، أك غلبة  كىو ضرره مال  ، فيو ضرران عليو بتكرار الص دقة  برجوع الس اعي ، فإف  
رر عنو يف مالو ، على دفع الض   اه إلخراجها على ىذا الوجو مبني  ن  بعدمو فييخرجها ، فيكوف تأخَتي الظ  

منو  هبا ليعطيها للميستح ق تيسرؽي  خرجى  فٍ ها موافقان لوقت فيو الس ارؽ فيخشى إً كىكذا لو كاف إخراجي 
كنو فيو اػبركجي  كاةي ربل  عليو الز   وؼ من الض رر على النػ ٍفًس : أفٍ اػب ، كمثاؿي  أخَتي فلو الت    يف كقتو ال يبي

إخراجها إل زكاؿ ذلك  لو تأخَتي  فيجوزي ، ، أك غَته  ه خوفان على نفسو من القتل من عدك  من دارً 
 الض رر .
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__________________________________________________                              
 رَ ز  عُ وَ  وُ نْ مِ  تْ ذَ خِ اًل أُ خْ بُ  وْ أَ ،  لَ تِ قُ وَ  وُ نْ مِ  تْ ذَ خِ أُ وَ ،  مِ كْ حُ الْ بِ  ؼٌ ارِ عَ  رَ فَ ا كَ هَ بِ وْ جُ وُ ا لِ دً حْ ا جَ هَ عَ نػَ مَ  فْ إِ فَ 

__________________________________________________                        
ه : مرادي [  لَ تِ قُ وَ  وُ نْ مِ  تْ ذَ خِ أُ وَ  مِ كْ حُ الْ بِ  ؼٌ ارِ عَ  رَ فَ ا كَ هَ بِ وْ جُ وُ ا لِ دً حْ ا جَ هَ عَ نػَ مَ  فْ إِ فَ ] :  -اللي رىضًبىوي - قولو

كم بكفره ، مث تيؤخى  كاغباؿي  كاةى الز   أنو إذا منعى  من مالو قهران ، كييقتل ،  ذي أنو جاحده لوجوهبا ، فإنو وبي
ـٌ  فهذه ثالثةُ   كاة :بشرط العلم كاؼبعرفة باغبكم كىو كجوب الز   كاة جحودان ،مًتتبةه على منع الز   أحكا

يًن بالضركرة عاًلمنا بو ، و ككفرً برد تً  : اغبكمي  الوؿُ  أنو  ه :كفرِ   ووجوُ ه ؛ ألن وي أنكرى اؼبعلوـى من الد 
رئ ىن نن زئ   أكجب الز كاة بقولو: اللى  كذ هبما فقد كفر فهو يعلم أف    نٍ و كمى كرسولى  ييكذ ب اللى 

(ٔ) 
 . كاةى كىو يقوؿ : ال تؤتوا الز  

استجابةن ألمر الل ؛ ىا كلُّ األمر منو : أىٍخذي الز كاة منو ؛ ألف  اللى فػىرىضى علينا أىٍخذىىىا ، فيأخذي  انيوالثَّ 
رئ ين ىن نن من زن رن ممزئ تعال كما يف قولو سبحانو : 

 --، كاألمري للن يب   (ٕ)
 أمره أليم ًتو من بعده .

كمي  والثَّالثُ   . للز كاة جيحيودان  باؼبانعُتى  -- ًبٍقتًلًو رد ةن كما فعلى الص ديقي  : أنو وبي
كاة ، كىم اين من مانعي الز  الث   وعي ىذا ىو الن   [ رَ ز  عُ وَ  وُ نْ مِ  تْ ذَ خِ اًل أُ خْ بُ  وْ أَ ] :  -رىضًبىوي اللي -قولو 
بلن يبنعوهنى  الذينى  تعال عن ذلك  فتنةه كما أخرب اللي  مع أهنم ميقرُّكف بوجوهبا ، فاؼباؿي  -اللً بً  اذي يى عً الٍ كى -ا خبي

رئٰىري  ين  ىن ننزئ :  --و يف مواضعى عديدةو من كتابو ، كمنها قولي 
، فإذا  (ٖ)

 حص  مس  خس حس  زئتػىع لقًت النف سي بو شىح ٍت بًبىٍذلًًو ، كامتنعت من إنفاقو كما قاؿ تعال : 
رئ مضحط خض حض جض مص خص

(ٗ)
عليهم من الز كاة ، مع أهنم يف  اللي  من أداًء ما فرضى  فيمتنع ىؤالءً  

 : بأمرينِ ها ، فييحكم فيهم فريضتى  قىرارًة أنفسهم ال هبحدكفى 
 الز كاة . ذً خٍ على كجوب أى  الد اؿ   امتثاالن للن ص  ؛ منهم كلو بالىٍقهًر كالقيو ًة كما تقد ـ  ذي : أهنا تيؤخى  الوؿُ 

                              
 .  ّْ، آية :  / سورة البقرة (ُ)
 .َُّ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ِ)
 ُٓ: سورة الت غابن ، آية /  (ّ)
 ّٖ: سورة ؿبم د ، آية /  (ْ)
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__________________________________________________                           
 امَ هُ يػ  لِ ا وَ هَ جُ رِ خْ يُ فػَ ،  فٍ وْ نػُ جْ مَ وَ  يٍّ بِ صَ  اؿِ ي مَ فِ  بُ جِ تَ وَ 

__________________________________________________                       
(             عزير باب الت  ) ، كالت عزيري عقوبةه مفو ضةه إل كل  األمر كما سيأيت بيانو يف  كفى : أهنم ييعز ري  انيالثَّ 
حبسب اختبلؼ األشخاص ، كاألفعاؿ ، كاألقواؿ ، كاألزمنة ،  ، كىي زبتلفي  -الى عى تػى  اللً  فً ذٍ إً بً -

 كرار ، كرادعان لغَته عن فعلو .ا لو من الت  نعن ما فيجتهد القاضي يف عقوبتو دبا يراهي ، كاألمكنة 
يان غبدكده دبنع ما فرضى  كإمبا استحق الت عزيرى   عليو يف مالو . اللي  ؛ لكونو عاصيان ألمر الل تعال ، ميتػىعىد 

أك انتقاؿ اؼباؿ ، الز كاة من نقصاف الن صاب ، أك عدـ سباـ اغبوؿ  كجوبى  فإف اد عى العيذرى الذم يبنعي 
الذم بيده ليس  كأف يد عي أن و أد اىا ، أك أف  اؼباؿى ،  ككبو ذلك من األعذار ، عنو يف بعض اغبوؿ 

ٍوليوي ؛ فإنو ييقبى  وي كي لٍ مً  دى كه لغَته ، أك أن و ذبد  لٍ كان لو ، كإمبا ىو مً ًملٍ  و ، كىل قولي  لي لو قريبان فلم يت م حى
           في نظري أرجحُ ، كالث اين  قوالفِ ها كالبقاء على األصل ؟ و لضعفً ، أك ال تلزمي و اليمُتي للتُّهمة تلزمي 
ـي  إعماال لؤلصل ، -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - اسي على ال ييستحلفي الن  )  : -رىضًبىوي اللي - أضبدي  كقاؿ اإلما

 صىدقاهًتم ( اىػ.
الزكاة حق   ه : أف  مرادي  [ امَ هُ يػ  لِ ا وَ هَ جُ رِ خْ يُ فػَ ، فٍ وْ نػُ جْ مَ وَ  يٍّ بِ صَ  اؿِ ي مَ فِ  بُ جِ تَ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي - قولو

           ف كىو الص يبُّ كاجملنوف ؛ لتعلُّقها بعُت اؼباؿيف ماؿ غَت اؼبكل   متعلقه باؼباؿ ال بالش خص ، فتجبي 
 لو .  كً الً مى ال ًبذ م ة الش خص الٍ 

رئمن زن رن ممزئ : و تعال قولي  ها بعين الماؿ :قِ ودؿَّ على تعل  
و سبحانو : ،  كقولي  (ٔ)

رئيل ىل مل  يك  ىك زئ 
رئحجمج مث متهتزئو سبحانو : ، كقولي (ٕ)

، ككبوه من النُّصوص (ٖ)
           كحديث أيب سعيدو اػبيدرم  بنفس اؼباؿ ،   قه ا متعل  كجوهبى  كاة من اؼباؿ نفسو ، كأف  الز   ذً خٍ الواردة بأى 

--   يف الص حيحًُت أف  الن يب --  : ليَس فيما ُدوَف َخمسِة أوْسٍق َصدقٌة ، وليَس فيماقاؿ (( 
 

                              
 .َُّ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ُ)
 .ِْ، آية : اؼبعارج / سورة  (ِ)
 .ُْ: سورة األنعاـ ، آية /  (ّ)
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__________________________________________________                      
 وِ سِ فْ نػَ ا بِ هَ قػَ ر  فَ يػُ  فْ أَ  لُ ضَ فْ الَ وَ ،  ةٍ يَّ نِ  بِ الَّ ا إِ هَ اجُ رَ خْ إِ  زُ وْ جُ ال يَ وَ 

                              __________________________________________________
ةي -(( ، كعمـو قولو وليَس فيما ُدوف َخْمِس أواٍؽ صدقةٌ ، ُدوَف خمِس ذوٍد َصدقٌة  عىلىٍيًو الص بلى

ـي   فَأعْلمْهم أفَّ اللَ )) فإْف ُىم أطَاُعوَؾ لذِلَك يف الص حيحًُت :  --يف حديث ميعاذو  -كىالس بلى
هم (( ُذ من َأْغنيائِ تُؤخَ  ،قولو :)) د  على فُقرائِهْم ((رَ ُذ من َأْغنيائهم ، فتػُ افترَض عليهم صدقًة ُتؤخَ 

ـ   ا من األغنياء صغاران كانوا أك كباران ، كما أهنا تيعطى للفقراء عمومن  ذي ، فتؤخي  كالكىبَتى  الص غَتى  يشملي  عا
 . )) فَػتُػَرد  على فُقرائِهْم ((ران ؛ لعمـو قولو : صغاران كانوا أك كبا

فهو مركم  عن عمر بن اػبط اب ، كعلي  ،  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -قالٍت طائفةه من الص حابة  كهبذا القوؿي 
، كقد  -عً رىًضيى اللي عىًن اعبٍىًميٍ -كعائشةى ، كعبًدالًل بًن عمرى ، كاغبسًن بًن علي  ، كجابًر بًن عبًدالًل 

 .( االستذكار ) يف  -رىضًبىوي اللي - عنهم اغبافظي ابني عبدالرب   أسند الر كاياتً 
 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -صبهور العلماء من اؼبالكي ة ، كالش افعية ، كاغبنابلة  كىو مذىبي 

زكاة من بإخراج ال   كل  الص يب كاجملنوًف يقوـي  أف   أم : [ امَ هُ يػ  لِ ا وَ هَ جُ رِ خْ يُ فػَ ] :  -رىضًبىوي اللي - قولو
فييؤدم حق  الل يف مىالٍيًهما كما ، ةو مىالٍيًهمىا ناكيان أهنا عنهما ؛ ألف  الز كاةى عبادةه ، كال تصحُّ إال بني  

 و الن يابةي .تدخلي  ًكبل اغبق ُتً   ييؤدم حقوؽى الناس ؛ ألف  
أف  الني ةى شرطه يف الز كاة ،  -رىضًبىوي اللي -بُت   [ ةٍ يَّ نِ  بِ الَّ ا إِ هَ اجُ رَ خْ إِ  زُ وْ جُ ال يَ وَ ] :  -رىضًبىوي اللي - قولو

 --أف  الن يب   --: ما ثبت يف الص حيحًُت من حديث عيمىر بن اػبط اب  والصُل في ذلك
ب إل الل بقصد الت قرُّ  كىي تكوفي ((  اْمِرٍئ َما نَػَوىِإنََّما اَلْعَماُؿ بِالنػ يَّاِت ، َوِإنََّما ِلُكل  )) قاؿ : 

مقارنةن لئلخراج ، فإف  تعال ، كبقصد أداء اغبق  الواجب فيمٌيزىا حبسب اؼباؿ الذم ييزك يو ، كتكوفي 
( بلةكتاب الص  ) ـ ذلك يفكقد تقد  يقوؿ بو قياسان على الص بلة  نٍ عند مى  رى فً من اليسَت اغتي بالز   تٍ تقد مى 

 كاة .النػ ي ة شرطان ؛ ال ركنان يف الص بلة كالز   القوؿ باعتباريػىٍقوىل على  كىذا القوؿي 
ألف  ذلك أبلغي يف إيصاًؿ اغبق  ؼبستح قو ، كبو  [ وِ سِ فْ نػَ ا بِ هَ قػَ ر  فَ يػُ  فْ أَ  لُ ضَ فْ الَ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي - قولو

إخوانو  لو أحواؿى  الظ ن  ، أك اليقُت بوصوؽبا ؼبستحق يها ، مث إف  تػىٍفريقىوي ؽبا بنفسو يكشفي  ربصل غلبةي 
و إل عدـ االقتصار على أداء منهم فيعطف عليهم ، فبا يدفعي  ، كاحملتاجُتى  من ضعفاء اؼبسلمُتى 

إخوانو األغنياء ، فيدعيوىم إل  ه منغَتى  وي ب  افلة كالص دقة عليهم ، كقد يػينى الواجب فيتعد اه إل الن  
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__________________________________________________                           
 دَ رَ وَ  اا مَ ىَ ذُ آخِ وَ  وَ ا ىُ هَ عِ فْ دَ  دَ نْ عِ  ؿُ وْ قُ يػَ وَ 

                              __________________________________________________
، إضافةن إل أف تػىٍفريقىو  ه دبا رأل بنفسو كظبعو من أحواؿ الضُّعفاء كاٍلميحتاجُتى رً بسبب تأثُّ اإلحساًف 

 . كؽبذا كل و كاف أفضلى ،  هي أعظمى نةه عليو ، فيكوف أجري ؤي ةه كمى لزكاتًو بنفسًو فيو مشق  
ه يف غَتى  ، كىو أف يوك لى  ه مفضوؿه كجائزه غَتى  يدؿُّ على أف   [ لُ ضَ فْ الَ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي -قولو 

، كذلك بكونو أمينان ، عاؼبان بكيفية  ةي بو الذ م   فبن تربأي  الوكيلي  من أف يكوفى  د  أخراجها كيىٍستىًنيبىوي ، كال بي 
؛ ؼبا فيو من الت فريط ، كاإلنباؿ  ةي م  بو الذ   ال تربأي  نٍ مى  توكيلي  صرؼ الز كاة على الوجو اؼبعترب ، كال هبوزي 

  .كاة منها ، أك من بعضها للز   ُتى م إل ضياع حق  الل تعال ، كحرماف اؼبستحق  الذم يؤد  
 ىم بالل ، كبيافي هم كتذكَتي كثَته من الن اس يف ىذه األزمنة يف ىذا األمر ، كاؼبنبغي نصحي   كقد تساىلى 

كيرضونو حيج ةن  ةي م  بو الذ   تربأي  نٍ ا بأنفسهم أك دبى يصاؽبا ٍلميٍستىًحق يهىا إم  ما هبب عليهم من أداء الز كاة كإ
ـي و إذا مل يأخذٍ ، كىذا كلُّ  اؼبستعافي  ؽبم بُت يدم رهبم كاللي  ـي كجبى دفعيها لو  ىا اإلما ، فإف طلبها اإلما

الذم دل ت عليو نصوصي  األصلي ىو بناءن على أنو ؛  -رىضًبىهيمي اللي -يف قوًؿ طائفةو من أىل العلم 
، كمىٍن بعدىم من سلف  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ - اشدينى كجرل عليو عملي اػبلفاء الر  ، الكتاًب كالسنًة 
ـي  -رىضًبىهيمي اللي -األمة ، كخلفها  ها ألىلها ، ه ما داـ أنو يوصلي ، كغَتي  العدؿي  ، كيستوم يف ذلك اإلما

يزيكا دفعىها إليو ، إال إذا قػىهىرىهي كأىٍكرىىىوي .ها فإف كاف فاجران كال يوصلي   ألىلها مل هبًي
( أم : دافع  وَ ىُ  بقولو :) اؼبرادي  [ دَ رَ وَ  اا مَ ىَ ذُ آخِ وَ  وَ ا ىُ هَ عِ فْ دَ  دَ نْ عِ  ؿُ وْ قُ يػَ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي - قولو

         ، فيقوؿ ما كرد يف السُّن ة ، يشَت إل حديث أيب ىريرةى  وي بي ييًني نٍ و ، أك مى كي نفسي الً مى ا الٍ كاة كىو إم  الز  
--  قاؿ قاؿ رسوؿ الل--  (( : َمَّ هُ اللَّ  ها َأْف تَػُقوُلوا :إذا أْعطَْيتُم الزَّكاَة فال تَػْنسوا ثواب 
  بني  ، كىو حديثه ضعيفه ، يركيو البيخًتمُّ  (( ركاه ابني ماجوى  امً رَ غْ ا مَ هَ لْ عَ جْ ال تَ وَ ،  امً نَ غْ ا مَ هَ لْ عَ اجْ 

 عن أيب ىريرةى  ) ركل عن أبيوً عنو : -رىضًبىوي اللي - عيمو قاؿ أبو ني  ،--عن أيب ىريرةى  عيبػىٍيدو ، عن أبيًو ،
-- . موضوعاتو ( اىػ 

ـي كأم ا آخذي  دفعها ؛ ًلمىا ثبت يف الص حيحًُت من حديث  نٍ مى ، أك الس اعي فإنو يدعو لً  ىا كىو اإلما
: اللهمَّ صل   إذا أتاه قوـٌ ِبصدقَتهم قاؿَ  --)) كاَف النَّبُي أنو قاؿ :  --عبدالًل بن أىيب أىٍكَفى 

 (( . ىفَ وْ ي أَ بِ أَ  ى آؿِ لَ عَ  ل  صَ  مَّ هُ اللَّ  أبي بصدقِتِو فقاَؿ : على آِؿ فالٍف ، فأتاهُ 
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__________________________________________________                         
 فْ إِ فَ ،  الةُ الصَّ  وِ يْ فِ  رُ صَ قْ ا تػُ ى مَ لَ إِ  اهَ لُ قْ نػَ  زُ وْ جُ ال يَ وَ ،  هِ دِ لَ بػَ  اءِ رَ قَ ي فػُ فِ  اؿٍ مَ  ل  كُ   اةِ كَ َز  اجُ رَ خْ إِ  لُ ضَ فْ الَ وَ 
 وِ يْ لَ إِ  الدِ بِ الْ  بِ رَ قػْ ي أَ ا فِ هَ قػُ ر  فَ يػُ فػَ ،  وِ يْ فِ  اءَ رَ قَ ال فػُ  دٍ لَ ي بػَ فِ  فَ وْ كُ يَ  فْ  أَ الَّ إِ  تْ أَ زَ جْ أَ  لَ عَ فػَ 

                              __________________________________________________
ًلمىا ثبت يف الص حيحًُت  [...  هِ دِ لَ بػَ  اءِ رَ قَ ي فػُ فِ  اؿٍ مَ  ل  كُ   اةِ كَ َز  اجُ رَ خْ إِ  لُ ضَ فْ الَ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي - قولو

 مْ هِ يْ لَ عَ  ضَ رَ تػَ افػْ  اللَ  فَّ أَ  مْ هُ مْ لِ عْ أَ فَ )) قاؿ لو :  --أف  الن يب   -- بن جبلو  من حديث ميعاذً 
ـي -فأكجب  (( مْ هِ ائِ رَ قَ ى فػُ لَ عَ  د  رَ تػُ فػَ ، مْ هِ ائِ يَ نِ غْ أَ  نْ مِ  ذُ خَ ؤْ تػُ  ةً قَ دَ صَ  ةي كىالس بلى رد  زكاة  -عىلىٍيًو الص بلى

؛ كؼبا كاف  ها بفقراء البلد الذم فيو األغنياءي تقتضي زبصيصى  أغنيائهم إل فقرائهم ، كىذه اإلضافةي 
 رى صى فريق كقى صر ، جعلو ضابطان يف الت  قي دبا دكف مسافة القى عن كصف البلد كحاضرتو يتحق   اػبركجي 
 . بلةي فيو الص   ري قصى غبد  الذم تي ة اؼبسافر ( بيافي اعليو ، كقد تقد ـ يف ) باب صبل اغبكمى 
ها إل مسافة القصر أٍجزأىتوي ، فييحكم فنقلى  أم : إف فعلى  [ تْ أَ زَ جْ أَ  لَ عَ فػَ  فْ إِ فَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

كمي و إعادهتي برباءًة ًذمت ًو من الواجب ، كال تلزمي   اغبكمي  بإشبو بسبب ـبالفتو ، كهبذا يكوفي  ا ، لكن وبي
 بوجوب تفريقها يف البلد كعدـ نػىٍقًلها ليس شرطان يف صح ة الز كاة كإجزائها .

؛ ألنوي  [ وِ يْ لَ إِ  الدِ بِ الْ  بِ رَ قػْ ي أَ ا فِ هَ قػُ ر  فَ يػُ فػَ ،  وِ يْ فِ  اءَ رَ قَ ال فػُ  دٍ لَ ي بػَ فِ  فَ وْ كُ يَ  فْ  أَ الَّ إِ ] :  -رىضًبىوي اللي - قولو
ـي ابني أيب ىيبَتةى  -رىضًبىهيمي اللي - يتعذ ري حينئذو أداؤيىا ، كقد أصبع العلماءي            على ىذا ، قاؿ اإلما

جازى نقليها إل مٍن ىم  يف اإلفصاح : ) كأصبعوا على أنو إذا استغٌت أىلي بلدو عنها -رىضًبىوي اللي -
 اىػ .أٍىليها(
 رى صٍ ه قى نب و بالفقراء على بقي ة اٍلميٍستىًحق ٍُتى للز كاة ، كليس مرادي  [ وِ يْ فِ  اءَ رَ قَ ال فػُ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

 منها كمل هبدٍ  يى قً مث بى ، قها يف موضعو لو فر   اغبكم على صنًف الفقراء كٍحدىىم ، ككذلك اغبكمي 
 ها إل غَته .مستحقان فإنو ينقلي 

 كىذا ىو أحدي القولًُت ، كعيٌلل بأهنم أكل .[  وِ يْ لَ إِ  الدِ بِ الْ  بِ رَ قػْ ي أَ ا فِ هَ قػُ ر  فَ يػُ فػَ  : ] -رىضًبىوي اللي - قولو
 فيو ميٍستىًحقٍُّوفى ، كىو ـبيػ ره . ها إل أم  موضعو : ينقلي  انيالثَّ  والقوؿُ 

أف ربد  يف البيت الذم جاءىا فيو نػىٍعيي  احملتد ةي  اؼبرأةي  إذا مل تستطعً  منها : ولهذه المسألة نظائرُ 
      موضعو ،  ها أقربي فهل يلزمي ،  زكجها ػبوؼو عليها يف نفسها ، أك ًعٍرًضهىا ، كأجزنا ؽبا االنتقاؿى 

ـي  أك يسقطي   . وجهافِ موضعو ؟  كربتدُّ يف أم   اإللزا
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__________________________________________________                            
 زُ وْ جُ يَ وَ ،  وِ يْ فِ  وَ ىُ  دٍ لَ ي بػَ فِ  وُ تَ رَ طْ فِ وَ ،  هِ دِ لَ ي بػَ فِ  اؿِ مَ الْ  اةَ كَ َز  جَ رَ خْ أَ  رَ ي آخَ فِ  وُ الُ مَ وَ  دٍ لَ ي بػَ فِ  افَ كَ   فْ إِ فَ 
 ب  حَ تَ سْ ال يُ وَ ،  لَّ قَ أَ فَ  نِ يْ لَ وْ حَ لِ  اةِ كَ الزَّ  لُ يْ جِ عْ تػَ 

__________________________________________________                          
هبا من كزفو  ما يلحقي  نقل الز كاة كإيصاؽبا تكوف على اٍلميزىك ي كصبيعى  ةى نى ؤي مى  كإذا قلنا جبواز الن قل فإف  

 ها للميٍستىًحق ٍُتى ؽبا .كحفظو كغَته حىت يوصلى 
أم : البلد  [ هِ دِ لَ ي بػَ فِ  اؿِ مَ الْ  اةَ كَ َز  جَ رَ خْ أَ  رَ ي آخَ فِ  وُ الُ مَ وَ  دٍ لَ ي بػَ فِ  افَ كَ   فْ إِ فَ ] :  -رىضًبىوي اللي - قولو

اؼبتقد ـ ؛ كألف  الز كاةى حقُّها  --معاذو  ؛ ألنو موافقه للمعٌت الذم كرد بو حديثي  الذم فيو اؼباؿي 
 إل غَتًًه نظرنا إل أكثرنبا مد ةن من اغبوؿ . متعل قه باؼباؿ كما قدمنا ، كإذا كاف يف موضعو مث انتقلى 

: أف  زكاةى الفطر العربةي فيها  -رىضًبىوي اللي - همرادي  [ وِ يْ فِ  وَ ىُ  دٍ لَ ي بػَ فِ  وُ تَ رَ طْ فِ وَ  ]:  -رىضًبىوي اللي - قولو
ا زكاةي أبدافو ، فيخرجها  دبوضع اٍلميزك ي الذم كجبىٍت عليو الز كاة كىو فيو ، كال عربةى دبوضع مالو ، ألهن 

 و يف غَته .عليو كىو فيو ، كلو كاف مالي  يف البلد الذم كجبتٍ 
يف ىذه  -رىضًبىوي اللي -بُت   [ ب  حَ تَ سْ ال يُ وَ ، لَّ قَ أَ فَ  نِ يْ لَ وْ حَ لِ  اةِ كَ الزَّ  لُ يْ جِ عْ تػَ  زُ وْ جُ يَ وَ ] :  -رىضًبىوي اللي -قولو 

)) في :  --سأؿى النيب    --أف  العب اسى  --تعجيلي الز كاة ؛ غبديث عىًلي   اعبملة أنو هبوزي 
مذمُّ ، كاغباكمي ((  لُو في ذلكَ  أْف تحلَّ فرخَّصَ  ِو قبلَ تعجيِل صدقتِ  ركاه أضبدي ، كأبو داكدى ، كالًت 

مذم  ، كصح حو  :  --قاؿ لعيمىرى  -- أف  الن يب  كصح حىوي ابني اعباركد ، كالذ ىيبُّ ، كيف ركايةو للًت 
ـَ الوِؿ لَِلعاـِ (( ، ا َقْد َأخْذنَ )) إنَّ  كما يف   --كذلك ؼبا اشتكى عمري ا زكاَة العبَّاِس عا

)) َمنَع ابُن جميٍل ، وخالُد بُن الوليد ، على الص دقة فقاؿ :  --يبُّ و الن  ؼبا بعثى  حيحُتً لص  ا
 . وعبَّاُس بُن عبِدالْمطَّلِب ((

ـي اػبط ايبُّ  على " فإنو ييتأك ؿي  ِىَي َعَليَّ ومثُلهااس :" و يف صدقة العب  ) كقولي  : -رىضًبىوي اللي -قاؿ اإلما
 ينان عليو .فصارىٍت دى  منو صدقةى سنتُتً  و كاف قد تسل فى ن  : أ أحدىما:  وجهينِ 

يف ذلك ،  -رىضًبىهيمي اللي - العلماءي  اغبوؿ ، كقد اختلفى  دقة قبلى كيف ذلك دليله على جواز تعجيل الص  
ٍولًػهىا ،فأجاز كثَته منه افعيُّ أم ، كالش  كأصحابي الر  ىرمُّ ، كاألكزاعيُّ ،كذىب إليو الزُّ م تػىٍعًجيػٍلىها قبل حى

 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -
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منو صدقةى ذلك العاـ الذم شىكىاهي فيو العاملي كتعج ل  --قد قبضى  : أف يكوفى  والوجو اآلخر
ٍثًلهىا و هبا مع مً " أم : الص دقةي اليت قد حل ت كأنت تطالبي  ِىَي َعَليَّ ومثُلهاصدقةى عاـو ثافو ، كقاؿ " 

 عاـو كاحدو مل ربل  .. ( اىػ . من صدقةً 
ـي أضبدي ، كأبو ثورو : كالقوؿي جبواًز الت   قُلتُ  بيدو ، كركم ، كإسحاؽي ، كأبو عي  عجيل قاؿ بو أيضان اإلما

 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍىًمٍيعً -عن سعيًد بن جيبَتو ، كإبراىيمى الن خعي ، كاغبكًم ، كابًن أيب ليلى 
و مل يصح  ؛ لعدـ كجود ، فلو كاف قبلى  بعد بلوغ اؼباؿ الن صابى  كاة أف يكوفى ييشًتط عبواز تعجيل الز  ك 

 سبب الوجوب .
ركجان من اػببلؼ ، فاألفضلي تركيو خي  أم : تعجيل الز كاة ، [ ب  حَ تَ سْ ال يُ وَ ] :  -رىضًبىوي اللي -قولو 

زكؿ نازلةو بالفقراء كاؼبساكُت نعجيل،مثل : حاجةه للت   تٍ دى جً إذا كي أنو :-رىضًبىهيمي اللي -العلماء كذكر بعضي 
فإنو قد يتوج وي القوؿي القائل بفضيلة الت عجيل يف ىذه اغبالة ككبوىا فبا فيو مصلحةه ظاىرةه يف تعجيل 

 الز كاة للميٍستىًحق ٍُتى ؽبا . كاللي أعلمي .
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__________________________________________________                              
 كاةِ الزَّ  ىلِ أَ  ابُ بَ 

 ةِ ايَ فَ كِ الْ  ضَ عْ بػَ  وفَ دُ جِ يَ  وْ أَ ، ا ئً يْ شَ  وفَ دُ جِ ال يَ  نْ مَ َوُىْم ،  اءُ رَ قُ فُ الْ :  ةٌ يَ انِ مَ ثَ  مْ ىُ وَ 
__________________________________________________ 

ى  بعد أفٍ  [ كاةِ الزَّ  ىلِ أَ  ابُ بَ ] :  -رىضًبىوي اللي -قولو  ـى  -رىضًبىوي اللي - بُت  بإخراج  اؼبتعلقةى  كاؼبسائلى  األحكا
 -رىضًبىوي اللي - دى قى عى فػى ؟ ها إليهم ها كصرفي إخراجي  كاة الذين هببي الز   ىم أىلي  نٍ مى :  ؤاؿي السُّ  دي رً الزكاة فإنو يى 
  . يف ذلك كاضحةه  كاؼبناسبةي ، ىذا الباب 

 ىم يف شبانيةً كاة ، كحصرى يف بيانو ؼبصارؼ الز   رعي الش   مي ىي دى الذين حد   األصناؼي :  كاةبأىل الزَّ  رادُ مُ والْ 
 ىيييجئ ني مي  زي  ريزئ :  --يف قولو ؛ كذلك  أصناؼو 

 حج هتمث مت خت حت مبهبجت جبحبخب هئ  مئ خئ  حئ
اغبكم للمذكور  إثباتى  كىو يوجبي ،  رى صٍ كالقى  رى صٍ يفيد اغبى  رئ  ريزئ : و سبحانو فقولي ( ٔ) رئ مج

بي  أنو: اؼبعٌت  فيكوفي ،  اهي دى ا عى عم   وي يى فٍ كنػى  ريـي صىٍرفيها لغَتىم .في رٍ صى  هبًى   ها للمىذكيورًينى ، كوبى
 ىا .ذً خٍ رع أًلى وا حبكم الش  لي م تأى  هي ألنػ  ؛ وف ؽبا ستحقُّ مي الٍ  أم[  كاةِ الزَّ  لِ ىْ ] أَ : بقولو  كاؼبرادي 
 .كاة إل أىل الز   عائده  مَتي الض   [ ةٌ يَ انِ مَ ثَ  مْ ىُ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
كىم اؼبذكوركف ، فصيل قبل البياف كالت   كىو إصباؿه ،  أصناؼو  أم شبانيةي [  ةٌ يَ انِ مَ ثَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

ىذا  لى قى ، كقد نػى  وي تٍ هم أجزأى ها لبعضً ل  ها كي لو صرفى  لٍ بى ، م صبيعان هي استيعابػي  طي رى شتػى ابقة ، كال يي يف اآلية الس  
ـي  ةً عن عام   القوؿى   . هي كغَتي  -رىضًبىوي اللي - ربمُّ الط   يرو رً جى  ابني  أىل العلم اإلما
  ريزئ :  --و قولي  :ودؿَّ عليو ، منهم  األكؿي  نفي ىذا ىو الص   [ اءُ رَ قُ فُ : ] الْ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
هم حقيقتى  -رىضًبىوي اللي -حاجةن من غَتىم ، مث بُت   شدُّ أى م هي ألنػ  ؛ هبم  أى كبد، ( ٕ) رئمي زي
ا هم إم  م ال هبدكف كفايتى هي أنػ  : أم  [ ةِ ايَ فَ كِ الْ  ضَ عْ بػَ  وفَ دُ جِ يَ  وْ أَ ، ا ئً يْ شَ  وفَ دُ جِ ال يَ  نْ مَ َوُىْم ] بقولو : 

 فلو كانت، هم حاجتً  غالبى  الذم ال يبلغي  القليلى  كفى م هبدي هي أك ألنػ  ، م ال هبدكف شيئان هي بسبب أنػ  
 

                              
 .َٔ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ُ)
 .َٔ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ِ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٛٛ     

 

 

__________________________________________________                       
                                                  نُ يْ اكِ سَ مَ الْ وَ 

__________________________________________________                           
ها أك أغلبى  الكفايةً  فى صٍ نً  مل يبلغٍ  عنده شيءه منها ، أك كاف عنده ما نٍ فلم يكي ، اإلنساف مائةن  حاجةي 

  فهو فقَته .اػبمسُت  كفى ما دي  يبلكى  بأفٍ 
، كاألعمى ،  وؿً لي شٍ مى كالٍ ،  دً عى قٍ مي كالٍ ،  نً مً الز   ضً يكاؼبر ،  العاىات غالبان  أصحابي  :فيهم  دخلُ وي

يقع موقعان من   ال ءيش، أك كاف عنده  عنده شيءه  نٍ إذا مل يكي  الكسبى  ن ال يستطيعي ككبوىم فب  
 . كفايتو
 -- وي قولي :  ودؿَّ عليوكاة ، اين من أىل الز  الث   نفي كىم الص   [ نُ يْ اكِ سَ مَ الْ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

            ي العلماءفي أرجح قولَ من الفقَت  حاجةن  كىم أقلُّ ، ( ٔ) رئني زئابقة : يف اآلية الس  
 يك  ىك   زئ  : --فقاؿ  كً لٍ مً مع كجود الٍ  ةً نى كى سٍ مى بالٍ  ُتى كً سٍ مً الٍ  كصفى  اللى  ألف  ؛  -رىضًبىهيمي اللي -

رئ  مم ام يل ىل مل
 (ٕ)  . 

ـ  اؼبؤمنُتى فقاؿ  ،  من الفقرً بالل  استعاذى  -- يب  الن   كألف            عائشةى  كما يف الص حيحًُت من حديث أ
َنِة الَفْقرِ )) كالل فظي للبخارم  :  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-  .  (( َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتػْ

اللَُّهمَّ )) قاؿ :  -- يب  أف  الن   --أنس بن مالكو  كسألىوي أٍف وبيًٍييىوي ًمسكيننا ، كما يف حديث
مذمُّ ، كأخرجو ابني  (( َواْحُشْرِني ِفي زُْمَرِة اْلَمَساِكينِ ، َوَأِمْتِني ِمْسِكيًنا ، َأْحِيِني ِمْسِكيًنا   ركاه الًت 

، كصح حىوي اغباكمي ؛ فدؿ  ىذاًف اغبديثاًف على أف   --عن أيب سعيدو اػبيدرم   كاغباكمي ،  ماجوى 
 اؼبسكُتى أفضلي حاالن من الفقَت ، فاجتمعىٍت ًداللةي الكتاب كالسُّن ة على ذلك .  

ـى الت   كمل يبلغً ، طبسمائة فما فوقها  كى لى كمى ، ألفان  وي فإذا كانت حاجتي  عطى من فيي ،  فهو مسكُته ؛  ما
ـى الز    . وحاجتً  كاة سبا

 منو يف كل  لو  د  كما ال بي ،  سكني مى كالٍ ،  لبسي مى كالٍ ،  شربي مى كالٍ ،  فيها اؼبأكلي  اؼبعتربي  اغباجةي  : مسألةٌ 
         رً دٍ بقى  يى طً عٍ كأي ، فيو  رى ظً نقصو يف ىذا األمور ني  فأمُّ ،  كال تقتَتو ،  حبسبو من غَت إسراؼو  كبلدو  إنسافو 

 . وي بو كفايتي  كربصلي ،  هي زى جٍ عى  ما يسدُّ 

                              
 .َٔ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ُ)
 .ٕٗ، آية : الكهف / سورة  (ِ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٜٛ     

 

 

__________________________________________________                      
 اهَ يػْ لَ عَ  وفَ لُ امِ عَ الْ وَ 

__________________________________________________                           
يف عامان كامبلن  هً و ككلدً زكجتً  كحاجةى ، و ما يسدُّ حاجتى  يى طً عٍ أي  أك مسكينان ، إذا كاف فقَتان  : مسألةٌ 

 .؛ ألف  الز كاةى ذببي باغبىٍوًؿ كامبلن ، كاللي أعلمي  -رىضًبىهيمي اللي -قوًؿ طائفةو من أىل العلم 
 . كاة صناؼ أىل الز  أمن  الثي الث   نفي ىذا ىو الص   ا [هَ يػْ لَ عَ  وفَ لُ امِ عَ الْ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

ماؿ  لبيتً  كاةى الز   وفى بي الذين هبىٍ  اةي عى هبم السُّ  كاؼبرادي ، كاة أم على الز   [ اهَ يػْ لَ عَ  ]:  -رىضًبىوي اللي - وقولُ 
 وي أن   ـى كقد تقد  ( ٔ) رئيي ىي زئ و تعال :اؼبسلمُت ، كقد دؿ  على استحقاقهم للز كاة قولي 

يفعل  -- يبُّ كما كاف الن    بيت ماؿ اؼبسلمُتى كاة إل الز   ايةً بى عبً  السُّعاةى  على اإلماـ أف يبعثى  هببي 
 نٍ كمى ،  اظي ف  ، كاغبي  اةي بى اعبي :  فيهم لُ ويدخُ ،  هً بعدً  نٍ مً  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ - اشدكفى الر   هي ذلك كخلفاؤي 

فبن وبتاج  ككبوىم،  ز انُتى كالوى  ي الُتى كالكى  د ادينى اب كالعى ت  كاة من الكي الز   ايةً بى جً  ةً هبم يف مهم   ييستعافي 
بفرائض  ، كالعلمي  ، كاألمانةي  اإلسبلـي :  وُ وشرطُ ، إليهم غبفظ أمواؿ الزكاة كحراستها كالقياـ عليها 

 كاة .الز   أموردقة كما يقـو بو من مهاـ الص  

 .كاة دباؿ الز   قً تعل  مي عملهم الٍ  رً دٍ من الزكاة بقى  وفى ىؤالء يستحقُّ  ككلُّ 
عند أىل  قوؿه  منو ففيوً  كاةً الز   حق   و الستيفاءً نً زٍ أك كى  وً لً يٍ تصد ؽ أك كى مي الٍ  د  ماؿً عى تعل قان بً ا إذا كاف مي أم  

دبا كاف من  إعطاؤىم من الز كاةً  ختصُّ يف، كاة ال من الز   الكً مى على الٍ  وي جرتى أي أف   -رىضًبىهيمي اللي -العلم
 ألف  عد  ماؿً  ؛ كجيوه  قوؿه  كىو، ا هًنى زٍ ها ككى لً يٍ د ىا ككى عى  نٍ ا مً هى يً بٍ كاة بعد جى قان بأمواؿ الز  ىؤالء متعل   عملً 

 أعلم . كاللي ، كإيصالو للسُّعاة ، نقل اؼباؿ  جرةً كأي ،  منو  الستيفاء اغبق   وا ىإمب   وي نى زٍ ككى  وي لى يػٍ ؽ ككى د  ص  مي الٍ 
 
 
 
 
 

                              
 .َٔ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ُ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٜٓ     

 

 

__________________________________________________                           
 وِ انِ مَ يْ إِ  ةُ وَّ قػُ  وِ تِ يَّ طِ عَ ى بِ جَ يُػرْ  وْ أَ ،  ر هِ ف  شَ كَ   وْ أَ ،  وُ مُ اَل سْ ى إِ جَ يُػرْ  نْ مَّ مِ  مْ هُ بػُ وْ لُ قػُ  ةُ فَ لَّ ؤَ مُ : الْ  عُ ابِ الرَّ 

                     __________________________________________________
ى جَ يُػرْ  وْ أَ ،  ر هِ ف  شَ كَ   وْ أَ ،  وُ مُ اَل سْ ى إِ جَ يُػرْ  نْ مَّ مِ  مْ هُ بػُ وْ لُ قػُ  ةُ فَ لَّ ؤَ مُ : الْ  عُ ابِ : ] الرَّ  -اللي رىضًبىوي -قولو 

 . كاةلز  ل اٍلميستحق ُتى صناؼ أمن  الر ابعي  نفي ىذا ىو الص   [ وِ انِ مَ يْ إِ  ةُ وَّ قػُ  وِ تِ يَّ طِ عَ بِ 
 .( ٔ) رئحئ جئ زئ:  --قولو  : عليووقد دؿَّ 

،  ها على بعضو بعضً  عي صبىٍ :  القلوبً  كتأليفي ،  عي مٍ اعبى :  أليفً الت   ، كأصلي  فو ل  ؤى مي  عي صبىٍ  : ةُ فَ لَّ ؤَ مُ والْ 
  ، كىو ىنا مقصوده كغايةه من إعطاء الش خص من الز كاًة . بً رُّ قى كالتػ   دً ودُّ بالت  يف األصل  أليفي الت   كيكوفي 

يف غَتىم ،  جهاءي مؤث ركفى ، فهم كي هم ىم كقبائلً يف عشائرً  وفى اعى طى مي الٍ  ادةي الس   مي ىي  :م هُ وبػُ لُ قػُ  ةُ فَ لَّ ؤَ مُ والْ 
   إم ا ألنػ هيم كف اره ييقصىدي تأليفيهيم لييٍسًلميوا ، كىذا مبٍت  على أف  الن يب  : كليسوا من العام ة ، كإعطاؤىم 

--  أعطى صفوافى بنى أيميةى-- لص حيح لييسًلمى ؛ فدؿ  إعطاؤيهي من من غنائم حينىُتو كما يف ا
الغنيمة على أف  الت أليفى يف الش رع يكوفي ًلمىٍن كاف على الكفر إذا ريًجيى إسبلميوي ؛ فيكوف أصبلن من 

 السُّن ة يف ذلك .
كإم ا أف ييعطىى كىو مسلمه ليىٍثبيتى على اإلسبلـ ، خاصةن إذا كاف حديثى عهدو بكفرو ، كىو ما صر ح 

فبن   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -ه من الص حابة يف عىًطي ًتًو يوـى حينىُتو أليب سيفيافى بًن حربو كغَتً  --بو الن يبُّ 
ـي -ةو ، فقاؿ كاف حديثى عهدو جباىلي   ةي كىالس بلى  بنً  نسً أ من حديثً  حيحُتً كما يف الص   -عىلىٍيًو الص بلى

 .  ((...  مْ هُ فُ لَّ أَ تَ ٍر أَ فْ كُ ٍد بِ هْ ي عَ ثِ يْ دِ االً حَ جَ ي رِ طِ عْ ي أُ ن  إِ فَ )) :  -- مالكو 
          يف  -رىضًبىوي اللي - طاىرو  بنً  الفضلً  يبأ عن اغبافظ( الفتًح ) يف  -رىضًبىوي اللي - رو جى حى  ابني  اغبافظي  كذكر

عن  مث ذكرى تلك األظباء ،  ريشو كغَتىا ، كذكرى بعضى من قي فة اؼبؤل   أظباءى أن و سردى ( بهمات مي الٍ ) 
             : بعد ذلك -رىضًبىوي اللي - رو جى حى  ابني  ، قاؿ اغبافظي  زيادةن عليهم صباعةن  عد   وي أن   -رىضًبىوي اللي - الواقدم  
 ا ( اىػ .سن فٍ نػى  على أربعُتى  زيادةه  ) فهؤالءً 

 و حصوؿي اؼبقصود من الت أليف كاللي أعلمي.من الز كاة حبسب االجتهاد دبا يغلبي على الظ ن  مع وفى فييعطى 
 

                              
 .َٔ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ُ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٜٔ     

 

 

__________________________________________________                        
 مُ لِ سْ مُ الْ  رُ يػْ سِ ا الَ هَ نػْ كَّ مِ يُػفَ  فْ أَ  وزُ جُ يَ وَ ،  وفَ بُ اتػَ كَ مُ الْ  مُ ىُ وَ ،  ابُ قَ : الر   سُ امِ خَ الْ 

__________________________________________________                                   
: و تعالقولي : نف كدؿ  على ىذا الص   [ وفَ بُ اتػَ كَ مُ الْ  مُ ىُ وَ ،  ابُ قَ : الر   سُ امِ خَ : ] الْ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

ـي ( ٔ) رئخئمئ   زئ ا ) كأم  : يف تفسَته  -رىضًبىوي اللي -الط ربمُّ  جريرو  بني أبو جعفرو ؿبم دي  قاؿ اإلما
:  األعظمي  هم كىم اعبمهوري فقاؿ بعضي ؛ أكيل اختلفوا يف معناه الت   أىلى  فإف   رئخئمئ   زئ: قولو 

 اىػ .م ( اهبً قى رً  ك  منها يف فى  وفى عطى يي  وفى بي اتػى كى مي الٍ  مي ىي 

،  ىرم  كالزُّ ،  كأيب زيدو ، كعن غَته كاغبسن ،  -- عن أيب موسى األشعرم   ىذا القوؿى  لمث رك 
 ةي بى قػى الر   قى عتى أف تي  قاؿ : ) ال بأسى  وي أن   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو اين يف تفسَتىا عن ابن عب  الث   الوجوى  كذكرى 

 كاة ( .الز   منى 
قاب يف ىذا  بالر  ٌتى عى قاؿ :  نٍ مى  من القوؿ يف ذلك عندم قوؿي  وابي : ) كالص   -رىضًبىوي اللي -مث قاؿ 

ها عليو أكجبى  نٍ ا كاجبان على مى حق   كاةى الز   جعلى  اللى  فإف  ، على ذلك  ةً ج  اغبي  إلصباعً ؛  وفى بي اتػى كى مي اؼبوضع الٍ 
 نٍ مى  إليو كالءي  منها راجعه  رقبةن  قي عتً مي كالٍ  ... نياالدُّ  ضً رى من عى  عه فٍ إليو منها نػى  ها منو ال يرجعي يف مالو ىبرجي 

 اىػ . إليو منها ( يعودي  عه فٍ كذلك نػى ،  وي أعتقى 
يف تفسَت  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - في نظري اجحُ ىو الرَّ  وفى بي اتػى كى مي م الٍ هي بأنػ   -رىضًبىوي اللي -ف اؼبصن   فقوؿي 

 كأيب موسى األشعرم  ،  أيب طالبو  بنً  ي  لى عى  كىو قوؿي ، كاة نف من أىل الز  اآلية الكريبة كبياف ىذا الص  
  . -رىضًبىهيمي اللي -لف كاػبلف كصباىَت الس  ،  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-

، كقد أكجب اللي  الءً الوى  عً فٍ من كجود نػى  -رىضًبىوي اللي - هي ما ذكرى  عليو لُ كِ شْ يُ  قابً الر   قي تٍ عً  وي بأن   هي كتفسَتي 
 .الز كاةى على كجوو ال نفعى فيو لصاحًب اؼباًؿ منها 

 . اءن فى كى  سلمان ، كأف ال هبدى مي  بي اتى كى مي أف يكوف الٍ  قبةً الر   ك  فى  كشرطي 
           عن اإلماـ أضبدى  ركايةه  ىذا القوؿي  [ مُ لِ سْ مُ الْ  رُ يػْ سِ ا الَ هَ نػْ كَّ مِ يُػفَ  فْ أَ  وزُ جُ يَ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

و زبليصه لرقبتً  كاةً من الز   داءً األسَت اؼبسلم بالفً  ك  فى  على أف   كىو مبٍت  ،  كىي اؼبذىبي ،  -رىضًبىوي اللي -
 ، فدليليو القياسي .من يد اؼبسلم  بً اتى كى مي فهو أكل من زبليص رقبة الٍ ، كافرو   دً من يى 

                              
 .َٔ: ، آية  وبةالت  سورة /  (ُ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٕٜ     

 

 

__________________________________________________                       
 رِ قْ فَ الْ  عَ مَ  وِ سِ فْ نػَ لِ  وْ أَ ، نًى غِ  عَ مَ  وْ لَ وَ ،  ـُ ارِ غَ : الْ  سُ ادِ السَّ 

__________________________________________________                         
 ، كالغرميي  ةن امى رى مان كغى غيرٍ  ـي رى غٍ يػى  ـى رً من غى  فاعلو  اسمي الغارـي :  [ ـُ ارِ غَ : الْ  سُ ادِ : ] السَّ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
  . ني يٍ الد  :  ـي رٍ كالغى ، ديونان الد ين إذا صار مى  ، كعلى صاحبً  نً يٍ دً مى على الٍ  ييطلقي 

    : منها -كىاٍلميٍسًلًمٍُتى  ككالدينا ا اللي نى ذى اعى أى - مى و تعال عن جهن  قولي  ، كمنوي  اللُّزكـي  غة :في الل   ـِ رْ الغُ  وأصلُ 
 رئخف  حف جف مغ زئ

 . وو صاحبى كاحدو منهما غريبان ؼببلزمتً  كظب ي كلُّ ،  (ٔ)
 : كاة نوعافِ ى من الزَّ الذي يُعطَ  والغارـُ 

للصُّلح بُت  ؼبصلحة الغَت مثل من يغـر كىو الذم يغرـي  ، ٍُتً البػى  ذاتً  إلصبلحً  غارـه  وع الوؿ :النَّ 
     ماءن ، دً  لي بينهما فيتحم   فتنةه فييصلحي  ُتً تى أك صباعى  ُتً بيلتى بُت قى  كأف تقعى ،   ُتى مً اصً خى تى مي كالٍ  ُتى عً ازً نى تػى مي الٍ 

 كىو من اؼبعركؼ العظيم الذم يعودي ، شرعان  ؿبموده  فهذا الفعلي ؛ بينهما  الفتنةً  نارى  أك أمواالن ليطفئى 
من  وفى عاني من شيوخ القبائل كاألعياف كالوجهاء فيي  أف يقعى  ، كالغالبي  باػبَت على صباعة اؼبسلمُتى 

ً الفً  تسكُتى  ألف  ؛ كاةالز    فى وٍ طى عٍ م يػي هي فإذا ربم لوه فإنػ  ؛  على صباعة اؼبسلمُتى  هي خَتي  مفاسدىا يعودي  كدفعى  تى
حفى  ؽبم حق  اؼبسألةً  الش رعي  من الز كاة معونةن ؽبم على اػبَت كقد جعلى   اكينقطعو ،  ـي رٍ هبم الغي  لئبل هبي

 . بُت الناس بسبب ذلك عن اإلصبلحً 
كاة من الز   يى طً ةو كاحدةو أيعٍ يى بسبب دً  الد ينى  ، فلو ربم لى  كثَتةو   ياتو لدً  لي أف يكوف الت حمُّ  طي شًتى كال يي 

 ه .لسدادً 
         هي إل خبلؼو يف اؼبذىب ، كمرادي  إشارةه (  وْ لَ )  ـ أف  تقد   نًى [غِ  عَ مَ  وْ لَ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

، أك عاجزان ، بل هبوزي أف يكوف فقَتان  ٍُتً البػى  ذاتً  إلصبلحً  يف إعطاء الغارـً  طي شًتى ال يي  وي أن   -رىضًبىوي اللي -
،  -رىضًبىهيمي اللي - قولي العلماء وىو أحدُ ،  لئلصبلحً  افى دى تى ا اسٍ مى  رً دٍ ا بقى كلو كاف غني  إعطاؤيهي من الز كاة 

ار قبالعى  رؽ بُت الغٍتى  هم يف الفى عند بعضً  يلو ص مع الفقر على تفال  أنو ال ييعطى إً  اني :الثَّ  والقوؿُ 
 أقوى في نظري، كاألكؿي  من مالو كمل يدفعٍ ،  ٌتى ا يف حاؿ الغً نن يػٍ دى  وي ىذا كل و إذا ربم لى  قد ، كؿبلُّ كبالن  

 .؛ لظاىًر اآلية الكريبة  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً -
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ـي  : فائدةٌ  ـي " قاؿ  ٍُتً البػى  ذاتً  " إلصبلحً : و : ) قولي  -رىضًبىوي اللي - وكمُّ الن   قاؿ اإلما           األزىرمُّ اإلما
نا بلن كىو ىي صٍ كى  ةن كيكوفي قى رٍ فػي  ، قاؿ : كالبػىٍُتي يكوفي  ةً نى ايػى بى مي الٍ  بعدى  الوصلً  : معناه صبلحي  -رىضًبىوي اللي -
رئٰه مه جه زئ  : سبحانو وي له كمنو قولي صٍ كى 

 حْ لِ صْ أَ  مَّ هُ اللَّ ))  عاء :م يف الدُّ ، كقوؽبي  مٍ كي لي صٍ أم : كى ( ٔ)
 اؼبسلموف ( اىػ. اليت هبا هبتمعي  اغباؿى  أصلحً : أم  (( ْينِ بػَ الْ  اتَ ذَ 

 وً جً كٍ كزى  هً دً لى أك كى  وً سً فٍ على نػى  وي نفقى ليي  اؼباؿى  افى دى تى إذا اسٍ  وي : فإن   وً الً يى كعً  وً سً فٍ نػى  لصبلحً  غارـه  اني :الثَّ  وعُ النَّ 
، أك ملبسو ،  يف مطعمو  يكوف ذلك كيستوم أف،  وو كإسراؼو فى عليهم بغَت سى  وي ، ككاف إنفاقي  وؿي عي يػى  نٍ كمى 

ما يسدُّ بو ذلك  رً دٍ كاة على قى ى من الز  ييعطى  وي فإن  ؛  اتً كري  ري كالض   اتً سكنو ككبوه فبا ىو من اغباجي  مأك 
  .الد ين 
إلهبار مسكنو لو  ألفُتً  ستدينى وو ، أك يى فى كسى  ألفان لطعامو كأسرتو دكف إسراؼو  ستدينى يى  أفٍ  : وُ ومثالُ 
ال يكفي  وي ، كلو كاف عنده ماؿه لكن   نى يٍ بو ىذا الد   ٍقًضيما يػى  رً دٍ كاة بقى ى من الز  ييعطى  وي فإن   هً ككلدً  وً كلزكجً 

 . هي زى جٍ ما يسدُّ عى  رً دٍ كاة بقى من الز   يى طً أيعٍ  نً يٍ لسداد الد  
لو على  إعانةه  وي ألن  ؛  هً ادً دى سى ى لً طى ال يػيعٍ  وي يف معصية الل ، أك فيو إسراؼه فإن   وً نً يٍ دى  فإف كاف سببي 

ـي - وً كرسولً  اللً  يً هٍ لنػى ؛ إصباعان  ةه مى ر  على اؼبعصية ؿبيى  معصية الل ، كاإلعانةي  ةي كىالس بلى  عنها . -عىلىٍيًو الص بلى
 وبةى الت   ألف  ؛ ى طى يػيعٍ  وي كاحدو أن   غَتي  رج حى ،  -رىضًبىهيمي اللي -لىل العلم  وجهافِ  ؟ ابى ى إذا تى كىل ييعطى 

  .(ٕ) رئهئزئ :  --بُّ ما قبلها ، كلعمـو قولو ذبىي 

 .[ رِ قْ فَ الْ  عَ مَ  وِ سِ فْ نػَ لِ  وْ ] أَ  : اين بقولووع الث  إل ىذا الن   -رىضًبىوي اللي - في صن  مي كأشار الٍ 
 . طى مل يػيعٍ  وً نً يٍ دى  ادً دى ا قادران على سى ي  نً إذا كاف غى  وي أن  :  وُ مفهومُ  [ رِ قْ فَ الْ  عَ ] مَ :  -رىضًبىوي اللي - وقولُ 
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 . مْ هُ لَ  افَ وَ يػْ ال دِ  : يْ أَ ،  ةُ عَ و  طَ تَ مُ الْ  اةُ زَ غُ الْ  مُ ىُ وَ ،  اللِ  لِ يِ بْ ي سَ : فِ  عُ ابِ السَّ 
       َقْدَر ى طَ يُػعْ فػَ  هِ دِ لَ بػَ  نْ مِ  رِ فَ لسَّ لِ  ئِ شِ نْ مُ الْ  فَ وْ دُ ؛  وِ بِ  عُ طِ قَ نػْ مُ الْ  رُ افِ سَ مُ : الْ  لِ يْ بِ السَّ  نُ : ابْ  نُ امِ الثَّ 
 هِ دِ لَ ى بػَ لَ إِ  وُ لُ صِ وْ ا يػُ مَ 

__________________________________________________                            
كقد  [ مْ هُ لَ  افَ وَ يػْ ال دِ  : يْ أَ ،  ةُ عَ و  طَ تَ مُ الْ  اةُ زَ غُ الْ  مُ ىُ وَ ،  اللِ  لِ يِ بْ سَ ي : فِ  عُ ابِ : ] السَّ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
قاؿ  ( ٔ) رئخب جبحب زئ : يف آية اؼبصارؼ  --و قولي :  على ىذا الص نف من أىل الز كاةدؿ  
 كاة .م من الز  هي سهمى  فى وٍ طى عٍ يف سبيل الل يػي  اجملاىدكفى  اةي زى الغي  مي فسَت : ىي الت   أئمةي 

اد يف سبيل الل هى الذين خرجوا للجً : أم  [ مْ هُ لَ  افَ وَ يػْ ال دِ  : يْ أَ ،  ةُ عَ و  طَ تَ مُ الْ  ] : -رىضًبىوي اللي -قولو 
         مهي به ؽبم فإنػ  ت  رى ودان كمي ني م إذا كانوا جي هي أنػٌ  : وومفهومُ  ، من اؼباؿ به ت  رى كمي ، ؽبم عطاءه  نٍ عان كمل يكي وُّ طى تى 

    وىا يف غَت ؽبا أف يصرفي  ُتى ق  حً تى سٍ ككانوا مي ،  كاةى كا الز  اة إذا أخذي زى من الز كاة ، كال هبوز للغي  فى وٍ طى يػيعٍ  ال
 ، كمعٌت ذلك : أنػ هيم ال يبلكونػىهىا باألىٍخًذ .  --وا لو من اعبهاد يف سبيل الل طي ما أيعٍ 
 نْ مِ  رِ فَ لسَّ لِ  ئِ شِ نْ مُ الْ  فَ وْ دُ ؛  وِ بِ  عُ طِ قَ نػْ مُ الْ  رُ افِ سَ مُ : الْ  لِ يْ بِ السَّ  نُ : ابْ  نُ امِ : ] الثَّ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

و تعال يف آية اؼبصارؼ قولي : نف ىذا الص   كدليلي  [ هِ دِ لَ ى بػَ لَ إِ  وُ لُ صِ وْ ا يػُ مَ َقْدَر ى طَ يُػعْ فػَ ،  هِ دِ لَ بػَ 
 . ( ٕ) رئمبهب زئ : مةاؼبتقد  
هارة يف يف الط   ـى ، كقد تقد   ثي ن  ؤى كيػي  ري ذك  كيي ،  ريقي : ىو الط   يلي بً الس   [ لِ يْ بِ السَّ  نُ ابْ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

بيل ىنا : ريق ، كاؼبراد بالس  كبُت الط   وي نى يػٍ بػى  كالفرؽي ، فظ هبذا الل   قي ما يتعل   بيافي  بيلُتً من الس   بياف اػبارجً 
ٍف يىنسبيوهي لو ، إذا أكثرى اإلنسافي من شيءو أاٍلمىخصوصي كىو الس فىري ، كقٍد جىرىٍت عادةي العرب  ريقي الط  

 كذا ، كمنو قوؿي الش اعًر :  فيقولوف : ابني 
 فَِإْف َتْسأَُلوِني َعِن الَهَوى فَأَنَا الَهَوى        َواْبُن الَهَوى َوَأُخو الَهَوى َوأَبُوهُ 

 م ًو .فسيم ي اٍلميسافري ابنى الس بيًل ًلميبلزمًتًو لو كميبلزمًة االبًن ألي 
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كاة إذا يكوف من أىل الز   وي كاجبةو فإن   أك غَتى ، كانت كاجبةن   يف طاعةو سواءه  هي إف كاف سفري  كاؼبسافري 
          بُت أىل العلم  كال خبلؼى ، بو إل أىلو كموطنو  و ، كيرجعي انقطع يف سفره كاحتاج ؼبا ييوصلي 

 يف ذلك من حيث اعبملة . -اللي  مي هي ضًبى رى -
 كسفًر الص يًد كالت جارًة .،  كىكذا اغبكمي إذا كاف يف سفرو مباحو 

لو على اإلمث  عونةه مى  وي ألن  ؛ كال من غَتىا ، ى من الز كاة ال ييعطى  وي يف معصيةو فإن   هي ا إذا كاف سفري كأم  
رئحك جك مق  حق مفزئ:  -وي انى حى بٍ سي -عنها يف قولو  ى اللي هى دكاف ، كقد نػى كالعي 

كىذا ىو ، (ٔ)
ففيو :  هً رً فى بعد سى  بيلي ا إذا تاب عن اؼبعصية كانقطع بو الس  ، كأم   -رىضًبىهيمي اللي - العلماءً  هورً صبي  مذىبي 
ى من ييعطى  وي أن   -رىضًبىهيمي اللي -العلماء  أكثرً  ىو قوؿي  -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ عً الٍ كى - ا في نظريمَ هُ أرجحُ :  قوالفً 

 .، كما أف  يف إعطائًًو معونةن لو على الت وبًة ها بُّ ما قبلى ذبىي  وبةي كالت  ، بتوبتو  اؼبنع زاؿى  سببى  ألف  ؛ كاة الز  
هً الس   بيافي  ـى تقد   [ رُ افِ سَ مُ الْ  ] : -رىضًبىوي اللي -قولو    .( باب صبلة اؼبسافر ) يف  فر كحد 
بو من  ني ما يتمك   ، كال هبدى  وي تي قى فى نػى  نتهيى بو أف تى  اؼبرادي :  اؼبنقطعي [  وِ بِ  عُ طِ قَ نػْ مُ الْ  ]:  -رىضًبىوي اللي - قولو

 جوع إل موطنو .الرُّ 
يبتدئى أف  الذم يريدي ىو :  رً فى للس   ئي اؼبنش[  هِ دِ لَ بػَ  نْ مِ  رِ فَ لسّ لِ  ئِ شِ نْ مُ الْ  فَ وْ دُ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 

 وي عن موطنو كحالتي  خرجى  اؼبنقطعى  أف   :و كبُت األكؿ اؼبنقطع بينى  ، كالفرؽي  الس فرى كيف نًي ًتًو اػبركجي من بلده
  . اػبركجي  وً تً ي  يف نً لكن ك  دي عٍ بػى  مل ىبرجٍ  وي فإن   ئي ا اؼبنش، كأم   رو فى سى  حالةي 

 ال  إً  ال يكوفي  بيلً الس   بابنً  وي فى صٍ كى  فإف  ؛ اين الث   دكفى ؛ فر بالس   سي اآلية يدؿُّ على األكؿ كىو اؼبتلب   كظاىري 
 فرً للس   ئى نشمي الٍ  إل أف   -رىضًبىهيمي اللي - مهوري اعبي  فر منو حقيقةن ، كلذلك ذىبى الس   و كحصوؿً بعد خركجً 

 وىو أرجحُ  ،حيح من اؼبذىب ة كاغبنابلة على الص  ة كاؼبالكي  اغبنفي   ى من الز كاة ، كىو مذىبي طى ال يػيعٍ 
  . الكريبةً  اآليةً  لظاىرً ؛  -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ عً الٍ كى - في نظري

فقة لرجوعو من الن   وي ما وبتاجي  ري د  أم : يػيقى  [ هِ دِ لَ ى بػَ لَ إِ  وُ لُ صِ وْ ا يػُ مَ َقْدَر ى طَ يُػعْ فػَ  : ] -رىضًبىوي اللي -قولو 
ل  منو شيءه مل وبىً  زادى  فٍ فإً ،ذلك رً دٍ ى من الز كاة على قى طى كيػيعٍ ،وي فبا وبتاجي  وً كمبيتً  وً كمشربً  وً كمأكلً  وً يف مركبً 
 ألف  ؛  -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ عً الٍ كى -يف نظرم  -رىضًبىهيمي اللي -ي العلماء قولَ  في أرجحِ كال يستحقُّو  ردُّهي  وي لو كلزمى 

 إذا  وي  عليو أيضان أن  ًٍت بى نٍ ، كيػى  -رىضًبىهيمي اللي -العلماء  أكثرً  كىو قوؿي ، بو  األخذي  ال يستقرُّ  ببى الس  
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 دٍ احِ ٍف وَ نْ ى صَ لَ ا إِ هَ فػُ رْ صَ  زُ وْ جُ يَ وَ ،  مْ هِ يْ فِ كْ ا يَ مَ  ذَ خَ اٍؿ أَ يَ ا عِ ذَ  افَ كَ   نْ مَ وَ 

                             __________________________________________________
كجوو   ل  ؽبا من كي  وً ملكً  وتً بي ثػي  لعدـً ؛ بسببو  تٍ ذى خً ها يف غَت ما أي لو صرفي  زٍ بب مل هبىي ؽبذا الس   كاةى الز   أخذى 
 . دً اىً جى مي كالٍ  ارـً كالغى 

ى  بعد أفٍ  [ مْ هِ يْ فِ كْ ا يَ مَ  ذَ خَ اٍؿ أَ يَ ا عِ ذَ  افَ كَ   نْ مَ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو  أصناؼى أىل  -رىضًبىوي اللي - بُت 
لةو من اؼبسائل كاألحكاـ اؼبتعل قة بكيفية صرؼ الز كاة ؽبم ، كما يستحقُّونىوي  الز كاة ، شىرىعى يف بياف صبي

ى  كاؼبسكنة  للفقرً  يى طً كأيعٍ ، م هي تػي قى فى نػى  وي تلزمي  أن و إذا كاف اٍلميستحقُّ للز كاة ذا ًعيىاؿو  -رىضًبىوي اللي -منها ، فبُت 
 ةو كاملةو .نى سى  ى نفقةى طى كيػيعٍ ،  وً عيالً  ككفايةً  وً إل كفايتً  ري ظى نٍ عند إعطائو يػي  وي فإن  

ها على صبيع األصناؼ توزيعي  أم : ال هببي  ٍد [احِ ٍف وَ نْ ى صَ لَ ا إِ هَ فػُ رْ صَ  زُ وْ جُ يَ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
 . ها إل صنفو كاحدو منها أك أكثرى في رٍ صى  بل هبوزي ، مانية الث  

 عن حذيفةى  م  كً رٍ كىو مى ، ة كاغبنابلة ة كاؼبالكي  من اغبنفي   -رىضًبىهيمي اللي -صبهور العلماء  كىذا ىو مذىبي 
، كعطاء ، كسعيد بن  البصرم   اغبسنً  ، كىو قوؿي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ - اسو كعبدالل بن عب  ،  افً مى اليى  بنً ا

كنقلو اإلماـ ؿبمد بن جرير الطربم رضبو الل  -رىضًبىهيمي اللي - ، كالث ورمٌ  بَت ، كالض حاؾ ، كالش عيبٌ جي 
 مأ يف اهعي ضك ك  اهمي سق ل  و تمي لل مً لعلا لً ىأ ةي م  اع ؿاقف ) : ؿاقف عن عامة أىل العلم رضبهم الل

 ال ةى قدص  لا ف  أ وقى لٍ خى  ونم ان مبلعٍ إ ةيآلا يف ةينامث  لا ؼانصألا للي ا ىظب   امب  إك  ، ءاشى  ةينامث  لا ؼً انصألا
 للي ا مىر كذ  نيذلا ةينامث  لا ؼانصألا ُتب اهمسٍ قى لً  ان باهبإ ال اىَت غ لإ ةينامث  لا ؼانصألا هذى نم جي ر زبىٍ 
  . ػىا ( لاعت
 خيمي حي جي يه  ىه  مه  زئ:  --بقولو  : ؿو قلا اذى باحصأ استدؿَّ  دقو 

رئّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  يي ىي
(ٔ) . 

 فيكوفي ، كاة يف غَتىا الز   ؼي رٍ صى  مصارفها اليت ال هبوزي  هبا ربديدي  اؼبرادى  اؼبصارؼ على أف   كضبلوا آيةى 
  .ره كىو فيها ـبيػ  ، ها إل غَت ىذه األصناؼ في رٍ صى  ال هبوزي  وي أن   منها اؼبرادي 

 
 

                              
 .ُِٕ، آية : البقرة / سورة  (ُ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٜٚ     

 

 

__________________________________________________                           
 مْ هُ تػُ قَ فَ نػَ  وُ مُ زَ لْ ال تػَ  نَ يْ ذِ الَّ  وِ بِ رِ اقَ ى أَ لَ ن  إِ سَ يُ وَ 

__________________________________________________ 
 فدؿ  على أف  ؛  كالقصرى  اغبصرى  اليت تيفيدي  رئ ريزئ بقولو :  اآليةى  صد رى  اللى  أف   :على ذلك  ليلُ والدَ 
صبيعى األصناًؼ اؼبذكورة يف اآلية الكريبة  بي عً وٍ تػى سٍ عن كونو يى  ظرً الن   ها لغَتىم بغض  فً رٍ صى  عي نٍ مى  اؼبرادى 

 . فدؿ  على جواز صرفها لبعضهم كعدـ لزـك استيعاهبمهبا م هي بػي عً وٍ تػى سٍ أك ال يى بالز كاة ، 
            : قاؿ -- يب  الن   أف   --عاذو من حديث مي  حيحُتً كما يف الص    ةً السُّن   دليلي :  ىذا وأكَّدَ 

فخص  نوعان  (( مْ هِ ائِ رَ قَ ى فػُ لَ د  عَ رَ تػُ فػَ  مْ هِ ائِ يَ نِ غْ أَ  نْ مِ  ذُ خَ ؤْ ًة تػُ قَ دَ صَ  مْ هِ يْ لَ عَ  ضَ رَ تػَ افػْ  اللَ  فَّ أَ  مْ هُ مْ لِ عْ أَ فَ  ))
 م .هي استيعابػي  ال هببي  وي فدؿ  على أن  ؛  كىم الفقراء كمل يذكر غَتىم مانيةكاحدان من الث  

 صيبً الن   ةً ل  م إل قً د  ؤى ا عليهم يػي هى مي سٍ  إذا كاف قى ال  إً  أفضلي  وكى، مانية األصناؼ الث   ستحبُّ استيعابي كيي 
 . معو االنتفاعي  الذم ال وبصلي 

،  على القريب أفضلي  دقةى الص   ألف   [ مْ هُ تػُ قَ فَ نػَ  وُ مُ زَ لْ ال تػَ  نَ يْ ذِ الَّ  وِ بِ رِ اقَ ى أَ لَ ن  إِ سَ يُ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
  .ةه مع كوهنا زكاةن لى فيو صً  نفقةه  وي ن ال تلزمي فب   ىا للقريب احملتاجً كإعطاؤي 

 يب  الن   أف   -كىعىٍنوي  رىًضيى اللي عىنػٍهىا- سعودو مى  بنً  اللً عبدً  امرأةً  من حديث زينبى  حيحُتً يف الص   كقد ثبتى 
--  (( ةِ قَ دَ الصَّ  رُ جْ أَ وَ ،  ةِ ابَ رَ قَ الْ  رُ جْ ا أَ هَ لَ  )): دقة على القريب عن الص   وي تٍ ا سألى م  لى ؽبا قاؿ . 

 سلمافى  حديثً كما يف ؽبا ،   فبلوكةن  تٍ قى تػى عٍ ا أى م  لى  حيحُتً كما يف الص    -رىًضيى اللي عىنػٍهىا- ةى ونى مي يٍ مى كقاؿ لً 
، فهذا أصله يف ثبوت األجر يف  (( ؾِ رِ جْ ِلَ  مَ ظَ عْ أَ  افَ كَ   كَ الِ وَ خْ ا ِلَ هَ تِ يْ طَ عْ أَ  وْ لَ  )):  -- عامرو  بنً ا

  . لةً الص   كجودً  من جهةً  هً يف أجرً  ؽبم كاف أعظمى  كاةى أعطى الز  فإذا ، ابة رى حم كالقى الر   صلةً 
 ابةً رى على احملتاج من قػى  ؽً صدُّ من الت   وفى عي نً تى م يف الغالب يبى هي اس أنػ  يف حاؿ الن   رى ظً إذا ني :  ىذا دُ ويتأكَّ 

سً  وي قريبى  ا منهم أف  ن  ظى  ًٍت  الغى   إليو . ني وبي
ـي كقد حكى  على استحباب  -رىضًبىهيمي اللي -أىل العلم  إصباعى  -رىضًبىوي اللي - الربكاتً  أبو دي جٍ مى الٍ اإلما

 م .هي تػي مؤنػى  وي الذين ال تلزمي  وً ها إل أقاربً فً رٍ صى 
أكل  ، كاعباري  وي بى يػٍ رً قى  ابً كمل وبيى ،   قد مو أحوجى  ، كإف كاف األجنيبُّ  كاألحوجى  األقربى  ـى كيستحبُّ أف ييقد  

 . أكل من اعبارً  ه ، كالقريبي من غَتً 
 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٜٛ     

 

 

__________________________________________________                
 لٌ صْ فَ 

 يٍّ مِ اشِ ى ىَ لَ إِ  عُ فَ ال ُتدْ وَ 
__________________________________________________ 

كاة إليهم الز   دفعي  ـي ري وبىٍ  نٍ يف بياف مى  -رىضًبىوي اللي - عى رى شى  [ يٍّ مِ اشِ ى ىَ لَ إِ  عُ فَ ال ُتدْ ] وَ  : -رىضًبىوي اللي -قولو 
 يف ذلك ظاىرةه . كاؼبناسبةي ، بعد بيانو ؼبصارفها 

، كىذا  اؼو نى مى  دً بٍ عى  بنً  مً يُّ نسبةه إل ىاشً امًشً ، كاؽبى  ي  امًشً إل ىى  كاةً الز   دفعي  ـي ري وبىٍ  وي أن   -رىضًبىوي اللي -فبُت  
من حديث  خارم  للبي  فظي كالل   حيحُتً يف الص   ا ثبتى مى لً ؛  -رىضًبىهيمي اللي -العلم  أىلي  أصبعى عليو اغبكمي 
ِكْخ  ِكخْ ))  دقة :من سبر الص   مرةى الت   ا أخذى م  لى  -- قاؿ للحسنً  -- يب  الن   أف   -- ريرةى أيب ىي 

 (( . ةَ قَ دَ الصَّ ُل كُ أْ نَّا ال نَ أَ  تَ رْ عَ ا شَ مَ : أَ  اؿَ قَ  مَّ ثُ ، ا هَ حَ رَ طْ يَ لِ 
، ي لِ ىْ ى أَ لَ إِ  بُ لِ قَ نػْ ي َلَ ن  إِ  ))قاؿ :  -- يب  الن   أف   -- ريرةى من حديث أيب ىي  حيحُتً كيف الص  

 . ((ا هَ يػَ قِ لْ أُ فَ  ةً قَ دَ صَ  وفَ كُ تَ  فْ ى أَ شَ خْ أَ  مَّ ثُ ، ا هَ لَ كُ ا آِل هَ عُ فػَ رْ أَ فَ ، ي اشِ رَ ى فِ لَ ًة عَ طَ اقِ سَ  ةَ رَ مْ التَّ  دُ جِ أَ فَ 
 كلربيعةى  قاؿ للفضلً  -- يب  الن   أف   بن اغبارثً  ربيعةى  بنً  لبً ط  مي سلمو من حديث عبدالٍ صحيح مي كيف 

 يَ ا ىِ مَ نَّ إِ  اتِ قَ دَ الصَّ  هِ ذِ ىَ  فَّ إِ  )): كاة على الز   ا سأال العملى م  لى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اغبارثً  بنً ا
على  حيحةي الص   ، فدل ت ىذه األحاديثي  ((ٍد مَّ حَ مُ  ؿِ ال آِل ٍد وَ مَّ حَ مُ ل  لِ حِ ا ال تَ هَ نػَّ إِ وَ ،  اسِ النَّ  اخُ سَ وْ أَ 

؛ عليها  ةً الى مى أك العى ،  ةً نى كى سٍ مى الٍ  ك، أ رً قٍ الفى  مً هٍ سى وىا بً عطي أي  سواءه ،  --دو ؿبم   ربرمي الز كاة على آؿً 
ـي - وي قولى  ألف   ةي كىالس بلى ؛ على الز كاة  كاف جوابان لسؤاؽبم العملى   اغبارثً  بنً  كربيعةى  للفضلً  -عىلىٍيًو الص بلى

ـ   وا ىكإمب ى ،  ةً نى كى سٍ مى كالٍ  رً قٍ الفى  مً هٍ سى بً  ال ىبتصُّ  كمى اغبي  فدؿ  على أف     ،  كاةً الز   مً هي سٍ عبميع أى  شامله  عا
ـ   ، كاألصلي  وهً جي فبل ربلُّ ؽبم بوجوو من الوي  ص صي  حىت يردى  وً أف يبقى على عمومً  يف العا  فتكوفي ،  وي ما ىبي

، وا طى عٍ أك مل يػي ، من بيت اؼباؿ  وا اػبيمسى ، أيعطي  ي  ىامًش  أك غَتً ،  كانت  ي  امًش من ىى ، مةن عليهم ؿبر  
 منو شيئان . صٍ ص  كمل ىبيى  نً ثٍ تى سٍ ها ربريبان مل يى حر مى  -- يبُّ فالن  

 . -- يب  الن   د  جى  اؼو نى مى  دً بٍ عى  بنً  مً إل ىاشً  نسبةن  [ يٍّ مِ اشِ ىَ  ] : -رىضًبىوي اللي -قولو
 كآؿي  ، يلو قً عى  كآؿي ،  بً لً ط  مي دالٍ بٍ عى  بنً  ثً ارً اغبى  كآؿي ،  اسً ب  العى  ىم آؿي  : كاةُ عليهم الزَّ  ـُ الذين تحرُ  وهُ نُ وبػَ 
 مهب رادي مي ، كالٍ  ُتى ي  مً ػمن اؽباشً  ادسي الس   كىم البطني ،  بو هى ػأيب لى  آؿً :  في فَ لِ ختُ واُ ،  رو فى عٍ جى  كآؿي ،  ي  لً عى 
فتح  أسلما يوـى  :قيل ، بلثة الث   كورً الذُّ  هً أسلما من أكالدً  ذافً كنبا الل  ، به ت  عى كمي ،  ةي بى تٍ عي :  وً يٍ نً بى  ةي يى ر  ذي 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٜٜ     

 

 

__________________________________________________                          
 يٍّ بِ لِ طَّ مُ وَ 

__________________________________________________                  
، لعمـو اغبديث كلكوهنما أسلما ؛ ما هي تػي يػى ر  ما كذي دخوؽبي  -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ عً الٍ كى - والذي يظهرُ ائف ، الط  

 . عليهم الز كاةي  ـي الذين ربري  فهم كبقية اآلؿً 
 ، كقد أشار ناظمي الن سب إل ذير ي ًتًو بقولو : ته يقاؿ ؽبا : دير ةي نٍ كلو بً 

 ُمَعت ُب        َوُدرٌَّة ِإَلى التَِّبْيِب تُػْنَسبُ  ُعتَػْيَبٌة َوُعْتَبةٌ 
رئ ىف يث نثىث مثزئ قاؿ فيو :  -تػىعىالى -اؼبراد بو أبو ؽببو ؛ ألف  الل  ) التَِّبيُب (فقولو : 

 (ٔ) . 
 وي تي يػى ر  ى ذي سم  كتي ، مو كىو أخه ؽباشً ،  اؼو نى مى  دً بٍ عى  بنً  بً لً ط  مي إل الٍ  نسبةن  [ يٍّ بِ لِ طَّ مُ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

ـي  مي كمنهي ،  ُتى ي  بً لً ط  مي بالٍ   .  بً لً ط  مي الٍ  بنً  لشافعً  بنه افهو  -رىضًبىوي اللي - افعيُّ الش   اإلما
، له فى وٍ كنػى  ، سو مشىٍ  دي بٍ كعى  ، بي لً ط  مي كالٍ ،  -- يب  الن   دُّ جى  كىم ىاشمه : من األبناء  أربعةه  اؼو نى مى  دً بٍ ككاف لعى 

 بي لً ط  مي كالٍ ،  مه اشً ىى كى ،  سو مشىٍ  دي بٍ ) عى  : للا وضبر  إسحاؽى  بني  دي مؿب ـامإلا قاؿ،  كالثبلثة األك لوف أشق اءه 
 ( اىػ. م ألبيهمأخاىي  ككاف نوفله  ، ةر  مي  بنتي  ةي كى اتً م عى هي مُّ أي ك  ، ـ  أًلي  إخوةه 
 ـي ربري  ىاشمو  وني باإلصباع ، كبػى  دقةي عليهم الص   ـي كال ربري  ،حرمي يف الت   وفى ال يدخلي  وفى ي  مً شى بٍ كالعى  وفى ي  لً وفى فالن  

  .عليهم إصباعان 
بدخوؽبم  القوؿي  وى -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ عً الٍ كى - ما في نظريهُ أرجحُ :  قولينِ فيهم على  فه لى تػى ـبيٍ  بً لً ط  مي الٍ  وني كبػى 

 . -رىضًبىهيمي اللي -اعبمهور  كىو مذىبي يف ربرمي الص دقًة ، 
            قاؿ : -- يب  الن   أف   --مو عً ميطٍ  بنً  ٍَتً بػى من حديث جي  خارم  يف صحيح البي  ما ثبتى :  وُ ودليلُ 

بٍت  فأعطى منو ربى يٍ خًبى  سى مي اػبي  س مى ، كىذا حينما قى  (( دٌ احِ وَ  ءٌ يْ شَ  مٍ اشِ و ىَ نُ بػَ وَ  بِ لِ طَّ مُ و الْ نُ ا بػَ مَ نَّ إِ  ))
   مو عً طٍ مي  بني  ري يػٍ بػى كجي  افى عف   بني  فأتاه عثمافي ،  مشسو  كبٍت عبدً  فلو و بٍت ن طً عٍ كمل يػي ،  بً لً ط  مي كبٍت الٍ  مو اشً ىى 
؟  منك دبنزلةو كاحدةو  مٍ كىي  ا ككبني نى تػى كتركٍ  بً لً ط  مي بٍت الٍ  تى يٍ طى عٍ أى ، اللً  كقاال :يا رسوؿى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-

ـي  عىلىٍيوً -فأجابو  ةي كىالس بلى  . ُتى ي  مً ػاشً هى ػكالٍ   عليهم الز كاةي  ـي ربري  ُتى ي  بً لً ط  مي الٍ  فدؿ  على أف  ؛  دبا سبقى  -الص بلى
 

                              
 .ُ، آية : اٍلمىسىد / سورة  (ُ)



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٓٓٔ     

 

 

__________________________________________________                            
 قٍ فِ نْ مُ  يٍّ نِ غَ  تَ حْ ٍة تَ رَ يػْ قِ ى فَ لَ ال إِ وَ ، ا مَ هِ يْ الِ وَ مَ وَ 

__________________________________________________                              
 وفى قي تػى عٍ مي م كالٍ هي يكي الً مى ػكىم مى ،  بً لً ط  مي كبٍت الٍ  مو اشً أم موال بٍت ىى  ا [مَ هِ يْ الِ وَ مَ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
ى لَ اًل عَ جُ رَ  ثَ عَ بػَ  -- يَّ بِ النَّ  فَّ أَ  )):  --ك -- اللً  أيب رافعو مول رسوؿً  غبديثً ؛ منهم 

 يَ ى آتِ تَّ : حَ  اؿَ قَ ، ا هَ نػْ مِ  بُ يْ ُتصِ  كَ نَّ إِ فَ ؛ ي نِ بْ حَ صْ ٍع : اِ افِ ي رَ بِ ِلَ  اؿَ قَ فػَ ، وـٍ زُ خْ ي مَ نِ بَ  نْ مِ  ةِ قَ دَ الصَّ 
 (( ةُ قَ دَ ا الصَّ نَ ل  لَ حِ ا ال تَ نَّ إِ وَ ،  مْ هِ سِ فُ نػْ أَ  نْ مِ  ـِ وْ قَ ى الْ لَ وْ :مَ  اؿَ قَ فػَ ،  وُ لَ أَ سَ فَ  اهُ تَ أَ فَ  وُ لُ أَ سْ أَ فَ  -- يَّ بِ النَّ 

  . وي كصح حى  مذمُّ كالًت  ،  ماجوى  كابني ،  سائيُّ كالن  ،  ركاه أبو داكدى 
  . وي بتي كال ىً  وي بيعي  رع غبيمةن كليحمة الن سب ، كلذلك ال هبوزي يف حكم الش   عتربي يي  الءي فالوى 

 -- يب  الن   أف   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً عبدً  حديثي :  النَّسب حكمَ  آخذٌ  وُ ودؿَّ على أنَّ 
 . وي كصح حى  كاغباكمي ،  كالبيهقيُّ ،  افعيُّ الش   وي أخرجى  (( بِ النَّسَ  ةِ مَ ُلحْ ٌة كَ مَ ُلحْ  ءُ اَل وَ الْ )) قاؿ : 

  .دقة عليهم يف ربرمي الص   مو اشً بٍت ىى  كمى حي  كفى مو آخذي اشً كعليو فموال آؿ ىى 
يهم كذلك ، كلذلك الً وى فمى ، مو اشً  ىى ًٍت بى الص دقة عليهم كى  ألف  ربرميى ؛  بً لً ط  مي الٍ  وبن :في ىذا  لُ ويدخُ 

يف ىذا  بً لً ط  مي كبٍت الٍ  مو اشً على اشًتاؾ موال بٍت ىى  بضمَت الت ثنية الد اؿً  -رىضًبىوي اللي - في صن  مي الٍ  بػ رى عى 
 . ةً ن  السُّ  لظاىرً ؛  -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ عً الٍ كى -يف نظرم  -رىضًبىهيمي اللي - قولي العلماء وىو أرجحُ ، اغبكم 
 ال هبوزي  كاةى الز   أف  :  -رىضًبىوي اللي -ه مرادي  ٍق [فِ نْ مُ  يٍّ نِ غَ  تَ حْ ٍة تَ رَ يػْ قِ ى فَ لَ ال إِ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

ها من حق   ا آخذةه هى ألنػ  ؛ عليها  على أف يينفقى  قادرو  زكجو غٍت   ها لزكجةو فقَتةو إذا كانت ربتى في رٍ صى 
 .، كيزكؿي بذلك الوصفي اؼبوجبي الستحقاؽ الز كاة زكجها 

بو عليها  ما يينفقي  يبلكي  وي فما داـ أن  ،  اءى رى بو الثػ   ، كليس اؼبرادي  ةً عى الس   بو كجودي   ىنا اؼبرادي ٌتى الغً  في صٍ ككى 
؛  رً قٍ ها بالفى كصفى  رى كى ، كإمبا ذى  فقةً للن   وي على اإلنفاؽ ككجداني  وي درتي قي  اؼبقصودى  ألف  ؛  فهو غٍت   ةى عى كهبد الس  

 . تنعو فبي  ها منفقان غَتى زكجً  ، ككوفً  فقةً باستحقاقها للن   يزكؿي  وي لكن  ، كاة ؽبا غبل  الز   موجبه  فه صٍ كى  وي ألن  
ا هى فكونػي ،  تنعو فبي  غَتً  منفقو  غٍت   ها على زكجو نفقتى  تٍ كاستحق  ،  فقَتةن  زكجةن  أف تكوفى  : المسألةِ  وصورةُ 

ذلك  كلُّ ،  اىا كسيعطيها إي  ، ها كاجده ؽبا فقة كزكجي ا مستحقةن للن  هى ككونػي ، كاة الز   ؽبا حق   تي يثبً  فقَتةن 
  .كاة إليها الز   ؼً رٍ صى يزيلي كىٍصفى الفىٍقًر عنها ، كيوجبي اغبيكمى دبنع 
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__________________________________________________                               
 جٍ وْ زَ ٍد وَ بْ ى عَ لَ ال إِ وَ ،  وِ لِ صْ أَ وَ  وِ عِ رْ ى فػَ لَ ال إِ وَ 

                              __________________________________________________
ها فلو كاف زكجي ،  -رىضًبىهيمي اللي -كاغبنابلة ، ة افعي  كالش  ، ة العلماء من اؼبالكي   صبهورً  كىذا ىو مذىبي 

يف قوؿ طائفةو  أف تيعطى من الز كاة جازى ، من اإلنفاؽ  أك امتنعى ،  وً تً بى يٍ بسبب غى  فقةي الن   تً رى فقَتان أك تعذ  
 عنها . لةه معط  ها لكوهنا فقَتةن كنفقتي ؛  -رىضًبىهيمي اللي -من أىل العلم 

 نٍ كىو أف يكوف فب  ، خص للش   كاةً من موانع إعطاء الز   يف بياف مانعو  -رىضًبىوي اللي - في ن  صى مي الٍ  عى رى شى  مثي  
،  ُتى وكً لي مٍ مى الٍ  ك، أكجات الز   ك، أ من األقارب كيستوم يف ذلك أف يكوفي ك  زى مي على الٍ  وي نفقتي  تلزـي 

 اإلنسافى  ن تلزـي هم فب  لُّ كي   فهؤالءً  [ جٍ وْ زَ ٍد وَ بْ ى عَ لَ ال إِ وَ ،  وِ لِ صْ أَ وَ  وِ عِ رْ ى فػَ لَ إِ  ال] وَ : -رىضًبىوي اللي -فقاؿ
  . ةً نى كى سٍ مى كالٍ  رً قٍ من سهم الفى  كاةى ىم الز  إعطاؤي  فبل هبوزي ، هم نفقتي 
ـي  ا الوالدافِ فأمَّ  ها دفعي  ال هبوزي  كاةى الز   العلم على أف   أىلي  : ) أصبعى  -رىضًبىوي اللي -اؼبنذر  ابني  فقاؿ اإلما

ربي  إل الوالدينً    اىػ .فقة عليهم ( إليهم على الن   افعي الد   يف اغباؿ اليت هبي
     بفرضو  ا كارثُتى و كان  سواءه ، هم نفقتي  األقارب كاؼبوال الذين تلزـي  صبيعي  :بالفرع والصل  ويلتحقُ 

 كاةى فإذا أعطاىم الز  ،  فقة الواجبةعنهم بالن   رً قٍ الفى  في صٍ كى  م يزكؿي هي ألنػ  ؛  يقً تً كالعى  كاألختً ،  أك تعصيبو 
  . عن نفسو ـً رٍ بدفع الغي  فقة انتفعى الن   بدؿى 

   ،  كُتى ا أك مس ءى قرافي  واإذا كان مإليه زكاتًو عي فٍ دى لو  م فإنو هبوزي هي نفقتػي  وي ن ال تلزمي فب   فإذا كاف األقاربي 
  . ُتى ثً ارً وى ال وا منكلو كان
 -رىضًبىهيمي اللي -طائفةو من أىل العلم  الز كاة إليهم يف قوؿً  عي فٍ دى  األرحاـ كاػباؿ كابن األخت هبوزي كذككا 

 لو . وً زكاتً  عي فٍ دى  من غَت القرابة هبوزي  حتاجً مي كالٍ  و كاليتيمً عان بنفقتً ر  بػى تى ابة ، كىكذا من كاف مي رى القى  فً عٍ لضى 
،  ةً نى كى سٍ مى كالٍ  رً قٍ م بسبب الفى ىي إذا كاف إعطاؤي  :الي وَ والمَ  وجاتِ والزَّ  ةِ ابَ رَ من إعطاء القَ  عِ نْ مَ الْ  ومحل  

 ،  ٍُتى البػى  ذاتً  إلصبلحً  ُتى مً ارً أك كانوا غى ، كاة على الز   الةً مى كالعى ،   آخرى  م بسببو ىي ا إذا كاف إعطاؤي كأم  
لعمـو اآلية ؛ هبوز  وي فإن  ،  سبيلو  اءى بنأأك ، م هي فة قلوبػي ل  ؤى مي أك من الٍ ، اةن يف سبيل الل زى أك غي ،  ُتى بً اتى كى أك مي 

 الكريبة ، كعدـ كجود اؼبانع .
  .ي ك  زى مي على الٍ  وي نفقتي  وي فيمن تلزمي  ـى ي فكما تقد  ك  زى لمي إذا كاف فبلوكان لً إن وي ا العبد فكأم  
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ـي ،  هً دً كاجبةه على سي   وي نفقتى  ألف  ؛ كاة إليو الز   عي فٍ دى  وكان لغَته فبل هبوزي لي مٍ ػا إذا كاف مى كأم     اؼبوفقي  قاؿ اإلما
كاجبةه على  وي نفقتى  ألف  ؛ فيو خبلفان  ) ال أعلمي  : -رىضًبىوي اللي - الل بني قدامةى اٍلمىقًدًسيُّ عبدي  أبو ؿبمدو 

 . ( اىػ اهي نى غً بً  فهو غٍت  ،  هً دً ي  سى 
، عليو  الواجبةى  فقةى ها الن  الستحقاقً ؛ ها تً نى كى سٍ ىا كمى رً قٍ و لفى إل زكجتً  وً زكاتً  عي فٍ لو دى  فبل هبوزي  وجُ ا الزَّ وأمَّ 

عن نفسو ، كقد حكى  ـى رى غٍ مى الٍ  عى فى فإذا دفعها إليها دى ،  ةً نى كى سٍ مى كالٍ  رً قٍ فى لا فً صٍ عن كى  جي كاليت هبا زبري 
ـي    .على ذلك  اإلصباعى  -رىضًبىوي اللي -اؼبنذر  ابني  اإلما

 فيحصلي ، منها بنفقتو عليها  ا تستفيدي هى ألنػ  ال هبوزي ؽبا أٍف تيعًطيى زكجىها من زكاهتا ؛  كجةي ككذلك الز  
  .كاة بتلك الز   ؽبا االنتفاعي 

كفيو ،  حيحُتً يف الص   -وي نٍ عى كى  رىًضيى اللي عىنػٍهىا- سعودو مى  بنً  اللً عبدً  امرأةً  زينبى  غبديثً ؛ جبوازه  :وقيل 
،  ةِ ابَ رَ قَ الْ  رُ جْ أَ :  افِ رَ جْ ا أَ هَ لَ )) فقاؿ : ، دقة على زكجها يف الص   -- اللً  رسوؿى  تٍ تى فٍ تػى ا اسٍ هى أنػ  
 . (( ةِ قَ دَ الصَّ  رُ جْ أَ وَ 
 :  --ا قالت يف أكؿ اغبديث لعبدالل هى نػ  أل؛ كليس يف الفرض ،  فلً يف الن   وي بأن   : يبَ جِ وأُ 
 (( ةِ قَ دَ الصَّ ا بِ نَ رَ مَ أَ )) : فقوؽبا  (( ةِ قَ دَ الصَّ ا بِ نَ رَ مَ أَ  -- اللِ  وؿَ سُ رَ  فَّ إِ وَ ،  دِ يَ الْ  اتِ ذَ  فُ يْ فِ خَ  كَ نَّ ) إِ )

 الفرض فقد كانت معلومةن  ا صدقةي افلة ، كأم  الن   ساء عليها ، فهذه صدقةي افلة اليت حث  الن  أم الن  
 .(  ةً دقى مرنا بالص  ) أى : كال ييقاؿ فيها ، ة ن  بنصوص الكتاب كالسُّ 

 يب  الن   ف  أى :  -- من حديث أيب موسى األشعرمٌ  خارم  يف صحيح البي  ما ثبتى :  ذلكويدؿ  على 
--  دو وٍ عي سٍ مى  نً بٍ  اللً دً بٍ عى  جي كٍ زى  بي نى يػٍ زى  وي تٍ اءى جى فى ،  ةً قى دى الص  بً  ن  ىي رى مى أى كى ،  اءى سى الن   ظى عى وى فػى ،  دً يٍ عً  الٍ يف  بى طى خى 
،  ، ِإنََّك َأَمْرَت اليَػْوـَ بِالصََّدَقةِ  يَا نَِبيَّ اللَّوِ ))  اؼبسألة فقالت : هً ذً ىى  نٍ عى  وي تٍ لى أى سى فى  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-

: أَنَُّو َوَوَلَدُه َأَحق  َمْن َتَصدَّْقُت  ، فَػَزَعَم اْبُن َمْسُعودٍ  ، فََأَرْدُت َأْف أََتَصدََّؽ ِبوِ  وََكاَف ِعْنِدي ُحِلي  ِلي
ْقِت ِبِو َعَلْيِهمْ  :َصَدَؽ اْبُن َمْسُعودٍ --نَِّبي  ، فَػَقاَؿ ال ِبِو َعَلْيِهمْ   (( ،َزْوُجِك َوَوَلُدِؾ َأَحق  َمْن َتَصدَّ

 ، كعليو فإن و يكوف اغبديثي خارجنا عن موضع الن زاع نافلةو  كىو صدقةي ،  ي  لً أم باغبي  (( وِ بِ  : ))فقولو 
 .كال يصحُّ االحتجاجي بو يف مسألتنا 
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__________________________________________________                             
 ارً يػْ قِ فَ  وُ نَّ ظَ  يٍّ نِ غَ  لِ الَّ إِ ،  هِ زِ جْ تُ  مْ لَ ،  سِ كْ عَ الْ بِ  وْ أَ ، الً ىْ أَ  افَ بَ فػَ ،  لٍ ىْ أَ  رَ يػْ غَ  وُ نَّ ظَ  نْ مَ ا لِ اىَ طَ عَ أَ  فْ إِ وَ 

                         __________________________________________________
؛  [ هِ زِ جْ تُ  مْ لَ ،  سِ كْ عَ الْ بِ  وْ أَ ، اًل ىْ أَ  افَ بَ فػَ ،  لٍ ىْ أَ  رَ يػْ غَ  وُ نَّ ظَ  نْ مَ ا لِ اىَ طَ عَ أَ  فْ إِ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

ٍتىًثلو  اإلعطاءً  حُتى يكوف  وفإن  ، كاة ليس من أىل الز   وي أن   يعتقدي  نٍ مى و إذا أعطاىا لً ألنُّ  رع على للش  غَتى فبى
 ىا شرعان نع اعتباري تيمفي ، طً عٍ مي الٍ  ةً ي  ة نً ح  يف صً  ري ؤثػ  ليس من أىل الزكاة يي  وي كونى   ألف  ؛ الوجو اؼبعترب 

أعطاىا  نٍ فيكوف كمى ،  ـً زٍ اليت ال تكوف إال باعبى  ةي ي  كاة كىو النػ  الز   ؼً رٍ ة صى ح  رط اؼبعترب لصً الش   فً لُّ خى تى ل
 قه متعل   وي ألن  ؛ لو  من أىل الزكاة ال تأثَتى  وي بعد ذلك أن   ري هى ظٍ يى  وي كاة أصبلن ، ككوني ليس من أىل الز   نٍ مى لً 

  . ينً رى بػى تى عٍ مي الٍ  ُتً طى رٍ بأحد الش  
بدافعها أف  قي ل  عى تػى مي ىا ، فالٍ ذً قان بآخً كشرطان متعل  كاة ، قان بدافع الز  ىناؾ شرطان متعل   أف   : وُ وتوضيحُ 

دان أك معتقدان لعدـ فإف كاف مًتد  ، يف استحقاؽ اؼبدفوع لو  دو مًتد   غَتى  وً تً ي  ها جازمان بنً دفعى  يكوف حُتى 
 . ـً زٍ على اعبى  ةً ي  نً بٍ مى الٍ  ةً ي  النػ   صحةى  يبنعي  دى دُّ الًت   ألف  ؛ من ىذا الوجو  صحيحةن  وي تي ي  نً  نٍ مل تكي  وً تً أىلي  
 قى لو إذا ربق   ال تأثَتى  فهو اٍلميتػىعىل قي بآًخًذىا ، كىو كونيوي ميستحقنا للز كاة ، فإن وي  : انيالثَّ  رطُ ا الشَّ وأمَّ 

عنها اخي ال يف حاؿ الًت  ، ة موجودان ي  بو إذا كاف كقت النػ   العربةى  ألف  ؛ مصاحبان ؽبا  نٍ ة كمل يكي ي  بعد النػ  
 كما يف مسألتنا .

 قص رى  وي ألن  ؛  وي زكاتي  هً زً كمل ذبيٍ ، ا هى عليو ضمانػي  هببي  وي فإن  ،  أىلو  غَتى  فبافى ، أىبلن  وي يظنُّ  نٍ مى ا إذا دفعها لً كأم  
 هببي  --لل  حق   كاةى الز   ال زبفى غالبان ، كألف   ةً نى كى سٍ مى كالٍ  رً قٍ الفى  يف معرفة حقيقة أمره ، كحالةي 

رىًضيى - اسو من حديث عبدالل بن عب   حيحُتً كما يف الص    --، كلذلك قاؿ كحق  اآلدمي    وي ضماني 
،   عليو  حق   صاحبى  وي يظنُّ  ا آلدمي  حق   عى فى فإذا دى ،  ((ى ضَ يُػقْ  فْ ق  أَ حَ أَ  اللِ  نُ يْ دَ فَ  )):  -اللي عىنػٍهيمىا

ى  مثي   أخطأ يف ظن و فيو ،  نٍ على مى  جوعي كالرُّ ، إصباعان  اغبق   صاحبً  حق   قضاءي  وي لزمى ،  أخطأى  وي أن   تبُت 
 ماف .بل ىي أكل بالض  ،  وً نً يٍ يف الز كاة اليت ىي ركنه من أركاف دً  فكذلك حقُّ اللً 

 . كمن فركعها ىذه اؼبسألةي ،  " هُ ؤُ طَ خَ  ن  البي نِ بالظَّ  ةَ رَ بػْ ال عِ  ": ةي رعي  الش   كالقاعدةي 
 عند اغبنابلة  كايتُتً كىذا ىو إحدل الر  ،  يوً زً جٍ تي أم : ف ا [رً يػْ قِ فَ  وُ نَّ ظَ  يٍّ نِ غَ  لِ الَّ : ] إِ  -اللي رىضًبىوي -قولو 

ـي -و قولي :  استدؿَّ لها بقولوو ،  -رىضًبىهيمي اللي - ةي كىالس بلى  ا سأالهي م  لى  نً يٍ دى لٍ اعبى  ُتً لى جي للر   -عىلىٍيًو الص بلى
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     ، ركاه أضبدي  ((ٍب سِ تَ كْ مُ  يٍّ وِ قَ ال لِ وَ ،  يٍّ نِ غَ ا لِ هَ يػْ فِ  ظَّ ال حَ وَ ، ا مَ كُ تُ يْ طَ عْ ا أَ مَ تُ ئْ شِ  فْ إِ  )):  دقةى الص  
  . سائيُّ كالن  ،  كأبو داكدى 

 يوسفى  وأب، كقاؿ هبذا القوؿ ة افعي  كالش  ، ة ذىب اؼبالكي  مى موافقةه لً ىي ك  : ال ذبيٍزًيًو ، انيةُ الثَّ  وايةُ والر  
 لظاىرً ؛  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - َأْرَجُح في نظريوىي  -رىضًبىهيمي اللي - نذرً مي الٍ  كابني  ورمُّ كالث  ، ة من اغبنفي  

        اللً عبدً  كغبديثً ،  الذم دؿ  على حصر أصناؼ الز كاة يف الثمانية ، كالغٍت ليس منهم القرآف
ي ِمرٍَّة ذِ ال لِ وَ ،  يٍّ نِ غَ لِ  ةُ قَ ل  الصَّدَ حِ ال تَ  ))قاؿ :  -- يب  الن   أف   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-ك عمرو  بنً ا

  . وي كصح حى  كاغباكمي ،  وي كحس نى  مذمُّ كالًت  ،  كأبو داكدى ،  أخرجو أضبدي  (( يٍّ َسوِ 
  . وي كصح حى  كاغباكمي ،  ماجوى  كابني ،  سائيُّ كالن  ،  أضبدي  وي أخرجى  -- ريرةى أيب ىي  حديثي :  وُ ومثلُ 
 الَّ إِ  يٍّ نِ غَ لِ  ةُ قَ ل  الصَّدَ حِ ال تَ )) :--قاؿ قاؿ رسوؿ الل -- درم  اػبي  حديث أيب سعيدو كيف 

ٍن يْ كِ سْ مِ  وْ ، أَ  اللِ  لِ يْ بِ ي سَ اٍز فِ غَ  وْ ـٍ ، أَ ارِ غَ  وْ ، أَ  وِ الِ مَ ا بِ اىَ رَ تػَ ٍل اشْ جُ رَ لِ  وْ أَ ، ا هَ يػْ لَ ٍل عَ امِ عَ لِ : ٍة سَ مْ خَ لِ 
،  اغباكمي  وي حى كصح  ،  ماجوى  كابني ،  داكدى  كأبو،  ركاه أضبدي  (( يٍّ نِ غَ ا لِ هَ نػْ ى مِ دَ ىْ أَ فَ ا هَ نػْ مِ  وِ يْ لَ عَ  ؽَ د  ُتصُ 

 . كأيعل  باإلرساؿً 
مع العلم ًبًغنىاهي ، أك عدمو  مطلقنا سواءه لُّ للغٍت  ال ربىً  كاةى الز   اللة على أف  صروبةه يف الد   فهذه األحاديثي 

فقَتان أك مسكينان  وي ها إليو يظنُّ دفعى  نٍ مى ، كالقوؿ بصٌحتها كإجزائها لً كنػىٍفيي اغًبل  فيها ميوىج وه للغىًٍت  نفًسًو 
 . لًداللًتها اٍلميٍطلقةً ـبالفه 

بناءن  ن  الظ   يدؿُّ على جواز اإلعطاء حاؿى  وي على الكسب فإن   ينً القادرى  لُتً جي الر   حبديثً  ا االستدالؿي كأم  
كالقادر ؽبا  ًٍت  الغى  ذً خٍ على عدـ جواز أى  (( ل  حِ  تَ اَل  وُ نَّ إِ فَ )) : بعد ذلك  وي قولي  كيدؿُّ ،  على ظاىر اغباؿً 

ى إذا  وي كىذا يدؿُّ على أن  ، اىر خببلؼ الظ   إذا كانت اغبقيقةي  إل األصل  جوعي الرُّ  كجبى  األمري  تػىبػىُت 
 . غٍت   وي ابتداءن أن   مى لً اؼبوجب لعدـ اإلجزاء ، كما لو عى 

ى ،  أك مسكُتو  لفقَتو  كاةى لو أعطى الز   وي وا على أن  قي فى كقد اتػ          ىامشيه  وي ها إليو أن  دفعى  لو بعد أفٍ  مث تبُت 
 كل    كوفً  جبامعً ؛ فقَتان أك مسكينان  وي يظنُّ  ًٍت  ها لغى فكذلك يف مسألتنا إذا دفعى ، يوً زً ال ذبيٍ  أنػ هىاأك كافره 

 كاللي .  ًٍت  يف الغى  ري يف األك لُت كذلك ال يؤثػ   نُّ االستحقاؽً ظى  رٍ للز كاة فكما مل يؤثػ   مستحق   منهما غَتى 
 . أعلمي 

ى أن و  : الخالِؼ في ىذه المسألة فائدةُ   وي مى زً لى  ظن وً  أي طى قاـ بصرؼ الز كاة خى  نٍ لئلماـ أك مى  إذا تبُت 
 ىا منو لعدـ استحقاقو ؽبا .ذي خٍ هبا كأى  على الغىًٍت   الرُّجوعي 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٘ٓٔ     

 

 

__________________________________________________                            
 لُ ضَ فْ أَ  ةِ اجَ حَ الْ  اتِ قَ وْ أَ وَ  افَ ضَ مَ ي رَ فِ وَ ، ٌة بَّ حَ تَ سْ مُ  عِ و  التَّطَ  ةُ قَ دَ صَ وَ 

                              __________________________________________________
( ،  عً وُّ باب صبلة الت طى )  يف عً وُّ معٌت الت طى  بيافي  ـى تقد   ٌة [بَّ حَ تَ سْ مُ  عِ و  التَّطَ  ةُ قَ دَ صَ :] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

كقد ،  الكثَتةي  كاألحاديثي  فقد دل ت عليو اآلياتي  عً الت طوُّ  صدقةً  ا استحبابي ، كأم   افلةي بو الن   اؼبرادى  كأف  
ا فيها من عظيم مى لً ؛ مستحبةه  عً الت طوُّ  صدقةى  على ىذا اغبكم ، كأف   -رىضًبىهيمي اللي - أصبع العلماءي 

ركر كدفع الشُّ  ،بات اؼبسلمُت ، كقضاء حوائجهم ري كي ا سببه بإذف الل يف تفريج  هى كألنػ  ، واب األجر كالث  
 على فضلو كاستحبابو . ريعةي ىذا فبا دل ت الش   عنهم ، ككلُّ 

من حديث  حيحُتً يف الص   ا ثبتى مى لً  [ لُ ضَ فْ أَ  ةِ اجَ حَ الْ  اتِ قَ وْ أَ وَ  افَ ضَ مَ ي رَ فِ : ] وَ  -رىضًبىوي اللي -قولو 
 ةِ لَ سَ رْ مُ الْ  حِ الر يْ  نَ مِ  رِ يْ خَ الْ َد بِ وَ جْ أَ  -- ي  بِ النَّ  افَ كَ ))  قاؿ : -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبدالل بن عب  

فدؿ  على فضيلة ،  (( آفَ رْ قُ الْ  وُ سَ ارِ دَ يُ فػَ  لُ يْ رِ بْ جِ  اهُ قَ لْ يػَ  نَ يْ حِ  افَ ضَ مَ ي رَ فِ  افَ ا كَ ذَ إِ  فُ وْ كُ ا يَ د مَ وَ جْ أَ  افَ كَ وَ 
  . هً من غَتً  أكثرى  دقة يف رمضافى الص  
؛ ألف  الص دقةى تكوف فيها أبلغى أثرنا يف تفريج كربات  فيها أفضلي  دقةى الص   اغباجات فإف   ا أكقاتي كأم  

ـي -عنو  حيحةي الص   األحاديثي  تى كلذلك ثبتى اؼبسلمُت ، كقضاء حوائجهم ،  ةي كىالس بلى  وي أن   -عىلىٍيًو الص بلى
  --يف سبيل الل م على اإلنفاؽ هي حثػ   كى زٍ الغى  فكاف إذا أرادى ، اغباجة  كقتى  دقةً على الص   كاف وبثُّ 

اف   تً جاءى  لىم ا، ككذلك  ةً رى سٍ العي  جيشً  كذبهيزً  وؾى بي تػى  غزكةً  ةً يف قص   حيحُتً كما يف الص   ، للمدينة  ةي الد 
ـي -، أىمىرىىيم ة اغباجة كاقًتبوا منها لشد   ةي كىالس بلى م هي عى نػى مى إن وي عليها حىت  كحثػُّهيم بالص دقاتً  -عىلىٍيًو الص بلى

اف   لياؿو من أجلً  ثبلثً  ـو األضاحي فوؽى غبيي  خارً د  امن  كما يف الص حيحًُت من حديث أيب سعيدو  ةً الد 
 رةه .ػى كثيػعنمى يف ىذا الٍ  اديثي ػكاألح،  --اػبدرٌم 

 
 
 
 
 



 ىػٖٙٗٔى ولَ الُ  ةُ عَ اجَ رَ مُ الْ                      اةِ كَ الزَّ  ابُ تَ كِ                                           ٙٓٔ     

 

 

__________________________________________________                          
 َوُتَسن  بِاْلَفاِضِل َعْن ِكَفايِِتِو َوَمْن يَػُمونُُو ، َويَْأَثُم بِنَػْقِصَها

                                  __________________________________________________
: أف  السُّن ةى يف  مراديهي  َوَمْن يَػُمونُُو ، َويَْأَثُم بِنَػْقِصَها [ :] َوُتَسن  بِاْلَفاِضِل َعْن ِكَفايِِتوِ  -رىضًبىوي اللي -قولو 

؛  كحاجًة مىٍن تلزميوي نفقتيوي من أىًلًو ككلًدًه كفبلوًكوً  ، صدقة الت طوًُّع أف تكوفى دبا زاد عن كفايًتًو كحاجًتوً 
)) اْلَيُد اْلُعْليَا قاؿ :  -- عن الن يب   --ًلمىا ثبتى يف الص حيحًُت من حديث حىكيًم بًن حزاـو 

ٌر ِمَن اْلَيِد الس ْفَلى ، َواْبَدْأ ِبَمْن تَػُعوُؿ (( .   َخيػْ
 عند ميسلمو . --يف الص حيحًُت أيضنا ، كحديثي أيب أيمامةى  --حديثي أيب ىيريرةى  ومثُلُو :

ى  ـي -فبُت  ةي كىالس بلى أن وي هببي على اإلنساف أف يبدأى دبن يػىعيوؿي ، كمعناهي : أٍف يبدأى بنفًسًو  -عىلىٍيًو الص بلى
عي كدبىٍن تلزميوي نفقتيوي ، فإذا كافى ال يبلكي ًإال  كفايتىوي ككفايةى مىٍن يىػميونيوي فإن وي يأمثي بالص دقًة ؛ ألن وي ييضي  

بقولو :             -رىضًبىوي اللي -أشارى إليو اٍلميصىن في  الفرضى الواجبى مع القيدرة عليو بدكًف عيذرو ، كىذا ما
، أم بنقًص الكفاية بالص دقة منها ؛ ًلمىا ثبت يف صحيًح ميسلمو من حديث  ] َويَْأَثُم بِنَػْقِصَها [

َأْف َيْحِبَس َعمَّْن  )) َكَفى بِاْلَمْرِء ِإْثًماقاؿ :  --أف  الن يب   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- عبًدالًل بًن عمرك
فإذا كاف ىذا يف حبًس القيوت ، فكيف بذىاًبًو بصدقةو غًَت كاجبةو ، كلذلك لىم ا أرادى   َيْمِلُك قُػْوَتُو ((

من ذلك   --أف يتصد ؽى جبميع مالًًو يف قصة توبًة الل عليو ، مىنػىعىوي الن يبُّ  --كعبي بني مالكو 
ـي -، كقاؿ كما يف الص حيحًُت من حديثو  ةي كىالس بلى )) أْمِسْك َعَلْيَك بَػْعَض َماِلَك ؛ :  -عىلىٍيًو الص بلى

ٌر َلَك (( نػىعىًت السُّن ةي اٍلميسلمى من تضييًع حق  الن فًس كالًعياؿ ، كأىمىرىٍت دبراعاة األى  فَػُهَو َخيػْ ٍكلىوي ة يف فمى
ْبَدْأ اِ  )) :قاؿ --أف  الن يب   --كما يف صحيًح ميسلمو من حديث جابرو ، نفقًتًو كصدقًتوً 

ِذي قَػَرابَِتَك لِ ٌء فَ ْف َفَضَل عن َأْىِلَك َشيْ إِ فَ ، ْىِلَك ِلَ ٌء فَ ْف َفَضَل َشيْ إِ فَ ، فَتَصدَّْؽ عليها  بنَػْفِسكَ 
 فَػَهَكَذا َوَىَكَذا (( .، فَِإْف َفَضَل َعْن ِذي قَػَرابَِتَك 

عىبػ رى فيو بالن قص ؛ ليػيٍفهىمى منو أف  ذىابى كل   ] َويَْأَثُم بِنَػْقِصَها [:  -رىضًبىوي اللي - وقوُؿ اْلُمَصن فِ 
 الن فقة أكل باإلمث ، كاللي أعلمي .

 


