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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 مقدمة الطبعة اخلامسة والعشرين

 
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبتوفيقه تتحقق الغاايت، وبعونه تتذلل 

وأزكى الصلوات والتسليمات على رمحته للعاملني، وحجته على الناس أمجعني، . الصعوابت
 .دان وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا دمحم، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إبحسان إىل يوم الدينسي

 (أما بعد)
الذي طبعت منه عشرات الطبعات يف  ،(فقه الزكاة)هذه طبعة جديدة من طبعات كتايب ف

يف   أن نع  به الناس يف صخصصات تى؛مصر ويف بريوت ويف غريمها، وأمحد هللا تعاىل
 .ملالية واحملاسبة والقانون واالجتماع وخدمة اجملتم  وغريهااالقتصاد وا

املوضوع، من إخواننا املسلمني الذين أدركوا أمهية هذا أن وفق كثريين  ومن فضل هللا تعاىل
عن التبادل العكري ا فما ينبغي أن يكون اختالف اللغات عائق   فنقلوه إىل لغات خمتلعة،

 .والثقايف
أهنا متيزت عن غريها من الطبعات بقراءهتا  ة هلذه الطبعةملقدموالذي جعلين أكتب هذه ا

، أو غالط مطبعية، أو كلمات سقطت سهوامن جديد قراءة مدققة، الستدراك ما هبا من أ
وأرجو أال تق  يف الطبعة اجلديدة أخطاء جديدة، . فت، وهو ما ال يكاد خيلو منه كتابحر   

 ل مما يعني على حتقيق هذا الرجاءولع. تئنا أم أبينافما يزال العمل البشري يعرتيه القصور، 
أين أتركت معي مكتيب العلمي ابلدوحة يف هذه القراءة، وعمل اجلماعة أقرب إىل الصواب 

 .من عمل العرد
وفيما يستقبل من  هم، ألزمت نعسي ابتباعه منذ اآلنكما متيزت هذه الطبعة أبمر جد م

وفق منهج جديد، يعتمد على الرجوع إىل األصول  ن، وهو إعادة صخريج أحاديث كتيبالزما
وال سيما الكتب احملققة، وقد أصبح لدينا منها عدد غري  ي ،مباترة، ال إىل كتب التجم

 .قليل
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ويف هذا التزمت يف التخريج بذكر من روى احلديث أو أخرجه من أصحاب الكتب 
ا، أو بذكر اجلزء مرقم  احلديثية، ويف أي كتاب ذكره، م  رقم احلديث إن كان الكتاب 

 .اوالصعحة إن مل يكن مرقم  
القنطرة،  فإن كان يف الصحيحني أو أحدمها فال حاجة إىل بيان درجته، فقد جاز

 .حني تلقته ابلقبول وحكمت األمة له ابلصحة
اجتهدت أن أحبث عمن صححه من األئمة القدامى،  وإن مل يكن احلديث يف أحدمها،

مثل ما ذكروا عن الرتمذي، وكذلك عن ابن حبان،   التصحيح؛يفمن ال يتساهلون ا وخصوص  
 .وأكثر منه عن احلاكم يف مستدركه

، ومل حيدث فيه خالف، قبلناه على العني صححه اجلهابذة من أئمة هذا الشأنفما 
 .والرأس، وما ثبت فيه خالف فسح لنا فيه اجملال للرتجيج، وفق املعايري العلمية املعتربة

نستعني ابلعلماء الثقات املعاصرين يف التصحيح والتضعيف، مثل الشيخ األلباين ما ا وكثري  
تذى، بقيادة ا حيُ ا مجاعي  رمحه هللا، وال سيما حمققي مسند اإلمام أمحد، الذي ميثل عمال علمي  

  .الشيخ تعيب األرانؤوط حعظه هللا
ج سائر كتيب على هذا أن يوفقين إلعادة صخري وإين ألدعو هللا تبارك امسه وتعاىل جده
أو بعد لقائي  موعة أعمال كاملة، إما يف حيايالنهج اجلديد، إلعدادها لتخرج يف صورة جم

 .لريب
ا يتعلق بزكاة األسهم يف الشركات ا واحد  ا، إال أمر  ومل أزد يف هذه الطبعة أو أغري فيها تيئ  

إىل تغري رأيي منذ سنوات املسامهة، فقد كان يل رأي قدمي هو الذي سجلته يف الكتاب، مث 
 .هو ما رأيت إضافته إىل هذه الطبعة يف موضعهو ، رأي جديد التزمت ابإلفتاء به

وإين ألتكر إلخواين وتالميذي يف مكتيب العلمي ابلدوحة الذين أسهموا معي يف إمتام 
 .ا، ونع  هبم، وسدد خطاهمهذا األمر، جزاهم هللا خري  

 .ا هلا التوفيق والسدادهذه الطبعة املتميزة، متمني   ويسرين أن تقوم مكتبة وهبة بنشر
 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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 مقدمة الطبعة السادسة عشرة
 

رور أنعسنا وسيئات أعمالنا، من احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغعره، ونعوذ ابهلل من ت
يهد هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأتهد أن ال إله إال هللا وحده ال تريك له، 

ا عبده ورسوله دى صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهت ،وأتهد أن حممد 
 .هبديه إىل يوم الدين

 (أما بعد)
 :عناية اإلسالم ابجملتمع اإلنساين

َ اإلسالم يف كتابه وسنته ابجملتم  اإلنساين، وعالج مشكالته وأدوائه، وذلك ألنه  فقد ُعين 
دين إنساين، جاء بتكرمي اإلنسان، وحترير اإلنسان، فعيه تتعانق املعاين الروحية واملعاين 

 .اإلنسانية، وتسريان جنب ا إىل جنب
يف كهف أو دير، بل يتصوره  عزال  و منواإلسالم ال يتصور اإلنسان فرد ا منقطع ا يف فالة، أ

نه، وهلذا خاطب هللا ابلتكاليف ويعطيه كما أيخذ م ،ا يف جمتم ، يتأثر به ويؤثر فيهدائم  
ا﴿: اجلماعة املؤمنة ال العرد املؤمن أاي ُّها ، وكانت مناجاة املؤمن لربه يف صالته ﴾آماُنوا الَِّذينا  َيا

كا  ن اْعُبدُ  كا ِإَيَّ ﴿: بلسان اجلماعة ال بضمري املعرد  ﴾اْلُمْستاِقيما  الصِ رااطا  اْهِدنا *  ناْستاِعيُ  واِإَيَّ
العناية ابجملتم  كله، فاإلنسان  إن مقتضى عناية اإلسالم ابإلنسان: هلذا قلنا .[2 ،5: العاحتة]

 .تعبري القدماء اجتماعي ابلعطرة، أو مدين ابلطب ، على حد   
َ ابجملتم َ عناية خاصة ابلعئات الضعيعة فيه، وإذا كان اإلسالم قد ُعين    عموم ا، فإنه ُعين 

وهذا سر ما نالحظه يف القرآن الكرمي من تكرار الدعوة إىل اإلحسان ابليتامى واملساكني وابن 
وذلك ألن كل واحد من هذه . هالقرآن ومدني   يستوي يف ذلك مكي   الرقاب،ويف  السبيل

ضععه من فقد األب، واملسكني ضععه من فقد  األصناف يشكو ضعع ا يف انحية، فاليتيم
 .املال، وابن السبيل ضععه من فقد الوطن، والرقيق ضععه من فقد احلرية
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يف  هلا ابال   يالعئات الشعبية الضعيعة، وال تلقوإذا كانت بعض اجملتمعات هتمل هذه 
صُخَْشى، وليس وال  ألهنا ال تـُْرَجى قتصادية، وال تكاد تعرتف هلا حبقسياستها االجتماعية واال

ه على قيمة قد نب   فإن رسول اإلسالم حممد ا ملسو هيلع هللا ىلص - لطانوال مقاليد الس بيدها خزائن املال
دة النصر يف احلرب، وصانعة اإلنتاج يف السلم؛ هذه العئات ومكاهنا من اجملتم ، فهي عُ 

ا وكدحها يف سبيل اإلنتاج فبجهادها وإخالصها يتنزل نصر هللا على األمة كلها، وجبهوده
 .يتوافر الرزق هلا

حني قال له فيما رواه  وقاص، لسعد بن أيب ملسو هيلع هللا ىلصوإىل هذه احلقيقة يشري حديث النيب 
 .(1)"؟هل تُنصرون وتُرزقون إال بضععائكم: "البخاري

اهتا، مسرتحية يف حي كون هذه العئات اجلاهدة اجملاهدةومن هنا حرص اإلسالم على أن ت
مطمئنة إىل أن معيشتها مكعولة، وأن حقوقها يف العيش الكرمي مضمونة، حبيث جيب أن يوفر 

الكعاية، بل متام الكعاية من مطالب احلياة األساسية، إذا عجز  لكل فرد فيها على األقل حد  
عن العمل، أو قدر عليه ومل جيده، أو وجده ومل يكن دخله منه يكعيه، أو يكعيه بعض 

 . اية دون متامهاالكع
على أن اإلسالم مل يغعل من حسابه أن القوي قد تطرأ عليه ظروف جتعله يف مركز 
الضعف واحلاجة، لغرم يف مصلحة خاصة أو عامة، أو النقطاعه عن ماله ووطنه يف سعر 

 .وغربة، فعرض هلذا النوع من الزكاة ما ينهض هبم إذ عثروا، وميدهم ابلقوة إذ ضععوا
هنا أيي دور الزكاة  ؟ه األهداف، ويعي هبذه املطالبورد املايل الذي حيقق هذولكن ما امل

ليست ابلشيء اهلني، إهنا  يتها هلذه األغراض االجتماعية، وهاليت جعل الشرع جل حصيل
العشر أو نصعه مما أنبت هللا من الثروة الزراعية، ورب  العشر من الثروة النقدية والتجارية، وحنو 

من الثروة احليوانية، ومخس ما يعثر عليه من الكنوز، ابإلضافة إىل  - تقريب ا - هذا املقدار
 .مخس الثروة املعدنية والبحرية كما يرى بعض العقهاء

أنه سبق  حق ا، ولقد كان من روائ  اإلسالم، بل من معجزاته الدالة على أنه دين هللا
 بعالج مشكلة العقر واحلاجة - مضتمنذ أربعة عشر قران   - ين  الزمن، وصخطى القرون، فعُ 

                                                 

 .عن مصعب بن سعد، كالمها يف اجلهاد، (1797)النسائي و  ،(4982)رواه البخاري ( 1)
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حبياة  - أو يطالب هلم أحد - ووض  العقراء واحملتاجني، دون أن يقوموا بثورة، أو يطالبوا
إنسانية كرمية، بل دون أن يعكروا هم جمرد تعكري يف أن هلم حقوق ا على اجملتم  جيب أن 

 !!هم، وأما الواجبات فعليهملغري  تؤدى، فقد توارث هؤالء على مر السنني والقرون أن احلقوق
ومل تكن عناية اإلسالم هبذا األمر سطحية وال عارضة، فقد جعلها من خاصة أسسه، 

اثبت ا يف أموال األغنياء، َيْكُعر حق ا  احلاجة يأصوله، وذلك حني فرض للعقراء وذو وصلب 
حلرب من أجل استيعائه َمن َجَحَده، ويـَْعُسق من هَتر ب منه، ويُؤخذ ابلقوة ممن منعه، وتُعلن ا

 .ومتردأيب ممن 
؛ العريضة اإلسالمية العظيمة اليت اهتم هبا القرآن والسنة، كان ذلك احلق هو الزكاة
 .وجعالها اثلثة دعائم اإلسالم

 :أمهية موضوع الزكاة
 .هلا أكثر من وجه جيعل هلا أمهية خاصة - الزكاة - هذه العريضة اجلليلة

العبادات األرب ، كالصالة والصيام واحلج، ومن هذا الوجه  عبادة من - من جهة   - فهي
 . بعدها عادة يف كتب العقه يف قسم العبادات يف القرآن واحلديث ابلصالة، وأتيتقرن 
مورد أساسي من املوارد املالية يف الدولة اإلسالمية، وهذا خيرجها  - من وجه آخر - يوه

م املايل واالقتصادي يف اإلسالم، وهلذا عنيت عن أن تكون عبادة حمضة، فهي جزء من النظا
ليحىي بن آدم،  (اخلراج)يوسف، ويب أل (اخلراج): هبا كتب العقه املايل يف اإلسالم مثل

 ومثلها كتب السياسة الشرعية، مثل. البن زجنويه، وغريها (األموال)عبيد، ويب أل (األموال)و
 .البن تيمية وحنوها (السياسة الشرعية)و يعلى،أيب و  لكل من املاوردي (حكام السلطانيةاأل)

املؤسسة األوىل للضمان االجتماعي يف اإلسالم، ونظرة سريعة  - من وجه اثلث - وهي 
إىل مصرفها، كما نص عليها القرآن، تشري بوضوح إىل الوجه االجتماعي للزكاة، وإىل 

من مصارفها الثمانية ة األهداف اإلنسانية اليت تتوخى حتقيقها يف اجملتم  املسلم، فإن مخس
الرقاب والغارمني وابن ويف  احلاجات األصلية أو الطارئة من العقراء واملساكني يتتمثل يف ذو 

 .السبيل، ومصرف سادس خلدمة هذه املصارف وهو اجلهاز اإلداري جلم  الزكاة وتعريقها
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العامل، ومهمتها  أما املصرفان الباقيان فلهما عالقة بسياسة الدولة اإلسالمية ورسالتها يف
أن تؤلف القلوب على اإلسالم، استمالة إليه،  - من مال الزكاة - يف الداخل واخلارج، فلها

أو تثبيت ا عليه، أو ترغيب ا يف الوالء ألمته، واملناصرة لدولته، أو حنو ذلك مما تقتضيه املصلحة 
 .العليا لألمة

دعوة، ومحاية األمة من العتنة، وإعانة كما أن للزكاة دور ا يف متويل اجلهاد، ومنه نشر ال
على الدين كله، ولو كره  ملسو هيلع هللا ىلصاجملاهدين والدعاة حى تعلو كلمة اإلسالم، ويظهر دين دمحم 

 .املشركون
إن كتبنا القدمية قد حعلت ابلشيء الكثري عن الزكاة وأحكامها، : ورمبا يقول بعض الناس

املعسرون واحملدثون والعقهاء، كل يف جمال اختصاصه،  وفصلت فيها القول، حيث تعرض هلا
فما وجه حاجتنا إىل حبث جديد، وما مهمة هذا  ،وا لنا من حبوثهم ثروة غري قليلةوخلع

 ؟البحث
ولكن يالحظ على هذه  ؛ة ابلزكاة غزيرة وموفورة بال ريبإن مادة البحث املتعلق: واجلواب
 :املادة أمور

سان عصران، إذ ال تك أهنا حتمل طاب  عصرها، من حيث أهنا كتبت بلسان غري ل( أ)
فال بد من إعادة عرضها عرض ا . العرض واألسلوب والتقسيم واملصطلحات والتقديرات وغريها

يالئم روح العصر، ويعني على تصور حكم اإلسالم فيها، كما جيب ترمجة املعايري والتقديرات 
 .بيقهاالقدمية إىل مقاييس زمننا، ليمكن فهمها وتط

إىل كتب  ،من كتب التعسري ؛بعثرة بني خمتلف املصادر واملظانأن هذه املادة م( ب)
احلديث، إىل كتب العقه العامة، إىل كتب العقه املايل واإلداري، وغريها من مراج  الثقافة 

ا منتظم ا  .اإلسالمية؛ فال بد من مج  تتاهتا، وضم بعضها إىل بعض ضم ا جيعل منها عقد 
داخل كل ويف  ا بقدر غزارهتا حافلة ابالختالفات بني املذاهب بعضها وبعض،أهن( جـ)

برغم  - وهذا. مذهب بني الرواايت واألقوال والوجوه، وما حوهلا من تصحيحات وترجيحات
من اآلراء املعروضة للعمل  يجيعل أخذ رأ - داللته على اخلصوبة والسعة والتسامح العكري

 .ذا تولت أمر الزكاة مؤسسة عامة من قبل الدولة، أو إبترافهابه أمر ا صعب ا، وخصوص ا إ
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فال بد إذن من اختيار أرجح اآلراء، وفق ا لنصوص الشريعة ومقاصدها الكلية، وقواعدها 
لزمن  يتم  اإلسالمي فيه، فقد يصلح رأالعامة، م  مراعاة طبيعة عصران، وتطور أوضاع اجمل

ح ألخرى، ويعى به يف حال، وال يعى به يف حال وال يصلح لغريه، ويصلح لبيئة وال يصل
أن العتوى صختلف ابختالف األمكنة واألزمنة  احملققون كابن القيم وغريهوهلذا قرر  .آخر

 .واألحوال والعوائد
جدت يف عصران مل تكن معروفة يف عصور االجتهاد العقهي، وإن   أن هناك أمواال  ( د)

ه اليوم، كالعمارات السكنية االستغاللية واملصان  كان بعضها موجود ا، فهو مل يكن حبجم
بد من  ال العقه املعاصر فيها؟ وما موقف اجملتهد املسلم منها؟ أيفما ر . هاواألسهم وغري 

 .جواب ابإلثبات أو النعي أو التعصيل
أهنا مل تُعَط عناية كبرية لتجلية األهداف واملقاصد اإلنسانية واالجتماعية املنوطة هبذه ( هـ)

العريضة، لعدم تعورهم بكثري من احلاجة إليها، ونظر ا لغلبة الطاب  التعبدي عليها، وإن كان 
 .الباحث الصبور ال يعوزه أن جيد هنا وهناك لقطات وقبسات ذات داللة واضحة

فال بد من جتلية هذه األهداف، وإلقاء الضوء الكايف عليها، وخباصة أن غلبة الشكوك 
جعلت  - تيجة ضعف املسلمني وصخلعهم، وقوة خصومهم وتقدمهمن - والشبهات يف زمننا

 .العقول ال تكتعي مبعرفة احلكم حى تدرك سره وحكمته
 ولنا يف تعليالت القرآن والسنة لألحكام واألوامر والنواهي، بشى أساليب التعليل وأدواته

 .أسوة حسنة -
لنعسية واالجتماعية، اليت وبعد ذلك، أن لكل عصر اهتماماته ومشكالته العكرية وا( و)

تشغل أهله، وترتك أثرها يف إنتاجهم العلمي، وتراثهم العكري، مث أيي عصر آخر، فتنطعئ 
على حني تثور قضااي ومشكالت . مجرة هذه املشكالت، وصخف حرارهتا حى تتحول إىل رماد

 .السابقني جديدة تشغل أفكار الالحقني، مل تكن ذات ابل، بل رمبا مل يكن هلا وجود عند
وىف عصران برزت املشكالت االجتماعية واالقتصادية يف العامل كله، وتعددت املذاهب 

امل إىل واألنظمة الداعية إىل حلها، وقام من أجل ذلك صراع مذهيب رهيب، قسم الع
معسكر الرأمسالية ومن ميشى يف ركاهبا، ومعسكر الشيوعية ومن  ؛معسكرين فكريني متقابلني
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، ومائلني أحياان  يدور يف فلك ها؛ على حني يقف املسلمون بني هؤالء وهؤالء متعرجني أحياان 
أخرى إىل هذا املعسكر أو ذاك، كأمنا ليس هلم نظامهم العذ، ومذهبهم املتميز الذي جعلهم 

 .هللا به أمة وسط ا
يف توضيح  - بقدر ما آاتهم هللا من علم وفكر - وال بد أن يسهم الباحثون املسلمون

حى . عكرة اإلسالمية، وحتديد املوقف اإلسالمي، وخاصة يف اجملال االقتصادي واالجتماعيال
نستغين مبا عندان عن االسترياد من عند غريان، وال سيما إذا كان ما عندان أعدل وأكمل 

غاة   اّللَِّ  ِمنا  أاْحسانُ  وامانْ  ﴿: وأمثل؛ ألنه صبغة هللا  .[719: لبقرةا] ﴾ ِصب ْ
، وعسى أن تتبعه حبوث هذه السبيليف  اب يساهم بنصيب متواض ولعل هذا الكت

ما نقصد إليه من بيان متيز اإلسالم وتعوقه على مجي  املذاهب االجتماعية يف  يوحبوث، جتل
 .العامل

 :كلمة عن مصادر االستدالل واملعرفة للزكاة
تيار لن أحتدث هنا عن منهج البحث يف هذا الكتاب وقواعده يف االستنباط واالخ

لمة عن مصادر أزيد هنا ك لك يف مقدمة الطبعة األوىل، ولكينوالرتجيح، فقد وضحت ذ
 .اليت اعتمدت عليها، وموقعي منها املعرفة واالستدالل

يف اإلسالم، فال بد من الرجوع إىل مناب  أو مصادر  (فقه الزكاة)وإذا كان البحث عن 
 . كما جاء هبا اإلسالم  فهاالزكاة وأهدااملعرفة اإلسالمية الصحيحة، لنتبني منها حقيقة 

وال بد من حتديد قيمة كل مصدر منها، ومرتبته من غريه، وطريقة األخذ منه واالستدالل 
 .به

 :القرآن الكرمي
هو القرآن  (الزكاة)وال ريب أن أول هذه املصادر اليت يستمد منها الباحث معرفته عن 

مث أكد وجوهبا يف املدينة بشى . عهد املكيالذي أتار إىل وجوب الزكاة منذ ال. الكرمي
األساليب، ونبه إىل بعض األموال اليت جتب فيها الزكاة مثل الكسب وما خرج من األرض 

وكرر . والذهب والعضة، كما نص على مصارف الزكاة الثمانية، وأتار إىل بعض أهدافها
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اولتها ابلشرح والبيان كتب احلديث عن الزكاة والصدقة واإلنعاق يف كثري من اآلايت اليت تن
َ منها ابألحكام أو وض  له ابتداء  .التعسري على اختالف ألواهنا، وخباصة ما ُعِن 

والقرآن ابعتباره دستور اإلسالم، مل يتعرض للجزئيات والتعصيالت، وهلذا كثرت فيه 
ل ورأى هو األخذ هبا، وإعماهلا، ما مل خيصصها أو يقيدها دلي .العمومات واإلطالقات

 .صحيح من السنة، أو من قواعد الشرع العامة
. [701: التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِمْ ﴿ :بعموم عمال   (وعاء الزكاة)وهلذا م لت إىل التوسعة يف 

واِِمَّا ﴿: بعموم حنيعة يف تزكية كل ما خرج من األرض، عمال  أيب ورجحت رأي . وما تاهبها
هنع هللا يضر يف عدم اترتاط النصاب، لعته على حني خا .[421: البقرة] ﴾أاْخراْجناا لاُكْم ِمنا اأْلاْرضِ 

ِف ﴿: ومل آخذ إبطالق. ثبوات  وداللة (1)"ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: "لصحة حديث
حسب وضعها اللغوي األصلي، ملا قيدها من استعمال الشرع، ومن . [82: النساء] ﴾ساِبيِل اّللَِّ 

 - الذي فهمه اجلمهور من العبارة - توسي  مدلول اجلهادولكِن رجحت . حكم السياق
 .والرتبوية واالجتماعية، وحنوها العسكرية والعكرية: حبيث يشمل كل معاين اجلهاد

 :السنة النبوية
صلى هللا عليه فإن النيب . قولية وعملية وتقريرية - النبوية واثين هذه املصادر هو السنة

، النظريليهم بنص القرآن، وهلذا كانت سنته هي الشرح هو املبني للناس ما نزل إ وسلم
والتعسري العملي لكتاب هللا، فهي اليت تعصل ما أمجله، وتعسر ما أهبمه، وتقيد ما أطلقه، 

لوال السنة مل يعرف املسلم صالته وال زكاته  ؛، وتض  الصور العملية لتطبيقهوصخصص ما عممه
جمملة يف القرآن العزيز غاية  ان؟ وكم تكون؟ فإهنوال حجة وال عمرته، مى تكون؟ وكيف تكو 

 .اإلمجال
إنكم ! اي أاب جنيد: رضى هللا عنهقال لعمران بن حصني  أن رجال   ،دروى أبو داو 

يف كل  أوجدمت: ان، وقال للرجليف القرآن، فغضب عمر  لتحدثوننا أبحاديث ما جند هلا أصال  
كل كذا وكذا بعري ا كذا؟ أوجدمت هذا يف أربعني درمها درهم؟ ومن كل كذا تاة تاة؟ ومن  

                                                 

 .عن أيب سعيديف الزكاة،  مهاالك،  (818)، ومسلم (7221)رواه البخاري : متعق عليه (1)
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وذكر أتياء  ملسو هيلع هللا ىلصفممن أخذمت هذا؟ أخذمتوه عنا، وأخذانه عن النيب : قال. ال: قال! القرآن؟
 .(1)حنو هذا

 .وبينته السنة يعِن أنه ذكر له أتياء من الصالة واحلج وغريمها مما جاء يف القرآن جممال  
هي املصدر اخلصب ألحكام الزكاة وأسرارها، وأن يكون للزكاة وال غرو أن تكون السنة 

 .يف كتب السنة جمال رحب، ومكان فسيح
( 714)لإلمام البخاري من األحاديث املرفوعة ( اجلام  الصحيح)فعي كتاب الزكاة من 

، وهذا عدا (2)مائة واثنان وسبعون حديث ا، وافقه مسلم على صخرجيها سوى سبعة عشر حديث ا
 .ر املروية عن الصحابة والتابعنياآلاث

 .(3)سبعون حديث ا( 10)وىف خمتصر صحيح مسلم للحافظ املنذري 
 .(4)مائة ومخسة وأربعون حديث ا( 725)داود أيب وىف سنن 

 .(5)واحد وستون حديث ا( 27)وىف سنن ابن ماجة 
يخ أمحد مائتان واثنان ومخسون حديث ا، وفق ترتيب املرحوم الش( 454)وىف مسند أمحد 

 .(6)عبد الرمحن البنا للمسند على األبواب
مائتان وواحد ومخسون ( 457)وىف سنن الدارقطين يف كتاب الزكاة وزكاة العطر 

 .(7)حديث ا

                                                 

عن  ،(412)األلباين يف ضعيف أيب داود  هضععو  (478 /79)والطرباين  ،(7527)الزكاة أبو داود يف رواه  (1)
 .عمران بن حصني

 .احلليب. ط ،(2/740)ذكر ذلك احلافظ يف خامتة كتاب الزكاة من فتح الباري  (2)
 .حتقيق الشيخ انصر الدين األلباين. وزارة األوقاف الكويتية. ط( 510)إىل رقم ( 500)من احلديث رقم  (3)
 .حتقيق الشيخ دمحم حميي الدين عبد احلميد (790 - 4/742) (7100)إىل رقم ( 7552)من احلديث رقم  (4)
 .املرحوم دمحم فؤاد عبد الباقي: حتقيق. عيسى احلليب. ط -( 922)إىل رقم ( 191)من احلديث رقم  (5)
باين للشيخ أمحد عبد ترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشي (العتح الرابين)اجلزأين الثامن والتاس  من : انظر (6)

 .الرمحن البنا
 .القاهرة، دار احملاسن للطباعة. ط -من اجلزء الثاين  752 - 98ـمن ص (7)
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شرة من مائة وتس  ع( 778)للبيهقي عدد جم من األحاديث مأل  (السنن الكربى)وىف 
 .(1)الصعحات من القط  الكبري

مائة ومخسة وتسعون ( 785) (جام  األصول وجمم  الزوائد مج  العوائد من)وىف كتاب 
 .(2)حديث ا

 .(3)ثالمثائة ومثانية وعشرون حديث ا( 149)للمنذري  (الرتغيب والرتهيب)ويف 
مثانية وتسعون ( 89)للحافظ ابن حجر  (4)(املطالبة العالية بزوائد املسانيد الثمانية)ويف 
 .(5)حديث ا

واالستشهاد ابألحاديث، مزلة قدم ملن أيخذ أي حديث على أن االستدالل ابلسنة، 
يصادفه يف أي كتاب من الكتب املشهورة يف العقه أو التصوف أو التعسري وحنوها، ممن مل 
يلتزم مؤلعوها صخريج ما يذكرونه من احلديث، أو حى جمرد نسبته إىل من أخرجه من أئمة 

 .هاء واملتصوفة واملعسرينالسنة، وهذا أمر مل يسلم منه مجاعة من كبار العق
إىل مصدره ال يكعى إال يف الكتب اليت يكون العزو إليها معلم ا  كما أن عزو احلديث

ابلصحة، كالصحيحني وصحيح ابن خزمية وصحيح ابن حبان، وإن كان يف تصحيحهما 
ه على ذلك أئمة النقد، ومها على كل حال أفضل من مستدرك احلاكم بعض التساهل، كما نب  

                                                 

 .اهلند ،حيدر آابد. ط -من اجلزء الراب   788 - 97ـمن ص (1)
ذي مج  فيه ، ال(هـ7082املتوىف بدمشق سنة )ملؤلعه العالمة دمحم بن دمحم بن سليمان الروداين العاسي املغريب  (2)

الكتب الستة، واملوطأ، ومسانيد أمحد والدارمي وأيب يعلى والبزار ومعاجم : أربعة عشر كتااب  ( 72)أحاديث 
 .بتعليق وحتقيق السيد دمحم هاتم اليماين. الطرباين الثالثة

حميي السعادة حتقيق املرحوم الشيخ دمحم . ط (409 - 4/89)( 7182)إىل رقم ( 7029)من احلديث رقم  (3)
 .الدين عبد احلميد

مسانيد أيب داود الطيالسي، واحلميدي، وابن أيب عمر، ومسدد، وأمحد بن حنبل، وابن أيب تيبة، وعبد : املراد هبا (4)
بن محيد، واحلارث بن أيب أسامة، واملسانيد كتب مرتبة على أساس إفراد ما رواه كل صحايب على حدة، يف أيب 

ا أم حسنا أم ضعيع ا، فيقال مثالابب كان وسواء كان احلديث ص مسند أيب بكر، ويروى فيه كل ما رواه : حيح 
 .وهكذا... أبو بكر

نشر وزارة األوقاف . الطبعة العصرية ابلكويت. ط (425 - 7/417)( 801)إىل رقم ( 908)من رقم  (5)
 .والشئون اإلسالمية ابلكويت
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ذي مل يف  فيه مبا اترتط على نعسه من التزام إخراج الصحيح فحسب، فأخرج الضعيف ال
 :وهلذا ألزمت نعسي غالب ا أبمرين .والواهي واملنكر، بل املوضوع

أال آخذ احلديث إال من مصادره املعتمدة من دواوين احلديث، وكتبه املشهورة، إما  -7
ستة واملوطأ ومسند أمحد وحنوها، أو ابلرجوع ابلرجوع إىل الكتب األصلية نعسها كالكتب ال

إىل كتب التجمي  مثل جام  األصول، وجمم  الزوائد ومج  العوائد، واجلام  الصغري، وكنز 
العمال وحنوها، أو الكتب اخلاصة بنوع معني من احلديث، كالرتغيب والرتهيب، ومنتقى 

 .األخبار، وبلوغ املرام، وحنوها
من كتاب فقهي أو حنوه، أعمل على صخرجيه من كتب وحني أضطر إىل نقل حديث 

ثل التخريج املعروفة اليت خدم هبا حعاظ احلديث ونقاده الكتب الشهرية يف العقه وغريه، م
للحافظ الزيلعي، وملخصه للحافظ ابن حجر املسمى  (نصب الراية ألحاديث اهلداية)
البن حجر أيض ا، ومثل ذلك  (بريتلخيص احلبري يف صخريج أحاديث الرافعي الك)و (الدراية)بـ

 .للغزايل (إحياء علوم الدين)صخريج احلافظ زين الدين العراقي لكتاب 
 .بيان درجة احلديث من حيث الصحة، أو احلسن، أو الضعف -4

فما مل يكن يف الصحيحني وما أحلق هبا من الكتب اليت التزمت الصحة، فغالب ا ما أبني 
أن، إذ ليس كل ما يف كتب السنن واملسانيد واملعاجم يف درجة عن أئمة هذا الش درجته نقال  

ا، بل املوضوع  .الصحة أو احلسن احملتج به، فعيها الضعيف، والضعيف جد 
وعمدي يف االستدالل إمنا هو احلديث الصحيح أو احلسن، فأما الضعيف فال أذكره إال 

ف و وقواعده؛ إذ من املقرر املعر لالستئناس به، وأتييد ما ثبت بغريه من أدلة الشرع ونصوصه 
أن الضعيف ال يعمل به يف األحكام، وإمنا أستأنس ابلضعيف املقارب، أما الشديد الضعف، 

إال إذا جاء ضمن نص منقول، فأبقيه  - واحلمد هلل - أو ما ال أصل له، فلم أُدخله يف كتايب
 .ةحسبما تقتضيه األمانة العلمية، م  التنبيه على درجته يف احلاتي

 :سنن اخللعاء الراتدين املهديني -1
ين املهديني السوابق التطبيقية للصحابة وخاصة سنة اخللعاء الراتد: واثلث هذه املصادر

ذي سنتهم بسنته، وأمران ابلتمسك هبا واحلرص عليها، يف حديثه ال، ملسو هيلع هللا ىلصالذين أحلق الرسول 
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نكم فسريى اختالف ا كثري ا، فعليكم بسنيت وسنة إنه من يعش م: "رواه عنه العرابض بن سارية
 .(1)"ني من بعدى، عضوا عليها ابلنواجذاخللعاء الراتدين املهدي

عمر : ، وأحلق هبم بعض العلماءمهنع هللا يضروأوىل من ينطبق عليه هذا احلديث هم اخللعاء األربعة 
رضي ته وأعماله ومآثره بن عبد العزيز الذي عدوه خامس الراتدين حبق كما تشهد بذلك سري 

 .هللا عنه
 .(2)وإليه ذهب اإلمام أمحد يف إحدى الروايتني عنه

فإن سنته . ومن هنا احتعلنا هبدي العمرين يف مج  الزكاة وتعريقها، وخصوص ا عمر األول
 تعد جزء ا من مصادر التوجيه والتشري  يف مهنع هللا يضراليت سار عليها م  وجود الصحابة وإقرارهم هلا 

 .اإلسالم، بنص احلديث النبوي املذكور
 :أقوال الفقهاء -4

أقوال العقهاء وآراؤهم، سواء أكانت تعسري ا للنصوص، أم استنباط ا : وراب  تلك املصادر
هلا، فما كان من هذه األقوال موض  إمجاع متيقن فهو حجة  منها، أو قياس ا عليها، أو تعليال  

مثني أستعيد منه وأنتع  به، ولكِن ال ألتزم مذهب ا  (رصيد)ال أعدوه، وما مل يكن كذلك فهو 
ا آخذ بكل أقواله واجتهاداته، فقد يسوغ هذا للمرء يف خاصة نعسه  .واحد 

أما إذا أريد لنظام كالزكاة أن يوض  موض  التنعيذ يف دولة عصرية مسلمة، فال بد من 
 . اصد الشرع، وروح اإلسالمالتخري من أقوال العقهاء، ما يكون أقوى حجة، وأقرب إىل مق

ء اإلسالم وأتباعهم فحسب، بل أعِن فقها مهنع هللا يضروال أعِن ابلعقهاء أئمة املذاهب األربعة 
عمر أو ابن  ستدل بقول أحد الراتدين أو معاذ أو عائشة أو ابنمنذ عهد الصحابة، فقد ا
ن أو مكحول أو ستشهد بقول اتبعي كالزهري أو عطاء أو احلسعباس أو غريهم، وقد ا

 .عبيد وإسحاق وغريهمأيب النخعي، وقد آخذ بقول األتباع وأتباعهم كالثوري واألوزاعي و 

                                                 

، والرتمذي (2201)أبو داود يف السنة قه وتواهده، و حديث صحيح بطر : وقال خمرجوه ،(71724)رواه أمحد  (1)
عن العرابض ، (20)وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه  ،(21)، وابن ماجه يف املقدمة (4212)العلم يف 

 .ةبن ساري
 .750ـاملنار املنيف البن القيم بتحقيق الشيخ عبد العتاح أيب غدة ص (2)
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ئمتنا املتبوعون على فضلهم ومكانتهم، ليسوا هم كل فقهاء األمة، وإن كانت مذاهبهم فأ
 مبا تيسر هلا من خدمة أصحاهبم وتالميذهم وأتباعهم يف خمتلف اإلعصار واألقطار، قد منت
ونضجت واتسعت، وأصبحت بذلك النب  الثر، واملصدر السخي لكل دارس لشريعة 

 .اإلسالم
ولكننا حنجر واسع ا، إذا أغلقنا الباب دون االنتعاع برتاث السلف كله، وهو ثروة طائلة 

وقد انتععت حبمد هللا هبذا وهذا كله، . من العلم األصيل، واالجتهاد املستقل، ال تقدر بثمن
ليحىي  (اخلراج)تراث الصحابة والسلف يف الكتب اليت عنيت بذلك مثل كتاب فرجعت إىل 
ومثل  ،عبيد القاسم بن سالميب أل (األموال)يوسف، وكتاب يب أل (اخلراج)بن آدم، و

، ومها أعظم سجل لعقه الصحابة والتابعني، (تيبةأيب مصنف ابن )، و(ُمصن ف عبد الرز اق)
البن  (فتح الباري)و (سنن البيهقي)ة، وخباصة مثل عام وإىل كتب احلديث وتروحها بصعة

 .للصنعاين، وما تاهبها (سبل السالم)للشوكاين و (نيل األوطار)حجر و
 :هذه الطبعة

اليت تنشر ألول مرة يف مصر العزيزة،  (فقه الزكاة)ويسرين أن أقدم هلذه الطبعة من . .هذا
شر يف العامل اإلسالمي كله حبمد هللا، بعد أن طب  الكتاب مخس عشرة طبعة يف لبنان وانت

ومن فضل هللا أن أهل العلم يف أقطار األمة . وترجم إىل عدة لغات إسالمية وعاملية
اإلسالمية، تقبلوا الكتاب بقبول حسن، وأضعوا على مؤلعه من األوصاف ما يشكر هللا تعاىل 

وم االقتصادية واملالية والقانونية عليه، سواء منهم املشتغلون ابلعلوم الشرعية، واملشتغلون ابلعل
فقد غدا الكتاب مرجع ا أساسي ا لكل ابحث يف هذه امليادين من وجهة النظر . واالجتماعية
 . اإلسالمية

وقد وصلت املؤلف رسائل مجة من كبار الشخصيات اإلسالمية العاملية تنوه ابلكتاب 
قه اإلسالمي واالقتصادي وأصالته وتشيد مبا بذل فيه من جهد، وما أدى من خدمة للع

 .اإلسالمي املعاصرين
يف كتبهم، أو حماضراهتم، أو حلقاهتم لقرائهم، أو : وآخرون أتادوا به يف مناسبات تى

 .طالهبم أو مشاهديهم أو مستمعيهم
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الشيخ عبد العزيز بن ابز، والشيخ أاب احلسن الندوي، : أذكر من هؤالء األجالء الكبار
الشيخ عبد هللا بن زيد احملمود، الشيخ على الطنطاوي، األستاذ  األستاذ مصطعى الزرقا،

 .البهي اخلويل، الدكتور دمحم البهي، الدكتور حممود أبو السعود
 أي الراب  عشر اهلجري - إنه كتاب هذا القرن: وقال عنه األستاذ أبو األعلى املودودي

دي، مدير القسم العريب نقل ذلك عنه األستاذ خليل أمحد احلام .يف العقه اإلسالمي -
 . ابجلماعة اإلسالمية بباكستان
ومن ) :(نظام اإلسالم االقتصادي)كتابه يف مقدمة   رمحه هللاوقال األستاذ دمحم املبارك 

لألستاذ  (فقه الزكاة)الكتب احلديثة ما هو خاص مبوضوع معني، ومن هذا النوع كتاب 
وعبت مسائلها القدمية واحلديثة، يوسف القرضاوي، وهو موسوعة فقهية يف الزكاة است

وأحكامها النصية واالجتهادية على مجي  املذاهب املعروفة املدونة، مل يقتصر فيها على 
املذاهب األربعة، م  ذكر األدلة ومناقشتها، وعرض ملا حدث من قضااي ومسائل، م  نظرات 

رب حداث  هام ا يف التأليف حتليلية عميقة، وهو ابجلملة عمل تنوء مبثله اجملام  العقهية، ويعت
 . (1)(جزى هللا مؤلعه خري ا. العقهي

نعد حنن كتاب فقه الزكاة أعظم ما ألف يف موضوعه يف ) :وقال عنه الشيخ دمحم الغزايل
 . (2)(اترخيه العلمي

َ اإلخوة املسلمون يف أقطار تى بنقله إىل لغاهتم، بعضهم إبذن مِن،  وال غرو أن ُعِن 
، كما فعلوا يف أكثر مؤلعاي، أسأل كتيباعتقاد ا منهم أبين ال أمان  يف نشر   !وبعضهم بال إذن
 . هللا أن ينع  هبا

بعد ذلك يف ابكستان  وقد ترجم الكتاب إىل األوردية، خمتصر ا يف اهلند أوال ، مث كامال  
 .واإلندونيسية - لغة مجهورية بنجالديش -وكذلك ترجم إىل الرتكية والبنغالية 

مللك عبد العزيز جبدة، جلامعة ا املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، التاب  كما تبِن
ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية، وكلف بذلك الباحث االقتصادي اإلسالمي املعروف الدكتور منذر 

                                                 

(1)   
 .م4005هنضة مصر، الرابعة . ، ط424دمحم الغزايل صـمائة سؤال عن اإلسالم للشيخ  (2)
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سبيله إلكمال اجلزء ويف  قحف، وقد أبلغين مدير املركز منذ عام أبنه أجنز ترمجة اجلزء األول،
 .خراآل

أن جامعة املاليو  - م7895 سنة – كما عرفت يف زايري ملاليزاي يف تهر مارس املاضي
 .اإلجنليزية واملاليزية: كلعت جلنة للقيام برتمجة الكتاب إىل اللغتني

ا كثري ا طيب ا، أن وجد املسلمون يف الكتاب ما يلىب حاجة من حاجاهتم  وأمحد هللا محد 
 .العلمية يف عصران
أخرى كان الكتاب مرجع ا أساسي ا لكل القوانني اليت صدرت يف البالد  ومن جهة
وإن مل أيخذوا بكل ما فيه من اجتهادات، نظر ا لغلبة الطاب  املذهيب  ،(الزكاة)اإلسالمية عن 

 .على العقه السائد إىل اليوم
تاج وال ريب أن االجتهادات اجلديدة ال تتقبل بسهولة يف جمتمعات مثل جمتمعاتنا، وحت

 .إىل زمن حى تثبت وجودها، ويكثر أنصارها
وكم من اجتهادات رفضت وعدت من الشذوذ املردود، حى جاء زمن أصبحت فيه حمور 

 .اإلصالح والتجديد، كما رأينا يف آراء تيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه العالمة ابن القيم
لت بعد ذلك، وغدت وكم من آراء رفضت يف قانون األسرة منذ عقود من السنني قب

 .سائغة
وحسيب اليوم أن املؤمترات واجملام  العقهية اليت تبحث يف بعض موضوعات الزكاة، ينقسم 

وقسم ال . وهم حى اليوم أقل عدد ا (فقه الزكاة)قسم يؤيد ما تبناه : أعضاؤها إىل قسمني
 .وأعتقد أن القسم األول ينمو ويزداد م  األايم. يوافق عليه

جعلتها بني معقوفني،  إىل أن هذه الطبعة ليس فيها إضافة، إال ملسات قليلة وأود أن أتري
، وبعضها تصحيح أخطاء احلواتيومعظمها يف  للداللة على أهنا من زايدة هذه الطبعة،

ليست   وهي مطبعية قام ابستدراكها األخ العاضل الشيخ عبد التواب هيكل جزاه هللا خري ا
وأهم ما صححته خطأ حسايب يف تقدير الصاع ابلكيلو جرام،  كثرية ابلنسبة حلجم الكتاب،

وكنت اعتمدت يف حساب ذلك على زميل  ؛ترتب عليه خطأ يف تقدير نصاب الزروع والثمار
 .يدرس الرايضيات، كان معي يف معهد قطر الديين الثانوي، فساحمه هللا وساحمنا معه
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 ،حسب الوزن ابلقمح (4722)واملهم اآلن هو تصحيح مقدار الصاع وهو ابجلرامات 
من  (4712)  اليت صورت عنها الطبعات السابقة - سب يف الطبعة األوىلوقد حُ 
وابلتقريب  ،كجم (222.82)ومقدار النصاب، وهو ثالمثائة صاع يساوى  .اجلرامات

 .كجم (251)أو ابلتقريب  ،كجم (254.9)قد حسب من قبل على أنه  كجم (212)
وكذلك الذين . يف طبعاته السابقة أن يهتم بتصويب هذا اخلطأ وأرجو ممن يقتِن الكتاب
 .ترمجوه إىل اللغات األخرى

والعرق على كل حال يسري، وهو مما يتسامح يف مثله ترع ا، وخباصة أن الشريعة مل حتدد 
هو ملء : وهو رب  الصاع - املقادير مثل هذا التحديد الدقيق الصارم؛ بل قالوا يف تقدير املد

 .رجل املتوسطيدي ال
ا ليكون أقرب إىل  ولكن ما دمنا قد قدران ابملعايري احلديثة، فعلينا ضبطها هبا ضبط ا سليم 

 .املطلوب ترع ا، حبسب اجتهادان البشري
من ألعه، أو  - يف الدنيا واآلخرة - أسأل هللا جل وعال أن ينع  هبذا الكتاب. .وأخري ا

 .ك من قريب أو بعيدترمجه، أو نشره، أو قرأه، أو ساهم يف ذل
 . اللهم علمنا ما ينععنا، وانععنا مبا علمتنا، وزدان علم ا

 .حنمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار
    هـ7202ربي  اآلخر سنة  72القاهرة يف 

     م7895 ديسمرب 42املوافق 
  يوسف القرضاوي
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 مقدمة الطبعة األوىل

 
 .مد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن اتب  هداهاحل

 (وبعد)
م  التوحيد  - فإن الزكاة هي الركن املايل االجتماعي من أركان اإلسالم اخلمسة، وهبا

خوهتم واالنتماء إليهم، كما قال ة املسلمني، ويستحق إيدخل املرء يف مجاع - وإقامة الصالة
ينفاِإْن ﴿: تعاىل ةا واآت اُوا الزَّكااةا فاِإْخوااُنُكْم ِف الدِ  بُوا واأاقااُموا الصَّالا  .[77: التوبة] ﴾َتا
تعد يف احلقيقة  - وإن كانت تذكر يف ابب العبادات ابعتبارها تقيقة للصالة - وهي 

جزء ا من نظام اإلسالم املايل واالجتماعي، ومن هنا ذكرت يف كتب السياسية الشرعية 
 .ةواملالي

َ علماء اإلسالم ببيان أحكامها وأسرارها، كل يف دائرة اختصاصه  .فال عجب أن ُعين 
 :فاملعسرون

وما بعدها من ( 421)تعرضون هلا يف تعسري اآلايت اليت تتعلق بشأهنا، مثل اآلية رقم ي
من سورة ( 701، 20، 12)من سورة األنعام، واآلايت ( 727)سورة البقرة، واآلية رقم 

 . غريها من اآلايت يف سور تىالتوبة و 
وقد أوس  القول يف هذه اآلايت املعسرون الذين يعنون أبحكام القرآن، كأيب بكر الرازي 

 .عبد هللا القرطيبأيب بكر بن العريب، و أيب املعروف ابجلصاص، و 
 :واحملدثون وشراح احلديث

سنة املصنعة على ب الكل كتاب من كتويف   يتعرضون هلا عند ذكر األحاديث اخلاصة هبا،
كموطأ مالك وصحيحي البخاري ومسلم، وجام  الرتمذي، وسنن النسائي  - أبواب العقه

ويف  كتاب خاص ابلزكاة، وما جاء فيها من السنن القولية والعملية، - داود وابن ماجةأيب و 
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من األحاديث املرفوعة على مائة حديث  (الزكاة)صحيح البخاري وحده، اتتمل كتاب 
وسبعني حديث ا، وافقه مسلم على صخرجيها سوى سبعة عشر حديث ا، وفيه من اآلاثر عن واثنني 

 .(1)الصحابة والتابعني عشرون أثر ا
 :والفقهاء

يعرضون للزكاة يف كتب العقه ابعتبارها العبادة الثانية يف اإلسالم، وهلذا تذكر يف أبواب 
 .العبادات عقب الصالة استناان  ابلقرآن والسنة

 :ء الفقه املايل واإلداري ِف اإلسالموعلما
، وهلذا جندها يف كتاب واالجتماعييعرضون هلا ابعتبارها جزء ا من النظام اإلسالمي املايل 

األحكام )عبيد، ويب أل( األموال)ليحىي بن آدم، و( اخلراج)يوسف، ويب أل( اخلراج)
 . ياسة الشرعية البن تيميةيعلى احلنبلي، والسأيب لكل من املاوردي الشافعي، و  (السلطانية

وإذن فاملادة اليت حيتاج إليها الباحث يف الزكاة غزيرة، ومصادرها موفورة، فما وجه احلاجة 
 إذن إىل حبث جديد يف الزكاة؟

هل كانت املكتبة اإلسالمية احلديثة يف حاجة إىل حبث كبري كهذا : وبعبارة أخرى
يف حياة العرد واجملتم ، ومكاهنا من األنظمة البحث، يبني أحكام الزكاة وأهدافها وآاثرها 

  ؟املالية واالجتماعية املعاصرة
ونستطي  أن جنيب مطمئنني ابإلجياب، بل نؤكد أن احلاجة ملثل هذا البحث تديدة 

 :وماسة من عدة نواح  
فإن مثل هذا الركن اخلطري من أركان اإلسالم حيتاج من الباحثني والكاتبني إىل إعادة  -7

ومج  ما تبعثر من أحكامه وأسراره يف تى املصادر، وإبرازه يف قالب عصري عرضه، 
وأبسلوب عصري، وال يكتعي مبا ألعه فيه علماؤان يف العصور املاضية، فإهنم ألعوا لعصرهم، 

واماا أاْرساْلناا ِمْن راُسوٍل ِإالَّ بِِلسااِن ﴿ :وأبسلوب عصرهم، ولكل عصر لغة، ولكل مقام مقال
ُمْ ق اْوِمِه  ا ِلا  .[2: إبراهيم] ﴾لِيُ ب ايِ 

                                                 

 .مصر ،احلليب. ط ،(2/740)خامتة كتاب الزكاة من فتح الباري : انظر( 1)
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إن يف االقتصاد اإلسالمي موضوعني رئيسيني جيب أن يُْدرسا وخُيْدما وجُيَل يا من كل 
أحدمها يف اجلانب اإلجيايب، والثاين يف اجلانب السليب، : ومها موضوعان متقابالن: جوانبهما

اآلخر يف حمرمات اإلسالم بل يف أحدمها يف فرائض اإلسالم بل يف أركانه األساسية اخلمسة، و 
الكبائر املوبقات السب ؛ فاألول هو الزكاة، والثاين هو الراب، فمن أنكر فرضية األول، أو حرمة 

ا ابإلمجاع  .الثاين كان كافر ا مرتد 
قد لقى تيئ ا من العناية واخلدمة أكثر مما لقيه  - الراب - والواق  أن املوضوع الثاين

، (2)ودمحم عبد هللا دراز. (1)كتب فيه األساتذة أبو األعلى املودوديفقد  . املوضوع األول
، ودمحم ابقر (6)، وحممود أبو السعود(5)، ودمحم عبد هللا العريب(4)، ودمحم أبو زهرة(3)وعيسى عبده

إىل غري ذلك من البحوث واملقاالت اليت تناولت الراب من زاوية  (8)، ودمحم عزيز(7)الصدر
 .أو من زاوية متأثرة ابلنظرة الرأمسالية الغربية إىل املال وإىل احلياةإسالمية خالصة، 

وال زال املوضوع يف حاجة إىل خدمة أعمق وأوس ، وال يزال اجملال فسيح ا ملن يبذل فيه 
ا على الدراسة املقارنة، م  الرجوع إىل مصادر اإلسالم األصلية ا أكرب، معتمد  ولكنه  .جهد 

 . من العنايةعلى كل حال انل قسط ا 
ومل خُيدم كما ينبغي ملوضوع  .أما موضوع الزكاة فلم أيخذ حقه من عناية العلماء والباحثني

 .نظامه املايل واالقتصادي واالجتماعيويف  فرائض اإلسالميف  مثله، له مكانته ومنزلته

                                                 

 .وقد نشر ابلعربية وطب  عدة مرات ،(الراب)يف كتابه ( 1)
 .م7857وقد ألقاها كممثل لألزهر يف مؤمتر العقه اإلسالمي بباريس سنة  ،(الراب)يف رسالة ( 2)
حنو اقتصاد إسالمي )يف سلسلة  ،وقد نشرهتا مكتبة املنار اإلسالمية ابلكويت ،(ملاذا حرم هللا الراب)يف رسالته  (3)

 .(سليم
 .نشرت يف السلسلة املذكورة ،(حترمي الراب تنظيم اقتصادي)يف رسالة ( 4)
م  البحوث اإلسالمية يف القاهرة، ونشره ألقاه يف مؤمتر جم ،(امللكية اخلاصة وحدودها يف اإلسالم)يف حبث له عن ( 5)

 .اجملم  يف كتابه األول
نشرته مكتبة  ،(هل ميكن إنشاء بنك إسالمي؟)ويف حبث له  ،(خطوط رئيسية يف االقتصاد اإلسالمي)يف كتابه ( 6)

 .أيض ااملنار 
 .(البنك الالربوي)نشرته دار العكر يف لبنان، ويف رسالة  ،(اقتصادان)يف كتابه ( 7)
 .أيض انشرته املنار يف سلسلتها  ،(عوامل النجاح يف البنك الالربوي)يف حبثه ( 8)
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ه، وهناك مسائل قدمية اختلف فيها العقهاء من قدمي، وكلٌّ أْبَدى رأيه، وذكر أدلت -4
وترك أصحاب العتوى يُناقض بعضهم بعض ا، كلٌّ ينصر مذهبه، ويعضد إمامه، ومجهور 
املستعتني يف حرية أمام تناقض املعتني، فكانت احلاجة ماسة أتد املساس إىل إعادة النظر يف 
هذه األقوال، وأدلة كل منها، ومناقشتها يف حياد وإنصاف، وعرضها على الكتاب وامليزان 

 . ما هللا، والوصول بعد ذلك إىل الرأي الراجح الذي يستطيعه ابحث غري معصوماللذين أنزهل
اإلسالم )وعلى هذه احلاجة نب ه األستاذ األكرب املرحوم الشيخ حممود تلتوت يف كتابه 

على رغم ما أعتقد من أن ) :(الزكاة ركن ديين عام)حيث قال حتت عنوان  ،(عقيدة وتريعة
حيوية فكرية قوية، وعلى مساحة النظام الذي يكون يف ظله ذلك اخلالف النظري يدل على 

اخلالف، على الرغم من ذلك، فكم يضيق صدري حينما أرى جمال اخلالف بني األئمة يف 
 .تطبيق هذه العريضة يتس  على النحو الذي تراه يف كتب العقه واألحكام

ن املسلمني فيها أو تأهنا هذه العريضة اليت كثري ا ما تقرتن ابلصالة، جيب أن يكون تأ 
عندهم مجيع ا كشأهنم يف الصالة، وتأن الصالة فيهم، حتديد بني واضح ال لبس فيه وال 

 . خالف، مخس صلوات يف اليوم والليلة
هذه العريضة تكون معظم جهاهتا يف األصل واملقدار حمل خالف بني العلماء، وابلتايل 

الديين بني املسلمني مجيع ا الختالفهم يف  تكون ابختالفهم فيها مظهر تعرق يف الواجب
 .التقليد وتعدد السبل

هذا يزكى مال الصيب واجملنون، وذاك ال يزكيه، وهذا يزكى كل ما يستنبته اإلنسان يف 
األرض، وذاك ال يزكى إال نوع ا خاص ا أو مثرة خاصة، وهذا يزكى الدين وذاك ال يزكيه، وهذا 

يها، وهذا يزكى حلى النساء وذاك ال يزكيه، وهذا يشرتط يزكى عروض التجارة وذاك ال يزك
وهذا إىل آخر ما تناولته اآلراء فيما جتب زكاته وما ال جتب،  ،النصاب وذاك ال يشرتط وهذا

 .(وفيما تصرف فيه الزكاة وما ال تصرف
مث اندى الشيخ األكرب ابملسارعة إىل إعادة النظر فيما أثر عن األئمة من موضوعات 

أن متس أصل هذه العريضة ويكون ذلك النظر اجلديد على أساس اهلدف  اليت خشى الفاخل
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مجي  ويف  الذي قصده القرآن من افرتاضها، وجعلها واجب ا ديني ا تكون نسبة املسلمني فيه
 .(1)سواء نواحيه على حد   

هذه مث إن هناك أمور ا جدت يف عصران، مل يعرفها فقهاؤان القدامى وال املتأخرون، و  -1
األمور حتتاج إىل إصدار حكم يف تأهنا، يريح الناس من البلبلة، ويرد على األسئلة احلائرة 

 .هناك ثروات ودخول حديثة غري األنعام والنقود الزروع والثمار: على ألسنة مجهور املسلمني
هزة هناك العمارات الشاهقة اليت تشيد لإلجيار واالستغالل، واملصان  الكبرية واآلالت واألج

غزيرة من  املتنوعة، وتى رؤوس األموال الثابتة أو املنقولة اليت تدر على أصحاهبا أمواال  
هناك أنواع  ؛إنتاجها أو كرائها للناس كالسعن والسيارات والطائرات والعنادق واملطاب  وغريها

 اميواحملاملهن احلرة كالطبيب واملهندس  ذويهناك دخل  .من الشركات التجارية والصناعية
هل تدخل هذه اإليرادات  - وغريهم، ودخل املوظعني والعمال من رواتب وأجور ومكافآت

 ؟؟ أم تقتصر الزكاة على ما كان يف عهد السلف(وعاء الزكاة)الوفرية وتلك األموال النامية يف 
 ؟وما األساس العقهي لذلك ؟ومى جيب ؟وإذا قلنا بوجوب الزكاة فيها، فما مقدار الواجب

ألنصبة واملقادير الشرعية اليت وردت هبا النصوص يف الزكاة، كاألوسق اخلمسة، يف هناك ا
نصاب الزرع والثمر، والصاع يف زكاة العطر، والدراهم املائتني، والداننري العشرين يف زكاة 

وكيف نرتمجها إىل مقاييس العصر؟ وهل هي اثبتة أم  ؟النقود، كيف حندد هذه األنصبة اآلن
 - وهبوط القدرة الشرائية للنقود ، نظر ا لتغري الظروف االقتصادية واالجتماعيةتقبل التغيري

  ؟عما كانت عليه يف العهود اإلسالمية األوىل - خباصة العضية منهاو 
اليت تعرضها  - النوعية، النسبية والتصاعدية النوعية وغري - مث هناك الضرائب احلديثة

تغطية النعقات العامة للدولة، وحتقيق بعض احلكومات املعاصرة، وتنعق حصيلتها يف 
ما عالقة هذه الضرائب ابلزكاة؟ وما وجه املشاهبة واملعارقة بينهما يف : األهداف االجتماعية

املصدر واملصرف واملبادئ واألهداف؟ وهل ميكن أن تقوم الضرائب مقام الزكاة؟ وإذا مل ميكن 
 ؟فهل جيوز ترع ا فرض الضرائب جبوار أخذ الزكاة

                                                 

 .مصر ،دار القلم. ط ،708ـاإلسالم عقيدة وتريعة ص (1)
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ورمبا يصعب على . أسئلة يتطلب عصران اجلواب عليها، وال بد لنا أن نبدي فيها رأاي  
بعض الناس يف عصران، أن يصدر عامل اليوم حكم ا يف قضية مل يعرف فيها حكم للعقهاء 
السابقني، وهذا من أثر القول بسد ابب االجتهاد الذي انتشر يف بعض العصور، وهو قول 

  .ملسو هيلع هللا ىلصوال ميلك أحد إغالق ابب فتحه رسول هللا . ريبثبت خطؤه وضالله بال 
أن االجتهاد يتجزأ، فيمكن أن يكون بعض : على أن احملققني من علماء األصول قرروا

ا يف بعض األبواب أو بعض املسائل دون غريها، وهذا أمر ليس ابملتعذر وال  العلماء جمتهد 
ء املسلمني، إذا أعد العدة لذلك من دراسة الشريعة ابملتعسر، على من أراد ذلك من علما

 . واللغة، والرجوع إىل مصادر هذا الدين، وأوتى امللكة اليت متكنه من املوازنة واالستنباط
وأان أعتقد أن العصل يف هذه األمور برأي قاط  ملزم حيتاج إىل اجتهاد مجاعي، من 

جتهادات والبحوث العردية املتأنية يف خمتلف مجاعة علماء املسلمني، ولكِن أعتقد أيض ا أن اال
 . املوضوعات هي اليت تنري الطريق الجتهاد مجاعي صحيح، غري مرجتل وال مبتسر

كما أن االجتهاد اجلماعي الذي يتمثل فيه رأى األقوايء األمناء من علماء اإلسالم يف  
عيب السياسة، وأهواء كافة األقطار، ال زالت حتول دونه عوائق تى، يرج  معظمها إىل أال

 . احلاكمني
عند كثري من املسلمني، حى الذين يعدون  - لألسف - وهناك أفهام خاطئة سائدة -2

أفهام تتصور الزكاة بضعة قروش أو رايالت، أو كيلة أو كيالت من حبوب، . يف املثقعني منهم
ل أو تكثر، مث يظل أايم ا، تق هبا جوعته ل هبا رجل غِن حمسن على معدم فقري، يسد  يتعض  

هذا العقري حمتاج ا إىل مثل هذا السيد احملسن ليتقبل منه صدقته، ويقبل يده الطاهرة، ويدعو 
 .اخل.. . له ابخلري والربكة يف ماله وولده

يف بعض  - لألسف أيض ا - هذه الصورة اليت ال صلة هلا بتعاليم اإلسالم، واليت حدثت
 .العصور، هي الرائجة لدى الكثريين

من يكتب يف إحدى الصحف السيارة يف مصر،  (1)ولقد وجدان من الصحعيني الالمعني
ا أن الزكاة ال تصلح يف جمتمعنا احلديث، ألن أنظمته االقتصادية واالجتماعية ال تقوم  زاعم 

                                                 

 .م7827هو الكاتب االترتاكي أمحد هباء الدين يف إحدى مقاالته األسبوعية يف صحيعة أخبار اليوم سنة ( 1)
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كأن الزكاة اإلسالمية صدقة للمتسولني، أو !! على الصدقات، وإمنا تقوم على العمل واإلنتاج
 !طلني القاعدينمعونة للمتب

وهذا كله ال يدل  ،(1)(اترتاكية الصدقات)وكتب غريه كتااب  مسى فيه العدالة اإلسالمية 
 . إال على جهل فاضح أو قصد سيئ

وهبذا الذي عرضناه هنا، يتبني  لنا وجه احلاجة إىل هذا البحث، وضرورة القيام به ملن 
 العلم، إذا مل يقم به بعضهم َأمث َ  فرض كعاية على أهل - كما أعتقد - يقدر عليه، فذلك

 .اجلمي 
املعنيني بشئون االقتصاد واملال يف اإلسالم كيف خلت  ولقد عجب بعض الباحثني

املكتبة اإلسالمية احلديثة حى اليوم من مؤلف جاد عن الزكاة، برغم أمهيتها ومنزلتها يف دين 
بوزارة األوقاف يف مصر هذه احلاجة  د اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، وقد أك  (2)املسلمني

حني أعلن منذ تس  سنوات عن مسابقة كربى يف عدة حبوث إسالمية، دعا فيها رجال 
( 150)العكر والقلم من أحناء العامل اإلسالمي إىل الكتابة فيها، حبيث ال يقل البحث عن 

 . (الزكاة يف اإلسالم)صعحة كبرية، وكان منها 
ما أعلنه جمم  البحوث اإلسالمية الذي انعقد ابلقاهرة يف مارس وزاد أتكيد هذه احلاجة 

 دولة فقد كان من أهم ، وحضره من علماء اإلسالم ممثلون ألكثر من أربعني(م7821)سنة 
وأن موضوع الزكاة واملوارد املالية يف اإلسالم وطُرق االستثمار وعالقتها ابألفراد ) :قراراته

اصة، هي موضوعات الساعة، ألهنا ملتقى ُتعبتني من واجملتمعات، وحقوق العامة واخل
جل ذلك يقرر املؤمتر أن تكون ومن أ .لعبادة والسلوك االجتماعيالشريعة اإلسالمية ومها ا

 .(3)(هذه املوضوعات حمور نشاط اجملم  يف دورته املقبلة
 ومن هنا كانت مهمة هذا البحث حماولة الوفاء ابملقاصد اآلتية

                                                 

 .م7812دار الكتاب العريب، بريوت، الثانية عشرة . ، ط51صـ دمحم خالد خلالد (من هنا نبدأ)عن كتاب ( 1)
 .منذ بض  سنوات  ،(املسلمون)هو األستاذ حممود أبو السعود يف مقال له مبجلة ( 2)
 .172ـاملؤمتر األول جملم  البحوث اإلسالمية ص (3)
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عثر عن املوضوع يف املصادر األصلية، بني كتب احلديث والتعسري، وكتب جتمي  ما تب( أ)
العقه مبختلف املذاهب، وكتب السياسة الشرعية واملالية، وغريها من مصادر الثقافة اإلسالمية 

ا، يعني على تصوير حكم اإلسالم فيه  .وعرضه عرض ا جيد 
غية الوصول إىل أرجح حماولة متحيص ما ورد يف املوضوع من خالفات كثرية، بُ ( ب)

اآلراء، وفق األدلة الشرعية، وعلى ضوء حاجة املسلمني ومصلحتهم يف هذا العصر، قدر ما 
 .يستطيعه جهد فردى حمدود

حماولة إبداء الرأي فيما جد من مسائل وأحداث، متعلقة ابملوضوع، مل يعرفها ( جـ)
 .ن يغعلهعلماؤان السابقون، مما ال يس  الباحث اإلسالمي املعاصر أ

جتلية حقيقة الزكاة ابعتبارها ضريبة إسالمية، واملوازنة بينها وبني الضرائب احلديثة، ( د)
 .وبيان ما بينهما من مشاهبات ومعارقات

 ،والتشرد ،كالعقر  ،بيان أهداف الزكاة وآاثرها يف حياة اجملتم  املسلم، وحل مشكالته( هـ)
رف يف هذا العصر ابلضمان االجتماعي والتأمني وحنوها، وسبقها ملا ع ،والتسول، والكوارث

 .االجتماعي
تصحيح ما تاع من أفكار خاطئة حول الزكاة، بسبب سوء العهم وسوء التطبيق هلا، ( و)

 .أو بسبب الشبهات اليت يثريها خصوم اإلسالم
 .تلك هي األغراض اليت توخى هذا البحث أن حيققها، وأرجو أن يكون قد سدد وقارب
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 حث وخطتهمنهج الب
 

أستطي  أن أحدد خطوات املنهج الذي سلكته يف هذا البحث، واخلطة اليت سرت عليها 
 :يف النقاط التالية

 :حتديد املصادر ومجع املادة -1
أن أقوم به جتمي  املادة املطلوبة من مظاهنا، أعين جتمي  النصوص  كان أول ما على  

حلديثة، الشرعية والوضعية، وخاصة نصوص واألقوال الالزمة للبحث من مصادرها القدمية وا
القرآن والسنة، اليت هي األساس األول الذي اعتمدان عليه يف بيان حقيقة الزكاة وأحكامها 

 .وأهدافها، ومكانتها يف اإلسالم
كتب التعسري يف خمتلف : مزيج من وهي ومصادران يف هذا البحث غزيرة موفورة،

وكتب احلديث . ، وخاصة تعاسري آايت األحكامي ابلرألتعسري ابلرواية، والتعسرياألعصار؛ ا
منتقى )ـمتونه وتروحه، روايته ودرايته، وجرحه وتعديله، وال سيما كتب فقه احلديث ك

 . وترحيهما (بلوغ املرام)، و(األخبار
 . وكتب العقه املذهيب واملقارن وخباصة تلك اليت تـُْعَِن ابألدلة والرد على املخالعني

 . ألصول والقواعد العقهيةوكذلك كتب ا
عبيد أيب للعقيه احلجة اإلمام  (األموال)وكتب العقه املايل واإلداري وأعظمها بال ريب 

 . القاسم بن سالم
وكتب وحبوث حديثة بعضها يف الناحية املالية واالقتصادية وبعضها يف الناحية 

نظام اإلسالم االجتماعي االجتماعية، وبعضها دراسات إسالمية تتناول جانب ا أو جوانب من 
 . أو االقتصادي أو السياسي

 .ئر املعارف والعهارس وحنوهااو ككتب اللغة والتاريخ والرتاجم ودوكتب مساعدة  
قد نبهت عليه يف صلب البحث، أو  - قدميها وحديثها - وما نقلته من هذه الكتب

مل  ؤلف، مام املسجلت يف أسعل الصعحة عنوان الكتاب املنقول منه، ورقم الصعحة، واس
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بني الباحثني، أو يكن قد مر ذكره، فاكتعى ابسم الكتاب أو  يكن الكتاب مشهور ا متداوال  
ك كتعي بشهرهتا عن نسبتها إىل مصدر معني، وذلل عليه، ورمبا متر عبارات قليلة ا ما يد

حى  إىل صاحبه،ولقد تعلمنا من سلعنا أن نعزو كل قول . اندر، وفيما ال يرتتب عليه حكم
 .(من بركة القول أن يسند إىل قائلهإن ): قالوا

أن من بركات هذا البحث أنه فتح يل انفذة على الدراسات : ويطيب يل أن أسجل هنا
يف عزلة عنها، فأطللت من هذه النافذة  - مبقتضى صخصصي - املالية واالقتصادية اليت كنت

والحت أمام عيين مبادئه ودعائمه،  على النظام االقتصادي يف اإلسالم، فاتضحت يل معامله،
انين هذا البحث على إصدار كما أع  .أن أصدره يف كتاب مستقل إن تاء هللا وهو ما أنوي

 .(مشكلة العقر وكيف عاجلها اإلسالم) كتايب
 :تقسيم البحث وترتيب أبوابه -2

على سعته، ولقد اقتضتين طبيعة املوضوع، وترابط أجزائه، وتكامل مسائله، أن أتناوله كله 
 - قدر طاقيت احملدودة - وثيق ا، ألجعل من هذا البحث ألن بعضه متصل ببعض اتصاال  

فاتتمل . اخلطري، وهلذا طال البحث نسبي ا مرجع ا علمي ا عصراي  يف هذا املوضوع اإلسالمي
، مبين ا املنطقيهذا البحث على تسعة أبواب وخامتة، وقد سلكت يف ترتيب أبوابه الطريق 

مث  ؟وعلى من حترم ؟مث ملن تصرف ؟وكم ؟مث فيم جتب ؟وجوب الزكاة، مث على من جتب: أوال  
ها، مث عن زكاة العطر، مث عما جيب يف املال من ر طريقة أدائها وحتصيلها، مث بيان أهدافها وآاث

 .حقوق بعد الزكاة مث بيان العالقة بينها وبني الضريبة احلديثة مشاهبة وخمالعة
يبحث عن وجوب الزكاة، وفيه بين ا اترتاك األداين مجيع ا يف العناية ابلعقراء : فالباب األول

والضععاء، وزايدة اإلسالم عليها مجيع ا منذ عهده املكي، وتتوجيه هذه العناية البالغة بتشري  
 .النظام العذ الذي مل يسبق به دين وال قانون وهي الزكاة احملدودة يف املدينة،

حث عمن جتب عليه الزكاة، وفيه فصلنا القول يف حكم الزكاة يف مال يب: والباب الثاين
 ؟الصيب واجملنون، وهل ميكن أن تؤخذ الزكاة من غري املسلم أم ال

يبحث عن وعاء الزكاة ومقاديرها، أي األموال اليت جتب فيها الزكاة من : والباب الثالث
عدنية، والبحرية، واملنتجات احليوانية كالعسل الثروة احليوانية، والنقدية، والتجارية، والزراعية وامل
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وحنوه، وبينا حكم الزكاة يف العمائر االستغاللية، واملصان ، وإيراد رؤوس األموال غري التجارية 
 .املهن احلرة ذويوكذلك املرتبات واألجور، وإيراد 

بتعصيل، وكم عن مصارف الزكاة الثمانية اليت ذكرها القرآن، وقد بين اها : والباب الراب 
 ؟يعطى كل صنف؟ وهل جيب استيعاهبم على السوية؟ ومن الذين مين  صرف الزكاة إليهم

عن طريقة أداء الزكاة، وعالقة الدولة هبا، وما يتعلق أبدائها من جواز : والباب اخلامس
 .تعجيلها أو أتخريها، ونقلها من بلد إىل بلد، ودف  القيمة، وما تابه ذلك من املسائل

عن أهداف الزكاة وآاثرها، وفيه بين ا أهداف الزكاة ابلنسبة للُمعط ى، : ب السادسوالبا
وابلنسبة لآلخذ، وابلنسبة للجماعة كلها، كما وضحنا ابلتعصيل أثرها يف حل بعض 
املشكالت اهلامة يف اجملتم  كمشكالت البطالة والتسول والعوارق والكوارث واخلصومات 

 .مشكلة العقر وهي األوىل عن املشكلة والتشرد، فضال  
 .عن زكاة العطر وأحكامها: والباب الساب 
عن احلقوق األخرى الواجبة يف املال بعد الزكاة بني املثبتني والنافني وأدلة  : والباب الثامن

 .كل منهما، وحتديد موض  النزاع بني العريقني، وترجيح الراجح
خصائص الزكاة ابعتبارها ضريبة متميزة يف  وفيه بين ا. عن الزكاة والضريبة: والباب التاس 

حقيقتها وأساسها، ومبادئها وضماانهتا وأهدافها، وسبقها لكثري من املبادئ واألحكام اليت 
انتهى إليها تطور العكر الضرييب احلديث، وامتيازها أبحكام ومعان  وأهداف وضماانت تـَْقُصر 

الضرائب م  أخذ الزكاة؟ وهل ميكن أن تغِن هل جتيز الشريعة فرض : عنها الضريبة، كما بين ا
 ؟الضرائب عن دف  الزكاة

تتضمن تلخيص ا حلقيقة نظام الزكاة وتهادات بعض الُكت اب األجانب واملسلمني : واخلامتة
 .للزكاة، وأثرها يف حتقيق العدل واملساواة والتكافل بني أبناء اجملتم 

وضوع الزكاة، أحكام ا ومبادئ، وأهداف ا وهبذا يكون البحث قد استوعب أهم ما يتعلق مب
 .وآاثر ا

 :وأما النقطة الثالثة فهي. تلك هي النقطة الثانية يف البحث
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 :املقارنة واملوازنة -3
 :وهي أتخذ صورتني

 .مقارنة داخل املذاهب اإلسالمية النتقاء أصح اآلراء وأقواها دليال  : األوىل
الشرائ  األخرى، مساوية كانت أو وضعية، قدمية أو مقارنة بني الشريعة اإلسالمية و : الثانية

وذلك لبيان ما امتازت به تريعة هللا اخلامتة اخلالدة، على الشرائ  السماوية املنسوخة، . حديثة
 .أو الشرائ  األرضية القاصرة

ويف املقارنة داخل املذاهب اإلسالمية مل أقتصر على املذاهب األربعة املتبوعة املعروفة، فإن 
يكون ظلم ا كبري ا لسائر املذاهب واألقوال يف العقه اإلسالمي فهناك مذاهب لعقهاء  ذلك

إمهاهلا وعدم االنتعاع هبا، فإذا تركنا  الصحابة والتابعني ومن بعدهم، ال جيوز ترع ا وال عقال  
الصحابة الذين ال خالف يف فضلهم وعلمهم، وجدان مذاهب ألمثال ابن املسيب وعمر بن 

ز والزهري والنخعي واحلسن وعطاء والشعيب وميمون بن مهران وغريهم من سادات عبد العزي
عبيد والطربي وداود أيب و  واألوزاعيالتابعني، وإذا نظران إىل من بعدهم وجدان أمثال الثوري 

الظاهري وغريهم، وأقوال هؤالء ثروة علمية عظيمة يعترب إمهاهلا خطأ يف العلم، وخطيئة يف 
 . الدين

أقتصر على املذاهب السنية، فرجعت إىل فقه الزيدية واإلمامية، لعلمي أن اخلالف بل مل 
سبل )يف  كالصنعاين - بيننا وبينهم يف العروع قليل ميسور، وقد رأينا من املتأخرين رجال  

يذكر مذاهب الزيدية واإلمامية كاهلادي والقاسم  - (نيل األوطار)والشوكاين يف  (السالم
ا والباقر والناصر  . وغريهم، ويتداول ذلك علماء أهل السنة، وال يرون فيه حرج 

وىف املقارنة خارج العقه اإلسالمي، كان ال بد لنا أن نوازن بني الزكاة وما ترع يف األداين 
السابقة من صدقات مندوبة أو معروضة، وبني الزكاة وما ترع يف العصر احلديث من ضرائب 

 .اس من أنظمة الضمان االجتماعيمالية، وبينها وبني ما عرفه الن
 :التفسري والتعليل -4

مل أكتف ببيان احلكم الشرعي جمرد ا يف كل مسألة، بل ُعنيت بتعسري احلكمة من وراء 
تشريعه، والسر فيما أوجبه الشارع أو استحبه، أو هنى عنه أو أذن فيه، وهذا اقتداء ابلشارع 
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َ بتعليل األحكام، وبيان مق اصدها ومنافعها للبشر أفراد ا ومجاعات، ومل يكتف  نعسه الذي ُعِن 
ابمتثال كل ما  - حبكم إمياهنم - ابلتكليف اجملرد، واإللزام الصارم، اعتماد ا على التزام املكلعني

 . يصدر عن الشارع، عقلوا حكمته أو مل يعقلوها
أمر الزم،  وإذا كان بيان احلكمة من التشري  أمر ا حممود ا على كل حال، فهو يف عصران

الوافدة من الشرق والغرب، فلم يعد يكعى إصدار ارات املضللة، لغلبة األفكار املعسدة، والتي
ْعناا واأاطاْعناا﴿: احلكم اجملرد، وانتظار صيحات املكلعني بعده  .[495: البقرة] ﴾َسِا

 :التمحيص والرتجيح -5
والنصوص املتعرقة واملقارنة  وال يغِن الباحث استيعاب املصادر املختلعة، وجتمي  األقوال

ا ملذهب، يقف جهده على نصرته  بني بعضها وبعض، إذا كان هو أسري ا لقول، أو مقلد 
وهلذا حررت نعسي من ربقة التمذهب والتقليد، فإنه أمر . وأتييده، ورد غريه وتعنيده

ا يف كل مستحدث مل يعرفه سلف األمة، وقد هنى األئمة أنعسهم عن تقليدهم، ومن قلد فقيه  
التقليد إبطال للعقل ويف  فكأمنا اصخذه تارع ا، - وإن ظهر ضعف دليها أو خطؤه - مسألة

ألنه خلق للتدبر والتأمل، وقبيح مبن أعطى مشعة يستضئ هبا ): ومنععته، كما قال ابن اجلوزي
 .(1)(أن يطعئها وميشى يف الظلمة

 .ال يقلد إال عصيب أو غيب: وقال غريه
أقرأ األقوال والنصوص قراءة املقلد املتحيز، بل قراءة العاحص املمحص، ومن هنا مل أكن 

جيده عند املتقدمني، وقد جيده الباحث عن احلق، ال يبايل أين وجده وال م  من وجده قد 
املتأخرين، قد جيده يف مدرسة الرأي، وقد جيده يف مدرسة احلديث، وقد جيده يف فقه  عن

 !األربعة، وقد جيده عند غريهم من األئمة، وما أكثرهم الظاهرية، قد جيده يف املذاهب
إنين مل أقف م  املتعصبني املتزمتني اجلامدين على كل قدمي، والزاعمني أبن ال أئمة بعد 
األربعة، وال اجتهاد بعد القرون األوىل، وال علم إال يف كتب املتأخرين املقلدين، ومن عارضهم 

 .يف ذلك اهتموه بكل نقيصة

                                                 

 .12إبليس صـ  تلبيس (1)
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مل أكن ألنساق وراء أدعياء االجتهاد الذين مل ميلكوا وسائله، ودعاة التجديد  وم  هذا
 .(!!يريدون أن جيددوا الدين واللغة والشمس والقمر)سخر منهم الرافعي األديب أبهنم الذين 

ومل  .أرحب بكل جديد انف ، وأحرص على كل قدمي صاحل: وإمنا أقف موقع ا وسط ا عدال  
لقدمية، ورداءة طب  الكثري منها، ودقة خطها، من الغوص يف أعماقها، متنعين صعرة الكتب ا

واستخراج كنوزها، ومعاانة متوهنا وتروحها وحواتيها، وهكذا انتععت ابلقدمي وابجلديد، دون 
بل موقعي من هذا وذاك موقف املنتخب املتخري الذي يبحث ما وسعه  .تزمت وال حتلل

يوازن ما أسععته املوازنة، مث ينصر ما قويت حجته، البحث، وحيلل ما أمكنه التحليل، و 
أيب واتضحت أدلته، غري متعصب لقول قائل، وال ملذهب إمام، فقد آخذ يف مسألة مبذهب 

أيب أو  األوزاعيول الشافعي أو أمحد أو سعيان أو حنيعة، وأخرى مبذهب مالك، واثلثة بق
ع ا وآخذ بقول صح عن صحايب أو وقد أدع هؤالء مجي. عبيد أو أي إمام قبلهم أو بعدهم

 .اتبعي
وإمنا هو اتباع للدليل حيثما ظهر، وال جيوز للعامل  - كما يقال - وليس هذا تلعيق ا

الباحث أن يقيد نعسه إال ابلنصوص املعصومة اهلادية من كتاب هللا وسنة رسوله، وقد جاء 
ليه، إال رسول هللا كل أحد يؤخذ من كالمه ويرد ع: عن ابن عباس وعطاء ومالك وغريهم

 . ملسو هيلع هللا ىلص
ر، وأعرض عن قول املسائل آخذ بقول مهجور غري مشهو  وهذا قد جيعلين يف بعض

انعرد به فقيه،  ي اخلطأ دائم ا م  القلة، فرب رأاجلمهور، فليس الصواب دائم ا م  الكثرة، وال
ولكِن ال  .دث على قلةتؤيده احلجة، ويشد أزره املنقول واملعقول، وهذا على كل حال حي

يبايل أن يقف وما الذي خييعين من هذا، وقد رأيت من كبار األئمة من ال . أخاف عقباه
ا برأيه   !وإن رأى مجهور الناس على خالفه؟ وحده متمسك 

صلى هللا أمر ليس يف كتاب هللا عز وجل، وال يف قضاء رسول هللا  :فهذا ابن عباس يقول
فلم ير الناس كلهم حجة  .(1)مرياث األخت م  البنت: لناس كلهموستجدونه يف ا عليه وسلم
 . على نعسه

                                                 

 .(9/410)البن حزم  احمللى (1)
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إنه لشيء ما مسعته وال بلغين أن ): وهذا مالك يعى ابلشععة يف الثمار، ويقول إثر فتياه به
ا قاله  .(1)(أحد 

 ولكل إمام من األئمة املتبوعني مسائل تى انعردوا فيها برأي مل يسبق لغريهم، ومل يروا يف
 .ذلك حرج ا، وقد نظمت معردات مذهب اإلمام أمحد يف كتاب خاص

                                                 

 .524بن حزم صـاألحكام ال (1)
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 :قواعد البحث لالختيار والرتجيح واالستنباط
 

وقد ارتكز هذا البحث على مجلة قواعد أصولية كانت هي مستنده الشرعي يف اختيار ما 
ليه يتبناه من وجوه النظر، وترجيح ما يرجحه من األحكام اخلالفية، واستنباط ما يؤدى إ

 :ونستطي  أن جنمل هذه القواعد فيما أيي .اجتهاده من آراء جديدة أو كاجلديدة
 :األخذ بعموم النصوص ما مل خيصصها دليل -1

إن كثري ا من نصوص الدين جاء أبلعاظ عامة، ليندرج يف معهومها أفراد وجزئيات كثرية، 
 . نوهذا من مجلة أسرار خلود هذا الدين، وصالحيته لكل زمان ومكا

وهلذا أرى أن العموميات اليت جاءت يف آايت القرآن وأحاديث الرسول جيب أن يؤخذ 
هبا، ويعمل مبقتضى عمومها، ما مل خيصصها نص صحيح الثبوت، صريح الداللة، فحينئذ 

 . نقدم اخلاص على العام
فلست م  الذين يردون السنن الصحيحة احملكمة ابلظواهر والعمومات القرآنية، وال م  
الذين يسارعون إىل التخصيص ابحلديث، ولو يف سنده لني، أو ابلصحيح ولو يف داللته 

 . ضعف أو غموض
يما دون مخسة أوسق من التمر ليس ف: "إين أخالف اإلمام أاب حنيعة الذي رد حديث

 .[421: البقرة] ﴾واِمَّا أاْخراْجناا لاُكْم ِمنا اأْلاْرضِ ﴿: إبقاء على عموم .(1)"صدقة
، ألن احلديث صحيح متعق عليه، وأتويله أبنه (2)"فيما سقت السماء الُعشر: "وعموم

 يوهلذا رجحت رأ. جارة أتويل ضعيف مرجوح بل متهافتيف أوسق التمر إذا كانت للت
الصاحبني واجلمهور يف اعتبار النصاب فيما أخرجت األرض كسائر األموال األخرى، وهو 

 .ة على األغنياءاملوافق حلكمة الشارع يف فرض الزكا

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص (1)
 .بن عمراعن يف الزكاة،  امهكال،  (7582)أبو داود ، و (7291)البخاري رواه  (2)
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 ..﴾واِمَّا أاْخراْجناا لاُكْم ِمنا اأْلاْرضِ ﴿: ولكِن أوافق أاب حنيعة كل املوافقة يف متسكه بعموم
ليس : "وال أخصص هذا العموم مبثل حديث ."فيما سقت السماء العشر" :وعموم حديث

ليس فيها  :ألنه حديث ضعيف، على أنه ميكن أتويله أبن املعِن .(1)"يف اخلضراوات صدقة
صدقة أيخذها اجلباة، ألهنا مما يسرع إليه التلف والعساد، فال تبقى يف بيت املال، فإذا مل يكن 

 . ترع أخذها كاملواتي والزرع فإن ذلك ال يسقط إجياهبا ابللعظ العام السابق
إن عمومات القرآن والسنة جيب أن حترتم وتؤخذ كما هي حى خيصصها دليل صحيح 

أخذان بعموم اآلايت واألحاديث اليت افرتضت الزكاة من كل مال، مثل قوله  صريح، ومن هنا
: املعارج] ﴾واالَِّذينا ِف أاْموااِلِِْم حاقٌّ ماْعُلوم  ﴿ .[701: التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ﴿: ىلاتع

مال ومال، ومل خنرج من ذلك إال من غري فصل بني  .(2)"أد وا زكاة أمولكمو : "ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  .[42
 .ما خصصه الدليل

 :احرتام اإلمجاع املتيقن -2
يدل داللة  - وخاصة يف القرون األوىل - فإن اتعاق علماء األمة مجيع ا على حكم ترعي

واضحة على أهنم استندوا فيما أمجعوا عليه إىل اعتبار ترعي صحيح من نص أو مصلحة أو 
م إمجاعهم، لتبقى مواض  اإلمجاع يف الشريعة، هي الضوابط اليت أمر حمسوس، فينبغي أن حيرت 

 . حتعظ التوازن، ومتن  البلبلة واالضطراب العكري
رب  العشر، وكإمجاعهم : وذلك كإمجاعهم على وجوب الزكاة يف الذهب بنسبة زكاة العضة

 .إىل غري ذلك من األمثلة.. .على أن املثقال درهم وثالثة أسباع
ألن بعض العقهاء نقل اإلمجاع يف مسائل ثبت فيها  ؛(اإلمجاع املتيقن) :وإمنا قلت

أن العلماء اجملتهدين يف العصور األوىل كانوا منتشرين يف : اخلالف عند غريهم، وسبب هذا
عامة األقطار والبلدان، وكانوا من الكثرة حبيث يتعسر معرفة أقواهلم يف كل مسألة اجتهادية، 

                                                 

، (7808)دارقطين يف الزكاة الو  ،صحيحبليس احلديث إسناد هذا : وقال ،(219)يف الزكاة رواه الرتمذي  (1)
 .عن معاذ، (219)وصححه األلباين يف صحيح وضعيف الرتمذي 

: ، وقال(272)إسناده صحيح على ترط مسلم، والرتمذي يف السعر : وقال خمرجوه ،(44727)رواه أمحد ( 2)
وصححه  ، وافقه الذهيب،وصححه، (7/54)اإلميان احلاكم يف ، و (2521)حسن صحيح، وابن حبان يف السري 

 .عن أيب أمامة، (921)األلباين يف الصحيحية 
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دعى اإلمجاع فهو كاذب، لعل الناس اختلعوا ما امن ): د يقولوهذا ما جعل اإلمام أمح
 .(1)(ال نعلم الناس اختلعوا، أو مل يبلغين ذلك: يدريه؟ ومل ينته إليه فليقل

وهناك أمثلة كثرية ادعى فيها اإلمجاع أو قرر فيها عدم العلم ابخلالف، وم  هذا ثبت 
 .اخلالف

مسنة ال أعلم فيه : األربعنيويف  ثني تبي ،يف الثال: فهذا الشافعي يقول يف زكاة البقر
خالف ا، م  ثبوت اخلالف يف ذلك عن جابر بن عبد هللا وسعيد بن املسيب وقتادة، وعمال 

 .(2)ابن الزبري ابملدينة وغريهم
وهذا ابن املنذر ينقل اإلمجاع على أن زكاة األموال ال جيوز أن تـُْعَطى لغري املسلمني م  أن 

هري وابن سريين وعكرمة جواز الصرف منها لغري املسلمني، وهو ظاهر غريه روى عن الز 
 . (3)مذهب عمر فيما روى عنه

ال نعلم خالف ا يف أن بِن هاتم ال حتل هلم الصدقة املعروضة،  (املغين)وقال ابن قدامة يف 
ا كذا قال، وقد نقل الطربي اجلواز أيض  : بقوله: (العتح)لى ذلك احلافظ ابن حجر يف وعلق ع

حكاه الطحاوي ونقله بعض . القرىب ذويجيوز هلم إذا حرموا سهم : حنيعة، وقيل عنهأيب عن 
حيل من بعضهم : يوسفأيب املالكية عن األهبري منهم وهو وجه لبعض الشافعية، وعن 

اجلواز، املن ، جواز التطوع دون العرض، : ذلك أربعة أقوال مشهورةيف  لبعض، وعند املالكية
 . اخل.. (4)عكسه

د عى، ال حرج علينا إذا خالعناه لدليل رأيناه، ألنه يف الواق  ليس 
ُ
إن هذا اإلمجاع امل

 . إبمجاع

                                                 

 (.188/ 4)األحكام البن حزم  :انظر (1)
 (.4/178)المصدر السابق ( 2)
 .(مصارف الزكاة)من باب  (إعطاء الزكاة لغير المسلمين)مبحث  :انظر (3)
 .(مصارف الزكاة)، وانظر هذا المبحث من الفصل التاسع من (3/227)فتح الباري  :انظر (4)
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فرغم ما أثري من جدل حول  - أعِن الذي مل يعرف فيه خالف قط - أما اإلمجاع املتيقن
 إمكانه ووقوعه وحجيته، فلم أجلأ إىل خمالعته يف حكم من األحكام، لالعتبار الذي ذكرته

 . قبل
إذا اختلف أهل عصر : لكِن قد أخالف اإلمجاع على رأي من يقول من علماء األصول

يف مسألة على قولني فال جيوز ملن بعدهم إحداث قول اثلث، ألن األمة إذا اختلعت على 
: على املن  من إحداث قول اثلث، واختار اآلمدي - من جهة املعِن - قولني فقد أمجعت

أبن وافق كل واحد  كان يرف  ما اتعق عليه القوالن فهو غري جائز، وإالأن القول الثالث إن  
 . (1)من القولني من وجه وخالعه من وجه فهو جائز إذ ليس فيه خرق اإلمجاع

على املستأجر، : العشر على مالك األرض، وقال اجلمهور: مثال ذلك أن أاب حنيعة قال
إن الُعشر على املستأجر يف حمصول : ذا قلناأن الُعشر واجب، فإ: فاملتعق عليه بني القولني

إن على املالك تزكية األجرة اليت أخذها : الزرع بعد رف  قيمة اإلجيار الذي دفعه للمالك، وقلنا
: على أن من العلماء من قال. خارقني لإلمجاع - على رأى اآلمدي - من املستأجر ال نكون

جتهاد فيها، والقول الثالث إمنا هو وليد إن االختالف على قولني يف مسألة دليل تسويغ اال
يف بعض املسائل مل يقله الصحابة،  اثلث ا د أحدث بعض التابعني قوال  االجتهاد فهو جائز، وق

وغريهم، وهو املختار ما دامت املسألة من املسائل  (2)كما روى عن ابن سريين ومسروق
ا للنظر واالجتهاد  .االجتهادية اليت حتتمل أوجه 

 :ال القياس الصحيحإعم -3
القياس هو إعطاء الشيء حكم نظريه لعلة مشرتكة بينهما، وهو أمر أودعه هللا يف العقول 

من امليزان الذي أنزل هللا م  كتابه، وجعله قرينه  - كما قال ابن القيم - والعطر، وهذا
لاقاْد أاْرساْلناا ﴿ ،[71: الشورى] ﴾يزاانا اّللَُّ الَِّذي أانْ زالا اْلِكتاابا اِبحلْاقِ  وااْلمِ ﴿: ووزيره، فقال تعاىل

، وامليزان [45: احلديد] ﴾ُرُسلاناا اِبْلب ايِ نااِت واأانْ زاْلناا ماعاُهُم اْلِكتاابا وااْلِميزاانا لِي اُقوما النَّاُس اِبْلِقْسطِ 
وىل يراد به العدل، واآللة اليت يعرف هبا العدل وما يضاده، والقياس الصحيح هو امليزان، واأل

                                                 

 .(719، 7/711)األحكام لآلمدي  :انظر (1)
 .(719، 7/711)األحكام لآلمدي  :انظر (2)
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تسميته ابالسم الذي مساه هللا به، وهو اسم مدح، واجب على كل واحد، يف كل حال، 
حبسب اإلمكان، خبالف اسم القياس، فإنه ينقسم إىل حق وابطل، وممدوح ومذموم، 

 .(1)وصحيح وفاسد، والصحيح هو امليزان الذي أنزله هللا م  كتابه
، يدخل فيه القياس الصحيح والقياس القياس لعظ جممل): وقال تيخ اإلسالم ابن تيمية

العاسد، فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو اجلم  بني املتماثلني، والعرق بني 
قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث هللا به : قياس الطرد، والثاين: املختلعني، األول

 .رسوله
كم يف األصل موجودة يف العرع مثل أن تكون العلة اليت علق هبا احل: فالقياس الصحيح

 .من غري معارض يف العرع مين  حكمها، ومثل هذا القياس ال أتتى الشريعة خبالفه قط
وهو أال يكون بني الصورتني فرق مؤثر يف العرع، فمثل هذا : وكذلك القياس إبلغاء العارق
 .(2)(القياس ال أتتى الشريعة خبالفه

اجلامعة بني األصل والعرع، ومل يكن بينهما فارق واملقصود أن القياس إذا اتضحت علته 
. ترعي ا ال مطعن فيه ظاهر أو خعي، ومل يوجد معارض معترب، وجب األخذ به ابعتباره دليال  

إن الزكاة عبادة، واألمور التعبدية ال مدخل للقياس فيها، وحنن : وقد يعرتض معرتض فيقول
خلها القياس، إذ ال تدرك علتها على وجه نعم، إن األمور التعبدية اخلالصة ال يد: نقول

تعصيلي واألصل فيها االمتثال ألمر هللا دون االلتعات إىل العلل، فالعبادات احملضة كالصالة 
والصيام واحلج ال يصح أن جيرى فيها القياس، حى ال نشرع للناس من الدين ما مل أيذن به 

إهنا ليست عبادة حمضة، بل هي حق . أما الزكاة فلها تأن آخر. هللا تكليع ا أو إسقاط ا
معلوم، وضريبة مقررة، وجزء من النظام املايل واالجتماعي واالقتصادي للدولة، جبانب ما فيها 
من معِن العبادة، والعلة يف تشريعها وأحكامها بصعة عامة معلومة واضحة، فلماذا ال نقيس 

  ؟على املنصوص عليه فيها ما يشبهه ويشاركه يف العلة
زكاة العطر من بعض احلبوب والثمار كالشعري والتمر والزبيب، فقاس  ملسو هيلع هللا ىلصد أخذ النيب ولق

عليه الشافعي وأمحد وأصحاهبما كل ما يُقتات، أو غالب قوت البلد، أو غالب قوت 
                                                 

 .(7/711)عالم املوقعني إ (1)
 (.40/505)جمموع العتاوي  (2)
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ا، فال يقاس عليهاه الشخص نعسه، ومل جيعلوا . ذه األجناس املأخوذة مقصودة لذاهتا تعبد 
 زكاة الزروع والثمار ذهب مجهور األئمة إىل قياس كثري من احلبوب على ما وردت وكذلك يف

به النصوص ومل يقصروا الزكاة على ما جاء يف بعض األحاديث من احلنطة والشعري والتمر 
أنه أدخل القياس يف ابب الزكاة، وذلك حني أمر أبخذ الزكاة : والزبيب، وقد جاء عن عمر

أنخذ من : أن فيها ما يبلغ قيمة العرس الواحدة منه مثن مائة انقة فقال من اخليل ملا تبني له
 .(1)أربعني تاة، وال أنخذ من اخليل تيئ ا؟ وتبعه يف ذلك أبو حنيعة بشروط معلومة

وهذا ما جعلنا نقيس العمارات املؤجرة للسكن وحنوها على األرض الزراعية، ونقيس 
ن أيخذ منها ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد الرواتب واألجور على األعطيات اليت كا

 .ها م  دخوهلا يف العمومات أيض االعزيز الزكاة عند صرف
ونقيس القز واملنتجات احليوانية كاأللبان وحنوها على العسل الذي وردت اآلاثر أبخذ 

 .العشر منه
كاة ز )عن  (الرسالة)ويكعى أن نذكر من أمهية القياس ما ذكره اإلمام الشافعي يف 

صدقة، وأخذ املسلمني يف  - نقود العضة -يف الورق  ملسو هيلع هللا ىلصوفرض رسول هللا ): فقال (الذهب
الذهب بعده صدقة، إما خبرب عن النيب مل يبلغنا، وإما قياس ا على أن الذهب والورق نقد 

 .(2)(وبعده الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أمثاان  على ما تبايعوا به يف البلدان قبل اإلسالم
ليس  - الرصيد العاملي للنقود يف معظم أمم العامل وهي - فأخذ الزكاة من النقود الذهبية

ابلقياس، وهو االحتمال األقوى،  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون بعد رسول هللا  هابألمر اهلني، وم  هذا أخذ
ذلك مل يبلغ مالك ا وال أما أن يكون هناك حديث مل يبلغ الشافعي م  طلبه وحتريه ملثله، وك

البخاري وال مسلم ا، فهذا احتمال بعيد، وهلذا اعتمد مالك يف ذلك على العمل ال اخلرب 
كما ( ذهب ا)السنة اليت ال اختالف فيها عندان، أن الزكاة جتب يف عشرين دينار ا عين ا : فقال

 (.فضة)جتب يف مائيت درهم 
 :اعتبار املقاصد واملصاحل -4

                                                 

 .ستأي هذه البحوث يف مواضعها، إن تاء هللا (1)
 .782-781ـالرسالة ص (2)
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ن من علماء اإلسالم، أن أحكام الشريعة إمنا ترعت ملصاحل العباد يف املعاش قرر احملققو 
 . واملعاد، سواء أكانت هذه املصاحل ضرورية أم حاجة أم حتسينية

هو استقراء الشريعة والنظر يف أدلتها الكلية  - كما قال اإلمام الشاطيب - ودليل ذلك
ائرة على قعة خاصة، بل الشريعة كلها دواجلزئية، فليس ذلك مقصور ا على نص واحد، أو وا

 .(1)ذلك
 - ابلنسبة إىل املكلف - أن األصل يف العبادات): وذكر الشاطيب قاعدة مهمة هي

وأقام  .(2)(االلتعات إىل املعاين( املعامالت)التعبد دون االلتعات إىل املعاين، وأصل العادات 
 . على ذلك أدلة انصعة ال يتس  اجملال لذكرها هنا

وإن كانت تذكر م  الصالة يف فقه  - أن الزكاة: عود هنا فأؤكد ما ذكرته من قبلوأ
أو ليست يف احلقيقة عبادة حمضة، بل هي أقرب إىل ما يسمى ابلعادات،  - العبادات

عالقة بني الدولة ورب  - كبري  إىل حد    - وهي املعامالت، ألهنا من الشئون املالية للمسلمني،
أن كتب العقه املايل واإلداري : العقري عند صخلى الدولة، والدليل على ذلك املال، أو بينه وبني

كاخلراج واألموال واألحكام السلطانية والسياسة )يف اإلسالم تذكرها ضمن مباحثها وأبواهبا 
 .فهي يف احلقيقة جزء من نظام الدولة يف اإلسالم( الشرعية

لوجب أن جنعل الزكاة من العقه املايل ولو أردان أن نؤلف العقه على الطريقة احلديثة، 
يف دائرة  - ال حمالة - واالجتماعي، ال م  العبادات احملضة، وكذلك عند التقنني، فإهنا داخلة

 .التشري  املايل واالجتماعي
أن العادات إذا وجد : وهذا ال خيرج أحكام الزكاة كلها عن دائرة التعبد، فقد قرر الشاطيب

ن التسليم والوقوف م  النصوص، كطلب الصداق يف النكاح، والذبح فيها التعبد، فال بد م
يف احملل املخصوص يف احليوان املأكول، والعروض املقدرة يف املواريث، وعدد األتهر يف العدد 

 .الطالقية والوفوية وما أتبه ذلك

                                                 

 .(4/57)املوافقات  (1)
 .100ـاملرج  السابق ص (2)
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، وأان أدخل فيها مقادير الزكاة وأنصبتها ألهنا أمور ضبطها الشارع وحددها وفرغ منها
. وأمج  املسلمون عليها يف كافة األعصار، فوجب الوقوف عند النصوص واإلمجاع يف ذلك

وهلذا خالعت الذين يريدون أن خيضعوا مقادير الزكاة وأنصبتها للتغري والتحوير حسب الزمان 
فإن هذا ميحو معامل الزكاة الشرعية  (رعاية املقاصد واملصاحل)واملكان واحلال، حتت عنوان 

 .ا إىل ضريبة مدنية حبتة، كالضرائب اليت تعرضها تى احلكومات يف تى األقطاروحيوهل
 : واخلالصة

أن مقاصد الشريعة إمنا هي جلب املصاحل للناس ودرء املضار واملعاسد عنهم، ودعامة هذا 
ترعي ا، جيب العمل  األصل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من اعتبار املصلحة املرسلة دليال  

 .(1)ا جيب العمل بسد الذرائ به كم
على أن كثري ا من احلنابلة ينزعون هذا املنزع، وقد نصر ذلك االجتاه تيخ اإلسالم ابن 

 .تيمية وتلميذه ابن القيم يف كتبهما، وأفاضا يف أتييده ابألدلة واالعتبارات الشرعية الصحيحة
ختالفها حبسب تغري رائع ا يف تغري العتوى وا وعلى أساس ذلك عقد ابن القيم فصال  

ا، وق  ): األزمنة واألمكنة واألحوال والعوائد، قال يف مقدمته وهذا فصل عظيم النع  جد 
بسبب اجلهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه 

مبناها وأساسها ما يعلم أن الشريعة الباهرة اليت يف أعلى رتب املصاحل ال أتتى به، فإن الشريعة 
عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها،  وهي على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد،

وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن 
املصلحة إىل املعسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها 

قه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة ل هللا بني عباده، ورمحته بني خلالشريعة عدابلتأويل، ف
نوره الذي به أبصر املبصرون، وهداه  وهي أمت داللة وأصدقها، ملسو هيلع هللا ىلصعليه وعلى صدق رسوله 
 .(2)(الذي به اهتدى املهتدون

                                                 

للون مبطلق املصلحة وال يطالبون املصلحة املرسلة غريان يصرح إبنكارها، ولكنهم عند التعري  يع: بل قال القرايف( 1)
أنعسهم عند العروق واجلوام  إببداء الشاهد هلا ابالعتبار بل يعتمدون على جمرد املناسبة، وهذا هو املصلحة 

 .، دار العكر العريب، الطبعة الثانية272صـ  كتاب مالك لألستاذ الكبري دمحم أيب زهرة: انظر. املرسلة
 .(1/72)عالم املوقعني إ (2)
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ز أن يقال غريه يف وهذا كالم جيب أن حنرص عليه ونشيعه يف الناس، وهو الذي ال جيو 
ولقد كان ابن القيم مسدد ا حني جعل الذي يتغري بتغري األزمنة واألحوال هو العتوى، . عصران

الشريعة ... أي أن تطبيق احلكم وتنزيله على الواقعة هو الذي يتغري - وليس احلكم الشرعي
 .ضاء عمل الناسإذن ال تتغري ولكن العقه يتغري، فالشريعة وحي هللا، والعقه والعتوى والق

يف عصر  (املؤلعة قلوهبم): ن يعطى من الزكاة قوم ا كانوا منأ أىبحني  هنع هللا يضرإن عمر 
مل يغري بذلك حكم ا ترعي ا ومل يعطل نص ا  .إن هللا أعز اإلسالم وأغِن عنهم: الرسول وقال

عهد الرسول، فلم  قرآني ا، كما قد يعهم بعض الناس، ولكنه غري العتوى بتغري الزمن واحلال عن
ضراهبما من الطامعني، ممن حيتاج اإلسالم نة بن حصن، وال األقرع بن حابس وأيعد عيي

صك ا هلؤالء يبقيهم مؤلعة إىل األبد، واملؤلف  ملسو هيلع هللا ىلصودولته إىل أتليف قلوهبم، ومل يكتب الرسول 
أبعياهنم أو مل يَر التأليف هو الذي يرى اإلمام أتليعه، فإذا مل يَر أتليف تخص أو أانس 

مطلق ا يف عهده لعدم احلاجة إليه أو ألن هناك مصارف أهم منه، فهذا من حقه وال يكون 
للنص كما  ذلك إسقاط ا لسهم املؤلعة إىل األبد كما فهم بعض احلنعية وغريهم، وال تعطيال  

اب هللا، ولكنه ظن بعض املعاصرين، فإن عمر واألمة كلها ال متلك تعطيل نص صريح من كت
رأى مصلحة املسلمني يف عصره، أن يسد الطريق على الطامعني يف أموال الزكاة ابسم 

 .(1)التأليف، ومل يرد عنه ما مين  من التأليف وإعطاء املؤلعة عند احلاجة واقتضاء املصلحة
إن عمل عمر هذا مثال جيد العتبار املصلحة املرسلة، وسد الذريعة إىل املعسدة، وهو  

ومما غري عمر فيه العتوى بتغري احلال . مثال جيد كذلك لتغري العتوى بتغري األزمان واألحوال
، فقد جاءه أانس من الشام يريدون إعطاء الزكاة منها، فرتدد يف ذلك ألنه أمر مل (زكاة اخليل)

يه يععله الرسول وال أبو بكر، مث جاء أنه أوجب الزكاة يف اخليل يف قصة يعلى بن أمية وأخ
مبا ذكرانه من القياس، وهو نوع من مراعاة  حني وجد العرس يبلغ مثنها مائة انقة مستدال  

 .املقاصد واملصاحل والعدل الذي قامت عليه الشريعة
ومن األمثلة اليت ُتذكر هنا من تغري العتوى بتغري املكان واحلال، أن معاذ بن جبل حني 

وأمره أن أيخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم، كان مما  إىل اليمن ملسو هيلع هللا ىلصبعثه الرسول 

                                                 

 .(املؤلعة قلوهبم)فصل  (مصارف الزكاة)راج  هذا املبحث بتعصيل يف ابب ( 1)



 44 

ولكن مل يعهم هذه  .(1)"خذ احلب من احلب، والشاة من الغنم، والبعري من اإلبل: "أوصاه به
الوصية إال أهنا تيسري على الناس، وأن هذا ما يطالبون به، فلما وجد األيسر عليهم أن يدفعوا 

دينة، عاصمة اإلسالم، إذا يه من الرفق هبم، والنع  ملن وراءهم ابملالقيمة رحب بذلك، ملا ف
 -ائتوين خبميس أو لبيس  :عنهم وأرسله إىل هناك، فعي خطبة معاذ ابليمن قال فضل تيء

وأنع  للمهاجرين  ،فإنه أهون عليكم ،آخذه منكم مكان الذرة والشعري - مالبس من صنعهم
 .(2)ابملدينة

وهو أعلم  - ية مقصد الشارع من الزكاة هو الذي جعل معاذ افاعتبار املصلحة ورعا
من احلبوب،  بدال   (ثيااب  مينية)يؤثر أخذ القيمة  - الصحابة ابحلالل واحلرام كما يف احلديث

 - م  ما يظن من خمالعته ظاهر احلديث اآلخر، وما كان ملعاذ أن خيالف حديث رسول هللا
ولكنه أدرك مقصود احلديث . لثالثة بعد الكتاب والسنةوهو الذي جعل اجتهاده يف املرتبة ا

ا مبدارك األحكام : فلم يتجاوز به موضعه، وهلذا اترتط األصوليون يف اجملتهد
 
أن يكون عامل

ا مبصاحل الناس يف عصره
 
وهذا حق فإن من حصل   .ومقاصد الشريعة، وأن يكون أيض ا عامل

عن  يف برج عاجي، أو صومعة منعزلة، غافال   كثري ا من العلم ووسائل االجتهاد ولكنه يعيش
احلياة من ويف  األنعس من نوازع،ويف  مصاحل اجملتم  ومعاسده وما يدور يف العقول من أفكار،

ال يعد من أهل االجتهاد والعتيا واحلكم يف تريعة  - على علمه - مثل هذا.. وقائ  وتيارات
 . اإلسالم

لشريعة هو الذي جعلنا نرجح ما أفى به كثري من إن اعتبار املصاحل واملقاصد العامة ل
كما  - أن ال زكاة يف حلى النساء، ألن مقصد الشريعة يف الزكاة ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الرسول 

أن تعرض يف املال النامي أو  - فهموها من األموال اليت أخذ منها رسول هللا الزكاة يف عصره
يف الغالب من العضل والنماء، ويبقى األصل ملالكه الذي من تأنه أن ينمو، ليكون األخذ 

مصدر دخل له، واحللي الذي أابحه هللا للمرأة ليس انمي ا وال من تأنه أن ينمو بل هو من 
 . جنس ثياب الزينة وأاثث البيت وما إىل ذلك

                                                 

ه ضععو ، ثالثتهم يف الزكاة ،هحصحو ، (7/199)واحلاكم  ،(7972)ماجه  وابن ،(7588)أبو داود رواه ( 1)
 .عن معاذ بن جبل، (188)ابن ماجه ين يف ضعيف األلبا

 .(إخراج القيمة)فصل  (ء الزكاةطريقة أدا)راج  هذا املبحث بتعصيل يف ابب ( 2)
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ورعاية العدل الذي بُنيت عليه الشريعة هو الذي جعلنا نرجح قول التابعي اجلليل اإلمام 
اء بن رابح يف رف  نعقة الزرع من مجلة احملصول مث تزكية الباقي، وجعلنا خنتار أن يزكى عط

املستأجر الزرع اخلارج بعد طرح النعقات، ومنها أجرة األرض، وأن يزكى مالك األرض األجرة 
اليت يقبضها مبجرد قبضها، وخيرج منها العشر أو نصعه، ألهنا بدل عما يستحقه من اخلارج 

 .إىل غري ذلك من األمثلة. .عليها لو زارع
 :أسلوب البحث

وقد توخيت أن يكون أسلوب هذا البحث جامع ا بني السهولة والدقة، متجنب ا وعورة 
، متخري ا يف النقل عن الكتب القدمية ما كان ليت يقتضيها البحث العلمي أحياان  العبارات ا

، وأنص  عبارة، متصرف ا أحياان  قليلة يف إن األسلوب . النقل م  احملافظة على املعِن أوضح بياان 
الناجح هو الذي جيم  دقة العامل إىل وضوح الداعية، وكذلك أردت أن أكون، ولعلى بلغت 

 .ما أريد أو قاربت
مرة أخرى فقد كنت أعددت هذه الدراسة منذ أكثر من ست سنوات ألحصل .. وبعد

اخلري فيما اختاره هللا، فظلت هذه  هبا على درجة علمية، مث حالت دون ذلك حوائل، وكان
الدراسة بني يدي أقلب فيها، فأزيد وأرتب وأنقح وأهذب، حى تاء هللا أن تنشر يف صورهتا 

 .هذه، فعسى أن تنال قبول الباحثني املنصعني، وال حترم من مالحظات الناقدين املخلصني
هذه العريضة  ومهما يكن فقد بذلك اجلهد، ومل أدخر وسع ا عندي لتجلية حقيقة

، وإماطة اللثام عن عدالة أحكامها، ومكنون (الزكاة)احملكمة، وذلك النظام اإلسالمي العذ 
أسرارها وجليل أهدافها وآاثرها، عسى أن يصحح املسلمون إسالمهم، ويعودوا إليه بعد غربة 

وزوا من نظامهم املايل واالجتماعي، فيح وطول غياب، وجيعلوا هذه العريضة جزء ا أصيال  
بذلك رضوان هللا، وحيلوا هبا كثري ا من مشكالت جمتمعهم، وحيصنوا تباهبم من األفكار 

 .املنحرفة، واملبادئ اهلدامة
فإن أصابت هذه الدراسة اهلدف منها، فهذا ما أمحد هللا عليه، وهو الذي إليه قصدت، 

اجلهد، ويبارك فيه وله سعيت وجهدت، وهلل وحده املنة والعضل، وهو املسئول أن ينع  هبذا 
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ا أو أدخر وسع ا،  وإن قصرت عن بلوغ املرمى، فحسيب أىن اجتهدت وحتريت، ومل آُل جهد 
 .وعسى أال أحرم أجر من اجتهد ومثوبة من نوى، ولكل جمتهد نصيب، ولكل امرئ ما نوى

 .عليه توكلت وإليه أنيب.. وما توفيقي إال ابهلل
 .هـ 7198مجادى األوىل  - الدوحة
 .م7828( متوز) يونيو

 يوسف القرضاوي
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 متهيد
 ِف معىن الزكاة والصدقة

 
 :معىن الزكاة لغة وشرع ا

الربكة : إذا منى وزاد، وزكا فالن إذا صلح، فالزكاة هي (زكا الشيء)مصدر : الزكاة لغة
 .(1)والنماء والطهارة والصالح
كة واملدح، وكله قد الطهارة والنماء والرب : وأصل الزكاة يف اللغة: قال يف لسان العرب

 .استعمل يف القرآن واحلديث
يقال زكا الزرع . الزايدة والنماء (زكا)أن أصل مادة : كما قال الواحدي وغريه - واألظهر
 . وكل تيء ازداد فقد زكا. يزكو زكاء

 . على الطهارة أيض ا تدل   (الزكاة)مو إذا خلص من الدغل كانت لعظة وملا كان الزرع ال ين
فذلك يرج  إىل زايدة اخلري فيهم،  - مبعِن الصالح - األتخاص ابلزكاة وإذا وصف

إذا بني زايدهتم يف  (زكى القاضي الشهود)من قوم أزكياء، و اخلري، أي زائد رجل زكى: يقال
 .اخلرب

قدرة من املال اليت فرضها هللا للمستحقني: والزكاة يف الشرع
ُ
كما . تطلق على احلصة امل

ومُسيت هذه احلصة املخرجة من املال زكاة ألهنا تزيد . (2)ج هذه احلصةتطلق على نعس إخرا 
كما نقله النووي عن . يف املال الذي أخرجت منه، وتوفره يف املعِن، وتقيه اآلفات

 . (3)الواحدي
                                                 

 .(7/189)املعجم الوسيط ( 1)
وهي الطائعة من املال املزكى : الزكاة فعلة كالصدقة، وهي من األمساء املشرتكة، تطلق على عني: )يقال الزخمشر ( 2)

: وجل ومن اجلهل هبذا أتى من ظلم نعسه ابلطعن على قوله عز .وهو الععل الذي هو التزكية: هبا، وعلى معِن
( املعِن الذي هو الععل، أعِن التزكية: ذاهب ا إىل العني، وإمنا املراد [2:املؤمنون] ﴾َوال ذ يَن ُهْم ل لز َكاة  َفاع ُلونَ ﴿

 .أوىل ،(7/512) العائق
 .(5/142)اجملموع ( 3)
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 .(1)َيْطُهر ويزيد يف املعِن: نعس املتصدق تزكو، وماله يزكو: ةيميوقال ابن ت
رين على املال، بل يتجاوزانه إىل نعس معطى الزكاة كما قال والنماء والطهارة ليسا مقصو  
يِهْم ِِباا﴿: تعاىل ُرُهْم واتُ زاكِ  إهنا : وقال األزهري .[701: التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ 

نب أيض ا، جباتـَُنم ى العقري، وهي لعتة مجيلة إىل أن الزكاة حُتقق منو ا ماداي  ونعسي ا للعقري 
 .وماله نعسه: حتقيقها لنماء الغين

اعلم أن الزكاة لعظة عربية معروف قبل ورود ): اوي قالونقل النووي عن صاحب احل
ال أصل : وقال داود الظاهري. ك أكثر من أن يستدل لهالشرع، مستعملة يف أتعارهم، وذل

ا، وهذا القول : قال صاحب احلاوي. هلذا االسم يف اللغة، وإمنا عرف ابلشرع وإن كان فاسد 
 .(2)(الف فيه مؤثر ا يف أحكام الزكاةفليس اخل

 كاتب مادة  (تاخت)دعوى املستشرق اليهودي املعروف ل إذا عرفنا ما تقدم مل جند جماال  
مبعِن   (زكاة)استعمل كلمة  ملسو هيلع هللا ىلصيف دائرة املعارف اإلسالمية املرتمجة، حيث زعم أن النيب  (زكاة)

ا من استعماهلا عند اأوس  من اس اآلرامية  - يف اليهودية -ليهود تعماهلا اللغوي بكثري، آخذ 
ومشتقات خمتلعة  (زكاة) مكة يستعمل كلمة وهو ما يزال يف ملسو هيلع هللا ىلصوكان النيب : قال - زاكوت

ترتبط ابلزكاة، حبسب اإلحساس اللغوي عند العرب، وهذه  (طهر)مبعِن  (زكا)من مادة 
بل . ات نعسها ال يكاد يكون هلا يف القرآن سوى ذلك املعِن الذي ليس عربي ا أصيال  املشتق

 .(3)(التقوى)وهو : هو مأخوذ عن اليهودية
وأمثاله هلم غرام جنوين بنسبة كل ما يستطيعونه من  )تاخت) وهؤالء املستشرقون من

ودية أو نصرانية، أو ما معاهيم اإلسالم، وألعاظه، وأحكامه، وأفكاره، وأخالقه إىل مصادر يه
وحسبنا يف . تاءوا من مصادر ترقية أو غربية، ال يتبعون يف ذلك إال الظن وما هتوى األنعس

 :الرد على هذا الكالم أمران
أن القرآن استعمل الزكاة يف معناها املعروف لدى املسلمني منذ أوائل العهد : األول

، وسورة (55، 17آية )، وسورة مرمي (752آية )املكي، كما ترى ذلك يف سورة األعراف 
                                                 

 .(45/9)جمموع فتاوى تيخ اإلسالم ابن تيمية ( 1)
 .(5/142)اجملموع ( 2)
 .(152-70/155)اإلسالمية  دائرة املعارف( 3)
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، (18آية )، وسورة الروم (1آية )، وسورة النمل (2آية )، وسورة املؤمنون (14آية )األنبياء 
 (. 1آية )، وسورة فصلت (1آية )وسورة لقمان 

 مل يكن يعرف العربية، وال أي لغة غري العربية كما أنه مل ملسو هيلع هللا ىلصومعروف بيقني أن النيب 
ذ عن اليهود واليهودية كما زعم يتصل ابليهود إال بعد هجرته إىل املدينة، فمى وكيف أخ

 ؟(تاخت)
جازفة املنافية خللق العلماء ومناهج التحقيق أن يزعم زاعم نقل لغة عن : الثاين

ُ
أن من امل

 ُأخرى إذا وجد كلمة مشرتكة يف معناها بني اللغتني، فإن االترتاك ال يقتضي ضرورة نقل
حتكم  - مث إن تعني إحدامها أبهنا الناقلة واألخرى منقولة عنها. إحدى اللغتني عن األخرى

، فقد برئ من أمانة العلم،  بال دليل، وترجيح بال مرجح، فمن اصخذ هذا النهج له ديدان 
 .وأخالق العلماء

* * * 
 :معىن الصدقة
الصدقة ) : قال املاوردي، حى(صدقة)قد تسمى يف لغة القرآن والسنة  والزكاة الشرعية

 .(1)(زكاة والزكاة صدقة، يعرتق االسم ويتعق املسمى
يِهْم ِِباا﴿: قال تعاىل ُرُهْم واتُ زاكِ   .[701: التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ 

هاا راُضوا واِإنْ ﴿: وقال ُهْم ماْن ي اْلِمُزكا ِف الصَّداقااِت فاِإْن ُأْعطُوا ِمن ْ هاا ِإذاا  واِمن ْ ملْا يُ ْعطاْوا ِمن ْ
قااُت لِْلُفقارااِء وااْلماسااِكيِ ﴿: وقال ،[59: التوبة] ﴾ُهْم ياْسخاطُون ، إىل [20: التوبة] ﴾ِإَّنَّاا الصَّدا

 .(2)غريها من اآلايت

                                                 

 –دار احلديث ، طبعة 718صـ ( األحكام السلطانية)من ذكره يف أول الباب احلادي عشر يف والية الصدقات ( 1)
 .القاهرة

إىل  يف دائرة املعارف أن القرآن أتار أوال   (تاخت)ذكر أستاذان املرحوم الدكتور دمحم يوسف موسى يف تعليقه على ( 2)
لصدقة مث استعمل لعظة الزكاة ولكن الذي يتأمل القرآن املكى جيد أن الكلمة اليت استعملها القرآن الزكاة ابسم ا

 (.هي الزكاة ومل يكد يستخدم كلمة الصدقة والصدقات إال يف املدينة أوال  
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وليس فيما دون مخس ذود صدقة،  ،ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: "ويف احلديث
 .(1)"ةوليس فيما دون مخس أواق صدق

أعلمهم أن هللا افرتض عليهم يف أمواهلم صدقة تؤخذ : "ويف حديث إرسال معاذ إىل اليمن
 . (2)"من أغنيائهم

وهذه النصوص كلها قد جاءت يف تأن الزكاة عربت عنها ابلصدقة، ومنه مسى العامل 
 . على الزكاة مصدق ا ألنه جيم  الصدقات ويعرقها

، وأصبحت عنواان  على التطوع وما جتود به النعس بيد أن العرف قد ظلم كلمة الصدقة
 . على مثل املتسولني والشحاذين

ولكن املدلوالت العرفية جيب أن ال صخدعنا عن حقائق الكلمات يف لغة العرب يف عهد 
 . نزول القرآن، ومادة الصدقة مأخوذة من الصدق

وذلك مأخوذ ): ة، قالمعِن تسمية الزكاة صدق بكر بن العريب كالم قيم يفأيب وللقاضي 
 .يف مساواة الععل للقول واالعتقادمن الصدق 
يرج  إىل حتقيق تيء بشيء وعضده به، ومنه صداق املرأة، أي حتقيق  (ق.د.ص)وبناء 

 . احلل وتصديقه إبجياب املال والنكاح على وجه مشروع
ملال وخيتلف كله بتصريف الععل، يقال، صدق يف القول صداق ا وتصديق ا وتصدقُت اب

تصدق ا، وأصدقت املرأة إصداق ا، وأرادوا ابختالف الععل الداللة على املعِن املختص به يف 
أن من أيقن من دينه أن البعث حق، وأن الدار اآلخرة : الكل، ومشاهبة الصدق ههنا للصدقة

عمل  - أو احلسِن ىقنطرة إىل اآلخرة، وابب إىل السوء الدانيةهي املصري، وأن هذه الدار 
خبل مباله واستعد  - هلا، وقدم ما جيده فيها، فإن تك فيها أو تكاسل عنها، وآثر عليها

 .(3)(آلماله،، وغعل عن مآله

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص (1)
 .هللا بن عباسعن عبد ، (78)اإلميان ، ومسلم يف (7185)البخاري يف الزكاة رواه : متعق عليه( 2)
 .، بتحقيق البجاوي822أحكام القرآن القسم الثاين صـ (3)
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وهلذا مج  هللا بني اإلعطاء والتصديق كما مج  بني البخل والتكذيب يف قوله : أقول
واأامَّا ماْن ( 7)فاسانُ ياسِ ُرُه لِْلُيْسراى ( 6)واصادَّقا اِبحْلُْسىنا ( 5)فاأامَّا ماْن أاْعطاى واات َّقاى ﴿: تعاىل

لا وااْست اْغىنا  ُرُه لِْلُعْسراى( 9)واكاذَّبا اِبحْلُْسىنا ( 8)َبِا  .[70 - 5: الليل] ﴾فاسانُ ياسِ 
صلى وهلذا قال رسول هللا . والتصديق بيوم الدين (يف اإلميان)فالصدقة إذن دليل الصدق 

 .(1)"الصدقة برهان: "هللا عليه وسلم
 :الزكاة ِف القرآن الكرمي

( 41)ثالثني مرة، ذكرت يف ( 10)يف القرآن الكرمي  (2)وقد تكررت كلمة الزكاة معرفة
سب  وعشرين منها مقرتنة ابلصالة يف آية واحدة، ويف موض  منها ذكرت يف سياق واحد م  

. .[2: املؤمنون] ﴾اِة فااِعُلونا واالَِّذينا ُهْم لِلزَّكا ﴿: وذلك قوله تعاىل. الصالة وإن مل تكن يف آيتها
ِِتِْم خااِشُعونا ﴿: بعد آية واحدة من قوله تعاىلو   .[4: املؤمنون] ﴾الَِّذينا ُهْم ِف صاالا

مثانية منها يف السور املكية ( 9)واملتتب  للمواض  الثالثني اليت ذكرت فيها الزكاة جيد أن 
 .(3)وسائرها يف السور املدنية

اثنني ومثانني موضع ا من ( 94)ني أن الزكاة قرنت ابلصالة يف وقد ذكر بعض املؤلع
املراد ابلزكاة كل ما : وهو عدد مبالغ فيه ويرده اإلحصاء الذي ذكرانه، حى لو قالوا، (4)القرآن

وحنو ذلك، مل جيتم  لنا هذا العدد،  (طعام املسكني)و (املاعون)و (اإلنعاق)يدل عليها مثل 
 .من اثنني وثالثني إىل اثنني ومثاننيوالظاهر أن العدد حمرف 

فقد وردت يف القرآن اثنيت عشرة مرة، كلها يف القرآن  (الصدقات)و (الصدقة)أما كلمة 
 .املدين

                                                 

 .عن أيب مالك األتعري، (1572)الدعوات الرتمذي يف و  ،(441)الطهارة مسلم يف رواه ( 1)
ْنُه زََكاة  ﴿: ألهنا وردت منكرة يف آيتني مبعِن آخر. (معرفة)إمنا قلنا ( 2) ر ا م  ْن َلُدان   َوَحَناان  ﴿، [97:الكهف] ﴾َخيـْ م 

 [.71:ميمر ] ﴾َوزََكاة  
 .لألستاذ دمحم فؤاد عبد الباقي (الزكاة)كلمة : راج  املعجم املعهرس أللعاظ القرآن الكرمي( 3)
 (رد احملتار)وغريها من كتب العقه احلنعي، ونقل ابن عابدين يف حاتيته  (النهر)و (البحر)و (الدر املختار)كذا يف( 4)

ولعل املصوب أراد عدد مرات ورودها ... موضع ا فقط( 49)ني، والواق  أن اقرتاهنا ابلصالة يف تصوبيه ابثنني وثالث
 .كلها معرفة ومنكرة
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* * * 
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 الباب األول
 وجوب الزكاة ومنزلتها ِف اإلسالم

 
 

 .وضع الطبقات الفقرية ِف احلضارات القدمية
 .عناية األدَين السماوية ابلرب ابلفقراء

 .عناية اإلسالم ابلفقراء منذ العهد املكي
 .تشجيع الزكاة املطلقة منذ العهد املكي

 .ِف العهد املدين« احملدودة»فرض الزكاة 
 .منزلة الزكاة ِف اإلسالم وحكم من منعها أو جحدها

 .الفرق بي الزكاة ِف اإلسالم والرب ِف األدَين األخرى
 .ِف بعض مزاعمه عن الزكاة« شاخت»مناقشة 
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 وجوب الزكاة ومنزلتها ِف اإلسالم
 

 :متهيد
أن أعرض ملا كان عليه العقراء  يبقبل أن أُبـَني   وجوب الزكاة ومنزلتها يف دين اإلسالم، حيسن 
عنيت الشرائ  والدايانت السابقة  والطبقات الضعيعة يف اجملتم  قبل اإلسالم، وإىل أي حد   

ابلدراسة واملوازنة كيف سبق اإلسالم كل  برعاية حاجتهم وعالج مشكلتهم، حى نعرف
الدايانت واملذاهب بعالج هذا اجلانب املهم عالج ا جذراي  أصيال ، وأقام بنيان العدل 

ا كتاب هللا، وبينتها سنة ، على أمنت األسس، وأرسخ القواعد اليت جاء هباالجتماعيوالتكافل 
 .ملسو هيلع هللا ىلص رسوله

 :بقةالفقراء ِف احلضارات السا
عرف اإلنسان العقر واحلرمان من أزمنة قدمية، وعرف التاريخ العقراء واحملرومني من عهود 

إن احلضارة اإلنسانية مل صخُل يف عهد من عهودها من أانس : سحيقة، ومن اإلنصاف أن نقول
يدعوهنا إىل ذلك املعِن اإلنساين األصيل، وهو إحساس اإلنسان آبالم أخيه، وحماولة إنقاذه 

 .ن بؤسه وحرمانه، أو التخعيف من ويالته على األقلم
غري أن الوض  الذي كان عليه العقراء عملي ا كان سيئ ا للغاية، وكان نقطة سوداء يف جبني 

وهذا ابحث كبري حيدثنا . اإلنسانية، ومل يتقيد اجملتم  مبا أوصى به احلكماء، واندى به العقالء
ضارات، اتريخ العالقة بني األغنياء الواجدين والعقراء عن هذا التاريخ األسود منذ أقدم احل

يف أية أمة من األمم أجال الباحث نظره فوجد طبقتني من الناس ال اثلثة ) :احملرومني فيقول
الطبقة املوسرة، والطبقة املعسرة، ووجد إبزاء هذا أمر ا جدير ا ابملالحظة، وهو أن الطبقة : هلما

الطبقة املعسرة ال تعتأ هتزل حى تلتصق أبدمي األرض، معيية املوسرة تتضخم إىل غري حد، و 
ساسه، وقد ال يدرى املرتفون من أي النواحي خر ، لوهن أاالجتماعيبناء رازحة، فيتداعى ال

 .(1)(عليهم السقف
                                                 

 (األزهر)جملة  ، مؤلف دائرة معارف القرن العشرين، ورئيس حتريريهو األستاذ املرحوم العالمة دمحم فريد وجد (1)
 .أوىل .ط ،797 – 718عام خالد صـوهذا النقل من كتابه اإلسالم دين . لسنني عديدة
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مصر يف عهدها القدمي جنة هللا يف األرض، وكانت تنبت من اخلريات ما يكعي كانت 
لطبقة العقرية فيها كانت ال جتد ما أتكله، ألن الطبقة املوسرة  أضعاف أهلها عدد ا، ولكن ا

 .جوعكانت ال ترتك هلم تيئ ا غري حثالة ال تسمن وال تغِن من 
ابع العقراء أنعسهم لألغنياء  - على عهد األسرة الثانية عشرة - فلما أصابتها اجملاعة

 .موهم اخلسف وأذاقوهم عذاب اهلونوسا
؛ ال َحظ  للعقراء من مثرات (مصر)ألمر على ما كان عليه يف كان ا  (مملكة اببل)يف و 

أما . (فارس)وكانت جترى جمراها . وخصوبةبالدهم، م  أهنا كانت تسامى بالد العراعنة مناء 
األقدمني فكان األمر ال يعدو ما تقدم، بل تروى عن بعض ممالكهم  (اليوانن)لدى األغارقة 

وهنم كانوا يسوقون العقراء ابلسياط إىل أقذر األعمال ويذحبأمور تقشعر من هوهلا اجللود، فقد  
 .ألقل اهلعوات ذبح األغنام

من ممالكهم فقد كان املوسرون تركوا للمعسرين األرض اليت ال تصلح  (إسبارطة)أما يف 
 .ذاقوا ألوان العاقة غري مرحومنيلإلنبات ف

هنم كانوا يبيعوهنم بي  العبدان، إذا أ يتحكمون يف العقراء إىل حد    (أثينا)غنياء يف وكان األ
 .من اإلاتواتعليهم مل يؤدوا هلم ما كانوا يعرضونه 

منب  الشرائ  والقوانني، ووطن العقهاء واألصوليني، فقد كان املوسرون  (روما) أما يف
 مستولني على العامة، ومتميزين عنهم متيز ا جيعل العامة إبزائهم كالطائعة املنبوذة لدى اهلنديني

بصبابة إال بعد أن ينال منهم اإلعياء، فيهجرون املدن، ويقاطعون  (1)وما كانوا يرضخون هلم
 .اجلماعة مرغمني
كان العقراء يزدادون كل يوم ) :ملكة الرومانية يف هذه الناحيةيف امل (ميشيليه)قال العالمة 

ع ا إذا مل يستط  أن ليهلك الوطين، وليمت جو : فقر ا، واألغنياء يزدادون غِن، وكانوا يقولون
 .يذهب إىل ساحات القتال

                                                 

 .أعطاه عطاء مقاران  : رضخ له (1)
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فلما زالت الدولة الرومانية، وقامت على أنقاضها املمالك األوروبية، ازدادت حالة العقراء 
 .(1)(سوء ا، فكانوا يف مجي  أصقاعها يباعون كاملاتية م  أراضيهم

هم، فماذا هذا هو وض  العقراء يف تلك القرون املديدة، وهذا هو موقف األغنياء من
 ؟بينهم وبني األغنياءة ق  الش  ريب صنعت األداين إلصالح وض  العقراء، وتق

 :عناية األدَين برعاية الفقراء
مل  - ليت مل تعرف هلا صلة بكتاب مساويحى الوضعية منها ا - الواق  أن األداين كلها

 .يبة بدونهتغعل هذا اجلانب اإلنساين االجتماعي، الذي ال يتحقق إخاء وال حياة ط
يف استهالل  (محورايب)وهكذا جند يف بالد ما بني النهرين قبل أربعة آالف سنة، كيف أن 

إن اآلهلة أرسلته ملن  األقوايء من اضطهاد الضععاء، : أول سجل للشرائ  وجد حى اآلن، قال
 .ولريتد الناس، ويـََؤم  ن الرفاهية للخلق

ة يشعرون أبهنم يؤدون واجب ا ديني ا عندما وقبل آالف السنني كان الناس يف مصر القدمي
، ومحلُت بزورقي أولئك الذين مل للعاريلقد أعطيت اخلبز للجائ ، والكساء : يقولون

ا لألرملة، ووقاء  للمقرور من عصف الريح  .(2)يستطيعوا العبور، وكنت أاب  لليتيم، وزوج 
 :عناية األدَين السماوية

، وأعمق أثر ا بيد أن األداين السماوية كانت د عوهتا إىل الرب ابلعقراء والضععاء أجهر صوات 
من كل فلسعة َبشرية، أو داينة وضعية أو تريعة أرضية، وال أحسب دعوة نيب من األنبياء 

 .(الزكاة)الذي مساه القرآن  اإلنساين خلت من هذا اجلانب
 - قيت للَبشرهو أصح وثيقة مساوية بو  - وحنن إذا رجعنا يف ذلك إىل القرآن الكرمي

واجاعاْلنااُهْم أاِئمَّة  ي اْهُدونا ِبِاْمِرنا ﴿: وجدانه يتحدث عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيقول
ِإيتااءا الزَّكااِة واكاانُوا لاناا عااِبِدينا  ِة وا رااِت واِإقااما الصَّالا ناا ِإلاْيِهْم ِفْعلا اخْلاي ْ ي ْ  .[11: األنبياء] ﴾واأاْوحا

                                                 

 .املرج  السابق (1)
 .522الدورة الثالثة صـ. يف حلقة الدراسات االجتماعية (كارل توبنز)من حماضرة الدكتور  (2)
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وااذُْكْر ِف اْلِكتااِب ِإَْسااِعيلا ِإنَُّه كاانا صااِدقا اْلواْعِد واكاانا ﴿: فيقول ويتحدث عن إمساعيل
ِة واالزَّكااِة واكاانا ِعْندا رابِ ِه ماْرِضيًّا( 54)راُسوال  ناِبيًّا  ُمُر أاْهلاُه اِبلصَّالا  .[55، 52: مرمي] ﴾واكاانا َيْا

أاخاْذنا ِميثااقا باِِن ِإْسراائِيلا الا ت اْعُبُدونا ِإالَّ  واِإذْ ﴿: ويتحدث عن ميثاقه لبِن إسرائيل فيقول
ْيِن ِإْحساان  واِذي اْلُقْرَبا وااْلي اتااماى وااْلماسااِكِي واقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسن ا واأاِقيُموا  ةا اّللَّا وااِبْلوااِلدا الصَّالا

 .[91: البقرة] ﴾واآتُوا الزَّكااةا 
ُهُم اثْ ِناْ عاشارا ناِقيب ا واقاالا  والاقادْ ﴿: ويف سورة أخرى ُ ِميثااقا باِِن ِإْسراائِيلا واب اعاثْ ناا ِمن ْ أاخاذا اّللَّ

ُتْم ِبُرُسِلي واعازَّْرمُتُوُهْم واأاقْ را  ُتُم الزَّكااةا واآمان ْ ةا واآت اي ْ ْضُتُم اّللَّا اّللَُّ ِإين ِ ماعاُكْم لاِئْن أاقاْمُتُم الصَّالا
ُْدِخلانَُّكْم جانَّاٍت ْجاِْري ِمْن حتاِْتهاا اأْلانْ هااُر فاماْن كافارا ق اْرض ا حاسان ا ألاُ  كافِ رانَّ عاْنُكْم سايِ ئااِتُكْم واألا

 .[74: املائدة] ﴾ب اْعدا ذاِلكا ِمْنُكْم ف اقاْد ضالَّ ساوااءا السَِّبيلِ 
ِة واالزَّ ﴿: وقال على لسان املسيح عيسى يف املهد  ﴾كااِة ماا ُدْمُت حايًّاواأاْوصااين اِبلصَّالا

 .[17: مرمي]
ينا ُحن افااءا ﴿: وقال تعاىل يف أهل الكتاب عامة واماا أُِمُروا ِإالَّ لِي اْعُبُدوا اّللَّا ُُمِْلِصيا لاُه الدِ 

ةا وايُ ْؤتُوا الزَّكا   .[5: البينة] ﴾اةا واذاِلكا ِديُن اْلقايِ ماةِ وايُِقيُموا الصَّالا
اليت بني أيدينا  - (العهد القدمي، والعهد اجلديد)التوراة واإلجنيل  وإذا نظران إىل أسعار

جندها تشتمل على كثري من الوصااي والتوجيهات اخلاصة ابلعطف على العقراء  - اآلن
 .واملساكني، والرب  ابألرامل واليتامى والضععاء

نيه عن صراخ أذ َمن يسد): من سعر األمثال ما نصه( 47)ح فعي التوراة نقرأ يف اإلصحا 
 .(يصرخ وال يستجاب له، اهلدية يف اخلعاء تطعئ الغضب املسكني فهو أيض ا
 . (الصاحل العني هو يُباَرك ألنه يعطى من خبزه للعقري): منه( 44)ويف اإلصحاح 

من يعطى العقري ال حيتاج، ومن حيجب عنه عينيه ): من سعر األمثال( 41) العقرة ويف
 . (عليه لعنات كثرية

إن كان فيك فقري أحد من إخوتك يف أحد ): عر التثنيةمن س( 75)اإلصحاح ويف 
أبوابك، يف أرضك اليت يعطيك الرب إهلك؛ فال تقس قلبك، وال تقبض يدك عن أخيك 
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العقري، بل افتح يدك له، وأقرضه مقدار ما حيتاج إليه، أعطه وال يسؤ قلبك عندما تعطيه، 
ك يف كل أعمالك ومجي  ما متتد إليه يدك، ألنه ال ألنه بسبب هذا األمر يباركك الرب إهل

افتح يدك ألخيك املسكني والعقري يف : يف األرض، لذلك أان أوصيك قائال   تُعقد العقراء
 . (أرضك

تعشري ا تعشر كل حمصول زرعك الذي خيرج من ): منه( 72)كما ورد يف اإلصحاح 
لك يف تلك السنة، وتضعه يف احلقل سنة بسنة، يف آخر ثالث سنني صخرج كل عشر حمصو 

أبوابك، فيأي الالوي، ألنه ليس له قسم وال نصيب معك، والغريب واليتيم واألرملة الذين يف 
 .(أبوابك، وأيكلون ويشبعون لكي يباركك الرب إهلك يف كل عمل يدك الذي تعمل

ا ما بيعو ): من إجنيل لوقا( 71)ن اإلصحاح م( 11)وكذلك نقرأ يف اإلجنيل يف العقرة 
 .(لكم وأعطوا صدقة
من ليس له، ومن له  من له ثوابن فليعط  ): من إجنيل لوقا( 72 - 70)ويف العقرات 
 .(طعام فليععل هكذا

، تيءبل أعطوا ما عندكم صدقة فهو ذا كل )(: 77)من اإلصحاح ( 27)ويف العقرة 
 .(نقي ا لكم

إذا صنعت : دعاه وقال أيض ا للذي)(: 72)من اإلصحاح ( 72 - 74)ويف العقرات 
غداء  أو عشاء  فال تدع أصدقاءك وال إخوتك وال أقرابءك وال اجلريان األغنياء، لئال يدعوك 
هم أيض ا، فتكون لك مكافأة، بل إذا صنعت فادع املساكني اجلدع، العرج، العمى، فيكون 

 .(لك الطوىب، إذ ليس هلم أن يكافئوك، ألنك تكافأ يف قيامة األبرار
وتطل  فرأي األغنياء يلقون قرابينهم يف )(: 47)من اإلصحاح ( 2 - 7)ت ويف العقرا

إن هذه : ابحلق أقول لكم: أيض ا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسني، فقال زانة، ورأىاخل
األرملة ألقت أكثر من اجلمي ، ألن هؤالء من غِن ألقوا يف قرابني هللا، أما هذه فمن إعوازها 

 .(ألقت كل املعيشة
فأعطه، ومن  كمن سأل): من إجنيل مى( 5)من اإلصحاح ( 24، 27)لعقرتني ويف ا

 .(أراد أن يقرتض منك فال ترده
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احرتزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام )(: 2)من اإلصحاح ( 2 - 7)عقرات ويف ال
فمى صنعت . واتاالناس، لكي ينظروكم، وإال فليس لكم أجر عند أبيكم الذي يف السم

دماك ابلبوق كما يععل املراؤون يف اجملام  ويف األزقة لكي ميجدوا من صدقة فال تصوت ق
وأما أنت فمى صنعت صدقة فال تعرف مشالك . إهنم استوفوا أجرهم: احلق أقول لكم. الناس

 .(ما تععل ميينك لكي تكون صدقتك يف اخلعاء، فأبوك الذي يرى يف اخلعاء هو جيازيك
ومن سقى أحد هؤالء الصغار كأس ماء ابرد ) (:70)من اإلصحاح ( 24) رةويف العق

 .(إنه ال يضي  أجره: فقط ابسم تلميذ، فاحلق أقول لكم
 :مالحظات على موقف األدَين من الفقر

وهذه هي دعوة . احلاجات ذويهذه مناذج رائعة من عناية األداين السابقة ابلعقراء و 
 .إىل رعايتهم قبل القرآن الكتب السماوية

 :أن نبدي بعض املالحظات ولكن ينبغي هنا
إن هذه النماذج ال تعدو أن تكون ترغيب ا يف اإلحسان والعطف، وترهيب ا من األاننية  -7

 .والبخل، ودعوة جهرية إىل التصدق العردي االختباري
إهنا مل تتمت  بدرجة عالية من اإلجياب واإللزام، حبيث يشعر من تركها أنه ترك تيئ ا  -4

 .يعاقبه هللا عليه يف الدنيا واآلخرة ابلعذاب الشديدمن أساسيات الدين، 
وإىل ضمائرهم، ومل جتعل للدولة سلطاان  عليهم،  ،إهنا وكلت ذلك إىل أرحيية األفراد -1

 .يف التحصيل والتوزي 
إهنا مل حتدد املال الذي جتب منه الصدقة واإلحسان، وال تروطه، وال مقدار الواجب  -2

كري يف حتصيله من قبل الدولة ممتنع ا، إذ كيف حتصل تيئ ا غري مقدر ه، وهذا ما جيعل التعمن
 .وال حمدود

إن املقصود من اإلحسان إىل العقراء مل يكن هو عالج مشكلة العقر، واستئصال  -5
جذوره، وحتويل العقراء إىل مالك، بل كان املقصود ال يتجاوز التقليل من بؤسهم، والتخعيف 

 .من ويالهتم
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إن العقراء والضععاء كانوا حتت رمحة األغنياء القادرين ومنتهم، إذا حركهم  :وهبذا نقول
الضعف  ذويعلى  - ولو قليال   - حب هللا واآلخرة، أو حب الثناء، واملروءة، فجادوا بشيء

واحلاجة والعقر، فهم أصحاب العضل واملنة، وإذا غلب عليهم حب املال وحب الذات، ضاع 
إذ مل يكن هلم  حق ا، ب العاقة، ومل جيدوا من يداف  عنهم، أو يطلب هلمالعقراء، وافرتستهم خمال

 .وهذا هو خطر اإلحسان املوكول إىل األفراد. حق معلوم
 :عناية اإلسالم بعالج الفقر

احلاجة والضعف، فلم يسبق هلا  ذويأما عناية اإلسالم بعالج العقر، ورعاية العقراء و 
يعة وضعية، سواء ما يتعلق جبانب الرتبية والتوجيه، وما يتعلق نظري يف داينة مساوية، وال يف تر 

 .جبانب التشري  والتنظيم، وما يتعلق جبانب التطبيق والتنعيذ
 :عناية القرآن بذلك منذ العهد املكي

أنه منذ بزوغ : ومن أظهر األدلة على اهتمام اإلسالم مبشكلة العقر، وعنايته أبمر العقراء
واملسلمون يومئذ أفراد معدودون، مضطهدون يف دينهم، حُماربون يف فجر اإلسالم يف مكة، 

جانب  - ن هذا اجلانب اإلنساين االجتماعيدعوهتم، ليس هلم دولة وال كيان سياسي كا
ذكره . موض  عناية ابلغة، واهتمام مستمر، من القرآن الكرمي - رعاية العقراء واملساكني

حلض عليه، وأحياان  حتت عنوان اإلنعاق مما رزق هللا، القرآن أحياان  ابسم إطعام املسكني وا
، وغري (إيتاء الزكاة)واترة ابسم أداء حق السائل واحملروم، واملسكني وابن السبيل، وطور ا بعنوان 

 .ذلك من األمساء والعناوين
 :وحسبنا أن نقرأ يف السور املكية هذه النماذج من آايت الكتاب العزيز

 :زم اإلميانإطعام املسكي من لوا
ا من  - وهي من أوائل ما نزل من القرآن - (املدثر)فعي سورة  يعرض لنا القرآن مشهد 
مشهد أصحاب اليمني من املؤمنني يف جناهتم يتساءلون عن اجملرمني من  - مشاهد اآلخرة

الكعرة واملكذبني، وقد أطبقت عليهم النار، فيسألوهنم عما أحل هبم هذا العذاب؟ فكان من 
إمهال حق املسكني، وتركه ألنياب اجلوع والعرى تنهشه وهم عنه معرضون، : به وموجباتهأسبا

ِف جانَّاٍت ( 39)ِإالَّ أاْصحاابا اْلياِمِي ( 38)ُكلُّ ن اْفٍس ِباا كاساباْت راِهيناة  ﴿: قال تعاىل
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ْ ناُك ِمنا اْلُمصالِ يا ( 42)ماا سالاكاُكْم ِف ساقارا ( 41)عاِن اْلُمْجرِِميا ( 44)ي اتاسااءالُونا  قاالُوا ملا
ُوُض ماعا اخْلااِئِضيا ( 44)واملْا ناُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيا ( 43) ُب بِي اْوِم ( 45)واُكنَّا َنا واُكنَّا نُكاذِ 

ين  .[22 - 19: املدثر] ﴾الدِ 
 .كسوته وإيواؤه ورعاية ضروراته وحاجاته: ومثل إطعام املسكني

ن تواعدوا أن يقطعوا هللا على عباده قصة أصحاب اجلنة الذي يقص (القلم)ويف سورة 
د، ليحرموا منها املساكني الذين اعتادوا أن يصيبوا تيئ ا من خريها يوم احلصا! مثارها بليل

ئُِمونا ﴿: فحلت هبم عقوبة هللا العاجلة هاا طااِئف  ِمْن رابِ كا واُهْم نا ( 19)فاطاافا عالاي ْ
ُتْم صاارِِميا ( 21)ف ات انااداْوا ُمْصِبِحيا ( 24)مِي فاأاْصباحاْت كاالصَّرِ  ْرِثُكْم ِإْن ُكن ْ أاِن اْغُدوا عالاى حا

ا اْلي اْوما عالاْيُكْم ِمْسِكي  ( 23)فااْنطالاُقوا واُهْم ي اتاخااف اُتونا ( 22) ْوا ( 24)أاْن الا ياْدُخلان َّها واغادا
ْرٍد قااِدرِينا  قاالا ( 27)باْل َناُْن َماُْروُمونا ( 26)ا قاالُوا ِإنَّ لاضاالُّونا ف الامَّا راأاْوها ( 25)عالاى حا

فاأاقْ بالا ( 29)قاالُوا ُسْبحاانا راب ِناا ِإنَّ ُكنَّا ظااِلِميا ( 28)أاْوساطُُهْم أاملْا أاُقْل لاُكْم لاْوالا ُتسابِ ُحونا 
واُمونا  واي ْ ( 34)ب اْعُضُهْم عالاى ب اْعٍض ي اتاالا عاساى راب ُّناا أاْن يُ ْبِدلاناا ( 31)لاناا ِإنَّ ُكنَّا طااِغيا قاالُوا َيا

هاا ِإنَّ ِإىلا راب ِناا رااِغُبونا  ر ا ِمن ْ ي ْ اُب اْْلِخراِة أاْكب اُر لاْو كاانُوا ( 32)خا كاذاِلكا اْلعاذااُب والاعاذا
 .[11 - 78: القلم] ﴾ي اْعلاُمونا 

 :احلض على رعاية املسكي
لقرآن املكي عند الدعوة إىل الرمحة ابملسكني، والرتغيب يف إطعامه ومل تقف عناية ا

حق ا  ورعايته، والرتهيب من إمهاله والقسوة عليه، بل جتاوز ذلك، فجعل يف عنق كل مؤمن
للمسكني، أن حيض غريه على إطعامه ورعايته، وجعل ترك هذا احلض قرين الكعر ابهلل 

 .يف اآلخرة العظيم، وموجب ا لسخطه سبحانه وعذابه
واأامَّا ماْن ُأوِتا ِكتااباُه ﴿: (احلاقة)من سورة  (الشمال)فيقول تعاىل يف تأن أصحاب 
ْ ُأوتا ِكتاابِياْه  تاِِن ملا لاي ْ ْ أاْدِر ماا ِحساابِياْه ( 25)ِبِشمااِلِه ف اي اُقوُل َيا ت اهاا كااناِت اْلقااِضياةا ( 26)واملا لاي ْ َيا

 .[48 - 45: احلاقة] ﴾هالاكا عاِنِ  ُسْلطاانِياهْ ( 28)لِياْه ماا أاْغىنا عاِنِ  ماا( 27)
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ُخُذوُه ف اغُلُّوُه ﴿: مث يصدر رب العاملني عليه احلكم العادل، ابلعقاب الذي يستحقه
ُعونا ِذرااع ا فااْسُلُكوهُ ( 31)ُثَّ اجلْاِحيما صالُّوُه ( 34)  - 10: احلاقة] ﴾ُثَّ ِف ِسْلِسلاٍة ذاْرُعهاا ساب ْ

14]. 
ِإنَُّه كاانا الا يُ ْؤِمُن اِبّللَِّ اْلعاِظيِم ﴿ اهلوان واخلزي على رؤوس األتهاد؟ومل كل هذا العذاب و 

هو احلث والرتغيب : واحلض. [12، 11: احلاقة] ﴾واالا َياُضُّ عالاى طاعااِم اْلِمْسِكيِ ( 33)
 .والدعاء

أيب للقلوب، هي اليت جعلت مثل وهذه اآلايت اهلادرة ابلوعيد، املنذرة ابلعذاب، املزلزلة 
إن هلل سلسلة مل تزل تغلى هبا مراجل النار منذ خلق ! اي أم الدرداء: يقول المرأته هنع هللا يضر الدرداء

هللا جهنم، إىل يوم تلقى يف أعناق الناس، وقد جناان هللا من نصعها إبمياننا ابهلل العظيم، 
 .(1) أم الدرداءفحضي على طعام املسكني اي

مل تَر الدنيا كتااب  قبل القرآن جيعل ترك احلض على رعاية املسكني من موجبات صلى و 
  !!اجلحيم والعذاب األليم

خاطب هللا أهل اجلاهلية الذين كانوا يزعمون أن هلم دين ا يقرهبم إىل هللا  (العجر)ويف سورة 
كاالَّ باْل الا ﴿: رادع ا فقال تعاىل زاجر ا هلم. من داينة أبيهم إبراهيم ءتيزلعى، وأهنم على 

والتحاض تعاعل . [79، 71: العجر] ﴾واالا حتاااضُّونا عالاى طاعااِم اْلِمْسِكيِ ( 17)ُتْكرُِمونا اْلياِتيما 
حيض بعضكم بعض ا، وفيه دعوة للمجتم  إىل التضامن : ﴾حتاااضُّونا ﴿من احلض، فمعِن 

 . والتعاون على رعاية املسكني والعناية أبمره
ومل : وإمنا ذكر التحاض على الطعام ومل يكتف ابإلطعام، فيقول): الشيخ دمحم عبدهقال 

أن أفراد األمة متكافلون، وأنه جيب أن يكون : تطعموا املسكني، ليصرح لك ابلبيان اجللي
لبعضهم على بعض عطف ابألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، م  التزام كل ما أيمر به، 

 .(2)(نهوابتعاده عما ينهي ع

                                                 

 .150األموال صـ (1)
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جعل قهر اليتيم، وإضاعة املسكني، من لوازم الكعر والتكذيب بيوم  (املاعون)ويف سورة 
واخلطاب لكل من يعهم . [7: املاعون] ﴾أاراأاْيتا الَِّذي يُكاذِ ُب اِبلدِ ينِ ﴿: قال تعاىل. الدين

ي يادُعُّ فاذاِلكا الَّذِ ﴿: اخلطاب، أي هل تبينت من هو املكذب ابلدين؟ إن مل تكن تبينته
 .[1، 4: املاعون] ﴾واالا َياُضُّ عالاى طاعااِم اْلِمْسِكيِ ( 2)اْلياِتيما 

احلث عليه، ودعوة الناس إليه، والذي ال حيض : احلض على طعام املسكني): قال الشيخ
 كناية. ﴾واالا َياُضُّ عالاى طاعااِم اْلِمْسِكيِ ﴿ :على إطعام املسكني ال يطعمه يف العادة، فقوله

عن الذي ال جيود بشيء من ماله على العقري احملتاج إىل القوت، الذي ال يستطي  له كسب ا، 
وإمنا جاء ابلكناية، ليعيدك أنه إذا عرضت حاجة املسكني ومل جتد ما تعطيه، فعليك أن 

وفيه حث للمصدقني ابلدين على إغاثة العقراء ولو جبم  املال . تطلب من الناس أن يعطوه
وهي طريقة اجلمعيات اخلريية، فأصلها اثبت يف الكتاب هبذه اآلية، وبنحو قوله من غريهم، 

واالا حتاااضُّونا عالاى طاعااِم ( 17)كاالَّ باْل الا ُتْكرُِمونا اْلياِتيما ﴿: (العجر)تعاىل يف سورة 
 .[79، 71: العجر] ﴾اْلِمْسِكيِ 

 .(1)(ساكنيمن حاجات امل ءتيإلعانة العقراء وسد  !ونعمت الطريقة هي
الَِّذينا ُهْم ( 4)ف اواْيل  لِْلُمصالِ يا ﴿: مث قال تعاىل تعريع ا على تعريف املكذب بيوم الدين

ِِتِْم سااُهونا  ْن اُعونا اْلمااُعونا ( 6)الَِّذينا ُهْم يُ رااُءونا ( 5)عاْن صاالا  .[1 - 2: املاعون] ﴾واميا
هبم، وال أحسنوا إىل خلقه، حى وال أي ال أحسنوا عبادة ر ): قال ابن كثري يف تعسريه

إبعارة ما ينتع  به ويستعان به م  بقاء عينه، ورجوعه إليهم، فهؤالء مبن  الزكاة وأنواع القرابت 
 .فمثل أولئك ال تنععهم صالهتم، وال تنقلهم إىل زمرة املصدقني ابلدين. (2)(أوىل وأوىل

 :حق السائل واحملروم واملسكي وابن السبيل
والنعيم، فكان من أبرز  ذكر هللا املتقني الذين استحقوا عنده اجلنات (الذارايت)ة ويف سور 

والسائل هو الذي يبتدئ . [78: الذارايت] ﴾واِف أاْموااِلِِْم حاقٌّ لِلسَّاِئِل وااْلماْحُرومِ ﴿: أوصافهم
 . ابلسؤال وله حق، واحملروم من ال مال له وال كسب وال حرفة يتقوت منها

                                                 

 .724ـتعسري جزء عم ص (1)
 .احلليب. ط ،(2/555)ابن كثري  (2)
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هؤالء املتقون أن أمواهلم ليست ملك ا هلم يستأثرون به، وإمنا فيها جزء لغريهم  فقد أدرك
هلم، ال هوان فيه  (احلق)منهم عليهم، بل هو  من احملتاجني، ليس هبة منهم إليهم، وال تعضال  

 .على اآلخذ، وال َمنٌّ فيه من الداف 
، وقد جاء ذلك يف صعات إعادة هلذا الوصف بزايدة كلمة أخرى عليه (املعارج)ويف سورة 

ُخِلقا هاُلوع ا ﴿: املؤمنني، الذين انتصروا بقوة إمياهنم وأخالقهم على ضعف اإلنسان الذي
ُر ماُنوع ا ( 24)ِإذاا ماسَُّه الشَّرُّ جاُزوع ا ( 19) ( 22)ِإالَّ اْلُمصالِ يا ( 21)واِإذاا ماسَُّه اخْلاي ْ

ِِتِْم داائُِمو  لِلسَّاِئِل ( 24)واالَِّذينا ِف أاْموااِلِِْم حاقٌّ ماْعُلوم  ( 23)نا الَِّذينا ُهْم عالاى صاالا
 (.45 - 78: املعارج) ﴾وااْلماْحُرومِ 

: وهذا ما جعل بعض العلماء يقولون ﴾ماْعُلوم  ﴿فهنا قد وصف احلق الذي يف أمواهلم أبنه 
ويذكرون أن السورة مكية  وهم يعلمون. إنه الزكاة، ألهنا احلق املعلوم املقدر يف أموال األغنياء

وما احلق املعلوم هنا إال أنه . وال تك، والزكاة املعروفة مل تُعرض إال يف املدينة، كما سنعرف
 .(1)جزء مقسوم، قد فرضوه على أنعسهم وعينوه للسائل واحملروم

فالعرق بني هذا احلق وبني الزكاة أن هذا معلوم بتحديدهم وتقديرهم أنعسهم، أما الزكاة 
 .علوم بتحديد الشارع وتقديرهفم

واآِت ذاا اْلُقْرَبا حاقَُّه وااْلِمْسِكيا وااْبنا ﴿: يقول تعاىل (الروم)و (اإلسراء)ي ويف سور 
ْر ت اْبِذير ا فاآِت ذاا اْلُقْرَبا حاقَُّه وااْلِمْسِكيا وااْبنا السَِّبيِل ﴿، [42: اإلسراء] ﴾السَِّبيِل واالا تُ باذِ 

ر  لِ  ي ْ  .[19: الروم] ﴾لَِّذينا يُرِيُدونا واْجها اّللَِّ ذاِلكا خا
 ﴾حاقَّهُ ﴿وهبذا غرس القرآن يف روح املسلم منذ أوائل العهد املكي، أن للقريب واحملتاج 

، وليس جمرد صدقة تطوعية، يدفعها إن تاء، ويرتكها  احملتوم يف ماله، جيب عليه أداؤه وجواب 
 .مى تاء

 :حق الزرع عند احلصاد

                                                 

 .(2/412)ابن كثري  :انظر (1)



 65 

را ماْعُروشااٍت ﴿: قال عز وجل (األنعام) ويف سورة نَّاٍت ماْعُروشااٍت واغاي ْ واُهوا الَِّذي أاْنشاأا جا
را ُمتاشااِبٍه ُكُلوا ِمْن َثاارِ  ِه ِإذاا أاَْثارا واالنَّْخلا واالزَّرْعا ُُمْتاِلف ا ُأُكُلُه واالزَّيْ ُتونا واالرُّمَّانا ُمتاشااِِب ا واغاي ْ

 .[727: األنعام] ﴾ما حاصااِدهِ واآتُوا حاقَُّه ي اوْ 
الزم ا، جيب إيتاؤه حق ا  :فـَنَـب ه هللا عباده هبذه اآلية على أن فيما صُخرج األرض من زرع ومثر

 .يوم احلصاد
الرجل يعطى من زرعه، ويعلف : كان هذا قبل أن تنزل الزكاة: عن سعيد بن جبري قال

 .(1)الدابة، ويعطى اليتامى واملساكني، ويعطى الضغث
فهذا حق مطلق غري مقيد بعشر أو نصف ُعشر، بل هو مرتوك إلميان صاحب الزرع 

نصاب هذا  ملسو هيلع هللا ىلصوالثمر، وحاجة املساكني من حوله، وعرف الناس يف بلده، مث بني رسول هللا 
احلق، ومقداره يف املدينة، مبا أوجبه من الُعشر أو نصعه، فيما بلغ مخسة أوسق من احلب 

ا ملا كان يف مكةوالث ولكنه ليس النسخ املصطلح عليه . مر، وقد مسى بعضهم هذا البيان نسخ 
 .(زكاة الزروع والثمار)كما سنبني ذلك يف . عند املتأخرين

* * * 
 :إيتاء الزكاة ِف مكة

هذه مجلة من أساليب القرآن املكي، يف الدعوة إىل رعاية العقراء واملساكني، وإيتائهم 
 .ال، حى ال يضيعوا يف جمتم  من املؤمننيحقوقهم من امل

ثناء على فاعليها أو ذم ا  (إيتاء الزكاة)األساليب أبسلوب آخر هو  وقد توجت هذه
 .لتاركيها، كما نرى ذلك واضح ا يف جمموعة من سور القرآن املكية

 بنيأيمر هللا تعاىل أبداء حق القريب واملسكني، وابن السبيل، ويوازن  (الروم)فعي سورة 
فاآِت ذاا اْلُقْرَبا حاقَُّه ﴿: يقول هللا تعاىل - اليت تنقص املال ظاهر ا وتنمية ابطن االزكاة أثر 

ر  لِلَِّذينا يُرِيُدونا واْجها اّللَِّ واُأولاِئكا ُهُم اْلُمْفِلُحونا  ي ْ ( 38)وااْلِمْسِكيا وااْبنا السَِّبيِل ذاِلكا خا
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ُتْم ِمْن ِراب  لِي ارْ  ُتْم ِمْن زاكااٍة تُرِيُدونا واْجها واماا آت اي ْ بُ وا ِف أاْموااِل النَّاِس فاالا ي اْربُو ِعْندا اّللَِّ واماا آت اي ْ
 .[18، 19: الروم] ﴾اّللَِّ فاُأولاِئكا ُهُم اْلُمْضِعُفون

: جعل كتابه هدى هلم وبشرى فقال نوصف هللا املؤمنني الذي (النمل)ويف مطل  سورة 
ُت اْلقُ ﴿ ةا ( 2)ُهد ى واُبْشراى لِْلُمْؤِمِنيا ( 1)ْرآِن واِكتااٍب ُمِبٍي تِْلكا آَيا الَِّذينا يُِقيُمونا الصَّالا

ويف عطف إيتاء الزكاة على إقامة . [1 - 7: النمل] ﴾وايُ ْؤتُونا الزَّكااةا واُهْم اِبْْلِخراِة ُهْم يُوِقُنونا 
 .ا زكاة املال، كما هي سنة القرآنالصالة دليل على أهن
ةا ( 3)ُهد ى واراْْحاة  لِْلُمْحِسِنيا ﴿: قال (لقمان)ويف مطل  سورة  الَِّذينا يُِقيُمونا الصَّالا

 .[2، 1: لقمان] ﴾وايُ ْؤتُونا الزَّكااةا واُهْم اِبْْلِخراِة ُهْم يُوِقُنونا 
 . وما قيل يف اآلية السابقة يقال هنا

واالَِّذينا ُهْم لِلزَّكااِة ﴿: ن يرثون العردوسيبني أوصاف املؤمنني الذي (املؤمنني)وقال يف سورة 
 .[2: املؤمنون] ﴾فااِعُلونا 

واراْْحاِِت واِسعاْت ُكلَّ ﴿: أثناء ذكره تعاىل لقصة موسى وقومه قال (األعراف)ويف سورة 
تِناا  الَِّذينا ( 156)يُ ْؤِمُنونا شاْيٍء فاساأاْكتُ بُ هاا لِلَِّذينا ي ات َُّقونا وايُ ْؤتُونا الزَّكااةا واالَِّذينا ُهْم ِِبَيا

 .[751، 752: األعراف] ﴾ي اتَِّبُعونا الرَُّسولا النَِّبَّ اأْلُمِ يَّ 
توعد هللا املشركني، وذكر أخص أوصافهم، فكان عدم إيتاء الزكاة  (فصلت)ويف سورة 
لزَّكااةا واُهْم اِبْْلِخراِة الَِّذينا الا يُ ْؤتُونا ا( 6)واواْيل  لِْلُمْشرِِكيا ﴿: قال سبحانه. والكعر ابآلخرة

 . [1، 2: فصلت] ﴾ُهْم كااِفُرونا 
فإذا كان املؤمنون احملسنون يؤتون الزكاة وهم ابآلخرة هم يوقنون، فهؤالء ال يؤتون الزكاة 

 . وابآلخرة هم كافرون
زكاة النعس وطهارهتا من الرذائل، وعلى : وذهب بعض املعسرين إىل أن املراد ابلزكاة هنا

 ﴾قاْد أافْ لاحا ماْن ت ازاكَّى﴿، [8: الشمس] ﴾قاْد أافْ لاحا ماْن زاكَّاهاا﴿: كقوله تعاىل. الشرك رأسها
 . [72: األعلى]

 . وذلك فرار من القول ابلزكاة املالية اليت اتتهر أهنا مل تشرع إال ابملدينة
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ا، ومما ال ينعقون من أمواهلم زكاهت: ورد ابن جرير الطربي هذا القول واختار أن املعِن
 . (1)يف زكاة املال (الزكاة)اتتهار لعظ : استدل به على ذلك

بذلك  ءتياإلعطاء، وأوىل : اقرتان الزكاة ابإليتاء، واإليتاء هو: ومما يؤيد اختيار الطربي
 . هو زكاة املال

الدال على  (األمر)أهنا مل توردها بصيغة : (الزكاة)واملالحظ يف حديث السور املكية عن 
داللة مباترة، ولكنها أوردهتا يف صورة خربية ابعتبارها وصع ا أساسي ا للمؤمنني  الوجوب

، الذين يؤتون الزكاة أو الذين هم للزكاة فاعلون، والذين خصهم هللا (2)واملتقني واحملسنني
: ، كما أخرب أن تركها من خصائص املشركني[19: الروم] ﴾واُأولاِئكا ُهُم اْلُمْفِلُحونا ﴿ :ابلعالح

 .[1: فصلت] ﴾الَِّذينا الا يُ ْؤتُونا الزَّكااة﴿
وإذا كان إيتاء الزكاة من األوصاف األساسية للمؤمنني املعلحني، وتركها من األوصاف 
الالزمة للمشركني، فذلك يدل على الوجوب، إذ التحلي بصعات املؤمنني، واخلروج عن 

واآتُوا ﴿: مر يف قوله تعاىليضاف إىل ذلك األ. خصائص املشركني، أمر واجب ال نزاع فيه
 .[727: األنعام] ﴾حاقَُّه ي اْوما حاصااِدهِ 

 :لزكاة ِف العهد املكي زكاة مطلقةا
فكيف يتعق هذا . أن الزكاة فرضت يف املدينة: ولكن املعروف يف اتريخ التشري  اإلسالمي
 ؟وذكر القرآن هلا يف آايت كثرية من سوره املكية

رت يف القرآن املكي، مل تكن هي بعينها الزكاة اليت ترعت أن الزكاة اليت ذك: واجلواب
ابملدينة، وحددت نصبها ومقاديرها، وأرسل السعاة جلبايتها وصرفها، وأصبحت الدولة 

 . مسئولة عن تنظيمها

                                                 

 .احلليب. ط ،(42/81)تعسري الطربي  :انظر (1)
ْنُه َوأَق يُموا الص اَلَة َوآتُوا الز َكا﴿ :ُيستثِن من ذلك ما جاء يف اآلية األخرية من سورة املزمل (2)  ﴾ةَ َفاقـَْرُءوا َما تـََيس َر م 

وهذا على القول أبهنا مكية، كما هو مذهب بعض العلماء، ويرى آخرون أهنا مدنية، معضدين  ،[40:املزمل]
 .ها وفاصلتها عن بقية آايت السورةذلك مبضمون اآلية واختالف حجم
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الزكاة يف مكة كانت زكاة مطلقة من القيود واحلدود، وكانت موكولة إىل إميان األفراد 
فقد يكعي يف ذلك القليل من . ألخوة حنو إخواهنم من املؤمننيوأرحييتهم وتعورهم بواجب ا

 . املال، وقد تقتضي احلاجة بذل الكثري أو األكثر
 [42: اإلسراء] ﴾حاقَّه﴿: وقد استنتج بعض الباحثني من تعبريات القرآن يف السور املكية

يف اآلايت، أهنا . [42: املعارج] ﴾حاقٌّ ماْعُلوم﴿و [78: الذارايت] ﴾حاقٌّ لِلسَّاِئِل وااْلماْحُرومِ ﴿و
قد حدد مقادير معينة على أموال القادرين من املسلمني زكاة عن  ملسو هيلع هللا ىلصميكن أن تلهم أن النيب 

 .(1)أمواهلم املتنوعة
ومل تكن هناك حاجة إىل هذا . ولكن مل ينقل ما يؤيد هذا االستلهام، بل نقل ما خيالعه

ن احلق معلوم ا وليس من الضروري أال يكو . عسهم وكل ما أبيديهمالتحديد، والقوم يبذلون أن
، بل يصح أن يكون معلوم ا بتعيني املنعق نعسه، كما ذكر املعسرون، أو ملسو هيلع هللا ىلص إال بتعيني النيب

 .بتعيني العرف حسب املصلحة واحلاجة
واالَِّذينا ُهْم لِلزَّكااِة ﴿: عند قوله تعاىل (املؤمنني)قال احلافظ ابن كثري يف تعسري سورة 

األكثرون على أن املراد ابلزكاة ههنا زكاة األموال، م  أن هذه اآلية ): [2: املؤمنون] ﴾فااِعُلونا 
مكية، وإمنا فرضت الزكاة ابملدينة، يف سنة اثنتني من اهلجرة، والظاهر أن اليت فرضت ابملدينة 

قال . ظاهر أن أصل الزكاة كان واجب ا مبكةإمنا هي ذات النصب واملقادير اخلاصة، وإال فال
 . (2)([727: األنعام] ﴾واآتُوا حاقَُّه ي اْوما حاصااِدهِ ﴿: وهي مكية - تعاىل يف سورة األنعام

 .تعضده اآلايت الكثرية اليت سقناها ،وهذا الذي استظهره هنا
 :لزكاة ِف العهد املدينا

أما يف املدينة فهم مجاعة هلا أرض . كان املسلمون يف مكة أفراد ا مصادرين يف دعوهتم
صورة : فلهذا اصخذت التكاليف اإلسالمية صورة جديدة مالئمة هلذا الطور. وكيان وسلطان

التحديد والتخصيص، بعد اإلطالق والتعميم، صورة قوانني إلزامية بعد أن كانت وصااي 
تمادها على توجيهية فحسب، وأصبحت تعتمد يف تنعيذها على القوة والسلطان، م  اع

                                                 

 (.4/127)صورة مقتبسة من القرآن الكرمي أتليف دمحم عزة دروزة  -سرية الرسول  (1)
 .احلليب. ط ،(418، 1/419)تعسري ابن كثري  (2)
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فحدد الشارع األموال اليت جتب فيها، : وظهر هذا االجتاه املدين يف الزكاة. الضمري واإلميان
وتروط وجوهبا، واملقادير الواجبة، واجلهات اليت تصرف هلا وفيها، واجلهاز الذي يقوم على 

 .تنظيمها وإدارهتا
 :القرآن املدين يؤكد وجوب الزكاة ويبي بعض أحكامها

قرآن املدين فأعلن وجوب الزكاة بصيغة األمر الصريح، ودعا بصورة واضحة إىل جاء ال
ةا واآتُوا الزَّكااةا ﴿: إيتائها، فرتى يف سورة البقرة، هذه العبارة كما . [21: البقرة] ﴾واأاِقيُموا الصَّالا
 . جاء أتكيد وجوهبا بصيغ وأساليب تى

ض أهم ما جاء فيها عن الزكاة، وهي واجملال هنا فسيح، ولكِن أختار سورة واحدة لعر 
 .سورة التوبة، ألهنا من أواخر ما نزل من القرآن

 :سورة التوبة َّنوذج للقرآن املدين ِف العناية ابلزكاة
يف مطال  هذه السورة اليت أمر هللا فيها بقتال املشركني، الناكثني للعهود، الذين ضرب ( أ)

فاِإذاا اْنسالاخا ﴿: رض وخيتارون ألنعسهم، قال تعاىلهلم مهلة أربعة أتهر، يسيحون فيها يف األ
ُْم ُكلَّ  اأْلاْشُهُر احْلُُرُم فااقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيا حاْيُث واجاْدمُتُوُهْم واُخُذوُهْم وااْحُصُروُهْم وااقْ ُعُدوا ِلا

ةا واآت اُوا الزَّكااةا فاخالُّوا سابِ  بُوا واأاقااُموا الصَّالا  .[5: التوبة] ﴾يلاُهْم ِإنَّ اّللَّا غاُفور  راِحيم  ماْرصاٍد فاِإْن َتا
 .فهذه ثالثة تروط للكف عن قتال هؤالء وصخلية سبيلهم

ا رسول هللا: أوهلا  .التوبة عن الشرك، ودليله أن يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممد 
اإلسالم  إقامة الصالة املعروضة على املسلمني، وهي مظهر األميان وأعظم أركان: اثنيها

املطلوبة يف كل يوم من األايم، والعيصل بني املسلم والكافر، وهي الرابطة الدينية الروحية 
 .االجتماعية بني املسلمني

احلاجات، وملصلحة األمة العامة،  ذويإيتاء الزكاة املعروضة يف أموال األغنياء ل: اثلثها
 .سلمنيوهي الرابطة املالية االجتماعية السياسية بني مجاعة امل
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 :وبعد ست آايت من السورة نعسها قال هللا تعاىل يف تأن قوم آخرين من املشركني( ب)
ِت ِلقاْوٍم ي اْعلامُ ﴿ يِن وانُ فاصِ ُل اْْلَيا ةا واآت اُوا الزَّكااةا فاِإْخواانُُكْم ِف الدِ  بُوا واأاقااُموا الصَّالا  ﴾ونفاِإْن َتا
 .[77: التوبة]

مجاعة املسلمني، وتثبت له أخوهتم الدينية، اليت جتعله فرد ا  فال يتحقق لكافر الدخول يف
إال ابلتوبة عن الشرك  - منهم له ما هلم، وعليه ما عليهم، وتربطه هبم رابط ا ال تنعصم عراه

وتوابعه وإقامة الصلوات اليت هبا يلتقي املسلمون على طاعة هللا، ويتعارفون ويتحابون، وإيتاء 
 . ون ويتكافلونالزكاة اليت هبا يتواس

أن سنة القرآن أن : على أمر جدير ابلذكر، وهو مهنع هللا يضر بةه العلماء منذ عهد الصحاوقد نب  
 .يقرن الزكاة ابلصالة، وقلما تنعرد إحدامها عن األخرى

 . (1)إبقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، ومن مل يـَُزك   فال صالة له أمران: قال عبد هللا بن مسعود
بُوا واأاقااُموا ﴿: افرتضت الصالة والزكاة مجيع ا، مل يعرق بينهما، وقرأ: ن زيدوقال اب فاِإْن َتا

ينِ  ةا واآت اُوا الزَّكااةا فاِإْخواانُُكْم ِف الدِ  وقال . أن يقبل الصالة إال ابلزكاة أىبو ، [77: التوبة] ﴾الصَّالا
 .رق بني تيئني مجعهما هللاال أف: يعِن بذلك قوله - (2)رحم هللا أاب بكر ما كان أفقهه

 :ويف السورة ذكر هللا تعاىل عمار مساجده الذين هم أهل القبول عنده، فقال تعاىل( جـ) 
ةا واآتاى الزَّكااةا واملْا خياْ ﴿ إ َشا ِإالَّ ِإَّنَّاا ي اْعُمُر ماسااِجدا اّللَِّ ماْن آمانا اِبّللَِّ وااْلي اْوِم اْْلِخِر واأاقااما الصَّالا

 .[79: التوبة] ﴾عاساى ُأولاِئكا أاْن ياُكونُوا ِمنا اْلُمْهتاِدينا اّللَّا ف ا 
حى يؤمنوا ويقيموا الصالة ويؤتوا  - وإن عمروا مساجده - للقبول عنده فلم جيعلهم أهال  

 .الزكاة
ة الذين ال يؤدون ويف السورة ذكر هللا تعاىل وعيده الشديد لكانزي الذهب والعض( د) 

 : عاىلقال تمنها حق هللا، 

                                                 

 .يف الكبري وله إسناد صحيحرواه الطرباين  (:2148)م  اجملاهليثمي يف  قال، و (70/701)رواه الطرباين  (1)
 .املعارف. ط ،(72/751)تعسري الطربي  (2)
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ْرُهْم بِعاذااٍب أالِيٍم ﴿ واالَِّذينا ياْكِنُزونا الذَّهابا وااْلِفضَّةا واالا يُ ْنِفُقون اهاا ِف ساِبيِل اّللَِّ ف اباشِ 
ن اْزُُتْ ( 34) ا ماا كا ِر جاهانَّما ف اُتْكواى ِِباا ِجبااُهُهْم واُجُنوبُ ُهْم واظُُهورُُهْم هاذا هاا ِف نا ي اْوما َُيْماى عالاي ْ
ُتْم تاْكِنُزونا أِلا    .[15، 12: التوبة] ﴾نْ ُفِسُكْم فاُذوقُوا ماا ُكن ْ

إمنا عظم الوعيد يف الباب، ملا يف جبالت العباد من الشح على املال والبخل : قال العلماء
 .(1)به، فإذا خافوا من عظيم الوعيد النوا يف أداء الطاعة

وكان هذا ... ا، وفيها الصدقاتويف السورة بيان لألتخاص واجلهات اليت تصرف هل( هـ)
البيان رد ا على الطامعني الشرهني الذين سال لعاهبم لألخذ من أموال الزكاة بغري حق، قال 

هاا ِإذاا ُهْم ﴿: تعاىل ِإْن ملْا يُ ْعطاْوا ِمن ْ هاا راُضوا وا قااِت فاِإْن ُأْعطُوا ِمن ْ ُهْم ماْن ي اْلِمُزكا ِف الصَّدا واِمن ْ
ُهُم اّللَُّ واراُسولُُه واقاالُوا حاْسبُ ناا اّللَُّ سايُ ْؤتِيناا اّللَُّ ِمْن ( 58)ياْسخاطُونا  والاْو أان َُّهْم راُضوا ماا آَتا

هاا ( 59)فاْضِلِه واراُسولُُه ِإنَّ ِإىلا اّللَِّ رااِغُبونا  ِإَّنَّاا الصَّداقااُت لِْلُفقارااِء وااْلماسااِكِي وااْلعااِمِليا عالاي ْ
 لَّفاِة قُ ُلوبُ ُهْم واِف الر ِقااِب وااْلغاارِِميا واِف ساِبيِل اّللَِّ وااْبِن السَِّبيِل فارِيضاة  ِمنا اّللَِّ وااّللَُّ وااْلُمؤا 

 . [20 - 59: التوبة] ﴾عاِليم  حاِكيم  
وهبذه اآلية احلامسة قط  هللا أطماع الطامعني، وسد أفواه الشرهني، ومل جيعل توزي  الزكاة 

لرغبة طام ، أو هوى حاكم، بل توىل قسمتها بنعسه على مصارفها الثمانية، ومن أعدل تبع ا 
 من هللا فيما قسم؟ 

 .[50: املائدة] ﴾واماْن أاْحساُن ِمنا اّللَِّ ُحْكم ا ِلقاْوٍم يُوِقُنونا ﴿
ة مما يبني لنا أن الزكا (العاملني عليها)ويف اآلية داللة على أن الزكاة جتىب وتصرف بواسطة 

 .كما سنعصل ذلك بعد - تتوالها احلكومة ال األفراد
وااْلُمْؤِمُنونا وااْلُمْؤِمنااُت ﴿: ويف السورة بيان ملقومات اجملتم  املؤمن، إذ يقول تعاىل( و) 

ةا  هاْونا عاِن اْلُمْنكاِر وايُِقيُمونا الصَّالا ْعُروِف واي ان ْ ُمُرونا اِبْلما وايُ ْؤتُونا الزَّكااةا ب اْعُضُهْم أاْولِيااُء ب اْعٍض َيْا
ُ ِإنَّ اّللَّا عازِيز  حاِكيم   ُُهُم اّللَّ فجعل هللا الزكاة . [17: التوبة] ﴾وايُِطيُعونا اّللَّا واراُسولاُه ُأولاِئكا ساي اْرْحا

 :أحد املقومات اليت يتميز هبا املؤمنون عن املنافقني، الذين وصعهم هللا قبل ذلك آبايت بقوله

                                                 

 .842ـص 4أحكام القرآن البن العريب قسم  (1)
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ْعُروِف  اْلُمنااِفُقونا ﴿ هاْونا عاِن اْلما ُمُرونا اِبْلُمْنكاِر واي ان ْ وااْلُمنااِفقااُت ب اْعُضُهْم ِمْن ب اْعٍض َيْا
 . [21: التوبة] ﴾واي اْقِبُضونا أاْيِدي اُهْم ناُسوا اّللَّا ف اناِسي اُهْم ِإنَّ اْلُمنااِفِقيا ُهُم اْلفااِسُقونا 

(. أي تركه هلم وصخليه عنهم)نسيان هللا فهؤالء يقبضون أيديهم حرص ا وُتح ا، فاستحقوا 
، فاستحقوا أن يرمحهم هللا أما أولئك املؤمنون فيبسطون أيديهم بذال    .وإمياان 

: ويف السورة خاطب هللا رسوله، وكل من يقوم أبمر األمة من بعده، فقال عز وجل( ز)
يِهْم ِِبا ﴿ ُرُهْم واتُ زاكِ  ُمْ  اُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ  تاكا ساكان  ِلا : التوبة] ﴾واصالِ  عالاْيِهْم ِإنَّ صاالا

701].  
 على األموال ﴾ِمنْ ﴿أدخل : ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ﴿: قال املعسرون يف هذه اآلية

 .للتبعيض، ألن الصدقة املعروضة ليست مجي  املال، وإمنا هي جزء منه
على أجناس املال كلها،  مل يقل من ماهلم، ليكون مشتمال  و ... ﴾ِمْن أاْموااِلِِمْ ﴿: وإمنا قال
 .مني كما عليه مجهور أهل التعسرييعود إىل كافة املسل ﴾أاْموااِلِِمْ ﴿والضمري يف 

 .(1)وهذا دليل على وجوب األخذ من أموال مجي  املسلمني، الستوائهم يف أحكام الدين
، كما صدقت ذلك السنة والتطبيق واآلية تدل على أن الزكاة أيخذها اإلمام أو انئبه

 .(أداء الزكاة)وسنعصل ذلك يف ابب . العملي للخلعاء الراتدين
إهنا خطاب : بكر بظاهر هذه اآلية، وقالواأيب وقد تعلق املتمردون املانعون للزكاة يف عهد 

 . فيقتضي بظاهره اقتصاره عليه، فال أيخذ الصدقة سواه ملسو هيلع هللا ىلصللنيب 
 .العلماء عليهم هذه الشبهة الواهية، وهذا الزعم الساقط، كما سنبني ذلك قريب اوقد رد 

إن الصدقة يف اآلية املذكورة ال تعِن الزكاة، فهي واردة فيمن صخلف : وقال بعض العلماء
صاحل ا وآخر سيئ ا، فالضمري عائد إليهم، والصدقة املأخوذة  عن غزوة تبوك، ممن خلط عمال  

هبم، فهي كصدقة النعل، وهي خاصة هبم كما يشعر به السياق، وليس مما منهم لتكعري ذنو 
تكون العربة فيه بعموم اللعظ ال خصوص السبب عند األصوليني، وأما الواجبة فهي ال 

                                                 

 .من سورة التوبةيف تعسري اآلية جمم  البيان للطربسي  تعسري: انظر (1)
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 (1)صخصهم، وال يصلح صخلعهم سبب ا هلا، ألن الزكاة من حق اإلسالم، ال من موجبات اجلناايت
 . (2)ن عدد من أهل التأويلوهذا هو اختيار الطربي، ونقله ع

ومجهور السلف . (الزكاة): ولكن رجح كثري من املعسرين أن املراد ابلصدقة يف اآلية
واخللف استدلوا هبا على مجلة أحكام يف ابب الزكاة، مما يدل على أن السياق غري مان  من 

يس الزم ا إال بدليل، إرادة الزكاة على سبيل االستئناف، إذ ارتباط اآلية مبا قبلها وما بعدها ل
 .(3)عن ابن عباس، وهو قول عكرمة فيما ذكر القشريي يوهذا مرو 

ا مناسب ا لالرتباط ذكره  ، وهو أن الزكاة كانت واجبة عليهم، الرازيعلى أن هناك وجه 
أمر هللا رسوله أن أيخذها منهم، حيث : فلما اتبوا من صخلعهم، وحسن إسالمهم، وبذلوا الزكاة

 .(4)كاة من بعض املنافقنيمل تقبل الز 
 .على أن خصوص سببها ال ينايف عموم لعظها، كما هو الصحيح عند األصوليني

د  يق ابآلية، : (الزكاة)وأبرز دليل على أن املراد هبا  استدالل املانعني هلا يف عهد الص  
حد ومل يرد عليهم أ - كما ذكران وسنذكره بعد - وتشبثهم أبن اخلطاب فيها خاص ابلرسول

أبن اآلية يف غري الصدقة الواجبة، وكذلك  - وهم أعرف ابآلية وما نزلت فيه - من الصحابة
ولكل من يقوم ابألمر من  ملسو هيلع هللا ىلصإن اخلطاب عام للنيب : علماء األمة من بعدهم، وكل ما قالوه

 .(5)بعده

                                                 

 .(4/270)الروض النضري  (1)
 .املعارف. ط ،(252 – 72/252)تعسري الطربي  (2)
 ، وأحكام القرآن البن العريب(192، 4/195)تعسري ابن كثري  :، وانظر يف ذلك(9/422)تعسري القرطيب  (3)

ويل للقامسي وما بعدها، وحماسن التأ (72/711)، والتعسري الكبري للعخر الرازي 889 - 881ـص
(9/1451). 

 .راج  تعسري الرازي والقامسي املذكورين (4)
 .ابن كثري والقامسي املذكورين تعسري: انظر (5)
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لبعض فتيان بِن  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ما قاله ا ؛(الزكاة): ومن القرائن على أن املراد ابلصدقة يف اآلية
إهنا ال حتل آلل دمحم، إمنا هي أوساخ : "هاتم ممن طلب منه أن يوليه على عمالة الزكاة فقال

 .(1)"الناس
ُرُهْم ﴿: فهذه العبارة اجملازية التصويرية تومئ إىل العالقة بينها وبني قوله تعاىل يف اآلية ُتطاهِ 

يِهمْ   .[701 :التوبة] ﴾واتُ زاكِ 
كان النيب : قال عن عبد هللا بن أيب أوىف ،يف صحيحهومما يقوى ذلك أيض ا ما رواه مسلم 

اللهم صل على آل أيب ": بصدقته فقالأيب إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم، فأاته  ملسو هيلع هللا ىلص
 .(2)"أوىف

. ﴾واصالِ  عالاْيِهم﴿: فيعهم منه أن هذا تطبيق من الرسول الكرمي ألمر ربه يف اآلية الكرمية
 .ادع هلم: أي

 .ومن اآلية استدل كافة العلماء على أنه ينبغي لإلمام أو انئبه أن يدعو ملعطى الزكاة
عن الزكاة، وهي متثل بوجه عام اجتاه القرآن املدين، يف  (التوبة)ذلك أهم ما جاء يف سورة 

 .أتكيد وجوب الزكاة وبيان أهم أحكامها
القرآن ال ينال الرب، وال يستحق وصف األبرار الصادقني وال يدخل  إن اإلنسان يف نظر

 .يف زمرة املتقني، وال ينتظم يف سلك املؤمنني إال إبيتاء الزكاة
 .بغري الزكاة ال يعارق املشركني، الذين ال يؤتون الزكاة وهم ابآلخرة هم كافرون

 .وال ينعقون إال وهم كارهونوبغري الزكاة ال يتميز من املنافقني الذين يقبضون أيديهم، 
واراْْحاِِت واِسعاْت ُكلَّ ﴿: أن يكتبها ملانعي الزكاة أىبوبغري الزكاة ال يستحق رمحة هللا اليت 

تِناا يُ ْؤِمُنون ا لِلَِّذينا ي ات َُّقونا وايُ ْؤتُونا الزَّكااةا واالَِّذينا ُهْم ِِبَيا  .[752: األعراف] ﴾شاْيٍء فاساأاْكتُ بُ ها

                                                 

 .املطلب بن ربيعة بن احلارثعن عبد ، (71579)محد ، وأ(7014)الزكاة مسلم يف رواه  (1)
 .عن عبد هللا بن أيب أوىف، يف الزكاةالمها ك،  (7019)مسلم و  ،(7289)البخاري رواه : متعق عليه (2)
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ِإَّنَّاا والِيُُّكُم اّللَُّ واراُسولُُه واالَِّذينا ﴿ :اة ال يستحق والية هللا وال رسوله وال املؤمننيوبغري الزك
ةا وايُ ْؤتُونا الزَّكااةا واُهْم رااِكُعونا  واماْن ي ات اوالَّ اّللَّا واراُسولاُه ( 55)آماُنوا الَِّذينا يُِقيُمونا الصَّالا

 .[52، 55: املائدة] ﴾با اّللَِّ ُهُم اْلغاالُِبونا واالَِّذينا آماُنوا فاِإنَّ ِحزْ 
والاي اْنُصرانَّ اّللَُّ ماْن ي اْنُصُرُه ِإنَّ ﴿: وبغري الزكاة ال يستحق نصر هللا الذي وعد به من نصره

ةا واآت اُوا الزَّ ( 44)اّللَّا لاقاِويٌّ عازِيز   كااةا واأاماُروا الَِّذينا ِإْن ماكَّنَّاُهْم ِف اأْلاْرِض أاقااُموا الصَّالا
ّلِلَِّ عااِقباُة اأْلُُمور  .[27، 20: احلج] ﴾اِبْلماْعُروِف وان اهاْوا عاِن اْلُمْنكاِر وا
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 :السنة تؤكد وتبي ما أمجله القرآن
القرآن دستور اإلسالم ومرجعه األساسي، هلذا اتتمل على القواعد الكلية، واملبادئ 

ت إال فيما خيشى أن تضطرب فيه اآلراء، وتضل عنه العامة، ومل يتعرض للجزئيات والتعصيال
 .األهواء

تعسر ما أهبمه، وتعصل ما أمجله، : أما السنة فهي البيان القويل، والتطبيق العملي للقرآن
: وقد قال تعاىل. وحتدد ما أطلقه، وصخصص ما عممه، وفق ا ملا فهم الرسول املعصوم عن ربه

ا لِلنَّاِس ماا نُ زِ لا ِإلاْيِهمْ واأانْ زاْلناا ِإلاْيكا الذ ِْكرا ﴿  . [22: النحل] ﴾لِتُ ب ايِ 
ويف الزكاة جاءت السنة بتأكيد ما جاء به القرآن من وجوب الزكاة، وذلك منذ العهد 

 . املكي
طالب املتحدث ابسم املسلمني املهاجرين إىل احلبشة خياطب النجاتي أيب جند جععر بن 
 . (1)وأمران ابلصالة والزكاة والصيام: ه، ويقول له فيما قال لملسو هيلع هللا ىلصوخيربه عن النيب 

واملراد بذلك مطلق الصالة والصيام والزكاة، ال الصلوات اخلمس، وال صيام رمضان، وال 
 . (2)الزكاة املخصوصة ذات النصب واحلول؛ إذ أن هذه العرائض احملددة مل تكن ترعت بعد

لتحديد نصبها ومقاديرها : ا للحديث عن فريضة الزكاةرحب   أما يف املدينة فقد كانت جماال  
وتروطها، ولبيان مكانتها، والرتغيب يف أدائها، والرتهيب من منعها، وإلعطاء الصور العملية 

 .لتنعيذها
* * * 

                                                 

وصححه األلباين يف فقه ، (4420)الزكاة خزمية يف وابن إسناده حسن، : ، وقال خمرجوه(7120)رواه أمحد ( 1)
 .عن جععر بن أيب طالب، (712 صـ)السرية 

 .(1/717)فتح الباري  (2)
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 :صب الزكاة ومقاديرهاة لنُ نَّ حتديد السُ 
قدار الواجب جاءت السنة ببيان األموال اليت جتب فيها الزكاة، ونصاب كل منها، وم

فيها، وفصلت القول يف األتخاص واجلهات اليت تصرف هلا وفيها الزكاة، وهي املذكورة يف 
ولكن الذي  - ، وسنعصل القول يف ذلك كله فيما بعد[20: التوبة] ﴾...ِإَّنَّاا الصَّداقااتُ ﴿: آية

 .دةو يهمنا معرفته هنا هو اتريخ فرض هذه الزكاة ذات النصب واملقادير احملد
قد عرفنا أن الزكاة املطلقة غري املقدرة فرضت يف مكة، كما اخرتانه ورجحه كثري من ف

وعرفنا أن القرآن املدين أكد وجوب . األمة، وكما دلت عليه آايت القرآن وأحاديث الرسول
الزكاة، وفصل بعض أحكامها، وأن السنة هي اليت تولت تعصيل ما أمجله القرآن، وبينت 

يف أي : حلدود، فمى وق  هذا التحديد يف العهد املدين؟ أو بعبارة أخرىالنصب واملقادير وا
 ؟سنة بعد اهلجرة وق  فرض الزكاة احملدودة

قبل فرض رمضان، وإليه : أهنا فرضت يف السنة الثانية من اهلجرة، قيل: املشهور املتعامل
 .الروضة من (السري)يف ابب  النوويأتار 

بن خزمية والنسائي وابن ماجة واحلاكم من حديث قيس ويعكر عليه ما ثبت عند أمحد وا
بصدقة العطر قبل أن تنزل الزكاة مث نزلت فريضة  ملسو هيلع هللا ىلصأمران رسول هللا : بن سعد بن عبادة قال

 .احلديث (1)الزكاة
وهو دال على أن فرض صدقة العطر كان قبل فرض الزكاة، . إسناده صحيح: قال احلافظ

وقد اتعقوا على أن صيام رمضان إمنا فرص بعد اهلجرة، . بعد فرض رمضانفيقتضي وقوعها 
 .(2)ألن اآلية الدالة على فرضيته مدنية بال خالف

أن فرض الزكاة كان يف السنة التاسعة من اهلجرة، وقوى : وجزم ابن األثري يف اترخيه
نزلت آية الصدقة ملا : بعضهم ما ذهب إليه مبا وق  يف قصة ثعلبة بن حاطب املطولة فعيها

                                                 

واحلاكم ، (7949)ن ماجه ، واب(4501)إسناده صحيح، والنسائي : وقال خمرجوه ،(41921)أمحد رواه  (1)
عن قيس  ،(4501)وصححه األلباين يف صحيح وضعيف النسائي م يف الزكاة، ثالثته، وصححه، (7/270)

 .بن سعد
 .(1/717)فتح الباري  (2)
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واجلزية إمنا وجبت . ما هذه إال جزية، وأخت اجلزية: فقال. أيخذها منه عامال   ملسو هيلع هللا ىلصبعث النيب 
 .يف التاسعة، فتكون الزكاة يف التاسعة

 .(1)ولكن احلديث ضعيف ال حيتج به: قال يف العتح
نس يف قصة ضمام بن واستدل احلافظ على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حبديث أ

عدة اجلواب يف  يصدقهوينشده هللا أن  ملسو هيلع هللا ىلصالذي جاء يسأل النيب ( يف الصحيحني)ثعلبة 
هلل أمرك أن أتخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على أنشدك هللا، آ: أمور كان منها

 التاسعة بعث العمال وإمنا الذي وق  يف. وكان قدوم ضمام سنة مخس. (2)"نعم" :فقرائنا؟ قال
 . ألخذ الصدقات، وذلك يستدعى تقدم فرضية الزكاة قبل ذلك

اليت رد هللا هبا على الطامعني الذين إذا أعطوا منها  ﴾ِإَّنَّاا الصَّداقااتُ ﴿: على أن آية
صلى رضوا، وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون، وهم املنافقون الذين طعنوا يف قسمة النيب 

هذه اآلية تدل على أن الزكاة كانت قائمة ومنعذة فعال ، وأن  - للصدقات سلمهللا عليه و 
 .كان يتوىل أمرها وتوزيعها، وذلك قبل نزول هذه اآلية بال ريب  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

* * * 
 :الزكاة بعد الصيام

سالمية والذي يتبني لنا من جمموع األخبار واآلاثر، والنظر يف اتريخ تشري  العرائض اإل
أن الصلوات اخلمس كانت أول ما فرض على املسلمني، وذلك يف مكة ليلة اإلسراء  : املعروفة

انية، وفرضت معه زكاة العطر، كما هو متعامل، مث فرض بعدها الصيام ابملدينة يف السنة الث
ل مث فرضت الزكاة يف األموا. للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكني يف يوم العيد طهرة

حامس ا على تعيني  أعين الزكاة احملدودة ذات النصب واملقادير، إال أننا ال جند دليال  . بعد ذلك
صلى ويف حديث ضمام بن ثعلبة الذي وفد على الرسول . السنة اليت وق  فيها هذا التحديد

 يف السنة اخلامسة ما يرجح أن الزكاة كانت معروضة معروفة قبل قدومه، كما هللا عليه وسلم
 .ذكر احلافظ ابن حجر

                                                 

ا: (11ـص)بل قال يف صخريج الكشاف  (1)  .ضعيف جد 
 .مالك عن أنس بن، (292)وأبو داود يف الصالة  ،(21)العلم البخاري يف رواه  (2)
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صلى هللا إن هللا بعث نبيه : عن ابن عباس قال ،ما رواه الواليب (العروع)ذكر ابن معلح يف 
، بشهادة أن ال إله إال هللا فلما صدقوا هبا زادهم الصالة، فلما صدقوا هبا زادهم عليه وسلم

فلما صدقوا به زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا هبا زادهم احلج، 
ْلُت لاُكْم ِديناُكْم واأامْتاْمُت عالاْيُكْم نِْعماِِت ﴿: مث أكمل هلم دينهم، فقال. اجلهاد اْلي اْوما أاْكما

ما ِدين ا ْسالا سألة يف م (الواضح)وكذلك ذكر ابن عقيل يف . [1: املائدة] ﴾واراِضيُت لاُكُم اإْلِ
 .(1)أن الزكاة بعد الصوم: النسخ

* * * 
 :لزكاة اثلثة دعائم اإلسالما

يف املدينة فرضية الزكاة وبني مكاهنا يف دين هللا، وأهنا أحد األركان  ملسو هيلع هللا ىلصأكد النيب 
األساسية هلذا الدين، ورغب يف أدائها ورهب من منعها أبحاديث تى، وأساليب متنوعة، 

 - أنه سأل: حبسن السؤال تقرأ يف حديث جربيل املشهور حني جاء يعلم املسلمني دينهم
، وتقيم الصالة، تعبد هللا وال تشرك بهاإلسالم أن : "ملسو هيلع هللا ىلصما اإلسالم؟ فقال النيب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 . (2)"وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان
بِن اإلسالم على مخس تهادة أن ال إله إال هللا وأن : "ويف حديث ابن عمر املشهور

ا  رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ملن استطاع إليه حممد 
 . (3)"سبيال  

يف هذين احلديثني وغريمها أن أركان اإلسالم مخسة، بدأها ابلشهادتني،  ملسو هيلع هللا ىلصأعلن الرسول 
 . وثناها ابلصالة، وثلثها ابلزكاة

اثلثة دعائم اإلسالم، اليت ال يقوم بناؤه إال هبا،  - كما هي يف القرآن - فالزكاة يف السنة
 . وال يرتكز إال عليها

                                                 

واملروزي يف تعظيم  ،(74/455)اثنية، ورواه الطرباين يف الكبري . ط (179، 4/171)العروع يف العقه احلنبلي  (1)
رواه الطرباين وفيه عبد هللا بن صاحل، قيل : ، عن ابن عباس، وقال اهليثمي يف جمم  الزوائد(7/154)قدر الصالة 

 (.1/145)ثقة مأمون، وقد ضعف : فيه
 .هريرة عن أيبا يف اإلميان، المهك( 8)، ومسلم (50)البخاري رواه : عليه متعق (2)
 . بن عمرعن عبد هللاا يف اإلميان، المهك،  (72)مسلم و  ،(9)البخاري رواه : متعق عليه (3)
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يف بعض األحيان بذكر بعض هذه األركان اخلمسة دون بعض، بيد  ملسو هيلع هللا ىلصوقد يكتعي النيب 
 . أن الصالة والزكاة كانتا دائم ا يف مقدمة ما أيمر به، ويدعو إليه، ويباي  عليه

بن جبل إىل  (1)بعث معاذ ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب : ابن عباس يف الصحيحنيومن ذلك حديث 
فادعهم إىل تهادة أن ال إله إال هللا،  ،(2)إنك أتتى قوم ا من أهل الكتاب: "اليمن فقال له

وأىن رسول هللا، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل 
فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم . (3)أطاعوك لذلك يوم وليلة، فإن هم
م فإنه واتق دعوة املظلو  (5)، فإن هم أطاعوك لذلك فإايك وكرائم أمواهلم(4)فرتد على فقرائهم

 .(6)"ليس بينها وبني هللا حجاب
قام مقام وإمنا اقتصر على الصالة والزكاة لشدة اهتمام الشارع هبما، وخاصة إذا كان امل

بُوا واأاقااُموا ﴿: كما يف قوله تعاىل (7)الدعوة إىل اإلسالم، فيكتعي هبما م  الشهادة فاِإْن َتا
ينِ  ةا واآت اُوا الزَّكااةا فاِإْخواانُُكْم ِف الدِ   .[77: التوبة] ﴾الصَّالا

وقد دل احلديث على بعث السعاة الذين يقومون جبم  الزكاة وتعريقها، وأن الزكاة من 
: التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ﴿: تأهنا أن تؤخذ ال أن ترتك لألفراد وحدهم، وهو أتييد آلية

701]. 

                                                 

ان ذلك سنة ك: قيلبخاري يف أواخر املغازي، و كان بعثه سنة عشر قبل حج النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما ذكره ال: قال الشوكاين (1)
واتعقوا على أنه مل يزل ابليمن إىل أن قدم يف عهد .. بعثه عام العتح سنة مثان: وقيل.. تس  عند منصرفه من تبوك

 (75/)2 :نيل األوطار)أو قاضيا ؟ فجزم ابن عبد الرب ابلثاين والنسائي ابألول ا أيب بكر، واختلعوا هل كان والي  
 .(ة أوىلبع، طاملطبعة العثمانية املصرية

قال له ذلك تنبيه ا على أمهية الوصية لتستجم  مهته عليها؛ ألن أهل الكتاب أهل علم يف اجلملة فال يكون يف  (2)
 (.مخاطبة اجلهال من عبدة األواثنخماطبتهم ك

 .ابإلقرار بوجوهبا عليهم والتزامهم هبا أو امتثاهلم ابلععل (3)
 (.يف ذلك، وللمطابقة بينهم وبني األغنياءاكتعي بذكر العقراء لكوهنم الغالب  (4)
 .مج  كرمية، أي نعيسة فال جيوز للجايب أخذ خيار املال، لئال جيحف ابملالك إال برضاه: الكرائم (5)
 .ـسبق صخرجيه ص (6)
أن ذلك تقصري من بعض الرواة، فتعقب أبنه يعضي إىل ارتعاع الثقة بكثري من : أما ما أجاب به ابن الصالح (7)

 .(2/772) نيل األوطار. حاديث النبوية الحتمال الزايدة والنقصاناأل
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على إقام الصالة، وإيتاء  ملسو هيلع هللا ىلصابيعت النيب : عن جرير بن عبد هللا قال ،ويروى البخاري
 .(1)الزكاة، والنصح لكل مسلم

أمرت أن أقاتل الناس حى : "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،ويف حديث ابن عمر يف الصحيحني
ا رسول هللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة   .احلديث (2)"...يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممد 

الوثنيون من العرب، الذين نكثوا العهود وتعدوا احلدود، ومل يعد إىل : واملراد ابلناس هنا
سبيل، إذ مل يكن هلم دين يردعهم، وال قانون يهيمن عليهم، وال حاكم أيمترون مساملتهم من 

بد من تطهريها من رجس ض العرب حرم اإلسالم ومعقله، فالقد أراد هللا أن تكون أر و . أبمره
 .الشرك، ورواسب اجلاهلية العمياء املتجربة يف األرض

من فارق الدنيا على : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال - عند البزار - ويف حديث أنس 
 .(3)"اإلخالص هلل وعبادته ال يشرك به، وأقام الصالة وآتى الزكاة، فارقها وهللا عنه راض

وهو دين هللا الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن رهبم قبل هرج األحاديث، : قال أنس 
بُوا ﴿: هللا تعاىلوتصديق ذلك يف كتاب هللا يف آخر ما أنزل، قال . واختالف اهلواء فاِإْن َتا

ةا واآت اُوا الزَّكااةا فاخْ   .[5: التوبة] سبيلهم﴾ واالواأاقااُموا الصَّالا
: مث قال يف آية أخرى. توبتهم خل  األواثن، وعبادة رهبم، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة: قال 

ةا واآت اُوا الزَّكااةا فاِإْخواا﴿ بُوا واأاقااُموا الصَّالا ينِ فاِإْن َتا  .(4)[77: التوبة] ﴾نُُكْم ِف الدِ 
* * * 

 :التحذير الشديد من منع الزكاة

                                                 

 .عن جرير بن عبد هللا، (52)مسلم يف اإلميان ، و (7207)البخاري يف الزكاة رواه : متعق عليه (1)
 .عن عبد هللا بن عمر ،اإلميانيف ، كالمها (44)مسلم و  ،(45)البخاري رواه : متعق عليه (2)
وصحح إسناده، وقال ( 4/117)، واحلاكم يف التعسري (10)، وابن ماجه يف املقدمة (2542)رواه البزار  (3)

وحسن إسناده، وضعف ( 4744)والضياء يف املختارة  ،صدر اخلرب مرفوع وسائره مدرج فيما أرى: الذهيب 
 (.5117)، وضععه األلباين يف ضعيف اجلام  (7/74)إسناده البوصريي يف زوائد ابن ماجه 

 .(419 – 4/412) ري ابن كثريتعس (4)



 82 

الزكاة ابلعذاب الغليظ يف اآلخرة؛ لينبه هبذا  يمانع ملسو هيلع هللا ىلصأنذر الرسول : ويف أحاديث أخرى
 الوعيد القلوب الغافلة، وحيرك النعوس الشحيحة إىل البذل، ويسوقها بعصا الرتغيب والرتهيب

ا  .إىل أداء الواجب طوع ا، وإال سيقت إليه بعصا القانون وسيف السلطان كره 
* * * 

 :العذاب األخروي
فلم يؤد   زكاته،  من آاته هللا ماال  " :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : هريرة قالأيب عن  ،روى البخاري

يعِن  - لقيامة، مث أيخذ بلهزمتيهمثل له يوم القيامة تجاع ا أقرع، له زبيبتان، يَُطو  قُه يوم ا
َّ الَِّذينا ي اْبخاُلونا ﴿: اآلية ملسو هيلع هللا ىلصمث تال النيب  ".أان مالك، أان كنزك: مث يقول - بشدقيه واالا َياْساَبا

لُ  ُْم ساُيطاوَُّقونا ماا َبِا ُْم باْل ُهوا شارٌّ ِلا ر ا ِلا ي ْ ُ ِمْن فاْضِلِه ُهوا خا ُهُم اّللَّ آل ] ﴾وا بِِه ي اْوما اْلِقيااماةِ ِباا آَتا

 . (1)[790: عمران
: الزبيبتان. الذي ال تعر له، لكثرة مسه، وطول عمره: واألقرع... احلية الذكر: الشجاع

 .نقطتان سوداوان فوق العينني وهو أخبث احليات
حقها إال  ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤد  ى: "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  ،وروى مسلم عنه

َى عليها يف انر جهنم، فيكوى هبا جنبه وجبهته وظهره،  ُجعلت له يوم القيامة صعائح، مث ُأمحْ 
يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حى يقضى بني الناس فريى سبيله، إما إىل اجلنة وإما 

تطؤه أبظالفها، وما من صاحب بقر وال غنم ال يؤدى حقها إال أُت َى هبا يوم القيامة . إىل النار
وتنطحه بقروهنا، كلما مضى عليه أخراها ُرد ت عليه أوالها، حى حيكم هللا بني عباده يف يوم 

 .(2)"مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار . كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون
 :ية ملن منع الزكاةالعقوبة الدنيو 

بل هددت ابلعقوبة . ب األخروي ملن مين  الزكاةالوعيد ابلعذا ومل تقف السنة عند حد   
 . كل من يبخل حبق هللا وحق العقري يف ماله - الشرعية والقدرية - الدنيوية

                                                 

 .عن أيب هريرةيف الزكاة،  االمهك،  (4294)النسائي و  ،(7201)البخاري رواه  (1)
 .، عن أيب هريرة(891) يف الزكاةمسلم رواه  (2)
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ما من  قوم الزكاة إال : "ملسو هيلع هللا ىلصيقول  - اليت يتوالها القدر األعلى - ويف العقوبة القدرية
 . اعة والقحطوهي اجمل - مج  سنة - (1)"ابتالهم هللا ابلسنني
ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء، ولوال البهائم مل : "ويف حديث اثن

 . (2)"ميطروا
 .(3)"إال أفسدته ماال   - الزكاة: أو قال - ما خالطت الصدقة: "ويف حديث آخر
 :مل معنيي كما قال املنذريتوهذا احلديث َي

ما تركت يف مال ومل صخرج منه إال كانت سبب ا يف  - مبعِن الزكاة - أن الصدقة: األول
ما تلف مال يف بر وال حبر إال : "ويشهد هلذا املعِن ما روى يف حديث آخر. هالكه وفساده
 .(4)"حببس الزكاة
وهبذا فسر اإلمام . أن الرجل أيخذ الزكاة وهو غِن عنها، فيضعها م  ماله، فيهلكه: الثاين

 .(5)أمحد
 :ملانع الزكاة العقوبة الشرعية

صلى هللا جاء قوله  - اليت يتوالها احلاكم أو وىل األمر - ويف العقوبة الشرعية القانونية
من أعطاها مؤجتر ا فله أجره، ومن منعها فإان آخذوها وتطر ماله، : "يف الزكاة عليه وسلم

 .(1)"ات ربنا، ال حيل آلل دمحم منها تيءعزمة من عزم

                                                 

 .بريدة بن احلصيبعن ، (701)الصحيحة  وصححه األلباين يف، (2511)رواه الطرباين يف األوسط  (1)
أللباين يف صحيح ابن ماجه وحسنه ا ،يف العنتكالمها ، وصححه، (2/594)احلاكم ، و (2078)رواه ابن ماجه  (2)

 .عن ابن عمر ،(1422)
 يف مسنده احلميديو  ،(4/868) زكاةالبيهقي يف ال، و (888) -كما يف كشف األستار  -البزاررواه  (3)

: الرمحن اجلمحي قال أبو حامترواه البزار وفيه عثمان بن عبد : (4348)م  اجملقال اهليثمي يف و  ،(832)
  .ن عائشةع، (9662)يف الضعيعة  وضععه األلباين، يكتب حديثه وال حيتج به

رواه الطرباين (: 1/21)جمم  الزوائد  اهليثمي يف ، وقال(79)ويف مسند الشاميني ، (12)يف الدعاء  رواه الطرباين (4)
 .بن الصامت عن عبادة ،منكر: (515) يف الضعيعة األلباين قاليف األوسط وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف، و 

 (.7/108) الرتغيب والرتهيب (5)
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  :مجلة مبادئ هامة ِف ابب الزكاةتضمن هذا احلديث الكرمي 
أن األصل يف الزكاة أن يعطيها املسلم مؤجتر ا، أي طالب ا األجر، وحمتسب ا الثواب : أحدها

 .عند هللا تعاىل، ألنه يتعبد هلل أبدائها، فمن فعل ذلك فله أجره، ومثوبته عند ربه
خذ منه وتأنه، بل تؤ أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا، ومن  الزكاة مل يرتك : الثاين

الدولة، وزيد على ذلك فعوقب أبخذ نصف ماله تعزير ا وأتديب ا  قهر ا، بسلطان الشرع، وقوة
 .ملن كتم حق هللا يف ماله، وردع ا لغريه أن يسلك سبيله

، ولكن ال دليل على النسخ، وال (2)إن هذا كان يف ابتداء اإلسالم مث نسخ: وقد قيل
ينعذها حيث يرى . أن هذه عقوبة معوضة إىل تقدير اإلمام: راهوالذي أ. يثبت ابالحتمال

وسنعود هلذه املسألة يف ابب . لزجرهم غري هذا متادى الناس يف من  الزكاة، ومل جيد سبيال  
 .(أداء الزكاة)

أن هذا التشديد يف أمر الزكاة إمنا هو لرعاية حق العقراء واملستحقني الذين فرض : الثالث
. ءتيوآله، فليس هلم نصيب يف هذه الزكاة وال حيل هلم منها  ملسو هيلع هللا ىلص، وأما النيب هللا هلم الزكاة

على خالف ما عرف يف الصدقات عند اليهود، حيث كان ُعشرها خمصص ا آلل هارون 
وكان جزء آخر منها يصرف إىل أصحاب  ،الذين كانوا كهاان  ابلنسل والوراثة (الالويني)

 .(3)املناصب الدينية
 :قتال املمتنعي من أداء الزكاة

ومل يقف اإلسالم عند عقوبة مان  الزكاة ابلغرامة املالية، أو بغريها من العقوابت التعزيرية، 
ومل . بل أوجب سل السيوف وإعالن احلرب على كل فئة ذات توكة تتمرد على أداء الزكاة

ألن الدم ؛ يانتها واحملافظة عليهايبال يف سبيل ذلك بقتل األنعس، وإراقة الدماء اليت جاء لص

                                                 

واحلاكم  ،(4222)والنسائي  ،(7515)وأبو داود إسناده حسن، : وقال خمرجوه ،(40072)رواه أمحد  (1)
 .عن هبز بن حكيم، (7201)وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود ، ثالثتهم يف الزكاة، وصححه، (7/181)

 .112ورد عليه النووي صـ ،(5/114)اجملموع م  ذكر ذلك الشريازي يف املهذب  (2)
 .748ـاألركان األربعة لألستاذ أيب احلسن الندوي ص: انظر (3)
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النعس اليت تقتل يف سبيل هللا وإقامة عدله يف األرض . الذي يراق من أجل احلق مل يض  هدر ا
 .ولن متوت. مل متت

أما . هذا إذا نظران إىل أنعس املؤمنني املقاتلني من أجل احلق، املدافعني عن ترع هللا
امتنعوا من أداء حقه، ومل يرعوا أمانة ما استخلعهم أنعس اآلخرين الذي عصوا هللا ورسوله، و 

 - بسبب سلوكهم - فيه من ماله، فقد أهدروا هم بتصرفهم ما ثبت هلم من احلرمة، ونقضوا
 . ما ألنعسهم وأمواهلم من العصمة

قد ثبت ابألحاديث الصحيحة وإبمجاع  - قتال املتمردين على الزكاة - وهذا األمر
 . الصحابة رضى هللا عنهم

أمرت : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن عبد هللا بن عمر قال ،أما األحاديث فقد روى الشيخان
ا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا  أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممد 

 . (1)"الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مِن دماءهم إال حبق اإلسالم وحساهبم على هللا
أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن ال إله : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : هريرة قالأيب وعن 

إال هللا، ويؤمنوا يب، ومبا جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مِن دماءهم وأمواهلم إال حبقها 
 .(2)"وحساهبم على هللا

والظاهر أهنا . لزكاة يُقاتل حى يعطيهافهذه األحاديث تدل دالله صرحية على أن مان  ا
رضى هللا عنهما، حني حتاورا يف جواز  (3)هبذه األلعاظ الصرحية مل تبلغ الصد يق وال العاروق

 . قتال مانعي الزكاة إذا أقروا بشرائ  اإلسالم األخرى كالصالة والصيام
أداء الزكاة واكتعوا  فعي عهد اخلليعة األول لرسول هللا، متردت قبائل تى من العرب على

الذين اتبعوا زعماءهم من  من اإلسالم ابلصالة دون الزكاة، وظاهروا مبوقعهم املرتدين املارقني
 . أدعياء النبوة، مثل مسيلمة الكذاب وقومه، سجاح وقومها، وطليحة األسدي وقومه

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص (1)
 .عن أيب هريرة، (40)ومسلم اإلميان ، (7200) البخاري يف الزكاة رواه : متعق عليه (2)
قد يسم  بعض الصحابة ما مل يسم  اآلخر، وقد قال عمر يف حديث أيب موسى يف ليس ذلك مبستغرب، ف (3)

وال يبعد أن يكون الصديق قد مس  احلديث الصريح ولكنه رد على عمر . أهلاين عنه الصعق ابألسواق: االستئذان
 .من احلديث الذي احتج به نعسه فقلب عليه حجته واستظهر هبذا الدليل النظريا أخذ  
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ا بني العباأيب كان موقف  ا، فلم يقبل التعرقة أبد  ( الصالة)دة البدنية بكر موقع ا اترخيي ا فذ 
ولو كان عنزة قبله كان يؤدى لرسول هللا   ءتيومل يقبل التهاون يف أي ( الزكاة)والعبادة املالية 

حتعزات املتنبئني الكذابني، وما يتوق  من خطرهم : ومل يثن من عزمه. صغرية أو عقال بعري
 .يف أمرهمعلى املدينة، ومل يضعف من إصراره على قتاهلم اتتباه بعض الصحابة 

رسول  قال ملا توىف: هذا املوقف الرائ  يروى لنا هنع هللا يضر ولندع راوية الصحابة األول أاب هريرة
كيف تقاتل الناس، وقد قال : وكان أبو بكر، وكعر من كعر من العرب فقال عمر ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ال إله إال هللا، فإذا قالوها فقد عصموا مِن : ولواأمرت أن أقاتل الناس حى يق: "ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 ؟"دمائهم وأمواهلم إال حبقها، وحساهبم على هللا تعاىل

وهللا لو منعوين عناق ا  . وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال: فقال
 .كانوا يؤدوهنا لرسول هللا لقاتلتهم على منعها

 . (1)بكر للقتال، فعرفت أنه احلقأيب و إال أن قد ترح هللا صدر فوهللا ما ه: قال عمر
 .(2)بدل عناق ا عقاال  : ويف رواية بعضهم

تعلق العاروق بظاهر الكالم دون أن ينظر يف آخره ويتأمل ترائطه، فرأي أن الدخول يف 
 .اإلسالم يعصم الدم واملال كما هو عموم احلديث

 :واحتج الصديق ِبمرين
والزكاة حق  ،"إال حبقها: "احلديث الذي علق هذه العصمة على ترط فقالنص : أحدمها

 .املال، وهذا ال خيالف فيه عمر وال غريه
 . قياس الزكاة على الصالة، فهي أختها وقرينتها يف كتاب هللا وسنة رسوله: اثنيهما

                                                 

 .(40)، ومسلم يف اإلميان (1492)رواه البخاري يف االعتصام : عليهمتعق  (1)
العقال زكاة عام وله تواهد يف اللغة، : وقيل. احلبل الذي يعقل به البعري: والعقال. األنثى من أوالد املعز: العناق (2)

تضييق واملبالغة، ورده بعض احملققني أبنه تعسف وذهاب عن طريقة العرب، ألن الكالم خرج خمرج التشديد وال
 (2/778)نيل األوطار . ذا محل على صدقه العام مل حيصل هذا املعِنإقلة ما علق به العقال وحقارته، و فيقتضي 

 .العثمانية. ط -
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ة من أن عمر والصحابة كانوا جممعني على قتال املمتن  جهر : بكرأيب ويبدو من احتجاج 
بكر، وتبني له أيب فلما استقر عند عمر صحة رأي . الصالة، فرد املختلف فيه إىل املتعق عليه

بكر أيب فوهللا ما هو إال أن قد ترح هللا صدر : اتبعه على قتال القوم، وهو معِن قوله: صوابه
هان الذي إىل احلجة اليت أدىل هبا، والرب  - ايباخلطكما قال  - يشري. للقتال فعرفت أنه احلق

 . (1)أقامه نص ا وداللة
مبن أصر من العرب على من  الزكاة بعد  هنع هللا يضر هذا ما صنعه اخلليعة األول أبو بكر الصديق

، وهذا ما أقره عليه الصحابة األعالم، الذين أمجعوا معه على قتاهلم، حى من ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
صار قتال املمتنعني عن الزكاة من مواض  اإلمجاع يف تريعة وهبذا . اتتبه أول األمر يف تأهنم

إذا من  واحد أو مجٌ  الزكاة وامتنعوا ابلقتال، وجب على اإلمام : قال اإلمام النووي. اإلسالم
يف قتال  أوال  اختلعوا  مهنع هللا يضر أن الصحابة: هريرةأيب قتاهلم، ملا ثبت يف الصحيحني من رواية 

قتاهلم، واستدل عليهم، فلما ظهرت هلم الدالئل وافقوه،  هنع هللا يضر أبو بكر ىمانعي الزكاة، ورأ
 . (2)فصار قتاهلم جممع ا عليه

تقاتل من  - فيما يعرف التاريخ - بكر هي أول دولةأيب ولعل الدولة اإلسالمية يف عهد 
الطبقات القوية،  أجل حقوق العقراء واملساكني والعئات الضعيعة يف اجملتم ، اليت طاملا أكلتها
 . ومل جتد عوان  لدى احلكام الذين كانوا يقعون دوم ا يف صف األغنياء واألقوايء

هذا ومل يبال أبو بكر وال من معه من الصحابة بتلك الشبهة الواهية اليت تعلق هبا بعض 
 .املانعني للزكاة

ُرُهْم ُخْذ ِمْن أامْ ﴿: فقد متسك أولئك بظاهر اآلية الكرمية من سورة التوبة وااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ 
يِهْم ِِباا ُمْ  واتُ زاكِ  تاكا ساكان  ِلا  .[701: التوبة] ﴾واصالِ  عالاْيِهْم ِإنَّ صاالا

يقتضي بظاهره اقتصاره عليه، فال أيخذ الصدقة سواه،  ملسو هيلع هللا ىلصخطاب للنيب : فهذا: قالوا
كان يعطينا   ملسو هيلع هللا ىلصإن النيب : وقالوا. وتهويلزم على هذا سقوطها بسقوطه، وزوال تكليعها مب

عوض ا عن الزكاة التطهري والتزكية لنا، والصالة علينا، وصالته سكن لنا، وقد عدمنا ذلك من 
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هذا  : العريبوالشبهة اليت متسك هبا القوم واهية األساس، حى قال القاضي أبو بكر بن . غريه
 .(1)الشريعة، متالعب ابلدين، متهافت يف النظر كالم جاهل ابلقرآن، غافل من مآخذ

يف األصل، فهو خطاب لكل من يقوم أبمر األمة من  ملسو هيلع هللا ىلصفإن اخلطاب وإن كان للنيب 
أاي ُّهاا النَِّبُّ ِإنَّ أاْحلاْلناا لاكا أاْزوااجاكا ﴿: مثل ملسو هيلع هللا ىلصفهو ليس من اخلطاب اخلاص به . بعده  ﴾َيا

ِفلاة  لاكا ﴿: ، ومثل[50: حزاباأل] فعي هاتني اآليتني . [18: اإلسراء] ﴾واِمنا اللَّْيِل ف ات اهاجَّْد ِبِه نا
 .دليل على اخلصوصية مل يوجد مثله يف اآلية الكرمية اليت استندوا إليها

 :خطاب كتاب هللا على ثالثة أوجه: اخلطايبقال اإلمام 
أاي ُّهاا ا﴿ :خطاب عام كقوله تعاىل ِة فااْغِسُلوا َيا لَِّذينا آماُنوا ِإذاا ُقْمُتْم ِإىلا الصَّالا

 . ، وحنوها[2: املائدة] ﴾ُوُجوهاُكمْ 
ال يشركه فيه غريه وهو ما أبني به عن غريه بسمة  ملسو هيلع هللا ىلصوخطاب خاص رسول هللا 

: اإلسراء] ﴾ِفلاة  لاكا واِمنا اللَّْيِل ف ات اهاجَّْد ِبِه نا ﴿: كقوله تعاىل. التخصيص، وقط  التشريك

 . [50: األحزاب] ﴾خااِلصاة  لاكا ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيا ﴿ :، وكقوله[18

أاِقِم ﴿: كقوله تعاىل - وهو ومجي  أمته يف املراد به سواء ملسو هيلع هللا ىلصوخطاب مواجهة للنيب 
ةا ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإىلا غاساِق اللَّْيلِ  فاِإذاا ق اراْأتا اْلُقْرآنا ﴿: ، وكقوله تعاىل[19: اإلسراء] ﴾الصَّالا

: التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ﴿: ومنه قوله تعاىل. وحنو ذلك. [89: النحل] ﴾فااْستاِعْذ اِبّللَِّ 

ابخلطاب أنه  ملسو هيلع هللا ىلصوالعائدة يف مواجهة النيب . وهذا غري خمتص به بل تشاركه فيه األمة .[701
الداعي إىل هللا، املبني عنه معِن ما أراده، فقدم امسه ليكون سلوك األمة يف ترائ  الدين هو 

كان يعطيهم عوض ا عن الصدقة التطري   ملسو هيلع هللا ىلصوما قالوه من أن النيب . على حسب ما ينهجه هلم
 . فدعوى غري مسلمة - والتزكية والصالة عليهم، وال يوجد ذلك من غريه

يِهْم ِِباا﴿ :ري والتزكية إمنا يتمان بواسطة الزكاة فهي أداة التطهريفإن التطه ُرُهْم واتُ زاكِ   ﴾ُتطاهِ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا ال خيتص ابلنيب [701: التوبة]
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من اإلمام أو انئبه، : فكان من أيخذ الزكاة - مبعِن الدعاء هلم - وكذلك الصالة عليهم
ة واألجر فعي هذا الدعاء لرب املال سكينة لنعسه وتثبيت مأمور أن يدعو ملعطيها ابلربك

وإن   ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أمر ملموس، وال خيتص ابلنيب  .لقلبه، وفق ا لسنة هللا يف األسباب واملسببات
 . النعس وطمأنينتها سكنكان دعاؤه يف املقام األمسى من التأثري يف 

فإن العاعل هلا . لصاحب الصدقة ملسو هيلع هللا ىلصوالدعاء منه  وأما التطهري والتزكية: ولذا قال العلماء
صلى وكل ثواب على عمل بر كان يف زمنه . هللا وطاعة رسوله فيها قد ينال ذلك كله بطاعة

 . (1)فهو ابق غري منقط  هللا عليه وسلم
ا من بكر، وهم أمثلهم طريقة، وغريهم كعر ابهلل كعر ا صرحي  أيب وهذا صنف ممن خرج على 

غري أتويل، وأنكر النبوة، وساعد مسيلمة الكذاب ومن تاهبه من مدعى النبوة، وجحد 
 .(2)وجوب الصالة والزكاة

 :الزكاة ِما علم من الدين ابلضرورة
واملهم بعد ذلك أن نعلم أن الزكاة مما علم من الدين ابلضرورة، وأهنا أحد أركان اإلسالم، 

يتها ثبتت ابآلايت القرآنية الصرحية املتكررة، وابلسنة وتناقل ذلك اخلاص والعام، وأن فرض
 .(3)إثر جيل ها خلع ا عن سلف، وجيال  النبوية املتواترة، وإبمجاع األمة كل

                                                 

ونيل األوطار . 882 - 882صـ 4قسم  ، وأحكام القرآن البن العريب(4/725)طايب معامل السنن للخ :انظر( 1)
 .هـ 7121مصطعي البايب احلليب . ط -(701، 2/704)للشوكاين 

 .نعس املرج  السابق (2)
إن العقل أيض ا دل على فرضيتها، كما دل الكتاب والسنة واإلمجاع، ومراده عقل املسلم : بل قال بعض العلماء (3)

 :(1/1) (البدائ )، وذلك من وجوه ذكرها صاحب هذي يؤمن حبكمة هللا تعاىل ورمحته خبلقال
أن أداء الزكاة من ابب إعانة الضعيف، وإغاثة اللهيف، وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افرتض هللا عز : اأحده

 .وجل عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إىل أداء املعروض معروضة
أن الزكاة تطهر نعس املؤدى من أجناس الذنوب، وتزكى أخالقه بتخلق اجلود والكرم، وترك الشح والضن، إذ : الثاين

النعس جمبولة على الضن ابملال، فتتعود السماحة، وتراتض ألداء األماانت، وإيصال احلقوق إىل مستحقيها، وقد 
ْن أَْمَواهل  ْم َصَدقَ ﴿: تضمن ذلك كله قوله تعاىل َاُخْذ م  ْم هب  ُرُهْم َوتـُزَك  يه   .﴾ة  ُتَطه  

أن هللا تعاىل قد أنعم على األغنياء، وفضلهم بصنوف النعمة واألموال العاضلة عن احلوائج األصلية، وخصهم : الثالث
وأداء الزكاة إىل العقري من ابب تكر . وترع ا وتكر النعمة فرض عقال  . هبا، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش

 ..فكان فرض االنعمة 
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 :جاحد الزكاة كافر
أن من : وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة من ترائ  اإلسالم؛ فقد قرر العلماء

 .إلسالم كما ميرق السهم من الرميةأنكرها، وجحد وجوهبا، فقد كعر، ومرق من ا
إذا امتن  من أداء الزكاة منكر ا لوجوهبا، فإن كان ممن خيعي عليه ذلك لكونه : قال النووي

مل حيكم بكعره، بل يعرف وجوهبا، : قريب عهد ابإلسالم، أو نشأ ببادية بعيدة أو حنو ذلك
 .حكم بكعره: وتؤخذ منه، فإن جحدها بعد ذلك

خيعي عليه ذلك، كمسلم خمتلط ابملسلمني؛ صار جبحدها كافر ا، وجرت وإن كان ممن ال 
عليه أحكام املرتدين، من االستتابة والقتل وغريمها، ألن وجوب الزكاة معلوم من دين هللا تعاىل 

 .(1)فحكم بكعره ملسو هيلع هللا ىلصضرورة، فمن جحد وجوهبا فقد كذب هللا، وكذب رسوله 
 . وغريه من فقهاء اإلسالم (2)قرره كذلك ابن قدامةوهذا الذي قرره النووي، 

نعرف مكان أولئك الذين حيقرون سوهبذا احلكم الشرعي الواضح الصريح اجملم  عليه، 
من تأن الزكاة، وجيهرون أبهنا ال تصلح هلذا العصر، وهم أبناء مسلمني، انتئون يف قلب 

 . داير اإلسالم
 .(3)(ردة وال أاب بكر هلا)إهنا 

 :أساسية بني الزكاة يف اإلسالم والزكاة يف األداين األخرىفروق 
بعد أن بينا فرضية الزكاة ومنزلتها يف دين اإلسالم، مستندين إىل الكتاب والسنة وإمجاع 
األمة، نستطي  أن نسجل بعض املالحظات املهمة املوجزة حول هذه العريضة، اليت متيزها 

 .واإلحسان إىل العقراء والضععاءعما دعت إليه األداين السابقة من الرب 
إن الزكاة اإلسالمية مل تكن جمرد عمل طيب من أعمال الرب، وخلة حسنة من خالل : أوال  

اخلري، بل هي ركن أساسي من أركان اإلسالم، وتعرية من تعائره الكربى، وعبادة من عباداته 

                                                 

 .(5/112) اجملموع :انظر( 1)
 .الثالثة ،املنار. ط ،(4/511)املغين  (2)
 .يعنوان رسالة لطيعة للسيد أيب احلسن الندو  (3)
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ا، فليست إحساان  وصم ابلعسق من منعها، وحيكم ابلكعر على من أنكر وجوهباألرب ، يُ 
 .اختياراي  وال صدقة تطوعية، وإمنا هي فريضة تتمت  أبعلى درجات اإللزام اخللقي والشرعي

وهو حق قرره مالك املال . إهنا يف نظر اإلسالم حق للعقراء يف أموال األغنياء: اثني ا
 له، فليس اان  ز  احلقيقي وهو هللا تعاىل، وفرضه على من استخلعهم من عباده فيه، وجعلهم خَ 

فيها معِن من معِن التعضل واالمتنان من الغِن على العقري، إذ ال منة ألمني الصندوق إذا 
 .ال بصرف جزء من ماله على عيالهأمره صاحب امل

قدر الشرع اإلسالمي نصبه ومقاديره وحدوده وتروطه، ووقت  (حق معلوم)إهنا : اثلث ا
بينة من أمره، ومعرفة مبا جيب عليه، وكم جيب؟  حى يكون املسلم على. أدائه وطريقة أدائه

 ؟جتب نومى جيب؟ ومل
هذا احلق مل يوكل لضمائر األفراد وحدها، وإمنا محلت الدولة املسلمة مسئولية : رابع ا

وليست  (تؤخذ)فهي ضريبة  (العاملني عليها)وذلك بواسطة . قجبايتها ابلعدل وتوزيعها ابحل
يِهْم ِِباا﴿ : القرآن الكرميوهلذا كان تعبري. تربع ا مينح ُرُهْم واتُ زاكِ   ،﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ 

 ".تؤخذ من أغنيائهم"أهنا : ، وتعبري السنة[701: التوبة]
كل من ميتن   - مبا تراه من العقوابت املناسبة - إن من حق الدولة أن تؤدب: خامس ا

إان : "مصادرة نصف املال، كما يف حديث حد    وقد يصل هذا إىل. من أداء هذه العريضة
 .(1)"آخذوها وتطر ماله

 فإن من حق إمام املسلمني. إن أي فئة ذات توكة تتمرد على أداء هذه العريضة: سادس ا
أن يقاتلهم ويعلن عليهم احلرب حى يؤدوا حق هللا وحق العقراء يف  - بل من واجبه -

لصحيحة، وما طبقه اخلليعة األول أبو بكر ومن معه وهذا ما صرحت به األحاديث ا. أمواهلم
 .من الصحابة الكرام، رضى هللا عنهم

إن العرد املسلم مطالب أبداء هذه العريضة العظيمة وإقامة هذا الركن األساسي يف : سابع ا
قبل كل  - فإهنا. تقاعس اجملتم  عن رعايتهااإلسالم، وإن فرطت الدولة يف املطالبة هبا، أو 

عبادة يتقرب هبا املسلم إىل ربه، ويزكى هبا نعسه وماله، فإن مل يطالبه هبا السلطان،  - تيء
                                                 

 .ـص صخرجيهسبق  (1)
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أن يعرف من أحكام الزكاة ما ميكنه من أدائها  - داينة - وعليه. البه هبا اإلميان والقرآنط
 .على الوجه املشروع املطلوب

كما كان  - الكهنوت وال لتسلط رجال. إن حصيلة الزكاة مل ترتك ألهواء احلكام: اثمن ا
وال ملطام  الطامعني من غري املستحقني، تنعقها كيف تشاء، بل حدد  - احلال يف اليهودية

: التوبة] ﴾ِإَّنَّاا الصَّداقااُت لِْلُفقارااِء وااْلماسااِكيِ ﴿ :اإلسالم مصارفها ومستحقيها كما يف آية

ن جتارهبم أن املهم ليس هو فقد عرف البشر م. ، وكما فص لت ذلك السنة بدقة ووضوح[20
وإمنا  ،أن ال حيل له وآلله منها تيء ملسو هيلع هللا ىلص ا املهم هو أين يصرف؟ ولذلك أعلنإمن. جباية املال

 .تؤخذ من أغنياء كل إقليم لرتد على فقرائه فهي منهم وإليهم
عيف تيء لسد حاجة عاجلة للعقري وصخ. إن هذه الزكاة مل تكن جمرد معونة وقتية: اتسع ا
بل كان هدفها القضاء على العقر، وإغناء . مث تركه بعد ذلك ألنياب العقر والعاقة. من بؤسه

ويقدرهم على أن ينهضوا وحدهم . يستأصل تأفة العوز من حياهتم. العقراء إغناء  دائم ا
قوام ا متها أن تيسر للعقري وذلك ألهنا فريضة دورية منتظمة دائمة املوارد، ومه. بعبء املعيشة

 .ال لقيمات أو دريهمات كما سنعصل ذلك يف مصارف الزكاة. عيشمن 
قد عملت  - ابلنظر إىل مصارفها اليت حددها القرآن وفصلتها السنة - إن الزكاة: عاتر ا

وهلذا تصرف على املؤلعة قلوهبم . لتحقيق عدة أهداف روحية وأخالقية واجتماعية وسياسية
يل هللا، فهي أوس  مدى، وأبعد أهداف ا من الزكاة يف األداين ويف الرقاب والغارمني ويف سب

 .األخرى
أن الزكاة يف اإلسالم نظام جديد متميز يغاير ما جاءت به : وهبذه املميزات يتضح لنا

الدايانت السابقة؛ من وصااي ومواعظ، ترغب يف الرب واإلحسان، وحتذر من البخل 
. ائب واملكوس اليت كان جيبيها امللوك واألابطرةآخر، خيالف الضر  تيءكما أهنا . واإلمساك

وكانت كثري ا ما تؤخذ من العقراء لرتد على األغنياء، وتنعق على أهبة احلاكمني وترفهم وإرضاء 
 .أقارهبم وأنصارهم ومحاية سلطاهنم من الزوال

* * * 
 :عن طبيعة الزكاة (شاخت)تفنيد مزاعم 
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عن طبيعة الزكاة ومكانتها يف اإلسالم، ال أبس  ة اليت عرضناهابعد هذه الصحائف املشرق
ست مسوح العلم، صدرت عن فئة لب من أن نعرض لبعض الدعاوى املظلمة الظاملة اليت

 . ولكنها مل تراع أمانته
ويف ): يف دائرة املعارف اإلسالمية - (الزكاة)فيما كتبه عن مادة  - (تاخت)لقد قال 

ومهما يكن . تتعق م  نظام الزكاة اليت جاء بعد ذلكاحلديث أحوال تؤدى فيها الزكاة، ال 
كانت ال تزال غامضة، ومل تكن ضريبة من ( ملسو هيلع هللا ىلص)من تيء فإن طبيعة الزكاة يف أايم النيب 

الضرائب اليت يقتضيها الدين، ولذلك امتن  من أدائها كثري من قبائل األعراب بعد وفاة النيب 
 - ة من عاهدوه على أدائها، وبعض املؤمننيام اعتربوا أن معاهدهتم قد بطلت بوفألهن( ملسو هيلع هللا ىلص)

 . (1)(جنحوا إىل التسليم بذلك - ب نعسهومنهم عمر بن اخلطا
الزعم هذه األحاديث حى نناقشه فيما زعم فال قيمة إذن هلذا  (تاخت)ومل حيدد 

أنه نظام صنعه املسلمون يف  ،(نظام الزكاة الذي جاء بعد ذلك): وهو يريد بقوله. األجوف
زمن متأخر عن عهد النبوة، فليس هذا النظام من صن  الوحى، ولكنه من صن  البيئة 

وهي تنشنة نعرفها ! املسلمون من العرس والروم وغريهموالتجارب البشرية اليت استعاد فيها 
 .وأمثاله (تاخت)من 

ول الصحاح واحلسان، وهدى فاحلق الذي تثبته آايت القرآن الكرمي، وأحاديث الرس
أن نظام الزكاة نظام إسالمي صرف، وهذا النظام نسيج : الصحابة والراتدين من اخللعاء

غاةا ﴿: وال ميلك املنصف إال أن يقول فيه. وحده، ومل يسبقه نظام ديين وال وضعي تبيه به ِصب ْ
غاة    !يف عصر النيب فهذا أعجب وأدهى، أما غموض الزكاة !؟﴾اّللَِّ واماْن أاْحساُن ِمنا اّللَِّ ِصب ْ

وال أدرى كيف يقول هذا ابحث يدعى له التعمق يف معرفة العقه والشريعة اإلسالمية، 
صلى )إن طبيعة الزكاة يف أايم النيب ): وكيف يستطي  هذا املستشرق إقامة الربهان على قوله

 (.؟ا الدينومل تكن ضريبة من الضرائب اليت يقتضيه. كانت غامضة( هللا عليه وسلم
األموال اليت جتب فيها الزكاة؟ وقد مشلت كل  ملسو هيلع هللا ىلصأين هذا الغموض وقد حدد النيب 

األموال النامية يف البيئة العربية يف عصر النبوة، من األنعام والزروع والثمار، والذهب والعضة،  
                                                 

 .من الرتمجة العربية ،(70/159) (1)
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ا بني وقت وجوهبا وأهنا كم. كما حدد املقادير والنسب الواجبة من الُعشر إىل نصعه إىل ربعه
وكذلك حدد املصارف اليت تنعق فيها الزكاة، ونزل . يف كل حول مرة، ويف الزروع يف كل زرعة

مث بني طريقة أداء الزكاة، وذلك عن طريق اجلهاز . يف ذلك القرآن، وفصلته األحاديث
هاا﴿: املختص ابلتحصيل والتوزي ، الذي مساه القرآن ، ومن هنا بعث النيب ﴾وااْلعااِمِليا عالاي ْ

وهذا أتهر من أن . عماله وسعاته إىل خمتلف األقاليم والقبائل، ليجمعوا الزكاة ويعرقوها ملسو هيلع هللا ىلص
 .يذكر

إن طبيعة الزكاة كانت غامضة يف عهد النبوة؟ وأعجب من ذلك أن : فهل يقال بعد هذا
 !(ينإهنا مل تكن ضريبة من الضرائب اليت يقتضيها الد) :يقول

كيف هذا والرسول يذكرها كلما ذكر أركان اإلسالم وفرائضه األساسية؟ وقد رأيناه يف 
بعض األحاديث رمبا سكت عن احلج أو الصيام، أما الصالة والزكاة فهما دائم ا م  

. بل رأيناه يوجب القتال من أجلها. الشهادتني األسس والدعائم اليت ال يستغِن عن ذكرها
يكاد يذكر الصالة والزكاة يف   ملسو هيلع هللا ىلصهريرة وجابر، ورأيناه أيب ابن عمر و كما مضى يف حديث 

كل معاهدة يعقدها م  القبائل اليت تدخل يف اإلسالم، أو يف كل كتاب يكتبه إليهم م  
ومن املعلوم أن أمهية الصالة ومنزلتها يف دين . والته وعماله، أو م  وافديهم ومندوبيهم إليه

وأمثاله، فإذا كانت الزكاة تقرن هبا دائم ا يف املواثيق والكتب  (تاخت)ال ينكرها  :اإلسالم
على أن  النبوية؛ دل ذلك على أهنا أختها وصنوها، أكد ذلك القرآن وسائر األحاديث،

بعض املعاهدات والكتب النبوية فصلت ما جيب من الصدقات ومقاديرها ونصبها وأنواعها، 
أو تبهة، وبعضها اكتعي ابإلمجال دون التعصيل؛ إحالة على ما  ومل تدع أي جمال لغموض
 .هو معلوم ومشهور حينذاك

 النبويجمموعة الواثئق السياسية للعهد )يثاق واالستيضاح، فلرياج  كتاب ومن أراد االست
على ما زعمه من  (تاخت)أما استدالل . (1)ر دمحم محيد هللاللعالمة الدكتو  (واخلالفة الراتدة

                                                 

، (ألف - 58)، (52( )تم بريو 7828 -هـ 7198)الواثئق ذوات األرقام التالية من الطبعة الثالثة  :انظر (1)
، (95)، (92)، (94)، (97)، (ألف - 19)، (19) ،(11) ،(ألف - 14) ،(ألف - 22) ،(22)
، (د - 702)، (705( )د - 702)، (جـ - 702)، (ب - 702)، (ألف - 702)، (80)، (91)
، (711)، (747)، (740)، (ألف - 771)، (774)، (777)، (د - 770)، (جـ - 770)، (708)
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، ابمتناع كثري من قبائل األعراب عن أدائها، بعد وفاة النبويطبيعة الزكاة يف العصر غموض 
ألهنم اعتربوا أن معاهدهتم قد بطلت بوفاة من عاهدوه، وأن عمر جنح إىل التسليم  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .فهو استدالل مردود وبعيد عن الصواب - م  بعض املؤمنني - بذلك

 :ئل كانت طرائق قدد اذلك أن هذه القبا
فمنهم من اتب  أدعياء النبوة كمسيلمة وسجاح واألسود وطليحة، وانصرهم على نبوءهتم 

 وة أيض ا غامض ا؟بالكاذبة، فهل كان أمر الن
فهل كانت فريضة . ومنهم من أنكر ترائ  اإلسالم، وهجر وجوب الصالة والزكاة مجيع ا

 ؟مضة أيض ارر يف اليوم مخس مرات غاالصالة اليت تتك
كما  - ومنهم من أقر ابلصالة وترائ  اإلسالم األخرى، ولكن وقعت له الشبهة يف الزكاة

. حلداثة عهدهم ابإلسالم، وغلبة البداوة عليهم، ال لغموض طبيعة الزكاة - ترحنا من قبل
 وإن كان (الردة)ال من أهل  (البغي)وغريه من أهل  أبو سليمان اخلطايبوهلذا عدهم اإلمام 

وذلك ألهنم وضعوا يف تقديرهم بداوهتم  .ملسو هيلع هللا ىلصفيهم من أنكر وجوب الزكاة بعد وفاة النيب 
وحداثتهم يف اإلسالم، فلم حيكموا عليهم ابلكعر والردة، كالطوائف األخرى، وبعض هؤالء مل 

للزكاة من   أنه كان يف ضمن هؤالء املانعني: بل ذكر اخلطايب وغريه. ينكر وجوب الزكاة رأس ا
كان يسمح هبا ومل مينعها، إال أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك، وقبضوا على أيديهم، كبين 

الك بن نويرة بكر، فمنعهم مأيب قد مجعوا صدقاهتم وأرادوا أن يبعثوا هبا إىل كانوا يربوع، فإهنم  
 .(1)من ذلك وفرقها فيهم

، فعارضة أبو بكر وانظره، ويف أمر هؤالء عرض اخلالف ووقعت الشبهة لعمر بن اخلطاب
 .فأقنعه الصديق، واستبانت له احلجة، واتعق اجلمي  على قتاهلم، كما وضحناه من قبل

بكر من مانعي الزكاة هو الذي أعطى هذه العريضة أيب أن موقف : (تاخت)وقد زعم 
ا ملا زعمه أن املسلمني حى عمر نعأيب ثباهتا وخلودها، ال حب ا يف  سه مل بكر؛ ولكن أتكيد 

                                                 

، (792)، (ألف - 792)، (711)، (712)، (711)، (725)، (751) ،(754) ،(جـ - 727)
(799) ،(798) ،(780)، (787) ،(784) ،(781) ،(782) ،(785) ،(782) ،(781) ،(472)، 
 !وكعي هبذه الواثئق، بل ببعضها رد ا على املعرتين ،(ألف - 424)، (412) ،(411)

 .(2/704)نيل األوطار  :انظر( 1)
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ونسى هذا املتحامل أن أاب بكر كان يف موقعه هذا متبع ا ال . تكن فرضية الزكاة واضحة لديهم
كانوا يؤدوهنا لرسول هللا  - أو عقاال   - عناق ا منعوينوهللا لو : مبتدع ا، وهلذا قال قولته

 .لقاتلتهم على منعها
تنعيذ ما كان على عهد إال  - يف موقعه هذا ويف سريته كلها - فلم يكن منهج الصديق

 .، ال يدع منه تيئ ا، وال خيرم منه حرف املسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
قبول الصالة منهم،  - العريبكما قال ابن  - أما عمر ومن كان على موقعه، فقد رأوا 

 .(1)هر حزب هللا، وتسكن سورة اخلالفوترك الزكاة هلم، حى يتمهد األمر، ويظ
كان أقوى، ألنه كان م  النص الصريح من القرآن والسنة، وصدق   بكرأيب ولكن موقف 

ةا واآت اُوا الزَّكااةا فاِإْخوااُنُكْم ِف الدِ ين﴿: هللا بُوا واأاقااُموا الصَّالا  .[77: التوبة] ﴾فاِإْن َتا
* * * 

 

                                                 

 .855ص 4أحكام القرآن قسم  (1)
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 الباب الثاين
 على من ْجب الزكاة؟

 
 .ال ْجب الزكاة على غري مسلم

 .اجملنونالزكاة ِف مال الصِب و 
 على من ْجب الزكاة؟

 :هذا الباب من فصل واحد وسنتناول فيه مبحثي
 .ال ْجب الزكاة على غري مسلم: فاملبحث األول
 .الزكاة ِف مال الصِب واجملنون: واملبحث الثاين

 ** * 
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 املبحث األول
 ال ْجب الزكاة على غري مسلم

 
املالك لنصاهبا  (1)البالغ العاقل احلر على أن الزكاة جتب على املسلم: أمج  علماء اإلسالم

 .املخصوص بشرائطه
أدلة هذا الوجوب، من آايت الكتاب الصرحية، وأحاديث الرسول : وقد تبني لنا فيما سبق

ا يقيني ا بعرضية الزكاة، وهذا مما تناقلته أجيال املسلمني، وتواترت  الثابتة، اليت أفاد جمموعها علم 
ومل يكن  - وُعل َم من دين اإلسالم ابلضرورة، فمن أنكر ذلك وعمال ، به األخبار، قوال  

 .فقد كعر، وخل  ر بقة اإلسالم من عنقه - حديث عهد ابإلسالم
واتعق املسلمون على أن فريضة الزكاة؛ ال جتب على غري مسلم؛ ألهنا فرع من اإلسالم، 

يؤديها إذا أسلم، واستدل  وهو معقود، فال يطالب هبا وهو كافر، كما ال تكون َديـْن ا يف ذمته،
ملا بعث معاذ ا إىل اليمن  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،العلماء لذلك، حبديث ابن عباس يف الصحيحني

تهادة أن ال إله إال : إنك أتي قوم ا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: "قال له
ا رسول هللا فإن هم أطاعوك لذلك، ف أعلمهم أن هللا قد فرض عليهم مخس هللا وأن حممد 

صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم صدقة 
 .(2)"تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم

                                                 

يذكر العقهاء هنا حبواث  كثرية حول وجوب الزكاة على العبد واملكاتب وما يتعلق بذلك، وقد تركناها لعدم احلاجة  (1)
، (4/282)، واملغين م  الشرح الكبري (141، 5/142)إليها يف عصران، ومن أرادها فلريج  إليها يف اجملموع 

وقد خلص فيها أقوال . مصطعى احلليب. ط (7/408)، وبداية اجملتهد 402غة السالك صـ، وبل(4/5)ورد احملتار 
ا، م  بيان ما يستندون إليه من العلل  .املذاهب يف املسألة تلخيص ا جيد 

 .وما بعدها (1/448)فتح الباري  :وانظر ،ـسبق صخرجيه ص (2)



 99 

على أن املطالبة ابلعرائض يف الدنيا، ال تكون  - كما قال النووي وغريه - فاحلديث يدل
 .(1)تعق عليهبعد اإلسالم، وهذا قدر مإال 

. وألن الزكاة أحد أركان اإلسالم، فلم جتب على كافر، كالصالة والصيام: قال العلماء
فقد ذكرا يف عدم وجوهبا على . وهناك تعليل آخر ذكره الشريازي وأقره النووي من الشافعية

لب هبا يف  ا، فال يطاسواء أكان حربي ا أم ذمي   (2)أهنا حق مل يلتزمه فال يلزمه: الكافر األصلي
 .(3)كعره، وإن أسلم مل يطالب هبا يف مدة الكعر

 بوصعها عبادة لو أداها - وإذا كانت ال جتب على غري املسلم، فهي ال تصح منه أيض ا
واقاِدْمناا ِإىلا ماا عاِمُلوا ِمْن عاماٍل ﴿: النتعاء الشرط األول للقبول، وهو اإلسالم، قال تعاىل -

ولكن من املعروف أن أعمال اخلري صخعف من العذاب  .[41: العرقان] ﴾ثُور افاجاعاْلنااُه هابااء  مان ْ 
 .يف اآلخرة، فالعذاب دركات، كما أن النعيم درجات
َ وارتد والعياذ ابهلل فإن كانت الزكاة قد وجبت  وهذا كله يف الكافر األصلي، أما من ُفنت 

جوبه فلم يسقط بردته كغرامة عليه يف حال إسالمه فال تسقط عنه ابلردة، ألهنا حق ثبت و 
 .املتلعات
 .(4)عند الشافعية خالف ا أليب حنيعة وهذا

 - قط  بوجوب الزكاةوأما زمن الردة فقد اختلف فيه فقهاء الشافعية، واختار بعضهم ال
 .ألهنا حق للعقراء واملستحقني، فال يسقط ابلردة كالنعقات والغرامات - وهو ما أختار

* * * 
 اإلسالم الزكاة على غري املسلمي؟ملاذا مل يوجب 

                                                 

؟ فيزداد عذاهبم بسببها يف اآلخرة أم ال؟ قول هل الكعار خماطبون بعروع الشريعة: هناك خالف يف األصول (1)
 .إهنم خماطبون خالف ا للحنعية وهو حبث ال حاجة بنا إليه هنا: األكثرين

كما   -هذا التعليل يعتح اباب  للتساؤل عن احلكم فيما إذا رضي أهل الذمة أداء الزكاة والتزموا أداءها كاملسلمني  (2)
جيوز أن تُقبل منهم الزكاة ابعتبارها ضريبة ال عبادة، كما قُب ل منهم اخلدمة  هل -يلتزمون اآلن اخلدمة العسكرية 

 يف اجليش وهي عند املسلمني جهاد وقربة؟
 .(149 - 5/141)اجملموع  (3)
 .(149 - 5/141)اجملموع  (4)
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إن اإلسالم قد وس  أهل الكتاب ومن يف : وقد يعن  هنا سؤال لبعض الناس فيقول
حكمهم من غري املسلمني، فأعطاهم ذمة هللا، وذمة رسوله، على أن يعيشوا يف كنف دولة 

، فلماذا فرق اإلسالم، مصونة حرماهتم، مكعولة حرايهتم، هلم ما للمسلمني، وعليهم ما عليهم
اإلسالم يف الزكاة بني املسلمني وغريهم من األقليات، اليت تستظل بظل دولتهم؟ هذا م  أن 

تكليف اجتماعي، وضريبة مالية، تُنعق حصيلتها يف مساعدة الضععاء، واحملتاجني، من : الزكاة
 رعااي الدولة؟

، أن ه: وللجواب عن هذا السؤال، أو التساؤل نا اعتبارين يبدوان ملن ينبغي لنا أن نبني  
 :يتأمل حقيقة فريضة الزكاة

أهنا تكليف اجتماعي، وحق معلوم، للسائل واحملروم، وضريبة مالية،  :االعتبار األول
أوجب هللا تعاىل أن تؤخذ من أغنياء األمة، لتـَُرد على فقرائها، قيام ا حبق األخوة، وحق 

 .اجملتم ، وحق هللا َعز  وَجل  
أهنا عبادة من عبادات اإلسالم، وُدعامة من الدعائم اخلمس، اليت قام  :يناالعتبار الثا

 .عليها بناؤه، تأهنا تأن الشهادتني، وإقامة الصالة، وصوم رمضان وحج البيت احلرام
م  التوبة  - وقد بينا من قبل، كيف قرهنا القرآن ابلصالة، يف عشرات املواض ، وجعلها

الدخول يف اإلسالم، واستحقاق إخوة املسلمني، كما أن  مظهر - من الشرك وإقامة الصالة
بعض ا من أسهم الزكاة، ُيصرف يف ُنصرة اإلسالم، وإعالء كلمته، واملصاحل العامة لدعوته، 

ِبيِل اّللَِّ ﴿: وذلك هو سهم. ودولته ما ُيصرف يف أتليف القلوب، أو تثبيتها : ومنها ﴾واِف سا
 .﴾ِة قُ ُلوبُ ُهمْ وااْلُمؤالَّفا ﴿وذلك هو سهم . عليه

أهنا تؤخذ من األغنياء لرتد على العقراء فذلك على سبيل : فإذا جاء يف بعض األحاديث
االكتعاء ابملقصود األول للزكاة، وهو إغناء العقراء، ولكن القرآن فص ل لنا مصارف مثانية، 

ِبيِل اّللَِّ ﴿ ﴾،وااْلُمؤالَّفاِة قُ ُلوبُ ُهمْ ﴿: منها ما ذكرانه  .﴾واِف سا
احرتام يف معاملة غري املسلمني و  - وهلذا االعتبار، أبت مساحة اإلسالم وحساسيته

أن يعرض عليهم ضريبة هلا صبغة دينية واضحة، حى إهنا لتعد تعرية من تعائره  - عقائدهم
 .ةالكربى، وعبادة من عباداته األرب ، وركن ا من أركانه اخلمس
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 سلمي ضريبة؟هل يؤخذ مقدار الزكاة من غري امل
على غري  - وجواب  ديني ا - إننا ال نشك أن الزكاة ال جتب: بقي هنا حبث أو سؤال آخر

املسلمني من حيث هي عبادة وتعرية، ولكن أال جيوز أن يؤخذ منهم مقدارها على أهنا 
 ضريبة من الضرائب تؤخذ من األغنياء لتـَُرد على العقراء؟

عادى التعرقة بني املواطنني وبذلك ن! ه يدفعها ضريبةدة، وغري فاملسلم يدفعها فريضة وعبا
يف دولة واحدة، وال حُنم  ل املسلم من األعباء املالية أكثر من غريه وخنعف التكاليف اإلدارية 

 .والعنية اليت تتوزع بني إدارة الزكاة للمسلمني، والضريبة اخلاصة لغري املسلمني
اء املسلمني القادرين على االجتهاد، ولكن هذه قضية حتتاج إىل اجتهاد مجاعي من علم

ال مان  أن أبدي رأيي يف هذا األمر، على ضوء  (1)إىل أن يتاح لنا االجتهاد اجلماعي املنشود
وأعتقد أن االجتهادات العردية هي اليت متهد . دراسيت ومعااني للموضوع، فرتة غري قصرية

 .السبيل إىل اجتهاد مجاعي سليم
 .أي صوااب  فمن هللا، وإن كان خطأ فمين ومن الشيطانفإذا كان هذا الر 

أنه ال مان  من أخذ الزكاة بوصعها ضريبة من غري املسلمني  والذي يرتاءى يل بعد البحث
 :من أهل الذمة إذا رأى ذلك أولو األمر ويدل على هذا أمور

يين، الذي هو الوجوب الد ،(ال جتب الزكاة على غري مسلم): إن مراد علمائنا بقوهلم -7
أما اإلجياب السياسي الذي يقرره ويل . يتعلق به املطالبة يف الدنيا والثواب والعقاب يف اآلخرة

 .األمر بناء على اعتبار املصلحة اليت يراها أهل الشورى، فلم يرد ما مينعه
 ومعِن. (2)إهنم عل لوا عدم وجوب الزكاة على غري املسلم؛ أبنه حق مل يلتزمه، فال يلزمه -4

 .هذا أهنم لو التزموا هذا ورضوه مل يكن بذلك أبس
إن أهل الذمة يف داير اإلسالم كانوا يدفعون للدولة اإلسالمية ضريبة مالية مساها  -1
وكعالة . مشاركة يف النعقات العامة للدولة اليت تقوم حبمايتهم والدفاع عنهم (اجلزية): القرآن

والعقر، كاملسلمني، كما رأينا ذلك جلي ا يف  العيش هلم، وأتمينهم ضد العجز والشيخوخة
                                                 

 .(االجتهاد اجلماعي)عن مقالة األستاذ اجلليل مصطعى الزرقا : انظر (1)
 .(5/141)اجملموع للنووي  (2)
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املاثل اآلن يف البالد والواق  . الشيخ اليهودي الذي رآه يسأل على األبواب يفصني  عمر 
أن أهل الكتاب ال يدفعون اجلزية، وأينعون من هذا االسم، فهل ميكن أن يدفعوا  اإلسالمية

 تسم ابمسها؟منها ضريبة على وفق مقادير الزكاة، وإن مل  بدال  
يف  هنع هللا يضر إن الذي رواه املؤرخون واحملد  ثون وفقهاء املال يف اإلسالم عن عمر بن اخلطاب

موقعه من نصارى بين تغلب، يعطينا ُرخصة للنظر يف هذا األمر على ضوء الواق  واملصلحة 
 .العامة

ه سأل عمر بن أن - أو النعمان بن زرعة - عن زرعة بن النعمان ،روى أبو عبيد بسنده
اخلطاب وكلمه يف نصارى بين تغلب وكان عمر قد َهم  أن أيخذ منهم اجلزية، فتعرقوا يف 

اي أمري املؤمنني إن بين تغلب قوم عرب، أينعون من : فقال النعمان بن زرعة لعمر. البالد
، وهلم نكا( يعين الذهب والعضة)اجلزية، وليست هلم أموال  ية إمنا هم أصحاب حروث ومواش 

فصاحلهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة : قال. يف العدو، فال تُعن عدوك عليك هبم
 (.أي جعلها مضاععة عليهم)

أن عمر ملا صاحلهم على : وأخرج البيهقي عن عبادة بن النعمان يف حديث طويل
تضعيف الصدقة قالوا، حنن عرب ال نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا كما أيخذ 

زد ما تئت : قالوا. ال، هذه فرض املسلمني: فقال عمر( يعنون الصدقة)عض بعضكم من ب
 .فععل، فرتاضى هو وهم على تضعيف الصدقة عليهم. هبذا االسم، ال ابسم اجلزية

وقد علق اإلمام أبو عبيد . (1)مسوها ما تئتم: يث أن عمر قالويف بعض رواايت هذا احلد
، إذ قبل منهم أمواهلم ومل جيعلها جزية كسائر ما على حكم أمري املؤمنني عمر يف بين تغلب

وإمنا استجازها فيما نرى وترك اجلزية، ملا ): على أهل الذمة، بل جعلها صدقة مضاععة، فقال
رأى من نعارهم وأنعهم منها، فلم أيمن تقاقهم واللحاق ابلروم، فيكونوا ظهري ا هلم على أهل 

من إسقاط ذلك االسم عنهم م  استيعاء ما جيب اإلسالم، وعلم أنه ال ضرر على املسلمني 
                                                 

ولكن ( 2/777: احمللى)وقد ضعف ابن حزم خرب بين تغلب هذا . منه 48، 49ـص، وهامشها 527األموال صـ (1)
 - 22السلعية، وحيىي بن آدم يف اخلراج صـ. ط - 721اخلرب مشهور رواه ابن أيب تيبة وأبو يوسف يف اخلراج صـ

 هـ، وقال الشيخ أمحد تاكر 7178سنة  مصر. ط - 798السلعية، والبالذري يف فتوح البلدان صـ. ط 21
 (. صحيح اروي من طرق كثرية تطمئن النعس إىل أن له أصال  : رمحه هللا معقب ا على خرب بين تغلب هذا
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عليهم من اجلزية، فأسقطها عنهم، واستوفاها منهم ابسم الصدقة حى ضاععها عليهم، فكان 
كما . ذلك رتق ما خاف من فتقهم، م  االستيعاء حلقوق املسلمني يف رقاهبم، وكان مسدد ا

 (1)"تبارك وتعاىل ضرب ابحلق على لسان عمر وقلبه إن هللا: "ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،روي يف احلديث
ما رأيت عمر قط إال وكأن َملك ا بني عينيه  :فيه - يعين ابن مسعود -وكقول عبد هللا 

، وكقول عائشة (3)ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر: ، ومثل قول علي(2)يسدده
 .(5)ور أقراهنانسيج وحده، قد أعد لألم (4)كان وهللا أحوذاي  : فيه

فكانت فعلته هذه من تلك األقران اليت أعد، يف كثري من حماسنه ال : قال أبو عبيد
جزية تسمى هنع هللا يضر مل يـََر أبس ا أن أيخذ من هؤالء النصارى ضريبة أو  فهذا العاروق ،(6)(حتصى
 لواجبة علىعليهم مقادير الصدقة ا ، وقد ضاعف(اجلزية)لنعورهم من عنوان  (الصدقة)ابسم 

ليس يف مواتي أهل : وهلذا قال الزهري. املسلمني وفق ا لطلبهم الذي صوحلوا على أساسه
الذين عامة أمواهلم  - ربنصارى الع: أو قال - الكتاب صدقة، إال نصارى بين تغلب

 .(7)املواتي
ن فل َم ال جيوز أ .هذا هو فعل عمر، وقد أقر ه من معه من الصحابة رضوان هللا عليهم

تُعرض ضريبة على أهل الذمة يف البالد اإلسالمية يف هذا العصر، تقوم مقام اجلزية اليت 

                                                 

حسن صحيح : ، وقال(1294)حديث صحيح، والرتمذي يف املناقب : وقال خمرجوه ،(5725)رواه أمحد  (1)
، (7112)وصححه األلباين يف صحيح اجلام  ، (2985)لصحابة ابن حبان يف مناقب اغريب من هذا الوجه، و 

 .بن عمراعن 
 (:72229) وقال اهليثمي يف جمم  الزوائد ،(8/729)الطرباين ، و (14222)العضائل تيبة يف رواه ابن أيب  (2)

 .ورجال أحدمها رجال الصحيح ورواه الطرباين أبسانيد
 وسطوالطرباين يف األ، (14211)ى، وابن أيب تيبة يف العضائل إسناده قو : وقال خمرجوه، (912)رواه أمحد  (3)

 .عن علي، ، وإسناده حسنيف األوسط رواه الطرباين(: 72241)م  اجملوقال اهليثمي يف  ،(5528)
املشمر يف األمور القاهر هلا ال يشذ عليه منها تيء، والسري  يف كل ما أخذ فيه والعامل ابألمر، كما يف : األحوذي (4)

 .عجم الوسيطامل
: (72111) م اجمل، وقال اهليثمي يف (2179) وسط، والطرباين يف األ(19470)املغازي تيبة يف رواه ابن أيب  (5)

 .رواه الطرباين يف الصغري واألوسط من طرق، ورجال أحدها ثقات
 .وما بعدها 527األموال صـ (6)
 .السلعية. ط ،25اخلراج ليحىي بن آدم صـ (7)
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فريضة اجلهاد اليت : طالبهم هبا النظام اإلسالمي مقابل فريضتني الزمتني يف أعناق املسلمني
 ؟ة الزكاة اليت يبذلون فيها املاليبذلون فيها الدم، وفريض

 ؟مشورة أهل الرأي من املسلمني ومنهم مل ال جيوز فرض هذه الضريبة بعد
وإن مل تعط هذه الضريبة اسم الصدقة والزكاة، كما طلب نصارى بين تغلب وأجاهبم إىل 

 .ذلك عمر
أعتقد أن َهدي عمر هنا نرباس يضيء الطريق ملن أراد أن يتخذ من هذا األمر قرار ا على 

 .ضوء ظروف العصر ومشكالته
إذا كان قوم غري مسلمني هلم قوة وتوكة، وامتنعوا عن أداء  :وقد قال الشافعية واحلنابلة

اجلزية إال إذا صوحلوا على ما صوحل عليه بنو تغلب، وخيف الضرر برتك إجابتهم إىل طلبهم، 
ورأى اإلمام إجابتهم، دفع ا للضرر؛ جاز ذلك إذا كان املأخوذ منهم بقدر ما جيب عليهم من 

وال تك أن هذا القول سليم،  .(1)ه عمر بنصارى بين تغلباجلزية وزايدة، قياس ا على ما فعل
 .ودليله قوي

أما تضعيف الزكاة على أهل الذمة فليس أمر ا الزم ا، إمنا فعل ذلك عمر م  بين تغلب؛ 
وهو أمر يرج  إىل السياسة . ألهنم هم الذين طلبوا ذلك، ووق  عليه الصلح والتزموا به

 .للدين والدولة الشرعية، ومقتضيات املصلحة العامة
: فقال (الزكاة على أهل الذمة): وقد أصاب ابن رتد حني ذكر هذه املسألة حتت عنوان

وأما أهل الذمة فإن األكثر على أن ال زكاة على مجيعهم، إال ما روت طائعة من تضعيف )
الزكاة على نصارى بين تغلب، أعين أن يؤخذ منهم مثال ما يؤخذ من املسلمني يف كل تيء، 

الشافعي وأبو حنيعة وأمحد والثوري، وليس عن مالك يف ذلك قول وإمنا : ن قال هبذا القولومم
صار هؤالء هلذا، ألنه ثبت أنه فعل عمر بن اخلطاب هبم، فكأهنم رأوا أن هذا توقيف ولكن 

 .هـا (2)(األصول تعارضه

                                                 

، ومنت املنهاج (9/572)عن املغين  نقال   ،728كام الذميني واملستأمنني للدكتور عبد الكرمي زيدان صـأح: انظر (1)
(2/457). 

 .مصطعى البايب احلليب. ط ،(7/408)بداية اجملتهد  (2)
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، بل حتقيق قد رأينا قول أيب عبيد يف توجيه فعل عمر، وليس فيه معارضة لألصول: أقول
مصلحة املسلمني ورف  الضرر عنهم، وليس من الضروري أن يكون ذلك عن توقيف، وقد 

 .أمران ابتباع ُسن ة اخللعاء الراتدين
إذا ابع املسلم أرضه : قال - صاحب أيب حنيعة - ومما يؤيد رأينا أن دمحم بن احلسن -2

ر، ألهنا أرض ُعشرية، فال تتبدل الُعشرية اليت ال خراج عليها لذمي، وجب على الذمي الُعش
وال تك  .(1)وظيعتها بتبدل املالك، وال جيوز أن ينتع  هبا الذمي يف دار اإلسالم دون مقابل

 .أن الُعشر زكاة
إن أهل الكتاب مأمورون يف دينهم ابلزكاة، مدعوون إىل الرب ابلعقراء، وقد نقلنا من  -5

واماا أُِمُروا ِإالَّ لِي اْعُبُدوا اّللَّا ُُمِْلِصيا لاُه ﴿: عاىلقبل نصوص القرآن الدالة على ذلك مثل قوله ت
ةا وايُ ْؤتُوا الزَّكااةا  ينا ُحن افااءا وايُِقيُموا الصَّالا  .[5: البينة] ﴾الدِ 

كثري ا من النصوص  - العهد القدمي والعهد اجلديد - كما نقلنا من كتبهم احلالية نعسها
 .ليهاليت تدعو إىل هذا الرب، وحتث ع

: واجلديد فيه (2)ن بشيء منصوص على أصله يف دينهمفهم إذا طولبوا ابلزكاة إمنا يطالبو 
 .إمنا هو التقدير والتحديد واإللزام

جواز صرف الزكاة إىل أهل الذمة، : قد روي عن عمر بن اخلطاب وبعض التابعني -2
 .(مصارف الزكاة)من ابب  (من حترم عليهم الزكاة)وقد فص لنا القول يف ذلك يف فصل 

فإذا جاز أن ُيصرف هلم جزء من الزكاة اليت تؤخذ من املسلمني، فال مان  أن تؤخذ من 
أغنيائهم زكاة عن أمواهلم، لتـَُرد على فقرائهم، قيام ا بواجب التكافل الذي يشمل املسلم وغري 

 .املسلم ما دام يعيش يف كنف دولة اإلسالم

                                                 

وما بعدها، وقد خالف دمحم يف هذا الرأي  (4/70)فتح القدير  وترحها، واهلداية (55 ،4/52)بدائ  الصنائ   (1)
: جيب عليه اخلراج، وتصري األرض خراجية، وأبو يوسف قال: فأبو حنيعة قال. أاب حنيعة وأاب يوسف: الشيخني

 .ولكن عليه ُعشران، كالتغليب: تبقى ُعشرية، كما قال دمحم
 .(عناية األداين السماوية ابلعقراء)راج  يف الباب األول  (2)
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أو حنو ذلك من األمساء،  (ضريبة الرب)أو  (ماعيضريبة التكافل االجت)وحينئذ تسمى 
 .حى مُتي ز عن الزكاة اإلسالمية، فال حُترج ضمائرهم، وال ضمائر املسلمني

فهما تتعقان . زكاة املسلمني، وضريبة غري املسلمني: وينبغي أن يظل مصرف ُكل   ُمتمي  ز ا
صرف، نظر ا لطبيعة كل منهما يف الوعاء والشروط واملقادير، ولكن صختلعان يف االسم وامل

 .وهدفه وأصل وجوبه
* * * 
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 املبحث الثاين
 الزكاة ِف مال الصِب واجملنون

 
وإذا كان العلماء قد أمجعوا على وجوب الزكاة يف مال املسلم البالغ العاقل، فإهنم قد 

ل هل جتب فيه الزكاة أم ال جتب حى يبلغ الصيب ويعق: اختلعوا يف مال الصيب واجملنون
 اجملنون؟

 :هنا خيتلف العقهاء اختالف ا كبري ا، نستطي  أن نردهم فيه إىل فريقني رئيسيني
 .فريق من ال يرى وجوب الزكاة يف ماهلما إما مطلق ا أو يف بعض األموال -7
 .وفريق من يرى وجوب الزكاة يف أمواهلما مجيع ا -4

 :يهالقائلون بعدم وجوب الزكاة ف
 .(1)ليس يف مال اليتيم زكاة: أيب جععر الباقر والشعيب أهنما قاال عن ،روى أبو عبيد( أ) 

 .(2)عن النخعي وتريح ،حزم مثل قوهلماوروى ابن 
 .(3)ليس يف مال اليتيم زكاة إال يف زرع أو ضرع: وُرو َي عن احلسن أنه قال( ب) 

 .(4)عن ابن تربمة مثل قوله (احمللى)وقد ذكر ابن حزم يف 
كل تيء من بقر : أو قال - كل مال لليتيم ينمى: عن جماهد قال (األموال)ويف ( ج) 

فال تُزك  ه ( ال يستثمر)أو غنم أو زرع أو مال ُيضارب به فزك  ه، وما كان له من صامت ال حُير ك 
بسقوط الزكاة عن  قوال   - من علماء املالكية - وخرج اللخمي .(5)حى يدرك فتدفعه إليه

دفون الذي ضل عنه كامل. من حكم املال املعجوز عن تنميته الصيب، حيث ال ينمى ماله

                                                 

 .215األموال صـ (1)
 .(5/405)احمللى  (2)
 .251ألموال صـا (3)
 .(5/405)احمللى  (4)
 .251األموال صـ (5)
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ورده ابن . وكاملال املوروث الذي مل يعلم به وارثه إال بعد حول أو أحوال. صاحبه مث وجده
وال خالف أن من كان عاجز ا من املكلعني . لكابشري أبن العجز يف مسألة الصيب من ق َبل  امل

الف ما إذا كان عدم النماء من قبل املال وقال ابن خب. عن تنمية ماله جتب عليه الزكاة
 .اهـ (1)صخريج اللخمي النقد املرتوك على املعجوز عن إمنائه ضعيف: احلاجب

وذهب أبو حنيعة وأصحابه إىل أن الزكاة يف زرعه ومثره فقط، أما بقية األموال ( د) 
 .(2)فال

ا تقدمه إىل هذا التقسيم، : قال ابن حزم  - (البحر الزخار)ولكن صاحب وال نعلم أحد 
مها معاصران أليب  .(3)حكى ذلك عن زيد بن علي، وجععر الصادق - من كتب الزيدية

 .(4)حنيعة
خيالف ما  - زيد والصادق والناصر من آل البيت - والعجيب أن ما ذهب إليه األئمة

 - هنع هللا يضر - ل يف ذلك زيدوسئ. أنه كان يزكي أموال بين أيب راف  وهم أيتام: صح عن علي هنع هللا يضر
 .(5)حنن آل البيت ننكر هذا: فقال

 :أدلة هؤالء
نظر هؤالء العلماء إىل االعتبار الثاين الذي ذكرانه من قبل، وهو أن الزكاة عبادة ( أ)

حمضة كالصالة، والعبادة حتتاج إىل نية، والصيب واجملنون ال تتحقق منهما النية، فال جتب 
ال خياطبان هبا، وقد سقطت الصالة عنهما لعقدان النية، فوجب أن تسقط عليهما العبادة و 

 .(6)الزكاة ابلعلة نعسها

                                                 

 .(7/149)ترح الرسالة البن انجي  (1)
 .(4/2)بدائ  الصنائ   (2)
 .م7829سنة  ،مطبعة السعادة. ط ،(4/724) البحر الزخار (3)
أما أبو حنيعة فوفاته . ما رأيت أفقه منه هنع هللا يضر: هـ وفيه قال أبو حنيعة729هـ، وتويف جععر سنة 744قتل زيد سنة  (4)

 .هـ750سنة 
 .(4/272)الروض النضري ترح جمموع العقه الكبري  (5)
 .(4/2)رد احملتار  :انظر (6)



 110 

عن الصيب حى يبلغ، : رُف َ  القلم عن ثالثة: "ملسو هيلع هللا ىلصيؤكد هذا من السنة قول الرسول ( ب) 
قوط التكليف، ورف  القلم كناية عن س، (1)"يستيقظ، وعن اجملنون حى يعيق وعن النائم حى

َغر واجلنون والنوم حائل دون ذلك  .إذ التكليف ملن يعهم خطاب الشارع، والص 
يِهْم ِِباا﴿: ومما يؤيد هذا القول اآلية الكرمية( ج)  ُرُهْم واتُ زاكِ   ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ 

لى الصيب واجملنون حى إذ التطهري إمنا يكون من أرجاس الذنوب، وال ذنب ع .[701: التوبة]
 .حيتاجا إىل تطهري وتزكية، فهما إذن خارجان عمن تؤخذ منهم الزكاة

واحلق أن األدلة الثالثة املذكورة، ال تصلح ألن حيتج هبا احلنعية ومن تاهبهم ممن قال 
بوجوب الزكاة يف بعض مال الصيب دون بعض، كما هو مروي عن جماهد واحلسن وابن تربمة 

 .وغريهم
ا يصلح أن حيتج هبا الباقر والشعيب والنخعي وتريح، ممن مل يوجب الزكاة يف أي مال إمن

 .للصيب واجملنون
مث هناك اعتبار املصلحة اليت يرعاها اإلسالم يف سائر أحكامه، ومصلحة الصغري ( د)

 واجملنون هنا تقتضي إبقاء ماهلما عليهما، خشية أن تستهلكه الزكاة، لعدم حتقق النماء الذي
هو عل ة وجوب الزكاة وذلك ألن الصغري واجملنون ضعيعان ال يستطيعان القيام أبمر أنعسهما 
وتثمري أمواهلما، وقد خيشى من تكرار أخذ الزكاة كل عام منهما أن أتي عليهما فيتعرضا لذل 

 .احلاجة، وهوان العقر
النامي بنعسه  ولعل هذا هو السر فيما ذكرانه عن جماهد من وجوب الزكاة يف ماهلما 

كالزروع واملواتي، أو الذي ينمى ابلعمل والتثمري، كالنقود اليت يتجر هبا عن طريق املضاربة 
 .وحنو ذلك

وكذلك ما جاء عن احلسن البصري وابن تربمة أهنما مل يستثنيا من زكاة مال الصغري إال 
ماء متحقق يف الثمار ذهبه وفضته خاصة، أما الثمار والزروع واملواتي فعيها الزكاة، إذا الن

انمي ا يف ذاته إذ هو مجاد ال يقبل  والزروع واملواتي، أما النقود من ذهب وفضة فليست ماال  

                                                 

 ،يف احلدودكالمها  ،(7241)والرتمذي ، (2207)وأبو داود  ،صحيح لغريه: وقال خمرجوه، (7791)رواه أمحد  (1)
 .بن أيب طالب عن علي
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ال قدرة هلما على  - الصيب واجملنون - النمو وإمنا يُرصد للنماء ابلتجارة واالستثمار، وهذان
 .تنمية وال استثمار، فأععيا من الزكاة يف هذا النوع من املال

 :قائلون بوجوب الزكاة ِف مال الصِب واجملنونال
ذهب إىل وجوب الزكاة يف سائر أموال الصيب واجملنون عطاء وجابر بن زيد، وطاوس 
وجماهد والزهري من التابعني، ومن بعدهم ربيعة ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق واحلسن بن 

هب اهلادي واملؤيد ابهلل من صاحل وابن أيب ليلى، وابن عيينة وأبو عبيد وأبو ثور، وهو مذ
ومل يستثن هؤالء ما . الشيعة، وهو قول عمر وابنه وعلي وعائشة وجابر من الصحابة مهنع هللا يضر

 .أبو حنيعةأو استثناه جماهد أو احلسن وابن تربمة 
 :أدلة القائلي بوجوب الزكاة ِف مال الصِب

 :استند هؤالء إىل عدة أدلة
م النصوص من اآلايت واألحاديث الصحيحة اليت دلت على إىل عمو  :أوال   استندوا -7

 .وجوب الزكاة يف مال األغنياء وجواب  مطلق ا، ومل تستثن صبي ا وال جمنوان  
يِهْم ِِباا﴿: وذلك كقوله تعاىل ُرُهْم واتُ زاكِ  قال  .[701: التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ 

لكل صغري وكبري وعاقل وجمنون، ألهنم كلهم حمتاجون إىل طُهرة فهذا عموم : أبو دمحم بن حزم
 .هللا تعاىل هلم وتزكيته إايهم، وكلهم من الذين آمنوا

فأعلمهم أن هللا : "إىل اليمن وفيه ملسو هيلع هللا ىلصحديث وصية معاذ حني أرسله النيب : ومثل هذا
والصبيان واجملانني . (1)"فقرائهم افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على
 .ترد فيهم الزكاة، إذا كانوا فقراء، فلتؤخذ منهم إذا كانوا أغنياء

فهذا عموم لكل غين من املسلمني، وهذا يدخل فيه الصغري والكبري إذا  : قال ابن حزم
 .(2)كانوا أغنياء

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص (1)
 .(404-5/407)احمللى البن حزم  (2)
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صلى رسول هللا  أن ،كالشافعي إبسناده عن يوسف بن ماه   مبا رواه :اثني ا واستدلوا -4
ال  أو - ال تذهبها - أو يف أموال اليتامى - ابتغوا يف مال اليتيم: "قال هللا عليه وسلم

 .(1)"الصدقة - تستهلكها
ولكن يوسف بن ماهك اتبعي مل يدرك  ،كما قال البيهقي والنووي وإسناده صحيح

ملرسل بعموم النصوص األخرى، فحديثه مرسل، ولكن الشافعي عضد هذا ا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 .(2)ة من إجياب الزكاة يف مال اليتيمومبا صح عن الصحاب

روا يف أموال : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : عن أنس بن مالك قال ،وروى الطرباين يف األوسط اجت 
أن  :أخربين سيدي وتيخي: (جمم  الزوائد)قال اهليثمي يف  ،(3)"اليتامى ال أتكلها الزكاة

 .(5)،(4)ن الدين العراقياحلافظ زي: يعين بشيخه ،إسناده صحيح
من : "ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،عن جده ،عن أبيه ،وروى الرتمذي من حديث عمرو بن تعيب
 .ويف سنده مقال .(6)"ويل يتيم ا فليت جر له وال يرتكه حى أتكله الصدقة
 .عمر بن اخلطاب وصح هذا املعِن موقوف ا على أمري املؤمنني

                                                 

قال األلباين يف اإلرواء  يف الزكاة، ثالثتهم ،(2/701) البيهقي، و (2894)وعبد الرزاق  ،(7/84)رواه الشافعي  (1)
 . ثقات لوال أن فيه عنعنة ابن جريجورجاله ، وهذا مرسل(: 1/458)

 .(4/271) ، والروض النضري(2/701)، والسنن الكربى (5/148)اجملموع  (2)
رواه الطرباين يف األوسط، وأخربين سيدي (: 2158)وقال اهليثمي يف اجملم   ،(2754)رواه الطرباين يف األوسط  (3)

 .(7700)وضععه األلباين يف اجلام  الصغري  ،وتيخي أن إسناده صحيح
بعالمة الصحة،  -القدير  فيض: ومعه ترحه ،احلليب ،املطبوع منعرد ا - (اجلام  الصغري)رمز له السيوطي يف ( 4)

مج  )أبن السيوطي أتار إليه يف األصل  - (العيض)املناوي يف  -فقد ذكر تارحه . ولكن يبدوا أن الرمز حمرف
وأما هنا فرمز حلسنه، وهو فيه متاب  للحافظ ابن حجر فإنه انتصر ملن اقتصر على . وصحح: بقوله (اجلوام 

 .(7/709)فيض القدير  .حتسينه فقط
 .21اجلزء الثالث صعحة  (5)
ألن املثِن بن الصباح يضعف يف احلديث، والدارقطين  ،يف إسناد احلديث مقال: ، وقال(227)الرتمذي رواه  (6)

عن عبد هللا بن ، (2891)اجلام  الصغري وضععه األلباين يف ، ثالثتهم يف الزكاة، (2/1)البيهقي ، و (7810)
 .عمرو
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ابتغوا يف أموال اليتامى : أن عمر بن اخلطاب قال ،عن سعيد بن املسيب ،وروى البيهقي
: واملراد ابلصدقة .(1)هذا إسناد صحيح وله تواهد عن عمر: قال البيهقي. ال أتكلها الصدقة

 .كما صرحت بذلك بعض الرواايت  (الزكاة)
أمــــر األوصــــياء علــــى اليتــــامى خاصــــة واجملتمــــ   ملسو هيلع هللا ىلصأن النــــيب : ووجــــه االســــتدالل ابحلــــديث

ابلتجــارة وابتغــاء  - وكــذلك اجملــانني - أن يعملــوا علــى تنميــة أمــوال اليتــامى: اإلســالمي عامــة
الـــربح، وحـــذ ر مـــن تركـــه دون تثمـــري وال اســـتغالل فتأكلـــه الصـــدقات وتســـتهلكه، وال ريـــب أن 

جيــوز إال إذا كانــت واجبــة؛ ألنــه ال جيــوز للــويل أن الصــدقة إمنــا أتكلــه إبخراجهــا، وإخراجهــا ال 
وقد أمـر هللا  .(2)يتربع مبال الصغري وينعقه يف غري واجب، فيكون قرابان  له بغري اليت هي أحسن

 .(3)إال ابليت هي أحسن حى يبلغ أتدهأال نقرب مال اليتيم 
 .إىل ما صح عن الصحابة يف هذه القضية :اثلث ا واستندوا -1

عن عمر وعلي وعبد  ،البيهقي وابن حزم إجياب الزكاة يف مال الصيبو أبو عبيد  فقد روى
ة مهنع هللا يضر إال رواي ومل يُعرف هلم خمالف من الصحابة ،(4)هللا بن عمر وعائشة وجابر بن عبد هللا

 .(5)ضعيعة عن ابن عباس ال حيتج هبا
 .ر ضت الزكاةإىل املعِن املعقول الذي من أجله فُ  :رابع ا واستندوا -2

إن مقصود الزكاة سد خلة العقراء من مال األغنياء، تكر ا هلل تعاىل وتطهري ا للمال، : قالوا
 .(1)ومال الصيب واجملنون قابل ألداء النعقات والغرامات، فال يضيق عن الزكاة

                                                 

 .(2/718)يف الزكاة البيهقي رواه  (1)
م، واملغين املطبوع 7851طبعة سنة  ،29انظر مقارنة املذاهب يف العقه للشيخني حممود تلتوت ودمحم السايس صـ (2)

 .(4/281)م  الشرح الكبري 
 .من سورة اإلسراء (12)من سورة األنعام، واآلية  (754)كما جاء يف اآلية  (3)
، وأيض ا (5/409)وما بعدها، واحمللى ، (2/1)سنن الكربى وما بعدها، وال 229أليب عبيد صـاألموال : انظر (4)

، وأضاف النووي يف اجملموع (4/108)، والتلخيص البن حجر (227 -2/258)مصنف ابن أيب تيبة 
احلسن بن علي أيض ا ومل نعد ابن مسعود لضعف الرواية عنه كما يف سنن البيهقي واجملموع (: 5/148)

يل ما جيب يف مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلمه، فإن تاء زكى وإن تاء مل أن حيصى الو ): ورأيه. والتلخيص
 .(يزك

 .انعراد ابن هليعة هبا وهو ضعيف: ، وسبب الضعف(5/148)، واجملموع (5/409)احمللى  (5)
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ا  إذا تقرر هذا، فإن الويل خيرجها عنهما من ماهلما ألهنا زكاة واجبة، فوجب إخراجه: قالوا
وألهنا حق واجب على الصيب . والويل يقوم مقامه يف أداء ما عليه. كزكاة البالغ العاقل

وتعترب نية الويل يف اإلخراج، كما تعترب . واجملنون، فكان على الويل أداؤه عنهما، كنعقة أقاربه
 .(2)النية من رب املال

ا أمن أن يتعقب فعله، إمنا يؤمر الويل إبخراج الزكاة عن الصيب إذ: وقال بعض املالكية
وإذا أخرجها أتهد عليها، فإن مل يشهد فقد قال ابن حبيب، إن   ...وجعل له ذلك، وإال فال

 .(3)قد   كان مأموان  صُ 
وإذا خشي الويل أن يطالبه الصيب بعد البلوغ، أو اجملنون بعد اإلفاقة، بغرامة ما دف  من 

أن  - كما اقرتح بعض املالكية - بغيماهلما، بناء على مذهب أيب حنيعة ومن وافقه، فين
يرى وجوب الزكاة يف ماهلما، حى حيكم له بلزوم الزكاة هلما، فال يستطي   - يرف  األمر لقاض

 .(4)قاض بعد ذلك أن ينقض هذا احلكم؛ ألن احلكم األول رف  اخلالف
* * * 

 :موازنة وترجيح
يف مال الصيب واجملنون وهم مجهور  هذه هي األدلة اليت استند إليها القائلون بوجوب الزكاة

والواق  أهنا أدلة قوية مبوازنة أدلة . من الصحابة والتابعني ومن بعدهم - كما رأينا - األمة
 :املخالعني

فإن هللا . دليل سليم ال مطعن فيه. فعموم النصوص لكل صغري وكبري، وعاقل وجمنون( أ) 
يف أموال األغنياء، وهذا مال غين، ومل تشرتط حق ا  فرض للعقراء واملساكني وسائر املستحقني
م  تدة عناية الشارع حبعظ أموال اليتامى، فمن . النصوص أن يكون هذا الغين ابلغ ا عاقال  
 أراد التخصيص فعليه الدليل، وأين هو؟

                                                 

 .(5/110)اجملموع  (1)
 .(4/282)املغين املطبوع م  الشرح الكبري  (2)
 .(7/149)ترح الرسالة البن انجي  (3)
 .402حاتية الصاوي على الدردير صـ (4)
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مث حديث يوسف بن ماَهك اآلمر بتنمية أموال اليتامى حى ال تستهلكها الزكاة ( ب) 
وقو ْته . نعم هو حديث مرسل، ولكنه عضده العموم. ظاهر الداللةحديث صحيح السند 

ومثل ذلك حديث أنس الذي رواه الطرباين . الشواهد، كما أيدته أقوال الصحابة مهنع هللا يضر
 (.وحسنه ابن حجر والسيوطي)وأقره اهليثمي ( وصححه العراقي)

إذا  - ن عمر وجابرأمثال عمر وعلي وعائشة واب - وال ريب أن أقوال الصحابة( ج)
اتعقت يف موضوع كهذا، يكثر وقوعه وتعم به البلوى، وخاصة يف ذلك اجملتم  الذي قدم 
الشهداء تلو الشهداء، وكثر فيه اليتامى، كان هلا داللتها واعتبارها يف هذا املقام، وال يس  

ا إهدار أقواهلم اليت أمجعت على هذا األمر، م  قرب عهدهم ابلرسول وكما
 
ل فهمهم عنه، عامل

واحلق أنه مل يصح عن أحد من . ومعرفتهم ابلقوارع اليت أنزهلا هللا يف تأن أموال اليتامى
وما روي عن ابن مسعود وابن عباس فهو . الصحابة القول بعدم وجوب الزكاة يف مال اليتيم

 .(1)ضعيف ال حيتج مبثله
لنا أهنا حق العقراء واملساكني  وإذا نظران إىل املعِن املعقول يف تشري  الزكاة تبني( د) 

واملستحقني يف مال األغنياء، والصيب واجملنون أهل لوجوب حقوق العباد املالية عليهما، فهما 
 .أهل لوجوب الزكاة أيض ا

واالَِّذينا ِف أاْموااِلِِْم حاقٌّ ﴿: أما أن الزكاة حق من حقوق العباد، فألهنا داخلة يف قوله تعاىل
ِإَّنَّاا الصَّداقااُت لِْلُفقارااِء ﴿: ، وأيض ا قوله تعاىل[45، 42: املعارج] ﴾اِئِل وااملاْحُرومِ لِ لسا  ماْعُلوم  

تقتضي االختصاص جبهة امللك،  (للعقراء)، واإلضافة حبرف الالم [20: التوبة] ﴾وااْلماسااِكيِ 
 .إذا كان املضاف إليه من أهل امللك كالعقراء ومن عطف عليهم

وهللا : "قول اخلليعة األول يف حماورته لعمر: الزكاة حق من حقوق املال ومما يدل على أن
 .كما ثبت يف الصحيحني" ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال

                                                 

 .(1/45)مرعاة املعاتيح للعالمة املباركعوري : انظر (1)
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وأما أن الصيب واجملنون أهل لوجوب حقوق العباد يف ملكهما؛ فهذا اثبت ابتعاق، إذ 
وهلذا جيب يف ماهلما ضمان املتلعات، وتعويضات  الصغر واجلنون ال مينعان حقوق الناس،

 .(1)ونعقات الزوجات واألقارب وحنوها اجلناايت،
إن الزكاة جتب يف مال الصيب واجملنون ابلشروط اليت سنوضحها يف املال : ومن هنا نقول

 .العضل عن احلوائج األصلية: الذي جتب فيه الزكاة، ومنها
إليها يف النعقة الالزمة هلما؛ ألهنا غري فاضلة عن وهبذا الشرط صخرج النقود احملتاج 

 .حاجتهما
وخباصة أهنم أوجبوا . رجحان مذهب األئمة الثالثة على مذهب احلنعية : لناهبذا يتبني  

الُعشر يف مال الصيب واجملنون، وأوجبوا زكاة العطر يف ماهلما، ومل يوجبوا الزكاة عليهما فيما 
 .عدا ذلك من األموال

وال فرق بني . أن من وجب العشر يف زرعه وجبت الزكاة يف سائر أمواله: يقتضي والقياس
واِف أاْموااِلِِْم ﴿: ، وقوله[727: األنعام] ﴾واآتُوا حاقَُّه ي اْوما حاصااِدهِ ﴿: ما يدل عليه قوله تعاىل
 .[78: الذارايت] ﴾حاقٌّ لِلسَّاِئِل وااْلماْحُرومِ 

: ، وقوله(2)"فيما سقت السماء الُعشر: "عليه السالم كما ال فرق بني ما يدل عليه قوله
 .(3)"رب  العشر - الدراهم املضروبة - يف الرقة"

إن الغالب يف األوىل معِن : احلنعية بني الزروع والثمار واألموال األخرى، وقوهلم فتعرقة
 .املؤنة دون الثانية تعرقة ليس هلا أساس معقول وال منقول

ليت تعري، ما العرق بني زكاة ): م يف النعي على هذه التعرقة فقالومن مَث  اتتد ابن حز 
 !! ة املاتية والذهب والعضة؟؟الزرع والثمار وبني زكا

فلو أن عاكس ا عكس قوهلم فأوجب الزكاة يف ذهبهما وفضتهما وماتيتهما وأسقطها عن 
 !؟(1)(فرق يف العسادالت حك َمني زرعهما ومثرهتا، أكان يكون بني 
                                                 

 .(4/2)، ورد احملتار (5 -4/2)بدائ  الصنائ  : انظر (1)
 .ـسبق صخرجيه ص (2)
 .عن أنس بن مالكيف الزكاة،  امهكال  ،(7521)وأبو داود  ،(7252)البخاري رواه  (3)
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وأما من فرق بني ما صخرجه األرض وما ال صخرجه، وبني اخلعي والظاهر يف : ل ابن رتدوقا
ا يف هذا الوقتف(: املاتية والزرع والثمر: ويريد ابلظاهر)األموال   .(2)ال أعلم له مستند 

 :للوجوبتعنيد أدلة املانعني 
ُرُهْم ُخْذ ِمْن أامْ ﴿: أما ما استدل به املانعون للوجوب من قوله تعاىل( أ) وااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ 

يِهْم ِِباا من أن التطهري ال يكون إال إبزالة الذنوب وال ذنب على الصيب  .[701: التوبة] ﴾واتُ زاكِ 
فيجاب عنه أبن التطهري ليس خاص ا إبزالة الذنوب، بل يشمل تطهري املال أيض ا، . واجملنون
ُرُهمْ ﴿فمعِن   .تطهر ماهلم: ﴾ُتطاهِ 

ا أنه خاص مبا ذكروا، فإمنا نص عليه نظر ا ألنه الشأن يف الزكاة، أو الغالب، كما ولو سلمن
وأن ذلك هو السبب  - وهذا ال يستلزم أال جتب إال لذلك اللون من التطهري .(3)قال النووي

الوحيد ملشروعيتها، فقد أمج  العلماء على أن للزكاة سبب ا آخر، وهو سد خلة اإلسالم، وسد 
 .ني، والصيب واجملنون من أهل اإلسالمخلة املسلم

رف  اإلمث  - كما قال النووي - فاملراد (4)"رف  القلم عن ثالثة: "وأما حديث( ب) 
ال إمث عليهما، وال جتب الزكاة عليهما، بل جتب الزكاة يف ماهلما، : وحنن نقول. والوجوب

 .(5)ب على الويل دفعهاا أتلعاه، وجيويطالب إبخراجها وليهما، كما جيب يف ماهلما قيمة م
ورف  القلم عنهما مل يسقط حقوق الزوجات وذوي القرىب عنهما، فلماذا يسقط حق 

 املسكني وابن السبيل؟
وأما استدالهلم أبن الزكاة عبادة كالصالة، وهلذا قرن القرآن بينهما، والعبادة حتتاج ( ج)

 .عنهما فلتسقط الزكاة أيض ا إىل نية، والصيب واملعتوه ليسا من أهلها، وقد سقطت الصالة

                                                 

 .(5/405)احمللى  (1)
 .مصطعى احلليب. ط ،(7/408)بداية اجملتهد  (2)
الغالب أهنا تطهري، وليس ذاك ترط ا، فإان اتعقنا على وجوب زكاة العطر والُعشر يف ماهلما وإن  : قال يف اجملموع (3)

 (.5/110)كان تطهري ا يف أصله 
 .ـسبق صخرجيه ص (4)
 .28، ومقارنة املذاهب صـ(282 -4/281)بوع م  الشرح الكبري املرج  املذكور، واملغين املط -اجملموع : انظر (5)
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إننا ال ننكر أن الزكاة عبادة، وأهنا تقيقة الصالة، وأهنا أحد أركان اإلسالم، : فاجلواب
إهنا عبادة متميزة بطابعها املايل االجتماعي، فهي عبادة مالية جتري فيها النيابة، : ولكننا نقول

الف من العامل عليها، وإمنا جيراين حى تتأدى أبداء الوكيل، ولذا جيري فيها اجلرب واالستح
يف حقوق العباد، كما أنه يصح توكيل الذمي أبداء الزكاة عند احلنعية، والذمي ليس من أهل 

 .العبادة
نعم، وإمنا أمر أبخذها  :إهنا فريضة ال جتزئ إال بنية: رد ا على من قال - قال ابن حزم

فإذا أخذها من أمر أبخذها بنية  .﴾اِلِِْم صاداقاة  ُخْذ ِمْن أاْموا ﴿: اإلمام واملسلمون بقوله تعاىل
 .(1)أهنا الصدقة أجزأت عن الغائب واملغمي عليه واجملنون والصغري ومن ال نية له

أن الزكاة عبادة مالية جتري فيها النيابة، والويل انئب الصيب فيها، فيقوم مقامه  ..واخلالصة
كالصالة والصيام، فإهنا عبادات تخصية ال   يف إقامة هذا الواجب، خبالف العبادات البدنية

جيوز فيها التوكيل واإلانبة، والبد أن يباترها اإلنسان بنعسه، إذ التعبد فيها واضح ابحتمال 
 .ألمر هللا تعاىل املشقة البدنية، امتثاال  

. وأما سقوط الصالة عنهما فليس هناك تالزم بني العريضتني حبيث تثبتان مع ا وتزوالن مع ا
ن هللا مل يعرض العرائض كلها على وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها فإ

ألنه ال يسقط فرض أوجبه هللا )وال يلزم من سقوط الصالة سقوط الزكاة  .(2)بزوال بعض
رسوله وال يسقط فرض من أجل سقوط فرض و تعاىل أو رسوله، إال حيث أسقطه هللا تعاىل 

 .(3)(قرآن وال سنةرأي العاسد بال نص آخر، ابل
إن ترائ  اإلسالم ال يقاس بعضها ببعض، ): وما أعدل ما قال أبو عبيد يف هذا املقام

 .(4)(ألهنا أمهات، متضي كل واحدة على فرضها وسنتها
إن الصالة إمنا هي حق هللا عز وجل على العباد فيما بينهم وبينه، وإن الزكاة تيء جعله )
 .(1)( أموال األغنياءقوق العقراء يفمن ححق ا  هللا

                                                 

 .(5/402)احمللى  (1)
 .بوالق. ط (4/42)األم للشافعي  :انظر (2)
 .(5/402)احمللى  (3)
 .، وقد بسط أبو عبيد، الكالم يف العرق بني العريضتني فأحسن525األموال صـ (4)
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وأما مصلحة الصيب واجملنون فتقابلها مصلحة العقراء واملساكني، ومصلحة الدين والدولة، 
وم  هذا مل يهدر الشرع مصلحتهما إبجياب الزكاة يف ماهلما، فإن الزكاة إمنا جتب يف املال 

جتب إال يف املال  كما أهنا ال. النامي ابلععل أو ما من تأنه أن ينمي، ولو مل ينم ابلععل
، وقد ذهب بعض فقهاء احلنعية إىل أن النقود اليت حيتاج إليها لهالعاضل عن احلوائج األصلية 

ن بلغت نصااب  وحال عليها احلول، ألهنا  اة وإصاحبها للنعقة الضرورية ال جتب فيها الزك
يب واجملنون اللذين وهذا ما خنتاره ابلنسبة للص - (2)كما سيأي يف الباب الثالث - كاملعدومة

ال ميلكان إال نقود ا ال تزيد على نعقتهما الضرورية إىل وقت البلوغ ابلنسبة للصيب، وإىل العمر 
 .الغالب ألمثال اجملنون

 :وهنا مجلة أمور ينبغي أن ننبه عليها
أن الصيب ليس معروض ا أن يكون يتيم ا حى تدخل العاطعة يف احلكم يف هذه : أوال  

يرث املال عن أمه، أو ميلكه بطريق اهلبة أو الوصية من جد أو قريب أو غريب،  القضية، فقد
. (مال اليتيم)ال يف  (الزكاة يف مال الصيب): وهلذا نرى أن العنوان األصدق هلذه املسألة هو

 .ولنذكر أهنا قد تكون ألوف ا أو عشرات األلوف أو مئات األلوف من اجلنيهات أو الداننري
حاديث واآلاثر قد نبهت األوصياء على وجوب تثمري أموال اليتامى حى ال أن األ: اثني ا

صلى خطب رسول هللا : رو بن تعيب عن أبيه عن جده قالتلتهمها الزكاة، فعي حديث عم
ا له مال فليتجر له فيه وال يرتكه فتأكله : "الناس فقال هللا عليه وسلم أال من ويل يتيم 

  .(3)"الصدقة
ال اليتامى ال ُتْذهبها وا أبمو ابتغ" :ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا قال: ن ماهك قالويف حديث يوسف ب

 .(4)"الصدقة
فواجب على القائمني أبمر اليتامى أن ينموا أمواهلم، كما جيب عليهم أن خيرجوا الزكاة 

 .عنها
                                                 

 .255األموال صـ (1)
 .من الباب الثالث ،من العصل األول ،(ج األصليةالعضل عن احلوائ)يف ترط  (2)
 .ـص سبق صخرجيه (3)
 .ـص سبق صخرجيه (4)
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 :نعم، إن يف هذين احلديثني ضعع ا من جهة السند أو االتصال ولكن يقويهما
 .(1)أن هذا املعِن قد روي من عدة طرق يقوي بعضها بعض ا: أوال  

 .أنه قد صح عن بعض الصحابة ما يوافقهما: واثني ا
وااْرزُُقوُهْم ِفيهاا ﴿: أن األمر ابالجتار يف أموال اليتامى هو املالئم لقوله تعاىل: واثلث ا
 .(منها)ارزقوهم : ومل يقل .[5: النساء] ﴾وااْكُسوُهمْ 
ثمري، وحترمي يف اقتصاده، القائم على إجياب التيوافق منهج اإلسالم العام أنه : ورابع ا

 .الكنز
واخلطاب يف األحاديث املذكورة يتوجه إىل أولياء اليتامى خاصة، وإىل مجاعة املسلمني 
وأويل األمر فيهم عامة، فالواجب على اجلماعة املسلمة ممثلة يف احلكومة أن ترعى أموال 

طمئن إىل حسن تنميتها، وتض  من التشريعات، وتقيم من الضماانت، ما هؤالء اليتامى، وت
 .يكعل ملال اليتيم بقاءه ومناءه حى ال أتكله الزكاة إىل جوار النعقة

يم إذا أن اجملتم  اإلسالمي ال يضي  فيه يتيم وال ضعيف، فال خشية على اليت: اثلث ا
وأن الزكاة مبضي السنني قد  - تار القرآنكما أمرت األحاديث وأ - افرتضنا أن أمواله مل تنم

 .أكلتها
ألنه يف كعالة أقاربه املوسرين أوال ، مث يف كعالة الدولة اثني ا، قال  ؛نعم، ال خشية عليه

ْيِن وااأْلاقْ راِبيا وااْلي اتااما ﴿: تعاىل ى ياْسأالُوناكا مااذاا يُ ْنِفُقونا ُقْل ماا أانْ فاْقُتْم ِمْن خارْيٍ فاِلْلوااِلدا
 .[475: البقرة] ﴾وااْلماسااِكِي وااْبِن السَِّبيِل واماا ت اْفعاُلوا ِمْن خارْيٍ فاِإنَّ اّللَّا بِِه عاِليم  

ْغِرِب والاِكنَّ اْلرِبَّ ماْن آمانا اِبّللَِّ وااْلي اوْ ﴿ ُكْم ِقبالا اْلماْشِرِق وااْلما ِم لاْيسا اْلرِبَّ أاْن تُ والُّوا ُوُجوها
ِة وااْلِكتااِب واالنَِّبيِ يا واآتاى اْلماالا عالاى ُحبِ ِه ذاِوي اْلُقْرَبا وااْلي اتااماى اْْلِخِر وااْلما  ِئكا الا

 .[711: البقرة] ﴾وااْلماسااِكيا وااْبنا السَِّبيِل واالسَّائِِليا واِف الر ِقاابِ 
لِلرَُّسوِل واِلِذي اْلُقْرَبا وااْلي اتااماى وااْعلاُموا أاَّنَّاا غاِنْمُتْم ِمْن شاْيٍء فاأانَّ ّلِلَِّ ُُخُساُه وا ﴿

 .[27: األنعال] ﴾وااْلماسااِكِي وااْبِن السَِّبيلِ 
                                                 

 .بل صحح احلافظ العراقي بعض طرقه، كما ذكران (1)
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ماا أافااءا اّللَُّ عالاى راُسوِلِه ِمْن أاْهِل اْلُقراى فاِللَِّه واِللرَُّسوِل واِلِذي اْلُقْرَبا وااْلي اتااماى ﴿
 .[1: احلشر] ﴾ُكونا ُدولاة  ب اْيا اأْلاْغِنيااِء ِمْنُكمْ وااْلماسااِكِي وااْبِن السَِّبيِل كاْي الا يا 

 - فعي أموال األفراد نصيب لليتامى إذا أنعقوه زكاة أو تيئ ا بعد الزكاة، ويف مال الدولة
وقد قال . جزء لليتامى، عناية من هللا هبم، ورعاية لضععهم - من الزكاة أو الغنيمة أو العيء

فلورثته ومن ترك َديـْن ا أو ضياع ا  ل مسلم من نعسه، من ترك ماال  أان أوىل بك: "عليه السالم
 .(1)"فإيل  وعلي  ( يعين أوالد ا ضائعني لقلة ماهلم وصغر سنهم)

وإذا كان اليتيم يف كعالة اجملتم  املسلم فال حمل للخوف عليه أن يهمل أو يضي  إذا كان 
 .من غري مال

 
 

* * * 

                                                 

 .عن أيب هريرة ،(7278)العرائض مسلم يف ، و (4481)احلواالت البخاري يف رواه : متعق عليه (1)
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 :واخلالصة
نون جتب فيه الزكاة، ألهنا حق يتعلق ابملال فال يسقط ابلصغر أن مال الصيب واجمل

: واجلنون، ويستوي يف ذلك أن يكون ماله ماتية سائمة أو زرع ا ومثر ا، أو جتارة أو نقود ا
بشرط أال تكون النقود مرصدة لنعقته الضرورية، فإهنا حينئذ ال تكون فاضلة عن احلاجة 

كما قال بعض  - واألوىل. نون إبخراج الزكاة عنهماويطالب ويل الصيب واجمل. األصلية له
أن تقضي بذلك حمكمة ترعية، لريف  حكمها اخلالف، وال يتعرض الويل للمطالبة  - املالكية

 .بغرامة أو تعويض بناء على مذهب احلنعية
 
 
 

* * * 
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 الباب الثالث
 األموال الِت ْجب فيها الزكاة ومقادير الواجب فيها

 
 

 .ب فيه الزكاةاملال الذي ْج
 .زكاة الثروة احليوانية

 (.النقود واحللي) زكاة الذهب والفضة
 .زكاة الثروة التجارية

 .الثروة الزراعيةزكاة 
 .زكاة العسل واملنتجات احليوانية

 .زكاة الثروة املعدنية والبحرية
 .زكاة املستغالت من العمارات واملصانع وَنوها

 .حلرةزكاة الدخل من كسب العمل واملهن ا
 (.األسهم والسندات)مباحث متفرقة 

 
 
 

* * * 
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 األموال الِت ْجب فيها الزكاة ومقادير الواجب فيها

 
هذا الباب هو عمدة أحكام الزكاة، ألنه يشتمل على بيان أنواع األموال اليت جتب فيها 
الزكاة، ومقادير ما جيب فيها، وما يف ذلك من تروط وتعصيل، يشتمل هذا الباب على 

 :رة فصولعش
 .فصل متهيدي يف املال الذي جتب فيه الزكاة وتروطه: األول
 .يف زكاة الثروة احليوانية: الثاين
 .يف زكاة الذهب والعضة: الثالث
 .يف زكاة الثروة التجارية: الراب 

 .يف زكاة الزروع والثمار: اخلامس
 .يف زكاة العسل واملنتجات احليوانية: السادس
 .وة املعدنية والبحريةيف زكاة الثر : الساب 
 .من العمارات املؤجرة واملصان  وحنوها (املستغالت)يف زكاة : الثامن
 .يف زكاة الدخل من كسب العمل واملهن احلرة: التاس 
 .مباحث متعرقة: العاتر

* * * 
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 الفصل األول
 ملال الذي ْجب فيه الزكاةا

 
ل  ما هي؟. مل حيدد القرآن، األموال اليت جتب فيها الزكاة وما تروطها؟ كما مل يُعص  

وترك ذلك للُسن ة القولية والعملية، تعصل ما أمجله، وتبني ما . املقادير الواجبة يف كل منها
لتطبيقه، وجتعل مبادئه النظرية واقع ا عملي ا، العملية أهبمه، وصخصص ما عممه وتض  النماذج 

ببيان ما أنزل هللا من القرآن،  وذلك أن الرسول عليه السالم، هو املكلف. يف حياة البشر
 .وهو أعلم الناس مبراد هللا من كالمه وكتابه الكرمي. بقوله، وفعله، وتقريره

ا لِلنَّاِس ماا نُ زِ لا ِإلاْيِهْم والاعالَُّهْم ي ات افاكَُّرونا ﴿: قال تعاىل : النحل] ﴾واأانْ زاْلناا ِإلاْيكا الذ ِْكرا لِتُ ب ايِ 

األموال، ذكرها القرآن، ونبهنا على زكاهتا، وأداء حق هللا فيها نعم، هناك أنواع من  .[22
 :إمجاال  

واالَِّذينا ياْكِنُزونا الذَّهابا وااْلِفضَّةا ﴿: الذهب والعضة، اليت ذكرها هللا يف قوله تعاىل: األول
اٍب أالِيمٍ   .[12: التوبة] ﴾واالا يُ ْنِفُقون اهاا ِف ساِبيِل اّللَِّ ف اباشِ ْرُهْم ِبعاذا

ُكُلوا ِمْن َثاارِِه ِإذاا أاَْثارا واآتُوا حاقَُّه ي اْوما ﴿: الزروع والثمار اليت قال هللا فيها: والثاين
 .[727: األنعام] ﴾حاصااِدهِ 

أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا أاْنِفُقوا ِمْن ﴿: الكسب من جتارة وغريها كما قال تعاىل: والثالث َيا
ُتمْ   .[421: بقرةال] ﴾طايِ بااِت ماا كاساب ْ

 ﴾واِمَّا أاْخراْجناا لاُكْم ِمنا اأْلاْرضِ ﴿: اخلارج من األرض من معدن وغريه، قال تعاىل: والراب 
 .[421: البقرة]

 (أموال)وفيما عدا ذلك، عرب  القرآن عما جتب فيه الزكاة، بكلمة عامة مطلقة، وهي كلمة 
يِهْم ِِبااُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقا ﴿: يف مثل قوله تعاىل ُرُهْم واتُ زاكِ  واِف ﴿، [701: التوبة] ﴾ة  ُتطاهِ 

 .[78: الذارايت] ﴾أاْموااِلِِْم حاقٌّ لِلسَّاِئِل وااْلماْحُرومِ 
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 :معِن املال لغة وترع ا
 ؟األحاديث ها القرآن، كما ذكرهتااليت ذكر  (أموال)ولكن ماذا تعين 

يشمل كل ما : ين نزل القرآن بلساهنم، واملال عند العرب الذ(مال)مج  كلمة : األموال
تياء، فاإلبل مال، والبقر مال، والغنم مال، والضياع  اقتنائه وامتالكه من األيرغب الناس يف

ولسان  ،(1)كالقاموس)مال، والنخيل مال، والذهب والعضة مال، وهلذا قالت املعاجم العربية 
هل البادية، أكثر ما يطلقون املال على ما ملكته من مجي  األتياء، غري أن أ: املال (2)(العرب

 .األنعام، وأهل احَلَضر أكثر ما يطلقونه على الذهب والعضة، وإن كان اجلمي  ماال  
ما مُيل ك من الذهب والعضة، مث أطلق على كل ما يُقتِن : املال يف األصل: قال ابن األثري
 .ومُيل ك من األعيان

 :ال ترع اوقد اختلف العقهاء يف حتديد معِن امل
فال يكون . كل ما ميكن حيازته، واالنتعاع به على وجه معتاد: املال: فعند فقهاء احلنعية

إمكان حيازته، وإمكان االنتعاع به على وجه معتاد، فما : إال إذا توافر فيه أمران الشيء ماال ،
يَز من األتياء، وانُتع َ  به فعال ، يـَُعد من األموال، كجمي  األتياء اليت  منلكها من أرض ح 

وما مل حُيْز منها، ومل يُنتع  به، فإن كان يف اإلمكان أن يتحقق فيه  .وحيوان، ومتاع ونقود
ذلك، ُعد  من األموال أيض ا، كجمي  املباحات من األتياء، مثل السمك يف البحر، والطري 

وجه معتاد ممكن   فإن االستيالء عليه ممكن، واالنتعاع به على. يف اجلو، واحليوان يف العالة
 .كذلك

وإن انُتع  به، كضوء الشمس وحرارهتا، . أما ما ليس يف اإلمكان حيازته فال يـَُعد ماال  
وكذلك ما ال ميكن االنتعاع به على وجه معتاد ال يـَُعد ماال ، وإن ُأْحر ز فعال ، كحعنة من 

 .تراب، وَقْطرة من ماء، وحنلة، وحبة من أرز مثال  
أن املال ال يكون إال مادة، حى يتأتى إحرازه وحيازته، ويرتتب : فومقتضى هذا التعري

ال تـَُعد  - كسكِن املنازل، وركوب السيارات، ولبس الثياب - عل ذلك أن مناف  األعيان
                                                 

 .(2/54)القاموس احمليط  (1)
 .ابب الالم، فصل امليم: ربلسان الع (2)
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وهذا  - كحق احلضانة، وحق الوالية - ومثلها يف ذلك احلقوق. ماال ، لعدم إمكان حيازهتا
 .مذهب احلنعية

الكية واحلنابلة إىل أن املناف  أموال، إذ ليس من الواجب يف املال وذهب الشافعية وامل
عندهم إمكان إحرازه بنعسه، بل يكعي أن متكن حيازته حبيازة أصله ومصدره، وال تك أن 
. املناف  حُتاز حبيازة حماهلا ومصادرها، فإن من حيوز سيارة مين  غريه أن ينتع  هبا إال إبذنه

 .وهكذا
لتشري  الوضعي هبذا الرأي، فاعتربوا املناف  من األموال، كما اعتربوا وقد أخذ علماء ا

حقوق املؤلعني، وتهادات االخرتاع وأمثاهلا ماال ، ولذلك كان املال عندهم أعم من املال عند 
 .(1)العقهاء

أن تعريف احلنعية للمال أقرب إىل املعِن اللغوي الذي ذكرته املعاجم : والذي نرجحه هنا
هي اليت  - ال املناف  - وهو الذي ميكن تطبيق نصوص الزكاة عليه، فإن األعيان العربية،

 .ميكن أن تؤخذ وجتىب وتوض  يف بيت املال، وتوز ع على املستحقني
ما يُتمو ل ويُد خر للحاجة، : كما صر ح به أهل األصول - واملال: قال ابن جنيم يف البحر

الزكاة ال تتأدى إال : قال يف الكشف الكبري. اف فخرج متليك املن.. .وهو خاص ابألعيان
بتمليك عني متقو مة، حى لو أسكن العقري داره بني ة الزكاة ال جيزئه، ألن املنععة ليست بعني 

فهو وأما على األخرى من املنععة مال، . وهذا على إحدى الطريقتني: قال ابن جنيم. متقومة
 .(2)عند اإلطالق منصرف إىل العني

 .وهو الذي جتب فيه الزكاة (العني)أن املال عند اإلطالق ينصرف إىل : ي يعنينا هناوالذ
 :شروط املال الذي ْجب فيه الزكاة

فهل جتب الزكاة يف كل مال، مهما  (ماال  )وإذا كان ما ميلكه اإلنسان مما له قيمة يسمى 
 ؟يكن مقداره، ومهما تكن احلاجة إليه

                                                 

 .2 - 1من كتاب أحكام املعامالت الشرعية لألستاذ الشيخ على اخلعيف صـ (1)
 .(4/471)البحر الرائق  (2)
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والثياب اليت يلبسها مال، والكتب اليت يقتنيها للقراءة  البيت الذي يسكنه اإلنسان مال،
  ؟مال، وأدوات احلرفة اليت يعمل فيها بيده مال، فهل جتب يف كل ذلك الزكاة

 واألعرايب الذي ميلك انقتني أو بض  تياه، هل جتب عليه الزكاة؟
 الزكاة؟والعالح الذي خيرج من زرعه إردب أو اثنان لقوته وقوت عياله، هل عليه فيها 

 واإلنسان الذي ميلك بضعة دراهم أو داننري، هل جتب عليه فيها الزكاة؟
والتاجر الذي ميلك بعض السل  والنقود، وعليه من الديون مثلها أو أكثر منها، هل عليه 

 الزكاة؟
إن العدل الذي جاء به اإلسالم، والُيسر اليت جاءت به تريعته، أيبيان إرهاق املكلعني مبا 

وإذن، فال بد من حتديد صعة هذا . يوقعهم يف احلرج والُعسر الذي رفعه هللا عنهميعنتهم و 
 . ذي جتب فيه الزكاة، وبيان تروطهاملال، ال

 :ونستطي  أن نبني هذه الشروط فيما يلي

 امللك التام -1

ن هو منشئه وخالقه، وهو واهبه ورازقه، وهلذا ينبه القرآ ،مال هللا تعاىل - يف الواق  - املال
سبحانه وتعاىل  على هذه احلقيقة األصلية، إما إبضافة املال إىل مالكه احلقيقي وهو هللا 

ُكمْ  الَِّذي اّللَِّ  ماالِ  ِمنْ  واآتُوُهمْ ﴿: كقوله : البقرة] ﴾رازاقْ نااُكمْ  ِمَّا أاْنِفُقوا﴿، [11: النور] ﴾آَتا

ُهمُ  ِباا ي اْبخاُلونا ﴿، [452 وحنو ذلك من اآلايت، وإما  .[790: ل عمرانآ] ﴾فاْضِلهِ  ِمنْ  اّللَُّ  آَتا
ببيان وض  اإلنسان يف املال وهو وض  الوكيل أو املستخلف أو أمني اخلزانة ويف هذا يقول 

 .[1: احلديد] ﴾ِفيهِ  ُمْستاْخلاِفيا  جاعالاُكمْ  ِمَّا واأاْنِفُقوا﴿: تعاىل
األموال إىل عباده، أضاف  - م  أنه صاحب املال احلقيقي ومالكه - ولكن هللا تعاىل

تكرميا منه هلم، وفضال منه تعاىل عليهم، وابتالء هلم مبا أنعم عليهم، ليشعروا بكرامتهم على 
عما ملكهم إايه، وائتمنهم عليه، كالوالد مينح هللا، وأهنم خلعاؤه يف أرضه، وحيسوا مبسئوليتهم 

بعد ل ابلتصرف، وخيتربه ولده جزءا من ماله وملكه، ليشعره بشخصيته، ويدربه على االستقال
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هل كان عند حسن ظنه، فأحسن التصرف، أم احنرف وأساء السلوك؟ وهلل املثل : ذلك
 .األعلى

 فال غرو أن وجدان القرآن الكرمي يضيف األموال إىل الناس، م  أهنا يف احلقيقة أموال هللا
ا﴿ :فيقول تعاىل - أاي ُّها  أاْموااُلُكمْ  ِإَّنَّاا﴿، [8: املنافقون] ﴾اُلُكمْ أاْموا  تُ ْلِهُكمْ  الا  آماُنوا الَِّذينا  َيا

دُُكمْ  ناة   واأاْوالا هُ  ماالاهُ  أانَّ  َياْسابُ ﴿. [75: التغابن] ﴾ِفت ْ  ماالُهُ  عاْنهُ  أاْغىنا  ماا﴿. [1: اهلمزة] ﴾أاْخلادا
ُخْذ ِمْن ﴿، [78: تالذاراي] ﴾واِف أاْموااِلِِْم حاقٌّ لِلسَّاِئِل وااْلماْحُرومِ ﴿، [4: املسد] ﴾كاسابا  واماا

قاة   ُدُهمْ  واالا  أاْموااُِلُمْ  تُ ْعِجْبكا  فاالا ﴿، [701: التوبة] ﴾أاْموااِلِِْم صادا  فااْدف اُعوا}، [55: التوبة] ﴾أاْوالا
ُمْ  ِإلاْيِهمْ  ناُكمْ  أاْمواالاُكمْ  َتاُْكُلوا الا ﴿، [2: النساء]{ أاْموااِلا إىل غري  .[48: النساء] ﴾اِبْلبااِطلِ  ب اي ْ

 :لك من اآلايت الكرميةذ
بل إن هللا تعاىل ببالغ لطعه وكرمه ليستقرض اإلنسان من هذا املال الذي هو ماله وعطاؤه 

 الَِّذي ذاا مانْ ﴿: قال تعاىل. فضال منه وبرأ   ،وتعاىل، ويشرتيه من عباده، وهو صاحبهتبارك 
 يُ ْقِرضُ  الَِّذي ذاا نْ ما ﴿، [425: البقرة] ﴾كاِثرياة   أاْضعااف ا لاهُ  ف اُيضااِعفاهُ  حاسان ا ق اْرض ا اّللَّا  يُ ْقِرضُ 

ةا  واأاِقيُموا﴿، [77: احلديد]  ﴾كاِرمي   أاْجر   والاهُ  لاهُ  ف اُيضااِعفاهُ  حاسان ا ق اْرض ا اّللَّا  اةا  واآتُوا الصَّالا  الزَّكا
 .[40: املزمل] ﴾حاسان ا ق اْرض ا اّللَّا  واأاْقِرُضوا

ُمْ  أانْ ُفساُهمْ  اْلُمْؤِمِنيا  ِمنا  اْشت اراى اّللَّا  ِإنَّ ﴿: وجل وقال عز ُمُ  ِبِانَّ  واأاْموااِلا : التوبة] ﴾اجلْانَّةا  ِلا

 !! هو الذي رزقها اترتى منهم أنعسا هو الذي خلقها، وأمواال   :قال احلسن. [777
امللك احلقيقي ألنه هلل وحده، ولكن املراد : وعلى كل حال، فليس املراد ابمللك التام

 .هنا احليازة والتصرف واالختصاص الذي انطه هللا ابإلنسان ابمللك
فمعِن ملك اإلنسان للشيء، أنه أحق ابالنتعاع بعينه أو منععته من غريه، وذلك 

. أو غريها ،ابستيالئه عليه بوسيلة من وسائل التملك املشروعة، من عمل أو عقد أو مرياث
 .وهذا امللك إبذن هللا تعاىل وترعه

مليك للبشر ما قاله حكيم اإلسالم يف اهلند الشيخ أمحد ابن عبد الرحيم وسر هذا الت
أنه تعاىل ملا أابح هلم االنتعاع ابألرض وما فيها، وقعت املشاحة، فكان احلكم ): الدهلوي
واألرض كلها يف احلقيقة مبنزلة مسجد . أال يهيج أحد عما سبق إليه، من غري مضارة: حينئذ
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ومعِن ملك . أبناء السبيل، وهم تركاء فيه، فيقدم األسبق، فاألسبق علىا أو رابط، جعل وقع  
 .(1)(أنه أحق ابالنتعاع به من غريه: اآلدمي للشيء

فهو اصطالح فقهي . بعد هذه املقدمة نستطي  أن نعرف ماذا نقصد هنا ابمللك التام
على ا قادر   ملك الشيء، أي احتواه: امللك يف اللغة، مصدر. امللك ومتامه: يتضمن عنصرين

ملك الشيء حازه وانعرد ابلتصرف : وقال يف املعجم الوسيط. االستبداد به، كما يف القاموس
 .فيه

 .وهذا املعِن اللغوي ملحوظ يف املعِن الشرعي، كما عرفه العقهاء
يريد  .(2)(القدرة على التصرف ابتداء إال ملان ): أبنه (العتح)كمال بن اهلمام يف عرفه ال
 .بتدأة، ال مستمدة من تخص آخرأنه قدرة م

حكم ترعي قدر وجوده يف عني أو يف منععة، يقتضي ): أبنه (العروق)وعرفه القرايف يف 
متكني من أضيف إليه من األتخاص من انتعاعه ابلعني أو ابملنععة أو االعتياض عنها ما مل 

 .(3)(يوجد مان  من ذلك
صال ترعي بني اإلنسان وبني تيء يكون ات): أبنه (ترح الوقاية)وعرفه صدر الشريعة يف 

 .(4)(عن تصرف الغريا تصرفه فيه، وحاجز  ا مطلق  
فكل هذه التعريعات أفادت معِن االختصاص واالنعراد ابلشيء، الذي نصت عليه كتب 

سلطة متكن ): كما عرفه بعضهم - فهو. وكذلك عرفه رجال القانون مبا يشبه هذا. اللغو
واإلفادة منه جبمي  العوائد اليت ميكن احلصول عليها على حنو صاحبها من استعمال الشيء 

 .(5)(مؤبد وقاصر على املالك

                                                 

  .(227 -4/220)حجة هللا البالغة  (1)
جملم   يف كتاب املؤمتر األول ،لعضيلة الشيخ على اخلعيف (امللكية العردية وحتديدها يف اإلسالم)حبث : انظر (2)

 .88البحوث اإلسالمية صـ
  .املرج  السابق (3)
 .نعس املرج  (4)
 .نعس املرج  السابق (5)
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أن  - أو كما ترحه بعض العقهاء (1)له رقبة ويدا  ا أن يكون املال مملوك  : ومعِن متام امللك
وأن تكون فوائده حاصلة . يكون املال بيده، ومل يتعلق به حق غريه، وأن يتصرف فيه ابختياره

 .(2)له
ال جتب الزكاة على املشرتي فيما اترتاه للتجارة قبل القبض، لعدم اليد، وال : وهلذا قالوا

ومن . يف املغضوب واجملحود إذا عاد إىل صاحبه، وال يلزم عليه ابن السبيل، ألن يد انئبه كيده
 .(3)موان  الوجوب الرهن إذا كان يف يد املرهتن، لعدم ملك اليد

اترتطوا أن يكون : اء عن ترط متام امللك ابلتمكن، كما عند الزيديةويعترب بعض العقه
ملوضعه، غري ا مالكه، عارف  وذلك حيث يكون يف يد . منه يف مجي  احلولا النصاب متمكن  

أو يف حكم املتمكن منه،  .ممنوع منه، أو يف يد غريه إبذنه، وذلك الغري مصادق غري متغلب
 كأن يكون ضاال، ومل ييأس من وجدانه، أو مغصواب    وذلك حيث يكون مرجوا غري ميئوس،

ومنه الودي  إذا جحد الودية وللمالك بينة يرجو حصول املال هبا، . ومل ييأس من ردة أو بدله
منه وال مرجوا ، مل جتب فيه الزكاة لو ا فإذا مل يكن املال متمكن  . فإن هذا وحنوه يكون مرجوا  

  .(4)فيستأنف احلول بعد قبضة. عن يدها ها خارج  عاد ملا مضى من السنني اليت كان في
 :احلكمة ِف اعتبار هذا الشرط

ا مثرة احلرية، بل مثرة هنأن امللكية نعمة جليلة، أل: يف اعتبار هذا الشرطواحلكمة 
امللكية تشعر اإلنسان  واإلنسان هو الذي ميلك، وألن. لكاإلنسانية، ألن احليوان ال مي

ومتام . عن إتباعها للداف  العطري بني جنبيه، داف  حب التملكابلسيادة والقوة، فضال 
 . امللك ميكن اإلنسان من االنتعاع ابملال اململوك وتنميته وتثمريه بنعسه أو مبن ينوب عنه

وهذه النعمة، تستوجب من صاحبها الشكر عليها، فال عجب أن يطالب اإلسالم املالك 
 .ابلزكاة، وإخراج حق املال اململوك له

                                                 

 (.4/479)البحر الرائق  (1)
 (4/72)مطالب أوىل النهي ترح غاية املنتهى  (2)
 .املرج  املذكور -البحر الرائق  (3)
 (.251 -7/254)ترح األزهار  (4)
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 :دليل هذا الشرط
 :والدليل على هذا الشرط أمران

ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم ﴿: إضافة األموال إىل أرابهبا يف القرآن والسنة يف مثل قوله تعاىل: أوال  
 ن هللاأ" :الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، وقول[42: املعارج] ﴾واالَِّذينا ِف أاْموااِلِِْم حاقٌّ ﴿، [701: التوبة] ﴾صاداقاة  

إلضافة تقتضي امللكية، وهذه ا ، (2)"هاتوا رُب  ُعشر أموالكم"، (1)"...فرض عليهم يف أمواهلم
أي األموال اليت هلم، وال تكون هلم، إال إذا كانوا ميلكوهنا حبيث صختص هبم، " أمواهلم"إذ معِن 

 .وتضاف إليهم، وميتازون على غريهم حبق االنتعاع هبا
ليك املال للمستحقني هلا، من العقراء واملساكني وسائر املصارف، أن الزكاة فيها مت: اثنيا  

 والتمليك إمنا هو فرع عن امللك، إذ كيف ميلك اإلنسان غريه تيئا ال ميلكه هو؟
 :املال الذي ليس له مالك معي - فروع على هذا الشرط

ال زكاة فيه، ف - املالك املعني: وأعين ابملالك - ال مالك لهوعلى هذا إذا كان هناك مال 
، فال زكاة أو الضرائب أو غريها من املوارد وذلك كأموال احلكومة اليت جتمعها من الزكوات

فهي ملك مجي  األمة، ومنها العقراء، وألن احلكومة هي اليت تتوىل  ،املعنيفيها، لعدم املالك 
ب الزكاة يف مال ال جت): قالوا جباية الزكاة، فال معِن أن جتيب من نعسها لتعطي نعسها، ولذا

وكذلك كل ما ميلك  (3)(، وال يف مخس غنيمة، ألنه يرج  إىل الصرف يف مصاحل املسلمنييفء
 .ملكية عامة

 : األرض املوقوفة وَنوها
أو املساجد، أو اجملاهدين، أو اليتامى، أو  ،وكذلك املوقوف على جهة عامة كالعقراء
 .فالصحيح أن ال زكاة فيها. الربط، أو املدارس، أو غري ذلك من أبواب اخلري

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ (1)
وحسنه األلباين يف صحيح ابن ، (7180)وابن ماجه يف الزكاة  ،صحيح لغريه: وقال خمرجوه، (7081)د رواه أمح (2)

 ".هاتوا رب  العشور، من كل أربعني درمها درمهاولكن : "... ولعظه، عن علي، (7221)ماجه 
 (.4/72)مطالب أوىل النهي  (3)
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مثل املوقوف على ابنه أو ذريته أو على  - أو مجاعة ،واحد - خبالف املوقوف على معني
بين فالن أو حنو ذلك، فالصحيح أن الزكاة جتب فيه، بناء على أن امللك يف املوقوف ينتقل 

ونه ال ميلك التصرف يف وك .(1)فأتبه غري املوقوف ،قوف عليه، وهو ميلكه ملكا مستقر اإىل املو 
رقبة املوقوف، ال يضعف من ملكيته، ألن أبرز مظهر للملك أن صاحبه أحق ابالنتعاع 

  .ابململوك من غريه، وأن أحدا ال ميلك أن يهيجه عنه، وهذا قائم يف مسألتنا
: ومن العقهاء من أوجب الزكاة يف كل موقوف، على عام أو على خاص، قال ابن رتد

إذا كانت األرض وحنوها موقوفة عليهم، ألنه جيتم  يف  ،أوجبها على املساكنيوال معِن ملن 
 :ذلك تيئان اثنان

 .أهنا ملك انقص: أحدمها
أهنا على قوم غري معينني من الصنف الذي تصرف إليهم الصدقة، ال من الذين : واثنيهما
 .(2)جتب عليهم

                                                 

 (.120 -5/118)اجملموع للنووي  (1)
 (.7/418)ن رتد بداية اجملتهد الب (2)
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 : املال احلرام ال زكاة فيه
ة خيرج به املال الذي حيوزه صاحبه بطريق خبيث من طرق واترتط امللك لوجوب الزكا

السحت واحلرام، كالغصب والسرقة، والتزوير والرتوة، والراب واالحتكار والغش وحنوها من 
أخذ أموال الناس ابلباطل، كأثر أموال سالطني اجلور وأمراء السوء، واملرابني، واللصوص 

 .الكبار والصغار
ن هذه األموال املنهوبة، وإن خلطوها أبمواهلم احلالل، حى فالصحيح أن هؤالء ال ميلكو 

 .مل تعد تتميز منها
تعريغ ذمته ال يلزمه الزكاة، ألن الواجب عليه  لو كان اخلبيث من املال نصااب  : قال العلماء

وهنا جيب التصدق به كله، فال . برده إىل أراببه إن علموا، أو إىل ورثتهم، وإال فإىل العقراء
 .(1)جياب التصدق ببعضهيعيد إ

املال : والغلول ،(2)"ال يقبل هللا صدقة من غلول: "ومن هنا جاء يف احلديث الصحيح
 .الذي غله صاحبه، وأخذه من املال العام، كمال الغنيمة وحنوها

وقد علل العلماء عدم قبول الصدقة ابحلرام أبنه غري مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من 
. ه نوع من التصرف فيه، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا بهالتصرف فيه، والتصدق ب

 .(3)عنه من وجه واحد، وهو حمالا منهي  
ابملال احلرام، وإن بلغ القناطري املقنطرة ا غني   يف نظر الشارع أن املرء ال يعد: والنتيجة

السالطني  وطالت مدته يف يديه، حى أجاز السرخسي وغريه من فقهاء احلنعية التصدق على
                                                 

 (.4/447)البحر الرائق البن جنيم وحاتيته البن عابدين  (1)
، وميلكها هبذا اخللط، ويصري  هذا ويرى أبو حنيعة أن من غصب دراهم غريه، وخلطها بدرامهه، فهذا يعد عنده استهالك 

فال يورث عنه، ألنه . الضمانال يضمن، فال يثبت امللك، ألنه فرع : وعند أيب يوسف ودمحم. ألرابهبا مثلهاا ضامن  
أيضا  -وعلى قول أيب حنيعة . وابلتايل ال جتب الزكاة فيه، ألنه مل ميلكه. مال مشرتك، وإمنا يورث حصة امليت منه

ينبغي أال جتب عليه الزكاة، ألنه مدين مبثل ما غصبه ألراببه، واملالك املشغول ابلدين ال يصلح لوجوب الزكاة  -
 (.املصدر نعسه. )عنده

  .بن عمراعن  ،(2828)وأمحد ، (442)الطهارة مسلم يف رواه  (2)
 .احلليب. ط ،(1/790)فتح الباري  (3)
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واألمراء الظلمة، واعتربوهم فقراء، ألن ما أبيديهم إمنا هو أموال املسلمني، وما عليهم من 
حى قال دمحم  (1)التبعات فوق أمواهلم، فلو ردوا ما عليهم مل يبق يف أيديهم تيء، فكانوا فقراء

ا ببلخ، خراسان، وكان أمري   ي بن عيسى بن ماهان وايلجيوز دف  الصدقة لعل): بن مسلمة
إهنم : فجعل يبكي ويقول حلشمه .وجبت عليه كعارة ميني، فسأل، فأفتوه بصيام ثالثة أايم

إن ما عليك من التبعات فوق مالك من املال، فكعارتك كعارة ميني من ال ميلك : يقولون يل
 .(2)(تيئا

إذا  وذلك استهالك  - وكوهنم هلم مال، وما أخذوه خلطوه به): قال الكمال بن اهلمام
جتب عليهم : كان ال ميكن متييزه عنه عند أيب حنيعة، فيملكه وجيب عليه الضمان، حى قالوا

التتغال ذمتهم مبثله، واملديون بقدر ما يف يده  ،غري ضائر - فيه الزكاة، ويورث عنهم
 .(3)(ريفق

والذي أنخذه من هذه العتاوى اجلريئة الصادقة أن املال احلرام ال ميلك، وال يطيب 
 .خذه، وال لورثته أبدا  آل

فغري جائز،  - ألهنم فقراء أو غارمون يف حقيقة األمر - أما التصدق على هؤالء الظلمة
ألن العقري الذي يستعني ابملال على معصية هللا ال جيوز إعطاؤه من الزكاة، وكذلك الغارم 

  .(4)كما سنبينه يف مصارف الزكاة  .الذي استدان يف معصية ومل يتب

                                                 

لو أوصى بثلث : نقله ابن اهلمام يف فتح القدير عن املبسوط، كما نقل عن قاضيخان أنه ذكر يف اجلام  الصغري (1)
، وهذه العتاوى املدونة لون من ألوان (572، 7/571: فتح القدير)ماله للعقراء، فدف  إىل السلطان اجلائز سقط 

 .اإلنكار على السالطني الظلمة
وعلى هذا فإنكارهم على حيىي بن حيىي : وقد عقب ابن اهلمام على القصة املذكورة أعاله قائال: املصدر السابق (2)

 .غري الزم :تلميذ مالك، حيث أفى بعض ملوك املغاربة يف كعارة عليه ابلصوم
ليلهم أبنه اعتبار للمناسب املعلوم اإللغاء غري الزم، جلواز أن يكون لالعتبار الذي ذكرانه من فقرهم، ال لكونه أتق وتع)

 . (عليه من اإلعتاق، ليكون هو املناسب املعلوم اإللغاء
 .4/420: البحر :املصدر السابق، وانظر (3)
أن املال املغصوب يف ضمان الغاصب حني  :، وحكى عن ابن القاسم من أصحاب مالك(4/707)احمللى  (4)

ومحله بعض املالكية على ما إذا كان عند الغاصب مال آخر غري زكوي يستطي  . غصبه، فعلى الغاصب فيه الزكاة
 . أن يعوضه به، فإن مل يكن عنده وفاء مبا يعوضه، فال زكاة على الغاصب
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 : لدينزكاة ا
البحث يف زكاة الدين، أهي على الدائن ابعتباره املالك : ومما يتعرع على هذا الشرط

كالمها؟ أم هي على  احلقيقي للمال، أم على املدين ابعتباره املتصرف فيه واملنتع  به؟ أم يععى  
عن عكرمة وعطاء إععاء كليهما،  يورو . منعا لالزدواج ،كليهما؟ واألخري مل يقل به أحد

  .(1)ال يزكى الذي عليه الدين، وال يزكيه صاحبه حى يقبضه: االوق
ومعناه أنه ال زكاة على . ليس يف الدين زكاة: عن عائشة أم املؤمنني ،وروى ابن حزم

 .الدائن وال املدين، وأيد ذلك ابن حزم، وهو مذهب أصحابه من الظاهرية
ن املال الذي يف يده ليس له، أن ملك كل منهما غري اتم، أما املدين، فأل: ووجه قوهلم

ويده عليه ليست يد ملك، بل يد تصرف وانتعاع، واملال على ملك صاحبه الدائن، له أخذه 
 .مى تاء

فألن املال ليس يف يده حقيقة، وغريه هو الذي يتصرف فيه، وينتع  به، .. وأما الدائن
  .فكان ملكه عليه ليس بتام
إن زكاة الدين الذي ميطله صاحبه على الذي : لنخعيإىل ا (األموال)وهناك قول نسبه يف 

أي على الذي ينتع  به ويتصرف فيه ابلععل، فإذا كان لك دين عند اتجر، . (2)أيكل مهنأه
 .ينميه ويستعيد منه ومياطل يف دفعه، فزكاته على هذا الرأي واجبة عليه ال عليك

لف لشرط امللك التام، الذي وهذا خما. وهذه نظرة إىل من بيده املال ال إىل من ميلكه
 .ولعله جعل زكاته على املدين يف مقابلة مطله. يكاد جيم  عليه العقهاء

 : أما مجهور العقهاء منذ عصر الصحابة ومن بعدهم، فريون أن الدين نوعان

                                                 

الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله يف املدة اليت هي فيها  وأعلم أن العني املغصوبة جيب على: قال يف حاتية الدسوقي
عنده، حيث كان عنده ما جيعله يف مقابلة تلك العني املغصوبة وهذه غري زكاة رهبا هلا إذا قبضها، فتحصل أهنا 

رج  زكاة الغاصب هلا كل عام، وال ي: والثانية. من رهبا إذا أخذها لعام واحد فيما مضى: إحدامها: تزكى زكاتني
 (.251 –7/252)الشرح الكبري وحاتية الدسوقي عليه : نظرا. الغاصب على املالك مبا دف  زكاة عنها

 .وقد حكاه ابن املنذر عن ابن عمر وعائشة(: 2/750: يف السنن)، وقال البيهقي (4/707)احمللى ( 1)
 .، وروى مثله عن عطاء، كما روى عنهما ما خيالعه214األموال صـ( 2)
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لدين، فهذا يعجل زكاته، م  ماله دين مرجو األداء، أبن كان على موسر مقر اب  -7
 .احلاضر يف كل حول

بو عبيد ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد هللا من الصحابة، ووافقهم روى أ
 .(1)جابر بن زيد وجماهد وإبراهيم وميمون بن مهران: على ذلك من التابعني

والنوع الثاين دين غري مرجو أخذه، أبن كان على معسر ال يرجى يساره، أو على   -4
 : فعيه مذاهب. جاحد وال بينة عليه

  .ن يزكيه إذا قبضه ملا مضى من السنني، وهو مذهب على وابن عباسأ: األول
أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب احلسن وعمر بن عبد العزيز وهو : الثاين

 .(2)مرجوة وغري مرجوة: مذهب مالك يف الديون كلها
مذهب أيب أنه ال زكاة عليه لشيء مما مضى من السنني، وال زكاة سنته أيضا وهو : الثالث

 .(3)حنيعة وصاحبيه، وهو عندهم كاملال املستعاد يستأنف صاحبه به احلول

                                                 

 .210ج  السابق صـاملر ( 1)
وإمنا يزكى الدين عند مالك لسنة من يوم زكى أصله، إن كان قد زكاه، أو من يوم ملك أصله إن مل جتب الزكاة فيه،  (2)

 فإذا قبضه زكاه لعام فقط، بشرط أن يتم املقبوض نصااب  . أبن مل يقم عنده حوال ، ولو أقام عند املدين أعواما  
 .بنعسه، ولو على دفعات

وإال زكاه لكل عام . إىل التهرب من وجوهبا عليها أي قصد  : من الزكاةا تزكيته لعام فقط إذا مل يؤخر قبضه فرار   وحمل
 .مضى، كما قال ابن القاسم

بيد دافعه، أو ا بيد الزوج، أو خلع  ا وهذا ما مل يكن أصل الدين هبة أو صدقة، واستمرا بيد الواهب واملتصدق، أو صداق  
 .د اجلاين، أو وكيل كل، فال زكاة فيه إال بعد حول من قبضه ولو أخر فرارا  تعويض جناية بي

الذي يشرتي  -والديون املرجوة وغري املرجوة يف ذلك سواء، ال يستثِن منها إال الديون التجارية املرجوة للتاجر املدير 
ما كان أصلها : ابلديون التجارية فإنه حيسبها يف كل حول ويزكيها م  سلعه ونقوده، ويعين -ويبي  ابلسعر احلاضر 

الشرح الكبري وحاتية الدسوقي عليه  :انظر. اقرتضه فال زكاة فيها مثن بضاعة ابعها، أما ما كان أصله قرض  
(7/222.) 

 .215 -212األموال صـ (3)
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األخذ ابألحاديث العالية، اليت  -ا إذا كان الدين مرجو   - هذا وقد اختار اإلمام أبو عبيد
ما دام الدين  ،ماله احلاضرأنه يزكيه يف كل عام م  : ذكرها عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر

  .، ألن هذا حينئذ مبنزلة ما يف يده ويف بيته(مج  مليء وهو الغين)اء على األملي
أتخري زكاة الدين إىل القبض، فكلما قبض منه تيئا  - على حذر منه - وأجاز أبو عبيد

 .زكاه ملا مضى إذا مل يؤد ذلك إىل املاللة والتعريط
: لى قول على وابن عباسأما الدين امليئوس منه، أو كامليئوس منه، فقد اختار العمل فيه ع

فإذا قبضه زكاه ملا مضى من السنني، وأيد ذلك ببقائه على  ،أنه ال زكاة عليه يف العاجل
 ؟(1)يزل عنه ملكه، فكيف يسقط حق هللا عنه يف هذا املال، وملكه مل

وأما . مبنزلة ما يف يده: وحنن نوافق أاب عبيد فيما اختاره يف الدين املرجو، ألنه كما قال
ال يد له عليه، فهو  - وإن بقى على أصل ملكه - فإنه .ين الذي يئس منه صاحبه فالالد

 - إذ امللك التام. ملك انقص، وامللك الناقص ليس بنعمة كاملة، والزكاة إمنا جتب يف مقابلتها
وهو ما كان بيده، مل يتعلق به حق غريه، يتصرف فيه على حسب اختياره  - كما ذكران

  .(2)وفوائده حاصلة له
ومل . فمقتضى متام امللك، أن تكون له قدرة على االنتعاع ابملال اململوك بنعسه أو انئبه

 .يتحقق ذلك هنا
بصعة  (الضمار)ويف املال . وهذا هو مذهب أيب حنيعة وصاحبيه يف الدين امليئوس منه

ى وهو كل مال غري مقدور على االنتعاع به، ألن املال الذي ال يقدر مالكه عل: عامة
 .(3)االنتعاع به ال يكون به غنيا، والزكاة إمنا جتب على األغنياء

وحنن نوافق أاب حنيعة يف اعتبار هذا النوع من الدين اجملحود أو امليئوس منه، واملال 
. ملا مضى من السننياملستعاد، فال يزكى  دالضمار بصعة عامة إذا قبضه صاحبه كاملال اجلدي

مر بن عبد العزيز ومالك يف تزكيته عند قبضه لسنة واحدة، وإن كنا نرجح مذهب احلسن وع
                                                 

 .215 - 212األموال صـ (1)
 (.4/72)مطالب أوىل النهي  (2)
 (.4/8)بدائ  الصنائ   (3)
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بناء على رأينا يف املال املستعاد، وأنه يزكى عند استعادته ومتلكه، دون اترتاط حول كما 
 .سنعصل ذلك يف موضعه

 :مكافآت املوظفي ومدخراِتم
احلكومات  ما يكون للموظعني من مبالغ نقدية لدى: ومما يكثر السؤال عنه يف هذا املقام

أو املؤسسات اليت يعملون فيها، ابعتبار هذه املبالغ مكافآت مستحقة هلم، أو مدخرات 
  ؟هل يف هذه املبالغ زكاة أم ال. مرصودة حلساهبم

واجلواب عن هذا السؤال إمنا يتحدد بناء على تكييف طبيعة هذه األموال املذكورة من 
هل يستطي  هؤالء  :أعين ؟ملوظعني أم الهلؤالء اا اتم  ا هل تعد ملك  : مكافآت وحنوها

وهل هي حق هلم أم منحة  ؟أم ال يستطيعون ؟لألنظمة املتبعةا املوظعون صرفها مى تاءوا وفق  
وإن كانت . فإن كانت منحة وهبة فإهنا ال يتم ملكها إال ابلقبض ؟من الدولة أو املؤسسة

ي  أن يصرفها إذا أراد فالذي حقا للموظف ال متلك الدولة أو املؤسسة أن تلغيه، ويستط
إنه : الذي قال فيه أبو عبيد ،أرجحه أن ملكه يف هذه احلال ملك اتم، وهي كالدين املرجو

وتوفرت  فحينئذ جتب فيها الزكاة يف كل حول، إذا بلغت نصااب  . مبنزلة املال الذي يف يده
 .(1)الشروط األخرى من السالمة من الدين وحنوه

 النماء -2
للنماء، ومعِن  ابلععل، أو قابال  ا اين، أن يكون املال الذي تؤخذ منه الزكاة انمي  الشرط الث

أو غلة أو  وفائدة، أي دخال  ا أن يكون من تأنه أن يدر على صاحبه رحب  : النماء بلغة العصر
ا وزايدة، وإيراد   نعسه مناء، أي فضال  أو يكون هو  - حسب تعبري علماء الضريبة -ا إيراد  

 .وهذا ما قرره فقهاء اإلسالم، وبينوا حكمته بوضوح ودقةحديدا ، 

                                                 

 .ال زكاة فيها إال إذا قبضها فيزكيها لعام واحد، وإن بقيت على ملكه أعواما  : مالك يف الديون وعلى مذهب (1)
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الزايدة : حقيقي وتقديري فاحلقيقي: ويف الشرع نوعان ،النماء يف اللغة الزايدة: قالوا
متكنه من الزايدة أبن يكون املال القابل : ابلتوالد والتناسل والتجارات وحنوها، والتقديري

 .(1)لذلك يف يده أو يد انئبه
  :اط النماءحكمة اشرت 

هو  - م  املقصود األصلي من االبتالء - إن املقصود من ترعية الزكاة: قال ابن اهلمام
. مواساة العقراء، على وجه ال يصري هو فقريا ، أبن يعطى من فضل ماله قليال من كثري
ا واإلجياب يف املال الذي ال مناء له أصال ، يؤدي إىل خالف ذلك عند تكرر السنني، خصوص  

 .(2)  احلاجة إىل اإلنعاقم
فإن ذلك  .(3)"ما نقص مال من صدقة" :قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص - ماداي   - وهبذا يتحقق

 .اجلزء القليل الواجب من مال كثري انم مغل ال ينقصه أبدا ، وفقا لسنة هللا تعاىل
حقق قابليته للنماء، ويغل، بت (4)أن يكون املال من تأنه أن ينمى - كما قلنا - واملعترب

ال أن ينمى ابلععل، فإن الشرع مل يعترب حقيقة النماء ابلععل، لكثرة اختالفه وعدم ضبطه،  
 .كما قال صاحب املغين

 . ال حيصل إال من املال النامي - وهو النماء - إن معِن الزكاة): وقال يف البدائ 
ا، وإمنا ولسنا نعين به حقيقة النماء، ألن ذلك غري معترب لالستنماء  نعين به كون املال معد 

( اللنب)، ألن اإلسامة سبب حلصول الدر (رعى احليوان يف الكأل املباح)ابلتجارة أو ابإلسامة 

                                                 

 .نقال عن البحر ،(4/1)حاتية ابن عابدين  (1)
 (.7/294)فتح القدير  (2)
 وسطوالطرباين يف األ، (928)وأبو يعلى ، (7011)والبزار ، لغريه حسن: ، وقال خمرجوه(7212)أمحد رواه  (3)

وله عند البزار طريق ، والبزار، وفيه رجل مل يسم رواه أمحد وأبو يعلى(: 2511)، وقال اهليثمي يف اجملم  (4410)
 عن، صحيح لغريه(: 972)وقال األلباين يف صحيح الرتغيب  إن الرواية هذه أصح،: عن أبيه، وقال عن أيب سلمة

 .عبد الرمحن بن عوف
كما يف ترح فذكرها بعض اللغويني وأنكرها آخرون،   (منا ينمو)متعق عليه، أما  (ضرب)من ابب  (منا املال ينمي) (4)

 .القاموس وغريه
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والنسل والسمن، والتجارة سبب حلصول الربح، فيقام السبب مقام املسبب، وتعلق احلكم به،  
 .(1)(كالسعر م  املشقة وحنو ذلك

نعسه مناء، أي غلة وثروة جديدة، فهذا ال جتب الزكاة إال حبصوله  وهذا إذا مل يكن املال
 .ابلععل، كاحلبوب والثمار وحنوها، إذ هي نعسها مناء وفضل مكتسب وإيراد جديد

 :دليل هذا الشرط
ملسو هيلع هللا ىلص القولية والعملية، اليت أيدها عمل خلعائه  وإمنا أخذوا هذا الشرط من سنة الرسول

لم يوجب النيب ملسو هيلع هللا ىلص الزكاة يف األموال املقتناة لالستعمال الشخصي، كما يف ف ،وأصحابه
هذا ): قال النووي .(2)"ليس على املسلم يف فرسه وال عبده صدقة: "احلديث الصحيح

يف األموال  ومل يعرض النيب ملسو هيلع هللا ىلص الزكاة إال. هـا (3)(احلديث أصل يف أن أموال القنية ال زكاة فيها
 :النامية املغلة، وكان املوجود منها يف بالد العرب عدة أنواع

 .األنعام السائمة وهي اإلبل والبقر والغنم: منها
 .النقود من الذهب والعضة اليت يتاجر فيها بعض الناس ويدخرها البعض اآلخر: ومنها
التمر والزبيب، ومثلها الزروع والثمار، وخباصة األقوات منها كاحلنطة والشعري، و : ومنها

  .العسل عند من قاله به
الكنوز اليت دفنها القدماء يف ابطن األرض إذا عثر عليها، ومثلها املعادن، وإن : ومنها

  ؟أيصرف مصرف الزكاة أم مصرف العيء. اختلعوا يف مصرف هذين
أن العلة  على - وهم مجهور األمة - ولقد اتعق العقهاء القائلون بتعليل األحكام الشرعية

 (.أي اإلمكان)يف إجياب الزكاة يف األموال املذكورة، هي مناؤها ابلععل أو ابلقوة 
فاألنعام انمية ابلععل، ألهنا تسمن وتلد وتدر لبنا ، ومناؤها مناء طبيعي، ملا فيه من زايدة 

 .إخل ...الثروة احليوانية، وما يتبعها من اللحوم واأللبان

                                                 

 (.4/77)بدائ  الصنائ   (1)
 .عن أيب هريرةيف الزكاة،  االمهك،  (894)، ومسلم كتاب (7221)البخاري رواه : متعق عليه (2)
 (.1/55)صحيح مسلم بشرح النووي  (3)
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وجتلب كسبا ، وإن كان ا لععل، ألن الشأن فيها أن تدر رحب  وعروض التجارة مال انم اب
. كنماء الثروة احليوانية والزراعية، فهو مناء صناعي يشبه الطبيعي  ،النماء فيها غري طبيعي

حالال ، كما اعتربته كذلك كل الدايانت والقوانني والعقول البشرية ا واعتربه اإلسالم مناء ترعي  
 .إىل اليوم، وإىل ما تاء هللا

والنقود أموال انمية، ألهنا بديل السل ، وواسطة التبادل، ومقايس قيم األتياء، فإذا 
استخدمت يف الصناعة والتجارة وحنوها، أنتجت دخال ، وحققت رحبا ، وهذا هو معِن النماء 
 ،املقصود هنا، فإذا كنزت هذه النقود، وحبست عن أداء وظيعتها يف التداول والتثمري واإلنتاج

التعطيل، وكان تأنه تأن من عطل آلة سليمة انفعة عن ن كانزها هو املسئول عن هذا فإ
عملها، ونبهه الشارع على هذا التعطيل إبجياب الزكاة عليه، ليخرجها إىل النماء ابلععل، 

 .فينع  نعسه، وينع  اجملتم  واقتصاده من حوله
ا العسل، وكذلك الكنوز وأما الزروع والثمار فهي نعسها مناء وإيراد جديد، ومثله

 .واملعادن
ء الراتدين، من هدى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعمل اخللعاا وهذا الشرط الذي أثبته العقهاء أخذ  

النماء، وإمنا مسى هذا القدر : نعسها، فإن أبرز معانيها يف اللغة (الزكاة)موافق ملدلول كلمة 
واماا ﴿: إىل الربكة والنماء، حسب وعد هللا تعاىلالواجب يف املال زكاة، ألنه يؤول يف النهاية 

اٍة تُرِيُدونا واْجها اّللَِّ فاُأولاِئكا ﴿، [18: سبأ] ﴾أانْ فاْقُتْم ِمْن شاْيٍء ف اُهوا خُيِْلُفهُ  ُتْم ِمْن زاكا واماا آت اي ْ
 وهو أن إخراج هذا - نص عليه العلماء - وحيتمل وجها آخر. [18: الروم] ﴾ُهُم اْلُمْضِعُفونا 

ا ملا مل يكن معرض   (املقتِن)إمنا جيب يف األموال املعرضة للنماء، ولذلك ال جيب يف  ،احلق
ولذلك سقطت الزكاة يف املال الذي يتعذر على صاحبه تنميته ابلغصب أو الضياع . للتنمية

واس من منائه، وأخرج زكاة مالك، : ابألموال اليت تنمي قيل لها فلما كان خمتص  . أو حنو ذلك
 .(1)عِن أنه خيرج من منائهمب

                                                 

 (.4/8)وطأ أليب الوليد الباجي املنتقى يف ترح امل (1)
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هلذا الشرط، أععى املسلمون منذ العصور األوىل، دواب الركوب، ودور السكِن، ا وتطبيق  
ابلععل، وال ا وغريها من وجوب الزكاة، ألهنا ال تعد ماال انمي   ،وآالت احملرتفني، وأاثث املنازل

 .ابلقابلية
مكن من مناء ماله بنعسه وال انئبه، كمال ال زكاة على من مل يت: قالوا - أيض اله ا وتطبيق  

الغائب الذي ال يرجى، فإذا رجى فليس بضمار، وأصله اإلضمار، : الضمار، وهو يف اللغة
كل مال غري مقدور االنتعاع به م  قيام أصل امللك، : ، ويف الشرع(1)وهو التغيب واالختعاء

 .مللككما تقدم، فخرج مال الضمار ابلنماء، كما خرج بشرط متام ا
والثمار، ال تتكرر بتكرر أن زكاة الزروع  ،والترتاط النماء يف مال الزكاة، قرر العلماء

وإن بقيت يف  - احلول، فإذا وجب العشر يف الزروع والثمار، ال جيب فيهما بعد ذلك تيء
 ألن الزكاة إمنا تكرر يف األموال النامية، وما ادخر من زرع ومثر فهو منقط . يد مالكها سنني

 .(2)أما املاتية فإهنا مرصدة للنماء ،النماء، متعرض للعناء، فلم جتب فيه زكاة كاألاثث
 - ولعل أوس  املذاهب يف تطبيق ترط النماء هو مذهب مالك، فإنه ال يوجب يف الدين

فإذا قبضه  ،زكاة ملا مر من األعوام وإن كان مرجوا حى يقبضه - الذي لإلنسان على غريه
بصحراء أو عمران ضل صاحبه عنه، واملال الذي  ، كاملال املغصوب واملدفونزكاه لعام واحد

 .ضاع أو سقط من صاحبه، فكله ال يزكى إال إذا عاد لربه فيزكيه لسنة واحدة
الذي يشرتي )وهذا عام يف كل الديون، ال يستثِن منها إال الديون املرجوة للتاجر املدير 

سب ديونه التجارية خاصة م  نقوده وسلعه ويزكيها كل فإنه حي( السل  ويبيعها ابلسعر احلاضر
 .(3)عام

مال غري انم،  - وإن كان على ملك صاحبه - أنه :وحجة املالكية يف عدم زكاة الدين
 .فال تتعلق به الزكاة، ألهنا إمنا جتب يف املال النامي

                                                 

 (.4/444)البحر الرائق  (1)
 (.5/528)اجملموع للنووي : انظر (2)
 (.7/251)الشرح الكبري وحاتية الدسوقي عليه  (3)
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هبا  بصيعين به الذي يشرتي السلعة ويرت و )وكذلك ذهب مالك إىل أن التاجر احملتكر 
ال جتب عليه ( غالء األسعار فيبيعها كالذين يتشرون أراضي البناء وحنوها منتظرين غالءها

بل إذا ابع منها ما . الزكاة يف قيمة سلعة كل عام كالتاجر املدير، وكما هو مذهب اجلمهور
ه ألن السلعة إذا بقيت عند. يبلغ نصااب زكاة لسنة واحدة، وإن بقي يف يده قبل البي  سنني

 .(1)فال جتب الزكاة إال مرة واحدة ،سنني مث بيعت مل حيصل فيها النماء إال مرة واحدة
  :املال املعحوز عن تنميته
يف وجوب الزكاة، فما حكم املال اململوك املعجوز عن تنميته؟ ا وإذا كان مناء املال ترط  

 فيبقى على حاله؟هل جتب فيه الزكاة فتأكله عندئذ مبرور األعوام؟ أم يععى من الزكاة 
 : أن العجز عن تنمية املال نوعان: واجلواب
 .عجز من صاحب املال: عجز من جهة املال نعسه، والثاين: أوهلما

أو  ،ال يرجى وفاؤها أو دين   ،وال بينة له فأما العجز الراجح إىل املال، كأن يكون مغصواب  
كما ذكران ة فيه حى يقبضه،  نسى مكانه، أو حنو ذلك، فهذا يعذر صاحبه وال زكا مدفوان  

 . ذلك يف زكاة الدين، واملال الضمار
وأما ما كان فيه من جهة رب املال نعسه، فإن الشارع مل يعترب عذره يف عدم تنميته ماله، 

فإن املعرتض يف املسلم أن يعمل احليلة . غري ابحث عن سبب العجز ،وأوجب عليه الزكاة
له، إما بنعسه أو مبشاركة غريه، واملسلم ال يعجز عن هتيئة ويتخذ كل وسيلة مشروعية لتثمري ما

 .األسباب وإزالة املوان 
، بل هو أمر يلوم عليه، (2)يععى صاحبه من الواجباتا فالعجز يف نظر اإلسالم ليس عذر  

 .ألنه انتئ عن تقصري العرد أو اختالل اجملتم 
 .منه، وهنيه عنه، وإنكاره على من تلبس به وهلذا جاء يف احلديث استعاذة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 .211املرج  نعسه صـ (1)
كاة على أن من العقهاء من توس  يف اعتبار العجز الذي يعذر به صاحبه، فمنهم من أععى صاحب الدين من الز  (2)

وبعض العقهاء أععوا نقود الصيب واجملنون من . غري اتم امللك أيض اوإن كان دينه مرجوا ، ألنه غري انم، كما أنه 
 .كما مر. الزكاة ألهنا ال تنمي بنعسها، وهو عاجز عن تنميتها
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وروى عنه أبو  (1)"اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل" :كان ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف دعائه
إن هللا يلوم على " :وقال لرجل .(2)"واستعن ابهلل وال تعجز ،احرص على ما ينععك: "هريرة
 .(3)"العجز

 :فهو وعاء للزكاة كل مال نم
أو  (وعاء)نتبني أن كل مال انم يصلح ألن يكون  - ترط النماء - ذا الشرطوهب

فيكعينا أنه يدخل يف . ولو مل ينص النيب ملسو هيلع هللا ىلص على وجوب األخذ منه بذاته. للزكاة (مصدر ا)
  .العمومات القرآنية والنبوية

كابن حزم وغريه من وهذا خيالف ما ذهب إليه بعض العقهاء املضيقني يف إجياب الزكاة  
: يف مثانية (احمللى)وحصرها يف  .وجوب االقتصار على األصناف اليت أخذ منها النيب ملسو هيلع هللا ىلص
حى الزبيب مل يثبت عند ابن  (4)اإلبل والبقر والغنم، والقمح والشعري والتمر، والعضة والذهب

: احليوانية إال يف األنعام الثالثة فال زكاة عنده يف الثروة .حزم فيه حديث صحيح، فلم يقل به
وال يف املعادن والنقود . وال يف الثروة الزراعية إال يف احلنطة والشعري والتمر .اإلبل والبقر والغنم

  .وال زكاة عنده يف عروض التجارة. إال يف الذهب والعضة
ال ومن العقهاء من يضيق حى يقرتب من هذا الرأي ومنهم من يوس ، حى يشمل كل م

وأوس  العقهاء يف إجياب الزكاة هو أبو حنيعة، فهو يوجبها يف كل ما أخرجت . انم يف عصره
ويوجبها يف اخليل من . حى إنه ال يشرتط يف ذلك نصااب  . األرض مما يقصد بزراعته النماء

ويوجبها يف احللى، ولكنه مل يوجبها إال على مكلف فأخرج مال الصيب واجملنون  ،احليواانت
من ا كما أنه مل يوجب العشر يف أرض خراجية، فأخرج بذلك كثري    .فيهجوب الزكاة من و 

 .أراضي املسلمني من وعاء الزكاة

                                                 

 .عن أنس بن مالك، (4102)مسلم يف الذكر ، و (4941) هادالبخاري يف اجلرواه : متعق عليه (1)
 .عن أيب هريرة، (18)، وابن ماجة يف املقدمة (4222)مسلم يف القدر رواه  (2)
، (1241)األقضية أبو داود يف و لضعف بقية بن الوليد،  إسناده ضعيف: وقال خمرجوه، (41891)رواه أمحد  (3)

 .عن عوف بن مالك ،(79/15)والطرباين  ،(70191)عمل اليوم والليلة الكربى يف والنسائي يف 
 (.5/408)حمللى ا (4)
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 (وعاء)يف تضييق  - كالشوكاين وصديق حسن خان -ا ونظرية ابن حزم ومن وافقه أخري  
 .الزكاة، تقوم على أصلني

أن يؤخذ تيء من ماله إال  فال جيوز ،حرمة مال املسلم، اليت ثبتت ابلنصوص: األول
 .بنص

 ،أن الزكاة تكليف ترعي، واألصل براءة الذمم من التكاليف إال ما جاء به نص: الثاين
 .أما القياس فال جيوز إعماله، وخاصة يف ابب الزكاة. حى ال نشرع يف الدين ما مل أيذن به هللا

 .هذا البابهذا هو منطلق ابن حزم ومن تبعه وأساس تعكريهم واجتهادهم يف 
أما نظريتنا فهي مغايرة لذلك متاما ، وهي تعتمد على أصول أخرى تعارض هذين األصلني 

 :وسنوضحها إبجياز فيما يلي
إن عمومات القرآن والسنة تثبت أن يف كل مال حقا أو صدقة وزكاة، كما يف قوله   -7
 ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ﴿: ، وقوله[42: املعارج] ﴾واالَِّذينا ِف أاْموااِلِِْم حاقٌّ ماْعُلوم  ﴿ :تعاىل

أعلمهم أن هللا افرتض عليهم يف أمواهلم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم " :وقوله ملسو هيلع هللا ىلص .[701: التوبة]
من غري فصل بني مال ومال يف ذلك   (2)"أدوا زكاة أموالكمو : "، وقوله(1)"فرتد على فقراءهم

األموال )يف هذه النصوص وأمثاهلا هو  (األموال)املقصود من كلمة  من السنة أن وعرفنا. كله
فلم جيز استثناء بعض األموال من هذا احلق أو . ال األتياء املعدة لالنتعاع الشخصي (النامية

 .وال دليل. .الزكاة أو الصدقة، إال بدليل
هر من إن كل غِن يف حاجة إىل أن يتزكى ويتطهر، يتزكى ابلبذل واإلنعاق، ويتط  -4

يِهْم ﴿: رذيلة الشح، وحب األاننية، وهلذا قال تعاىل ُرُهْم واتُ زاكِ  ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ 
 .على زارع احلنطة والشعريا والتطهر واجب   التزكيوال يعقل أن يكون هذا  .[701: التوبة] ﴾ِِباا

أو مالك املصان  والعمارات  .وحنوها (املاجنو)دون صاحب البساتني العسيحة من التعاح و
 .الضخمة اليت قد تدر من األرابح واإليرادات أضعاف أضعاف ما تدره األرض الزراعية

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ (1)
 .سبق صخرجيه صـ (2)
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إن كل مال يف حاجة إىل أن يتطهر، ملا قد يشوبه من تبهات يف أثناء كسبه،   -1
كاة إن هللا فرض الز : عن ابن عمر ،وطهارة املال إمنا تكون إبخراج زكاته كما جاء يف الصحيح

إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك ": وكما روى يف بعض األحاديث .(1)لألموالا طهر  
اليت ذكرها ابن حزم، على األنواع الثمانية ا وال يعقل أن يكون هذا التطهري مقصور   .(2)"تره

فكل األموال . دون غريها من األموال اليت أصبحت هي اآلن عماد الثروة األهلية واحلكومية
  .اجة إىل أن تتطهر ويذهب ترها ابلزكاةيف ح
إن الزكاة إمنا ترعت لسد حاجة العقراء واملساكني والغارمني وابن السبيل، وإلقامة   -2

والوالء ألهله، املصاحل العامة للمسلمني كاجلهاد يف سبيل هللا، وأتليف القلوب على اإلسالم 
 .ه دين اإلسالم ودولتهوإعانة كل غارم إلصالح ذات البني، وحنو ذلك مما يعتز ب

ومن املستبعد أن . وسد هذه احلاجات وحتقيق هذه املصاحل واجب على كل ذي مال
يكون الشارع قد قصد إلقاء هذا العبء على من ميلك مخسا من اإلبل أو أربعني من الغنم 
أو مخسة أوسق من الشعري، مث يععى كبار الرأمساليني الذين ميلكون أعظم املصان ، وأضخم 

أو األطباء واحملامني وكبار املوظعني ورجال املهن احلرة الذين يكسبون يف اليوم  ،لعماراتا
 .الواحد ما يكسبه صاحب اخلمسة من اإلبل أو اخلمسة من أوسق الشعري يف سنوات

وفكرة اإلسالم يف املال أنه يف احلقيقة مال هللا، وأن اإلنسان مستخلف فيه، أو انئب عن 
. ن إلخوانه العقراء وذوي احلاجات حقا يف هذا املال ابعتبارهم عيال هللامالكه األصلي، وأ

وهذه العكرة تشمل كل مال، وتنطبق  (يف سبيل هللا)للملة ابعتبارها  وكذلك املصاحل العامة
 .على كل غِن سواء أكان ماله من الزراعة أو الصناعة أو التجارة، أو غريها من األعمال احلرة

ن أصول الشريعة عند جهور األمة، وإن خالف يف ذلك ابن حزم إن القياس أصل م  -5
وإخوانه من الظاهرية، وهلذا نرى قياس كل مال انم على األموال اليت أخذ منها الرسول 

 .وأصحابه الزكاة

                                                 

 .، عن ابن عمر(7202)يف الزكاة رواه البخاري  (1)
قال  .مرفوعا عن جابروصحح على ترط مسلم، وصححه،  (7/180)احلاكم ، و (4459)خزمية ابن رواه  (2)

 .رجح أبو زرعة و البيهقى و غريمها وقعه : ( 414/  1)العتح " احلافظ ىف 
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. فنحن نقط  أبن الشريعة ال تعرق بني متماثلني، كما ال جتم  بني خمتلعني يف احلكم
بوجوب الزكاة يف مال إمنا حنكم الشرع نعسه، فليس هذا  فنحن حني حنكم بوساطة القياس

أن الزكاة ليست : إذا عرفنا ما ذكرانه يف املقدمة وخاصة ،من الشرع يف الدين مبا مل أيذن به هللا
 .من أمور العبادة احملضة، بل هي جزء من النظام املايل واالجتماعي يف اإلسالم

ه يف ملكيته اخلاصة، ولكننا نرى أن حق إننا ال نعارض يف حرمة مال املسلم، وحق  -2
من العقراء  - وكذلك حق ذوي احلاجة ،يف ماله - وبعبارة أخرى حق اجلماعة - هللا

 .اثبت أيضا بنصوصه - واملساكني
وقد أيد ابن حزم نعسه ذلك، فأوجب يف املال حقوقا سوى الزكاة، وجعل من حق أوىل 

، وجعل من حق العقري أن يقاتل من أجل ذلك وال األمر إجبار األغنياء على أدائها للعقراء
 .يعرض نعسه للهلكة

أن يستوىف أوال من كل مال حق الزكاة، : ولكن األوىل من إجياب حقوق سوى الزكاة
رجعنا إىل  - إذا بقيت حاجة مل تسد - حى يستوى مجي  األغنياء يف هذا التكليف، مث

 .الزكاة يف أموالكم حق سوى: األغنياء كافة فقلنا هلم
. بقيت تبهة عدم أخذه صلى هللا ليه وسلم الزكاة من بعض األموال النامية يف عصره

 :وردي عليها من انحيتني
 .عن أصحاهبا، وتشجيعا هلما أن مناءها كان ضعيعا ، فععا عنها صخعيع  : األوىل
جون هم أنه تركها إلميان أصحاهبا وضمائرهم، فعدم أخذه ال يستلزم أهنم ال خير : الثانية

وقد علموا من دينهم أن يف األموال حقا، وأنه ال خري يف مال ال . منها ما يطهرها ويزكيهم
 .يزكى

 بلوغ النصاب -3
مل يعرض اإلسالم زكاة يف أي قدر من املال النامي، وإن كان ضئيال ، بل اترتط أن يبلغ 

ديث عن رسول هللا يف لغة العقه، فقد جاءت األحا (النصاب)املال مقدار ا حمدد ا يسمى 
إبععاء ما دون اخلمس من اإلبل، واألربعني من الغنم، فليس فيهما زكاة، وكذلك ما دون  ملسو هيلع هللا ىلص
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، وما دون مخسة أوسق من احلبوب والثمار، (الَور ق)مائيت درهم من النقود العضية 
 .(1)واحلاصالت الزراعية

إمنا قدر من احلب ) :من هذه املقادير يف بيان احلكمة (2)قال تيخ اإلسالم الدهلوي
وذلك ألن أقل البيت الزوج والزوجة . والتمر مخسة أوسق، ألهنا تكعي أقل أهل بيت إىل سنة

وغالب قوت اإلنسان . وما يضاهي ذلك من أقل البيوت - خادم أو ولد بينهما - واثلث
كعاهم لسنة، وبقيت بقية   رطل أو ُمدٌّ من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤالء ذلك املقدار

 .لنوائبهم أو إدامهم
ألهنا مقدار يكعي أقل أهل بيت سنة كاملة ( مائيت درهم)وإمنا قد ر من الورق مخس أواق 

واستقرئ عادات البالد املعتدلة يف الرخص . إذا كانت األسعار موافقة يف أكثر األقطار
 .والغالء جتد ذلك

زكاته تاة، وإن كان األصل أال تؤخذ الزكاة إال من وإمنا قد ر من اإلبل مخس ذود، وجعل 
: جنس املال، وأن جيعل النصاب عدد ا له ابل؛ ألن اإلبل أعظم املواتي جثة، وأكثرها فائدة

وكان . ميكن أن ُتذبح، وتُركب، وحُتلب، ويُطلب منها النسل، وُيستدفأ أبوابرها وجلودها
وكان البعري يسو ي يف ذلك الزمان بعشر  .بعضهم يقتين جنائب قليلة تكعي كعاية الصرمة

تياه، وبثمان تياه، واثنيت عشرة تاة، كما ورد يف كثري من األحاديث فجعل مخس ذود يف 
 .اهـ (3)(حكم أدىن نصاب من الغنم، وجعل فيها تاة

واترتاط النصاب يف مال الزكاة جُمَْم  عليه بني العلماء، يف غري الزروع والثمار واملعادن، 
ى أبو حنيعة أن يف قليل ما أخرجت األرض وكثريه الُعشر، وكذلك روي عن ابن عباس وير 

                                                 

 .ستأي األحاديث املبينة لألنصبة يف العصول القادمة (1)
هـ، 7772تاه ويل هللا، ولد سنة : هو اإلمام العالمة جمدد اإلسالم يف اهلند أمحد بن عبد الرحيم املعروف بلقب (2)

ة نزه)انظر ترمجته معصلة يف . وغريها من املؤلعات القيمة (حجة هللا البالغة)هـ صاحب 7712وتويف سنة 
، وكذلك يف اتريخ الدعوة اإلسالمية يف (120)ترمجة رقم  (275 – 2/189)للسيد عبد احلي احلسين  (اخلواطر

وما بعدها، ويف موجز اتريخ جتديد الدين وإحيائه للسيد أيب األعلى املودودي  748اهلند ملسعود الندوي صـ
 .(725 – 7/722)األعالم للزركلي  :وانظر. 747 - 707صـ

 .(4/502)هللا البالغة حجة  (3)
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زم من البقل صخرجها األرض حزمة منها صدقة : وعمر بن عبد العزيز وغريمها أن يف عشر ح 
 .واجبة

ولكن مجهور العلماء يرون النصاب ترط ا ال بد منه لوجوب الزكاة يف كل مال، يستوي 
ليس فيما دون مخسة : "األرض وغريه من املال، وُحج تهم يف ذلك حديثيف ذلك اخلارج من 

األنعام والنقود وعروض وهو ما يقتضيه القياس على األموال األخرى، من  ،"أوسق صدقة
 . التجارة

واحلكمة يف اترتاط النصاب واضحة بي نة، وهي أن الزكاة إمنا هي ضريبة تؤخذ من الغين 
بد أن تؤخذ من مال حيتمل يف مصلحة اإلسالم واملسلمني، فالمواساة للعقري، ومشاركة 

املواساة، وال معِن ألن أنخذ من العقري ضريبة، وهو يف حاجة إىل أن يُعان، ال أن يُعني، ومن 
 .(1)"ال صدقة إال عن ظهر غِن: "ملسو هيلع هللا ىلصمَث  قال 

ل احملدود من فرض الضرائب ومن هنا اجته التشري  الضرييب احلديث إىل إععاء ذوي الدخ
عليهم، رفق ا هبم، ومراعاة حلاهلم، وعدم مقدرهتم على الدف ، وهو ما سبقت به تريعة هللا منذ 

 .أربعة عشر قران  من الزمان
 :الفضل عن احلوائج األصلية -4

عن احلاجة  فاضال  أن يكون النصاب  - ومن العقهاء من أضاف إىل ترط النماء يف املال
ِن ومعِن النعمة، ألن به يتحقق الغ -  عامة كتبهمكما قرر ذلك احلنعية يف - الكهاألصلية مل

وهو الذي به حيصل األداء عن طيب النعس، إذ احملتاج إليه حاجة أصلية، ال يكون صاحبه 
غني ا عنه، وال يكون نعمة، إذ التنعم ال حيصل ابلَقْدر احملتاج إليه حاجة أصلية، ألنه من 

، وقوائم البدن، وكان تكره تكر نعمة البدن، وال حيصل األداء عن طيب ضرورات البقاء
فال " أد وا زكاة أموالكم طيبة هبا أنعسكم: "ملسو هيلع هللا ىلص ا يف قولهنعس، فال يق  األداء ابجلهة املأمور هب

 .(2)تق  زكاة

                                                 

، "خري الصدقة عن ظهر غِن: "بلعظ، كالمها يف الزكاة، (7012)ومسلم ، (7242)البخاري رواه : متعق عليه (1)
 .حكيم بن حزامن ع

 .ــواحلديث سبق صخرجيه ص. (4/77)بدائ  الصنائ  للكاساين  (2)
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اليت حُيتاج ومن العقهاء من اعترب ترط النماء مغني ا عن هذا الشرط، وذلك أن األتياء 
إليها حاجة أصلية ال تكون يف العادة انمية وال ُمَعدة للنماء، كما يتضح ذلك يف دار 
السكِن، ودابة الركوب، وثياب اللبس، وسالح االستعمال، وكتب العلم، وآالت االحرتاف 

 .وحنوها، فكلها من احلاجات األصلية، وهي م  ذلك غري انمية
طن ال يُوقف عليه، فال يُعرف العضل عن احلاجة، فأقيم إن حقيقة احلاجة أمر اب: وقالوا

وهذا اإلعداد هو الذي  (1)دليل العضل عن احلاجة مقامه، وهو اإلعداد لإلسامة والتجارة
 .يتحقق به معِن النماء املشروط من قبل

واحلق أن ترط النماء ال يغين عن هذا الشرط، ألهنم اعتربوا النقود انمية بطبيعتها، ألهنا 
لوقة للتداول واالستثمار وإن مل ينمها صاحبها ابلععل، فلوال هذا الشرط الْعُترب  الذي معه خم

نصاب من النقود حمتاج لطعامه أو كسوته أو سكناه أو عالجه، أو حلاجة أهله وولده، وَمن 
جة غني ا جيب عليه الزكاة، م  أن احملققني من العلماء اعتربوا املشغول ابحلا - جيب عليه عوله
 .(2)األصلية كاملعدوم

احلاجة األصلية، ألنه حاجات اإلنسان كثرية وال تكاد تتناهى، وخاصة يف : وإمنا قلنا
عصران الذي تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات، واحلاجيات ضرورايت، فليس كل ما 

ث ا، يرغب فيه اإلنسان يُعد حاجة أصلية، ألن ابن آدم لو كان له واداين من ذهب البتغى اثل
ولكن احلاجات األصلية ما ال غِن لإلنسان عنه يف بقائه، كمأكله وملبسه ومشربه ومسكنه، 

 .وما يعينه على ذلك من كتب علمه وفنه، وأدوات حرفته وحنو ذلك
هي ما يدف  : وقد فس ر بعض علماء احلنعية احلاجة األصلية تعسري ا علمي ا دقيق ا فقال

النعقة ودور السكِن وآالت احلرب، والثياب احملتاج إليها لدف  اهلالك عن اإلنسان حتقيق ا، ك
كالَدْين، فإن املدين حيتاج إىل قضائه مبا يف يده من النصاب ليدف  عن : احلر والربد، أو تقدير ا

نعسه احلبس الذي هو كاهلالك، وكآالت احلرفة، وأاثث املنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم 
كاهلالك، فإذا كان له دراهم مستحقة أن يصرفها إىل تلك احلوائج   ألهلها، فإن اجلهل عندهم

                                                 

 .(4/77)البدائ   (1)
 .(4/2)ن عليه الدر املختار وحاتية ابن عابدي: انظر (2)
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كان كاملعدوم وجاز عندهم   صارت كاملعدومة، كما أن املاء املستحق بصرفه إىل العطش
 .(1)التيمم

أهنم اعتربوا العلم حياة، واجلهل موات  وهالك ا، : ومما نسجله بكل إعجاب وتقدير لعلمائنا
عن اإلنسان من احلاجات األساسية كالقوت الذي يدف  عنه اجلوع،  واعتربوا ما يدف  اجلهل

ا أو   والثوب الذي يدف  عنه العري واألذى، كم اعتربوا احلرية حياة، واحلبس والقيد هالك 
 .كاهلالك

أن احلاجات األصلية لإلنسان قد تتغري وتتطور بتغري األزمان : والذي نراه على كل حال
 .ىل أن ُترتك لتقدير أهل الرأي واجتهاد أويل األمرواألو . والبيئات واألحوال

مهما  - احلاجات األ صلية للمكل ف ابلزكاة، ومن يعوله من الزوجة واألوالد: واملعترب هنا
 .والوالدين واألقارب الذين تلزمه نعقتهم، فإن حاجتهم من حاجته - بلغ عددهم

ث ما وصل إليه العكر الضرييب أحد - بقرون طويلة - وهبذا الشرط سبق العقه اإلسالمي
 (العينية)احلديث، الذي اندى إبععاء احلد األدىن للمعيشة من الضريبة، والتخلص من النظرة 

، وظروفه وحاجاته وديونه وأعبائه (تخص صاحبه)دون  (عني املال)القدمية اليت تنظر إىل 
ا وارتقاء  يف عامل العكر وظروفه اخلاصة تطور   (تخصية املمول)العائلية، واعتربوا النظر إىل 

والتشري  الضرييب، هذا م  أن كثري ا من رجال املالية ال يطبقون تلك النظرايت يف كثري من 
البلدان، فقد يععون احلد الضروري ملعيشة العرد وحده، أو هو وثالثة من أوالده، وإن كان 

 .الدين واألقاربلديه سبعة أو عشرة من األوالد، غري ملتعتني إىل من يعوهلم من الو 

                                                 

 .عن ابن امللك يف ترح اجملم  ، نقال  (4/444)، والبحر الرائق (4/2)حاتية ابن عابدين  (1)
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 :أدلة هذا الشرط من القرآن والسنة
ما رواه اإلمام  - عما ذكره العقهاء من الوجوه العقلية فضال   - ومما يدل هلذا الشرط -7

: ، ويف رواية(1)"إمنا الصدقة عن ظهر غِن: "قال ملسو هيلع هللا ىلصأمحد يف مسنده عن أيب هريرة أن النيب 
 .(2)"ال صدقة إال عن ظهر غِن"

وذكره البخاري هبذا اللعظ معلق ا يف كتاب الوصااي من صحيحه، وجعله عنواان  لباب من  
ال صدقة إال عن ظهر غِن، ومن تصدق وهو حمتاج، أو أهله ( ابب: )كتاب الزكاة، قال فيه

ْين أحق أن يُقضى من الصدقة، قال احلافظ يف ترح هذا  حمتاجون، أو عليه دين، فالد 
ا لنعسه أو ملن أك): العنوان نه أراد تعسري احلديث املذكور أبن ترط املتصدق أال يكون حمتاج 

 .وال تك أن الزكاة صدقة، كما عرب  عن ذلك القرآن والسنة (3)(لزمه نعقتهت
 ﴾واياْسأالُوناكا مااذاا يُ ْنِفُقونا ُقِل اْلعاْفوا ﴿: كما يدل العتبار ذلك الشرط قوله تعاىل -4

 .(4)الععو ما يعضل عن أهلك: ن ابن عباسفع .[478: البقرة]
وكذا روي عن ابن عمر، وجماهد، وعطاء، وعكرمة وسعيد بن جبري، ودمحم : قال ابن كثري

بن كعب، واحلسن، وقتادة، والقاسم، وسامل، وعطاء اخلراساين، والربي  بن أنس وغري واحد، 
 .(5)العضل: ، يعين﴾اْلعاْفوا ﴿: ا يف قولهأهنم قالو 

ا أن هللا جل ت حكمته جعل وعاء اإلنعاق ما زاد عن الكعاف، وما فضل عن ومعِن هذ
وذلك أن حاجة اإلنسان مقدمة على  - حاجة اإلنسان لنعسه وأهله وَمن يعوله - احلاجة

حاجة غريه، وكذا حاجة أهله وولده ومن يعول، مبنزلة حاجة نعسه، فلم يطالبه الشرع 
 .به به، ملسيس حاجته إليه، لتطيب نعسه إبنعاقهابإلنعاق مما حيتاج إليه، لتعلق قل

ذلك أال : قال ﴾واياْسأالُوناكا مااذاا يُ ْنِفُقونا ُقِل اْلعاْفوا ﴿: وجاء عن احلسن يف تعسري اآلية
 .(1)جيهد مالك، مث تقعد تسأل الناس
                                                 

 .حديث صحيح، عن أيب هريرة: ، وقال خمرجوه(70577)رواه أمحد  (1)
 .صــ   سبق صخرجيه (2)
 .(1/798)فتح الباري  (3)
 .(7/452)تعسري ابن كثري  (4)
 .(7/452)تعسري ابن كثري  (5)
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قال : ريرة قالويدل على ذلك ما رواه ابن جرير بسنده عن أيب ه: قال ابن كثري - 1
أنعقه "قال  .عندي آخر: قال ."أنعقه على نعسك: "عندي دينار، قال!  رسول هللااي: رجل

: قال .عندي آخر: قال". أنعقه على ولدك: "قال .عندي آخر: قال .زوجك ."على أهلك
وهو يدل على أن حاجة اإلنسان وأهله وولده . وقد رواه مسلم يف صحيحه. (2)"أنت أبصر"

 .مقدمة على حاجة غريه
ابدأ بنعسك فتصدق : "قال لرجل ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،عن جابر ،سلم أيض اوأخرج م

عليها، فإن فضل تيء فألهلك، فإن فضل تيء عن أهلك فلذوي قرابتك، فإن فضل عن 
 .هـا (3)"ذوي قرابتك تيء فهكذا وهكذا

فإهنا  وإذا كان بعض هذه األحاديث يف صدقة التطوع واإلنعاق املندوب ال الواجب،
كما حددت اآلية الكرمية  - على وجه عام تدلنا على هدي اإلسالم يف اإلنعاق، وأن وعاءه

 - كما فهمه مجهور علماء األمة  ،﴾اْلعاْفوا ﴿وأن  ،﴾اْلعاْفوا ﴿هو  - بلعظة موجزة جامعة
 .هو ما فضل عن احلاجة - الذين ذكرهم ابن كثري

 :السالمة من الَدْين -5
أن يكون : ذي اترتطناه، ومما يستلزمه العضل عن احلوائج األصليةومن متام امل ْلك ال

ا من الَدْين، فإذا كان املالك مدين ا بَدْين يستغرق نصاب الزكاة أو ينقصه، فإن 
 
النصاب سامل

الزكاة ال جتب عليه فيه، غري أن العقهاء اختلعوا يف ذلك، وخاصة فيما يتعلق بديون األموال 
تالفهم يرج  إىل تكييعهم للزكاة ونظرهتم إليها واختالفهم يف ذلك،  الظاهرة، والسبب يف اخ

 هل الزكاة عبادة، أو حق مرتب يف املال للمساكني؟: كما ذكر ابن رتد
ال زكاة يف مال من عليه الَدْين، ألن حق صاحب الدين : فمن رأى أهنا حق هلم قال
 .الدين، ال الذي املال بيده وهو يف احلقيقة مال صاحب. متقدم ابلزمان على حق املساكني
                                                 

 .(7/452)تعسري ابن كثري  (1)
 يف الزكاة، امهكال،  (4515)، والنسائي (7287)إسناده قوي، وأبو داود : وقال خمرجوه، (1278)أمحد رواه  (2)

 .عن أيب هريرة، (7292)وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود 
عن جابر بن عبد ، (4522)الزكاة  النسائي يف، و (1851)العتق أبو داود يف ، و (881)مسلم يف الزكاة رواه  (3)

 .هللا
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جتب على من بيده املال، ألن ذلك هو ترط التكليف، : هي عبادة، قال: ومن قال
وعالمته املقتضية للوجوب على املكلف، سواء أكان عليه دين أم مل يكن، وأيض ا فإنه قد 

 .(1)تعارض هنالك حقان، حق هللا، وحق اآلدمي، وحق هللا أحق أن يُقَضى
 .(2)رض الشرع إسقاط الزكاة عن املدينواألتبه بغ: دقال ابن رت

وما رجحه ابن رتد هو ما تعطيه نصوص الشريعة وروحها ومبادئها العامة ابلنسبة 
 .لألموال كلها ظاهرة وابطنة

 :واألدلة على ذلك ما َيِت
ولذا . إن ملكية املدين ضعيعة وانقصة، لتسلط الدائن املستحق عليه، ومطالبته بَديْنه: أوال  

أيخذه الغرمي إذا كان من جنس ديْنه من غري قضاء وال رضاء، كما هو مذهب احلنعية 
 .وقد بي نا أن الشرط األول يف املال الذي جتب فيه الزكاة متام امللك .(3)وغريهم
ْين مطالب بتزكيته، ألنه ماله وهو مالكه وصاحبه، : اثني ا وهذا هو قول )إن رب الد 
 .(4)رتني، وهو ازدواج ممنوع يف الشرعه املدين، لوجبت الزكاة يف مال واحد مفلو زك ا( اجلمهور
إن املدين َديـْن ا يستغرق النصاب أو ينقصه، ممن حيل له أخذ الزكاة، ألنه من : اثلث ا

 العقراء، وألنه من الغارمني، فكيف جتب عليه الزكاة وهو ممن يستحقها؟
ر غِن، كما جاء يف احلديث، وال غِن عند املدين إن الصدقة ال ُتشرع، إال عن ظه: رابع ا

عما فيه من هم الليل وذل  وهو حمتاج إىل قضاء الَدْين، الذي يعر  ضه لعقوبة احلبس، فضال  
 .النهار

أن الزكاة إمنا وجبت مواساة لذوي احلاجات، واملدين حمتاج إىل قضاء : حيقق هذا: خامس ا
 .(5)حلكمة تعطيل حاجة املالك لدف  حاجة غريهدينه، كحاجة العقري أو أتد، وليس من ا

                                                 

 .419بداية اجملتهد صـ (1)
 .املرج  السابق (2)
 .(4/478)البن جنيم البحر : انظرو . (5/122)للنووي  اجملموع: انظر (3)
 .املرج  السابق (4)
 .(1/27)املغين  :انظر (5)
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اليد العليا : "ويف رواية للبخاري ومسلم ".ابدأ بنعسك مث مبن تعول: "وقد قال عليه السالم
 .(1)"وابدأ مبن تعول ،خري من اليد السعلى

هذا : مسعت عثمان بن ععان يقول: عن السائب بن يزيد قال ،روى أبو عبيد: سادس ا
ويف لعظ رواه  .(3)فمن كان عليه دين فليؤده حى صُخرجوا زكاة أموالكم ،(2)تهر زكاتكم

ويف لعظ رواه البيهقي عن السائب . (4)من كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله: مالك
 ، (5) ...هذا تهر زكاتكم: أنه مس  عثمان بن ععان خطيبا على منرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول

 .(6)أنه قال ذلك مبحضر من الصحابة ومل ينكروه فدل على اتعاقهم عليه ومعِن هذا
ومن أجل هذه الوجوه املذكورة، ذهب مجهور العقهاء إىل أن الدين مين  وجوب الزكاة، أو 

وبه قال عطاء، وسليمان بن  - النقود وعروض التجارة - ينقص بقدره، يف األموال الباطنة
ث، ومالك، والثوري، واألوزاعي، وأمحد، وإسحاق، وأبو ثور، يسار، واحلسن، والنخعي، واللي

 .وأبو حنيعة وأصحابه، ومل خيالف يف ذلك إال ربيعة ومحاد بن سليمان والشافعي يف اجلديد
فذهب بعض العقهاء إىل أن الدين ال مين   - املواتي والزروع - أما األموال الظاهرة

طنة أبن تعلق الزكاة هبا أوكد، لظهورها وتعلق قلوب وجوب الزكاة فيها، وفرقوا بينها وبني البا
. وخلعاؤه يععلون ملسو هيلع هللا ىلصالعقراء هبا، وهلذا ترع إرسال الس عاة ألخذها من أرابهبا، كما كان النيب 

وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق، ومل يرد أهنم استكرهوا الناس على األموال الباطنة، وألن 
اهر أيخذون زكاة ما جيدون، وال يسألون عما على صاحبها من الدين، وهذا السعاة يف الظ

وألن تعلق األطماع من العقراء هبا أكثر، واحلاجة إىل حعظها . يدل على أنه ال مين  زكاهتا
 .(7)أوفر، فتكون الزكاة فيها أوكد

                                                 

 .ابن عمرعن  ،اةيف الزككالمها ،  (7011)، ومسلم (7248)رواه البخاري : متعق عليه (1)
 .هو احملرم: تهر رمضان، وقيل هو: الشهر املذكور (2)
 .(198)وصححه األلباين يف اإلرواء  ،(7421)أبو عبيد يف األموال  رواه (3)
فتؤدون منها . حى حتصل أموالكم. فمن كان عليه دين فليؤد دينه... : "ولعظه (911) رواه مالك يف الزكاة (4)

 ."الزكاة
 .(2/729)لبيهقي يف الزكاة رواه ا (5)
 .(1/27)املغين  (6)
 .(21 –1/24)املغين  (7)
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 .(1)هذا قول مالك واألوزاعي، والشافعي، ورواية عن أمحد
 .(2)  سائر األموال إال الزرع والثمرالدين مينويرى أبو حنيعة أن 

خُيرج ما : فقال ابن عباس - وقد اختلف ابن عمر وابن عباس يف الدين على الزرع
خُيرج ما استدان أو أنعق على مثرته وأهله : وقال ابن عمر. استدان على مثرته ويُزك  ي ما بقي

 .ويُزكي ما بقي
الظاهر والباطن أمر غري واضح، والظهور والبطون  والذي يتضح لنا أن التعريق بني املال
أتد ظهور ا وبروز ا للعقراء وغريهم  - يف عصران - أمر نسيب، ورمبا أصبحت عروض التجارة

من األنعام والزروع، وهلذا نرى أن التعليل املذكور، ال يقاوم عموم األدلة السابقة، وأن الدين 
ريعة تعمل دائم ا على التيسري على املدين، واألخذ مين  وجوب الزكاة يف سائر األموال، والش

 .بيده بكل الوسائل، ويف تى  اجملاالت، وذلك ال يتعق وإجياب الزكاة عليه
والليث،  وهذا قول عطاء، واحلسن، وسليمان، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري،

 .(3)وإسحاق، ورواية عن أمحد
 .(4)عن طاوس أيض ا يروى: ورواه أبو عبيد عن مكحول، وقال

ُيسق ط الزكاة  - أي مل يكن جمرد دعوى -أن الدين إذا ُعل مت صحته : واختار أبو عبيد
عن صاحب الزرع واملاتية، اتباع ا لسنة الرسول الذي أمر أن تؤخذ الزكاة من األغنياء لرتد 

ني فاستوجبها واملدين من أهل الزكاة، فكيف تؤخذ منه؟ وم  هذا إنه من الغارم. على العقراء
 .(5)من جهتني

                                                 

يشبه هذا ما قرره التشري  الضرائيب من عينية الضريبة املعروضة على األطيان وحنوها، وعلى إيراد القيمة املنقولة  (1)
لعقارية تستحق على فالضريبة ا. فهي تصيب نتاج هذه القيمة دون نظر إىل تخص حاملها( األسهم والسندات)

العدان حتم ا، بصرف النظر عن حالة مالكه ولو اترتاه ابلَدْين، وكذا تستحق الضريبة على إيراد السهم والسند، 
 .أوىل. ط ،(7/19)انظر تشري  الضرائب للدكتور دمحم حلمي مراد 

 .(1/24)املغين  :انظر (2)
 .(1/24)املغين  (3)
 .570األموال صـ (4)
 .577سابق صـاملرج  ال (5)
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فهذا القول فيه إذا علمت صحة دينه، وإن كان ذلك ال يُعلم إال بقوله مل تُقبل دعواه، )
وأخذت منه الصدقة من الزرع واملاتية مجيع ا، ألن صدقة الزرع واملاتية حق واجب ظاهر قد 

ل، فليس مبقبول منه، إمنا لزم صاحبه، والدين الذي عليه يد عيه ابطن ال يُْدَرى، لعله فيه مبط
هذا كرجل وجبت عليه حقوق لقوم، فاد عى املخرج منها وأداءها إليهم، فال ُيصد ق على 

فهو يرى أن الدين مان  من الوجوب بشرط إثبات ما يدل على صحة الَدْين، وهو   .(1)(ذلك
حق هللا والعقري كالم صحيح، ما دامت الدولة هي اليت تتوىل أمر الزكاة، حى ال يضي  الناس 
 .يف أمواهلم ابدعاء الديون، وخاصة يف عصران الذي ضعف فيه الدين، وقل  اليقني

* * * 
ْين الذي مينع وجوب الزكاة  :شروط الدا

أن يكون هذا الدين مما يستغرق النصاب أو ينقصه، وال جيد : الشرط الذي ال خالف فيه
ل أن يكون له عشرون دينار ا، وعليه ما يقضيه به سوى النصاب، وما ال يستغِن عنه، مث

دينار أو أكثر أو أقل، مما ينقص به النصاب إذا قضاه به، وال جيد قضاء  له من غري النصاب، 
فإن كان له ثالثون دينار ا وعليه عشرة، فعليه زكاة العشرين، وإن كان عليه أكثر من عشرة فال 

 .وإن عليه مخسة، فعليه زكاة مخسة وعشرين. زكاة عليه
ولو أن له مائة من الغنم، وعليه ما يقابل الستني فعليه زكاة األربعني، فإن كان عليه ما 

 .(2)فال زكاة عليه، ألنه ينقص النصابيقابل إحدى وستني 
 وهل يشرتط أن يكون هذا الدين حاال ؟

إن : الراجح أنه ال فرق بني الدين احلال واملؤجل، لعموم األدلة، وإن قال بعض العلماء
 .(3)ملؤجل ال مين  وجوب الزكاة، ألنه غري مطالب به يف احلالا

وقد اختلعوا، هل مين  . صداق الزوجة املؤجل إىل الطالق أو املوت: ومن الدين املؤجل
 وجوب الزكاة أم ال؟

                                                 

 .نعس املرج  (1)
 .(1/21)املغين  (2)
 .املرج  السابق (3)
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 .املهر املؤجل ال مين ، ألنه غري مطالب به عادة، خبالف املعج ل: قال بعضهم
 .كغريه من الديونمين ، ألنه دين  : وقال غريهم
إن كان الزوج على عزم األداء من ، وإال فال، ألنه ال يُعد َديـْن ا: وقال آخرون

(1). 
ونعقة الزوجة إذا صارت دين ا على الزوج إما ابلصلح أو ابلقضاء، ومثلها نعقة األقارب 

 .(2)متن  وجوب الزكاة
 ؟وهل يستوي يف ذلك ديون هللا وديون العباد

الدين مين  الزكاة، فإنه يستوي دين هللا تعاىل ودين : إذا قلنا: شافعيةقال النووي من ال
  .(3)اآلدمي

إن الدين املان  للزكاة، ما كان له مطالب من جهة العباد، ومنه الزكاة، ألنه : وقال احلنعية
هو الذي تتوجه فيه املطالبة، ويتسلط فيه املستحق على املدين، وميكن للحاكم أن أيخذ ماله 

. فملكه فيه ضعيف غري مستقر، خبالف دين هللا من نذور وكع ارة وحنوها .حلق الغرماء منه،
. وإذا كان عليه زكوات لسنوات َخَلْت، فإهنا تُعد من الدين الذي له مطالب من جهة العباد

 .(4)وهو اإلمام النائب عن املستحقني
أبمر الزكاة، حى ال يد عي  وهذا هو الذي خنتاره إذا كانت احلكومة املسلمة هي اليت تقوم

من يشاء من أرابب املال أن عليه نذور ا، أو كعارات أو حنو ذلك مما ال ُيستطاع حتقيقه وإثباته 
 .أو نعيه

فإذا كان العرد املسلم هو الذي خيرج زكاته بنعسه، فله أن حيتسب هذه الديون من ماله، 
 .(5)"ْين هللا أحق أن يُقَضىفدَ : "بعموم احلديث ويقضيها قبل أداء الزكاة، عمال  

* * * 

                                                 

 .(4/472)البحر الرائق  (1)
 .املرج  السابق (2)
 .(5/125)اجملموع  (3)
 .(291، 7/292)اهلداية وتروحها : ، وانظر(1/25)املغين : انظر (4)
 .عن عبد هللا بن عباسصوم، كالمها يف ال،  (7729)مسلم و  ،(7851)البخاري رواه : متعق عليه (5)
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 :حوالن احلاْول -6
أن مير على امل ْلك يف ملك املالك اثنا عشر تهر ا عربي ا، وهذا الشرط إمنا هو : ومعناه

(. وهو ما ميكن أن يدخل حتت اسم زكاة رأس املال)ابلنسبة لألنعام والنقود، والسل  التجارية 
هلا َحْول، وهو ما  طاملعادن والكنوز وحنوها فال يشرت  رج منأما الزروع والثمار والعسل واملستخ

 .(زكاة الدخل)ميكن أن يدخل حتت اسم 
 :السر ِف اعتبار احلول لبعض األموال

أن ما اعترب له : والعرق بني ما اعترب له احلول، وما مل يُعَترب له، ما قاله اإلمام ابن قدامة
والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا  احلول مرصد للنماء، فاملاتية، مرصدة للدر

األمثان، فاعترب له احلول، ألنه مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أيسر وأسهل، 
 .وألن الزكاة إمنا وجبت مواساة

ومل تعترب حقيقة النماء، لكثرة اختالفه، وعدم ضبطه، وألن ما اعتربت مظنته مل يلتعت إىل 
كم م  األسباب، وألن الزكاة تتكرر يف هذه األموال، فال بد هلا من ضابط،  حقيقته، كاحل

 .كيال يعضي إىل تعاقب الوجوب يف الزمن الواحد مرات، فينعذ مال املالك
أما الزروع والثمار فهي مناء يف نعسها، تتكامل عند إخراج الزكاة منها، فتؤخذ الزكاة منها 

. ماء، فال جتب فيها زكاة اثنية، لعدم إرصادها للنماءحينئذ، مث تعود يف النقص ال يف الن
 .(1)واخلارج من املعدن مستعاد خارج من األرض مبنزلة الزرع والثمرة

* * * 
 :الدليل على اشرتاط احلول

أن مجهور العقهاء يشرتطون يف وجوب الزكاة يف الذهب والعضة واملاتية  :كر ابن رتدذ 
بعة، والنتشاره يف الصحابة مهنع هللا يضر، والنتشار العمل به، احلول، لثبوت ذلك عن اخللعاء األر 

وقد . والعتقادهم أن مثل هذا االنتشار من غري خالف، ال جيوز أن يكون إال عن توقيف

                                                 

 .الثالثة ،املنار طب  ،(7/245)املغين  (1)
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ال زكاة يف مال حى حيول عليه : "أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،ائشةروي مرفوع ا من حديث ع
 .(2)،(1)"احلول
  عليه عند فقهاء األمصار، وليس فيه يف الصدر األول خالف إال ما روي وهذا جمم)

 .(3)(وسبب االختالف أنه مل يرد يف ذلك حديث اثبت. عن ابن عباس ومعاوية
 :اشرتاط احلولِف خالف بعض الصحابة والتابعي 

، دون مهنع هللا يضر وجوب تزكية املال عند استعادته جاء عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية
 .اترتاط َحْول

 .(4)خالف هؤالء الصحابة، ومعهم بعض التابعني، يف املال املستعاد
 .وأوجبوا إخراج زكاته عند متلكه إذا بلغ نصااب  بنعسه أو مبا عنده، دون اترتاط َحول

وهو توجيه  ،(أنه مل يرد يف ذلك حديث اثبت): وقد ذكر ابن رتد يف سبب االختالف
 . موضعه إن تاء هللاصحيح كما سنبي نه يف

 ** * 
 :القاْدر اجملمع عليه ِف أمر احلول

من  - واألمر الذي ال خالف فيه بني أحد من السلف واخللف، أن الزكاة يف رأس املال
ال جتب يف العام الواحد إال مرة واحدة، وأن الزكاة ال تؤخذ  - املاتية والنقود، والثروة التجارية

مل يبلغنا عن أحد من والة : عن الزهري قال ،م، روى ابن أيب تيبةمن مال واحد مرتني يف العا

                                                 

وصححه األلباين يف ، ثالثتهم يف الزكاة، (2/720)والبيهقي ، (7998)والدارقطين ، (7184)ابن ماجه رواه   (1)
 .(7228)صحيح ابن ماجه 

 (.424 -4/427)بداية اجملتهد  (2)
 .املرج  املذكور -بداية اجملتهد  (3)
، وسبل السالم (274 -4/277)، والروض النضري (2/729)، ونيل األوطار (95 -2/91)احمللى  :انظر (4)

(4/748). 
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أهنم كانوا يثنون الصدقة، لكن  - أبو بكر وعمر وعثمان - هذه األمة، الذين كانوا ابملدينة
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص يبعثون عليها كل عام يف اخلصب واجلدب، ألن أخذها سنة من رسول هللا

اإلسالمية وعدهلا وإعجازها، فلم ترتك فرض الزكاة لرغبة  وكان هذا من سبق الشريعة
احلكام والطامعني، يعرضوهنا كلما اتتهت أنعسهم، وال هلوى األفراد من الناس الذين 
أحضرت أنعسهم الش ح، بل جعلتها فريضة دورية حمددة، وقد رهتا ابحلول؛ ألنه الذي تتغري يف 

وهو املدة املعقولة . رأ حاجات ذوي احلاجاتالعصول، وتتجدد مكاسب ذوي األموال، وتط
اليت ميكن أن يتحقق فيها مناء رأس املال، وتربح التجارة وتلد املاتية، وتكرب صغارها 

 .(2)وهكذا
إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول : يف الزكاة ملسو هيلع هللا ىلصقال احملقق ابن القيم يف هدي الرسول 

وهذا أعدل ما يكون إذ وجوهبا كل تهر، أو كل مجعة . استوائهاالزروع والثمار عند كماهلا و 
يضر أبرابب األموال، ووجوهبا يف العمر مرة يضر ابملساكني، فلم يكن أعدل من وجوهبا كل 

 .(3)عام مرة
 :اخلالف ِف املال املستفاد

هو الذي يدخل يف ملكية الشخص بعد أن مل يكن، وهو يشمل الدخل : املال املستعاد
. ظم لإلنسان، من راتب أو أجر، كما يشمل املكافآت واألرابح العارضة واهلبات وحنوهااملنت

جتب الزكاة فيه عند استعادته،  - كالزرع والثمر والعسل والكنز واملعدن - وبعض هذا املال
، وهذا ال كالم فيه  .إذا بلغ نصااب 

يُعترب هلا احلول إذا مل تكن من األموال اليت  ا هو فيما ميلكه املسلم، ويستعيدوالكالم إمن
يف  (املغين)ابن قدامة يف ويف هذا تعصيل ذكره . مستعادة، كالنقود وعروض التجارة واملاتية

 :ثالثة أقسام

                                                 

 (.70915)يف الزكاة رواه ابن أيب تيبة  (1)
 .(424 -7/427)بداية اجملتهد  (2)
 .مطبعة السنة احملمدية ،(7/101)زاد املعاد  (3)
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فإذا كان املال املستعاد مناء  ملال عنده وجبت فيه الزكاة، كربح مال التجارة ونتاج  -7
ال ) :قال ابن قدامة رب حوله حبوله،السائمة، فهذا جيب ضمه إىل ما عنده من أصله، فيعت

نعلم فيه خالف ا، ألنه تب  له من جنسه، فأتبه النماء املتصل، كزايدة قيمة عروض 
 .(1)(التجارة
فإن كان املستعاد من غري جنس ما عنده، أبن كان عنده نصاب من اإلبل، فاستعاد  -4

له حكم نعسه، ال ُيَضم  - قهاءعند مجهور الع - فهذا. بقر ا، أو من األنعام فاستعاد نقود ا
إىل ما عنده يف حول وال نصاب، بل إن كان نصااب  استقبل به حوال وزك اه، وإال فال تيء 

أن الزكاة جتب فيه : فيه، وهذا قول مجهور العلماء، وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية
عن ابن  ،وى إبسنادهيزك  يه حني يستعيده ور  - عن غري واحد - حني استعاده، قال أمحد

وعن األوزاعي فيمن ابع عبده أو . ويزك  يه - أي العطاء -كان عبد هللا يعطينا : مسعود قال
أنه يزك  ي الثمن حني يق  يف يده إال أن يكون له تهر يُعلم، فيؤخره حى يزك  يه م  : داره
 .رواتب وحنوهاوسنؤيد هذا الرأي ابألدلة إن تاء هللا يف حديثنا عن زكاة ال .(2)ماله

بسبب  - وإن كان املال املستعاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه َحْول الزكاة -1
مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض احلول، فيشرتي أو يوهب له 

: وقال أبو حنيعة. مائة، فهذا ال جتب فيه الزكاة حى ميضي عليه حول عند أمحد والشافعي
إىل ما عنده يف احلَول فيزكيهما مجيع ا عند متام َحول املال الذي كان عنده، إال أن  يضمه

ألنه ُيَضم إىل جنسه يف النصاب، فوجب ضمه يف احلول  ؛ يكون عوض ا عن مال مزك ى
يف السائمة، واختالف ( جتزئته)وألن إفراده ابحلول يعضي إىل تشقيق الواجب . كالنتاج

إىل ضبط مواقيت التملك، ومعرفة َقْدر الواجب يف كل جزء ملكه،  أوقات الوجوب، واحلاجة
ووجوب القدر اليسري الذي ال يتمكن من إخراجه، مث يتكرر ذلك يف كل حول ووقت، وهذا 

يِن ِمْن حاراجٍ ﴿: حرج مدفوع بقوله تعاىل وقد اعترب  .[19: احلج] ﴾واماا جاعالا عالاْيُكْم ِف الدِ 
ما بني )جلنس، فيما دون مخس وعشرين من اإلبل، وجعل األوقاص الشرع ذلك إبجياب غري ا

يف السائمة، وضم األرابح والنتاج إىل حول أصلها، مقروان  بدف  هذه ( قدرين معروضني
                                                 

 .(4/242)املغين  (1)
 .(4/242)املغين  (2)
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املعسدة، فيدل على أنه علة لذلك، فيجب تعدية احلكم إىل حمل النزاع، وقال مالك مثل قول 
( النقود)واجب، مبثل قول أمحد والشافعي يف األمثان ال دفع ا لتشقيص.  حنيعة يف السائمةأيب

 .(1)لعدم ذلك فيها
على احلنعية هنا مبا ال نطيل به، فالواق  أن مذهب احلنعية هنا  (املغين)وقد رد صاحب 

ح األخذ به  .أيسر يف التطبيق، وأبعد عن التعقيد، وهلذا أرج  
* * * 

                                                 

 .(4/271)املغين  :انظر (1)
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 الفصل الثاين
 زكاة الثروة احليوانية

 
احليوانية واسعة كثرية األصناف، حى إن فصائلها لتـَُعد ابآلالف، ولكن اإلنسان  اململكة

 اإلبل والبقر: وهي (األنعام)مل ينتع  إال ابلقليل منها، وأعظمها نعع ا له، ما عرفه العرب ابسم 
والغنم، ويشمل الضأن واملاعز، وهي اليت امنت  هللا تعاىل هبا على  - وهو يشمل اجلواميس -
وهي تسمى سورة  اده وعد د منافعها يف مواض  كثرية من كتابه، قال تعاىل يف سورة النحلعب
هاا َتاُْكُلونا ﴿: (الن َعم) ا لاُكْم ِفيهاا ِدْفء  وامانااِفُع واِمن ْ والاُكْم ِفيهاا مجااال  ( 5)وااأْلانْ عااما خالاقاها

ِلِغيِه ِإالَّ ِبِشقِ  اأْلانْ ُفِس واحتاِْمُل أا  (6) ِحيا تُِرَُيونا واِحيا تاْسراُحونا  ْ تاُكونُوا ابا ثْ قاالاُكْم ِإىلا ب الاٍد ملا
 .[1 -5: النحل] ﴾ِإنَّ رابَُّكْم لاراُءوف  راِحيم  

راة  ُنْسِقيُكْم ِمَّا ِف بُطُونِِه ِمْن ﴿: ويف موض  آخر من السورة قال واِإنَّ لاُكْم ِف اأْلانْ عااِم لاِعب ْ
 .[22: النحل] ﴾ٍم لاب ان ا خااِلص ا ساائِغ ا ِللشَّارِِبيا ب اْيِ ف اْرٍث وادا 

واجاعالا لاُكْم ِمْن ُجُلوِد اأْلانْ عااِم بُ ُيوَت  تاْستاِخفُّون اهاا ي اْوما ظاْعِنُكْم ﴿: وقال يف موض  اثلث
اث  واماتااع   رِهاا واأاْشعاارِهاا أااثا  .[90: النحل] ﴾ا ِإىلا ِحيٍ واي اْوما ِإقااماِتُكْم واِمْن أاْصوااِفهاا واأاْوابا

ُْم ِمَّا عاِملاْت أاْيِديناا أانْ عاام ا ف اُهْم ِلااا ﴿: قال تعاىل (يس)ويف سورة  لاْقناا ِلا أاواملْا ي اراْوا أانَّ خا
ُكُلونا ( 71)مااِلُكونا  ا َيْا ها ا راُكوبُ ُهْم واِمن ْ ها ُْم فاِمن ْ ا ماناافِ ( 72)واذالَّْلنااهاا ِلا ُْم ِفيها ُع واماشااِرُب واِلا

 .[11 - 17: يس] ﴾أافاالا ياْشُكُرونا 
هذه هي األنعام اليت خلقها هللا لإلنسان، مما علمت يده سبحانه، وذللها له، لريكب 
ظهرها، أو أيكل حلمها أو يشرب لبنها، أو ينتع  أبصوافها وأوابرها وأتعارها، فال غرو أن 

 !(رونأفال يشك: )يطالب هللا مالكيها ابلشكر عليها
وأبرز مظهر عملي هلذا الشكر الذي حث  عليه القرآن الكرمي ما جاءت به السنة املطهرة 

وحتديد ُنُصبها ومقادير ما فرض هللا فيها، وإرسال السعاة يف كل عام . من إجياب الزكاة فيها
 .اآلخرةعذاب إىل أرابهبا، ليأخذوا ما وجب عليهم فيها، وإنذار مانعيها بعقوبة الدنيا و 
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وهلذا عنيت السنة . أنع  أموال العرب وأعظمها - وخباصة اإلبل - وقد كانت األنعام
وال زال كثري من بالد العامل تعد فيه الثروة احليوانية من أهم . ببيان نصبها واملقادير الواجبة فيها

كالسودان وفيها بالد إسالمية  . وال زالت احليواانت الراعية تعد فيها ابملاليني. موارده املالية
 .وسنعص ل أحكامها يف املباحث التالية. والصومال واحلبشة وغريها

* * * 



 167 

 املبحث األول
 الشروط العامة لزكاة األنعام

 
مل تعرض تريعة اإلسالم الزكاة يف كل مقدار من املواتي وال يف كل نوع منها، وإمنا 

 :فرضتها فيما استوىف من األنعام تروط ا خاصة جنملها فيما يلي
 :أن تبلغ النصاب -1

فالشرط األول أن تبلغ األنعام النصاب الشرعي، وذلك أن الزكاة يف اإلسالم إمنا جتب 
 .على األغنياء

 وليس على كل من ميلك انقة أو انقتني غني ا يف الواق  وال يف عرف الناس، فال بد من حد   
س، إبمجاع املسلمني يف كل مخ: معني يعترب من بلغه يف أدىن مراتب الغِن، وذلك يف اإلبل هو

وليس فيما دون أربعني تاة . العصور، فليس فيما دوهنا زكاة واجبة إال أن يشاء رب اإلبل
 ملسو هيلع هللا ىلصهبذا جاءت األحاديث ومضت السنة العملية يف عهد الرسول . زكاة ابإلمجاع أيض ا
 .وخلعائه من بعده

 .مخس إىل ثالثني إىل مخسني كما سنتبني بعدأما النصاب األدىن للبقر اُختل ف فيه من 
 :أن َيول عليها احلول -2

وخلعائه، إذ كانوا يبعثون السعاة مرة يف كل عام، ليأخذوا  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا اثبت بععل النيب 
 .صدقات املاتية

 .وقد بي نا من قبل أن اترتاط احلول جمم  عليه يف غري املال املستعاد
لذين اترتطوا احلول يف املال املستعاد مل يشرتطوه يف نتاج املواتي وجعلوا وحى اجلمهور ا

 .حول أوالد املاتية هو حول أمهاهتا
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 :أن تكون سائمة -3
هي املكتعية ابلرعي املباح يف أكثر العام، لقصد الدر : وترع ا. الراعية: والسائمة يف اللغة

 .(1)والنسل والزايدة والسمن
ترعى يف كأل مباح، ومقابلها املعلوفة وهي اليت يتكلف صاحبها اليت : فالسائمة هي

 .علعها
أن يكون سومها ورعيها يف أكثر العام ال يف مجي  أايمه، ألن لألكثر حكم : والشرط

الكل، وال صخلو سائمة أن تُعلف يف بعض أايم السنة، لعدم الكأل أو لقلته، أو ألي ظرف 
يعترب السوم إال إذا كان يقصد الدر والنسل والسمن وال . طارئ، فأدير احلكم على األغلب

والزايدة، فلو أسامها ليحمل عليها، أو لريكبها، أو ليأكل حلمها هو وأضيافه مل يكن فيها 
كما سنتبني ذلك يف الشرط . ألهنا ُصرفت عن جهة النماء إىل جهة االنتعاع الشخصي. زكاة
 .الراب 

إمنا وجبت فيما يسهل على النعوس إخراجه، وهو أن الزكاة : واحلكمة يف اترتاط السوم
واياْسأاُلوناكا مااذاا يُ ْنِفُقونا ُقِل ﴿، [788: األعراف] ﴾ُخِذ اْلعاْفوا ﴿: الععو، كما قال تعاىل لرسوله

وهذا ال يتعق إال يف السائمة، أما . وذلك فيما قـَل ت مؤونته وكثر مناؤه ،[478: البقرة] ﴾اْلعاْفوا 
 .مؤونتها ويشق على النعوس إخراج الزكاة منهااملعلوفة فتكثر 

ودليل هذا الشرط ما رواه أمحد والنسائي وأبو داود عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده 
. احلديث .(2)"يف كل إبل سائمة يف كل أربعني ابنة لبون: "يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا : قال

 . ئمةوقد صححه مجاعة من األ. وذكرانه من قبل
بد فإن ذكر السوم ال. ال زكاة فيها ووصف اإلبل ابلسائمة يدل معهومه على أن املعلوفة

واملتبادر منه أن للمذكور حكم ا خيالف . له من فائدة يُعتد هبا، صيانة لكالم الشارع عن اللغو

                                                 

 .(47 - 4/40)الدر املختار وحاتيته رد احملتار  (1)
 .ـسبق صخرجيه ص (2)
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 ألن الشيء إذا كان يعتوره وصعان الزمان، فعلق احلكم أبحد): قال اخلطايب. املسكوت عنه
 .(1)(وصعيه كان ما عداه خبالفه

وقد ثبت عن أهل اللغة العمل مبعهوم الصعة كما نقله أهل األصول، فيعيد أن 
 .(2)التخصيص به مقصود للبلغاء يف كالمهم، فكالم هللا ورسوله به أجدر

ويف صدقة : "ومما يؤيد هذا احلديث ما جاء يف صحيح البخاري وغريه من حديث أنس
وإذا صح اترتاط السوم يف الغنم وجب . (3)"إذا كانت أربعني منها تاة الغنم يف سائمتها

 .اترتاطه يف اإلبل والبقر ابلقياس عليها، إذ ال فرق
 .وم، فهي حممولة على هذه األحاديث املقيدةموما ورد من أحاديث مطلقة من ذكر الس

يث، فأوجبوا وخالعهم يف ذلك ربيعة ومالك والل.. .وهذا ما ذهب إليه مجهور العلماء
 عمال  . الزكاة يف املعلوفة من اإلبل والبقر والغنم، كما أوجبوا يف السائمة سواء بسواء

أما ذكر السوم يف بعض األحاديث، فقد خرج . ابألحاديث املطلقة اليت مل يُذكر فيها السوم
 .(4)خمرج الغالب إذ تلك الُنُصب ال تكون يف أغلب األحوال معلوفة

 :ةأال تكون عامل -4
أال تكون عاملة وهي اليت يستخدمها صاحبها يف حرث األرض وسقي : الشرط الراب 

 .وهذا الشرط خاص ابإلبل والبقر. الزرع، ومحل األثقال، وما تابه ذلك من األتغال
 .(5)"صدقة العواملليس يف البقر : "وقد روى أبو عبيد عن علي قال

واحلراثة هي اليت تعمل ، (6)"راثة صدقةوليس على احل: "وكذلك جاء عن جابر بن عبد هللا
عن عاصم  ،حدثنا أبو إسحاق. وروى أبو داود يف سننه من حديث زهري. يف حرث األرض

                                                 

 .(4/188)الروض النضري  (1)
 .200املرج  نعسه صـ (2)
 .جزء من كتاب أيب بكر، سبق صخرجيه صـ (3)
 .188ـالروض النضري ص (4)
 (.7004)رواه أبو عبيد يف األموال  (5)
 (.7009)ه أبو عبيد يف األموال روا (6)
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هاتوا رب  العشور : "أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوأحسبه عن النيب : عن علي، قال زهري ،بن ضمرة واحلارث
 .(1)"وليس على العوامل تيء: "يهفذكر احلديث وقال ف ."..من كل أربعني درمه ا درهم

 (2)وجاء ذلك أيض ا عن إبراهيم وجماهد والزهري وعمر بن عبد العزيز وغريهم من التابعني
 .وهو قول أيب حنيعة والثوري والشافعي والزيدية، وهو قول الليث أيض ا يف البقر

 :ه عليهما العلماءويؤيد هذه الرواايت واألقوال من جهة النظر أمران نب  
ا لنع  صاحبه كثيابه، وعبيد خدمته، وداره اليت يسكنها، : األول أن ما كان من املال ُمعد 

ودابته اليت يركبها، وكتبه اليت ينتع  هبا، فليس فيها زكاة، فيطرد هنا أنه ال زكاة يف بقر حرثه، 
 .وإبله اليت يعمل عليها ابلدوالب وغريه، فهذا حمض القياس، كما أنه موجب النصوص

فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إىل العمل، فهي  : لعرق بينها وبني السائمة ظاهروا
 .(3)كالثياب والدار وحنوها

ليس يف السواين من اإلبل والبقر، وال يف بقر : ما رواه أبو عبيد عن الزهري قال: الثاين
 .(4)احلرث صدقة، من أجل أهنا سواين الزرع وعوامل احلرث

ليس يف البقر اليت حترث األرض صدقة، ألن يف : يز التنوخي قالوعن سعيد بن عبد العز 
 .(5)القمح صدقة، وإمنا القمح ابلبقر

ومعِن ذلك أهنا ابستخدامها حلرث األرض وسقي الزرع، أصبحت أتبه ما تكون 
ابألدوات اليت تستعمل خلدمة األرض والزرع وما تُنبته األرض من زرع ومثر جتب فيه الزكاة، 

فقد صارت الصدقة  - وليست إال آلة لتنمية الزرع - لزكاة فيها هي األخرىفلو وجبت ا
 .مضاععة على الناس، كما قال أبو عبيد حبق

                                                 

 (7514)رواه أبو داود يف الزكاة  (1)
 .(4/209)النضري  الروض: انظر (2)
 .217األموال صـ  (3)
 (.7070)رواه أبو عبيد يف األموال  (4)
 (.7077)رواه أبو عبيد يف األموال   (5)
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وخالف مالك اجلمهور يف هذا احلكم فرأى وجوب الزكاة يف البقر واإلبل عاملة أو غري 
: فقال. ول مالكعاملة، كما أوجبها فيها سائمة ومعلوفة، وقد حكي عن الثوري أنه ذُك ر له ق

ا يقول هذا  .(1)ما ظننُت أن أحد 
إن بعض فقهاء املالكية رج ح مذهب اجلمهور فنقل ابن انجي : ومن اإلنصاف أن نقول

وعارض . (ومذهب املخالف هو الذي تركن إليه النعس): عن ابن عبد السالم أنه قال هنا
احللي املعد للباس، ورأى أن الزكاة يف ال زكاة يف : أبو عمر بن عبد الرب قول املالكية هنا بقوهلم

 .(2)أحدها دون اآلخر كاملتناقض
* * * 

                                                 

 .217 السابق صـاملرج   (1)
 .(7/115)ترح الرسالة البن انجي  (2)
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 املبحث الثاين
 زكاة اإلبل

 
وصحابته أن نصاب  ملسو هيلع هللا ىلصأمج  املسلمون واتعقت اآلاثر الصحاح الواردة عن رسول هللا 
 :اإلبل ومقاديرها من مخس إىل مائة وعشرين حسب اجلدول اآلي

 ن اإلبلالنصاب م
 القدر الواجب إىل -من 
 تاة 8 - 5

 الواجب هنا من الغنم
 تااتن 72 - 70
 تياه 1 78 - 75
 تياه 2 42 - 40
 بنت خماض  7 15 - 45

هي أنثى اإلبل اليت أمتت سنة ودخلت يف الثانية مسيت بذلك ألن أمها 
 حلقت ابملخاض وهي احلوامل

 بنت لبون  7 25 - 12
ل اليت أمتت سنتني ودخلت يف الثالثة مسيت بذلك ألن وهي أنثى اإلب

 أمها وضعت غريها وصارت ذات لنب
 حقة  7 20 - 22

هي أنثى اإلبل اليت أمتت ثالث سنني ودخلت الرابعة ومسيت بذلك 
 ألهنا استحقت أن يطرقها العحل

 جذعة  7 15 - 27
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 هي أنثى اإلبل اليت أمتت أرب  سنني ودخلت اخلامسة
 بنتا لبون 4 80 - 12
 حقتان 4 740 - 87

أن يف مخس  ،، إال رواية رويت عن علي هنع هللا يضر(1)على هذه األعداد واملقادير انعقد اإلمجاع
 .(2)فإذا بلغت ست ا وعشرين فعيها بنت خماض( بدل بنت خماض)وعشرين مخس تياه 
عن علي ما أمجعوا على أن يف مخس وعشرين بنت خماض، وال يصح : قال ابن املنذر

روي عنه فيها، وأمجعوا على أن مقدار الواجب فيها إىل مائة وعشرين على ما يف حديث 
 .(3)أنس

ميثله اجلدول التايل؛  (4)وأما ما زاد على مائة وعشرين فالقول املعمول به عند األكثر
 :أن يف كل مخسني، حقه، ويف كل أربعني، بنت لبون: ومضمونه

 النصاب من اإلبل
 القدر الواجب إىل -من 
 بنات لبون 1 748 - 747
 بنتا لبون 4+ حقة  7 718 - 710
 بنت لبون 7+ حقة  4 728 - 720
 حقاق 1 758 - 750
 بنات لبون 2 728 - 720

                                                 

، وابن 121، وأبو عبيد كما يف األموال صعحة (5/200)نقل هذا اإلمجاع ابن املنذر والنووي كما يف اجملموع ( 1)
 .(1/28)عاة ر امل :قدامة يف املغين، والسرخسي يف املبسوط، والعيين وغريهم انظر

ا وهو متعق على احتج له حبديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوع  : ، وقال النووي(5/200)اجملموع ( 2)
 .نعسه -ضععه ووهائه 

 .املرج  نعسه (3)
 .خالف يف ذلك احلنعية والنخعي والثوري كما سيأي (4)
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 حقة 7+ بنات لبون  1 718 - 710
 حقتان+ بنتا لبون  4 798 - 790
 بنت لبون 7+ حقاق  1 788 - 780
 بنات لبون 5حقاق أو  2 408 - 400

ما دون العشر ععو، فإذا كملت عشر ا انتقلت العريضة ما بني احلقاق وبنات : وهكذا
 .بنت لبون (20)حقة، ويف كل  (50)اللبون على أساس ما ذكرانه أن يف كل 

ومن اجلدولني السابقني يتبني لنا أن احلد األدىن لوجوب الزكاة يف اإلبل هو مخس، فمن مل 
فال زكاة عليه إال أن يتطوع، فإذا بلغت مخس ا فقد أوجب الشارع فيها يكن عنده إال أرب  

أنه اعتبار للقيمة يف املقادير، وذلك : تاة واملعِن فيه كما ذكره يف املبسوط عن بعض العلماء
كانت تقو م يف ذلك  - وهي أدىن األسنان اليت جتب فيها الزكاة من اإلبل - أن بنت املخاض

مخسة دراهم؛ فإجياب الزكاة يف مخس من  (5)عني درمه ا والشاة بنحو أرب (20)الوقت بنحو 
 .(1)مائيت درهم من العضة (400)اإلبل، كإجياب الزكاة يف 

وتعقبه ابن اهلمام يف العتح وابن جنيم يف البحر، ألنه قد ورد يف احلديث أن من وجبت 
 ،(2)وهو مصرح خبالفه عليه سن فلم توجد عنده، فإنه يض  العشرة موض  الشاة عند عدمها
 .وهو تعقب وجيه وصحيح ويريد ابحلديث ما رواه البخاري عن أنس

وإمنا أوجب الشارع احلكيم فيما دون مخس وعشرين من اإلبل، زكاة من الغنم ال من 
نظر ا لقلة اإلبل عند  - م  أن املتب  أن يوجب يف كل مال من جنسه جزء ا منه - اإلبل

العقري والغين؛ فإن مخس ا من اإلبل مال : غريها رعاية للجانبني صاحبها، فعرض الواجب من
عظيم، فعي إخالئه عن الواجب إضرار ابلعقراء، ويف إجياب الواحدة منه إجحاف أبرابب 

 .(3)األموال، وكذلك يف إجياب بعض واحدة، ملا يف الشركة من ضرر أيض ا على صاحب املال

                                                 

 .(4/750)املبسوط للسرخسي  :انظر (1)
 .(7/285)، وفتح القدير (4/410)البحر الرائق  (2)
 .(4/752) املبسوط: انظر (3)
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صلى هللا قد جاءت هبا السنة العملية عن رسول هللا  وهذه األعداد واملقادير اليت أوردانها
 .عليه وسلم

مدار نصب زكاة املاتية على حديثي أنس وابن عمر ) :(اجملموع)قال اإلمام النووي يف 
 .رضي هللا عنهما

كتب هذا الكتاب ملا وجهه إىل   هنع هللا يضر أن أاب بكر الصديق: فأما حديث أنس، فرواه أنس
على  ملسو هيلع هللا ىلص، هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول هللا بسمميحرلا نمحرلا هللا : "البحرين

املسلمني واليت أمر هللا هبا رسوله، فمن ُسئلها من املسلمني على وجهها، فليعطها، ومن سئل 
من الغنم يف كل مخس تاة، فإذا  - فما دوهنا - يف أرب  وعشرين من اإلبل: فوقها فال يعط
وعشرين إىل مخس وثالثني فعيها بنت خماض أنثى، فإذا بلغت ست ا وثالثني إىل  بلغت مخس ا

فإذا بلغت ست ا وأربعني إىل ستني فعيها حقة، طروفه مخس وأربعني فعيها بنت لبون أنثى، 
فإذا بلغت واحدة وستني إىل مخس وسبعني فعيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعني إىل العحل، 

فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة، فعيها حقتان طروقتا  تسعني فعيها بنتا لبون،
اجلمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، فعي كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقة، ومن 
مل يكن معه إال أرب  من اإلبل فليس فيها صدقة، إال أن يشاء رهبا، فإذا بلغت مخس ا من 

تاة، فإذا : ائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائةاإلبل فعيها تاة ويف صدقة الغنم يف س
زادت على عشرين ومائة إىل مائتني فعيها تااتن، فإذا زادت على مائتني إىل ثالمثائة فعيها 
ثالث تياه، فإذا زادت على ثالمثائة فعي كل مائة تاة، فإذا كانت سائمة الرجل انقصة من 

يشاء رهبا ويف الرقة ربُ  العشر فإن مل يكن إال  أربعني تاة واحدة فليس فيها صدقة، إال أن
 .(2)"، فليس فيها تيء إال أن يشاء رهبا(1)تسعني ومائة

ومن بلغت صدقته بنت خماض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإهنا : "ويف هذا الكتاب
تُقبل منه، ويعطيه املصد  ق عشرين درمه ا أو تاتني، فإن مل يكن عنده بنت خماض، على 

هها، وعنده ابن لبون فإنه يُقبل منه وليس معه تيء، ومن بلغت عنده من اإلبل صدقة وج
استيسرات إن اجلذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإهنا تُقبل منه احلقة وجيعل معها تاتني 

                                                 

 .(زكاة النقود)سيأي تعصيل ذلك يف فصل ( 1)
  .صـ سبق صخرجيه (2)
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ومن بلغت عنده صدقة احلقة، وليست عنده احلقة، وعنده اجلذعة، ، له، أو عشرين درمه ا
اجلذعة ويعطيه املَصد  ق عشرين درمه ا، أو تاتني، ومن بلغت عنده صدقة فإهنا تُقبل منه 

احلقة وليست عنده إال بنت لبون فإهنا تقبل منه بنت لبون ويعطى تاتني أو عشرين درمه ا، 
ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإهنا تقبل منه احلقة ويعطيه املَصد  ق عشرين درمه ا 

دقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت خماض فإهنا تقبل منه أو تاتني، ومن بلغت ص
وال ذات  (2)، وال خيرج يف الصدقة هرمة(1)بنت خماض ويعطي معها عشرين درمه ا أو تاتني

، وال جيم  بني متعرق وال يُعرق بني جمتم  خشية (5)، إال ما تاء املصد  ق(4)، وال تيس(3)عوار
 .("فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية (1)وما كان من خليطني ،(6)الصدقة

                                                 

، إمنا جعل الشاتني أو عشرين كون النيب ملسو هيلع هللا ىلصيشبه أن ي: قال اإلمام اخلطايب) (:5/208)قال النووي يف اجملموع ( 1)
درمه ا تقدير ا يف جربان الزايدة والنقصان ومل يكل األمر يف ذلك إىل اجتهاده الساعي وغريه؛ ألن الساعي إمنا أيخذ 

زكاة عند املياه غالب ا، وليس هناك حاكم وال مقو  م يعصل بينهما إذا اختلعا، فضبطت بقيمة ترعية،  منهم ال
 .(كالصاع يف املصراة، أو الغرة يف اجلنني، ومائة يف اإلبل يف قتل النعس، قطع ا للتنازع

كل حني، ويف كل حال، وهو قول يريد اإلمام اخلطايب بذلك أن التقدير بشاتني أو عشرين درمه ا تقدير تعبدي الزم يف  
عشرة، وهي رواية عن إسحاق، وكذلك نقل : وعن الثوري: الشافعي وأمحد وأصحاب احلديث، قال يف العتح

يلزم رب املال بشراء : وعن مالك -تاة أو عشرة دراهم : أن العضل بني كل سنني: الشوكاين عن زيد بن علي
، طب  (2/24)العتح  :انظر .التعذر دنه يرج  إىل القيمة فقط عنذلك الشيء بغري جربان وذهب أبو حنيعة إىل أ

 .طب  احلليب أيض ا ،(2/708)مصطعى احلليب، ونيل األوطار 
 .الكبرية اليت سقطت أسناهنا: اهلرمة (2)
ن  ما مي: ما يثبت به الرد يف البي ، وقيل: بعتح العني وقد تضم العيب واختلف يف ضبط العيب هنا فقيل: الَعوار( 3)

اإلجزاء يف األضحية ويدخل يف املعيب املريض والذكر ابلنسبة إىل األنثى، والصغري سن ا ابلنسبة إىل سن أكرب منه  
 .املذكور (العتح)كما يف 

 .فحل الغنم: التيس( 4)
يد وتقدير واملراد املالك، وهذا اختيار أيب عب (املص د  ق)اختلف يف ضبطه، واألكثر على أنه ابلتشديد : املصد  ق( 5)

إال برضا املالك، لكونه  -وهو فحل الغنم  -ال تؤخذ هرمة وال ذات عيب أصال ، وال يؤخذ التيس : احلديث
حيتاج إليه، فعي أخذه بغري اختياره إضرار به، وعلى هذا فاالستثناء خمتص ابلثالث وضبطه بعضهم بتخعيف 

ويض إليه يف اجتهاده، لكونه جيري جمرى الوكيل، فال وهو الساعي، وكأنه يشري بذلك إىل التع (املَصد  ق)الصاد 
 .نعسه -يتصرف بغري املصلحة فيتقيد مبا تقتضيه القواعد، كما يف العتح 

معِن هذا احلديث أن يكون النعر الثالثة لكل واحد منهم أربعون تاة وجبت : قال مالك يف املوطأ: قال احلافظ (6)
ليهم كلهم فيها إال تاة واحدة، أو يكون للخليطني مائتا تاة وتااتن فيها الزكاة، فيجمعوهنا، حى ال جتب ع

فيكون عليهما فيها ثالث تياه، فيعرقاهنا، حى ال يكون على كل واحد إال تاة واحدة، فهذا التعسري ( 404)
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 .هـا (2)(رواه البخاري يف صحيحه معر ق ا يف كتاب الزكاة فجمعته حبروفه: قال النووي
هذا إسناد صحيح ورواته كلهم : ورواه أيض ا أمحد وأبو داود والنسائي، والدارقطين وقال

 .(3)ثقات كما يف املنتقى
هذا كتاب يف : البيهقي واحلاكم، وقال ابن حزم أخرجه أيض ا الشافعي: وقال الشوكاين

 .(4)هناية الصحة، وصححه ابن حبان أيض ا وغريه
أن : عن أبيه ،عن سامل ،عن الزهري ،فرواه سعيان بن حسني ،وأما حديث ابن عمر

ب ض ، كتب كتاب الصدقة ومل خيرجه إىل عماله حى قُب ض، فقرنه بسيعه، فلما قُ ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
تاة، ويف يف مخس من اإلبل : "عمل به أبو بكر حى قُبض، وعمر حى قُب ض، وكان فيه

رواه أبو داود : حديث أنس قال النووياحلديث، وفيه حنو ما يف  (5)"... عشر تااتن
أخرجه أيض ا الدارقطين، واحلاكم : وقال الشوكاين، (6)حديث حسن: والرتمذي وقال

هذا حديث يف هناية الصحة، وعمل : حزم على حديث أنس فقالوعل ق ابن ، (7)والبيهقي

                                                 

هو خطاب لرب املال من جهة وللساعي من جهة، فأمر  : جيعل املخاطب هبذا احلكم هو املالك وقال الشافعي
كل واحد منهما أال حيدث تيئ ا من اجلم  والتعريق خشية الصدقة، فرب املال خيشى أن يكثر الصدقة، فيجم  

أي خشية أن تكثر  "خشية الصدقة": أو يعرق لتقل، والساعي خيشى أن تقل فيجم  أو يعرق لتكثر فمعِن قوله
حلمل على أحدمها أبوىل من اآلخر، فحمل لألمرين مل يكن ا الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة، فلما كان حمتمال  

 .الطبعة املذكورة (2/42)العتح  .عليهما مع ا، لكن الذي يظهر أن محله على املالك أظهر وهللا أعلم
 .سيأي احلديث عن اخللطة وأتثريها يف زكاة األنعام يف حبث مستقل (1)
 .(5/191)اجملموع  (2)
 .مصطعى احلليب .ط ،(2/701)نيل األوطار  (3)
 .املرج  السابق (4)
حديث : وقال( 247)، والرتمذي (7529)وأبو داود  لغريه، صحيح :وقال خمرجوه، (2214)أمحد رواه  (5)

عن عبد هللا بن ثالثتهم يف الزكاة، ، (7189)حسن، والعمل على هذا احلديث عند عامة العقهاء، وابن ماجه 
 .عمر

 .(792، 791)اجملموع  (6)
 .مصطعى احلليب. ط( 2/774)نيل األوطار  (7)



 178 

وأبقل من هذا يد عي خمالعوان  به الصديق حبضرة الصحابة، ال يعرف له منهم خمالف أصال  
 .(1)اإلمجاع ويشيعون خالفه

وقد تلقى اجلمهور األعظم من علماء األمة هذين الكتابني ابلقبول وعملوا مبقتضامها وإن  
يف نقد  قف يف تصحيحهما، بناء على منهجهاحلديث كيحىي بن معني تو كان بعض أئمة 

 .الرجال، وطريقة التلقي عن الرواة
قد استغل هذا التوقف من ابن معني للتشكيك  (تاخت)ويبدو أن املستشرق املعروف 

د يف أحاديث الزكاة كلها، ويف نظام الزكاة مجيعه وزعم أن اآلراء العقهية اليت قيلت يف الزكاة ق
ونذكر هبذه املناسبة نظام الزكاة املعص ل الذي يُنسب يف ): قال!! تركت أثرها يف احلديث

                                                 

: جزم ابن حزم بتوثيق رواة هذا احلديث فرد ا فرد ا، وأنكر على من احتج بتضعيف حيىي بن معني هلذا احلديث قائال  ( 1)
إمنا يؤخذ كالم حيىي بن معني وغريه إذا ضع عوا غري مشهور ابلعدالة، وأما دعوى ابن معني أو غريه ضعف حديث 

عوا فيه أنه خطأ، من غري أن يذكروا فيه تدليس ا، فكالمهم مطرح مردود؛ ألنه دعوى بال برهان رواه الثقات، أو اد  
 .(47 ،2/40)احمللى : انظر اهـ (777: البقرة( )قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني): وقد قال هللا تعاىل

 :وكالم ابن حزم مقبول بشرطني
 .بطأن يثبت أن الرواة ثقات مشهورون ابلعدالة والض

 .أال يشمل احلديث على علة قادحة تظهر للناقد املتمرس اخلبري ابلعلل واألسانيد
وهو ممن اختلف فيه النقاد فقال فيه ( بن عبد هللا بن أنس بن مالك)عبد هللا بن املثِن : ويف رواة هذا احلديث

ليس : جلي وأما النسائي فقالليس بشيء، وقو اه أبو زرعة وأبو حامت والع: صاحل وقال مرة: حيىي بن معني مرة
 .ال يُتاب  يف أكثر حديثه: ابلقوي وقال العقيلي
أنه أعطاه كتااب  زعم أن أاب : وقد اتبعه على حديث هذا محاد بن سلمة، فرواه عن مثامة: قال احلافظ ابن حجر

 .احلديثفذكر .. .، حيث بعثه مَصد  ق ارسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبكر كتبه ألنس وعليه خامت 
أخذت هذا : حدثنا أبو كامل، حدثنا محاد، قال: هكذا أخرجه أبو داود عن أيب سلمة عنه ورواه أمحد قال

أخربان : أان أاب بكر فذكره وقال إسحاق بن راهويه يف مسنده: الكتاب من مثامة بن عبد هللا بن أنس عن أنس
، فذكره قال عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مثامة حيدثه عن أنسالنضر بن مشيل، حدثنا محاد بن سلمة، أخذان هذا الكتاب من 

فوضح أن محاد ا مسعه من مثامة، وأقرأه الكتاب، فانتعى تعليل من أعله بكونه مكاتبة، وانتعى تعليل من : احلافظ
 ،(2/58)الغنم فتح الباري، كتاب الزكاة، ابب زكاة : أعل ه بكون عبد هللا بن املثِن مل يـَُتاَب  على حديثه؛ انظر

 .احلليب .ط
ومما يعضد قبول هذا احلديث أنه منقول عن كتاب مشهور متوارث عند آل أنس بن مالك خمتوم خبامت رسول هللا صلى 

 .هللا عليه وسلم، وقد رواه البخاري يف صحيحه إبسناده كله من آل أنس بعضهم عن بعض
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أو إىل عمر بن اخلطاب، أو إىل  عليه السالم الغالب إىل أيب بكر، ويُنسب أحياان  إىل النيب
 .(1)(علي بن أيب طالب

ناسبات للتشكيك فيها امل وته للُسن ة احملمدية، فهو خيتلقواملستشرق املذكور معروف بعدا
والطعن عليها وقد أل ف يف ذلك كتااب  مج  فيه ما استطاع من الشبهات واملغالطات، واألوهام 
واألكاذيب، وحنمد هللا أن صديقنا العاضل الدكتور دمحم مصطعى األعظمي قد هدمه على 

من  وراهالدكترأس صاحبه يف دراسة جيدة عن احلديث ابللغة اإلجنليزية، حصل هبا على 
 .(2)(كمربدج)جامعة 

قضية هامة   ملسو هيلع هللا ىلصأن من البعيد كل الُبعد أن يدع النيب  وعقل أليقن (تاخت)ولو أنصف 
كزكاة اإلبل والغنم وحنوها، دون أن حيدد ُنصبها ومقاديرها، وقد كانت هي معظم أموال 

ي عند القبائل كل عام؛ العرب وأعظمها عندهم وكان السعاة والعمال يذهبون إىل البواد
ليأخذوها ويوز  عوها وجاء يف بعث هؤالء السعاة أو املَصد  قني وواجباهتم يف معاملة أرابب 

 - األموال، وماذا أيخذون وماذا يدعون، ويف واجبات أرابب األموال حنوهم، وكيف يعاملوهنم
ن يصعها أبهنا كلها ضمري أاملعِن، ال يستطي  ابحث ذو عقل و أحاديث كثرية وفرية متواترة 
 .ملسو هيلع هللا ىلصمزو رة على صاحب الشريعة 

يف ذلك كتب ا يبني فيها األنصبة واملقادير، يف سائمة  ملسو هيلع هللا ىلصفال عجب أن يكتب النيب 
 .األنعام خاصة، ويف األموال النامية يف ذلك العصر ويف تلك البيئة، بصعة عامة

كما رأينا   ملسو هيلع هللا ىلصر، وكتاب عمر، وكالمها منسوب إىل النيب وقد جاء يف ذلك كتاب أيب بك
 .(3)اخل ...على املسلمني ملسو هيلع هللا ىلصهذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول هللا : يف كتاب أيب بكر

دقة كتب كتاب الص  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،كما جاء يف رواية ابنه عبد هللا - ويف كتاب عمر
 .(4)اخل

                                                 

 .(7/459)انظر دائرة املعارف اإلسالمية ( 1)
 .هذه الدراسة، وقد طبعت ابملطبعة الكاثوليكية يف بريوت ُنشرت (2)
 .صـ سبق صخرجيه (3)
 .سبق صخرجيه صـ (4)
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 ،هنع هللا يضر ويف وقعه على علي ملسو هيلع هللا ىلصوأما كتاب علي بن أيب طالب، فاختلف يف رفعه إىل النيب 
وليست  ،وليس له تهرة كتاب أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما وال قوهتما من حيث السند

بن حزم إىل  هذه هي الكتب الوحيدة يف فرائض املاتية، فثمة كتب غريها، ككتاب عمرو
وهناك كتاب معاذ يف صدقة البقر وغري . ه فرائض الصدقات والدايت وغريهاوفي ،أهل جنران

 .ذلك من الكتب
 :وبني هذه الكتب أمور جوهرية اتعقت عليها كلها منها

 .أن ال زكاة فيما دون مخس من اإلبل -7
 .وال زكاة فيما دون أربعني من الغنم -4
 .يت درهم من العضةوال زكاة فيما دون مائ -1
 .وإن الواجب فيما دون مخس وعشرين من اإلبل إمنا هو الغنم -2
 .وتقدير هذا الواجب أبن يف كل مخس تاة -5
 .واتعقت على أسنان اإلبل الواجبة يف اإلبل من مخس وعشرين إىل مائة وعشرين -2
 .واتعقت على الواجب من أربعني إىل ثالمثائة مث يف كل مائة تاة -1
 .هو ربُ  الُعشر( النقود العضية)واتعقت على الواجب يف الر  قة  -9
 .واتعقت على أن الذي يؤخذ من املال هو الوسط، ال اخليار وال املعيب -8

ماذا جيب يف اإلبل بعد املائة والعشرين، : واختلعت بعد ذلك يف بعض األمور العرعية مثل
عني بنت لبون، ويف كل مخسني ينص على أن يف كل أرب - ككتاب أيب بكر - فبعضها

ينص على  - يف بعض رواايهتا - مثل كتاب علي، وكتاب عمرو ابن حزم - حقة، وبعضها
 .استئناف العريضة

وميكن اجلم  بني النصني مبا جيعلهما متعقني يف املعِن، فيكون اخلالف يف تعسري النص، 
 .ال يف النص نعسه

كالنقود الذهبية وكالبقر، وحنوها وعندي   كما أن هذه الكتب مل تنص على بعض األموال
أن ترك النص على مثل هذه األتياء دليل على صحة هذه الكتب، وصدق نسبتها إىل النيب 
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 وأهنا أبعد ما تكون عن الصنعة والتزوير فلو كانت صنعت بعد ذلك متأثرة ابآلراء العقهية ملسو هيلع هللا ىلص
تياء، ووجدان فيها حبكة الصنعة اليت جتم  لوجدت فيها هذه األ - (تاخت)كما يزعم  -

كان يكتب لكل قوم ما يالئم   ملسو هيلع هللا ىلصما ُعر ف بعد ذلك من أنواع األموال ومقاديرها ولكن النيب 
على نصاب النقود الذهبية مثال ،  - فيما صح عنه - واقعهم وما حيتاجون إليه، وهلذا مل ينص

تعاملهم خبالف الدراهم العضية، وكذلك مل تكن البقر منتشرة يف ألهنا مل تكن منتشرة كثري ا يف 
املدينة وما حوهلا من الداير، فلم يذكرها إال ملعاذ وغريه ممن بعثه إىل اليمن، وفيها األبقار،  

 .كما سيأي
 :اختالف العقهاء فيما بعد املائة والعشرين وسببه

 .وعشرين إن العقهاء اختلعوا إذا زادت اإلبل على مائة: قلنا
فمالك والشافعي وأمحد واجلمهور، يرون أن يف كل مخسني حقة ويف كل أربعني بنت 

، ويف كتاب 3وابن عمر 2، كما ثبت ذلك يف كتاب أيب بكر وعمر من حديث أنس(1)لبون
فإذا زادت على مائة : "ملسو هيلع هللا ىلصمن قوله  ، ويف كتاب زايد بن لبيد إىل حضرموت(4)عمرو بن حزم

 ".شرين فعي كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقةوع
فهو من  ،"يف كل مخسني حقة: "وأما ما وق  يف بعض الرواايت من االقتصار على قوله

ا، والرواايت يكمل بعضها بعض ا ملسو هيلع هللا ىلصاختصار الراوي، ال أنه   .ترك ذكر األربعني قصد 
 :مذهب احلنفية ومناقشته

                                                 

هل هي زايدة عقد أي عشرة، كما فهم مالك أو زايدة واحدة كما ( 740)هنا تيء من اخلالف يف الزايدة على ( 1)
حقتان وبنتا لبون، وإمنا اخلالف يف  710فهم ابن القاسم من أصحابه، وكما هو قول الشافعي، فعلى القولني يف 

فعلى قول مالك خيري الساعي بني حقتني وثالث بنات لبون، وعلى القول الثاين يتعني ثالث ( 748 - 747)
أن الساعي أيخذ حقتني فقط من غري خيار : بنات لبون، وهناك قول اثلث البن املاجشون من أصحاب مالك

، (7/409)مصطعى احلليب، وبلغة السالك وحاتيته  .ط ،(7/447)تهد بداية اجمل: انظر( 710)إىل أن تبلغ 
 (.50 - 1/28)واملرعاة على املشكاة 

 (.7252)رواه  البخاري يف الزكاة  - 2
 .وحسنه( 247)الرتمذي يف الزكاة رواه  - 3
( 122)رواء ، وقال األالباين يف اإلإسناده ضعيف: وقال األرانؤوط( 2558)رواه ابن حبان  يف الزكاة  (4)

 .(125 – 4/115)بسط الكالم على هذه الكتب الزيلعي يف نصب الراية وقد  .صحيح لغريه
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عشرين ومائة، ( 740)إذا زادت اإلبل على : (1)وري وأبو حنيعةوقال النخعي والث
تااتن، ويف : تاة ويف عشر: تستأنف العريضة، أي تعود الزكاة إىل الغنم فيجب يف مخس

 .بنت خماض: أرب  تياه، ويف مخس وعشرين: ثالث تياه، ويف عشرين: مخس عشرة
 :ايلأن الواجب بعد املائة والعشرين كاجلدول الت: ومعِن هذا

 القدر الواجب فيه عدد اإلبل
 تاة 7 حقتان 4 745
 تااتن 4 حقتان 4 710
 تياة 1 حقتان 4 715
 تاة 2 حقتان 4 720
 بنت خماض 7 حقتان 4 725
 حقة 1 750
 تاة 7 حقاق 1 755
 تااتن 4 حقاق 1  720
 تياه 1 حقاق 1 725
 تياه 2 حقاق 1 710
 بنت خماض 7 حقاق 1 715
 بنت لبون 7 قحقا 1 792
 حقاق 2 782
 بنات لبون  5( أو)حقاق  2 400

                                                 

أيض ا عن علي وابن مسعود ومحاد واهلادي وأيب طالب واملؤيد ابهلل وأيب العباس انظر  (البحر)وحكاه املهدي يف ( 1)
والدر  ،وما بعدها (7/285)وتروحها ، واهلداية (5/200)احلليب، واجملموع  .ط ،(2/708)نيل األوطار 

 (.41 - 4/44)املختار وحاتيته رد احملتار 
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ا كلما بلغت : يف كل مخس: مث تستأنف العريضة بعد املائتني تاة، وعلى هذا القياس أبد 
بنت املخاض، مث ببنت اللبون، الزايدة مخسني زاد العرض حقة، مث تستأنف التزكية ابلغنم مث ب

 .احلقةمث 
 .بعد مائة وعشرين إىل مائة ومخسني، ليس فيه بنت لبون: ولأن االستئناف األ: ويالحظ

واحتج احلنعية ملذهبهم مبا روى أبو داود يف املراسيل، وإسحاق بن راهويه يف مسنده، 
خذ يل كتاب دمحم بن : س بن سعدقلت لقي: قال عن محاد بن سلمة ،والطحاوي يف مشكله

أن النيب : يب بكر دمحم بن عمرو بن حزمعمرو بن حزم، فأعطاين كتااب  أخرب أنه أخذه من أ
إىل أن : "احلديث فقصكتبه جلدي، فقرأته فكان فيه ذكر ما خيرج من فرائض اإلبل،   ملسو هيلع هللا ىلص

تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك، فعد يف كل مخسني حقة، وما فضل فإنه يعاد 
" ن فعيه الغنم، يف كل مخس ذود تاةإىل أول فريضة اإلبل، وما كان أقل من مخس وعشري

وقد جاء حنو هذه الرواية عن عاصم بن ضمرة عن علي  ،(1)كذا يف نصب الراية للزيلعي
وال يصح أن يكون هذا إال : وكذلك جاء عن ابن مسعود من قوله قالوا ،(2)مرفوع ا وموقوف ا

 .(3)كما ذكر ابن رتد عنهم  ،توقيع ا؛ إذ كان مثل هذا ال يقال ابلقياس
 .وقد رد اجلمهور على أدلة احلنعية وضع عوها كلها

 .(4)فأما ابن مسعود فلم يصح عنه هذا القول، كما بي نه البيهقي
وأما املوقوف، فقد اخُتل ف فيه  ملسو هيلع هللا ىلصوأما حديث علي فلم يصح عنه مرفوع ا إىل النيب 
وروي مبا خيالعهما، وإذا حدث هذا اختالف ا كثري ا فروي مبا يوافق كتايب أيب بكر وعمر، 

                                                 

، (12، 2/11)، وتعليق ابن الرتكماين، واحمللى (2/82)، والسنن الكربى (1/57)املرعاة على املشكاة : انظر( 1)
 .12، 12وتعليق الشيخ أمحد تاكر صـ

، واملرعاة (18 ،2/19)، واحمللى (82 - 2/84) قيللبيه السنن الكربى: انظر يف حديث عاصم عن علي( 2)
(1/54). 

 .(7/444)بداية اجملتهد ( 3)
 .(2/24)احمللى  :، وانظر(1/54)املرعاة ( 4)
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االختالف يف رواية حديث كان األخذ مبا يوافق األحاديث األخرى اليت ال اختالف يف 
 .(1)روايتها؛ أوىل، كحديث أنس، وهذا ما نب ه عليه احلازمي

وقد جاء يف هذا احلديث من رواية عاصم نعسه أتياء أمجعوا على تركها وعدم االعتداد 
 .مخس تياه ال بنت خماض: أبنه يف مخس وعشرينهبا، كالقول 

على أن أتويل االستئناف يف العريضة مبا يوافق األحاديث والرواايت األخرى ممكن، كما 
 .سيأي، وهذا التأويل أوىل، لتتعق األحاديث، وتلتقي الرواايت، وال تتعارض

 :وأما حديث عمرو بن حزم براويته املذكورة، فلهم منه مواقف
هو حممول على االستئناف املذكور يف كتاب : م من أو ل استئناف العريضة، فقالفمنه -أ

أيب بكر وعمر يعين إجياب بنت لبون يف كل أربعني وحقة يف كل مخسني؛ مجع ا بني 
 .(2)األحاديث

 :وأكثرهم يضع ف احلديث املذكور -ب
 .ألنه خيالف ما جاء يف الصحيح من حديث أنس -7
جاء يف الرواايت األخرى املوافقة لكتايب الشيخني أيب بكر وعمر، وألنه خيالف ما  -4

 .(3)وهي الرواايت اليت اعتمدها البيهقي وغريه
أهنا تؤخذ من : كما أن احلديث هبذه الرواية خيالف األصل العام يف ابب الزكاة، وهو -1

ب من غريها، فيكون الواج -( 45)ما دون  -جنس املال إال لضرورة، كما يف اإلبل القليلة 
تنتقل من  - على هذا القول - وهنا ال ضرورة ألخذ الشياه م  كثرة اإلبل، وألن العريضة

بنت خماض إىل حقة بزايدة مخس من اإلبل، وهي زايدة يسرية، ال تقتضي هذا االنتقال، فقد  
 .(4)كان االنتقال اجملم  عليه يف أول العريضة بزايدة إحدى وعشرين

                                                 

 .املرج  السابق (1)
 .(19، 2/11)احلليب، واحمللى  .ط (2/708)نيل األوطار ( 2)
 .(80 ،2/98)للبيهقي السنن الكربى ( 3)
 .(4/254)بري املغين م  الشرح الك (4)
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أن ما جاء يف كتاب عمرو بن حزم منسوخ مبا جاء يف كتاب أيب : ومن العقهاء من رأى
 .بكر وعمر

وقد انتصر ابن تيمية لقول اجلمهور الذي أخذ به الشافعي واألوزاعي وأمحد وفقهاء 
، وخلعائه، آخذين أبوسط األقوال ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث، أبهنم كانوا يف ذلك متبعني لسنة النيب 

ومتابعيه،  - هنع هللا يضر - ا يف السائمة فأخذوا يف أوقاص اإلبل بكتاب الصديقالثالثة، أو أبحسنه
حقة، ألنه آخر : بنت لبون، ويف كل مخسني: يف أربعني: أن يف اإلبل الكثرية: املتضمن

بعد مائة وعشرين،  خبالف الكتاب الذي فيه استئناف العريضة ملسو هيلع هللا ىلصاألمرين من رسول هللا 
مبدة وأما   ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن استعمال عمرو بن حزم على جنران كان قبل موته ذلك قدم عليهفإنه مت

 .(1)كتبه، ومل خيرجه إىل العمال حى أخرجه أبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الصديق فإن النيب 
فلم يذهب ابن تيمية هنا إىل تضعيف كتاب عمرو بن حزم، بل اعتمد على أنه منسوخ؛ 

أنه إذا تعارض نصان اثبتان ومل ميكن : هو متقدم، وكتاب أيب بكر وعمر متأخر، والقاعدةف
ا للمتقدم  .اجلم  بينهما، وُعر ف اتريخ كل منهما فإن املتأخر يُعترب انسخ 

أن مذهب اجلمهور أقوى ُحج ة، وأوفر أدلة من مذهب احلنعية وهذا : ومن هذا كله يتبني
 .لمائهم يرج حون مذهب اجلمهورما جعل بعض املنصعني من ع

رسائل )اللكنوي اهلندي يف  - امللقب ببحر العلوم - مثل العال مة الشيخ عبد العلي
األتبه ف): الذي رد على ابن اهلمام مث قال يف آخر كالمه (717 - 710) (األركان األربعة

 .(2)(ما عليه اإلمام الشافعي واإلمام أمحد
 :مذهب الطربي
مذهب  - أبو جععر الطربي مذهب ا وسط ا صحح فيه ُكال  من املذهبنيوذهب اإلمام 

للساعي أن يتخري بني ): وقال - الشافعي، وفقهاء احلديث، ومذهب أيب حنيعة وأصحابه
 .(3)(مقتضى هذا املذهب وذاك

                                                 

 .91القواعد النورانية صـ( 1)
 .(1/57)املرعاة على املشكاة  :انظر (2)
 .(207، 5/200)اجملموع  :انظر( 3)
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وعندي أن هذا رأي حسن، ألن القول ابلنسخ ال ُيصار إليه إال عند تعذر اجلم  والتوفيق 
 .نيبني النص

وتوفيق الطربي هنا مقبول؛ ألن املالحظ يف تعيني هذه األسنان واملقادير واألصناف هو 
،  تيسري التعامل، وتسهيل احلساب، وتبسيط اإلجراءات، فكلما كان العامل على الزكاة خميـ ر ا

 .كان أقدر على التسهيل والتيسري
 :تفسري اخلالف الطفيف بي كتب الزكاة

 صرية هنا، أمام الرواايت اليت جاءت هبا الكتب املأثورة يف الزكاة عنبد لنا من وقعة قوال
فإننا جند بينهما تيئ ا من االختالف اليسري ونعين  ،وخلعائه الراتدين، ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
ما مثل ما جاء منها بسند مقبول، أما الضعيعة واملردودة فال نشتغل هبا وذلك : ابلرواايت هنا

 .(1)إذا أخذ املصدق سن ا فوق سن، رد عشرة دراهم أو تاتني: كتاب عليجاء يف  
أنه أمر برد تاتني : ملسو هيلع هللا ىلصوما جاء يف كتاب أيب بكر يف فريضة الصدقة اليت فرضها الرسول 

 .كما يف حديث أنس السابق  .أو عشرين درمه ا
 .(2)عمروكذلك ما جاء يف كتاب علي من بعض اخلالف لكتاب أيب بكر و 

والصحيح أنه موقوف ولكن   ،ملسو هيلع هللا ىلصمل يصح رفعه إىل النيب  هنع هللا يضر صحيح أن كتاب علي
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصخمالعة كتاب النيب  هنع هللا يضر كيف استجاز علي

 من أوجه صحيحة؟ هل نطعن ِف كتاب أيب بكر وعمر وقد ثبت
اا مل يطل  عليهما و إن علي  : أم نقول  .قد طُب  قا يف عهد الشيخني؟ وهو بعيد جد 
ا علم أن الكتب األخرى منسوخة، وكان عنده الناسخ، فكيف مل يظهره إن علي  : أم نقول

 يف عهد الشيخني؟
 .إن كل هذه االحتماالت غري مقبولة

                                                 

 .(2/18)احمللى  :انظر( 1)
هل نستأنف العريضة كما يُعهم من : وميكن أن يدخل يف ذلك ما جاء يف الزايدة على مائة وعشرين من اإلبل( 2)

 ذ مبا يف حديث أنس وابن عمر؟ وهل تعترب الزايدة بواحدة أم بعشرة؟بعض الرواايت؟ أم يؤخ
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الرايسة لبعض هذه التقديرات كان بصعة اإلمامة و  ملسو هيلع هللا ىلص أن تعيني النيب: والذي يظهر يل
، على األمة حينئذ، ال بصعة النبوة وصعة اإلمامة تعترب ما هو األنع  للجماعة يف ملسو هيلع هللا ىلصاليت له 

، وأتمر به، وقد أتمر بغريه لتغري الزمان أو املكان أو احلال، أو  الوقت واملكان واحلال املعني 
لتشري  امللزم جلمي  األمة يف مجي  تغريها كلها خبالف ما جييء بصعة النبوة فهو أيخذ صورة ا

 .األزمنة واألمكنة
حتديد العرق بني كل سن وسن بشاتني أو عشرين درمه ا، م  أن  عندي ويدخل يف هذا

 - العرق يف مثل هذه األحوال ال يثبت على قيمة واحدة جامدة فإن النسبة بني اإلبل والشياه
ا ال يثبت فقد تغلو قيمة الشياه، أو تنخعض فإن تقومي الشاتني بعشرين درمه   - لو ظلت اثبتة

حني قد ر  ملسو هيلع هللا ىلصالقوة الشرائية للدرهم، أو حيدث العكس كما هو معلوم ومشاهد اآلن فالنيب 
الشاة بعشرين درمه ا، قد رها ابعتباره إمام ا، حسب سعر الوقت فال مان  عندان من تقدير 

 .يم واألسعارالعرق بغري ذلك، تبع ا الختالف الق
وبناء على هذا األساس جاء تقدير اإلمام علي، العرق بني السنني بشاتني أو عشرة 

 .دراهم، فهذا يدل على أن الشياه رخصت يف عهده وليس يف ذلك خمالعة لألمر النبوي
بعضها عن  - يف بعض التعصيالت - وهذا التعسري أو التعليل الختالف هذه الكتب

يع ا ابلطعن يف سندها وثبوهتا، كما فعل اإلمام حيىي بن معني رمحه بعض؛ أوىل من ردها مج
املقادير اليت جاءت يف : يريد ابلعرائض .(1)( يصح يف فرائض الصدقة حديثمل): هللا؛ إذ قال

أسنان اإلبل وأعدادها ويف نصاب البقر وغري ذلك مما جعل ابن حزم يشتد عليه يف اإلنكار، 
ومما جعل مستشرق ا  ،(2)م املطرح املردود؛ ألنه دعوى بال برهانويرى أن قوله هذا من الكال

يستغل ذلك للتشكيك يف أحاديث الزكاة الصحيحة الصرحية اليت جاءت  (تاخت)مثل 
 .ملسو هيلع هللا ىلصبنظام الزكاة، املنسوب إىل رسول هللا 

                                                 

 (.5/209)ابن امللقن يف البدر املنري : انظر( 1)
 .(2/47)احمللى  :انظر (2)
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 املبحث الثالث

 زكاة البقر
 

على عباده، وانط هبا كثري ا من املناف  للبشر، فهي  البقر نوع من األنعام اليت امنت  هللا هبا
تتخذ للدر والنسل، وللحرث والسقي، كما يُنتع  بلحومها وجلودها، إىل غري ذلك من 

 .العوائد، اليت صختلف ابختالف البلدان واألحوال
كاملصريني قدمي ا،  - ويبدو أن عظم املنععة يف هذا احليوان هو الذي جعل بعض البشر

يتخذون من هذه البهيمة املستأنسة الذلول إهل ا يُقد س ويُعبد، وتُقد م له  - وس إىل اليومواهلند
 !القرابني

 .(1)فُيَضم بعضها إىل بعض - كما نقله ابن املنذر - واجلواميس صنف من البقر ابإلمجاع
 .لسنة واإلمجاعابوالزكاة يف البقر واجبة 

ا إىل املعرور بن سويد عن أيب ذرأما الُسن ة فما رواه البخاري يف صحيح : هنع هللا يضر قال ه مسند 
 - أو كما حلف - أو والذي ال إله غريه - والذي نعسي بيده: "قال ملسو هيلع هللا ىلص (2)انتهيُت إىل النيب

َ هبا يوم القيامة أعظم ما تكون  ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم ال يؤدي حقها إال ُأي 
ؤه أبخعافها، وتنطحه بقروهنا، كلما جازت أخراها، ُرد ت عليه أوالها حى يُقَضى وأمسنه، تط
 .(3)"بني الناس

 واحلق ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،هنع هللا يضر عن أيب هريرة ،عن أيب صاحل ،ورواه بكري: قال اإلمام البخاري
  يؤديه ابلعذاب الشديد يوم القيامة، يشملمن ال ملسو هيلع هللا ىلصوأنذر النيب  - الذي جاء يف احلديث -

                                                 

 .(4/582)املغين  :انظر( 1)
بن حجر هكذا يف منت صحيح البخاري، ويف النسخة اليت ترح عليها القسطالين أما يف النسخة اليت ترح عليها ا( 2)

انتهيت إليه، فجعل القول للمعرور بن سويد، والضمري أليب ذر فكان احلديث موقوف ا م  أن احلديث : قال: فعيها
ثبت رفعه عند مسلم وغريه، بل عند البخاري نعسه هبذا اإلسناد، حيث أفرد قطعة منه فأخرجها يف كتاب اإلميان 

 .مصطعى احلليب .ط ،(21 – 2/22)ذكر يف العتح  والنذور، ومل يذكر هناك القدر الذي ذكره هنا كما
 .عن أيب ذريف الزكاة، كالمها ،  (880)مسلم ، و (7220)البخاري رواه : متعق عليه (3)
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الزكاة؛ فإن الزكاة حق املال، كما جاء يف الصحيحني عن أيب بكر يف  - أول ما يشمل -
يف  (الزكاة)وقد جاء تعيني هذا احلق أبنه  ،قتال مانعي الزكاة، وأقره عمر والصحابة على قوله

فدل على  ،"ال يؤدي حقها: "مكان ،"ال يؤدي زكاهتا: "رواية مسلم هلذا احلديث، حيث قال
 .أن املراد ابحلق هنا هو الزكاة
اتعاق كافة املسلمني على وجوب الزكاة يف  - بيقني ال تك فيه - أما اإلمجاع فقد ثبت

وإمنا وق  اخلالف يف حتديد النصاب،  ،(1)مل خيالف يف ذلك أحد يف عصر من العصور ،البقر
 .ومقدار الواجب، كما سيأي

 :البقر وما جيب فيهانصاب 
وقد عرفنا أن اإلسالم مل يوجب الزكاة يف كل مال قل  أو كثر، بل أععى املال القليل من 
ا معيـ ن ا إذا بلغته وجب فيها الزكاة، وهو ما يُعرف ابلنصاب  الزكاة، ووض  ألكثر األموال حد 

لعائه يف زكاة اإلبل خبمس، ويف ، وخملسو هيلع هللا ىلصوهو الذي حددته األحاديث الثابتة عن الرسول 
 .الغنم أبربعني

مل يرد  ملسو هيلع هللا ىلصفما هو إذن نصاب البقر الذي يُععى ما دونه من وجوب الزكاة فيه؟ إن النيب 
 .عنه نص صحيح يبني  نصاب البقر، كما بني  نصاب اإلبل، ومقادير الواجب فيها ابلتعصيل

قر يف أرض احلجاز وما حوهلا يف ذلك العصر، فلم يبني   ورمبا كان ذلك راجع ا إىل قلة الب
 .الرسول حكمها يف كتبه املشهورة يف الصدقات، كما بني  غريها

ورمبا يكون تركها اعتماد ا على ما بي نه يف تأن اإلبل، ومها يف حكم الشرع متماثالن، 
 .ما سيأيومهما يكن السبب فقد اختلف العقهاء يف نصاب البقر وما جيب فيها، ك

 :(النصاب ثالثون)القول املشهور 
أن النصاب ثالثون، وليس فيما دون : فالقول املشهور الذي أخذت به املذاهب األربعة

وإذا بلغ عدد البقر ( ما له سنة)جذع أو جذعة : ثالثني زكاة، فإذا بلغت ثالثني، فعيها تبي 
س  ومخسني، فإذا بلغت ستني، وليس فيها تيء إىل ت( ما له سنتان)أربعني، فعيها مسنة 

                                                 

 .(4/587)املغين  :انظر( 1)



 190 

ويف  حى تبلغ سبعني، فعيها مسنة وتبي ، تبيعان، وليس فيما بعد الستني تيء فعيها
: مسنة وتبيعان ويف مائة وعشر :مائةويف  ثالثة أتبعة، :التسعنيويف  مسنتان،: الثمانني

 .ثالث مسنات أو أربعة أتبعة :مسنتان وتبي ، ويف مائة وعشرين
بن عن معاذ  ،عن مسروق ،سنن األربعةوأصحاب ال (1)القول ما روى أمحدوُحج ة هذا 

تبيع ا أو : إىل اليمن، وأمرين أن آخذ من كل ثالثني من البقر ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  بعثين: جبل قال
ما مت له سنة وطعن يف الثانية، مسي بذلك ألنه يتب  : والتبي  .مسنة :تبيعة، ومن كل أربعني

واملسنة ما هلا سنتان وطعنت يف الثالثة، مسيت بذلك ألهنا أطلعت أسناهنا، وال فرض يف  ،أمه
 .(2)البقر غريمها

إسناده متصل : واحلديث حسنه الرتمذي، وصححه ابن حبان واحلاكم، وقال ابن عبد الرب
ويف احلكم بصحته نظر؛ : (العتح)صحيح اثبت، وكذلك قال ابن بطال، وقال ابن حجر يف 

مسروق ا مل يلق معاذ ا، وإمنا حسنه الرتمذي لشواهده، فعي املوطأ عن طريق طاووس عن  ألن
 .(4)ويف الباب عن علي عند أيب داود ،(3)معاذ حنوه، وطاووس عن معاذ منقط  أيض ا

هو على االحتمال، وينبغ أن حيكم حلديثه : وقال ابن القطان يف رواية مسروق عن معاذ
 .(5)ورابالتصال على رأي اجلمه

                                                 

حديث : ، وقال(241)، والرتمذي (7512)وأبو داود  حديث صحيح، :، وقال خمرجوه(44748)رواه أمحد  (1)
عن ، (7258)ابن ماجه صحيح وصححه األلباين يف  ،(7901) ، وابن ماجه(4250)حسن، والنسائي 

 .معاذ
 .(4/229)املغين م  الشرح  :انظر( 2)
طاووس عامل أبمر معاذ وإن كان مل يلقه، لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذ ا وهذا مما ال أعلم من أحد : قال الشافعي( 3)

مرعاة املعاتيح  :لق معاذ ا إال أنه مياين، وسرية معاذ بينهم مشهورة انظرطاووس وإن مل ي: فيه خالف ا وقال البيهقي
(1/17). 

نصب الراية  :العثمانية، وانظر .ط ،(2/714)احلليب، ونيل األوطار  .ط ،(22 - 2/25)العتح  :انظر( 4)
أنس، منها عن ابن مسعود وابن عباس و  -غري حديث علي  -وللحديث تواهد أخرى  ،وما بعدها (4/122)

 .(1/17)، ومرعاة املعاتيح (88 – 2/89)سنن البيهقي  :انظر .ومنها حديث عمرو بن حزم الطويل
نيل : ألن مجهور احملدثني ال يشرتطون العلم بلقاء الراوي ملن روى عنه، إمنا يكتعون ابملعاصرة وإمكان اللقاء انظر (5)

يشرتط العلم ابللقاء ولو مرة واحدة وهلذا مل  -ه املديين األوطار ومرعاة املعاتيح السابقني أما البخاري فهو كشيخ
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وقد كان ابن حزم ضع ف حديث معاذ هذا أبن مسروق ا مل يلق معاذ ا، مث استدرك على 
وجدان حديث مسروق إمنا ذكر فيه فعل معاذ ابليمن يف زكاة البقر، وهو بال : نعسه فقال

وألنه عن  - تك قد أدرك معاذ ا، وتهد حكمه، وعمله املشهور املنتشر، فصار نقله لذلك
 .(1)عن الكافة عن معاذ بال تك، فوجب القول به نقال   ملسو هيلع هللا ىلص عهد رسول هللا

عن حافظ املغرب ابن عبد الرب أنه قال يف كتابه  (التلخيص)ونقل احلافظ ابن حجر يف 
أن السنة يف زكاة البقر على ما يف حديث معاذ، وأنه : ال خالف بني العلماء): (االستذكار)

 .(2)(النصاب اجملم  عليه فيها
ويف كل ثالثني : "إىل عمرو بن حزم ملسو هيلع هللا ىلصومما يؤيد حديث معاذ ما جاء يف كتاب النيب 

 .البقرة: والباقورة (3)"بقرة: جذع أو جذعة ويف كل أربعني ابقورة: ابقورة تبي 
 .وقد حسن بعض احلع اظ هذا احلديث

ما على أن الثالثني هو ال نص فيه - ومثله حديث عمرو بن حزم - ولكن حديث معاذ
 .ا دون الثالثنيممأخذ الزكاة : أدىن النصاب، وال مين  أحد احلديثني

أما دعوى اإلمجاع الذي ذكره ابن عبد الرب يف نصاب البقر، فمردودة، لوجود خالف ابن 
 .املسيب والزهري وأيب قالبة والطربي وغريهم، كما سيأي

ليس يف زكاة البقر حديث متعق على : الونقل ابن حجر عن احلافظ عبد احلق أنه ق
 .(4)صحته يعين يف الُنصب

                                                 

تيئ ا مما يتعلق بنصاهبا، لكون ذلك مل يق  على ترطه، كما نقل احلافظ  (زكاة البقر)خيرج يف صحيحه يف ابب 
 .احلليب .ط ،(2/25)العتح  .عن الزين بن املنري

 .(2/72)احمللى ( 1)
 .نيل األوطار، املرج  السابق( 2)
البيهقي و ، وصححه، (7/185)واحلاكم ، إسناده ضعيف: وقال األرانؤوط، (2558)واه ابن حبان يف التاريخ ر ( 3)

ري، وفيه سليمان بن داود رواه الطرباين يف الكب: (2192)م  قال اهليثمي يف اجملو ، كالمها يف الزكاة،  (2/728)
وضععه ، وبقية رجاله ثقات: قلت. صحيح ديثإن احل: وثقه أمحد، وتكلم فيه ابن معني، وقال أمحد ،احلرسي

 .عمرو بن حزم، (4111)األلباين يف ضعيف اجلام  
 .(4/100)التلخيص البن حجر  :نيل األوطار املرج  املذكور، وانظر( 4)
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ويف حديث معاذ دليل على أن البقر إذا زادت على األربعني فليس فيها تيء حى تكمل 
ستني، ويدل على ذلك ما روي عن معاذ أهنم جاءوه بوقص البقر فلم أيخذه، كما يف املوطأ 

يوسف ودمحم ومجهور العلماء أما أبو حنيعة،  وغريه وهذا هو مذهب األئمة الثالثة، أيب
 .ما زاد على األربعني فبحسابه، يف كل بقرة رب  عشر مسنة: فالرواية املشهورة عنه

أن ال جيب يف الزايدة تيء حى تبلغ مخسني، فيكون فيها مسنة : وروى احلسن عنه
 .ورب 

 .(1)ويف رواية عنه مثل قول صاحبيه واجلمهور واختارها بعض احلنعية
 :(النصاب ُخسون)رأي الطربي 

: أن النصاب مخسون وقد احتج لذلك فقال: ويرى اإلمام أبو جععر ابن جرير الطربي
بقرة فوجب : صح اإلمجاع املتيقن املقطوع به، الذي ال اختالف فيه، أن يف كل مخسني بقرة

 .(2)األخذ هبذا، وما دون ذلك خمتلف فيه، وال نص يف إجيابه
ا إىل منطق الطربي  (احمللى)و ما كان قد ذهب إليه ابن حزم يف وهذا الرأي ه مستند 

أن كل ما اختلف فيه وال نص يف إجيابه مل جيز القول به، ألن فيه أخذ مال مسلم : نعسه
صلى هللا  وإجياب تريعة بزكاة معروضة بغري يقني، من نص صحيح عن هللا تعاىل أو رسوله

  .(3)عليه وسلم
كان عمال ابن الزبري : ذا القول مبا رواه بسنده عن عمرو بن دينار قالوأي د ابن حزم ه

بقرتني، فإذا كثرت فعي كل : بقرة، ومن كل مائة: أيخذون من كل مخسني بقرة (4)وابن عوف
 .، وقد عمل هؤالء ذلك حبضرة الصحابة فلم ينكروه(5)بقرة: مخسني بقرة

 .، والثاين من جهة النظراألول من جهة اخلرب: ويرد على هذا القول أمران
                                                 

 .(1/10)املرعاة : انظر( 1)
 .(4/100)ذكر ذلك احلافظ يف التلخيص ( 2)
 .(2/72)احمللى ( 3)
ا ابملدينة كما قال ابن  -ابن أخي عبد الرمحن بن عوف  -عوف  هو طلحة بن عبد هللا بن( 4) ومن كبار التابعني جد 

 .املصدر نعسه -حزم 
 .9 - 1املرج  نعسه صـ( 5)
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: حديث عمرو بن حزم الطويل يف الصدقات والدايت وغريهايف أما األول فقد جاء ( أ)
 .البقرة: ، والباقورة"جذع أو جذعة، ويف كل أربعني ابقورة بقرة: ويف كل ثالثني ابقورة تبي "

ن بن دقيق وقد حس ن هذا احلديث مجاعة من األئمة، وبه تعقب الطربي الشيخ تقي الدي
 .(1)(امملاإل)العيد يف كتابه 

وقد صححه مجاعة من ( الذي أوجب األخذ من الثالثني واألربعني)وكذلك حديث معاذ 
 .(2)األئمة وإليه رج  ابن حزم

عند من يقول بتعليل األحكام ودوراهنا على مصاحل  - وأما من جهة النظر فيبعد( ب)
مخس من اإلبل، ويف أربعني من الغنم؛ زكاة،  أن يوجب الشرع احلكيم العادل يف - اخللق

ا أعظم وأنع   - إن مل تكن كاإلبل - وهي ويسقطها عما دون مخسني من البقر، فهي حتم 
 .وأنعس من الغنم

 :رأي ابن املسيب والزهري
أن : سعيد بن املسيب، ودمحم بن تهاب الزهري وأبو قالبة وغريهم: وذهب اإلمامان

بل وأنه يؤخذ يف زكاة البقر ما يؤخذ من اإلبل دون اعتبار نصاب البقر هو نصاب اإل
وروى هذا عن  .. .لألسنان اليت اترتطت يف اإلبل من بنت خماض وبنت لبون وحقة وجذعة

وتيوخ أدوا الصدقات على عهد  - كتاب عمر بن اخلطاب يف الزكاة، وعن جابر بن عبد هللا
يف )أن يف كتاب عمر بن اخلطاب : دمحم بن عبد الرمحنعن  ،، وروى أبو عبيدملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من اإلبل(: الزكاة

 .(3)فيها ما يف اإلبل: وقد سُئل عنها غريهم، فقالوا: قال
: بن عبد هللا األنصاري قال رعن جاب ،عن الزهري وقتادة كالمها ،وروى ابن حزم بسنده

: ثالث تياه، ويف عشرين: تااتن، ويف مخس عشرة: ، ويف عشرتاة: يف كل مخس من البقر
فإذا كانت البقر : فرائض البقر مثل فرائض اإلبل، غري األسنان فيها: أرب  تياه قال الزهري

                                                 

 .سبق صخرجيه صــ ( 1)
 .(2/72)احمللى  -كما يف ختام حبثه يف زكاة البقر ( 2)
 (.7000، 888)األموال رواه أبو عبيد يف ( 3)



 194 

مخس ا وعشرين فعيها بقرة إىل مخس وسبعني، فإذا زادت على مخس وسبعني فعيها بقراتن إىل 
وبلغنا أن : رين، فعي كل أربعني بقرة قال الزهريمائة وعشرين، فإذا زادت على مائة وعش

أن ذلك كان صخعيع ا ألهل اليمن، مث كان  ،"بقرة: تبي ، ويف كل أربعني: يف كل ثالثني: "قوهلم
 .(1)بعد ذلك ال يروى
 (عك)على صدقات  - أي وليتُ  - استعملتُ : عن عكرمة بن خالد قال ،وروى أيض ا

 فاختلعوا علي، ملسو هيلع هللا ىلصعلى عهد رسول هللا ( منه الصدقةأخذت )فلقيُت أتياخ ا ممن ُصد ق 
: يف ثالثني تبي ، ومنهم من قال: اجعلها مثل صدقة اإلبل، ومنهم من قال: فمنهم من قال

 .(2)بقرة مسنة: يف أربعني
ونقل ابن حزم أيض ا بسنده عن ابن املسيب وأيب قالبة وآخر مثل ما نقل عن الزهري 

أن صدقة البقرة صدقة اإلبل، غري أنه ال : بن عبد الرمحن بن خلدة األنصاري ونقل عن عمر
 .(3)أسنان فيها

 :أدلة هذا القول
إن : احتج أصحاب هذا القول مبا رواه أبو عبيد إبسناده إىل دمحم بن عبد الرمحن قال (أ)

يؤخذ منها مثل ما يؤخذ  أن البقر: "، ويف كتاب عمر بن اخلطابملسو هيلع هللا ىلصيف كتاب صدقة النيب 
 .(4)"من اإلبل

صلى هللا أعطاين مساك بن العضل كتااب  من النيب : وما رواه عبد الرز اق عن معمر، قال
 .(6)"ويف البقر مثل اإلبل: "فقرأته فإذا فيه (5)إىل مالك بن ُكْعالن س املصعبيني عليه وسلم

صلى هللا ألمر من رسول هللا وأكدوا ذلك مبا ذكره الزهري من أن هذا هو آخر ا (ب)
وهو خرب . ني بقرة كان صخعيع ا ألهل اليمنوأن األمر األول أبخذ تبي  من كل ثالث عليه وسلم

                                                 

 .(2/1)احمللى  رواه ابن حزم يف( 1)
 .املرج  السابق والصعحة نعسها( 2)
 .نعس املرج  والصعحة( 3)
 .(2/2)، واحمللى 118األموال صـ( 4)
 .وتعليق احملقق عليه( 2955)كذا يف احمللى وانظر مصنف عبد الرازق األثر ( 5)
 .املرج  نعسه -احمللى ( 6)
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لو قُب ل مرسل أحد لكن : مرسل يؤكده احلديث السابق، وأقوال الصحابة وقد قال ابن حزم
 .(1)مهنع هللا يضر الزهري أحق بذلك، لعلمه ابحلديث، وألنه قد أدرك طائعة من الصحابة

ما من صاحب بقر ال يؤدي : "وأيدوا ذلك بعموم احلديث الذي ذكرانه من قبل (ج)
فهذا عموم لكل بقر؛ إال ما خص ه نص أو : قالوا .احلديث" حقها إال بُط َح هلا يوم القيامة

فنعم،  ،"تبي  ويف كل أربعني مسنة: يف كل ثالثني: "إن احتجوا ابخلرب الذي فيه: إمجاع وقالوا
حنن نقول هبذا، وليس يف هذا اخلرب إسقاط الزكاة، عما دون ثالثني من البقر، ال بنص وال 

 .بدليل
إن أكثر من خالعنا على أن البقرة  :وعضدوا ذلك بقياس البقر على اإلبل، قالوا (د)

وإهنا تعوض من البدنة وأنه ال  - الواحدة من اإلبل - جتزئ عن سبعة أتخاص، كالبدنة
فوجب قياس صدقتها على .. .ئ يف األضحية واهلدي من هذه إال ما جيزئ من تلكجيز 

 .(2)صدقتها
غري متصلة، وال  ملسو هيلع هللا ىلصورد ابن حزم على هذا الرأي أبن األحاديث املرفوعة فيه إىل النيب 

 - واملالكيني من احلنعيني - إال أنه كان يلزم القائلني ابملرسل واملنقط : ُحج ة إال مبتصل، قال
 .أن يقولوا هبا

إن : وقوهلم ،..". ما من صاحب بقر ال يؤدي زكاهتا: "وأما احتجاجهم بعموم اخلرب: قال
فإن هذا الزم للحنعيني واملالكيني احملتجني إبجياب الزكاة يف العروض .. . هذا عموم لكل بقر
، واحملتجني يف هذا بوجوب [701: توبةال] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ﴿: بعموم قول هللا تعاىل

وأما حنن فال ُحج ة  ،الزكاة يف العسل وسائر ما احتجوا فيه مبثل هذا، ال خملص هلم منه أصال  
فإنه ال حيل ترع  - وإن كنا ال حيل عندان معارقة العموم إال لنص آخر - علينا هبذا، ألننا

 .ما أوجبوه يف اخلمس فصاعد ا ملسو هيلع هللا ىلصومل يصح عن النيب .. . تريعة إال بنص صحيح
وأما احتجاجهم بقياس البقر على اإلبل يف الزكاة، فالزم ألصحاب القياس ال افتكاك له، 
فلو صح  تيء من القياس لكان هذا منه صحيح ا وما نعلم يف احلكم بني اإلبل والبقر فرق ا 

                                                 

 .(2/8)احمللى ( 1)
 .(2/2)احمللى ( 2)
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ه عنا وظهر لزومه للحنعيني فسقط كل ما احتجوا ب: جممع ا عليه إىل أن قال ابن حزم
 .(1)واملالكيني والشافعيني

إنه قاس البقر على اإلبل، واألنصبة ال : أما علماء املذاهب فقالوا يف الرد على هذا الرأي
تثبت ابلقياس بل ابلنص والتوقيف، وليس فيما ذكروا نص وال توقيف فال يثبت قال ابن 

الغنم تعدل مخس ا من اإلبل يف اهلَْدي وال زكاة  وقياسهم فاسد، فإن مخس ا وثالثني من: قدامة
 .(2)فيها كما احتجوا أيض ا خبرب معاذ

 :قول آخر
: أن يف كل عشر من البقر: مل يعني  قائله، كما مل يذكر دليله - آخر وذكر ابن رتد قوال  
 .(3)تبي : تاة إىل ثالثني فعيها

: ه إىل تهر بن حوتب قالحكي هذا القول بسند (املصنف)ووجدت ابن أيب تيبة يف 
 .(4)تبي : تااتن، ويف كل ثالثني: تاة، ويف كل عشرين: يف كل عشر من البقر
تيبة أيب ل ابن أن نصاب البقر عشر ال مخس كالقول السابق ومل ينق :ومعِن هذا القول
 .هلذا القول دليال  أيض ا

يث يف تقدير الدية، والذي خطر يل أنه ميكن االستدالل هلذا القول مبا ورد من األحاد
 .(5)أهنا مائة من اإلبل، أو مائتان من البقر

ومقتضى هذا أن الواحدة من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد روى ذلك موقوف ا على عمر، ومرفوع ا إىل النيب 
اإلبل تساوي بقرتني، فإذا كان نصاب اإلبل مخس ا كان نصاب البقر عشر ا وإذا كان يف كل 

 .ن يف كل عشر من البقر تاةمخس من اإلبل تاة؛ كا

                                                 

 .(77 - 2/9)لى احمل :انظر( 1)
 .(4/229)املغين م  الشرح ( 2)
 .احلليب .ط (7/441)بداية اجملتهد ( 3)
 (.70957)رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة  (4)
وحسنه األلباين يف مشكاة املصابيح ، (2907)والنسائي يف القسامة ، (2524)يف الدايت داود رواه أبو ( 5)

 .عن عبد هللا بن عمرو، (1289)
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 :تعقيب وترجيح
أن أرجحها هو ما ذهب إليه اجلمهور يف  - (1)والذي أراه بعد عرض هذه األقوال

الثالثني واألربعني وما بعدها، مستدلني حبديث معاذ وحديث عمرو ابن حزم أما ما دون 
بيان الواجب وصعته الثالثني فإن احلديثني مل يعرضا له إبثبات وال نعي فإهنما قد سيقا ل

 .ومقداره، أكثر مما سيقا لبيان النصاب، إال من جهة داللة املعهوم
ومل مين  ذلك مجهور  ،"دينار: ويف أربعني دينار ا: "وقد جاء يف حديث عمرو بن حزم

فكأنه  ،العقهاء من أخذ الزكاة من عشرين دينار ا ألن احلديث مسوق لبيان القدر ال النصاب
 .ابملائة %(4.5)رُب  الُعشر أو واحد من أربعني أو : الداننري الواجب يف: قال

وهلذا يبقى جمال لألخذ مبا ذهب إليه ابن املسيب والزهري ومن وافقهما من التابعني يف 
 .تقدير النصاب خبمس

وخباصة أن ذلك روي عن كتاب عمر يف الصدقات وعن جابر بن عبد هللا من الصحابة 
 .ملسو هيلع هللا ىلصيب بل نسب ذلك إىل كتاب الن

ولكن قد عرفه من ذكران من  ،(2)إنه غري حمعوظ، وإن الناس ال يعرفونه: وإن قال أبو عبيد
 .الصحابة والتابعني

وال سيما أن قياس البقر على اإلبل قياس وجيه، وال عربة مبا قاله ابن حزم يف بطالن 
 .القياس كله

 ،الصحيح أصل معترب يف تريعة اإلسالم أن القياس: فالصواب الذي عليه مجهور األمة
وأعين ابلقياس الصحيح ما مل يعارض نص ا صحيح ا أو  ،ومصدر خصب الستنباط األحكام

 .قاعدة اثبتة، ومل يكن مثة فارق معترب بني املقيس واملقيس عليه
ما ذكرانه من تقدير الواحدة من اإلبل ابثنتني من البقر يف  وقد يضعف هذا القياس

 .كما جاء يف بعض األحاديث  الدايت،
                                                 

ا  (عشرون)من أن نصاب البقر (: 70/158)يف دائرة املعارف اإلسالمية  (تاخت)ما ذكره أما ( 1) فال نعلم أحد 
 .قال به وال أدري من أين استمده م  أنه التزم بذكر مذهب الشافعي

 .228 األموال صـ( 2)
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ا يف أنصبة الزكاة ومقاديرها  ملسو هيلع هللا ىلصوهللا أعلم أن رسول هللا  يل وويبد ترك بعض األمور قصد 
ومل حيددها قاطع ا، ليوس  بذلك على أويل األمر من املسلمني، فيختاروا ألمتهم ما يناسب 

 .املكان والزمان واحلال
أن البقر أعلى قيمة من اإلبل، وأعظم : البالد وبعض األزمنةفقد جيد ويل األمر يف بعض 

  ً ونسال ، كما يف بعض أصناف البقر العاملية املعروفة يف عصران فيستطي  أن ا نعع ا وأكثر در 
 ،أرب  تياه: تاتني، ويف العشرين: تاة، ويف العشر: حيدد النصاب هنا خبمس، ويوجب فيها
 لنوع من البقررتجح هذا الرأي إذا كان مال ك هذا ايو  ،ذمث بعد ذلك يؤخذ مبا يف حديث معا

كما ميكن األخذ بقول تهر بن حوتب يف اعتبار النصاب   ،من كبار األغنياء واملوسرين
 .عشر ا

وأما إذا كان البقر يف بعض البالد أدىن قيمة وأقل نعع ا حبيث ال يعترب م ْلك مخس أو عشر 
وهذا يعسر  ،النصاب هنا ثالثني، كما هو الرأي املشهور منه غِن  يعتد به فاملعقول أن يكون

 .أن ذلك كان صخعيع ا ألهل اليمن: لنا قول اإلمام الزهري يف تقدير النصاب ابلثالثني
ولو صح ما قاله الزهري، مل يكن ذلك نسخ ا ابملعِن االصطالحي املتأخر، فإمنا فعل النيب 

مني، يدير أحكامه عليهم وفق ا للمصلحة الزمنية، اليت قد تتغري، ذلك بوصعه إمام ا للمسل ملسو هيلع هللا ىلص
أو قاله بوصف اإلمامة والرايسة، غري ما يععله أو  ملسو هيلع هللا ىلصفيتغري تبع ا هلا حكمه وما فعله الرسول 
 .(1)يقوله بوصف النبوة وبينهما بون كبري

* * * 

                                                 

 .(زكاة اخليل)سنعود إللقاء الضوء على هذه القضية يف آخر مبحث ( 1)
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 املبحث الرابع
 زكاة الغنم

 
 .إلمجاعوهي واجبة ابلسنة وا

 : فما روى أنس يف كتاب أيب بكر الذي ذكرانه من قبل، قال: أما السنة
ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني فعيها تاة إىل عشرين ومائة فإذا زادت "

فعيها تااتن إىل مائتني، فإذا زادت واحدة إىل ثالمثائة فعيها ثالث تياه، فإذا زادت على 
مائة تاة، وإذا كانت سائمة الرجل انقصة من أربعني تاة واحدة، فليس ، فعي كل (1)ثالمثائة

فيها صدقة إال أن يشاء رهبا وال خيرج يف الصدقة هرمة وال ذات عوار، وال تيس إال ما تاء 
 .وحنو ذلك يف حديث ابن عمر، وأخبار سوى هذا كثرية ،"املصد  ق

أن الغنم تشمل الضأن واملعز،  وأمج  العلماء على وجوب الزكاة فيها كما أمجعوا على
 .(2)فُيضم بعضهما إىل بعض، ابعتبارها صنعني لنوع واحد
 :ومن احلديث السابق يكون الواجب كاجلدول التايل

 الغنمالنصاب من 
 القدر الواجب إىل -من 
 ال تيء 18 - 7
 تاة 740 - 20
 تااتن 400 - 747

                                                 

معناه أن تزيد مائة أخرى، فتصري أربعمائة، فيجب أرب  تياه، قول عامة أهل العلم، وقال احلسن : يف ترح السنة( 1)
، 2/722)مرقاة املعاتيح : إذا زادت على ثالمثائة واحدة فعيها أرب  تياه، وبه قال النخعي، انظر: بن صاحل

 .ابكستان الغربية ،ملتان. ط ،(725
وما  (4/214)وما بعدها، واملغين املطبوع م  الشرح الكبري  (5/271)وي اجملموع للنو : انظر يف زكاة الغنم( 2)

 .وما بعدها (2/88)مصطعى احلليب، وسنن البيهقي . ط ،(7/442)وبداية اجملتهد  ،بعدها
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 ثالث تياه 188 - 407
 أرب  تياه 288 - 200
 مخس تياه 588 - 500

 .وهكذا يف كل مائة تاة
أما صعة الشاة الواجبة اليت تؤخذ يف الزكاة، وهل تكون أنثى أم ذكر ا، وما سنها؟ وما 
أوصافها من حيث اجلودة والرداءة وحنوها، فنؤجل تعصيل ذلك إىل املبحث السادس فيما 

 .عاماألنيؤخذ يف زكاة 
 ؟لكثريةاملاذا كان الواجب ُمفف ا ِف الغنم 

ويالحظ هنا أن الشريعة خععت يف املقدار الواجب يف زكاة الغنم إذا كثرت ما مل صخعف 
هذا م  أن النسبة  .ابملائة من عدد الغنم (%7)يف غريها حبيث جعلت الواجب بنسبة 

ابملائة أي رب   %(4.5)هي  - كالنقود وعروض التجارة - املعهودة يف زكاة رأس املال
 هذا التخعيف؟العشر فما حكمة 

أن الشريعة قصدت بذلك إىل تشجي  إنتاج : منه (1)لقد استنتج بعض الباحثني املعاصرين
ذات تصاعد )الثروة احليوانية فخععت الواجب على أرابب املال، وجعلت الضريبة فيه 

 .، لتحقيق هذا اهلدف االقتصادي اهلام(معكوس
أن : كاة الثروة احليوانية كلها فقد رأيناأنه ليس مطرد ا يف ز : ولكن يعكر على هذا التعسري

أن : رأيناالواجب يف اإلبل إذا كثرت إمنا هو يف كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقة، و 
تبيعة، ويف كل أربعني مسنة أو مسن أي  الواجب يف البقر إمنا هو يف كل ثالثني تبي  أو

 .ة العامة يف زكاة رأس املالابملائة تقريب ا، وهي النسب %(4.5)مبتوسط رب  العشر 
ا لظهر ذلك يف اإلبل والبقر أيض ا وملا مل يطرد  فلو كان هذا التعليل أو التعسري صحيح 

 .ذلك وجب البحث عن تعسري آخر صختص به زكاة الغنم

                                                 

االقتصاد والسياسة يف ضوء )يف جملة  (نظام احملاسبة يف الزكاة)هو األستاذ توقي إمساعيل يف مقال له عن ( 1)
 .منذ بضعة عشر عام االيت أصدرهتا كلية التجارة جبامعة القاهرة  ،(اإلسالم
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وجد فيها : وهللا أعلم أن الغنم إذا كثرت سواء أكانت ضأان  أم معز ا والتعسري الذي أراه
هنا تلد يف العام أكثر من مرة، وتلد يف املرة أكثر من واحد، وخباصة املعز الصغار بكثرة، أل

 :منها وهذه الصغار حُتسب على أرابب املال، وال تقبل منهم، كما سيأي ذلك يف املبحثني
 .اخلامس والسادس

هذا التخعيف والتيسري، حتقيق ا ملبدأ العدل،  - بصعة خاصة - وهلذا استحقت الغنم
 - كما يف اإلبل والبقر - عليه الشريعة وإال، فلو وجب يف كل أربعني واحدةالذي حرصت 

م  كثرة عدد الصغار فيها، وعدم صحة أخذها منهم، لكان يف ذلك بعض اإلجحاف على 
 .مالك الغنم، ابلنسبة ألصحاب اإلبل والبقر

كما سأرجح   أما األربعون األوىل فإمنا وجبت فيها تاة، ألن الشرط أن تكون كلها كبار ا،
 .ذلك يف املبحث اخلامس

اثبتة، وليست تصاعدية وال تنازلية وال ذات  (نسبية)أن الزكاة ضريبة : وهبذا يتضح لنا
إن  (الضريبةالزكاة و )األخري من هذا الكتاب  تصاعد معكوس وسنعود إىل ذلك يف الباب

 .تاء هللا
واجب يف لقلة ال تعليال   (الةالرس)ق، يف ترح و ر ز هذا، وقد قرأت للعالمة املالكي الشيخ 

كلما كثر املال كثرت مؤونته، وعظمت يف النعس هيبته، فقلت ) :الشياه إذا كثرت قال فيه
 .(1)(رب  الُعشر، ويف غريها غريه، فافهم(: النقود)زكاته، رفق ا أبهله، ولذا كان يف العني 

ال كلما كثر، قل ت مؤونته فاملعروف أن امل رمحه هللا ولكين مل أستط  أن أفهم تعليل الشيخ
وخع ت نعقاته وهلذا حيرص أصحاب املواتي من اإلبل والغنم وغريها أن خيلطوا مواتيهم، 

وهذا أمر مقرر . خلإ ...راع واحد ومبيت واحد منهافقد يكعي العدد الكبري  ،للنعقات تقليال  
ا اتسعت قاعدة اإلنتاج ، فكلم(اإلنتاج العريض)ويطلقون عليه اسم  ،(علم االقتصاد)اآلن يف 

قلت تكاليعه اإلدارية وحنوها، وهلذا خيشى صغار املنتجني عادة من كبارهم، وصخشى 
 .املؤسسات الصغرية؛ املؤسسات الكبرية؛ ألن هذه تنتج بنعقات أقل

 .ولو كان تعليل الشيخ صحيح ا الط رد يف مجي  املواتي، ولكن ذلك مل يق 
                                                 

 .(7/111)ترح الرسالة ( 1)
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 يبة املال الكثري يف النعس، مما جعل الشارع يرفق أبهلهوكذلك ما قاله الشيخ من عظم ه
غري مسل م، ألن ذلك لو كان صحيح ا الطرد يف مجي  أنواع املال من احليوان وغريها، 

أن خيعف عنه  - على هذا التعليل - فصاحب املليون غري صاحب األلف فكان املعروض
 .نسبة الواجب، لعظم هيبة املليون يف نعسه وتحه هبا

 .وهللا أعلم ..ن التعليل الذي ذكرانه هو أوىل ما يقال يف هذا املقامإ
* * * 
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 املبحث اخلامس
 هل ِف صغار املواشي زكاة؟

 
وهي صغار  - مج  عجول - وهي صغار اإلبل، والعجاجيل - مج  فصيل - العصالن

 ا أم ال؟وهي صغار الغنم، هل جتب فيها الزكاة كالكبار منه - مج  محل - البقر، واحلمالن
أاتان مصدق رسول هللا : روى أمحد وأبو داود والنسائي من حديث سويد بن غعلة قال

 .(1)"إن يف عهدي أال آخذ من راض  لنب: "، فجلسنا إىل جنبه، فسمعته يقولملسو هيلع هللا ىلص
واحلديث يدل على أن الصغار ال تؤخذ منها الزكاة، وهذا ما ذهب إليه مجاعة من 

 .أن يف سند هذا احلديث مقاال  األئمة، غري 
اعتد  :سعيان بن عبد هللا الثقعي عن عمر أنه قال لساعيه ،(2)وروى مالك يف املوطأ

 (3)ورواه الشافعي وأبو عبيد .عليهم ابلسخلة، اليت يرد هبا الراعي على يده، وال أتخذها
 .والسخلة، الذكر واألنثى من أوالد الضأن واملعز ساعة تولد

أن الصغار حتسب من النصاب، : يعيد عكس ما يعيده احلديث املتقدم، وهووهذا األثر 
وجتب فيها الزكاة، وإىل ذلك ذهب مجاعة من العقهاء أيض ا، فأوجبوا الزكاة فيها ولو كانت  

كلها صغار ا
 .(5)يكل ف تراء السن الواجبة من غريها: ، وخيرج واحدة منها، وقال بعضهم(4)

ر وحديث سويد بن غعلة، فلم يوجبوا زكاة يف الصغار إذا كانت ووف ق آخرون بني خرب عم
 .وحدها، وحُيَمل حديث سويد بن غعلة على هذا، وأوجبوا فيها الزكاة إذا كانت معها أمهاهتا

                                                 

أخرجه أيض ا الدارقطين والبيهقي، ويف إسناده هالل ابن خباب، وقد وثقه غري : ذكره يف املنتقى، وقال الشوكاين( 1)
 .(2/711)نيل األوطار . واحد، وتكلم فيه بعضهم

 .احلليب، ابب ما جاء فيما يعتد به من السخل يف الصدقة. ط ،(7/425)املوطأ ( 2)
 .(2/712)نيل األوطار ( 3)
 .املرج  نعسه -وهو مبين على جواز التخصيص مبذهب الصحايب واحلق خالفه : قال الشوكاين( 4)
 .(451 ،7/454)بداية اجملتهد ( 5)
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، فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به، كما  واترتط بعضهم أن تبلغ األمهات نصااب 
 .(1)ية، كما ذهب إىل ذلك ابن حزم وغريهروى عن عمر، وال تسقط من احلساب ابلكل

 .وهذا القول األخري هو قول أيب حنيعة والشافعي
وهذا الرأي عندي أرجح األقوال، وأوالها ابلصواب، وأقرهبا إىل العدل الذي جاء به 

 .اإلسالم
من  - وهو ما دون النصاب - فإن مما ينايف حكمة الشريعة يف إععاء ذي املال القليل

من  أن توجب الزكاة على من ميلك مخس فصالن من اإلبل، أو أربعني محال  : ةوجوب الزكا
فأما ما بعد النصاب فمن  ،الغنم، فإن مالكها ال يـَُعد غني ا، فإجياب الزكاة عليه إجحاف به

املعقول أن يعتد ابلصغار وجتب فيها الزكاة، إذ الشريعة قد خععت عن مالك احليوان ويس رت 
ا ، فلم توجب فيما زاد عن النصاب الزكاة حبساب الزايدة، بل ععت عما بني عليه تيسري ا كبري 

العريضتني، فخمس من اإلبل فيها تاة، وكذلك تس  فيها تاة، ومخس وعشرون فيها بنت 
وهكذا وكل ما  ،وست وثالثون فيها ابنة لبون إىل مخس وأربعني ،خماض إىل مخس وثالثني
 .بني العريضتني مععو عنه

 .وجود الصغار بكثرة يف هذه األعداد من احليوان - فيما يلوح يل - التخعيف وسر هذا
وهلذا كان  - هافيوخباصة املعز  - ويتضح هذا أكثر يف الغنم لكثرة ما تلد يف العام

التخعيف فيها أكثر فعي األربعني تاة األوىل واحدة إىل مائة وعشرين، فإذا زادت فعيها 
 .ثالمثائة فعي كل مائة تاة تااتن، وإذا زادت الغنم على

* * * 

                                                 

 .ما بعدها (5/412)احمللى ( 1)
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 املبحث السادس
 ما يؤخذ ِف زكاة األنعام

 
هناك صعات جيب مراعاهتا فيما خيرجه صاحب األنعام عن زكاته، وأيخذه الساعي أو 

 :املصدق
وهي  - السالمة من العيوب حبيث ال تكون مريضة وال كسرية، وال هرمة: منها -7

 .ال عجعاء معيبة أبي عيب ينقص من منععتها وقيمتهاو  - الكبرية اليت سقطت أسناهنا
، وقول [421: البقرة] ﴾واالا ت ايامَُّموا اخْلاِبيثا ِمْنُه تُ ْنِفُقونا ﴿: والدليل على ذلك قوله تعاىل

وقد مر  ،"وال خيرج يف الصدقة هرمة وال ذات عوار، وال تيس إال ما تاء املصدق: "ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .سيف حديث أن

واختلعوا يف  ،وألن يف أخذ املعيب إضرار ا ابلعقراء واملستحقني، حلساب رب املال فال جيوز
ما مين  اإلجزاء يف ): ضبط العيب هنا، فاألكثر على أنه ما يثبت به الرد يف البي ، وقيل

 .(1)(األضحية
من أن يكون املال املزكى كله هبذه الصعة  وهي حالة واحدة،يف  وجيوز أخذ املعيب

العيب، وحيث أيخذ املصدق الواجب منه، فيأخذ هرمة من اهلرمات، ومريضة من املريضات، 
، وال يكلعه تراء سليمة من خارج ماله كما هو املختار ألن املأمور به (2)ومعيبة من املعيبات

 .أن خيرج من ماله هو صدقة ال من غريه
بل من جنسها اتعاق ا، من بنت وهذه جيب مراعاهتا يف الواجب يف اإل: ومنها األنوثة -4

املخاض، وبنت اللبون واحلقة واجلذعة، وال جيوز الذكر كابن املخاض وابن اللبون، إال ما 
فاعترب فرق السن يف مقابل  ،صرح به احلديث من جواز أخذ ابن اللبون مكان بنت املخاض

 .األنوثة، وما عدا ذلك فيجب التقيد مبا جاء به النص، وهو اإلانث

                                                 

 .ليباحل. ط ،(2/21)فتح الباري ( 1)
 .(4/211)املغين م  الشرح ( 2)
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، بناء على مذهبهم يف صحة إخراج القيمة يف  (1)القيمة از احلنعية أخذ الذكور بطريقوأج
 .كل أنواع الزكاة، وسنعرض له يف الباب اخلامس إن تاء هللا

 ،وأما البقر فقد جاء النص أبخذ التبي  أو التبيعة من كل ثالثني، فلم يق  بشأهنا خالف
فاجلمهور على املن   ،من كل أربعني( سنامل)أما اخلالف فقد وق  يف جواز أخذ الذكر 

ويشهد للحنعية ما أخرجه الطرباين  ،واحلنعية على اجلواز، للتقارب بني إانث البقر وذكورها
وكذلك  .(2)"تبي ، ويف كل أربعني مسن أو مسنة: كل ثالثني  يف: "عن ابن عباس مرفوع ا

التعاوت بني ذكورها وإانثها، وألن جيوز أخذ الذكور واإلانث منها عند احلنعية، لعدم : الغنم
وألن الشارع إذا أمر  ،يف اللغة تطلق على الذكر واألنثى وهي الشارع إمنا أوجب إخراج تاة،

ابلشاة أمر ا مطلق ا، أجزأ فيها الذكر واألنثى، كما يف األضحية واهلدى
وكذلك عند  ،(3)

يف  جيوز أخذ الذكور إذا كان ال: وعند احلنابلة ،(4)جيب يف الغنم جذعة أو جذع: املالكية
إن رأى املصدق أن : وقال مالك والشافعي ،(5)النصاب إانث اعتبار ا مبا عينه الشرع يف اإلبل
 .(6)"إال أن يشاء املصدق: "احلديثيف  أخذ الذكور أنع  فله أخذه، لظاهر االستثناء،

جيزئ : ابأصحهما عند األصح: إن أخرج الذكر فعيه وجهان مشهوران: وقال النووي
 .وهو منصوص الشافعي رضى هللا عنه كما جيزئ يف األضحية

 .(7)وأتخذ اجلذعة والثنية: ال جيزئ واستدل أبثر عمر: والثاين
ختاره يف البقر والغنم هو مذهب احلنعية، لعدم وجود تعاوت يذكر بني الذكر والذي أ

أما هنا فال ضرر على  ،ثواألنثى فيهما، خبالف اإلبل، وهلذا جاء النص فيها بتعيني اإلان
 .العقراء واملستحقني، وال خمالعة لنص

                                                 

 .(4/11)بدائ  الصنائ  ( 1)
 .فيه ليث بن أيب سليم وهو ثقة ولكنه مدلس: (1/15)قال يف جمم  الزوائد ( 2)
 .(4/11)البدائ  ( 3)
 .(7/408)بلغة السالك ( 4)
 .(212، 4/211)املغين : انظر( 5)
 .املرج  السابق( 6)
 .يف هذا املبحث وسيأي كامال   -كما قال النووي   -رواه مالك إبسناد صحيح ، واألثر (5/181)اجملموع ( 7)
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وما قلناه يشمل الشاة الواجبة يف زكاة الغنم والواجبة يف زكاة اإلبل ما دون مخس 
 .وعشرين
فقد نصت األحاديث على أسنان معينة، من بنت املخاض وما بعدها : ومنها السن -1

واملسن يف البقر، فوجب التقيد هبا، ألن أخذ ما دوهنا  يف اإلبل، ومن التبي  والتبيعة، واملسنة
 .وهذا متعق عليه بني املذاهب ،إضرار ابلعقراء وأخذ ما فوقها إجحاف أبرابب األموال

: جتزئ اجلذعة من الضأن واملعز ملا جاء يف احلديث: وإمنا اختلعوا يف الغنم، فقال مالك
ن جلنس واحد، فما أجزأ يف أحدمها، جيزئ يف وألهنما نوعا ،"إمنا حقنا يف اجلذعة والثنية"

أن اجلذع ما مت له سنة، كما قال ابن حبيب، وإن كان : ولكن املعتمد عند املالكية ،اآلخر
 .(1)ابن عشرة أتهر ومثانية وستة: منهم من قال

ولكن الشافعية اختلعوا  ،(2)يؤخذ من املعز الثين ومن الضأن اجلذع: وقال الشافعي وأمحد
فمنهم من وافق احلنابلة يف أن الثين ما له سنة، واملعز ماله ستة : يد سن كل منهمايف حتد

اجلذعة ما استكملت سنة ودخلت يف : أتهر وبه قط  بعض الشافعية، ومنهم من قال
 وهو األصح عند مجهور: ما استكملت سنتني ودخلت يف الثالثة، قال النووي: الثانية، والثنية
 .(3)األصحاب

 :ن قدامه ملذهب أْحد ومن وافقه ِبمرينواستدل اب
أمران أن أنخذ : وقال ملسو هيلع هللا ىلصأاتان مصدق رسول هللا : حديث سويد بن غعلة قال -7

وهذا صريح، وفيه بيان املطلق يف األحاديث األخرى  .(4)اجلذعة من الضأن، والثنية من املعز
 .اليت جاءت أبخذ اجلذع والثنية

صلى هللا زئ يف األضحية، خبالف جذعة املعز، بدليل قول النيب أن جذعة الضأن جت -4
 .(5)"جتزئك وال جتزئ عن أحد بعدك: "بردة بن دينار يف جذعة املعزيب أل عليه وسلم

                                                 

 .(7/401)بلغة السالك ( 1)
 .(4/218)املغين م  الشرح ( 2)
 .اجملموع، املرج  نعسه( 3)
 .ـسيأي يف ص (4)
 .عن الرباء بن عازبيف األضاحي،  امهالك،  (7827)مسلم ، و (855)البخاري رواه : متعق عليه (5)
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إمنا أجزأ اجلذع من الضأن، ألنه يلقح، واملعز ال يلقح إال إذا كان : قال إبراهيم احلريب
ثني ا
(1). 

: قال يف الدر املختار: ورواية عنه - حنيعةأيب صاحيب  - يوسف ودمحمأيب وهذا هو قول 
سبعة أو مثانية : ما له ستة أتهر أو ما أتى عليه أكثر السنة: واجلذع .(2)والدليل يرجحه

 .أتهر
وال جيزئ  ،وهو ما متت له سنة ،أنه ال جيزئ إال الثين فيهما: حنيعةأيب وظاهر الرواية عن 

واملختار  ،يتعق مذهبه ومذهب مالك، وإمنا اخلالف يف األمساء، وهبذا (3)اجلذع إال ابلقيمة
عندي هو قول الشافعي وأمحد والصاحبني، ألن دليله أقوى وأرجح من جهة اخلرب، ومن جهة 

 .النظر
إذا عدم السن الواجب من اإلبل، وعنده السن الذي هو فوقه، أو  :وهي بقى هنا مسألة،

ا قال)رتد ذلك أبن وخلص ابن  ،ذلكيف  حتته فقد اختلعوا وقال  .يكلف ذلك السن: مالك 
 - إن كان السن الذي عنده أحط - بل يعطى السن الذي عنده وزايدة عشرين درمه ا: قوم

وهذا : قال ابن رتد ،وإن كان أعلى دف  إليه املصدق عشرين درمه ا أو تاتني ،أو تاتني
وهبذا  ،ا مل يبلغه هذا احلديث، فال معِن للمنازعة فيه، ولعل مالك  ةكتاب الصدقيف   اثبت

الواجب عليه القيمة، على أصله يف إخراج : وقال أبو حنيعة ،احلديث قال الشافعي وأبو ثور
 .هـا (4)(بل يعطى السن الذي عنده وما بينهما من القيمة: وقال قوم .الزكاةيف  القيم

يمة، ألن النيب أن اإلمام أاب حنيعة مل يتعد احلديث حني ذهب إىل إخراج الق: وعندي
 إمنا قدر العرق بني سن وآخر يف اإلبل بشاتني أو عشرين درمه ا، بوصعه إمام ا للمسلمني ملسو هيلع هللا ىلص

، بل يتغري، كما قلت من قبل  هنع هللا يضروهلذا صح عن علي  ،ومثل هذا التقدير ال يكون أبداي 

                                                 

 .املغين، املرج  نعسه( 1)
 .(4/45)الدر املختار م  حاتيته رد احملتار ( 2)
 .املرج  نعسه( 3)
 .احلليب. ط ،(441 – 7/444)بداية اجملتهد ( 4)
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شياه رخصت يف زمنه، وما كان له وهذا يبني أن ال ،(1)تقدير العرق بشاتني أو عشرة دراهم
 .بوصف النبوة ملسو هيلع هللا ىلصوال يظن به أن خيالف ما يعلم أنه جاء رسول هللا 

 .وغريها (املصراة)حنلت عقد كثرية كمسألة ولو فهم هذا ال
إذا  فليس جلايب الزكاة أن أيخذ اجليد، وال الرديء إال ابلتقومي أن يكون وسط ا: ومنها -2

إايك وكرائم أموال : "قال ملعاذ ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب : حديث ابن عباسويف  املالرضى صاحب 
 .(2)"فليس بينها وبني هللا حجاب ،واتق دعوة املظلوم ،الناس

رأى يف إبل الصدقة انقة حسنة فغضب على الساعي،  ،ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  ،تيبةأيب وروى ابن 
 .(3)"نعم إذن: " ارجتعتها ببعريين من حواتي اإلبل قالإين: قال ؟"ما هذه: "وقال

وألن مبِن الزكاة على مراعاة اجلانبني، وذلك يف أخذ الوسط ملا يف أخذ اخليار من 
اإلضرار أبرابب األموال، وما يف أخذ الرديء من اإلضرار ابلعقراء فكانت رعاية اجلانبني يف 

 .أخذ الوسط
من َعَبَد : م اإلميانثالث من فعلهن طعم طعْ : "قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب ،روى أبو داود إبسناده

وال  ،عليه كل عام (4)هللَا وحده وأنه ال إله إال هللا، وأعطى زكاة ماله طيبة هبا نعسه، رافدة
، ولكن من وسط أموالكم، فإن (6)وال املريضة، وال الشرط اللئيمة (5)يعطى اهلرمة وال الدرنة

 ".لكم خريه، ومل أيمركم بشرههللا مل يسأ
وال يؤخذ يف الزكاة الرىب وال املاخض وال األكولة أو األكيلة وال فحل الغنم، والرىب اليت 

واألكيلة اليت تسمن لألكل، واملاخض اليت  يت حتبس يف البيت للنب، واألكولةترىب ولدها أو ال
 .(7)يف بطنها ولد

                                                 

 .احلليب. ط ،(2/24)وبه أخذ الثوري، كما روى عن إسحاق كما يف العتح ( 1)
 .صـ سبق صخرجيه (2)
 .(4/127)نصب الراية  :انظر( 3)
 .املرج  السابق -أي معينة له على أنواع الزكاة : املعينة واملعطية واملراد هنا املعِن األول: فدةالرا( 4)
 .الوسخ، املرج  نعسه: ، وأصل الدرناجلرابء، كما قال اخلطايب: الدرنة( 5)
 .نعسهاملرج   -البخيلة ابللنب : صغار املال وتراره، كما قال أبو عبيد واللئيمة -بعتحتني  -الشرط ( 6)
 .(241 – 5/242)، واملهذب وترحه اجملموع (4/212)البدائ  نعس الصعحة، واملغين م  الشرح ( 7)
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على عمر بن اخلطاب بغنم من الصدقة  مر: عن عائشة قالت ،وروى مالك يف املوطأ
تاة : فقالوا ؟ما هذه الشاة: ذات ضرع عظيم، فقال - جمتمع ا لبنها - فرأى منها تاة حافال  

ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، ال تعتنوا الناس، ال : من الصدقة، فقال عمر رضى هللا عنه
 .(1)أتخذوا حزرات املسلمني

 .رزها العني حلسنهاخياره اليت حت: وحزرات املال
بعد أن تبلغ األمهات  - ومن التطبيق ملبدأ الوسط، أن الصغار تعد على أرابب األموال

كما رجحنا، ولكنها ال تؤخذ منهم، كما يرتك هلم مقابل ذلك كل ما كان من كرائم  - نصااب  
 .أمواهلم ونعائسه اليت حيرصون عليها ملزية خاصة

عيان بن عبد هللا الثقعي مصدق ا، فكان يعد على الناس وهلذا ملا بعث عمر بن اخلطاب س
فلما قدم على عمر  ؟أتعد علينا ابلسخل، وال أتخذ منه تيئ ا: فقالوا( صغار الغنم)السخل 

نعم، تعد عليهم ابلسخلة حيملها الراعي وال أتخذها، : بن اخلطاب ذكر له ذلك، فقال عمر
 .(2)فحل الغنم، وأتخذ اجلذعة والثنية وال أتخذ األكولة وال الرىب وال املخاض وال

احلامل، واألكولة هي : الرىب اليت قد وضعت فهي ترىب ولدها، واملخاض هي :قال مالك
 .(4)أهنا اليت ترىب يف البيت للنب: ، وفسر بعضهم الرىب(3)تاة اللحم اليت تسمن لتؤكل

صلى رسول هللا  عن مصدقي ،(سعر) :عن رجل يقال له ،وروى أمحد وأبو داود والنسائي
أن أنخذ تافع ا، والشاف  اليت يف بطنها  ملسو هيلع هللا ىلصهناان رسول هللا : أهنما قاال هللا عليه وسلم

 .(5)ولدها

                                                 

 .ترتيب السندي (7/420)، والشافعي ت األعظمي (875)الزكاة  رواه مالك يف( 1)
اهليثمي يف  ، وقال(2/728)الزكاة البيهقي يف و  ،(1/29)، والطرباين ت األعظمي (808)مالك يف الزكاة رواه ( 2)

 .عن سعيان بن عبد هللا، فيه رجل مل يسم وبقية رجاله ثقات: (2185) جمم  الزوائد
 .(4/114)املوطأ ( 3)
 .(4/11)بدائ  الصنائ  ( 4)
يف  امهكال ،(4224)، والنسائي (7597)إسناده ضعيف، وأبو داود : وقال خمرجوه، (75242)رواه أمحد ( 5)

 .الزكاة



 211 

إن يف عهدي أال : فسمعته يقول ملسو هيلع هللا ىلصأاتان مصدق رسول هللا : وعن سويد بن غعلة قال
 .(1)أن يقبلها أىبوأاته رجل بناقة كوماء ف .أنخذ من راض  لنب

ا مببدأ الوسط ذلك عمال   أىبوإمنا   .بوصية الرسول يف إععاء كرائم األموال، وأخذ 
* * * 

                                                 

الدارقطين ، و (4251)، والنسائي (7518)إسناده حسن، وأبو داود : وقال خمرجوه، (79911)أمحد رواه ( 1)
ُسويد عن ، (7208)، أربعتهم يف الزكاة، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (2/707)البيهقي ، و (4/72)

 .بن َغَعَلة
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 املبحث السابع
 َتثري اخللطة ِف زكاة األنعام

 
ما ذكرانه من األنصبة واملقادير الواجبة يف زكاة األنعام واضح فيما إذا كان املسلم الواحد 

ولكن جرت عادة كثري من أرابب املواتي أن خيلطوا أغنامهم أو  ،اميلك نصااب  أو أكثر منه
فهل يعامل هؤالء اخللطاء  ،أبقارهم أو إبلهم بعضها ببعض توفري ا لبعض النعقات واجلهود

لى حدة ؟ أم يعامل كل مالك منهم ع(تخصية معنوية)لواحد، ابعتبارهم معاملة املالك ا
صاب الزكاة ويف قدر هل للخلطة أتثري يف ن: رى؟ وبعبارة أخابعتبار ما ميلكه هو وحده

 ؟الواجب أم ال
خلطة اترتاك، وخلطة : نوقبل أن جنيب عن هذا السؤال البد أن نبني أن اخللطة نوعا

واملراد  ،خبلطة األوصاف: خبلطة األعيان، وخبلطة الشيوع، وعن الثاين: يعرب عن األولجوار، و 
أو املالك عن نصيب غريه، كماتية ورثها قوم، أو أال يتميز نصيب أحد املالكني : ابألول

 .ابتاعوها مع ا، فهي تائعة بينهم، وهم تركاء فيها، ليس ألحدهم عدد متميز
أن يكون مال كل واحد من املالكني أو املالك متعين ا متميز ا عن مال غريه، : واملراد ابلثاين

أو أقل منها أو أكثر، معروفة متميزة  فلهذا ثالثون تاة أو ستون، معلومة مميزة، ولآلخر مثلها 
 .(1)كذلك، ولكنها كلها متجاورة خملوطة، كاملال الواحد

فهل لكل من اخللطتني أثر يف الزكاة؟ أم األثر خللطة االترتاك والشيوع دون خلطة اجلوار 
 واألوصاف؟

ا م  مآخذ  (بداية اجملتهد)خلص ابن رتد يف  مذاهب العقهاء يف ذلك تلخيص ا جيد 
قدر الواجب من الزكاة، واختلف يف  أكثر العقهاء على أن للخلطة أتثري ا) :دلة، فقالاأل

فلم يروا للخلطة  ؟ وأما أبو حنيعة وأصحابهقدر النصاب أم اليف  هل هلا: ذلكالقائلون ب
 .وال يف قدر النصاب ،أتثري ا، ال يف قدر الواجب

                                                 

 .(4/710)الروضة للنووي  :انظر( 1)
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ا والشافعي وأكثر فقها يزكون زكاة  ر اتعقوا على أن اخللطاءء األمصاوتعسري ذلك أن مالك 
 :املالك الواحد، واختلعوا من ذلك يف موضعني

هل يعد نصاب مالك واحد، سواء أكان لكل واحد منهم  يف نصاب اخللطاء: أحدمها
 نصاب، أم مل يكن؟ أم إمنا يزكون زكاة الرجل الواحد، إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟

 .ا أتثري يف ذلكيف صعة اخللطة اليت هل: والثاين
يف هل للخلطة أتثري يف النصاب؟ ويف الواجب؟ أو ليس هلا أتثري؟  أما اختالفهم أوال  

ال جيم  بني معرتق، وال : "ملسو هيلع هللا ىلصفسببه اختالفهم يف معهوم ما ثبت يف كتاب الصدقة من قوله 
فإن كل  .(1)"لسويةيعرق بني جمتم  خشية الصدقة، وما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان اب

واحد من العريقني أنزل معهوم هذا احلديث على اعتقاده، وذلك أن الذين رأوا للخلطة أتثري ا 
وما كان من : "ملسو هيلع هللا ىلصإن قوله : ما يف النصاب والقدر الواجب، أو يف القدر الواجب فقط، قالوا

يدل  ."، وال يعرق بني جمتم رتقمع ال جيم  بني: "، وقوله"خليطني فإهنما يرتاجعان ابلسوية
داللة واضحة أن ملك اخلليطني كملك رجل واحد، فإن هذا األثر خمصص لقوله عليه الصالة 

إما يف الزكاة عند مالك وأصحابه،  .(2)"ليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة: "والسالم
 .وأصحابهأعِن يف قدر الواجب، وإما يف الزكاة والنصاب مع ا، عند الشافعي 

وحيتمل أن  ،إن الشريكني قد يقال هلما خليطان: وأما الذين مل يقولوا ابخللطة، فقالوا
إمنا هو هنى للسعاة أن يقسم  ."ال جيم  بني معرتق وال يعرق بني جمتم : "ملسو هيلع هللا ىلصيكون قوله 

رون تاة، ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له مائة وعش
فيقسم عليه إىل أربعني، ثالث مرات، أو جيم  ملك رجل واحد إىل ملك رجل آخر، حيث 

 .يوجب اجلم  كثرة الصدقة
وإذا كان هذا االحتمال يف هذا احلديث وجب أال صخصص به األصول الثابتة، : قالوا

 .احداجملم  عليها، أعِن أن النصاب واحلق الواجب يف الزكاة يعترب مبلك الرجل الو 

                                                 

 .اض  لنبر ذ الزكاة من إن يف عهدي أال أنخ :وفيه .ـص سبق صخرجيه (1)
 .صـ سبق صخرجيه (2)
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منه يف  (1)اخللطة نعسهايف  إن لعظ اخللطة هو أظهر: وأما الذين قالوا ابخللطة، فقالوا
 ."إهنما يرتاجعان ابلسوية: "الشركة، فإذا كان ذلك كذلك، فقوله عليه الصالة والسالم فيهما

إهنما ": ملسو هيلع هللا ىلصمما يدل على أن احلق الواجب عليهما، حكمه حكم رجل واحد، وأن قوله 
يدل على أن اخلليطني ليسا بشريكني، ألن الشريكني ليس يتصور بينهما  ،"يرتاجعان ابلسوية 

 .تراج ، إذ املأخوذ هو من مال الشركة
اخلليطان إمنا يزكيان زكاة : فمن اقتصر على هذا املعهوم، ومل يقس عليه النصاب، قال

حكم النصاب اتبع ا حلكم احلق  ومن جعل ،الرجل الواحد، إذا كان لكل واحد منهما نصاب
 .نصاهبما نصاب الرجل الواحد، كما أن زكاهتما زكاة الرجل الواحد: الواجب قال

على ما " ال جيم  بني معرتق وال يعرق بني جمتم : "ملسو هيلع هللا ىلصوكل واحد من هؤالء أنزل قوله 
أن معِن " يعرق بني جمتم  ال: "معِن قوله: فأما مالك رمحه هللا تعاىل فإنه قال ،ذهب إليه

اخلليطني يكون لكل واحد منهما مائتا تاة وتاة، فيكون عليهما فيهما ثالث تياه، فإذا 
أن يكون النعر  ."ال جيم  بني معرتق: "ومعِن قوله ،افرتقا كان على كل واحد منهما تاة

: مذهبه كان عليهم تاة واحدة، فعلى  م أربعون تاة، فإذا مجعوهاالثالث لكل واحد منه
 .(2)النهى إمنا هو متوجه حنو اخللطاء، الذين لكل واحد منهم نصاب

أن يكون رجالن هلما أربعون  ."وال يعرق بني جمتم : "معِن قوله: وأما الشافعي فقال
ملك نصاب تاة، فإذا فرق بينهما مل جيب عليهما فيها زكاة، إذ كان نصاب اخللطاء عنده 

 .واحد يف احلكم
 ابخللطة، فإهنم اختلعوا يف ما هي اخللطة املؤثرة يف الزكاة؟ وأما القائلون

إن من ترط اخللطة أن صخلط ماتيتهما، وتراحا لواحد، وحتلبا : فأما الشافعي فقال
بني  - ابجلملة - لواحد، وتسرحا لواحد، وتسقيا مع ا، وتكون فحوهلما خمتلطة، وال فرق عنده

 .لنصاب لكل واحد من الشريكني، كما تقدماخللطة والشركة، ولذلك ال يعترب كمال ا

                                                 

ْبِغي ب اْعُضُهْم عالاى ب اْعضٍ }: بدليل قوله تعاىل يف قصة داود من سورة ص( 1) ِثري ا ِمنا اخْلُلاطااِء لاي ا ، [42:ص] {واِإنَّ كا
ا أاِخي لاُه ِتْسع  واِتْسُعونا ن اْعجاة  وايلا ن ا }: ومل يكن الرجالن تريكني، لقوله ة  ِإنَّ هاذا  .[ 41:ص] {ْعجاة  وااِحدا

 .(474 – 7/470)بلغة السالك  :انظر( 2)
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ما اترتكا يف الدلو واحلوض، واملراح، والراعي والعحل، : وأما مالك فاخلليطان عنده
اترتاك اسم  وسبب اختالفهم ،واختلف أصحابه يف مراعاة بعض هذه األوصاف أو مجيعها

 بن حزم دمحمأيب اخللطة، ولذلك مل ير قوم أتثري اخللطة يف الزكاة، وهو مذهب 
 .هـا (1)(األندلسي

مذهب من رأوا أن اخللطة حتيل حكم الزكاة، ملا يف هذا  (2)(احمللى)وقد فند ابن حزم يف 
ا عنه، وحددت املقادير الواجبة وص اليت جعلت ما دون النصاب مععو  القول من خمالعة النص

 .د عن نعسه ومالهيف أعداد معينة، والقول بتأثري اخللطة ينافيها وينايف مسئولية العر 
هاا واالا تاِزُر وااِزراة  ِوْزرا ُأْخراى﴿: وقال تعاىل: قال : األنعام] ﴾واالا تاْكِسُب ُكلُّ ن اْفٍس ِإالَّ عالاي ْ

ا كاسب ا على عمرو، وجعل ملال  .[722 ومن رأى حكم اخللطة حييل الزكاة فقد جعل زيد 
 .(3)والسنة وهذا ابطل وخالف للقرآن ،أحدمها حكم ا يف مال اآلخر

فلم يقصر  (4)ومذهب الشافعي هو أوس  املذاهب القائلة بتأثري اخللطة يف حكم الزكاة
 .(5)أتثريها على اخللطة يف املاتية، بل يذهب إىل أتثريها يف الزروع والثمار، والدراهم والداننري

الزكاة يف حكم  ،وحنوها (الشركات املسامهة)وميكن أن يكون هذا القول أساس ا ملعاملة 
ملا فيه من تبسيط اإلجراءات،  (إدارة الزكاة)إذا احتاجت إىل ذلك  (معاملة تخصية واحدة)

 .وتيسري التعامل، وتقليل اجلهود والنعقات
* * * 

                                                 

 .452 - 452بداية اجملتهد صـ (1)
 .(58 – 2/57)احمللى ( 2)
 .(2/55)احمللى ( 3)
 .57املرج  نعسه صـ( 4)
 .(711 – 4/714)الروضة للنووي  :انظر( 5)
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 املبحث الثامن
 زكاة اخليل

 
 : خيل الركوب واحلمل واجلهاد ال زكاة فيها

ب أو محل األثقال أو للجهاد أمج  املسلمون على أن ما يقتنيه املسلم من اخليل للركو 
عليها يف سبيل هللا، ال زكاة فيها، سواء أكانت سائمة أو علوفة، ألهنا حينئذ مشغولة حباجة 

 .(1)صاحبها، ومال الزكاة هو املال النامي العاضل عن احلاجة
 :خيل التجارة فيها الزكاة

فعيه الزكاة، ألن على أن ما اصخذ منها للتجارة  - فيما عدا الظاهرية - كما أمجعوا
، وهي أيض ااإلعداد للتجارة دليل النماء والعضل عن احلاجة، سواء أكانت سائمة أم علوفة 

يف هذه احلالة تعد سلعة من السل  كسائر ما يباع ويشرتي من احليوان والنبات واجلماد، 
 .(2)ابتغاء الربح

 : العلوفة ال زكاة فيها
الشرط يف  نلوفة طوال العام أو أكثره ال زكاة فيها ألاملععلى أن اخليل  - أيض ا - واتعقوا

 .(3)وجوب الزكاة يف احليوان عند مجهورهم هو السوم
 : اخلالف ِف اخليل السائمة للنماء والنسل

واختلف العقهاء يف اخليل السائمة اليت يقتنيها املسلم بغية استيالدها ونتاجها، وهذا 
مل جتب فيها زكاة، لعدم إمكان االستيالد ا كلها ذكور  كلها، فلو كانت  ا  بشرط أال تكون ذكور  

                                                 

 (.4/12)بدائ  الصنائ   (1)
 .نعس املرج  (2)
 .املرج  نعسه (3)
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وكانت سائمة، فأبو حنيعة يوجب فيها الزكاة،  (1)فقط أو إاناث   وإاناث  ا منها، فإذا كانت ذكور  
حكاه ابن املنذر عن علي وابن عمر والشعيب  .فلم يوجبوا فيها تيئا. جلمهور العقهاءا خالف  

 صاحيب أيب حنيعة - والثوري وأيب يوسف ودمحم ،بد العزيزوعطاء واحلسني العبدي وعمر بن ع
ر ومالك واألوزاعي وأيب ثور وأيب خيثمة، وأيب بكر بن أيب تيبة، وحكاه غريه عن عم -

 .(2)والليث وداود
 :أدلة اجلمهور على عدم وجوب الزكاة ِف اخليل

ليس : "لنيب ملسو هيلع هللا ىلص قالأن ا: مبا جاء يف الصحيحني وغريمها عن أيب هريرة :أوال   استدلوا -7
، وهذا النعي يشمل كل فرس، سواء أكانت سائمة (3)"على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة

 .أو ذكورا ، أو مشتملة عليهما أم غري سائمة، إاناث  
د ق: "عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،عن علي ،مبا رواه أمحد وأبو داود والرتمذي :اثنيا   واستدلوا -4

 .(5)"درمه اا لرقة، من كل أربعني درمه  ، فهاتوا صدقة ا(4)ععوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق
أبن السنة العملية مل جتئ أبخذ الزكاة من اخليل، كما أخذت من  :اثلثا   واستدلوا -1

 .اإلبل والبقر والغنم: هبيمة األنعام
 .[701: التوبة] ﴾ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ُخْذ ﴿: فإذا كان القرآن قد أمر أبخذ الزكاة من األموال

 .فإن الرسول املبني للناس ما نزل إليهم، قد بني بقوله وفعله أال زكاة يف اخليل
إن يف األنعام اليت فرض هللا فيها الزكاة من املناف  ما : قالوا ،ابملعقول :رابعا   واستدلوا -2

يف ا خاص  ا يحا ، كما أن للشارع غرض  صحا ليس يف اخليل، فقياس هذه على تلك ليس قياس  
إن اإلبل تراد للدر اقتناء اخليل مين  قياسها على النعم، فإن اخليل تراد لغري ما تراد له اإلبل، ف

                                                 

أن الذكور اخلالصة : أن اإلانث اخلالصة ال زكاة فيها، ويف رواية أخرى: على املشهور عن أيب حنيعة ويف رواية عنه (1)
 (.42، 4/45: رد احملتار. )فيها الزكاة أيضا

 (.5/118)اجملموع  (2)
 .سبق صخرجيه صـ (3)
 .ا ال يقتضي سبق وجوبه مث نسخهأي تركت لكم أخذ زكاهتا، وجتاوزت عنه، وهذ: معِن ععوت: قالوا (4)
رواه تعبة وسعيان وغريمها عن  :وقال عقبه (7512)، وأبو داود وقال خمرجوه، صحيح لغريه، (7081)رواه أمحد  (5)

 .عن علي، (7202)وصححه األلباين يف صحيح أيب داود  ،(240)، والرتمذي أيب إسحاق ومل يرفعوه
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ومحل األثقال واملتاجر واالنتقال عليها من بلد إىل بلد، وأما اخليل فإمنا والنسل واألكل 
وجهاد أعدائه، وللشارع قصد أكيد يف  خلقت للكر والعر والطلب والضرب وإقامة الدين

اقتنائها وحعظها، وهلذا ععا عن أخذ الصدقة منها، ليكون ذلك أرغب للنعوس فيما حيبه هللا 
ِط ﴿: ورسوله من اقتنائها ورابطها، وقد قال تعاىل ٍة واِمْن ِرابا ُْم ماا اْستاطاْعُتْم ِمْن قُ وَّ واأاِعدُّوا ِلا

س آالت السالح واحلرب، اليت ليست فيها زكاة، ولو بلغت تيئا  جن .[20: األنعال] ﴾اخْلاْيلِ 
 .(1)ما مل تكن للتجارةا كثري  

 :مذهب أبو حنيفة وأدلته
 .وذهب أبو حنيعة إىل وجوب الزكاة يف اخليل إذا كانت سائمة

 :واحتج أبمور
اخليل لرجل أجر، " :عن أيب هريرة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ،ما رواه البخاري يف صحيحه: األول

أي لريكبها أو  - فرجل ربطها يف سبيل هللا: ولرجل سرت، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر
مث مل ينس حق هللا يف ا وتععع  ا فهي لذلك أجر، ورجل ربطها تغني   - ليحمل عليها يف اجلهاد

ألهل  - وأةأي منا - ورايء ونواءا رقاهبا وال ظهورها، فهي لذلك سرت، ورجل ربطها فخر  
  .(2)"اإلسالم فهي على ذلك وزر

إعارهتا للمضطر : هو الزكاة، ويف الظهور: أن حق هللا يف الرقاب: ووجه داللة احلديث
 .(3)وحنوه لريكبها، وعطف الظهور على الرقاب يقتضى املغايرة بينهما
 .ااملراد أن جياهد هب: واختلف اجلمهور يف تعيني هذا احلق يف رقاهبا فقال بعضهم

املراد اإلحسان إليها والقيام بعلعها وسائر مؤنتها، واملراد بظهورها إعارهتا للمضطر  :وقيل
 .(4)لريكبها، أو إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، والظهور ليست حمل زكاة ابإلمجاع

                                                 

 (.208، 4/209)ري يف فقه الزيدية املقارن الروض النضري ترح جمموع العقه الكب (1)
 .عن أيب هريرة ،(891)، ومسلم يف الزكاة (4117)رواه البخاري يف املساقاة : متعق عليه (2)
 (.2/744)املرقاة  :نظرا (3)
 .العثمانية. ط ،(2/779)، ونيل األوطار (5/449)احمللى  :انظر (4)
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يف كل فرس سائمة دينار أو عشرة : "عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ،ما روى عن جابر: الثاين
إنه ال يقوى على معارضة : أخرجه الدارقطين والبيهقي وضععاه، وهلذا قال اجلمهور .(1)"راهمد

 .(2)"ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة: "حديث النعي الصحيح
على اإلبل، فكالمها حيوان انم ينتع  به، وقد حتقق فيه ترط الزكاة وهو القياس : الثالث

فرق بني اخليل وغريها من هبيمة األنعام، فلكل حيوان مزااي  السوم، ومل يعتد مبا يقال من
 .تعضله على غريه، وبني اإلبل والغنم فروق كثرية، وم  هذا يف كليهما الزكاة

وتلك هي النماء،  ،أن علة إجياب الزكاة يف املال معقولة وليست تعبدية: وهو بذلك يرى
 .ه، حى ال نعرق بني متماثلنيفإذا حتققت العلة وجب تعدية احلكم إىل ما وجدت في

 .ما جاء عن الصحابة مهنع هللا يضر، مما يؤيد هذا القياس ويشد أزره: الراب 
م اخليل و   قَ رأيت أيب يُـ : روى الطحاوي والدارقطين إبسناد صحيح إىل السائب بن يزيد قال

 .(3)ويدف  صدقتها إىل عمر بن اخلطاب
ابتاع عبد الرمحن أخو يعلى من رجل : أمية قالعبد الرزاق والبيهقي عن يعلى بن وأخرج 

غصبين : فندم البائ ، فلحق بعمر، فقال( انقة تابة)أنثى مبائة قلوص ا من أهل اليمن فرس  
إن اخليل : يل، فكتب عمر إىل يعلى أن احلق يب، فأاته، فأخربه اخلرب، فقالا يعلى وأخوه فرس  

تاة وال أنخذ من : فنأخذ من كل أربعني تاة. يبلغ هذاا لتبلغ هذا عندك؟ ما علمت أن فرس  
  .(4)دينارا  ا خذ من كل فرس دينارا ، فضرب على اخليل دينار  ! ؟اخليل تيئا  

أنه كان أيي : أن السائب بن يزيد أخربه ،وروى ابن حزم بسنده إىل ابن تهاب الزهري
 .(5)اخليل وكان عثمان ابن ععان يصدق :عمر بن اخلطاب بصدقات اخليل، قال ابن تهاب

                                                 

تعرد به غورك عن جععر وهو : وقال عقبه (4078)قطين يف الزكاة ، والدار (1225)رواه الطرباين يف األوسط  (1)
 . (2/407)البيهقي يف الزكاة  وكذا ،ضعيف جدا ومن دونه ضععاء

 .سبق صخرجيه صـ (2)
 (.4/158)نصب الراية  :نظرا، و (1020)الزكاة  يف رواه الطحاوي يف ترح معاين اآلاثر  (3)
 .، كالمها يف الزكاة(2/778)، والبيهقي (2998)الرزاق رواه عبد  (4)
 .سبق صخرجيه صـ (5)
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أي عشرة  ،أنس بن مالك أن عمر كان أيخذ من العرس عشرة، ومن الرباذين مخسةوعن 
وممن كان يرى رأي عمر من الصحابة العقيه األنصاري زيد بن  ،(1)"دراهم ومخسة دراهم

ليس على الرجل يف عبده وال : "اثبت، فقد تنازع العلماء يف زمن مروان بن احلكم يف احلديث
عجبا من : فقال أبو هررة ،ما تقول اي أاب سعيد؟: فقال مروان لزيد بن اثبت ."فرسه صدقة

صدق : ما تقول اي أاب سعيد؟ فقال زيد: وهو يقول ،مروان، أحدثه حبديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ؟كم: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إمنا أراد به فرس الغازي، فأما اتجر يطلب نسلها فعيها الصدقة،

  .(2)يف كل فرس دينار أو عشرة دراهم: قال
سألت ابن عباس عن اخليل، : قال سعن طاو  ،وروى ابن زجنويه يف كتاب األموال بسنده

ومعهومه يدل على أن  ،(3)"ليس على فرس الغازي يف سبيل هللا صدقة: "أفيها صدقة؟ فقال
 .غريه فيه صدقة

يف اخليل السائمة اليت : "من التابعني قالالنخعي وإىل مثل رأي عمر وزيد ذهب إبراهيم 
فيكون يف   ،أو عشرة دراهم، وإن تئت فالقيمةا يطلب نسلها، إن تئت يف كل فرس دينار  

وعن محاد بن  ،(4)أخرجه دمحم يف اآلاثر، وروى حنوه أبو يوسف" كل مائيت درهم عشرة دراهم
  .(5)ويف اخليل الزكاة: أيب سليمان قال

                                                 

 .(5/442)احمللى  (1)
 (. 4/158)نصب الراية ( 2)
 .(7/455) الدراية يف صخريج أحاديث اهلدايةإسناده  وصحح، (7919)ابن زجنوية يف األموال رواه  (3)
 (.7/158)ب الراية صن (4)
 (.2/712)نيل األوطار : انظر (5)
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  :ملقدار الواجب عند أيب حنيفةالنصاب وا
الدر )معينا ، وهلذا قال صاحب  أنه مل يقدر يف اخليل نصااب  : املشهور عن أيب حنيعة

. (1)األصح ال، لعدم النقل ابلتقدير ؟هلا نصاب مقدر أم الهل  :مث عند اإلمام :(املختار
ولعل التقدير  ،(2)مخس: ثالث، وقيل: وقيل: ونقل ابن عابدين يف حاتيته عن القهستاين

على اإلبل، وألن املعهوم من الشارع أنه جعل ما دون ا خبمس هو األقرب واألرجح، قياس  
 .فأععى ما دون مخس إبل، ومخس أواق، ومخسة أوسق ،قليال  ا اخلمسة عدد  

إن كانت من أفراس العرب : أما مقدار الواجب، فقد ذكر ابن عابدين عن اإلمام قوله
( 400)كل واحدة دينارا ، وبني أن يقومها ويعطى عن كل مائيت درهم خري بني أن يدف  عن  

 .(3)وإن كانت من أفراس غريهم قومها ال غري - يعين رب  العشر - دراهم( 5)مخسة 
  :تعقيب وترجيح

مل ينف الزكاة عن اخليل نعيا  ،أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: والذي أراه بعد عرض املذهبني أبدلتهما
ليس على املسلم يف عبده وفرسه : "صرحيا ، وحديث أيب هريرة ما مل يوجبها إجيااب  صرحيا، ك

ال يدل إال على فرس اإلنسان لركبوه وجهاده كما روى عن زيد بن اثبت، وكما صح  ."صدقة
يشعر أنه عبده الذي خيدمه وفرسه الذي يركبه  ،"عبده وفرسه: "ذلك عن ابن عباس، فقوله

على إجياب الزكاة فيما  - فيما عدا الظاهرية - ى هذا إمجاع العقهاءوجياهد عليه، ويدل عل
 .اصخذ للتجارة من اخليل والرقيق، ومل يقف ظاهر هذا احلديث دون هذا القول

إىل التمسك بظواهر النصوص وقد اتتهر بني الصحابة  أما أبو هريرة هنع هللا يضر فقد كان أميل
 .لعقه كزيد وابن عباس، وسبحان من وزع املواهبابحلعظ الذي يندر مثله، ومل يشتهر اب

: ل الدارقطينفقد قا ،"قد ععوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق" :وأما حديث علي
قد : "اديث يعتد برأيه، على أن قولهوالدارقطين خبري بعلل األح .الصواب وقعه على علي

                                                 

 (.4/42)حاتيته رد احملتار الدار املختار و  (1)
 (.4/45)رد احملتار ( 2)
 .(4/45)رد احملتار ( 3)
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.. بب من األسبابلس (1)قد يدل على أن األصل وجوهبا مث جتاوز عنه ،"ععوت لكم عنها
. رمبا ألن احلاجة إليها كانت ماسة يف ذلك العصر للجهاد والرابط، وكانت هي أعظم عدة له

 .ورمبا ألهنا مل تكن ثروة منتشرة يف بالد العرب
وعلى كل حال، فإن السكوت عن إجياب الزكاة فيها بلعظ صريح ال يدل على عدم 

ود العضة ابلنص الصريح، ومل يصح عنه يف الوجوب جزما ، فقد أوجب النيب الزكاة يف نق
الذهب مثل ذلك، ألن معظم نقودهم كانت فضة، فإذا عرف حكمها عرف حكم الذهب 

 .ألن منافعها ومقاصدمها متعقة. ابلقياس عليها
وقصة عمر م  يعلى بن أمية هلا يف نظري أمهية ابلغة يف ابب الزكاة، فقد دل تصرف 

ولالجتهاد مسرحا ، وأن أخذ النيب ملسو هيلع هللا ىلص الزكاة من . اس فيها مدخال  عمر هنع هللا يضر على أن للقي
بعض األموال ال مين  من بعده أن أيخذوها من غريها مما ماثلها، وأن أي مال خطري انم جيب 

 .أيض افيه صخض  لالجتهاد  أن يكون وعاء للزكاة، وأن املقادير فيما ال نص
ذه القصة أبن ذلك اجتهاد من عمر، فال يكون حجة، هذا وقد أجاب اجلمهور عن ه

على أنه روى عنه أنه إمنا أمرهم بذلك حني طلبوا هم دف  الزكاة عن اخليل خمتارين، فقد روى 
ورقيقا ، حنب أن يكون لنا  خيال  : إننا قد أصبنا أمواال  : من أهل الشام جاءوا فقالواا أن انس  

ي قبلي فأفعله، واستشار أصحاب دمحم صلى هللا عليه اما فعله صاحب: فيها زكاة وطهور، قال
 .(2)هو حسن إن مل تكن جزية راتبة يؤخذون هبا من بعدك :وسلم، فقال علي

أن هذه الواقعة اليت كانت م  أانس من أهل الشام كانت قبل الواقعة : والذي يبدو لنا
ا عظيم  ا قيمته مبلغ  تبلغ األخرى اليت حدثت ألانس من اليمن، فقد بدا لعمر أن من اخليل ما 

وهي مقدار )أأنخذ من أربعني تاة : من املال فكيف خيلو مثل هذا من الزكاة؟ وقال كلمته
 وال أنخذ من اخليل تيئا ؟ ( ةيهني ابلنسبة للبالد الرعو 

                                                 

إىل أن األصل يف كل مال أن تؤخذ منه ا أي تركت وجتاوزت عن أخذ زكاهتما، مشري  : ععوت: قال الطييب( 1)
 (.2/728)املرقاة . وفيه إمياء إىل أن األمر معوض إليه عليه الصالة والسالم: قال القاري. اهـ الزكاة

البيهقي ، و وصححه ،(7/200)احلاكم و ، (4047)والدارقطين ، إسناده صحيح: وقال خمرجوه، (94)رواه أمحد  (2)
  .عن عمر اخلطاب ،رجاله ثقات(: 2114)قال اهليثمي يف اجملم  و ، ثالثتهم يف الزكاة، (2/400)
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أن يععل تيئا مل يععله ا وأنه يف األوىل كان مرتدد   ،أن هذه القصة بعد تلك: فاملعقول
بكر، وهلذا استشار الصحابة وأتار على عليه برأيه، على ما فيه من حتعظ الرسول وال أبو 

 .تديد
ولكنه يف هذه القصة مل يستشر أحدا ، بل كون رأيه بعد ما رأى ومس ، وأمر الوايل من قبله 

 .على اليمن أن أيخذ من كل فرس دينارا  
شرائية للدينار صختلف والذي أراه أن التزام الدينار عن كل فرس ليس بالزم، فإن القوة ال

من بلد إىل بلد، ومن عصر إىل عصر، فرمبا كان الدينار عن العرس يف بعض البالد تيئا 
 .اتفها ، ورمبا كان يف بعضها اآلخر تيئا ابهظا  

وأيب حنيعة من تقومي اخليل ودف  رب  عشر  النخعيعن  يواألوىل ابلنسبة لعصران ما رو 
يف زكاة ا يف زكاة النقود والتجارة، وتقريب  ا الشرع حتديد   قيمتها، ورب  العشر نسبة اعتربها

ويف كل ثالثني من  ،األنعام، فإن يف كل أربعني من اإلبل بنت لبون، ويف كل مخسني حقة
فالنسبة الوسطى هي  ،وصغارا  ا ويف كل أربعني مسنة، وذلك ألن فيها كبار   ،البقر تبي  أو تبيعة

تاة، فلكثرة الصغار فيها عادة، وهي تعد : يف كل مائة وأما جعل نصاب الغنم. رب  العشر
 .من قبل بيناهعليهم، وال تؤخذ منهم كما 

ما قلته من قبل يف التعليق على ما جاء من خالف طعيف يف كتب : والذي أرجحه هنا
إىل ا أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ترك ذلك قصد  : الصدقة، وكما يف حتديد نصاب البقر، واخلالف يف ذلك

ويلزم  ،فهو إمنا قال ذلك بوصعه إماما أيمر وينهي.. التوسعة على األمة، وأوىل األمر فيها
ملا تقتضيه مصلحة األمة وامللة يف ذلك الوقت، وقد اقتضى الوقت حينا الععو ا ويععو، وفق  

 .عن صدقة اخليل
 بوة وما يقوله بوصف اإلمامة؟ولكن كيف السبيل إىل متييز ما يقوله النيب ملسو هيلع هللا ىلص بوصف الن

ا إن حتقيق ذلك ومتييزه إمنا يكون مبعرفة قرائن األحوال، وأن يكون موضوع احلديث أمر  
يتعلق بشئون الدولة السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو اإلدارية وحنوها، ومما ا مصلحي  

ذكور الختالف يدل على اعتبار وصف اإلمامة وجود نص آخر أو نصوص صخالف النص امل
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مكاهنا أو زماهنا أو حاهلا عن النص اآلخر، مما يشهد أنه روعي فيه مصلحة جزئية وقتية 
 .خاصة، ومل يقصد به تشري  أبدى عام

فله  من قتل قتيال  : "حول حديث (اإلحكام)ذكره اإلمام القرايف يف كتابه  مثال ذلك ما
فال جيوز ألحد أن خيتص بسلب إال .  ابإلمامةهذا تصرف منه ملسو هيلع هللا ىلص: قال مالك ،(1)"سلبه

والذي أدى مبالك إىل ذلك  ،إبذن اإلمام يف ذلك قبل احلرب، كما اتعق من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 :أمور ذكرها القرايف

 .آية تقسيم الغنيمة، ومعارضتها هلذا احلديث -7
 .إفساد نيات اجملاهدين إذا صار ذلك مبدأ -4
 .(2)حلال اليت قيل فيها هذا احلديث، حيث قيل ترغيبا يف القتالداللة قرينة ا -1

عن النيب صلى هللا  يأعلم أن ما رو ) :(احلجة البالغة)سالم الدهلوي يف وقد قال تيخ اإل
 : عليه وسلم ودون يف كتب احلديث على قسمني

ُكُم الرَّ ﴿: وفيه قوله تعاىل. ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة: أحدمها ُسوُل فاُخُذوُه واماا واماا آَتا
 .إخل... ومنه علوم املعاد، وعجائب امللكوت. [1: احلشر] ﴾ن اهااُكْم عاْنُه فاانْ ت اُهوا

إمنا أان بشر، إذا أمرتكم بشيء : "ما ليس من ابب تبليغ الرسالة، وفيه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: واثنيهما
فمنه الطب، ومستنده  .(3)"أان بشر من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإمنا

التجربة، ومنه ما فعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص على سبيل العادة دون العبادة، وحبسب االتعاق دون 
ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من األمور الالزمة جلمي  : إىل أن قال... القصد

وقد محل كثري من ... يوش، وتعيني الشعاراألمة، وذلك مثل ما أيمر به اخلليعة من تعبئة اجل
 .هـا (4)("من قتل قتيال فله سلبه" :األحكام عليه، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 .أيب قتاده األنصاري ، عن(7157)مسلم ، و (2144)البخاري يف املغازي رواه : متعق عليه (1)
 .709 - 702األحكام للقرايف صـ :نظرا (2)
 .عن راف  بن خديج ،(4124)العضائل مسلم يف رواه  (3)
اإلسالم عقيدة وتريعة للشيخ تلتوت القسم الثالث حبث : ، وانظر كذلك(414، 7/417)حجة هللا البالغة  (4)

 .خلا ،(السنة تشري  وغري تشري )
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إن القاتل ال يستحق سلب : قال املالكية ، فلهذا(1)"ا ميتة فهي لهمن أحيا أرض  : "ومثله
ال جيوز : املعركة أو فيها، وكذلك قال احلنعية القتيل إال إذا قال اإلمام مثل قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص قبل

 .(2)إحياء األرض إال إبذن اإلمام
يدخل يف هذا القسم، فقد قصد  - إن صح - عن صدقة اخليلأن ععوه ملسو هيلع هللا ىلص : وعندي

 وهي التشجي  على اقتناء اخليل، وركوهبا للجهاد، ويدل على هذا ،به مصلحة جزئية حينئذ
 :للزكاة يف اجلملة ما قالا فلو مل تكن من األموال اليت تصلح متعلق   ."لكم قد ععوت: "لعظ
ألن الععو والتجاوز إمنا يكون فيما يستحق أن يطلب، فعيه إمياء إىل  ."قد ععوت لكم عنها"

وكذلك أئمة العدل من بعده هلم أن ينظروا  - كما قال بعض العلماء - أن األمر معوض إليه
 .أو ععوا   على ما تقتضيه املصلحة العامة، إجيااب  يف مثل زكاة اخليل 

وتدر ثروة على أصحاهبا رمبا كانت  ،فإذا كانت يف بعض البالد تتخذ للنماء والكسب
أن أيخذ زكاهتا حى ال يعرق بني : أعظم وأهم من ثروة اإلبل، فمن حقه، بل من واجبه

 .األغنياء، فيأخذ من بعضهم، ويدع بعضهم بال مسوغ للتعرقة
وهذا هو التعسري املقبول ألخذ عمر الزكاة منها، إن صح أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ععا عنها، وهللا 

 .أعلم

                                                 

، (7118)إسناده صحيح على ترط الشيخني، والرتمذي يف األحكام : وقال خمرجوه، (72212)رواه أمحد  (1)
 .عن جابر بن عبد هللا، (5404) إحياء املواتابن حبان يف حديث حسن صحيح، و : وقال

للقرايف، السؤال اخلامس والعشرين وجوابه  (اإلحكام يف متييز العتاوى من األحكام): نظر يف تعصيل ذلك كتابا (2)
ونظائر هذه املسألة كثري يف )": من قتل قتيال فله سلبه"، وقد قال يف ختام البحث بعد مسألة 709 - 92صـ

 .709صـ .هـا (ا للمجتهدينا حسن  ا ومدرك  ا كثري  الشريعة، فتعقده جتده، وجتد فيه علم  
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 املبحث التاسع
 احليوانت السائمة غري اخليل

 
وهذا املبحث هو جواب . بقى هنا مبحث آخر ال بد منه لنعرغ من زكاة الثروة احليوانية

سيموهنا يا من احليواانت، ا أو أنواع  اكتشف البشر نوع  ذا ما احلكم فيما إ: عن هذا السؤال
 ويتخذوهنا للنماء والكسب من ورائها؟

أنستطي  أن ندخلها يف وعاء الزكاة، ما دخلت اخليل م  اإلبل والبقر والغنم؟ أم نقف 
ابلثروة احليوانية عند هذه األربعة؟ فإذا عرف بعض الشعوب حيواانت سائمة كالبغال والوعول 

  .وها مل جند يف الشريعة ما يسوغ إجياب زكاة فيهاوحن
دمحم أبو زهرة وعبد الوهاب خالف وعبد الرمحن حسن، : لقد عرض تيوخنا األساتذة

طوا من اخلرب الذي ثبت عن عمر أنه يسوغ لنا بهلذا املوضوع يف حبثهم عن الزكاة، فاستن
 .صوص هلا علة تقبل التعديةالقياس يف أمر الزكاة، فليست نصوصها غري معللة، بل هي ن

وقد عداها العاروق عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر، فأوجب يف اخليل الزكاة لتحقق العلة وهي 
مل يقيسوا ومل يعرضوا زكاة يف  نوتبعه يف قياسه تيخ فقهاء القياس أبو حنيعة هنع هللا يضر والذي ،النماء

 زكاة النعم النماء فقط، بل اعتربوا م  النماء  اخليل، قرروا ما قرروا، ألهنم مل يعتربوا العلة يف
 وال يصح قياسها على النعم، ألهنا: كوهنا مباحة األكل، وينتع  بدرها، ولذا قال صابح املغين

فلم يعترب اجلمهور النماء . هاا وينتع  بدرها وحلمها ويضحى جبنسيكمل مناؤه - أي النعم -
 . فقط

عترب النماء هو العلة، وتبعه أبو حنيعة، فيصح ابلتخريج وإذا كان اخلليعة عمر قد ا): قالوا
عى يف كأل تتخذ للنماء، وتر إن الزكاة جتب يف كل احليواانت اليت : على هذا املنهاج أن نقول

من الذهب، فإنه يكون فيها الزكاة  نصاب، وهو ما قيمته عشرون مثقاال  مباح، وبلغت ال
 .مبقدار رب  العشر
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هب، ألن سيدان عمر أجاز النظر إىل القيمة يف زكاة اخليل، والقيمة وتقديران النصاب ابلذ
 .(1)(اآلن تقدر ابلذهب

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حني سئل عن احلمر، مل ينف : تنا األجالءومما يؤيد ما ذكره أساتذ
ية اجلامعة ما أنزل هللا على فيها تيئا إال هذه اآل: "صرحيا ، بل قالا وجوب الزكاة فيها نعي  

ر ا ي اراُه ﴿: العاذة ي ْ ْن ي اْعماْل ِمثْ قاالا ذارٍَّة خا ، 1: الزلزلة] ﴾واماْن ي اْعماْل ِمثْ قاالا ذارٍَّة شارًّا ي اراهُ  *فاما

9]"(2). 
كما يدل على اعتبار نسبة رب  العشر ما جاء يف حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن 

 ".يف كل أربعني بنت لبون: ل إبل سائمةيف ك: "أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: جده
فيما جاءت به األحاديث األخرى فيما زاد على مائة وعشرين من  أيض اوهذا مراعى 

: ويف البقر يف كل أربعنيحقة، : اإلبل، فعي كل أربعني منها بنت لبون، ويف كل مخسني
 .تبي  أو تبيعة: مسنة، ويف كل ثالثني

حليواانت السائمة اليت تتخذ بقصد النماء واالستيالد أما إجياب الزكاة يف كل ا: أقول
والكسب من وراءها، فهو اجتهاد صحيح، مبناه على القياس الذي نؤمن إبعماله يف وعاء 

فيدخل يف ذلك البغال والوعول وغريها، وكذلك . حى ال نعرق بني مال انم وآخر. الزكاة
 .تقدير الواجب برب  العشر من قيمتها

ف فيه تيوخنا فهو تقدير نصاب احليواانت بنصاب النقود وهو عشرون أما الذي أخال
 .ا كما سيأيجرام   (95)وهي ، من الذهب مثقاال  

وجبت فيها الزكاة،  - أي عشرين مثقاال   - نقداي   فإذا بلغت قيمة الثروة احليوانية نصااب  
 .وإال فال

نبني ذلك يف نصاب وال اعرتاض يل على التقدير ابلذهب فهو الواجب اآلن، كما س
 .النقود يف العصل اآلي

                                                 

 .421، 422الدورة الثالثة صـ: حلقة الدراسات االجتماعية (1)
 .، عن أيب هريرة(891)، ومسلم يف الزكاة (2821)لبخاري يف التعسري ارواه : متعق عليه (2)
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لنصاب النقود، وهو مبين على ما  ولكن خاليف إمنا هو جعل نصاب احليوان مساواي  
. درهم (400)من الغنم كانت تساوي  (20)من اإلبل والـ (5)نقلناه عن املبسوط من أن الـ

 (40)تقومي الشاتني بـ وقد رأينا كيف تعقبه ابن اهلمام وابن جنيم مبا ثبت يف الصحيح من
 .درهم، أي ضعف نصاب النقد (200)تاة تساوي  (20)ا، فالـدرمه  

فليكن ذلك على أساس اعتبار  ،فإن كان والبد من اعتبار نصاب النقود أصال هنا
نصاب احليواانت ضعف نصاب النقود، فإن ملك النقود جيعل اإلنسان أقدر على التصرف 

 .ذا قلل الشارع يف نصاهبا ما مل يقلله يف السوائم، كما سيأيمن ملك احليواانت وحنوها، وهل
 .أن نضبط نصاب احليواانت النامية أبمرين: على أن الذي أختاره هنا

أال يقل عددها عن مخسة؛ ألننا رأينا الشارع ال يوجب زكاة فيما دون مخس من  -7
اق من النقود العضية، اإلبل، وال فيما دون مخسة أوسق من احلبوب، وال فيما دون مخس أو 
  .فدل على أن اخلمسة يف نظر الشارع أقل األعداد املعتربة يف إجياب الزكاة

 .أن تساوي قيمتها قيمة مخس من اإلبل أو أربعني من الغنم يف أوسط البالد وأعدهلا -4
 :واعتبار القيمة ابإلبل والغنم أوىل من اعتبار ابلنقود ألمرين

حسب األحوال االقتصادية وغريها، ا ثبات لتغري قوهتا الشرائية، أن قيمة النقود ليس هل -أ
 .وال نصعها واحد   تساوي حيواان   ال - كاآلن - يف وقت فقد تصبح العشرون مثقاال  

أوىل من  - منصوص عليه - أن قياس نصاب حيوان على نصاب حيوان مثله -ب
  .قياسها على نصاب من جنس آخر كالنقود
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 املبحث العاشر
 دئ عامة من مباحث هذا الفصلمبا

 
ورمبا ظن بعض املتعجلني أن  .لقد أطلنا بعض اإلطالة يف احلديث عن زكاة الثروة احليوانية

املوضوع ال يستحق هذا كله، فلم تعد احليواانت عماد الثروة كما كانت عند العرب يف عصر 
 .النبوة واخلالفة

 : ولكننا أطلنا هنا لسببني
سه فصل يف زكاة املواتي، وذكر فيها من املبادئ واألحكام ما مل أن الشارع نع: األول

 .يعصل يف غريها
أن هذه اإلطالة النسبية جعلتنا نقف على عدة مبادئ هامة، نستطي  أن نعيد : الثاين

 .ومعرفة أحكامها وأسرارها ،منها يف جتلية حقيقة الزكاة
  .فمن هذه املبادئ اهلامة

هي نظام حكومي، تتوىل الدولة املسلمة اإلتراف  - ادةوإن كانت عب - أن الزكاة -7
 .على تنعيذه، ومن هنا كان إرسال السعاة واملصدقني ألخذ املواتي الواجبة من أرابهبا

 فرض الزكاة على رعاية العقراء من جهة، ورعاية أرابب املال من جهة أن مبِن -4
 ،الشارع أبخذ الوسط ورفض املعيبوهلذا أععى املال القليل من إجياب الزكاة، وأمر . أخرى

 .وغري ذلك
يف إسقاط الواجب أو صخعيعه، وهلذا ذهب مجهور األئمة إىل ا أن للكلعة والنعقة أثر   -1

 .سقاط الزكاة عن احليواانت املعلوفة أكثر العام؛ ألن زايدة كلعتها تذهب مبا أيي من منائهاإ
هة االستعمال واالنتعاع الشخصي أن انتقال املال النامي من جهة النماء إىل ج -2

واجلر  والسقييسقط عنه الزكاة، كما هو رأي اجلمهور يف البقر واإلبل اليت تستعمل يف احلرث 
 .وحنوها ال يف الدر والنسل
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دون نظر إىل األفراد  (تخصية معنوية) أن الشريعة عرفت معاملة الشركات ابعتبارها -5
الزكاة، كما هو رأي اجلمهور يف اخللطة يف املواتي،  يفا املشرتكني، ورتبت على ذلك أحكام  

 .وكما هو رأي الشافعية يف اخللطة يف كافة األموال
وهلذا هنى  ،(ومثلها إابحة احملرمات)أن الشرع جاء إببطال احليل إلسقاط الواجبات  -2

 .النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن جيم  املال أو يعرق خشية الصدقة
يف ابب الزكاة، ألن أحكامها معللة، وعللها تقبل التعدية، وهلذا  أن للقياس مدخال   -1

أخذ عمر العاروق الزكاة من اخليل، ورجحنا أخذ الزكاة من كل احليواانت النامية السائمة، 
 .لوجود العلة ،ولو مل تعرف يف عهد النبوة واخلالفة

اإلمامة والرايسة لألمة، وهذا مما  أن بعض ما يشرعه النيب ملسو هيلع هللا ىلص إمنا يشرعه بوصعه -9
 .ينبغي معرفته ومتييزه، وبه فسران بعض االختالف الطعيف يف كتب النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكتب خلعائه

أن نصاب احليوان يف الزكاة ضعف نصاب النقود، وهلذا جاء يف الصحيح تقدير  -8
 (400)، م  أن نصاب الدراهم درهم (200)الشاتني بعشرين درمها ، فتكون قيمة األربعني 

 .مائتان ابإلمجاع
وليست ذات تصاعد معكوس   ،ضريبة نسبية - حى يف الثروة احليوانية - أن الزكاة -70

وما جاء من صخعيف النسبة يف زكاة الغنم فلحكمة خاصة . كما فهم ذلك بعض املعاصرين
 .ترحناها يف موضعها

كما هو واضح يف زكاة   .رب  العشر ابلتقريب أن القدر الواجب يف زكاة احليوان هو -77
وهبذا تتعق زكاة . اإلبل والبقر، وكما هو معهوم على ضوء ترحنا لقلة املأخوذ من زكاة الغنم

فهذا هو . ابملائة (%4.5)هو ا ويف أن ما يؤخذ منها مجيع   ،احليوان وزكاة النقود والتجارة
 .الزكاة يف رأس املال (سعر)

وذة من هذا العصل عن الثروة احليوانية، وهي جديرة أن تنععنا إن كل هذه املبادئ مأخ
 .تاء هللا يف العصول التالية
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 الفصل الثالث
 زكاة الذهب والفضة

 
الذهب والعضة معدانن نعيسان انط هللا هبما من املناف  ما مل ينط بغريمها من املعادن، 

 .على اصخاذمها نقود ا وأمثاان  لألتياءولندرهتما ونعاستهما أقدمت أمم كثرية منذ عهود بعيدة 
ومن هنا نظرت الشريعة إليهما نظرة خاصة، واعتربهتما ثروة انمية خبلقتهما، وأوجبت 

وكذلك إذا اصخذا أواين أو حتع ا  - أي سبائك وقطع ا غري مضروبة - فيهما الزكاة نقود ا أو ترب ا
 .أو متاثيل أو حلي ا للرجال

ذا ُحلي ا  .يتزين به النساء، فلها حكم آخر اختلف فيه فقهاء اإلسالم أما إذا اصخ 
 :وهلذا نعصل زكاة الذهب والعضة يف مبحثني

 .زكاة النقود وما يعترب هلا من تروط: املبحث األول
 .زكاة احللي والتحف وما فيها من خالف وتعصيل: املبحث الثاين

* * * 
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 املبحث األول
 زكاة النقود

 
 :د وأطوارهامتهيد ِف وظيفة النقو 

مل يعرف اإلنسان البدائي النقود، وإمنا كان الناس يتبادلون السل  بعضها ببعض بطريقة 
اليت هبا يتنازل كل من املتبادلني لآلخر عن سلعة تزيد على حاجته، يف مقابل  (املقايضة)

 .حصوله منه على سلعة حيتاج إليها
حمدود، ملا يشتمل عليه من بطء  غري أن أسلوب املقايضة ال يصلح إال يف جمتم  بدائي

يف املعاملة، وما يقتضيه من إسراف يف الوقت واجلهد، وما يلزمه من تروط وتعقيدات حى 
عما يتبعه من اضطراب قيم األتياء، حيث ال يكون هلا مقياس اثبت  تتم املبادلة، فضال  

للسل ،  د بديال  استعمال النقو  - فيما هداه - معروف، فكان مما هدى هللا اإلنسان إليه
كم إليه يف تقومي األتياء واملناف  واجلهود، وتيسري تا حيووسيط ا للتعامل، ومعيار ا اصطالحي  

 .(1)التبادل والتعامل بني الناس
يف أطوار عدة، حى انتهت إىل طور  - منذ اصخذها اإلنسان - وقد تدرجت النقود

للذان أودع هللا فيهما من اخلصائص املعادن النعيسة، وخباصة الذهب والعضة، املعدانن ا
 .(2)واملزااي الطبيعية ما مل يودعه يف غريمها

 :عصر البعثة احملمديةِف  النقود املتداولة

                                                 

الطبعة اخلامسة، وكتاب  ،722 – 720للدكتور على عبد الواحد وايف صـ (االقتصاد السياسي)كتاب   :انظر( 1)
 .75 - 77النظم النقدية واملصرفية للدكتور عبد العزيز مرعى صـ

قبوهلما للصدأ والتآكل، وثبات قيمتهما نسبي ا، وجتانسهما يف كل البيئات ثباهتما على حاهلما، وعدم : من ذلك( 2)
واجلهات، وإمكان جتزئتهما إىل أجزاء صغرية م  بقاء القيمة النسبية لألجزاء، وصعوبة الغش فيهما لسهولة متييز 

راج  كتاب  .ستخراجالزائف مبجرد الرؤية ومساع الرنني، ومتانتهما، ووجود كميات منهما كافية تزيد بتوايل اال
 .71 - 75النظم النقدية واملصرفية صـ
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 ،(داننري)كان العرب يتعاملون هبذين النقدين، الذهب يف صورة   ملسو هيلع هللا ىلصوحني بعث الرسول 
إليهم من املمالك الكبرية اجملاورة، كانت ، وكانت هذه النقود ترد (دراهم)والعضة يف صورة 
ترد يف األغلب من بالد الروم البيزنطيني، وكانت النقود العضية  (الداننري)النقود الذهبية 

ترد من داير العرس، وكانت هذه الدراهم خمتلعة األوزان، ما بني كبار وصغار،  (الدراهم)
ا، بل وزان  كأهنا قط  أو وخعاف وثقال، وهلذا مل يكن أهل مكة يف اجلاهلية يت عاملون هبا عد 

 (74)سبائك غري مضروبة، وكانت هلم أوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم، ومنها الرطل وهو 
 - نصف األوقية - اثنا عشر أوقية، واألوقية وهي أربعون درمه ا، والنش وهو عشرون درمه ا

 .(1)والنواة وهي مخسة دراهم
وفرض  ،(3)"امليزان ميزان أهل مكة: "وقال ،(2)أهل مكة على ذلك كله ملسو هيلع هللا ىلصوقد أقر النيب 

ا  من الذهب زكاة األموال يف الدراهم والداننري كما سيأي، وبذلك اعترب كال   والعضة نقد 
ترعي ا، ورتب عليهما أحكام ا كثرية، بعضها يتصل ابلقانون التجاري واملدين كما يف الراب 

لق ابألحوال الشخصية كما يف املهر، وبعضها يرتبط بقانون العقوابت، والصرف، وبعضها يتع
كما يف نصاب قط  يد السارق، وكما يف الدايت، وبعضها يدخل يف القانون املايل كما يف 

 .الزكاة
 :أدلة وجوب الزكاة ِف النقود

 .وجوب الزكاة يف النقود اثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع
ا الَِّذينا آماُنوا ِإنَّ كاِثري ا ِمنا اأْلاْحبااِر ﴿:  سورة التوبةأما الكتاب فقوله تعاىل يف أاي ُّها َيا

با واالرُّْهبااِن لاياْأُكُلونا أاْمواالا النَّاِس اِبْلبااِطِل واياُصدُّونا عاْن ساِبيِل اّللَِّ واالَِّذينا ياْكِنُزونا الذَّها 
اٍب أالِيٍم وااْلِفضَّةا واالا يُ ْنِفُقون اهاا ِف ساِبيِل اّللَِّ  ِر ( 34) ف اباشِ ْرُهْم ِبعاذا هاا ِف نا ي اْوما َُيْماى عالاي ْ

                                                 

 .ضمن كتاب النقود العريب نشر األب أنستاس الكرملي ،وما بعدها 45انظر رسالة النقود للمقريزي صـ( 1)
 .10املرج  السابق صـ( 2)
/ 5)البدر املنري ، وصححه ابن امللقن يف (4540)، والنسائي يف الزكاة (1120)رواه أبو داود يف البيوع ( 3)

(. 111/ 4)، وصح حه ابن حبان، والدارقطين والنووي، وابن دقيق العيد، كما ذكر احلافظ يف التلخيص (524
  .، عن ابن عمرم7885هـ،7272األوىل . مؤسسة قرطبة، ط
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ُتْم  ن اْزُُتْ أِلانْ ُفِسُكْم فاُذوقُوا ماا ُكن ْ ا ماا كا جاهانَّما ف اُتْكواى ِِباا ِجبااُهُهْم واُجُنوبُ ُهْم واظُُهورُُهْم هاذا
 .[15، 12: التوبة] ﴾تاْكِنُزونا 

هلل تعاىل إمجاال ، ويف حق ا  عيد الشديد على أن يف الذهب والعضةفنبهت اآليتان هبذا الو 
إمياء إىل أن املراد ابلذهب والعضة نقودمها، ألهنا هي املعدة لإلنعاق،  ،﴾واالا يُ ْنِفُقون اهاا﴿: قوله

ألن الضمري  ؛(وال ينعقوهنما)، بدل ﴾واالا يُ ْنِفُقون اهاا﴿: واآللة املباترة له، ويؤكد ذلك قوله
 .د عليهما ابعتبارمها دراهم وداننري، أي ابعتبارمها نقود اعائ

كنزمها، وعدم إنعاقهما يف سبيل هللا، وال تك أن : وقد رتبت اآليتان الوعيد على أمرين
 .مان  الزكاة مل ينعقهما يف سبيل هللا

أيب فعي صحيح مسلم عن : ه عليه القرآن وأتكيدهوأما السنة فقد جاءت ببيان ما نب  
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدى منها حقها، إال إذا كان : "قال ملسو هيلع هللا ىلصة أن الرسول هرير 

يوم القيامة صعحت له صعائح من انر، فأمحى عليها يف انر جهنم، فيكوى هبا جنبه وجبينه 
وظهره، كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حى يقضى بني العباد، 

كل هذا الوعيد ملن ال يؤدي حق الذهب . (1)"سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار فريى
 .والعضة

ما من صاحب  : "ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه الزكاة حيث يقول (2)ويف رواية أخرى بيان للمراد هبذا احلق
 .(3)احلديث" كنز ال يؤدى زكاته إال أمحى عليه يف انر جهنم

                                                 

 .ـص سبق صخرجيه (1)
 .عن أيب هريرة، كالمها يف الزكاة، (7259)وأبو داود  ،(891)رواه مسلم ( 2)
فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الورق صدقة، فأخذ املسلمون بعده يف ): نقل احلافظ ابن حجر عن الشافعي أنه قال( 3)

مل يثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الذهب تيء من ): وقال ابن عبد الرب (.الذهب صدقة، إما خبرب مل يبلغنا، وإما قياس ا
 .احلليب. ط ،(4/748)ل السالم سب (.جهة نقل اآلحاد الثقات

ا يف إجياب الزكاة يف الذهب آية الكنز، وما يعسرها من احلديث الصحيح الذي ذكرانه بروايتيه، أما : أقول يكعينا مستند 
ما ذكر الشافعي وابن عبد الرب، فيصدق على النصاب ومقدار الواجب، إذ مل يثبت فيهما بشأن الذهب حديث 

 .ولكن املقدار ثبت ابإلمجاع، كما سيأيصحيح مرفوع متعق عليه 



 235 

على املسلمني،  ملسو هيلع هللا ىلصبيان الصدقات اليت فرضها رسول هللا  ويف حديث أنس السابق يف
يف مائيت : ويف الرقة: "واليت أمر هللا هبا رسوله، حسبما كتبه له أبو بكر ملا وجهه إىل البحرين

 .(1)"درهم رب  العشر، فإن مل تكن إال تسعني ومائة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا
 .اتعق املسلمون يف كل العصور على وجوب الزكاة يف النقدين وأما اإلمجاع، فقد

 :حكمة إجياب الزكاة ِف النقود
إن مهمة النقود أن تتحرك وتتداول، فيستعيد من ورائها كل الذين يتداولوهنا، وأما 
اكتنازها وحبسها، فيؤدي إىل كساد األعمال، وانتشار البطالة، وركود األسواق، وانكماش 

 .ادية بصعة عامةاحلركة االقتص
سواء مثره  - ومن هنا كان إجياب الزكاة كل حول فيما بلغ نصااب  من رأس املال النقدي

ذلك الداء واكتنازها،  هو أمثل خطة عملية للقضاء على حبس النقود - صاحبه أم مل يثمره
لة الوبيل الذي حار علماء االقتصاد يف عالجه، حى اقرتح بعضهم أن تكون النقود غري قاب

لالكتناز أبن حيدد هلا اتريخ إصدار، ومن مث تعقد قيمتها بعد مضى مدة معينة من الزمن، 
 .(2)(النقود الذائبة)فتبطل صالحيتها لالدخار والكنز، وتسمى هذه العملة املقرتحة 

تهرية  (دمغة)وقام بعض رجال الغرب االقتصاديني بتنعيذ فكرة أخرى، هي فرض رسم 
ى حياول كل من حيوزها يف يده التخلص منها قبل هناية الشهر، ليدف  على كل ورقة نقدية ح

الرسم غريه، وهذا يؤدي إىل نشاط التبادل، واتساع حركة التداول، وانتعاش االقتصاد بوجه 
 .(3)عام

تالبسها صعوابت وتعقيدات كثرية،  - ما اقرتح منها وما نعذ فعال   - وهذه الوسائل
وجهة النظر اإلسالمية يف النقود، ومقاومة اكتنازها بطريقة أبسط ولكنها على أية حال، تؤيد 

                                                 

اإلحساء )اسم إلقليم مشهور، يشتمل على مدن معروفة، قاعدهتا هجر  .(20 – 2/58)البحرين كما يف العتح ( 1)
 .(7/122)يف معجم البلدان  (حبرين)وانظر كلمة  ،(اآلن

 .م7859، طبعة سنة 17للدكتور عبد العزيز مرعى صـ (النظم النقدية واملصرفية)كتاب   :انظر( 2)
وفيه تعصيل  ،وما بعدها 45لألستاذ حممود أبو السعود صـ (خطوط رئيسية يف االقتصاد اإلسالمي) كتاب: انظر( 3)

ابلنمسا، والقت جناح ا كبري ا يف حرب البطالة والراب واالكتناز  (فورجل)للتجربة املذكورة، اليت طبقت يف بلدية 
 .تها البنوك املركزيةوانتقلت إىل بالد أخرى مث حارب
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، مما حيعز اإلنسان ( %4.5)وأيسر من تلك الطرق، وهي فرض  إىل حعز ا ابملائة عليها سنواي 
 .ظم ا، وإال أكلتها الزكاة مبرور األايممن ، حى تنمي ابلععل وتدر دخال  تنميتها واستغالهلا

 .(1)ث على االجتار أبموال اليتامى حى ال أتكلها الزكاةوهلذا جاء يف احلديث احل
وإمنا جاء احلث على تنمية أموال اليتامى خاصة، ألن املظنون يف اإلنسان أال يهمل مال 
نعسه فيدع تنميته وتثمريه، مبقتضى الداف  الذاي والرغبة يف املال، أما اليتامى فماهلم يف أيدي 

ا  .أو كسال   أوصياء قد يهملون تثمريه عمد 
فجاء هذا األمر النبوي الكرمي يوجب ابتغاء التنمية يف هذه األموال، حعظ ا عليها من 

 .التناقص والعناء
 :مقدار الواجب ِف زكاة النقود

قال  ،كما أمج  املسلمون على وجوب الزكاة يف النقود، أمجعوا على مقدار الواجب فيها
( ابملئة4.5)أن زكاة الذهب والعضة رب  عشرمها : مال نعلم خالف ا بني أهل العل (:املغين)يف 

 .(2)"يف الرقة رب  العشر: "وقد ثبت ذلك بقوله عليه السالم
وإمنا خععت الشريعة املقدار الواجب هنا، فلم جتعله العشر أو نصف العشر مثال ، كما يف 

إىل رأس املال، فكأن زكاة الزروع والثمار، ألن الزرع والثمر ابلنسبة إىل األرض كالربح ابلنسبة 
الزكاة فيه ضريبة على الربح مراعى فيها اجلهد والنعقة، خبالف زكاة النقود، فهي ضريبة على 

 .رأس املال كله، سواء منى أو مل ينم، ربح أم مل يربح
 هل يزاد هذا املقدار ِف عصرن؟
إىل أن  - (3)غري املتخصصني يف الدراسات اإلسالمية - ذهب بعض الباحثني املعاصرين

مقدار الزكاة املعروف يف اإلسالم مل يعد يكعى لسد حاجات اجملتم  اليوم، ملا واجهته 

                                                 

 .من الباب السابق (وجوب الزكاة يف مال الصيب واجملنون)راج  ما ورد يف ذلك يف مبحث ( 1)
 .، واحلديث سبق صخرجيه صـ(1/1)املغين  (2)
يف عهد )يف ابكستان سابق ا )!!( الدكتور فضل الرمحن الذي تغل منصب رئيس جلنة البحوث اإلسالمية : مثل( 3)

روبية  (4818)وقد اندى بوجوب زايدة مقدار الزكاة يف هذا العصر، وأن يكون النصاب  ،(أيوب خان
ابكستانية، ألن رجال االقتصاد يععون من الضرائب كل من دخله أقل من ذلك وقد أاثر هذا الرأي ضجة كبرية 
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إلمكان  والدراسةحباجة إىل إعادة النظر  الظروف االقتصادية من تغريات وتطورات وهو اليوم
 .أن تزيد احلكومات املعاصرة فيه زايدة ما، حسب الظروف واألحوال

 :ي مردود، لألدلة اآلتيةهذا الرأأن  :أراه والذي
، وسنة اخللعاء الراتدين ملسو هيلع هللا ىلصأنه خمالف للنصوص الصرحية، الثابتة من سنة رسول هللا  -7

من  تعاىل من بعده، وقد أمران أن نتمسك هبذه السنة ونعض عليها ابلنواجذ كما حذران هللا
ِر الَِّذينا خُيااِلُفونا ﴿: خمالعتها، فقال ناة  أاْو ُيِصيب اُهْم عاذااب  ف اْلياْحذا عاْن أاْمرِِه أاْن ُتِصيب اُهْم ِفت ْ

 .[21: النور] ﴾أالِيم  
أنه خمالف إلمجاع األمة اإلسالمية كلها، طوال أربعة عشر قران  من الزمان، تغريت  -4

فيها األوضاع االقتصادية واألحوال السياسية، والظروف الداخلية واخلارجية واحتاج اخللعاء 
خلو بيت املال أو اخلزانة  إىل املال حاجة تديدة، إىل حد    - يف بعض األزمنة - مراءواأل

 .خلو ا اتم ا، وم  هذا مل يقل واحد من العلماء خالل تلك العصور جبواز زايدة نسبة الزكاة
 ؟هل يف املال حق سوى الزكاة أم ال: اختالف العقهاء قدمي ا ومما يؤيد هذا اإلمجاع -1

ملقادير الواجبة يف الزكاة تقبل الزايدة ما كان هناك وجه هلذا اخلالف عند املثبتني ولو كانت ا
تقرير يف  فإن اخلالف يدل على أن املقادير اثبتة ابتعاق الطرفني، والبحث إمنا هو ،وال النافني

 .وجوب حق آخر إىل جوارها عند احلاجة
يرون أن املقادير ال يدخلها  - وهم احلنعية - للقياس أن أوس  العقهاء استعماال   -2

القياس، ألن التقدير والتحديد من حق الشارع وحده، وقد فرغ منه، فإذا كان القياس ال 
 يدخل املقادير فكيف يغري مقدار اثبت ابلنص واإلمجاع؟

أن الزكاة فريضة دينية، قبل كل تيء، وهي فريضة هلا صعة الثبات واخللود والوحدة،  -5
إلسالم، ومبانيه العظام إبمجاع، وتعريض مقاديرها للزايدة وفق ا للظروف إذ هي أحد أركان ا

 - صعة الثبات واخللود والوحدة - واألحوال االقتصادية واالجتماعية ينعى عنها هذه الصعة
 %(40)تبع ا لظروف كل عصر، وأحوال كل بلد، وحسب هوى حكومته، فهذه جتعل الزكاة 

                                                 

الشيخ البنوري وقد مقال  4عدد  74جملة البعث اإلسالمي جملد : يف ابكستان، ورد عليه علماؤها وخطأوه انظر
 .دل على خبث طويته وسوء عقيدته علمنا أن هذا الدكتور اجلريء طرد من منصبه، بعد أن قال قوال  
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ملائة، وأخرى جتعلها ضريبة تصاعدية وهكذا فأين هذا مما اب %(10)ابملائة، واثنية جتعلها 
أراده الشارع من هذه العرائض واألركان، أن تكون من عوامل الوحدة بني املسلمني يف مجي  

 األقطار واألعصار؟
مث إن ما يقبل الزايدة يقبل النقصان، وما يقبل النقصان يقبل اإللغاء، فقد أيي عصر  -2

من  يوحنوه، وحينئذ يناد( البرتول)تهيأ للدولة موارد كثرية أخرى كالنعط يعم فيه الرخاء، وي
اليوم ابلزايدة، بوجوب نقصان الزكاة عن النسب الشرعية املعلومة، ورمبا طالب إبلغائها  ييناد

وبذلك تعقد الزكاة معناها وحقيقتها ابعتبارها عبادة اثبتة، وتعرية دائمة، وتصبح  ،ابلكلية
 .ي احلكام يغريون فيها كل حني ويبدلون، ويزيدون وينقصونألعوبة يف أيد

أن فتح هذا الباب يؤدى إىل طمس معامل الشريعة، وتغيري حدودها وأحكامها  -1
ابلكلية أما سد حاجات اجملتم  اليوم، وتغطية النعقات اليت تتطلبها الدولة يف عصران، فذلك 

ما يسد احلاجة، ويعي ابلغرض  يكون بعرض ضرائب أخرى، إىل جوار الزكاة، مبقدار
وسنعرض لذلك بتعصيل عند حديثنا عن احلقوق الواجبة يف املال بعد الزكاة، وعند حديثنا )

 (.عن الزكاة والضريبة
 :نصاب النقود

بكسر  - والورق (1)"ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة: "يف احلديث املتعق عليه
راهم املضروبة ويف القرآن الكرمي يف قصة أصحاب الد: معناه - الراء وفتحها وإسكاهنا

ِديناةِ ﴿: الكهف ِذِه ِإىلا اْلما بكسر  - وكذلك الرقة ،[78: الكهف] ﴾فاابْ عاثُوا أاحاداُكْم ِبوارِِقُكْم ها
هذا ما ذكره  ،فما كان من العضة غري مضروب ال يسمى ورق ا وال رقة - الراء وصخعيف القاف

ب، وأيده بشواهد مأخوذة من تعر العرب األقدمني، واألحاديث لسان العر ويف  يف القاموس،
 .(3)عبيد وغريهأيب وهو اختيار  ،(2)النبوية

                                                 

 ."ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة" :سبق صخرجيه صـ، وفيه (1)
 .يف القاموس ولسان العرب (ق.ر.و)راج  مادة  (2)
 .222األموال صـ( 3)
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أربعون درمه ا، ابلنصوص املشهورة، وإبمجاع املسلمني كما قال  - كما عرفنا - واألوقية
 .مائتا درهم: فاخلمس األواقي ،(1)النووي

املسلمني كما والكثرية االستعمال عند العرب  ويبدو أن النقود العضية كانت هي الشائعة
هلذا نصت عليها األحاديث املشهورة اليت بينت مقادير الصدقات املعروضة  ،(2)قال النووي

وأنصبتها، فصرحت بنصاب الدراهم، كما صرحت مبقدار الواجب فيها، وعلم منها أن 
 .(3)اإلسالمنصاب العضة مائتا درهم، وهذا مما مل خيالف فيه أحد من علماء 

فلم جييء يف نصاهبا أحاديث يف قوة أحاديث العضة ( الداننري)وأما النقود الذهبية 
وتهرهتا، ولذا مل يظعر نصاب الذهب ابإلمجاع كالعضة، غري أن اجلمهور األكرب من العقهاء 

 .نصابه عشرون دينار اأن ذهبوا إىل 
 ،(4)عنه مثل قول األكثرين يأن نصابه أربعون دينار ا، ورو : عن احلسن البصري يورو 

ونصاب الذهب معترب يف نعسه، وخالف يف ذلك طاوس فاعترب يف نصابه التقومي ابلعضة، 
ء والزهري وحكى مثله عن عطا ،(5)فما بلغ منه ما يقوم مبائيت درهم وجبت فيه الزكاة

 .(6)السختياينوسليمان بن حرب وأيوب 
 :ومما يؤيد قول اجلمهور

حاديث املرفوعة مما مل يسلم من مقال يف سنده، ولكنها يقوى بعضها ما جاء من األ -7
 .بعض ا

                                                 

 .(2/5)الزكاة، واجملموع  أول كتاب (1/29)ترح مسلم ( 1)
 (.70952)رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة  :إمنا كان إذ ذاك الورق ومل يكن الذهب انظر: وهلذا قال عطاء( 2)
 .(1/7)املغين ( 3)
 .(2/718)نيل األوطار ( 4)
 .املرج  السابق (5)
 .(1/2)املغين ( 6)
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  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب : من حديث ابن عمر وعائشة ،ما رواه ابن ماجه والدارقطين: فمنها( أ) 
كان أيخذ من كل عشرين دينار ا نصف دينار
(1). 

عن  ،عن جده ،عن أبيه ،من حديث عمرو بن تعيب ،ما رواه الدارقطين: ومنها( ب)
 - من الذهب، وال يف أقل من مائيت درهم ليس يف أقل من عشرين مثقاال  : "قال ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .(2)"صدقة
أن  :وهو اتبعي - ما رواه أبو عبيد بسنده عن دمحم بن عبد الرمحن األنصاري: ومنها( ج)

أن الذهب ال يؤخذ منه تيء، حى : مر يف الصدقة، ويف كتاب عملسو هيلع هللا ىلصيف كتاب رسول هللا 
يبلغ عشرين دينار ا، فإذا بلغ عشرين دينار ا فعيه نصف دينار
(3). 

إذا كانت لك مائتا : "طالب مرفوع اأيب ما رواه أبو داود من حديث على بن : ومنها( د)
حى  - يعِن يف الذهب - درهم وحال عليها احلول، فعيها مخسة دراهم، وليس عليك تيء

يكون لك عشرون دينار ا، فإذا كان لك عشرون دينار ا وحال عليها احلول، فعيها نصف 
 .(4)"دينار

 .(5)وقد حسنه بعض احلعاظ، وصوبه الدارقطين وقعه على علي رضى هللا عنه
إذا صح : قال - (6)كما هو مذهب احلنعية - إن املقادير ال جمال للرأي فيها: ومن قال

 .ملسو هيلع هللا ىلصالذهب عشرون دينار ا، كان ذلك يف حكم املرفوع إىل النيب عن على أن نصاب 

                                                 

وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه يف الزكاة، كالمها ،  (7982)الدارقطين و  ،(7187)رواه ابن ماجه ( 1)
(7229). 

سيئ  (أحد الرواه) ابن أيب ليلى:  (5/555) البدر املنريوقال ابن امللقن يف ، (7804)الدارقطين يف الزكاة رواه ( 2)
  .(4/112)، وضعف ابن حجر إسناده يف تلخيص احلبري احلعظ، وعبد الكرمي ضععوه

 (.7187)وصحح إسناده األرانؤوط يف صخريج لسنن ابن ماجه حتت حديث رقم  (7702)أبو عبيد رواه ( 3)
نصب الراية للزيلعي : وانظر . كالمها يف الزكاة،  (2/414)البيهقي ، و (7511)يف الزكاة رواه أبو داود  (4)

 .وقد اختلف يف رفعه، حسن (:205)وقاالبن حجر يف بلوغ املرام ( 4/149)
أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما : ال خالف بني أصحابنا املتقدمني واملتأخرين): هيقول السرخسي يف أصول (5)

وعدد لذلك أمثلة أخذ هبا " ال مدخل للقياس يف معرفة احلكم فيه، وذلك حنو املقادير، اليت ال تعرف ابلرأي
 .770أصول السرخسي صـ(. احلنعية

 .السابق (6)



 241 

أن الدينار كان يصرف يف ذلك العصر بعشرة : ومما يعضد ذلك ما هو مقرر اترخيي ا -4
 .(1)دراهم
يقوى ذلك كله عمل األمة من الصحابة فمن بعدهم، حى استقر اإلمجاع على  -1

عنه نعسه ما يوافق  يوقد رو  ،على خالف قوله رمحه هللا ذلك، وانعقد بعد عصر احلسن
 .اجلمهور

ين عمر على الصدقات، فأمرين وال  : أنس بن مالك قال فمما جاء عن الصحابة ما رواه
أن آخذ من كل عشرين دينار ا نصف دينار، فما زاد فبلغ أربعة داننري، فعيه نصف درهم
(2). 

 .م نصف دره: بدل. فعيه درهم : يف احمللى
ليس يف أقل من عشرين دينار ا تيء، ويف عشرين دينار ا نصف دينار، ويف : وعن على

 .وهو احلديث الذي رواه عنه بعضهم مرفوع ا ،(3)أربعني دينار ا دينار
كان المرأة ابن مسعود طوق فيه عشرون مثقاال ، فأمرها أن : وعن إبراهيم النخعي قال

 .(4)صخرج عنه مخسة دراهم
الشعيب، وابن سريين وإبراهيم واحلسن نعسه، واحلكم بن : ن أئمة التابعنيوجاء ذلك ع

أن يف عشرين دينار ا نصف دينار: عتيبة وعمر بن عبد العزيز
(5). 

انظر : كتب إىل عمر بن عبد العزيز: عن زريق بن حيان قال ،روى أبو عبيد وابن حزم
يرون يف التجارات من كل أربعني من مر بك من املسلمني، فخذ مما ظهر من أمواهلم، مما يد

دينار ا دينار، وما نقص فبحساب ذلك، حى تبلغ عشرين دينار ا، فإن نقصت ثلث دينار 
 .(6)فدعها

                                                 

أيب داود، ابب الدية كم هي، فعيه من حديث عمرو بن تعيب عن أبيه عن سنن : وانظر 278األموال صـ: انظر (1)
 .درهم 9000دينار، أو  900كانت قيمة الدية على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : جده قال

 .(2/28)احمللى  (2)
 .(2/28)املرج  السابق  (3)
 .(2/28)املرج  السابق  (4)
 .10 - 28املرج  نعسه صـ (5)
 .22رج  نعسه صـامل (6)
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بعد اخلليعة الراتد عمر بن عبد العزيز، ومل  تقدير استقر األمر، واستمر العملوعلى هذا ال
 .لى هذا التقديرحيك بعد ذلك خالف يذكر حى حكى األئمة اإلمجاع العملي ع

استند اإلمام مالك يف إثبات هذا احلكم، فقال  - وخباصة أهل املدينة - وإىل عمل األمة
: يعِن)أن الزكاة جتب يف عشرين دينار ا عين ا : السنة اليت ال اختالف فيها عندان): (املوطأ)يف 
 .(1)(كما يف مائيت درهم( ذهب ا

ف ا يف أن ليس يف الذهب صدقة، حى تبلغ ال أعلم اختال): (األم)وقال الشافعي يف 
 .(2)(عشرين فإذا بلغت عشرين مثقاال ، فعيها الزكاة

إن نصاب : حديث عمرو بن تعيب عن أبيه عن جده قال (األموال)وذكر أبو عبيد يف 
فهذا ال اختالف فيه بني املسلمني، إذا كان الرجل قد ملك : مثقاال ، مث قال (40)الذهب 

ن املال ما جتب يف مثله الصدقة، وذلك مائتا درهم أو عشرون دينار ا، أو يف أول السنة م
مخس من اإلبل أو ثالثون من البقر أو أربعون من الغنم، فإذا ملك واحدة من هذه األصناف 

 .(3)من أول احلول إىل آخره، فالصدقة واجبة عليه يف قول الناس مجيع ا
 .(4)اع، وقد حكى فيه خالف تاذاملعول يف نصاب الذهب على اإلمج: وقال عياض

وإن كان يف إسناده بعض   - أن تلقى األمة ابلقبول حلديث ما: ولقد قرر كثري من األئمة
وجاء ذلك عن  ،وغريه ،"ال وصية لوارث: "يرفعه إىل درجة القبول، كما يف حديث - كالم

ن حجر، واحملقق ابن اإلمام الشافعي واحلافظ ابن عبد الرب، واحملقق ابن اهلمام، واحلافظ اب
وهلذا جند اإلمام الرتمذي يروى حديث ا يستغربه أو يضععه  ،القيم، وغريهم من األئمة واحلعاظ

احلديث عندي صحيح؛ : ورأينا ابن عبد الرب يقول ،والعمل على هذا عند أهل العلم: ويقول

                                                 

 .طب  احلليب ،(7/422)كتاب الزكاة ابب الزكاة يف العني من الذهب والورق   ،املوطأ (1)
 .(4/12)األم  (2)
 .208األموال صـ (3)
 .(1/21)املرعاة على املشكاة  :انظر (4)
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على معناه غِن عن  قول مجاعة العلماء وإمجاع الناسويف  :ألن العلماء تلقوه ابلقبول أو يقول
 .(1)اإلسناد فيه

إذا كان ضعف احلديث  - فيما أرى - وهذا الكالم ال يؤخذ على إطالقه، فمحله
حمتمال ، وكان العمل هو عمل الصحابة والسلف ال عمل املتأخرين، ومل يقم يف وجه احلديث 

ت الزكاة يف معارض ترعي معترب وهذه القيود الثالثة موجودة مع ا يف األحاديث اليت أوجب
عشرين دينار ا فإن أسانيدها قريبة من القبول، وعليها عمل السلف، ومل يقم ما يعارضها بل 

 .وجد ما يوافقها، وهو مساواة العشرين دينار ا للمائتني من الدراهم

                                                 

ابحلديث ، وحبث الشيخ حسني األنصاري عن العمل 54، 57األجوبة العاصلة للعالمة اللكنوي صـ: انظر (1)
 .، وتعليقات صديقنا األستاذ عبد العتاح أيب غدة عليه449الضعيف إذا تلقاه الناس ابلقبول صـ
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 :شبهة وردها
عن احلسن من تقدير النصاب أبربعني دينار ا مبا جاء يف حديث  ملا روىاستدل بعضهم 

ويف  : "، وفيه بعد ذكر نصاب العضةملسو هيلع هللا ىلصن حزم الطويل يف الكتاب الذي كتبه له النيب عمرو ب
 .(1)"كل أربعني دينار ا دينار

ال دليل فيه على نعى الزكاة عما دون  - على التسليم بصحته - والذي أراه أن احلديث
يف كل أربعني : "ب، فقولهاألربعني؛ ألنه نص على مقدار الواجب، ومل يتعرض لبيان النصا

، فهو بيان للنسبة أما (45)أو يف كل ألف ( 4.5)يف كل مائة : كقولنا" دينار ا دينار
 .دينار ا( 40)درهم تصرف بـ( 400)النصاب فيعلم مما ذكر، من نصاب العضة، إذ كانت الـ 

 .وهبذا يسلم مذهب اجلمهور من االعرتاض
 :مقدار الدرهم والدينار الشرعيي

الذهب عشرون دينار ا، فقد بقى ويف  عرفنا أن نصاب الزكاة يف العضة مائتا درهم، إذا
علينا أن نعرف حقيقة الدرهم والدينار الشرعيني ومقدارمها، لنعرف من وراء ذلك كم يساوي 

 .النصاب اليوم
 ،(2)(األموال)لقد تعرض كثري من علماء السلف واخللف هلذا البحث، كأيب عبيد يف 

األحكام )، واملاوردي يف (4)(معامل السنن)، واخلطايب يف (3)(فتوح البلدان)ي يف آخر والبالذر 

                                                 

 ."ويف كل أربعني ابقورة بقرة" :سبق صخرجيه صـ، وفيه (1)
 .545-542صـ (2)
لنقود العربية ا)اجلزء اخلاص ابلنقود ضمن كتاب عن  -عضو اجملم  اللغوي ابلقاهرة  ،نشر األب أنستاس الكرملي (3)

 .79 - 8صـ (وعلم النميات
 .(72 – 2/7)أول كتاب البيوع وقد نقله النووي يف اجملموع  (4)
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، (3)(النقود القدمية اإلسالمية)، واملقريزي يف كتاب (2)(اجملموع)، والنووي يف (1)(السلطانية
 .وغريهم من قبل ومن بعد ،(4)(املقدمة)وابن خلدون يف 

 :حكيم املؤرخني ابن خلدون بقوله ء، ما خلصهواخلالصة اليت خنرج منها من كالم هؤال
اعلم أن اإلمجاع منعقد، منذ صدر اإلسالم، وعهد الصحابة والتابعني، أن الدرهم الشرعي )

هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، واألوقية منه أربعني درمه ا، وهو على هذا 
ص اثنان وسبعون حبة من الشعري الوسط، سبعة أعشار الدينار، ووزن املثقال من الذهب اخلال

مخسون حبة ومخسا حبة، وهذه املقادير كلها اثبتة  - الذي هو سبعة أعشاره - فالدرهم
 .(5)(ابإلمجاع

ومن املتعق عليه  ،فاملشهور أنه مل يتغري يف جاهلية وال إسالم - وهو املثقال - وأما الدينار
جملم  عليه، إمنا انتشرت يف اآلفاق منذ عهد عبد امللك أن النقود اإلسالمية العربية هبذا الوزن ا

بن مروان، اخلليعة األموي الذي وجد الدراهم يف عصره ما بني كبري وزنه مثانية دوانق، وصغري 
يزن أربعة دوانق، فجمعهما، ومحل زايدة األكرب على نقص األصغر، وجعلهما درمهني 

عترب املثقال أيض ا، فإذا هو يف آابد الدهر مل متساويني، زنة كل منهما ستة دوانق كاملة، وا
فإهنا سبعة مثاقيل، فأقر ذلك  - مما يزن ستة دوانق - يربح مؤقت ا حمدود ا، كل عشرة دراهم
 .وأمضاه، من غري أن يعرض لتغيريه

مث إن العلماء واملؤرخني أثبتوا أن الدرهم والدينار مل يبقيا على الوض  الذي استقر عليه 
 عهد عبد امللك، بل أصاهبما تغيري كبري يف الوزن والعيار، من بلد إىل بلد، ومن اإلمجاع يف

عهد إىل عهد، ورج  الناس إىل تصور مقاديرمها الشرعية ذهن ا، وصار أهل كل بلد 
يستخرجون احلقوق الشرعية من نقودهم، مبعرفة النسبة اليت بينها وبني مقاديرها الشرعية، فما 

                                                 

 .املرج  نعسه -نقله النووي أيض ا  (1)
 .72 - 72اجلزء السادس صـ (2)
 .11إىل صـ 47نشرها الكرملي ضمن كتابه السابق من صـ (3)
 .708 - 701املصدر السابق صـ (4)
 .421 ـابن خلدون صمقدمة  (5)
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وزن الدرهم والدينار الشرعيني م  اختالف العمالت وصنج الوزن يف السبيل إذن ملعرفة 
 األقطار اإلسالمية اآلن؟

األمة إىل حقيقة انفعة، التعتت إليها أخري ا الدول املتحضرة وعملت  ملسو هيلع هللا ىلصلقد أرتد النيب 
( واملعايري وكذلك سائر املقاييس)على تعميمها تلك هي توحيد املكاييل واملوازين يف األمة 

حى تستقيم املعامالت بني الناس، وال يوجد بينهم كبري جمال للتنازع واخلصام، وهذا ما جاء 
ذلك ألن أهل مكة  .(1)"امليزان ميزان أهل مكة واملكيال مكيال أهل املدينة: "ملسو هيلع هللا ىلصيف حديثه 

ا أدق هألواقي وحنوها، فكانوا فيراهم واأهل جتارة فكانوا يتعاملون ابألوزان من املثاقيل والد
وأضبط، أما أهل املدينة فكانوا أهل زرع ومثر، فكانوا يتعاملون ابملكاييل من الوسق والصاع 
واملد وحنوها، فكانوا فيها أدق وأضبط، فأمر ابلرجوع يف كل معيار إىل من هم أعلم به، 

 .وأضبط له، وأحرص على الدقة فيه
اليت دانت ابإلسالم، أن توحد موازينها ومكاييلها تبع ا وكان املعروض يف كل األقطار 

ابصخاذمها إمام ا يف ذلك، وأن  ملسو هيلع هللا ىلصمكة واملدينة اللذين أمر رسول هللا : ملعايري البلدين الكرميني
ا ال خيتلف يف وزنه ومقداره، وكذلك املثقال  يكون الدرهم يف كل البالد اإلسالمية درمه ا واحد 

ومثل هذا يقال يف الصاع واملد واملن وحنوها من املكاييل، وهبذا تعرف  ،ية والرطل وغريهاواألوق
الواجبات واحلقوق الشرعية املقدرة ابألوزان أو األكيال، بسرعة ويسر، وبدون مشقة وال 

 .عناء
ولكن الذي يؤسف له أن املسلمني مل يلتعتوا هلذا التوجيه النبوي، ومل يعطوه األمهية 

مة، إذ كان الواجب أن حتعظ مناذج دقيقة مضبوطة خمتومة لدى الدولة اإلسالمية من الالز 
وخباصة الصاع  - ومن مكاييل أهل املدينة - الدرهمو وخاصة املثقال  - موازين أهل مكة

 .يف أحكام الزكاة وغريها - لريج  إليها يف التقديرات الشرعية - واملد
اإلسالمية، ابصخاذ هذه املعايري أساس ا للتعامل والتبادل، وكان الواجب أن يلزم والة األقاليم 

 .بني األفراد بعضهم وبعض، أو بني الدولة واألفراد، ملا يرتتب عليها من أحكام ترعية تى

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه (1)
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غري أن الواق  سار يف طريق آخر، واختلعت الدراهم والداننري واألواقي واألرطال وكافة 
 .اضطربت لذلك التقديرات، وكثر النزاع، وانتشر األمراألوزان واألكيال اختالف ا تاسع ا، و 

، والرطل املصري، والرطل ملديينالرطل البغدادي، والرطل ا: وأصبحنا نقرأ ونسم  ونرى
، أم أقل أو (72)، أم (75)، أم (72)قرياط ا، أم  (74)الشامي، ونقرأ عن الدرهم أهو 

وما املثقال؟ وهل هو الدينار نعسه أم أكثر؟ وكم حبة هو من احلنطة أو الشعري أو اخلروب؟ 
 ال؟ وكم قرياط ا هو؟ وكم حبة يكون؟

أسئلة أطال العقهاء البحث فيها، واختلعوا فيها اختالف ا كثري ا الختالف األعراف 
 .واملصطلحات حسب البلدان واألزمان

ه ما وهذا يشب ،(1)(يعى يف كل بلد بوزهنم): مما جعل بعض فقهاء املذهب احلنعي يقولون
إن أهل كل بلد يتعاملون ): ذهب إليه ابن حبيب األندلسي الذي نقلوا عنه قوله

 .(2)(بدرامههم
إنه انعرد هبذا القول، إذ مل خيالف أحد قبله يف أن نصاب الزكاة مائتا درهم، تبلغ : لوااوق

 كل سبعة مثاقيل)من املثقال ( 0.1)مائة وأربعني مثقاال ، حيث أمجعوا على أن الدرهم 
 .(3)(عشرة دراهم

وإذن البد من البحث عن الدرهم الشرعي، والدينار الشرعي اللذين جاء هبما التقدير يف 
 .نصاب الزكاة

إن مما ييسر لنا السبيل أن معرفة مقدار أحدمها تؤدى إىل معرفة اآلخر؛ ألن النسبة بني 
 .من املثقال( 0.1)فالدرهم  ،سبعة إىل عشرة (70 – 1)الدرهم والدينار معروفة وهي نسبة 

ولكن مما يصعب الطريق أمامنا أن الوحدات الصغرية اليت ذكروا أهنا تعترب أجزاء الدرهم أو 
الدينار، كلها أتياء غري مضبوطة ضبط ا اتم ا، ألهنا مما خيتلف ابختالف األقطار واألزمان 

                                                 

وعزاه يف اخلالصة إىل ابن العضل، وأخذ به السرخسي، واختاره يف اجملتىب  (الواجلية)جزم به يف ): قال ابن عابدين (1)
ال  إال أين أقول ينبغي أن يقيد مبا إذا كانت: يعِن ابن اهلمام -ومج  النوازل والعيون واملعارج واخلانية والعتح وقال 

 .(4/20)رد احملتار  .هـا( ما تكون العشرة وزن مخسةتنقص عن أقل وزن كان يف زمنه وهي 
 .احلليب ، طب 2/41: فتح الباري (2)
 .وكذا خرق املريسي اإلمجاع فاعترب النصاب ابلعدد ال ابلوزن: املرج  نعسه وفيه (3)
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ي م  بعض واألنواع، وذلك كحب اخلروب والشعري واحلنطة واخلردل، وقد جربت ذلك بنعس
ا، ومل أحصل على طائل  :الصاغة يف القاهرة، فوجدهتا صختلف اختالف ا بعيد 

لقد ذكروا أن الدرهم الشرعي ستة دوانق، والدوانق اثنتان وثلثا حبة خروب، فالدرهم  - أ
 فهل نستطي  معرفة وزن حبة اخلروب؟ ،إذن ست عشرة حبة خروب

أبوزان النقود اإلسالمية، وانتهى  لقد تعرض لذلك بعض الباحثني املعاصرين املعنيني
صنج السكة )يف كتابه  - أمني متحف العن اإلسالمي ابلقاهرة - الدكتور عبد الرمحن فهمي

بعد فحص واختبار جملموعة من الصنج األثرية إىل أن متوسط وزن حبة  (يف فجر اإلسالم
 (10.702=  0.728×  72)فالدرهم إذن يساوى  ،من اجلرام (0.782) اخلروب هو

جرام ا
(1). 

 (0.072) أن الدرهم الشرعي يقارب الدرهم العريف، وهو أصغر منه مبقدار: ومعِن هذا
أن تقدير الدرهم بستة دوانق وبستة عشر قرياط ا : من اجلرام ولكن يعكر على هذه النتيجة

 .غري متعق عليه كما أن تقدير القرياط خمتلعة فيه
، والنسبة بينه الشرعيماء احلنعية يف مقدار الدرهم تى لعل وقد ذكر ابن عابدين أقواال  

بل هو : الدرهم العريف أكرب، ومن قائل: ، فاختلعوا اختالف ا كثري ا، من قائلالعريفوبني الدرهم 
كثرية يف حتديد القرياط والدرهم بناء على   أقواال   (سكب األهنر)وقد ذكر يف : أصغر قال

ي، وقد مسعت ما فيه من د الدرهم الشرعاختالف يف االصطالحات واملقصود حتدي
 .(2)االضطراب

وتوصل بعض الباحثني إىل قريب من النتيجة السابقة بطريقة أخرى، فقد ذكر  - ب
املقريزي وغريه أن قدماء اليوانن الذين وضعوا وزن الدرهم والدينار قدروه حبب اخلردل، لدقة 

حبة خردلة، والدينار  (2400)حجمه، وعدم اختالفه ابختالف األمكنة، فقدروا الدرهم بـ
حترير الدرهم واملثقال )القرن املاضي كتب الذهيب الشافعي رسالة يف ويف  حبة، (2000)بـ

أن الدرهم املتداول يف زمنه درهم ترعي بواسطة امتحانه حبب : قرر فيها (والرطل واملكيال

                                                 

 .صنج السكة يف فجر اإلسالم للدكتور عبد الرمحن فهمي :انظر (1)
 .(4/20)رد احملتار  (2)
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رطل، وهو ابملصري ومنه يرتكب ال: املختوم خبتمه، قال (قايتباي)اخلردل، وبدرهم امللك 
 .(1)درمه ا وأربعة أسباع الدرهم( 749)درمه ا، وابلبغدادي ( 722)

درمه ا  (722)أنه هو الدرهم املتداول يف زمننا أيض ا، إذ الرطل املصري اآلن : ومعِن هذا
من اجلرام وهو ( 0.072)جرام ا، فالعرق بني وزنه وبني ما سبق ( 1.74)والدرهم يساوى 

 .فرق ضئيل
االعتماد على حب اخلردل يف امتحان الدرهم ال يكعى، فإن هذه احلبوب قد  ولكن

بتعاوت البيئات واألزمنة، فتحدث يف النهاية فرق ا يعتد به كما جربت  تتعاوت تعاوات  ضئيال  
 .بنعسي يف حب اخلروب

حبة ( 2400)كما أن املتأمل يف كالم املقريزي، قد يعهم منه أن الدرهم الذي قدر بـ
 ، فهل هو درهم النقود أو غريه؟(درهم الرطل)إمنا هو  خردل

يبدو أنه كان هناك أنواع أخرى من الدراهم واملثاقيل غري دراهم ومثاقيل النقود، فقد ذكر 
 - أنه كان يوجد غري الدرهم الذي نسبته كنسبة سبعة إىل عشرة: اخلطايبعن  املقريزي نقال  

 .(2)المدراهم كيل، وكانت مستعملة يف داير اإلس
 .(3)جرام كان كثري االستعمال( 1.74)إن الدرهم الذي قدره : كما قال على مبارك

 .ورمبا كان هذا أيض ا من أسباب اختالف املؤلعني يف تقدير الدرهم واملثقال
املذكور، فال يؤمن أن يكون قد دخله زايدة أو نقصان، فقد ذكران  (قايتباي)أما درهم امللك 
أن النقود مل تبق على الوزن الشرعي، فمن يدرينا أن درهم قايتباي كان درمه ا  أن املؤرخني أثبتوا

 ؟ترعي ا سليم ا

                                                 

 .19ضمن كتاب األب الكرملي املذكور صـ (حترير الدرهم واملثقال)رسالة  (1)
: والدرهم هو أيض ا): (مباوراز ): ، قال(8/449)، ويف دائرة املعارف اإلسالمية (40/11)اخلطط التوفيقية : انظر (2)

وهو خيتلف اختالف ا بين ا عن السكة املعروفة هبذا من اجلرامات،  1.792يبلغ  (درهم كيل)اسم وزن من األوزان 
حى العصور احلديثة، يستعمله الصيديل  -وإن اختلف من بلد إىل بلد  -االسم وقد بقى هذا الكيل 

 .هـا (والصائغ
 .املرج  السابق (3)
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هي الطريقة  - فيما أرى - وأمثل طريقة ملعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيني -جـ
الدينار االستقرائية األثرية؛ أعِن تتب  أوزان النقود احملعوظة يف املتاحف العربية والغربية، وخباصة 

أو املثقال، فإهنم قرروا أنه مل يتغري يف جاهلية وال إسالم، وأهنم حني ضربوا الدراهم جعلوا 
ن املثقال هو األصل الذي حنتكم إليه، فإذا عرفنا وزن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، فكأ
 .الذهب والعضة: املثقال عرفنا به نصاب النقدين مع ا

 (على ابتا مبارك)األوروبيني، وتبعهم البحاثة املصري  هذا ما سلكه بعض الباحثني من
بواسطة استقراء  - للنقود، وقد أثبتوا (1)(اخلطط التوفيقية)الذي خصص اجلزء العشرين من 

أن دينار عبد امللك  - النقود اإلسالمية احملعوظة يف دور اآلاثر بلندن وابريس ومدريد وبرلني
وهو وزن الدينار البيزنطي  ،(ئرة املعارف اإلسالميةدا)جرامات، وكذلك ذكرت ( 2.45)يزن 
وأيد ذلك بعض  ،(3)(4.815=  70÷  1× 2.45)= ، وإذن يكون الدرهم (2)نعسه

دائرة املعارف )يف  (مباوراز )وهذا ما ذكره املستشرق  ،(4)الباحثني األثريني من العرب املعاصرين
 :(5)ث قال يف مادة درهمحي ،(دينار)و (درهم)املرتمجة يف مادي  (اإلسالمية

وقد اختلف املؤرخون اختالف ا عظيم ا يف حتديد الدرهم القانوين ولكنهم أمجعوا على أن )
وملا كان املثقال يدل على عدة معان، فإن ( 70: 1)نسبة وزن الدرهم إىل وزن املثقال هي 

ثقال املكي الذي يبلغ هذه املعادلة ال تصح إال إذا كان املثقال يساوى الدينار القانوين، أي امل
من اجلرامات وخنلص من هذا إىل أن أقرب أوزان الدرهم إىل االحتمال هو  (2.45)وزنه 

 485)يتعق م  أوزان السكة اليت ضربت يف عهد املقتدر  من اجلرامات وهذا الوزن 4.81)
 .يف العيوم (روجر)وكشف عنها ( م 814 - 809= هـ  140 -

                                                 

دولة اإلسالمية، لألستاذ اخلراج يف ال: وما بعدها، وانظر أيض ا 49حترير وزن املثقال والدينار والدرهم صـ: انظر (1)
 .وما بعدها 111ضياء الدين الريس صـ

 .119، 111اخلراج يف الدولة اإلسالمية صـ (2)
من أن نصاب العضة ابلدرهم  (الشرح الصغري)يالحظ أن هذا الناتج قريب ملا ذكره العالمة املالكي الدردير يف  (3)

جرام، ( 4.982)فيكون الدرهم الشرعي  -جرام ( 518.75)جرام ا ومخسة أمثان اجلرام أي ( 795) -العريف 
 .(7/471)الصغري هبامش بلغة السالك الشرح : انظروإن كنا ال نعلم األساس الذي بِن عليه هذا التقدير 

، أمني متحف العن اإلسالمي ،للدكتور عبد الرمحن فهمي دمحم (صنج السكة يف فجر اإلسالم)كتاب : انظر (4)
 .القاهرة

 .وما بعدها 442لتاس  صـاجلزء ا (5)
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من  (4.81)أول من قرر أن الوزن القانوين للدرهم هو  ولرمبا كان اخلليعة عمر هو
السكة  - دون سواه - اجلرامات وقد أمر عبد امللك أبن يكون الدرهم من هذا الوزن هو

 .(العضية الصحيحة
وقد أمج  املؤرخون على أن اإلصالح الذي أدخله عبد امللك ) :(دينار)وقال يف مادة 
وميكن أن نتثبت على العور  ،س معيار العملة الذهبيةمل مي( م282 -هـ 11)على العملة سنة 

من الوزن املضبوط هلذه العملة من الدقة املتناهية اليت روعيت يف ضرب أقدم الداننري اليت 
وينطبق هذا  ،حبة (22)من اجلرامات  (2.45)ومن مث جند أن الدينار يزن  ،تناوهلا اإلصالح

 .البيزنطي الذي كان معاصر ا له يف الزمن رسللصولديانطباق ا اتم ا على الوزن الععلي 
 (2.45) وما زال الشرع ينص على أن الدينار الرمسي يكون وزنه (117ص ): مث قال

 .هـا (1)(حبة (22)من اجلرامات 
ولعل هذه الطريقة هي أمثل الطرق ملعرفة الدرهم والدينار الشرعيني وأبعدها عن اخلطأ، 

تنائها على استقراء واقعي لنقود اترخيية، ال جمال للطعن يف وأقرهبا إىل املنهج العلمي، الب
صحتها وثبوهتا، وهي صختلف بعض االختالف عن النتائج اليت أدت إليها الطرق السابقة، 
فالدرهم والدينار هنا أنقص قليال ، ولعل هذا أحوط يف ابب الزكاة، وأرعى ملصلحة العقراء 

 .واملستحقني الذين فرض هللا هلم الزكاة
من ( 585=  400×  4.815)وإذن يكون نصاب العضة ابلوزن احلديث هو 

 .جرام ا من الذهب( 95=  40×  2.45) ، ويكون نصاب الذهب هواجلرامات
جرام ا وجبت عليه فيه ( 585)ما يزن  - نقود ا أو سبائك - فمن ملك من العضة اخلالصة

هو تائ  وهذا حيتاج إىل متحيص،   ملائة، إذا اعتربان نصاب العضة، كمااب( %4.5) الزكاة
 .كما سيأي

 نسبة العضة فيه جرام ا، وزن( 72)وفق آخر تعديل يزن وإذا عرفنا أن الرايل املصري 
جرامات فعلى هذا يكون ( 70.09)= ، إذن يكون ما فيه من العضة اخلالصة (1)(0.14.)

                                                 

 .410املصدر السابق صـ (1)
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 =أي  ال  راي( 58.04= 70.09÷ 585)نصاب النقود العضية من الرايالت املصرية هو 
 .قرت ا( 7790.2)

ا على مذهب احلنعية الذين ال يشرتطون نقاء النقود من الغش، ويقبلون نيفإذا جر 
( 24.5=  72÷  585) املغشوش إذا راج رواج اخلالص، كان النصاب من الرايالت هو

 .قرت ا( 950)= أي  ايال  ر 
فإهنا جعلت النصاب ولكن األول هو مذهب اجلمهور، وهو املوافق لظاهر النصوص، 

 .مائيت درهم من العضة
من ( 4)من  ،رايال مصراي (44.8/4) = العضةنصاب ومن هنا نعلم أن القول أبن 

على مذهب احلنعية مل يعد مطابق ا وال مقاراب  اآلن لوزن العملة العضية،  رايال( 41)و أ( 8)
 .ا، حسبما رجحناجرام   (585)وهلذا وجب التنبيه، واملعول عليه هنا الوزن، أعِن 

وذلك  - كما رجحنا - جرام ا( 95)أما نصاب الذهب فال يضبطه اآلن إال الوزن وهو 
الختعاء النقود الذهبية من التعامل الداخلي اآلن، فمن ملك من الترب أو السبائك الذهبية، 

 .ملائة منهااب( %4.5) جرام ا، وجب عليه تزكيتها إبخراج( 95)أو من النقود ما يساوى 
 :خطأ شائع عند املعاصرين

وهناك خطأ تائ  عند كثري من املعاصرين ممن يكتبون يف الزكاة، عندما يتحدثون عن 
 .نصاب النقود
العقه على )ما كتبته اللجنة املنتخبة من علماء املذاهب األربعة يف كتاب : من ذلك

 :الذي اعتمدته وزارة األوقاف املصرية (املذاهب األربعة

                                                 

جرام ا، والقطعة ذات العشرة  (72)، يقضى أبن يكون الرايل املصري 7852لسنة  422صدر قانون رقم  (1)
كتاب سك   :انظر (0.140)جرام ا، وأن تكون نسبة العضة  (1.5)جرامات، واخلمسة القروش  (1)القروش 
 .صلحة سك النقود يف العيد الثامن للثورة املصريةالصادر عن م، 421النقود صـ
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أحد عشر جنيه ا مصراي   - ابلعملة املصرية - الزكاة يف الذهب يساوى إن نصاب: قالت
قرت ا وثلثي ( 548)وأن نصاب العضة يساوى ( قرت ا7791.5)ونصع ا وربع ا ومثن ا 

 .(1)القرش
يتعرضون وقد تاع هذا التقدير يف كثري من الكتب واجملالت، واتتهر على ألسنة الذين 

 .إلفتاء الناس
 :ِف شيئي واخلطأ
جنيه ا ذهبي ا وسبعة أمثان اجلنيه ابلوزن القدمي للجنيه ( 77)أن هذا النصاب  :األول
قرت ا فقط، فإن هذا ( 7791.5)ال يساوي  - جرامات( 9.5)وقد كان يزن  - املصري

ا لو كان تقدير النصاب ابجلنيه، على أساس العملة الورقية، أما اجلنيه الذهيب،  يكون صحيح 
ساوى أكثر من مثانني جنيه ا ابلعملة الورقية؛ وذلك الختالف القيمة فإن النصاب فيه ي

م 7828 –احلقيقية للجنيه الذهيب عن القيمة االمسية اختالف ا تاسع ا، حى إنه ليقدر اآلن 
 .بنحو سبعة جنيهات من العملة الورقية -

عاوت هائل، فهل أن معِن هذا الكالم أن هناك نصابني للزكاة يف النقود، وبينهما ت :الثاين
تقبل عدالة التشري  اإلسالمي هذا التعاوت الضخم الذي يبلغ أحد النصابني فيه ضعف 
اآلخر أكثر من ثالث عشرة مرة؟ وهل يقبل منا أن نرتك املسلم يف حرية أمام هذين النصابني 
املختلعني أتد االختالف؟ وهل يسوغ يف العقل أو يف الشرع أن نقول ملن ميلك مخس 

أنت فقري حبسب : أنت غِن حبسب نصاب العضة؛ ونقول ملن ميلك مخسني جنيه ا: تجنيها
ال تك أن هذا غري سائغ وال جائز واألحاديث واآلاثر اليت قدرت النصاب ! ؟نصاب الذهب

يف النقود مبائيت درهم من العضة، وبعشرين دينار ا من الذهب، مل تقصد أن جتعل من ذلك 
نصاب واحد من ملكه اعترب غني ا جتب عليه الزكاة، وقدرت هذا  نصابني متعاوتني، وإمنا هو

ا، فقد  النصاب مببلغني متعادلني، مها مائتا درهم أو عشرين دينار ا، وكان تيئ ا وسعر ا واحد 
واخللعاء الراتدين كان  ملسو هيلع هللا ىلصقامت األدلة الكثرية القاطعة على أن سعر الدينار يف عهد الرسول 

                                                 

 .الطبعة اخلامسة ،297العقه على املذاهب األربعة صـ (1)
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السرقة، ويف اجلزية، ويف الدايت  رة دراهم عرف ذلك يف الزكاة، ويف حد   يصرف بعش
 .(1)وغريها

ا، من الذهب أو من العضة  على هذا جيب أن يكون تقدير نصاب الزكاة من النقود واحد 
 .سواء، القيمة واحدة، وإن اختلعت العملة على حد   

 ابلذهب أم الفضة؟. .ِباذا َندد النصاب ِف عصرن
ذن أن عصران مل يعد حيتمل أن يكون للنقود الذهبية نصاب، وللعضية نصاب التك إ

آخر، فقد أصبحت العملة الورقية هي السائدة يف التعامل بني الناس، ويكاد الناس ال يرون 
فلم نعد إذن حباجة إىل ما حبثه العقهاء قدمي ا هل  - وخباصة الذهب منها - العملة املعدنية

 .اآلخر أم ال؟ فإن الضم أمر ضروري وقائميضم أحد النقدين إىل 
أي احلد األدىن  - أبي النقدين حندد النصاب - ولكن البحث الذي البد منه هنا هو

للغِن املوجب للزكاة؟ وذلك أن الشارع قد حدد لكل منهما نصااب  خيالف اآلخر، هل حندده 
 ابلعضة؟

 :رينرمبا مال إىل ذلك كثري من العلماء املعاصرين، وذلك ألم
 .أن نصاب العضة جمم  عليه، واثبت ابلسنة املشهورة الصحيحة :األول
أن التقدير به أنع  للعقراء، إذ ابعتباره جتب الزكاة على أكرب عدد من املسلمني  :الثاين

يف اململكة  يف مصر، وبنحو مخسني رايال   وهلذا تاع تقدير النصاب ببض  وعشرين رايال  
 .(2)اخلليج، وبنحو بض  ومخسني روبية يف ابكستان واهلند أو ستني العربية السعودية وإمارات

                                                 

 .122، 121كتاب اخلراج يف الدولة اإلسالمية صـ  :انظر (1)
 ومما يدل على ذلك ما ذكره املؤرخون أن الدينار بعد أن كان مساواي  لعشرة دراهم يف العهد األول، صار يف (2)

النصف الثاين من العهد األموي يساوى اثِن عشر درمه ا، ويف العصر العباسي وصل إىل أن صار يساوى مخسة 
ونقل على مبارك عن املقريزي أنه يف زمن العاطميني  .121اخلراج يف الدولة اإلسالمية صـ :انظر .عشر أو أكثر

اخلطط التوفيقية  .ل أبربعة وثالثني درمه ايف عهد احلاكم، كثرت الدراهم كثرة زائدة حى صار الدينار يبد
(40/21). 
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ويذهب علماء آخرون إىل أن تقدير النصاب جيب أن يكون ابلذهب، وذلك أن العضة 
 .(1)ومن بعده ملسو هيلع هللا ىلصتغريت قيمتها بعد عصر النيب 

تمرت قيمته وذلك الختالف قيمتها ابختالف العصور كسائر األتياء، أما الذهب فاس
بعيد، ومل صختلف قيمة النقود الذهبية ابختالف األزمنة، ألهنا وحدة التقدير يف  اثبتة إىل حد   

 .(2)أبو زهرة وخالف وحسن يف حبثهم عن الزكاة: كل العصور وهذا ما اختاره األساتذة
 :ترجيح التحديد ابلذهب

ة بني األنصبة املذكورة يف ويبدو يل أن هذا القول سليم الوجهة، قوي احلجة، فباملقارن
أموال الزكاة كخمس من اإلبل، أو أربعني من الغنم، أو مخسة أوسق من الزبيب أو التمر، جند 

 .أن الذي يقارهبا يف عصران هو نصاب الذهب ال نصاب العضة
إن مخس إبل أو أربعني تاة تساوى قيمتها حنو أربعمائة دينار أو جنيه، أو أكثر، فكيف 

من ميلك أربع ا من اإلبل أو تسع ا وثالثني من الغنم فقري ا، مث يوجب الزكاة على يعد الشارع 
ا ال يشرتى به تاة واحدة؟ وكيف يعترب من ميلك هذا القدر الضئيل من املال  من ميلك نقد 

 غني ا؟
 :(حجة هللا البالغة)ولقد قال العالمة ويل هللا الدهلوي يف كتابه القيم 

ألهنا مقدار يكعى أقل أهل بيت سنة كاملة، ( من العضة)مس أواق خب( النصاب)إمنا قدر )
إذ كانت األسعار موافقة يف أكثر األقطار واستقرئ عادات البالد املعتدلة يف الرخص والغالء 

 .(3)(جتد ذلك

أن مخسني أو حنوها من الرايالت املصرية أو : فهل جند اآلن يف أي بلد من بالد اإلسالم
أي  - تكعى ملعيشة أسرة - ية أو الروبيات الباكستانية أو اهلندية وحنوهاالسعودية أو القطر 

ا؟ - أسرة ا، أو حى أسبوع ا واحد   سنة كاملة، أو تهر ا واحد 
                                                 

بني  هلذا املوضوع، ووض  جدوال   (صنج السكة يف فجر اإلسالم)كما تعرض األستاذ عبد الرمحن فهمي يف كتابه  (1)
مه ا أن الدينار بلغ صرفه أحياان  مخسة وثالثني در : فيه قيمة الدينار ابلدراهم يف خمتلف العصور اإلسالمية، وفيها

 .15صـ
 .419حلقة الدراسات االجتماعية صـ (2)
(3) (4/502). 
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بعض  يال تكع( البرتول)شة كبالد النعط إهنا يف بعض البالد اليت ارتع  فيها مستوى املعي
كها غني ا يف نظر الشرع احلكيم؟ هذا فكيف يعد من مل ،األسر املتوسطة لنعقات يوم واحد

 .بعيد غاية البعد
 وإذا كان التقدير ،هلذا كان األوىل أن نقتصر على تقدير النصاب يف عصران ابلذهب

وأرابب األموال يف الزكاة  ،فهو إجحاف أبرابب األموال ابلعضة أنع  للعقراء واملستحقني
 .ور األمةليسوا هم الرأمساليني وكبار املوسرين، بل هم مجه

 هل من سبيل إىل معيار اثبت لنصاب النقود؟
ثبات هلا، وأهنا  أن قيمة النقود ال: ارسي االقتصادمن املعروف لدى دارسي التاريخ، ود

من عصر إىل آخر، ومن قطر إىل آخر، والقيمة احلقيقية للنقود  - صعود ا وهبوط ا - تتحول
بح السائد فيه هو النقود يف عصران الذي أص، وال سيما (1)إمنا تتمثل يف قدرهتا الشرائية

 .ألن الناس ال أتكل النقود وال تلبسها، بل تشرتى هبا ما يلزمها من احلاجات ؛الورقية
وقد رأينا كيف هبطت قيمة النقود العضية إىل حد أصبح النصاب الشرعي ال يساوى 

 .م وغريهاتيئ ا يذكر، جبانب األنصبة الشرعية األخرى من الذهب أو من األنعا
: وبعبارة أخرى - شرون دينار اولكن ما احلل إذا اخنعضت قيمة الذهب أيض ا، وأصبح الع

 ال توازى أو تقارب األنصبة األخرى؟ - جرام ا( 95)
هل من سبيل إىل وض  معيار اثبت للغِن الشرعي الذي جعله اإلسالم مناط وجوب 

 الزكاة فإهنا ال جتب إال على غين؟
قيمة النقود، وتضاععت قوهتا  - يف عصر ما - رد كذلك إذا ارتععتوهذا التساؤل ي

 .غري معقول الشرائية إىل حد   
 :التقدير ابألنصبة األخرى

                                                 

درهم، فلما كان عهد  9000دينار أو  900أن الدية كانت يف العهد النبوي : قد يشهد هلذا ما رواه أبو داود (1)
 74000دينار وعلى أهل الورق  7000إن اإلبل قد غلت، فقومها على أهل الذهب : عمر خطب فقال

 .درهم
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وهنا قد جند من يتجه إىل تقدير نصاب النقود ابألنصبة األخرى الثابتة ابلنص، واليت ال 
ها النقدية بني بلد وآخر، وبني تتغري تغري النقود، ألن هلا قيمة ذاتية اثبتة، وإن اختلعت قيمت

عصر وآخر، فالقيمة الذاتية خلمس من اإلبل، أو أربعني من الغنم، أو مخسة أوسق من القمح 
 .ال ينازع فيها أحد، وال يعرتيها كثري تغري، من حيث حاجة البشر إليها، وانتعاعهم هبا

 هل ميكن التقدير بنصاب الزرع والثمر؟
تقل كثري ا عن قيمة نصاب ( األوسق اخلمسة)الزرع ولكنا نالحظ أن قيمة نصاب 

 :األنعام، ولعل الشارع قصد إىل تقليل هذا النصاب خاصة لعدة معان
أن نعمة هللا يف إثبات الزرع أظهر منها يف أي تيء آخر، وجهد اإلنسان فيه أقل  -7

ا عاِملاْتُه أاْيِديِهْم أافاالا لِياْأُكُلوا ِمْن َثاارِِه واما ﴿: من جهده يف سائر الثروات كما قال تعاىل
 .[15: يس] ﴾ياْشُكُرونا 
أن البشر ال يستطيعون االستغناء عما أخرجت األرض من نبات، وإن استطاعوا أن  -4

تراك أكرب عدد من الشارع إىل تقليل النصاب فيها إل يستغنوا عن احليوان، فلهذا قصد
 .اتاحملتاجني فيما أخرج هللا من األرض، وخباصة األقو 

هذا إىل أن احلبوب والثمار اليت جتب فيها الزكاة إمنا هي مثار األرض وغلتها، فهي  -1
فإن الزكاة جتب يف األصل ومنائه مجيع ا  ،مبنزلة الربح من رأس املال خبالف اإلبل والبقر والغنم

ر ألهنا  وهلذا قلل الشارع النصاب يف احلبوب والثما ،يف رأس املال والربح مع ا: وبعبارة أخرى
 .كلها مناء وربح ورزق جديد، كما زاد نسبة الواجب فيها فجعلها العشر

 هل ميكن التقدير ابلنصاب احليواين؟
فلم يبق إال التقدير  ،ومن مث جيب صرف النظر عن التقدير بنصاب الزروع والثمار

 .ابلنصاب احليواين من اإلبل والبقر والغنم
س، إىل ثالثني، إىل مخسني، فال يصلح م  وجود أما البقر فقد اختلف يف نصاهبا من مخ

 .يقاس عليه هذا اخلالف أن يكون أصال  
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بقي نصاب اإلبل ونصاب الغنم، وقد ثبتا ابلنص واإلمجاع، فنصاب اإلبل مخس، 
 .ونصاب الغنم أربعون

إنه ما يساوى قيمة مخسة من اإلبل، أو أربعني : فهل نستطي  أن نقول يف نصاب النقود
 ؟من الغنم

إن اجلواب عن هذا السؤال ابإلجياب، يتوقف على ثبوت مساواة هذه األنصبة للنصاب 
يف عصر النبوة، فإذا كانت اخلمس من اإلبل،  - درهم 400 - النقدي الذي ورد به الشرع

درهم أمكننا أن نستنبط النصاب  (400)واألربعون من الغنم تساوى قيمتها يف ذلك العصر 
 .ما يساوى قيمة مخس من اإلبل، أو أربعني من الغنم: النقدي، ونعترب أنه

كما ذكران ذلك يف زكاة  - وقد نقل مشس األئمة السرخسي يف املبسوط ما يؤيد ذلك
أدىن األسنان اليت  وهي - أنه اعتبار للقيمة يف املقادير فإن بنت املخاض - الثروة احليوانية

والشاة بنحو مخس دراهم، فإجياب الزكاة  كانت تقوم بنحو أربعني درمه ا - جتب فيها الزكاة
 .(1)يف مخسة من اإلبل كإجياب الزكاة يف مائيت درهم من العضة

وهذا االعتبار الذي ذكر يف املبسوط يؤيد االجتاه إىل تقدير النصاب النقدي بنصاب 
 .اإلبل أو الغنم

تعقبا  (البحر)يف والزين ابن جنيم  ،(العتح)ولكننا ذكران هناك أن احملقق ابن اهلمام يف 
أن من وجب عليه سن من : صاحب املبسوط يف ذلك، ملا جاء يف صحيح البخاري وغريه

اإلبل فلم توجد عنده، فإنه يض  العشرة الدراهم موض  الشاة عند عدمها، وهو مصرح 
 .(2)خبالف ما ذكره السرخسي

قة اجلذعة من بلغت عنده من اإلبل صد: "فقد جاء يف حديث أنس عند البخاري وغريه
وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإهنا تقبل منه احلقة، وجيعل معها تاتني إن استيسرات له 

                                                 

 .(4/750)املبسوط  (1)
 .(4/410)، والبحر (7/285)فتح القدير : انظر (2)
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أو عشرين درمه ا ومن بلغت عنده صدقة احلقة، وليست عنده احلقة، وعنده اجلذعة فإهنا تقبل 
 .إىل آخر احلديث (1)"منه اجلذعة، ويعطيه املصدق عشرين درمه ا أو تاتني

أن األربعني تاة اليت هي نصاب الغنم كانت : يث الصحيح يتبني لناومن هذا احلد
ومعِن ذلك أهنا ضعف نصاب النقود ( 70×  20)تساوى يف العصر النبوي أربعمائة درهم 

 (.درهم 400)
فإن ملك  ،ولعل تقليل نصاب النقود ابلنسبة إىل احليوان أمر مقصود من الشارع احلكيم

ى إتباع حاجاته االقتصادية العديدة، بسهولة وسرعة، من ملك النقود جيعل اإلنسان أقدر عل
اإلبل وحنوها، فمن كان عنده إبل، وهو حيتاج إىل نعقة أو كسوة أو دواء أو حنو ذلك، مل 
يستط  أن حيصل عليها إال ببي  بعض ما عنده من اإلبل ابلنقود، وقد ال يتيسر له البي  

الف من ميلك النقود، فإهنا الواسطة املباترة للتبادل، دائم ا، وال ابلثمن املناسب دائم ا، خب
واألداة املعدة لشراء احلاجات كما أن امتالك نصاب النقود أيي غالب ا نتيجة التوفري واالدخار، 

 .وخاصة إذا اترتطنا حوالن احلول عليه، كما هو رأى اجلمهور
وائج األصلية ملالكه، عن احل أن يكون نصاب النقود فاضال  : وقد اترتط فقهاء احلنعية

ا إليه حاجة أصلية  .حبيث ال يكون حمتاج 
إذا جعل الشارع نصاب النقود نصف النصاب احليواين من اإلبل  - بعد هذا - فال غرابة

 .أو الغنم
 :املعيار املقبول للنصاب النقدي

د وبناء على هذا البحث، نستطي  أن نض  معيار ا اثبت ا للنصاب النقدي، يلجأ إليه عن
تغري القوة الشرائية للنقود تغري ا فاحش ا، جيحف أبرابب املال أو ابلعقراء وهذا املعيار هو ما 

 .يوازي متوسط نصف قيمة مخس من اإلبل، أو أربعني من الغنم، يف أوسط البالد وأعدهلا
اهنا ألن بعض البالد تندر فيها الثروة احليوانية وتصبح أمث: أوسط البالد وأعدهلا: وإمنا قلنا

ا، فالوسط هو العدل، والبد أن يوكل هذا  ا، وبعضها تكثر فيه وتصبح رخيصة جد  غالبة جد 
 .التقدير إىل أهل الرأي واخلربة

                                                 

 .، حديث كتاب أيب بكر ألنسـص سبق صخرجيه يف (1)
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 :النقود الورقية وأنواعها
هي قطعة من ورق خاص، تزين بنقوش خاصة، وحتمل أعداد ا صحيحة، يقابلها يف 

تصدر إما من احلكومة، أو من هيئة تبيح العادة رصيد معدين بنسبة خاصة حيددها القانون و 
 .هلا احلكومة إصدارها، ليتداوهلا الناس عملة

وقد انتشر هذا النوع من النقود حى عم استعماله مجي  الدول احلديثة، وإمنا دعاها إىل 
ذلك اتساع نطاق املعامالت الداخلية واخلارجية، وعدم كعاية النقود املعدنية وحدها لتلبية ما 

 .احلركة االقتصادية تتطلبه
وتعترب النقود الورقية كالنقود املعدنية يف أن كال منهما واسط للتبادل، م  أن الورقية 
ا ابلدف ، جندها تستخدم كالنقود املعدنية يف وفاء الديون، واحلصول على ما  ليست إال تعهد 

 .(1)حيتاج إليه اإلنسان من أمتعة وسل  وخدمات
 .اثبتة، ووثيقة، وإلزامية: أنواع ثالث وتنحصر النقود الورقية يف

صكوك متثل كمية من الذهب أو العضة، مودعة مبصرف معني، يف صورة  :فالثابتة -1
تعادل قيمتها املعدنية قيمة هذه الصكوك اليت تصرف عند الطلب، وميكن  ،نقود أو سبائك

ا، وال تتعرض القول أبن هذه نقود معدنية أتخذ مظهر صكوك ورقية، ليسهل محلها ونقله
 .والتآكل للتحات   

ا من املوق  عليها، أن يدف  حلاملها عند  :والنقود الوثيقة -2 هي صكوك حتمل تعهد 
 (بنوك)اليت تصدرها  (البنكنوت)الطلب مبلغ ا معين ا، ومن هذا النوع أوراق النقد املصرفية 

ص على النسبة اليت اإلصدار إبذن من احلكومة، وهلا رصيد معدين حتتعظ به البنوك، وحتر 
حيددها القانون بينها وبينه، لتظل هذه النقود مضمونة مأمونة، تنتع  هبا املصارف واجلمهور 

 .واالقتصاد العام
غري القابلة للصرف ابلذهب أو العضة فهي  وهي :وأما النقود الورقية اإللزامية -3
 :نوعان

                                                 

 .م7859طبعة  ،44 – 40صـ كتاب النظم النقدية واملصرفية للدكتور عبد العزيز مرعي  :انظر (1)
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ادية، وجتعلها نقود ا رئيسية تصدرها احلكومات يف أوقات غري ع :نقود ورقية حكومية -أ
 .ولكنها ال تستبدل ابملعدن النعيس، وال يقابلها رصيد معدين

يصدر بشأهنا قانون يععى بنك اإلصدار الذي  :(بنكنوت)نقود ورقية مصرفية  -ب
 .(1)أصدرها من التزام صرفها ابملعدن النعيس

نقود املصرفية اإللزامية، نظام ال - بعد احلرب العاملية األوىل - وقد اتبعت معظم الدول
لتشب  هبا حاجة التبادل احمللي وتوفر املعدن النعيس للتبادل اخلارجي أو لتوظيعه يف 

 .(2)االستثمار
ألهنا ال حتمل قيمة : وهذه النقود اإللزامية تستمد قيمتها من إدارة املشرع، ال من ذاهتا

نقود اليت تقبل الصرف ابملعدن، فتجم  سلعية، وهلذا تعقد قيمتها إذا ألغى التبادل هبا، أما ال
 .(3)بني قيمتها القانونية، وقيمتها كسلعة

هذا متهيد البد منه ملعرفة طبيعة هذه النقود الورقية ووظيعتها قبل أن نعرف احلكم الشرعي 
 يف زكاهتا فهل هلا حكم صخالف به النقود املعدنية؟ وما هو؟

 :زكاة النقود الورقية
رقية إال يف العصر احلاضر، فال نطم  أن يكون لعلماء السلف فيها مل تعرف النقود الو 

حكم، وكل ما هنالك أن كثري ا من علماء العصر حياولون أن جيعلوا فتواهم صخرجي ا على أقوال 
السابقني، فمنهم من نظر إىل هذه النقود نظرة فيها كثري من احلرفية والظاهرية، فلم ير هذه 

 .عية إمنا هي العضة والذهب، وإذن ال زكاة فيهاألن النقود الشر : نقود ا
فقد استعى يف حكم  - معى املالكية يف مصر يف عصره - وهبذا أفى الشيخ عليش

أن ال : الذي فيه ختم السلطان، ويتعامل به كالدراهم والداننري فأفى - الورق - (الكاغد)
 .(4)زكاة فيه

                                                 

 .44 - 40املرج  السابق صـ (1)
 .25نعس املرج  صـ (2)
 .21نعسه صـاملرج   (3)
 .11رسالة التبيان يف زكاة األمثان للشيخ دمحم حسنني خملوف العدوى صـ: انظر (4)
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حى تقبض قيمتها ذهب ا أو فضة، وميضى على وكذا أفى بعض الشافعية أبن ال زكاة فيها، 
ذلك حول، بناء على أن املعاملة هبا حوالة غري صحيحة ترع ا، لعدم اإلجياب والقبول 

 .(1)اللعظيني
الذي ألعته جلنة متثل علماء هذه املذاهب يف  (العقه على املذاهب األربعة)ويف كتاب 
 :مصر نقرأ ما يلي

قدي، التعامل به من قبيل احلوالة على البنك بقيمته، الورق الن: الشافعية قالوا -7)
فيملك قيمته دين ا على البنك، والبنك مليء مقر مستعد للدف  حاضر، ومى كان املدين هبذه 

وعدم اإلجياب والقبول اللعظيني يف احلوالة ال يبطلها  ،األوصاف وجبت زكاة الدين يف احلال
 .حيث جرى العرف بذلك
املراد ابإلجياب والقبول كل ما يشعر ابلرضا من قول أو : لشافعية قالعلى أن بعض أئمة ا
 .فعل، والرضا هنا متحقق

من قبيل الدين القوى، إال أهنا ميكن  - البنكنوت - األوراق املالية: احلنعية قالوا -4
 .صرفها فضة فور ا فيجب فيها الزكاة فور ا

إال أهنا ميكن صرفها  - ندات دينوإن كانت س - أوراق البنكنوت: املالكية قالوا -1
 .فضة فور ا، وتقوم مقام الذهب يف التعامل، فيجب فيها الزكاة بشروطها

ال جتب زكاة الورق النقدي إال إذا صرف ذهب ا أو فضة، ووجدت فيه : احلنابلة قالوا -2
 .تروط الزكاة

األوراق سندات  ومن هذه األقوال املنسوبة إىل املذاهب، نعلم أن أساسها هو اعتبار هذه
دين على بنك اإلصدار، وأهنا ميكن صرف قيمتها فضة فور ا، فتجب الزكاة فيها فور ا عند 

وحنن نعلم أن القانون أصبح يععى  ،على مذهب احلنابلة املذاهب الثالثة، وعند الصرف فعال  
ذا ينهار من أن يلتزم البنك صرفها ابلذهب أو العضة، وهب (البنكنوت)أوراق النقد املصرفية 

 .األساس الذي بِن عليه إجياب الزكاة يف هذه األوراق

                                                 

 .الطبعة الثانية -العقه على املذاهب األربعة  (1)
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هذا م  أن هذه األوراق أصبحت هي أساس التعامل بني الناس، ومل يعد يرى الناس 
العملة الذهبية قط، وال العضية، إال يف املبالغ التافهة، أما عماد الثروات واملبادالت فهو هذه 

 .العملة الورقية
 - وجراين التعامل هبا - ابعتماد السلطات الشرعية إايها - بحتإن هذه األوراق أص

أمثان األتياء ورؤوس األموال، وهبا يتم البي  والشراء والتعامل داخل كل دولة، ومنها تصرف 
األجور والرواتب واملكافآت وغريها، وعلى قدر ما ميلك املرء منها يعترب غناه، وهلا قوة الذهب 

، وتيسري املبادالت، وحتقيق املكاسب واألرابح، فهي هبذا االعتبار والعضة يف قضاء احلاجات
 .أموال انمية أو قابلة للنماء، تأهنا تأن الذهب والعضة

صحيح أن الذهب والعضة هلما قيمة مالية ذاتية من حيث إهنما معدانن نعيسان، حى 
حيح، ولكن الذي لو بطل التعامل هبما نقدين لبقيت قيمتهما املالية معدنني، نعم هذا ص

إذ مل : يعهم من روح الشريعة ونصوصها أهنا مل توجب الزكاة يف الذهب والعضة حملض ماليتهما
 توجب الزكاة يف كل مال، بل يف املال املعد للنماء، والذهب والعضة إمنا اعتربمها الشارع ماال  

ا للنماء من جهة أهنما أمثان لألتياء وقيم هلا، فالثمينة مراعاة  م  املالية أيض ا، وهلذا كان معد 
 .(النقدين)أو زكاة  (األمثان)زكاة : عنوان زكاة الذهب والعضة يف كثري من الكتب
إن بعض املذاهب ال يرى إخراج الزكاة عن  - ومن أجل هذا ال يسوغ أن يقال للناس

 فاحلق أن هذا ،هذه األوراق، وينسب ذلك إىل مذهب أمحد أو مالك أو الشافعي أو غريهم
 .حى يقاس عليه ويلحق به مهنع هللا يضرأمر مستحدث ليس له نظري يف عصر األئمة اجملتهدين 

وإين ألسجل  ،والواجب أن ينظر إليه نظرة مستقلة يف ضوء واقعنا وظروف حياتنا وعصران
يف رسالته  رمحه هللا ابلتقدير هنا ما كتبه وأفى به العالمة الشيخ دمحم حسنني خملوف العدوى

إذ قال معق  ب ا على صخريج زكاة األوراق املالية على زكاة الدين املعروف  (تبيان يف زكاة األمثانال)
ال جتب تزكيته إال ( صك ا كالكمبيالة)عند العقهاء القدامى، واعتبار هذه األوراق سند دين 

أن وال خيعى : قال ،مقر يءض يف تزكية الدين إذا كان على ملعلى مذهب من ال يشرتط القب
م  كونه جمحع ا حبق العقراء على غري ما ذهب إليه  ،صخرج زكاة األوراق املالية على زكاة الدين

مبِن على اعتبار القيمة املضمونة هبذه األوراق كدين حقيقي يف ذمة تخص  ،الشافعية
 .مدين، وأن هذه األوراق كمستندات ديون حقيقية
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مون هبا، وبني الدين احلقيقي وسنده م  أن هناك فرق ا بني هذه األوراق، وما هو مض
املعروف عند العقهاء، فإن الدين ما دام يف ذمة املدين ال ينمو وال ينتع  به ربه، وال جيرى 

ا للنماء، حبيث  التعامل بسنده رمس ا ولذلك قيل بعدم وجوب زكاته، ألنه ليس ماال   حاضر ا معد 
كما ينتع  ابألموال احلاضرة، وكيف هبا  ية ينتع  به ربه، خبالف قيمة هذه األوراق، فإهنا انم

إن هذه األوراق من قبيل مستندات الديون، ومستند الدين ما أخذ على املدين للتوثق : يقال
ال جتب الزكاة فيها : أو يقال! ؟وخشية الضياع، ال لتنمية الدين يف ذمة املدين، وال للتعامل به

ا ذهب ا أو فضة، م  أن عد إمنا هو لكونه  كما علمت م الزكاة يف الدينحى يقبض بدهلا نقد 
ا للنماء، وال حمعوظ ا بعينه يف خزانة املدين؟  ليس معد 

والعقهاء إمنا حكموا بعدم زكاة الدين ما دام يف ذمة املدين حى يقبضه املالك نظر ا هلذه 
، نظر ا إىل أنه العلة، واستثِن الشافعية دين املوسر إذا كان حاال ، فإنه يزكى قبل قبضه كالوديعة

يف حكم احلاضر املعد للنماء، فلو فرض مناؤه كما يف بدل األوراق املالية ملا كان هناك وجه 
 .لتوقف الزكاة على القبض، وملا خالف يف ذلك أحد من العلماء

ال ينطبق عليه حقيقة الدين وتروطه  ،فاحلق أن هذا النوع من الدين نوع آخر مستحدث
، وال جيرى فيه اخلالف الذي جرى يف زكاة الدين، بل ينبغي أن يتعق املعروفة عند العقهاء

 .على وجوب الزكاة فيه، ملا علمت أنه كاملال احلاضر
ولو فرض أنه ليس يف البنك تيء من النقود، ونظر إىل تلك األوراق يف : إىل أن قال

وجهة إصدار احلكومة هلا، هبا، واعترب  قومذاهتا بقط  النظر عما يعادهلا، وعن التزام التعهد املر 
هلا أمثاان  رائجة، لكانت كالنقدين جتب زكاهتا على القول أبن ( الدولة أو األمة)واعترب امللة 

الزكاة يف النقدين معلولة مبجرد الثمينة ولو مل تكن خلقية كما تقدم يف زكاة العلوس وقط  
 .اجللود والكواغد

 :تبارات أربعةفتحصل أن األوراق املالية يصح أن تزكى ابع
ابعتبار املال املضمون هبا يف ذمة البنك، وأنه كمال حاضر مقبوض، وإن مل يكن   :األول

 .كالدين املعروف عند العقهاء من كل وجه
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زكاهتا ابعتبار األموال احملعوظة خبزانة البنك، وعلى هذين االعتبارين فالزكاة واجبة  :الثاين
 .فيها اتعاق ا

ر قيمتها دين ا يف ذمة البنك فتزكى زكاة الدين احلال على مليء كما زكاهتا ابعتبا :الثالث
 .ذهب إليه الشافعي

زكاهتا ابعتبار قيمتها الوضعية عند جراين الرسم هبا يف املعامالت واتعاق امللة على  :الرابع
اصخاذها أمثاان  للمقومات، وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها اثبت ابلقياس كزكاة العلوس 

 .هـا (1)(والنحاس
هذا االعتبار األخري هو الذي جيب أن يعول عليه، يف حكم النقود الورقية اإللزامية : أقول

اليت هي عمدة التبادل والتعامل اآلن، واليت مل يعد يشرتط أن يقابلها رصيد معدين ابلبنك، 
 .وال يلتزم البنك صرفها بذهب أو فضة

يف بدء استعماهلا، وعدم اطمئنان اجلمهور  ورمبا كان اخلالف يف أمر هذه األوراق مقبوال  
 .، أما اآلن فالوض  قد تغري متام ا(2)إليها، تأن كل جديد

لقد أصبحت هذه األوراق النقدية حتقق داخل كل دولة ما حتققه النقود املعدنية، وينظر 
 .اجملتم  إليها نظرته إىل تلك

 .رتاضإهنا تدف  مهر ا، فتستباح هبا العروج ترع ا دون أي اع
 .وتدف  مثن ا، فتنقل ملكية السلعة إىل دافعها بال جدال

 .وتدف  أجر ا للجهد البشرى، فال ميتن  عامل أو موظف من أخذها جزاء على عمله
وتدف  دية يف القتال اخلطأ أو تبه العمد، فتربئ ذمة القاتل، ويرضى أولياء املقتول، 

 .أحد وتسرق فيستحق سارقها عقوبة السرقة بال مراء من

                                                 

 .الطبعة اخلامسة ،292العقه صـ (1)
مث استقر األمر أحيل ترهبا أم حيرم؟ وألعت يف ذلك رسائل : مثال ذلك اخلالف الذي حدث عند ظهور قهوة النب (2)

، وقد نقل فيها أقوال ابن حجر اهليثمي الشافعي، (271 – 7/270)العواكه العديدة للمنقور : على احلل، انظر
 .زروق واحلطاب املالكيني، وغريهم: والشيخني
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وتدخر ومتلك، فيعد مالكها غني ا بقدر ما ميلك منها، فكلما كثرت يف يده، عظم غناه 
 .(1)عند الناس وعند نعسه

أن هلا وظائف النقود الشرعية وأمهيتها ونظرة اجملتم  إليها، فكيف يسوغ : ومعِن هذا كله
نقود ووظائعها املتعددة لنا أن حنرم العقراء واملساكني وسائر املستحقني من االنتعاع هبذه ال

الوفرية؟ أليس الناس كل الناس يسعون إىل حتصيلها جاهدين؟ أليس مالكها يعدوهنا نعمة 
جيب أن تشكر؟ أليس العقراء يتعطلون إليها، ويسيل لعاهبم توق ا إليها؟ أليسوا يعرحون هبا 

 !إذا أعطوا القليل منها؟ بلى وهللا
أنه ميكن القول أبن النقود هي كل ما : ذة االقتصادوأختم هذه النقطة مبا قرره بعض أسات

هذه الوظيعة يعترب  يادل، وأداة لالدخار، فأي تيء يؤديستعمل مقياس ا للقيم، وواسطة للتب
نقود ا، بصرف النظر عن املادة املصنوع منها، وبصرف النظر عن الكيعية اليت أصبح هبا وسيلة 

ادة يقبلها كل املنتجني يف جمتم  ما للمبادلة نظري التعامل يف مبدأ األمر، فما دامت هناك م
 .(2)ما يبيعون، فهذه املادة نقود

 :شروط وجوب الزكاة ِف النقود
مل توجب الشريعة اإلسالمية الزكاة يف كل مقدار من النقود، قل أو كثر، وال يف كل حني 

ترتطت بل ا ،طال أو قصر وال على كل مالك للنقود بغض النظر عن ظروفه وحاجاته
 لوجوب الزكاة يف النقود تروط ا معينة تأهنا يف ذلك تأن كل مال فرضت فيه الزكاة

 :بلوغ النصاب -1
، والنصاب: وأول هذه الشروط هو احلد األدىن للغِن يف  كما عرفنا أن تبلغ النقود نصااب 

 .مععو ا عنه، وصاحبه ال يعد ابمتالكه غني ا قليال   الشرع، وما دونه يعترب ماال  

                                                 

ب يف عصران من أن النقود الشرعية هي الذهب والعضة، فهي اليت جت (املتحذلقني)ال معِن إذن ملا يقوله بعض  (1)
 !!فيها الزكاة، وهي اليت جيرى فيها الراب

 .48النظم النقدية واملصرفية صـ (2)
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وقد عرفنا من الصعحات السابقة مقدار النصاب النقدي للزكاة ابلعملة املعاصرة واخرتان 
املساوية للعشرين  وهي ،بجرام ا من الذه( 95)ما يساوي قيمة : أن نصاب النقود هو

 .ليت جاءت هبا اآلاثر، واستقر عليها األمردينار ا ا
ا؟  هل يشرتط أن يكون مالك النصاب واحد 

اك تركة تضم جمموعة من األفراد مسامهني مبقادير من النقود تبلغ مبجموعها إذا كانت هن
، فهل جتب يف مال الشركة الزكاة؟صُ نصااب  أو نُ   ب ا، ولكن حصة كل فرد ال تبلغ نصااب 

أن الشريكني ال جيب على أحدمها زكاة حى : حنيعة ومالكأيب اختلعوا يف ذلك، فعند 
 .يكون لكل واحد منهما نصاب

 .أن املال املشرتك حكمه حكم مال واحد: ند الشافعيوع
 :عليه الصالة والسالم اإلمجال الذي يف قوله) – كما ذكر ابن رتد - وسبب اختالفهم

، فإن هذا القدر ميكن أن يعهم منه أنه إمنا خيصه هذا "ليس فيما دون مخس أواق صدقة"
خيصه هذا احلكم، كان ملالك واحد احلكم إذا كان ملالك واحد فقط، وميكن أن يعهم منه أنه 

أو أكثر، إال أنه ملا كان معهوم اترتط النصاب إمنا هو الرفق، فواجب أن يكون النصاب من 
 .وهللا أعلم ،وهو األظهر ،ترطه أن يكون ملالك واحد

 .(1)(ولكن أتثري اخللطة غري متعق عليه ،يف املاتية والشافعي كأنه تبه الشركة ابخللط
أو  (الشخصية االعتبارية)أن ال عربة مبا يسمى : ليه هنا مذهب اجلمهوروالذي يتجه إ

للشركة، فقد يكون أعضاء هذه الشركة جمموعة من املسامهني العقراء، والزكاة إمنا  (املعنوية)
تؤخذ من األغنياء لرتد على العقراء، فهؤالء حينئذ ممن ترد عليهم الزكاة ال ممن تؤخذ منهم، 

 .نصاب ال جيعل فقريهم غني ا واترتاك مجاعة يف
ولكن مذهب الشافعي أيسر يف التطبيق ابلنظر إىل احلكومات يف عصران، وميكن للعامل 
على الزكاة أن يرتك نسبة معينة من الزكاة إلدارة الشركة لتوزيعها على مسامهيها العقراء فتجم  

 .(1)بني احلسنيني

                                                 

 .طب  االستقامة ،(7/450)بداية اجملتهد البن رتد  (1)
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 :حوالن احلول -2
 - أن حيول عليه احلول، وهذا:  النقود بعد بلوغ النصابوالشرط الثاين لوجوب الزكاة يف

 أن الزكاة ال جتب يف النقود إال: جمم  عليه يف غري املال املستعاد، مبعِن - كما ذكران من قبل
 .ال جتب فيه زكاة إال بعد مرور حول يمرة واحدة يف العام، فكل مال زك

ويف  يف االبتداء لالنعقاد،: قطيشرتط كمال النصاب يف طريف احلول ف: وعند احلنعية
فلو هلك كله يف أثناء احلول، بطل احلول، فإذا  ،االنتهاء للوجوب، فال يضر نقصانه بينهما

ا استعاد فيه غريه استأنف له حوال    .(2)جديد 
ال زكاة يف : "يعترب وجود النصاب يف مجي  احلول مستدلني حبديث: وعند األئمة الثالثة
، وهو يقتضي مرور احلول على مجيعه، وألن ما اعترب يف طريف (3)"حلولمال حى حيول عليه ا

 .(4)احلول، اعترب يف وسطه كامللك واإلسالم
املهن احلرة من  ذويكاملرتبات واألجور واملكافآت وإيراد )أما املال املستعاد من النقود 

كالعمارات السكنية   :األطباء واملهندسني واحملامني وغريهم، أو إيراد رؤوس األموال الثابتة
فقد ذهب ( كالسيارات والطائرات وحنوها :االستغاللية، واملصان  والعنادق وغري الثابتة

لنقود اليت عنده يضم املستعاد إىل ا: وقال أبو حنيعة ،اجلمهور يف هذا كله إىل اترتاط احلول
ن املستعاد عوض ا ا مجيع ا، عند متام حول املال الذي كان عنده، إال أن يكو يف احلول فيزكيه
 .(5)عن مال مزكى

وصح عن بعض الصحابة خالف ذلك، فأوجبوا تزكية املال املستعاد عند قبضه، دون 
 .اترتاط للحول

                                                 

ما قلناه هنا أتكيد ملا ذكران يف خلطة السوائم أن لإلدارة اليت تتوىل أمر الزكاة أن تنظر إىل الشركات نظرهتا إىل  (1)
 .ذا احتاجت إىل ذلك لتنظيم أعماهلا، وتبسيط إجراءاهتا، عمال مبذهب الشافعيالشخص الواحد، إ

 .(4/25)الدر املختار، وحاتيته رد احملتار  (2)
 .سبق صخرجيه صـ (3)
 .(4/288)م  الشرح  -املغين  (4)
 .281املرج  السابق صـ (5)
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 ،(كسب العمل واملهن احلرة)وسنعود لتعصيل القول يف هذه املسألة عند حديثنا عن زكاة 
 .يف العصل التاس  من هذا الباب

 :الفراغ من الدين -3
أن يكون النصاب النقدي الذي جتب فيه الزكاة فارغ ا من الدين، حبيث ال ويشرتط 

يف العصل األول من هذا الباب، وذكران ذلك وقد بينا  ،يستغرق الدين النصاب أو ينقصه
 .األدلة عليه هناك

والدين الذي مين  وجوب الزكاة عند احلنعية هو الذي له مطالب من جهة العباد، سواء 
 ،خبالف دين النذر والكعارة واحلج ،واخلراج أو للخلق كديون اآلدميني (1)اةأكان هلل كالزك

 .(2)لعدم مطالب هبا من جهة العباد
 ؟(3)هل مين  أو ال: يف الدين املؤجل عواواختل

الدين مين  الزكاة فسواء دين هللا عز وجل ودين : إذا قلنا: وعند الشافعية قال النووي
 .(4)اآلدمي
 :جة األصليةالفضل عن احلا -4

عن احلاجات األصلية  وقد اترتط احملققون من فقهاء احلنعية أن يكون النصاب فاضال  
ما يدف  اهلالك عن  أهنا هي):  تعسري احلاجة األصليةيف (5)ملالكه، وقد نقلنا عن ابن ملك

الربد،  اإلنسان حتقيق ا، كالنعقة ودور السكِن وآالت احلرب والثياب احملتاج إليها لدف  احلر أو
كالدين، فإن املديون حمتاج إىل قضاء دينه مبا يف يده من النصاب، دفع ا عن نعسه : أو تقدير ا

                                                 

دير ا؛ ألن له الطلب يف زكاة السوائم، وكذا يف واملطالب هنا هو السلطان تق): عن البدائ  قال ابن عابدين نقال   (1)
غريها، لكنه ملا كثرت األموال يف عهد عثمان هنع هللا يضر، وعلم أن يف تتبعها ضرر ا أبصحاهبا، رأى املصلحة يف تعويض 
األداء إليهم، إبمجاع الصحابة، فصار أرابب األموال كالوكالء عن اإلمام، ومل يبطل حقه عن األخذ ولذا قال 

 .(4/2)رد احملتار (. لو علم من أهل بلدة أهنم ال يؤدون زكاة األموال الباطنة فإنه يطالبهم: أصحابنا
 .1، 2املرج  السابق صـ (2)
 .1، 2املرج  السابق صـ (3)
 .(4/788)الروضة  (4)
 .من العصل األول من هذا الباب (احلاجات األصلية)مبحث  :انظر (5)
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احلبس الذي هو كاهلالك، وكآالت احلرفة وأاثث املنزل، ودواب الركوب وكتب العلم ألهلها، 
ت  فإن اجلهل عندهم كاهلالك، فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إىل تلك احلوائج، صار 

 .(1)(، وجاز عنده التيممتحق صرفه إىل العطش كان كاملعدومكاملعدومة، كما أن املاء املس
الشتاء أو  (2)لشراء كسوة هافاملسلم الذي ميلك نقود ا تبلغ نصاب الزكاة، ولكنه حيتاج

الصيف له ولعياله، أو حيتاجها لشراء قوته وقوت من ميونه ملدة سنة، أو حيتاجها لشراء كتب 
ة له يف فنه إن كان من أهل العلم، أو حيتاجها لسداد دين عليه ليحرر عنقه من هم ضروري

 .الليل وذل النهار، أو لغري ذلك من احلاجات
هذا املسلم ال يعترب هبذه النقود اليت عنده من األغنياء الذين جتب عليهم الزكاة كما يف 

البد له من ضرورايت حياته، كيف وهو معتقر إليها فيما   ،(3)"تؤخذ من أغنيائهم: "حديث
ابدأ مبن : "، كما قال"ال صدقة إال عن ظهر غِن: "ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ،وحاجاته األساسية

 .(4)"تعول

                                                 

أن الزكاة جتب يف النقد ولو أعد للنعقة ولكن ما : مالك بناء على ما يف بعض الكتبوانزع بعض احلنعية ابن  (1)
إنه احلق  : ذهب إليه ابن مالك هو املوافق لظاهر عبارات املتون يف املذهب ولذا اختاره بعض علماء املذهب وقال

ألدلة اليت ذكرانها يف ترط وهو املختار عندي لقوته من جهة النظر، وموافقته ل ،(4/9)كما ورد يف رد احملتار 
 .يف العصل األول من هذا الباب (العضل عن احلوائج األصلية)

 .الثياب احملتاج إليها لدفه احلر والربد: ما البد منه ال الثياب العاخرة، وهلذا قال ابن ملك: املراد ابلكسوة (2)
 .ـبق صخرجيه صس (3)
 .سبق صخرجيه صـ (4)
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 املبحث الثاين
 ِف زكاة احللي واألواين والتحف الذهبية والفضية

 
ين لالستعمال، معرفة احلكم فيما يتخذ منهما أوا: من متام البحث يف زكاة الذهب والعضة

هل : لرجالأو غريمها، أو حلي ا للنساء أو ا أو حتع ا للزينة والرتف، أو متاثيل إلنسان أو حيوان
 أم جتب يف بعضه دون بعض؟ ؟جتب الزكاة يف ذلك أم ال

 :أواين الذهب والفضة وحتفهما فيها الزكاة
ه من الذهب أن ما حرم استعماله واصخاذ: والذي ال خالف فيه بني علماء اإلسالم

 .والعضة، جتب فيه الزكاة
األواين اليت جاء احلديث الصحيح بتحرميها والوعيد على من استعملها، ملا : ومن ذلك

 ،نقود ا مكنوزة وثروة معطلة بدون حاجة حينئذ وألهنا تعد ،(1)فيها من مظاهر الرتف والسرف
فكالمها من  ،ذ زينة وحتعةويستوي يف هذه احلال ما استعمل منها للطعام والشراب، وما اصخ

إن ما حرم استعماله، حرم اصخاذه على هيئة  (:املغين)قال يف وذلك كما  ،الرتف املذموم
ويستوي يف ذلك الرجال والنساء، ألن املعِن املقتضى للتحرمي يعمهما، وهو  ،االستعمال

منا أبيح للنساء وإ ،اإلفضاء إىل السرف واخليالء، وكسر قلوب العقراء، فيستواين يف التحرمي
 .التحلي حلاجتهن إليه، للتزين لألزواج، وليس هذا مبوجود يف اآلنية وحنوها فتبقى على التحرمي

والتماثيل حمرمة ولو كانت من برونز أو حناس، فإذا كانت من فضة أو ذهب تضاععت 
 .(2)حرمتها

بني أهل العلم، إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة، بغري خالف : قال تيخ اإلسالم ابن قدامة
 .(3)وال زكاة فيها حى تبلغ نصااب  ابلوزن، أو يكون عنده ما يبلغ نصااب  بضمها إليه

                                                 

 .(يف البيت)فصل  (احلالل واحلرام)كتابنا : الذهب والعضة وحكمتهانظر يف حكم حترمي آنية  (1)
 .املرج  السابق :انظر (2)
 .(72، 1/75)املغين  (3)
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فإن حسن  ،(1)عن بعض احلنابلة يمتها ال وزهنا، نقله صاحب املغينوهناك قول ابعتبار ق
ملا فيه من  الصنعة، وبراعة الصياغة والعن، ترتع  بقيمتها ارتعاع ا كبري ا فاعتبار القيمة أوىل،

رعاية حظ العقراء واملستحقني، وما فيه من تغليظ على هؤالء املرتفني الذين انتهكوا ما حرم 
 .هللا

 :حلي الرجال احملرم فيه الزكاة
ما يتخذه الرجال من حلى حرمه : ومثل اآلنية والتحف الذهبية والعضية للرجال والنساء

 .(2)الشرع عليهم
ل وال من مقتضيات فطرته، وهلذا حرمت عليه تريعة فإن احللي ليس من حاجات الرج

ومثل هذا ال يبلغ التحلي به  ،(3)اإلسالم التحلي ابلذهب، ومل يبح له إال التختم ابلعضة
 .نصااب  

وبلغت  - خامت أو طوق أو سلسلة أو حنوها - فإذا كان لبعض الرجال حلي من الذهب
إن الزكاة جتب فيه، ألنه مال معطل كان يف قيمته نصااب  بنعسه، أو مبا عنده من مال آخر، ف

اإلمكان أن ينمى وينتع  به، أو يضاف إىل رصيد الدولة من الذهب وتعطيله ليس إلتباع 
حاجة فطرية معقولة كما هو الشأن يف حلى النساء، بل هو خروج عن العطرة وترود عن 

ه على خطئه، وتذكري له إبخراج املنهج القومي، واعتداء حلدود هللا، وإجياب الزكاة عليه تنبيه ل
 .هذا املال إىل حيز النماء والتثمري، وأداء وظيعته يف التداول واملبادلة

وال يباح من الذهب إال ما دعت الضرورة إليه كاألنف يف حق من قط  أنعه، ملا روى 
قط  أنعه يوم الكالب، فاصخذ أنع ا من  ،أن جده عرفجة بن سعد ،عن عبد الرمحن بن طرفة

 .رواه أبو داود .(1)فاصخذ أنع ا من ذهب ملسو هيلع هللا ىلصرق فأننت عليه، فأمره النيب و 

                                                 

 .(72، 1/75) املغين (1)
 .(يف امللبس والزينة)فصل  (يف اإلسالم احلالل واحلرام)راج  يف ذلك  (2)
وحلية السيف،  .متعق عليه .النيب ملسو هيلع هللا ىلص اصخذ خامت ا من ورقألن  ؛اخلامت: ويباح للرجال من العضة): قال ابن قدامة (3)

وقال هشام بن  .كانت قبضة سيف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فضة: أبن جتعل قبضته فضة أو حتليتها بعضة، فإن أنس ا قال
 .(75 ،1/72) املغين(. كان سيف الزبري حملى ابلعضة روامها األثرم إبسناده: عروة
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ربط األسنان ابلذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس، فال : وقال اإلمام أمحد
أبس به عند الضرورة وما عدا ذلك فهو حرام جيب تزكيته والراجح هنا أيض ا، اعتبار النصاب 

ابلوزن كما ذكرانه ألننا ننظر إىل هذا احللي ابعتباره متاع ا، فإذا بلغت قيمته ما  ابلقيمة ال
جرام ا من الذهب ولو كان وزنه أقل من ذلك وجبت فيه الزكاة على ما  (95)يساوى 
 .اخرتانه

 :حلي الآللئ واجلواهر للنساء ال زكاة فيها
لؤلؤ واملرجان والزبرجد واملاس حلي اجلواهر من ال ا احللي من غري الذهب والعضة أعينأم

ألنه مال غري انم، بل هو حلية ومتاع للمرأة أابحه هللا بنص كتابه حني : وحنوها فال زكاة فيه
 .(2)[72: النحل] ﴾واتاْستاْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلياة  ت اْلباُسون اهاا﴿: ذكر البحر فقال

إىل أن ما قيمته نصاب ومل خيالف يف ذلك إال بعض أئمة العرتة من الشيعة، فقد ذهب 
بعموم قوله  من اجلواهر، جيب أن يزكى، ألهنا مال نعيس بلغ نصااب  فيجب فيه الزكاة، عمال  

يِهْم ِِباا﴿: تعاىل ُرُهْم واتُ زاكِ   .[701: التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ 

خذ : لعموم، فيكون املعِنمج  مضاف، وهو يعيد ا ،﴾أاْموااِلِِمْ ﴿ :أن كلمة: وتقرير ذلك
اجلواهر مال نعيس يندرج يف هذا  يهو معِن العموم، وحل من كل واحد من أمواهلم، وذلك

 .(3)العموم وهو املطلوب
أبن السنة  ،على التسليم أبن اآلية تعيد العموم يف مجي  أنواع املال: وأجاب اجلمهور

ية أو القابلة للنماء، فالعلة هي النماء القولية والعملية قد خصصت هذا العموم ابألموال النام
حقيقة أو تقدير ا، وليست هي النعاسة حى يدار احلكم عليها
وهذه اجلواهر تتخذ للحلية  ،(4)

وهذا ما مل تتخذ كنز ا أو تتجاوز احلد املعقول،   ،ولالنتعاع الشخصي، ال للنماء واالستغالل
 .كما سنرجحه بعد

                                                 

والرتمذي يف اللباس ، (2414)وأبو داود يف اخلامت  إسناده حسن، :وقال خمرجوه ،(78002)رواه أمحد  (1)
 .دعرفجة بن أسععن ، (5727)والنسائي يف الزينة ، وحسنه( 7110)

 .وتكرر هذا املعِن يف عدة سور (2)
 .(270، 4/208)الروض النضري يف فقه الزيدية مقاران  ابملذاهب األخرى  :انظر (3)
 .املرج  السابق (4)
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 :نساءاخلالف ِف حلي الذهب والفضة لل
صلى هللا الذهب والعضة للنساء، فلم يرد يف تأهنا تيء يف كتب صدقات النيب  يأما حل
، وال جاء نص صحيح صريح إبجياب الزكاة فيه أو نعيها عنه، وإمنا وردت عليه وسلم

 .(1)أحاديث اختلف العقهاء يف ثبوهتا، كما اختلعوا يف داللتها
إهنا : وا إىل املادة اليت صن  منها احللي، فقالواأن قوم ا نظر : ومن أسباب االختالف أيض ا

ا، جيرى به التعامل بني الناس، والذي وجبت فيه  نعس املعدن الذي خلقه هللا ليكون نقد 
 .الزكاة ابإلمجاع، ومن مث أوجبوا فيه الزكاة كسبائك الذهب والعضة ونقديهما

من مشاهبة النقود، وأصبح وأن آخرين نظروا إىل أن هذا احللي ابلصناعة والصياغة خرج 
من األتياء اليت تقتِن إلتباع احلاجات الشخصية كاألاثث واملتاع والثياب، وهذه ال جتب 

إمنا جتب يف املال النامي أو  - الرسول يكما عرفنا من هد - فيها الزكاة ابإلمجاع، ألن الزكاة
 .ال زكاة يف احللي: القابل للنماء واالستغالل، ومن هنا قال هؤالء

وهذا اخلالف إمنا هو يف حكم احللي املباح، أما احللي الذي حرمه اإلسالم، فقد أمجعوا 
 .على وجوب زكاته

 :وسنرد املختلعني هنا إىل فريقني
 .فريق القائلني بتزكية احللي كالنقود مطلق ا، إبخراج رب  عشره كل عام: أوال  
يه زكاة قط، أو أوجبها مرة يف العمر، من مل ير ذلك، أبن مل يوجب ف: والعريق الثاين: اثني ا

 .أو أوجبها بقيود معينة
 :القائلون بزكاة احللي
إذا بلغ : هلا فقال يأن امرأة ابن مسعود سألته عن حل ،عن علقمة ،روى البيهقي وغريه

وقد : نعم قال البيهقي: أخ يل يف حجري؟ قال أضعها يف بين: م فعيه الزكاة قالتمائيت دره
 .(1)، وليس بشيءملسو هيلع هللا ىلصا إىل النيب هذا مرفوع   يرو 

                                                 

 .سنذكر قريب ا أهم هذه األحاديث (1)
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لك من بَ ر من ق  أن مُ : موسىأيب أن عمر كتب إىل  ،عن تعيب بن يسار ،(2)وروى أيض ا
 .نساء املسلمني أن يصدقن حليهن

ال نعلم : عن احلسن قال ،تيبةأيب ، ولذا روى ابن (3)ولكن هذا ليس بثابت عن عمر
ا من اخللعاء قال  .(4)لي زكاةيف احل: أحد 
ولكن صح  .(5)ال أبس بلبس احللي إذا أعطيت زكاته: عن عائشة قالت ،وروى البيهقي

 .سيجيءعن عائشة خالف ذلك كما 
بناته كل  يأن خيرج زكاة حل - أنه كان يكتب إىل خازنه سامل - وعن عبد هللا بن عمرو

نار، فكان يبعث موىل ثالث بنات له بستة آالف دي ىأنه حل ،، وروى عنه أبو عبيد(6)سنة
ا كل عام فيخرج زكاته منه  .(7)له جليد 

مل تصح زكاة احللي عندان عن أحد من : وىف أسانيد هذه اآلاثر كالم، لذا قال أبو عبيد
 .(9)وهو عنه يف غاية الصحة: قال ابن حزم .(8)الصحابة إال عن ابن مسعود

د بن جبري، وعطاء، وجماهد، عن سعيد بن املسيب، وسعي يوالقول بزكاة احللي رو **** 
وعبد هللا بن تداد، وجابر بن زيد، وابن تربمة، وميمون بن مهران، والزهري، والثوري، وهو 

 .(10)، واحلسن ابن حيواألوزاعيحنيعة وأصحابه أيب قول 

                                                 

رجاله ثقات، (: 2159)، وقال اهليثمي يف جمم  الزوائد (2/718) ، والبيهقي يف الزكاة(8/178)رواه الطرباين  (1)
 .ولكن إبراهيم مل يسم  من ابن مسعود

 .يف الزكاة ، كالمها(2/718)، والبيهقي (70451)رواه ابن أيب تيبة  (2)
 .هذا مرسل؛ تعيب بن يسار مل يدرك عمر: قال البيهقي (3)
 .(70418) رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة (4)
 . ، كالمها يف الزكاة(2/718)، والبيهقي (7852)رواه الدارقطين  (5)
 .، كالمها يف الزكاة(2/718)، والبيهقي (7851)رواه الدارقطين  (6)
 (.7421)موال األرواه أبو عبيد يف  (7)
 .521 املصدر السابق صـ (8)
 .(2/15) احمللى (9)
، (2/12) ، واحمللى البن حزم518 - 511، واألموال صـ( 217 -2/228) انظر مصنف ابن أيب تيبة (10)

 .أن زكاة احللي إعارته كما سيأي: م  أنه قد روى عن ابن املسيب ،(1/700) واملغين البن قدامة
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 :أدلة هذا القول
ِنُزونا الذَّهابا واالَِّذينا ياكْ ﴿: إىل إطالق اآلية الكرمية واستند القائلون بزكاة احللي أوال   -7

اٍب أالِيمٍ  ْرُهْم ِبعاذا ِبيِل اّللَِّ ف اباشِ  فالذهب والعضة يف  .[12: التوبة] ﴾وااْلِفضَّةا واالا يُ ْنِفُقون اهاا ِف سا
اآلية يشمل احللي كما يشمل النقود والسبائك، فما مل تؤد الزكاة منها فهي كنز يكوى به 

 .صاحبه يوم القيامة
وليس فيما دون مخس " ،(1)"يف الرقة رب  العشر: "ملسو هيلع هللا ىلصإىل عموم قوله  واستندوا اثني ا -4

أن فيها صدقة إذا بلغت مخس أواق، وإىل عموم ما جاء يف زكاة : معهومه .(2)"أواق صدقة
 .وقد تقدم احلديث .(3)"ما من صاحب ذهب ال يؤدى زكاته: "الذهب مثل

اديث يف زكاة احللي خاصة، وقد صححها طائعة من واستدلوا اثلث ا مبا ورد من األح -1
 :األئمة، ومنها

أتت  أن امرأة: عن جده ،عن أبيه ،ما روى أبو داود من طريق عمرو بن تعيب -7
غليظتان من ذهب، فقال ( راتنأسو )يد ابنتها مسكتان ويف  ومعها ابنة هلا، ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

أيسرك أن يسورك هللا هبما يوم القيامة سوارين من ": قال .ال: قالت ."أتعطني زكاة هذا؟": هلا
 .(4)مها هلل ورسوله: وقالت ملسو هيلع هللا ىلصفخلعتهما فألقتها إىل النيب : قال ."انر؟

: عن عائشة أهنا قالت ،هقيوالدارقطين واحلاكم والبي ،واللعظ له وما روى أبو داود -4
 ."؟ما هذا اي عائشة": ، فرأى يف يدي فتخات من ورق، فقالملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  يدخل عل
 .أو ما تاء هللا .ال: قالت ."؟أتؤدين زكاهتن": قال .اي رسول هللا ،صنعتهن أتزين لك: فقالت
 (.خواتيم كبار كان النساء يتحلني هبا: والعتخات) .(5)"هو حسبك من النار": قال: قالت

                                                 

 .صــ سبق صخرجيه ((1
 سبق صخرجيه صـ (2)
 .سبق صخرجيه صـ (3)
، (8462)والنسائي يف الزكاة ، (8963)أبو داود و  ،حديث حسن: وقال خمرجوه ،(6666)رواه أمحد  (4)

 .، عن عبد هللا بن عمرو(6/33)وحسن إسناده النووي يف اجملموع 
البيهقي ، و لى ترط الشيخنيوصححه ع، (7/198)احلاكم و ، (7857)الدارقطين و  ،(7525)أبو داود رواه  (5)
دمحم بن عمر بن عطاء نسب وتعقب أبنه  ، دمحم بن عطاء هذا جمهول: ، أربعتهم يف الزكاة، وقال الدارقطين (2/718)
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اي : كنت ألبس أوضاح ا من ذهب، فقلت: سلمة قالت مث ما رواه أبو داود وغريه عن أم
 .(1)"فليس بكنز ،فزكىما بلغ أن تؤدى زكاته : "قال ؟رسول هللا، أكنز هو

وقد أخرج له البخاري،  - أبو احلسن احلراين - يف إسناده عتاب بن بشري: قال املنذري
  .(2)وتكلم فيه غري واحد

 (.نوع من احللي: واألوضاح)
 :(3)وجوب الزكاة ِف احللي القائلون بعدم

ال زكاة يف احللي، وهو قول : قال جابر بن عبد هللا وابن عمر): (احمللى)قال ابن حزم يف 
أيض ا عن عائشة، وهو عنها صحيح، وهو قول الشعيب وعمرة  يبكر، ورو أيب أمساء بنت 

بن  أيض ا عن طاووس واحلسن وسعيد يجععر دمحم بن على، ورو أيب بنت عبد الرمحن، و 
 .هـا (4)(املسيب، واختلف فيه قول سعيان الثوري، فمرة رأى فيه الزكاة، ومرة مل يرها

وهو قول القاسم بن دمحم ابن أخي عائشة، وإليه ذهب مالك بن أنس، وأمحد بن حنبل، 
عبيد كما أيب وهو مذهب  (5)اخلطايبوإسحاق بن راهويه، وهو أظهر قويل الشافعي كما قال 

 .سيأي
 :القول أدلة هذا

                                                 

، والرتغيب والرتهيب للمنذري (4520)بيان الوهم واإلميهام البن القطان : ، انظرإىل جده وهو ثقة ثبت
. هو جمهول: يف إسناده دمحم بن عمرو بن عطاء، قال الدارقطين (:5/592)املنري وقال ابن امللقن يف البدر ،(7754)
وهو الصواب، فهو من رجال . هو معروف( : فقاال)، وخالعه البيهقي وابن القطان ( وتبعه ابن اجلوزي)
  ".الصحيحني»
، (2/720)البيهقي و  ،وصححه ،(7/180)احلاكم ، و (7850)الدارقطين و  ،(7522)الزكاة أبو داود يف رواه  (1)

 .عن أم سلمة، (7181)وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود ثالثتهم يف الزكاة، 
 .(4/715)خمتصر السنن  (2)
عن أنس، ومن قال  يمرة واحدة يف العمر، كما هو مرو  ميكننا أن ندخل ضمن هذا املذهب من قال بزكاة احللي (3)

الصحابة والتابعني كما سيأي ألن غرضنا من القول بعدم الزكاة يف  عن بعض ين زكاة احللي عاريته كما هو مرو أب
 .عدم الزكاة احلولية املقدرة املعهودة: احللي

 .(2/712)احمللى  (4)
 .(2/712)، وهو املذهب املعتمد لدى الشافعية كما يف اجملموع (1/712)معامل السنن  (5)
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 :تتلخص أدلة هذا القول فيما يلي
أن األصل براءة الذمم من التكاليف ما مل يرد هبا دليل ترعي صحيح، ومل يوجد  :أوال  

 .هذا الدليل يف زكاة احللي، ال من نص، وال من قياس على منصوص
ا م :اثني ا نهما، ألنه أن الزكاة إمنا جتب يف املال النامي أو املعد للنماء، واحللي ليس واحد 

خرج عن النماء بصناعته حلي ا يلبس ويستعمل وينتع  به فال زكاة فيه، وهذا كما قلنا يف 
العوامل من اإلبل والبقر، فقد خرجت ابستعماهلا يف السقي واحلرث عن النماء وسقطت عنها 

 .الزكاة
 يؤيد هذا االستدالل ما صح عن عدة من الصحابة، رضى هللا عنهم، من عدم :اثلث ا

 .وجوب الزكاة فيه
كانت تلي   ملسو هيلع هللا ىلصأن عائشة زوج النيب  ،(1)عن القاسم بن دمحم ،فقد روى مالك يف املوطأ

 .(2)بنات أخيها يتامى يف حجرها يلبسن احللي، فال صخرج عن حليهن الزكاة
أن عبد هللا بن عمر كان حيلى بناته وجواريه الذهب مث ال خيرج عن  ،وروى عن انف 

  .(3)ليهن الزكاةح
لنا عند عائشة، وكانت تزكيه إال احللي، كان ما: عن القاسم قال ،تيبةأيب  وروى ابن

كنا أيتام ا يف حجر عائشة، وكان لنا حلى فكانت ال تزكيه: وعن عمرة قالت
(4). 

أيب تيبة وأبو عبيد وغريمها مثل ذلك عن جابر بن عبد هللا وأمساء بنت أيب وروى ابن 
 .(5)افة إىل عائشة وابن عمربكر ابإلض
: إنه يكون فيه ألف دينار، قال: ال زكاة يف احللي، قلت: الزبري عن جابر قالأيب فعن 

 .إن ذلك لكثري: رواية قالويف  يعار ويلبس،

                                                 

 .وأحد العقهاء السبعة يف املدينةهو القاسم بن دمحم بن أيب بكر ابن أخي عائشة،  (1)
 .(959)رواه مالك يف الزكاة  (2)
 (958)رواه مالك يف الزكاة  (3)

 (.70411، 70414)رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة  - 4
 .وبعدها 520، واألموال صـ(211 -2/217)يف الزكاة ابن أيب تيبة  :روى هذه اآلاثر واليت بعدها (5)
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ويروى عن ابن عباس وأنس بن : احللي، قال الشافعي يأهنا كانت ال تزك: وعن أمساء
 .(1)"ليس يف احللي زكاة: "قول هؤالء معِن - وال أدرى أثبت عنهما - مالك

لم وهذا مذهب ظاهر بني الصحابة، وأع: قال القاضي أبو الوليد الباجي يف ترح املوطأ
 .، ومن ال خيعى عليها أمره يف ذلكملسو هيلع هللا ىلصا، فإهنا زوج النيب الناس به عائشة، رضى هللا عنه

، وأمر حليها ال خيعى ملسو هيلع هللا ىلصج النيب وكذلك عبد هللا بن عمر، فإن أخته حعصة كانت زو 
 .(2)، وال خيعى عليها حكمه فيهملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب 

سألت عمرة عن : ومما يدل على انتشار هذا بني الصحابة والتابعني ما قاله حيىي بن سعيد
ا يزكيه: زكاة احللي، فقالت  .ما رأيت أحد 

ا م: وعن احلسن قال  .يف احللي زكاة: ن اخللعاء قالال نعلم أحد 
 ،عن الليث بن سعد ،بسند عن عافية بن أيوب (التحقيق)روى ابن اجلوزي يف  :رابع ا

 .(3)"ليس يف احللي زكاة": ، قالملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،عن جابر ،الزبريأيب عن 
الشيخ تقي ما نعلم فيه جرح ا، وقال : عافية جمهول، وقال ابن اجلوزي: وقال البيهقي

عافية ابن أيوب مل يبلغين فيه ما : رأيت خبط تيخنا املنذري أنه قال: الدين بن دقيق العيد
 .(4)يوجب تضعيعه

هذا : العريبقال ابن  .(5)"ولو من حليكن ،تصدقن ، معشر النساءاي: "ملسو هيلع هللا ىلصقال  :خامس ا
 ."ولو من حليكن ،تصدقن: "ءقوله للنساهذا احلديث يوجب بظاهره أن ال زكاة يف احللي، ب

: يعِن أنه ال حيسن أن يقال ،(6)ولو كانت الصدقة فيه واجبة ملا ضرب املثل به صدقة التطوع
أو تصدقوا ولو مما أخرجت األرض من القمح أو مما  ،تصدقوا ولو من اإلبل السائمة: يقال

: ا يقال مثال  أمثرت النخيل من التمر، ما دامت الصدقة من هذه األتياء الزمة ومعروضة، إمن
                                                 

 (.1/705)األم  (1)
 .(4/701)املنتقى ترح املوطأ أليب الوليد الباجي : نظرا (2)
 (.4/24)انظر التحقيق البن اجلوزي  (3)
 .(1/94)واملراعاة على املشكاة  ،(115-4/112)نصب الراية : انظر (4)
 .بن مسعود امرأة عبد هللا عن زينبيف الزكاة،  كالمها،  (7000)ومسلم  ،(7222)رواه البخاري : متعق عليه (5)
 .(717-1/710)ترح الرتمذي  :انظر (6)
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تصدق ولو من لنب بقرتك، تصدق ولو من طعامك وزادك، وحنو ذلك مما ال جتب فيه الزكاة 
 .املعروضة

 :مناقشة وترجيح قول املانعي لوجوب الزكاة ِف احللي
أن قول املانعني لوجوب الزكاة يف احللي أقوى : والذي أرجحه بعد هذا املعرتك العقهي

 .أذكرهاوأوىل، م  تعصيل وقيود س
 الزكاة، وجيعل هلا نظرية مطردة اثبتة، (1)فهذا القول هو الذي يوافق املبادئ العامة يف وعاء

نظرية الوجوب يف املال النامي ابلععل، أو الذي من تأنه أن ينمى، كالنقود، فهي مال  وهي
 قابل ألن ينمى، بل جيب أن ينمى وال يكنز فيستحق صاحبه العذاب خبالف احللي املباح
للمرأة املعتاد ملثلها، فإنه زينة ومتاع تخصي هلا، يشب  حاجة من حوائجها اليت فطرها هللا 

الرغبة يف التزين والتجمل وقد راعى اإلسالم هذه احلاجة العطرية، فأابح هلا من  وهي عليها،
 .ذلك ما حرم على الرجال من الذهب واحلرير

اثث العاخر، وألوان الزينات واألمتعة الرائعة وإذن يكون احللي للمرأة كالثياب األنيقة، واأل
 .اليت تقتنيها يف البيت مما ليس حمرم ا عليها

بل يكون حلى الذهب والعضة هنا كحلي اجلواهر والآللئ واألحجار الكرمية اليت تلبسها 
 .(2)وتتحلى هبا، وقد أابحها هللا بنص القرآن

مععاة من وجوب الزكاة  - متعة الثمينةوهذه الآللئ واجلواهر الغالية، وتلك الثياب واأل
 .إبمجاع األئمة م  أهنا مال عظيم، له قيمة كبرية

كما  - ال جتب يف كل مال، وإمنا جتب - كما تبني لنا من اهلدى النبوي - ولكن الزكاة
يف املال النامي أو القابل للنماء وما ذلك إال ليبقى األصل، وتؤخذ الزكاة من النماء  - قلنا

ل وهلذا ترط السوم يف املاتية، وترط النماء والعضل عن احلوائج األصلية وأععيت والعض
 .دور السكِن ودواب الركوب وأدوات االستعمال من الزكاة اتعاق ا

                                                 

كلمة يستعملها رجال املالية والضرائب يف األموال اليت تعرض عليها الضرائب وهذا هو املصطلح الشائ  : الوعاء (1)
 .املطرح أو املصدر: يف مصر ويف بعض البالد العربية األخرى كسوراي يستخدمون بدهلا

 .[72:النحل] {ا ِمْنُه ِحْلياة  ت اْلباُسون اهااواتاْستاْخرُِجو }: يف مثل قوله تعاىل (2)
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أن سبب وجوب الزكاة  - املوجبون للزكاة يف احللي - ولقد قرر فقهاء احلنعية أنعسهم
 .(1)ن احلاجةملك مال معد مرصد للنماء والزايدة فاضل ع: هو

ا للنماء والزايدة، وال فاضال ، ما  فهل ينطبق هذا على حلى املرأة املباح، وهو ليس مرصد 
 يف حدود القدر املعتاد ملثلها؟ دام مستعمال  

يف السقي واحلرث وحنوها م   (املواتي العاملة)ولقد أسقط احلنعية أيض ا الزكاة عن 
ألهنا صرفت عن جهة النماء إىل  - السائمة نسها املتخذ للنماء وهوجوجوب الزكاة يف 

االستعمال، فأصبحت كاألدوات واألتياء املعدة لالنتعاع الشخصي، وهو القول الراجح ملا 
 .موضعهيف  بيناه

أن يسقطوا الزكاة عن العوامل،  - وهم أصحاب قياس - فكيف جاز عند احلنعية
 ويوجبوها يف احللي املباح، ومها من ابب واحد؟

ين أن الشريعة ال تعرق بني متماثلني ثبت متاثلهما وإذا رأينا هذه التعرقة يف قضية إن يقي
دل ذلك على خطأ يف تصوران وحكمنا وهلذا احتج أبو عبيد على من أوجب زكاة احللي 

 .وأسقط زكاة العوامل أبنه فرق بني متماثلني، كما سيأي
أن يععى من الزكاة حلى اللؤلؤ : أنه يستبعد يف حكم الشريعة العادلة: وأوضح من ذلك

واملاس واجلواهر الثمينة، اليت يقدر العص الواحد منها آبالف الداننري، وال يتحلى هبا عادة إال 
النساء الثرايت واملقتدرات، وزوجات األثرايء الكبار وبناهتم مث توجب الشريعة الزكاة يف حلى 

ل، بل كثري من العقريات، كما نرى يف الذهب والعضة، اليت يتحلى هبا عادة املتوسطات احلا
 نساء الريف والقرى، وزوجات العالحني والعمال ورقاق احلال إىل اليوم؟

هل يعقل أن تبيح الشريعة الغراء هلؤالء النساء االستمتاع حبلي الذهب والعضة مث أتي 
 ومها؟أرابب اللؤلؤ واملاس وحن يرب  عشره يف كل عام، على حني تععفتعرض عليهن إخراج 

إن الذي نعقله هو إععاء هؤالء وأولئك مجيع ا؛ ألن هذا احللي وذاك متاع تخصي، 
ا للنماء وليس ماال    .مرصد 

                                                 

 .(4/479)البحر الرائق  :انظر (1)
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ه حني ذهب إىل وجوب الزكاة منطقي ا م  نعس - من الزيدية - لقد كان اإلمام اهلادي
ينهما أما إععاء الذهب والعضة ويف اجلواهر والآللئ مجيع ا؛ إذ مل جيد فرق ا معترب ا ب ييف حل

أحد الصنعني إععاء كلي ا، وإجياب الزكاة يف اآلخر، فال يسوغ يف منطق من يرون تعليل 
 .مةثلني، وهم اجلمهور األعظم من األأحكام الشريعة، ويرون أهنا ال تعرق بني متما

أن يؤخذ زكاته منه نعسه؛ من األصل : أن القاعدة يف كل مال: ومما يعضد ما رجحناه
ياه يف أخذ الشمع ا، أو من النماء فقط وال خيرج عن هذه القاعدة، إال لضرورة، كما  والنماء

 .من اإلبل إذا كانت أقل من مخس وعشرين وقد وضحنا حكمة ذلك يف زكاة اإلبل
متلك غريه، كما هو تأن  وهنا كيف تستطي  املرأة إخراج الزكاة من حليها إذا كانت ال

لف بيعه أو بي  جزء منه، أو بي  تيء آخر من متاعها، أن تك: ؟ إن معِن ذلكالكثريات
 .حى ميكنها أداء ما وجب عليه فيه

 من قضية اإلبل ب الزكاة كله، فيما عدا ما ذكرانفهل جاءت الشريعة مبثل هذا يف اب
أن يدف  زكاة ماله من مال آخر؟ أو كلعته ببي  ماله ليدف   يوالشياه؟ هل كلعت الشريعة املزك

 ة؟منه الزكا
 ذلك ما مل جتيء به الشريعة فيما رأيت، فكيف خالعت هذا األصل هنا؟

 الذي يعرتض أن تؤخذ الزكاة من منائه ليبقى األ (املال النامي)وكل هذا أتييد لنظرية 
 
ا صل سامل

 .لصاحبه، ومصدر دخله متجدد له
 مجلة أن أني على مقدار مثنه يف - وهو ال ينمى - إن نتيجة إجياب الزكاة يف احللي

سنني، وهذا ما أخرب به بعض من أوجب فيه الزكاة، فقد سئل ميمون بن مهران عن زكاة 
وأرى أن روح الشريعة يف  .(1)على حنو من مثنه تىأإن لنا طوق ا، لقد زكيته حى : احللي، فقال

 .هذايب الزكاة أت
يف  العريبابن وإذا كان وجوب الزكاة يف املال يدور على النماء تبني لنا صحة ما ذكره 

ليست مبحل إلجياب  وهي ،أن قصد النماء ملا أوجب الزكاة يف العروض): أحكام القرآن

                                                 

 (.7412)رواه أبو عبيد يف األموال  (1)
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كذلك قصد قط  النماء يف الذهب والعضة ابصخاذها حلي ا يسقط الزكاة، فإن ما أوجب  الزكاة
 .هـا (1)(ما مل جيب يصلح إلسقاط ما وجب، وصخصيص ما عم ومشل

الزكاة يف العضة والذهب إمنا الحظت فيهما اعتبار على أن النصوص اليت أوجبت 
وعربت عن الذهب  - وهي النقود العضية - وهلذا عربت عن العضة ابلورق والرقة (ةنيالثم)

ياْكِنُزونا الذَّهابا وااْلِفضَّةا واالا : حى اآلية الكرمية اليت تقول - وهي النقود الذهبية - ابلداننري
يدل ذكر الكنز واإلنعاق فيها على أن املراد ابلذهب  .[12: التوبة] ﴾اّللَِّ  يُ ْنِفُقون اهاا ِف ساِبيلِ 

النقود، ألهنا هي اليت تكنز وتنعق، أما احللي املعتاد املستعمل، فال يعترب كنز ا،  : والعضة فيها
ا لإلنعاق بطبيعته  .كما أنه ليس معد 

ام أبو عبيد يف كتابه القيم وهذا الذي رجحناه هو الذي اختاره وأيده العقيه احلجة اإلم
وحيسن يب أن أسوق هنا نص عبارته ملا فيها من نصاعة احلق وقوة الدليل، قال  ،(األموال)

فخص رسول هللا  ."إذا بلغت الرقة مخس أواق فعيها رب  العشر: "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب ) :رمحه هللا
العضة  إذا بلغت  - عضة، وأعرض عن ذكر ما سواه فلم يقلمن بني ال (الرقة): ابلصدقة ملسو هيلع هللا ىلص

كذا فعيها كذا، ولكنه اترتط الرقة من بينها وال يعلم هذا االسم يف الكالم املعقول عند 
يعين النقود ) .(2)املنقوتة، ذات السكة السائرة يف الناس( العضة)العرب يق  إال على الورق 

 (.العضية
 الدراهم، كل أوقية أربعون درمه ا، مث أمج  املسلمون على األواقي ليس معناها إالوكذلك 

الداننري املضروبة أن الزكاة واجبة عليه كالدراهم، وقد ذكر الداننري أيض ا يف بعض احلديث 
 .(3)املرفوع

، وذلك أنه يستمت  به ويكون مجاال ، وأن يملسلمون فيهما، واختلعوا يف احللفلم خيتلف ا
ال يصلحان لشيء من األتياء إال أن يكوان مثن ا ( نقد العضة)الورق ، و (نقد الذهب)العني 

                                                 

 .(1/717)ترح الرتمذي له  :، وانظر(4/878)أحكام القرآن البن العريب  (1)
يف أربعني ألعه  (غريب احلديث)تاب جيب أن نذكر أن أاب عبيد إمام يف اللغة، كما هو يف العقه واألثر، وله ك (2)

 .وظهر منه ثالثة أجزاء من أربعة ،(م7822)هـ 7192 ،اهلند ،سنة، وقد طب  يف حيدر آابد
 .ذكران أتهرها يف نصاب النقود (3)
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هلا، وال ينتع  منهما أبكثر من اإلنعاق هلما، فبهذا ابن حكمهما من حكم احللي الذي 
 .يكون زينة ومتاع ا فصار هنا كسائر األاثث واألمتعة، فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها

صدقة يف اإلبل والبقر العوامل، ألهنا تبهت ابملماليك  ال: وهلذا املعِن قال أهل العراق
 .واألمتعة، مث أوجبوا الصدقة يف احللي

وأوجب أهل احلجاز الصدقة يف اإلبل والبقر العوامل، وأسقطوها عن احللي وكال العريقني 
ا  .اإما إسقاط الصدقة عنهما مجيع ا، وإما إجياهبا فيهما مجيع  : قد كان يلزمه أن جيعلهما واحد 

وكذلك مها عندان، سبيلهما واحد، ال جتب الصدقة عليهما، ملا قصصنا من أمرمها فأما 
احلديث املرفوع الذي ذكرانه أول هذا الباب، حني قال للمرأة اليمانية، ذات املسكتني من 

إبسناد قد تكلم واحد فإن هذا احلديث ال نعلمه يروى إال من وجه  ؟"أتعطني زكاته: "ذهب
 .(1)قدمي ا وحديث االناس فيه 

                                                 

قد سبق أن احلديث من رواية عمرو بن تعيب عن أبيه عن جده وعمرو بن تعيب بن دمحم ابن عبد هللا بن عمرو  (1)
اختلف يف توثيقه وتضعيعه، فممن وثقه ابن معني، وابن راهويه ( هـ 779ت )أحد علماء زمانه  بن العاص

 .واألوزاعي، وصاحل جزرة، وذكر البخاري يف اترخيه توثيقه، وم  هذا مل حيتج به يف جامعه
ال وقال عنه عمرو بن تعيب له مناكري، وإمنا نكتب حديثه لنعترب به، فأما أن يكون حجة ف: وعن أمحد بن حنبل

 .رمبا احتججنا حبديثه، ورمبا وجس يف القلب منه: مرة أخرى
إمنا مس  أحاديث يسرية، وأخذ صحيعة كانت : إمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، قالوا: وقال أبو زرعة

 .عنده فرواها، كما عيب عليه أنه كان ال يسم  بشيء إال حدث به
ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كله صحيح، وما روى عمرو عن أبيه عن جده  :سئل ابن املدين عنه فقال

 .فإمنا هو كتاب وجده، فهو ضعيف، وعن حيىي بن معني حنوه
إذا روى عن الثقات غري أبيه جيوز االحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده، فعيه مناكري كثرية، : وقال ابن حبان

 .فال جيوز عندي االحتجاج بذلك
 (.429 - 1/421)ميزان االعتدال  .إىل أن حديثه من قبيل احلسن (امليزان)وانتهى الذهيب يف 

وهنا قد عورضت مبا صح ( أ هـ)ترمجة عمرو قوية على املختار، ولكنه حيث ال تعارض : وقال احلافظ يف العتح
 -صر عبد هللا بن عمرو عن عائشة وابن عمر وجابر وغريهم من الصحابة من عدم إخراج زكاة احللي، وقد عا

هؤالء الصحابة، فلم يلزمهم مبا مس  من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف تأن املرأة وابنتها ولو فعل  -جد تعيب أيب عمرو 
 .أقواهلم، ولنقل ذلك وهللا أعلم لرجعوا عن
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حمعوظ ا، فقد حيتمل معناه أن  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان عن رسول هللا روىفإن يكن األمر على ما 
سعيد بن املسيب والشعيب : يكون أراد ابلزكاة العارية، كما فسرته العلماء الذين ذكرانهم

 .(1)"زكاته عاريته: "واحلسن وقتادة يف قوهلم
من ذلك على أن يقوله  ملسو هيلع هللا ىلصحللي فرض ا، كعرض الرقة ملا اقتصر النيب ولو كانت الزكاة يف ا

المرأة خيصها به عند رؤية احللي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة 
املنتشرة عنه يف العامل من كتبه وسننه، ولععلته األئمة بعده، وقد كان احللي من فعل الناس يف 

 .ر، فلم نسم  له ذكر ا يف تيء من كتب صدقاهتمآابد الده
ال وجه له  ."ال أبس بلبس احللي إذا أعطيت زكاته: "وكذلك حديث عائشة يف قوهلا

كان ينكر عليها أن تكون أمرت بذلك  عندي سوى العارية، ألن القاسم بن دمحم بن أخيها
ا من نسائها أو بنات أخيها أحد من الصحابة إال عن ومل تصح زكاة احللي عندان عن  ،أحد 

ابن مسعود، فأما حديث عبد هللا بن عمرو يف تزكيته حلى بناته، فعي إسناده حنو مما يف 
 .إسناد احلديث املرفوع

والقول اآلخر هو عن عائشة وابن عمر وجابر بن عبد هللا وأنس بن مالك مث من وافقهم 
املصدقة ملذهبهم عند التدبر  ملسو هيلع هللا ىلص سنة النيبمن من التابعني بعد وم  هذا كله ما أتولنا فيه 

 .هـا (2)(والنظر
أحب أن أسجل هنا بعض املالحظات على أدلة : عبيدأيب وبعد هذا الكالم النري عن 

 .القائلني بتزكية احللي
 :تفنيد أدلة املوجبي لزكاة احللي

                                                 

لي املعتاد يف العرس أن يعريها كان من عادة العرب إذا زفت عروس ال تستطي  أن تزين نعسها أو يزينها أهلها ابحل (1)
أقارهبا وجرياهنا من حليهم ما تتزين به ليلة العرس، بل كن يستعرن الثياب اجلميلة أيض ا كما جاء ذلك يف حديث 

الزفاف وما يكملها من أدوات، للعرائس أبجور عالية،  (فساتني)عن عائشة اهنع هللا يضر ويف عصران تؤجر بعض احملالت 
لعرس فحبذا لو نظمت بعض اجلمعيات اخلريية النسائية إعارة احللي وحنوه من العساتني اليت هتمل ليعدهنا بعد ا

 .ملن حيتجن إليه، م  اصخاذ الضماانت الالزمة ويكون ذلك نوع ا من الزكاة -بعد الزفاف وال تلبس 
 .521األموال صـ (2)
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با وااْلِفضَّةا واالا يُ ْنِفُقون اهاا ياْكِنُزونا الذَّها ﴿: أما ما يستدل به املوجبون من قوله تعاىل -7
أن إطالق الكنز على : إن احللي من الكنوز، فريده: اآلية، وقوهلم [12: التوبة] ﴾ِف ساِبيِل اّللَِّ 

الذهب والعضة اليت من تأهنا أن تنعق : إمنا تريد اآلية .(1)احللي املتخذ لالستمتاع بعيد
يكون يف النقود ال يف احللي الذي هو زينة ومتاع؛ إذ مل  وذلك إمنا ﴾واالا يُ ْنِفُقون اهاا﴿: بدليل

 .يوجب أحد إنعاق احللي املباح إال يف ضرورات تقدر بقدرها
وأما األحاديث اليت استند إليها املوجبون لزكاة احللي، فللمانعني مواقف منها، من  -4

 .حيث ثبوهتا، أو من حيث داللتها
كما  - ولكن الرقة ."وىف الرقة رب  العشر: "فأما احلديث األول فمتعق على صحته -أ
 .إمنا هي الدراهم املضروبة، وال تطلق على احللي املصوغ - سبق

: وأما األحاديث األخرى، فمنهم من ردها من حيث السند، كالرتمذي الذي قال -ب
 .(2)(ال يصح يف هذا الباب تيء)

يعتمد على هذه األحاديث، وحى ابن حزم، فم  أنه يقول بوجوب الزكاة يف احللي، مل 
واحتج من رأى إجياب الزكاة يف احللي آباثر واهية ال وجه : بل أنكر على من احتج هبا، قال

 .، وإمنا اعتمد ابن حزم على العمومات الواردة يف زكاة العضة والذهب(3)لالنشغال هبا
 .فلنقف وقعة للنظر يف أسانيد هذه األحاديث

ا ومرسال ، ورجح املرسل، : أيناأما حديث عمرو بن تعيب فقد ر  أن النسائي رواه مسند 
عبيد فيه، وعلقنا عليه أيب وأن املنذري أتار يف الرتغيب إليه بعالمة الضعف، وقد مسعنا قول 

 .مبا يكعي
حيىي بن أيوب الغافقي عن عائشة فعي إسناده  يوأما حديث العتخات املرو 

قال فيه ابن : ق، ولكن قال الذهيباحتج به الشيخان وغريمها، وهو صدو  ،(هـ729ت)
ال حيتج به، : وقال ابن القطان وأبو حامت .سيئ احلعظ: صاحل احلديث، وقال أمحد: معني

                                                 

 .(4/508)كما قال الدهلوي يف احلجة البالغة  (1)
 .، ابب ما جاء يف زكاة احللي(1/717)رتمذي بشرح ابن العريب صحيح ال (2)
 .(2/19)احمللى  (3)
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يف بعض حديثه اضطراب وذكر له عدة : وقال الدارقطين .ليس ابلقوى: وقال النسائي
 .(1)مناكري

ثه يف موضوعات اخلالف ومن كان هبذه املنزلة عند أئمة اجلرح والتعديل، فال حيتج حبدي
 .وخباصة أن عائشة قد صح عنها العمل خبالف هذا احلديث كما سيأي

فيه عتاب بن بشري، وقد أخرج له : وأما حديث أم سلمة، فقد رأينا قول املنذري
 .البخاري، وتكلم فيه غري واحد

عن أرجو أال يكون به أبس، أتى : قال أمحد) :يف ترمجته (امليزان)ل الذهيب يف وقا
ليس بذاك يف احلديث وقال ابن : قال النسائيصيف مبناكري، أراها من قبل خصيف خ
ضربنا : وقال على ،ضعيف: ثقة وقال مرة: كان أصحابنا يضععونه وقال ابن معني: ينياملد

ا من هؤالء األئمة : ومعِن هذا (2)(أرجو أنه ال أبس به: على حديثه وقال ابن عدى أن أحد 
 .فيهم من جزم بضععهمل جيزم بتوثيقه و 

أنه ليس له يف : وال يهولن القارئ أن البخاري أخرج له، فقد ذكر احلافظ ابن حجر
 .(3)أحدمها اتب  عليه، والثاين ذكره مقروان  بغريه: البخاري إال حديثان
صاحبا الصحيح إذا أخرجا ملن تكلم فيه فإمنا ): (نصب الراية)يف  الزيلعيوقال احلافظ 
ما اتب  عليه، وظهرت تواهده وعلم أن له أصال ، وال يرواين ما تعرد به،  هيثينتقيان من حد

 .(4)(سيما إذا خالعه الثقات
اثبت بن عجالن، كما قال  - عن عتاب بن بشري - هذا وقد تعرد هبذا احلديث

 .(5)البيهقي
، وقال أمحد بن فابن معني وثقه: تكلم فيه أيض ا - وإن أخرج له البخاري - واثبت

وساق له ثالثة أحاديث  (ابن عدى)وذكره  ،صاحل: أان متوقف فيه، وقال أبو حامت: بلحن
                                                 

 .هـ7145سنة  ،طب  مطبعة املساعدة ،(4219)، الرتمجة (1/494)امليزان للذهيب : انظر (1)
 .(1/41)ميزان االعتدال  (2)
 .(780 – 4/798)هدى الساري مقدمة العتح  (3)
 .(7/124)نصب الراية  (4)
 .(4/114)ملرج  نعسه ا (5)
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فمما أنكر : قال ،ال يتاب  على حديثه: وقال (الضععاء)يف كتاب  (العقيلي)وذكره  ،غريبة
وقال احلافظ  ،عليه حديث عتاب بن بشري عن عطاء عن أم سلمة وساق احلديث الذي معنا

قول العقيلي : تج به، فناقشه على قوله أبو احلسن بن القطان وقالاثبت ال حي: عبد احلق
إمنا مير هبذا من ال يعرف ابلثقة مطلق ا أما من عرف هبا فانعراده : وقال ،أيض ا فيه حتامل عليه

فنعم  ابلثقةأما من عرف : لى ابن القطانال يضر، إال أن يكثر ذلك منه قال الذهيب معقب ا ع
فال  ،(1)صاحل احلديث: حامت يقولأيب محد اإلمام يتوقف فيه، ومثل وأما من وثق، ومثل أ

 .(2)"نرقيه إىل رتبة الثقة، فتعرد هذا يعد منكر ا، فرجح قول العقيلي وعبد احلق
ا يف الذابئح، وله أصل عنده يف الطهارة، كما  أما البخاري فإمنا أخرج لثابت حديث ا واحد 

ابلتوثيق املطلق، كما ذكر ليس  - طريقة الشيخنيكما عرفنا من  - وهذا (3)قال احلافظ
 .وهلذا مل يرو أحد الشيخني هذا احلديث وال أي حديث يف تزكية احللي يالزيلع

وإذا كان حديث أم سلمة يدور على اثبت بن عجالن وعتاب بن بشري، وكاان مها مبا 
ا ال حيتج به يف ذكران من املنزلة عند أئمة النقد؛ ما بني موثق ومضعف ومتوقف، فمثلهم
عن املسائل اليت  مسائل اخلالف، اليت تتعارض فيها الدالئل، وتتعاون كعتا امليزان، فضال  

 .تعارضها تواهد معتربة كما يف إجياب تزكية احللي
وفائدة يراد كل ما قيل يف الرجل من ): (هتذيب التهذيب)وقد قال ابن حجر يف مقدمة 
 .(4)(كما يف مسألتنا( نتهىا)حرج وتوثيق، تظهر عند املعارضة 

أهنا مل تشتهر بني الصحابة، رغم : ومما يشكك يف صحة هذه األحاديث يف نظري
اختالفهم يف هذا األمر الذي يكاد ميس كل أسرة، وتشتد حاجتهم إىل معرفة احلكم فيه، ولو 

 .عرفت هذه األحاديث بني الصحابة حلسمت النزاع، وارتع  اخلالف، ولكنه مل يرتع 

                                                 

من ألعاظ املرتبة الدنيا من مراتب التعديل، عدها بعضهم الرابعة، وبعضهم السادسة، وهو ما  (صاحل احلديث)( 1)
الرف  والتكميل : يف ترح النخبة انظر يالسندو  (األلعية)أتعر ابلقرب من التجريح، كما قال السخاوي يف ترح 

 .742، 772، 708صـ
 .(125 – 7/122)امليزان  (2)
 .(408، 4/755)هدى الساري  (3)
(4) (7/5.) 
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ما أن تكون األحاديث منسوخة أو غري صحيحة، وإال فيستبعد أن خيتلف الصحابة يف فإ
، كما هو تأهنم يف مسائل ملسو هيلع هللا ىلصهذا األمر، وال يرد بعضهم على بعض مبا مس  من الرسول 

 .اخلالف األخرى
عنها  يأهنا خالعت ما رو  - كما قال ابن حزم - وقد جاء عن عائشة من أصح طريق

 ، فكيف ميكن هذا؟(1)ع اآن
مليكة عن عائشة يف أيب إن رواية القاسم وابن : ولذا قال البيهقي وأقره النووي واملنذري
م  ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال  - تركها إخراج زكاة احللي عن بنات أخيها

، فيما روته عنه، إال فيما ملسو هيلع هللا ىلصتوق  ريبة يف هذه الرواية املرفوعة، فهي ال صخالف النيب  - اليتامى
ا  .(3)،(2)علمته منسوخ 

أبن زكاة  - على تقدير صحتها - ومن العلماء من أتول هذه األحاديث املذكورة -جـ
ا للنساء  احللي إمنا وجبت يف الوقت الذي كان احللي من الذهب حرام ا، فلما صار مباح 

وإىل ذلك : قال البيهقي ،ية ابالستعمالسقطت زكاته ابالستعمال، كما تسقط زكاة املات
ذهب كثري من أصحابنا، مث ساق أخبار ا تدل على حترمي التحلي ابلذهب، مث أخرى تدل على 

                                                 

ميكن اجلم  بينهما أبهنا كانت ترى الزكاة فيها، وال ): بعد حديث العتخات (4/121) قال احلافظ يف التلخيص (1)
 .وهو أتويل بعيد عن املتبادر من احلديث. هـا (ترى إخراج الزكاة مطلق ا من مال األيتام

 .(4/712)وخمتصر السنن  ،(2/15)اجملموع  (2)
 قال الكمال ابن اهلمام يف فتح القدير بعد أن ذكر األحاديث واآلاثر املؤيدة ملذهب احلنعية يف القول بزكاة احللي (3)

 - أن عائشة: ما يف املوطأ عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه: واعلم أن مما يعكر على ما ذكران)(: 7/542)
وعائشة راوية حديث  .ي بنات أخيها يتامى يف حجرها، فال صخرج من حليهن الزكاةكانت تل - رضى هللا عنها

وعمل الراوي خبالف ما روى، عندان مبنزلته للناسخ، فيكون ذلك منسوخ ا وجياب عنه أبن احلكم أبن  (العتخات)
عمر إىل  ذلك نسخ عندان هو إذا مل يعارض مقتضى النسخ معارض يقتضي عدمه، وهو اثبت هنا، فإن كتابة

األتعري تدل على أنه حكم مقرر، وكذا من ذكران معه من الصحابة فإذا رف  الرتدد يف النسخ، والثبوت متحقق 
 .هـا (ال حيكم ابلنسخ

وقد عرفنا أن كتابة عمر إىل أيب موسى مل تصح؛ ألن يف الرواية انقطاع ا، وهلذا أنكر احلسن أن يكون أحد من 
 .اخللعاء قال بزكاة احللي

أن القول بزكاته مل يصح عن أحد من الصحابة إال عن ابن مسعود وهبذا ثبت كالم البيهقي وغريه : ذكر أبو عبيدو 
 .من وقوع الريب يف رواية العتخات
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فهذه األخبار وما ورد يف معناها تدل على إابحة التحلي ابلذهب : إابحته للنساء، مث قال
األخبار الدالة على حترميه للنساء، واستدللنا حبصول اإلمجاع على إابحته هلن، على نسخ 

 .(1)فيهن خاصة
أي فضة، ومل  ،"فتخات من ورق"ويعكر على هذا التأويل أن حديث عائشة كان عن 

 .ويف حديث أم سلمة إقرار هلا على لبسه ،(2)يقل أحد إن العضة كانت حمرمة مث أبيحت
ك أن ذل - إن صحت روايتهما - وقد خيطر أتويل آخر يف حديث عائشة وأم سلمة -د
كان يعامل نساءه وأهل بيته معاملة خاصة فيها تيء من التقشف، وجمافاة الزينة   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ِنسااءا النَِّبِ  لاْسُُتَّ  ﴿: والرتف؛ ملا هلن من مكان القدوة بني نساء األمة، وهلذا قال تعاىل َيا
ِنسااءا النَّ ﴿، [14: األحزاب] ﴾كاأاحاٍد ِمنا النِ سااءِ  يِ ناٍة ُيضااعاْف َيا ٍة ُمب ا ِت ِمْنُكنَّ ِبفااِحشا ِبِ  ماْن َيْا

اُب ِضْعفاْيِ   .[10: األحزاب] ﴾ِلااا اْلعاذا
فلعل هذا كان حكم ا خاص ا هبن، ومن أجل ذلك مل يرد عنهن أهنن أفتني بذلك لنساء 

انت صخرج األمة عامة، ومن أجله مل تزك عائشة حلي بنات أخيها وهن يف حجرها، م  أهنا ك
 .الزكاة من سائر أمواهلن، كما صحت بذلك الرواية

                                                 

، واستقر العمل به (70/420)، وذكره ابن حجر يف العتح (2/724)هذا اإلمجاع الذي نقله البيهقي يف سننه  (1)
يعارض ما ذهب إليه احملدث الشيخ انصر الدين األلباين يف رسالته  - أقطار اإلسالم يف سائر العصور، ويف تى

أن التحلي ابلذهب حرام على النساء حرمته على الرجال، إال ما كان مقطع ا  : 48ف  (آداب الزفاف)عن 
 .كاألزرار وحنوها

 :ومما يؤيد نقل اإلمجاع هنا أمران
لي للنساء، وحديثهم عنه حديث األمر املعروغ من إابحته، ولو كان حمرم ا اختالف األئمة يف وجوب زكاة احل: أوال  

 .لوجبت فيه الزكاة ابإلمجاع
دون  - منذ عهد الصحابة فمن بعدهم - استقرار العمل على اإلابحة للنساء يف تى األمصار واألعصار: اثني ا

القرون، وتستبيح ما حرم هللا ورسوله دون  نكري من أحد من املسلمني، وهذه األمة ال جتتم  على ضاللة كل هذه
 .أتويله، وال إنكار من أحد من أهل العلم

وهذا يدل على أن أحاديث حل الذهب واحلرير للنساء هي املتأخرة والناسخة إذ ال يعقل أن تكون األحاديث احملرمة 
رمي ما بلغ حد السرف وجتاوز هي الناسخة مث يعمل الصحابة رضوان هللا عليهم بضدها ولكِن أوافق الشيخ يف حت

املعتاد، كاخلواتيم الكبار وحنوها، وميكن محل بعض األحاديث الواردة يف التحرمي على ذلك وال يتس  اجملال ملناقشة 
 .املوضوع هنا

 .(724 – 2/720)السنن الكربى  (2)
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صلى هللا أبن النيب  - على فرض صحتها - ومن العلماء من أول هذه األحاديث -ه 
 .فأوجب فيها الزكاة كعارة وتطهري ا (1)رأى فيها إسراف ا وجماوزة للمعتاد عليه وسلم

 ،يف يدي ابنة املرأة ابلغلظ اللتني كانتا (املسكتني)وما يعضد هذا التأويل وصف 
ويف هذا دليل ملن قال  ،فلعلها كانت أكرب مما ينبغي ،خواتيم كبار: فسروها أبهنا (العتخات)و

 .(2)بتزكية احللي احملرم أو املكروه
عن  يجتب مرة واحدة، وهو مرو : ومن الصحابة من قال بزكاة احللي، ولكن قال -و

 .(3)زكاة احللي بتكرر احلول فال تتكرر هنع هللا يضر أنس بن مالك
فليست زكاته كزكاة النقود : ومن الصحابة والتابعني من فسر زكاة احللي تعسري ا آخر -ز

 .إبخراج رب  العشر، بل زكاته إعارته يف العرس وحنوه ملن حتتاج إليه، ويرون ذلك واجب ا
 .(4)وابن املسيب عن ابن عمر ،وروى ذلك البيهقي

تيبة ذلك عن سعيد بن املسيب، واحلسن البصري، وقتادة، أيب وروى أبو عبيد وابن 
 .(5)والشعيب، أن زكاة احللي إعارته

وكل هذه االحتماالت الواردة يف داللة األحاديث املذكورة تسقط االستدالل هبا وفق ا 
وهذا كله مبِن على  ،إذا تطرق إىل الدليل االحتمال، سقط به االستدالل: للقاعدة املشهورة

 كل منها ما ذكرانه من أسباب الضعف؟ويف   فكيف ،اض التسليم بصحة هذه األحاديثافرت 
يستدلون على  - كما يسمون - أن فقهاء مدرسة الرأي: والغريب يف هذه القضية

 .(6)مذهبهم فيها ابحلديث واألثر، وفقهاء مدرسة احلديث يستدلون ابلرأي والنظر

                                                 

 .(4/99)هناية احملتاج  :انظر (1)
 .املرج  السابق (2)
 .(2/719)والسنن الكربى ، (2/19)احمللى  :انظر (3)
 .(2/720)السنن الكربى  (4)
 .سبق صخرجيه صـ (5)
تقسيم فيه كثري من املبالغة؛ فإن أهل  -وهذا يدلنا على أن تقسيم األئمة املتبوعني إىل أهل رأى، وأهل حديث  (6)

تاج إىل متحيص وقد والقضية حت -كما رأينا   -الرأي ال يرفضون احلديث، وأهل احلديث ال يرفضون الرأي والنظر 
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وابن عمرو بن  - وقد صح ذلك عنه - دوأما ما ورد عن بعض الصحابة مثل ابن مسعو 
أهنم مل يعتوا بذلك الناس كافة، ومل يرد عنهم أهنم : فاملالحظ - ويف صحته كالم - العاص

 .ألزموا به اجلمي 
وكل ما ورد عنهم أهنم عملوا بذلك يف خاصة أنعسهم وبيوهتم، فامرأة ابن مسعود تسأله 

وسؤاهلا عنه يدل على أن حكم احللي مل يكن  نعم: فيجيبها ؟أتؤدى زكاته: عن طوقها الذهيب
ا بينهم وابن عمرو يزكى حلامتع

 
 بناته كل عام فال يبعد أن يكون هذا ورع ا منهم، وعمال   يمل

ا  .ابالحتياط ألنعسهم وأهلهم يف أمر مل يعرفوا فيه عن الرسول حكم 
موسى أن أيمر  أيباألثر الوحيد الذي خيرج عن هذه الدائرة هو ما قيل إن عمر كتب إىل 

نساء املسلمني أن يزكني حليهن، ولكن هذا مل تثبت صحته، وأنكر احلسن أن يكون أحد من 
 .اخللعاء أوجب زكاة احللي

 :ذ من احللي كنز ا ففيه الزكاةما اخت
إنه زينة : وما اخرتانه من عدم زكاة احللي إمنا نعِن به املستعمل املنتع  به، فهذا الذي قلنا

ما اصخذ مادة للكنز واالدخار، واعتربه أصحابه مبنزلة الداننري املخزونة، والنقود ومتاع، أما 
 .املكنوزة، فمثل هذا جيب أن يزكى

احللي إذا لبس وانتع  به فال زكاة فيه، وإذا مل يلبس ومل : عن سعيد بن املسيب روىولذا 
 .(1)ةينتع  به فعيه الزكا
أو فضة ال ينتع  به للبس فإن عليه فيه  من كان عنده ترب وحلي من ذهب: وقال مالك

الزكاة يف كل عام، يوزن فيؤخذ رب  عشره، إال أن ينقص عن وزن عشرين دينار ا عين ا أو مائيت 
درهم فإن نقص عن ذلك فليس فيه الزكاة، وإمنا تكون فيه الزكاة إذا كان إمنا ميسكه لغري 

                                                 

أنه من أهل الرأي أيض ا، وأيد ذلك ابألدلة  (مالك)أثبت أستاذان العالمة الشيخ دمحم أبو زهرة يف كتابه عن 
 .فلرياج . الناصعة

 .(7491)األموال رواه أبو عبيد يف  (1)



 293 

إصالحه ولبسه فإمنا هو مبنزلة املتاع الذي اللبس، فأما الترب واحللي املكسور الذي يريد أهله 
 .(1)يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة

حمرم ا وال مكروه ا وال  لو اصخذ حلي ا ومل يقصد به استعماال  : قال أصحابنا: وقال النووي
 .(2)وبه قط  اجلمهور ،مباح ا، بل قصد كنزه واقتناءه، فاملذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه

عار فال زكاة فيه، وما كان يلبس وي يما كان من حل: قاله الليث بن سعدذا ما وحنو ه
، ومعِن هذا أن القصد منه ليس اللبس (3)اصخذ ليحرز من الزكاة فعيه الزكاة يمن حل

 .واالستعمال، بل العرار من الزكاة
ا أو ولو كان هذا لوجب على من اترتى بدرامهه دار  : قال ابن حزم رد ا على قول الليث

إن روح الشريعة اليت جاءت إببطال احليل، : وحنن نقول (4)ضيعة ليحرزها من الزكاة أن يزكيها
 .ومعاملة احملتال بنقيض قصده حتتم هذا

أن ما اصخذ حلي ا فرار ا من الزكاة ال تسقط عنه: وكذلك قرر احلنابلة
(5). 

 .إن تاء هللا وسنعود ملسالة االحتيال على إسقاط الزكاة يف ابب أداء الزكاة
ده لذلك، تأنه تأن احللي هله أو يعريه ملن يتحلى به أو يعوحلي الرجل الذي حيلي به أ

 .الذي متلكه املرأة، ألنه مصروف عن جهة النماء إىل استعمال مباح
 :ما جاوز املعتاد من احللي ففيه الزكاة

أن وجه إسقاط الزكاة السرف وجماوزة املعتاد جيب أن يزكى، وذلك  وما بلغ من احللي حد  
هو أن الشريعة أابحت استعماله والتزين به للمرأة، فصار  - م  أنه مادة النقدين - عن احللي

 .مبنزلة الثياب ومتاع البيت
                                                 

ن إصالحه، أو مل ينو وقد تبني من قول مالك أن احللي إذا انكسر ومل ميك ،(4/701)املوطأ وترحه املنتقى  (1)
وينعقد احلول من يوم  ،(4/427)، والروضة للنووي (7/78)بلغة السالك : جتب فيه الزكاة انظر: إصالحه
 .االنكسار

 .(4/420)، والروضة (2/12)اجملموع  (2)
 .(2/12)احمللى  (3)
 .املرج  السابق (4)
 .(1/77)املغين  (5)
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غري معرتف به ترع ا ولذا قال  هاالعتدال فهو حمرم أو مكروه، واستعمال أما ما جاوز حد  
أبيح للنساء فإمنا يباح إذا مل يكن فيه  يحلكل : يعِن الشافعية - قال أصحابنا: النووي

سرف ظاهر، فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار، فالصحيح الذي قط  به معظم العراقيني 
 .(1)حترميه

يباح ما مل يبلغ ألف مثقال فإن بلغها حرم، : يف احللي - من احلنابلة - وقال ابن حامد
هل فيه  ،سئل جابر عن احللي: و بن دينار قالعن عمر  ،وفيه الزكاة ملا روى أبو عبيد واألثرم

وألنه جير إىل السرف  ،(2)إن ذلك لكثري: فقال ؟ألف دينار: فقيل له! ال: قال ؟زكاة
 .(3)واخليالء، وال حيتاج إليه يف االستعمال

رجح أبن الشرع أابح التحلي مطلق ا من غري  (املغين)، ولكن صاحب يوهذا استدالل قو 
 .(4)قييده ابلرأي والتحكيمتقييد، فال جيوز ت

عدم اإلسراف، : أن استعمال املباحات يف الشريعة مقيد بقيدين رمحه هللا الشيخ يونس
 .وعدم االختيال

 .(5)"من غري سرف وال خميلة ،والبسوا كلوا واتربوا: "ملسو هيلع هللا ىلصويف هذا جاء عن النيب 
يد ابنتها مسكتان ويف  لى الرسولاليت دخلت ع - وميكن أن حيمل حديث املرأة اليمنية

على أن هذا القدر كان جماوز ا للمعتاد، وفيه إسراف،  - غليظتان من ذهب، فقال هلا ما قال
ومن العلماء من أول هذا احلديث  ،ابلنسبة البنة املرأة، وهلذا وصعت املسكتان ابلغلظ

ما جعل عبد هللا بن  ل هذاولع ،(6)بذلك، وأن الزكاة إمنا ترعت للزايدة فيه على قدر احلاجة
  وهذا قدر ،(7)حلي بناته، فقد رووا أنه حلى ثالث بنات له بستة آالف دينار يبن عمرو يزك

                                                 

 .(2/20)اجملموع  (1)
 .(7415)رواه أبو عبيد يف األموال األثر و  ،(1/77)املغين  (2)
 .(1/77)املغين  (3)
 .(1/77)السابق املرج   (4)
، وابن ماجه يف اللباس (4558)إسناده حسن، والنسائي يف الزكاة : وقال خمرجوه، (2285)رواه أمحد  (5)

 .عن عبد هللا بن عمرو ،، ووافقه الذهيبوصححه، (2/715)األطعمة احلاكم يف ، و (1205)
 .، واملرقاة اجلزء الراب (4/115)الراية نصب  (6)
 .(7421)يف األموال  رواه أبو عبيد (7)
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القدر الزائد أم اجلمي ؟ الظاهر من األحاديث املذكورة  يولكن هل يزك ،كبري جتاوز املعتاد  قدر
ال املباح وهللا كأن ذلك نوع من التكعري عن هذا الغلو يف استعم  ،أن اجلمي  يزكى حينئذ

 .أعلم
إن القول ابإلابحة املطلقة، وبعدم إجياب الزكاة مطلق ا، جعل جمموعة من ثروة األمة تعطل 
يف نعائس من احللي، قد مير العام واألعوام وال تتحلى به املرأة، مما اضطرهم أن يودعوها يف 

 .خشية عليها من سطو اللصوص( البنوك)خزاانت خاصة يف املصارف 
 اإلسراف؟ ما حد  ولكن 
خيتلف ابختالف األتخاص والبيئات واألحوال، فحلي  - فيما أرى - ذلك إن حد  

 .يف بلد غين مثل أمريكا يد يكون مناسب ا لثرية أو زوجة ثر أبلف دينار ق
وقد يكون نصعه أو ربعه أو دون ذلك إسراف ا يف بعض البالد اليت ال جيد اإلنسان فيها 

 ،عس، فال بد من النظر يف اإلابحة إىل ثراء العرد وثراء األمة مع اقوت يومه إال بشق الن
 .(1)واحلكم يف هذا هو العرف

ا لدلت جماوزة املعتاد فيه على أنه إمنا اصخذ كنز ا  على أن هذا لو مل يكن حرام ا وال مكروه 
 .ال حلية

لة من ولعل مما يوضح هذا يف عصران أن من الناس من يتخذ من احللي واجلواهر وسي
 .وسائل هتريب النقود

وينبغي أن يكون هذا هو حكم اللؤلؤ والياقوت واملاس وكل األحجار الكرمية واجلواهر 
النعيسة، فما اصخذ منها للحلية والزينة ومل يبلغ درجة اإلسراف فال زكاة فيه، وما جاوز املعتاد 

من الزكاة وكذلك ما اصخذ جماوزة بينه فهو من اإلسراف احملرم، وال يصح أن يتمت  ابإلععاء 
بقصد االكتناز جدير أن جتب فيه الزكاة، إذ اقتناؤه حينئذ حيلة للتهرب مما يف املال من حق 

 .معلوم للسائل واحملروم، والنية هي العيصل يف هذا، ويدل عليها جماوزة املعتاد

                                                 

املعتمد ): أم أكثر؟ قال وهو يتحدث عن خامت العضة للرجل وكم تكون زنته أمثقاال   (هناية احملتاج)قال الرملي يف  (1)
على ما تقرر فاألوجه اعتبار عرف أمثاله  ضبطه ابلعرف، فما خرج عنه كان إسراف ا كما يف اخللخال للمرأة و 

 .هـا (كاملالبس
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وجوب الزكاة وما دام وجوب الزكاة يدور على جماوزة املعتاد، فإن القدر املعتاد يععى من 
 .ولو أخرج عنه كله فهو أوىل وأحوط، مرافقة لظاهر األحاديث، كما ذكران
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 :تلخيص
 :فيما يلي - حسبما رجحناه - نستطي  تلخيص أحكام هذا املبحث

 - من ملك مصوغ ا من الذهب أو العضة نظر يف أمره، فإن كان لالقتناء واالكتناز( أ) 
نه مرصد للنماء، فهو كغري املصوغ من السبائك والنقود وجبت فيه الزكاة، أل - ذخرية للزمن

 .املضروبة
ا لالنتعاع واالستعمال الشخصي نظران يف نوع هذا االستعمال، فإن  ( ب) وإن كان معد 

كان حمرم ا كأواين الذهب والعضة والتحف والتماثيل، وما يتخذه الرجل لنعسه من سوار أو 
الزكاة؛ ألنه عدل به عن أصله بععل غري مباح طوق أو خامت ذهب أو حنو ذلك وجبت فيه 
 .فسقط حكم فعله، وبقى على حكم األصل

ومن االستعمال احملرم ما كان فيه سرف ظاهر من حلي النساء، ويعرف ذلك ( ج)
 .مبجاوزة املعتاد ملثل هذه املرأة يف مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها

ا الستعمال مباح( د)  وما أعد  - يف غري سرف - ي النساءكحل  ،وإن كان احللي معد 
مل جتب فيه الزكاة؛ ألنه مال غري انم، ألنه من حاجات اإلنسان : هلن، وخامت العضة للرجال

وزينته كثيابه، وأاثثه ومتاعه، وقد أعد الستعمال مباح، فلم جتب فيه الزكاة كالعوامل من اإلبل 
 .والبقر
ا لرجل  ك ا المرأة تلبسه أووال فرق بني أن يكون احللي املباح مملو ( هـ) تعريه أو يكون مملوك 
 .به أهله أو يعريه أو يعده لذلك يحيل

وما وجبت فيه الزكاة من احللي أو اآلنية أو التحف يزكى زكاة النقدين، فيخرج رب  ( و) 
 .ابملائة كل حول، وحده أو م  بقية ماله، إن كان له مال%( 4.5)عشره 
اب  أو يكمل مبال عنده قدر نصاب، وهو مخسة ومثانون وهذا بشرط أن يكون نصا( ز) 

 .جرام ا من الذهب
 .القيمة ال الوزن ألن للصنعة أثرها يف زايدة القيمة: واملعترب
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 الفصل الرابع
 زكاة الثروة التجارية

 
 ،أابح هللا للمسلمني أن يشتغلوا ابلتجارة ويكسبوا منها، بشرط أال يتجروا يف سلعة حمرمة

العنصر األخالقي يف معامالهتم، من األمانة والصدق والنصح، وال تلهيهم مشاغل  وال يهملوا
 .(1)التجارة ومكاسبها عن ذكر هللا وأداء حقه سبحانه

ابملائة على %( 4.5)وقد عرفنا من العصل املاضي، كيف فرض اإلسالم زكاة سنوية 
وعرفنا من حكمة فرض هذه  ،أصحاب النقود يطهرهم ويزكيهم هبا، كما يطهر أمواهلم ويزكيها

، يسوق أصحاب النقود سوق ا حثيث ا، إىل استغالل : الزكاة أمواهلم أن الشارع جعلها دافع ا قواي 
وبذلك ينجون من إمث الكانزين الذين حيبسون  ،وكسب مشروع وتثمريها يف كل عمل حالل

هذه التنمية يف إنقاذ  نقودهم عن التداول، ويعطلوهنا عن العمل يف ميدان التثمري، كما تعيدهم
 .أمواهلم من أن أتكلها الزكاة مبرور األعوام

وهلذا جاءت اآلاثر اليت ذكران من قبل، آمرة  ،والتجارة من أنواع هذا الكسب املشروع
 .ابالجتار يف أموال اليتامى خاصة حى ال أتكلها الزكاة

، مبختلف أنواعها فال عجب أن تتحول طائعة غري قليلة من ثروات األمة إىل التجارة
وأن يوجد بني التجار من  ،لكسب املال وتنميته وفروعها وأن تصبح التجارة مصدر ا هائال  

 .ميلك من السل  والبضائ  ما يُقد ر ابأللوف واملاليني
 تغلة يف التجارة، واملكتسبة منهاوال عجب أيض ا أن يعرض اإلسالم يف هذه الثروات، املس

ود، تكر ا لنعمته تعاىل، ووفاء  حبق ذوي احلاجة من عباده، مسامهة يف زكاة سنوية، كزكاة النق
 .املصاحل العامة للدين والدولة، كما هو الشأن يف كل زكاة

العقه اإلسالمي ببيان أحكام هذه الزكاة، ليكون التاجر املسلم على بي  نة مما  ينومن هنا عُ 
 .جتب فيه الزكاة من ماله، وما يععى عنه

                                                 

 .(الكسب واالحرتاف)فصل  (احلالل واحلرام)كتابنا : انظر يف ذلك (1)
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كل ما عدا النقدين مما : ويعنون هبا ،(1)(عروض التجارة): هاء الثروة التجاريةويسمى العق
يـَُعد للتجارة من املال، على اختالف أنواعه، مما يشمل اآلالت واألمتعة والثياب واملأكوالت، 

 .واحللي واجلواهر، واحليواانت، والنبااتت، واألرض والدور، وغريها من العقارات واملنقوالت
هي ما يـَُعد للبي  والشراء بقصد : عضهم عروض التجارة تعريع ا دقيق ا فقالوعر ف ب

 .(2)الربح
فمن َمَلك منها تيئ ا للتجارة وحال عليه احلَْول، وبلغت قيمته نصااب  من النقود يف آخر 

ابملائة كزكاة النقود، %( 4.5)أي  ،احلَْول، وجب عليه إخراج زكاته، وهو رب  ُعشر قيمته
ل أحكام هذا العصل  فهي ضريبة على رأس املال املتداول ورحبه، ال على الربح وحده وسنعص  

 :يف املباحث التالية
 .يف أدلة وجوب الزكاة يف التجارة: املبحث األول
 .يف تبهات املخالعني من الظاهرية واإلمامية والرد عليهما: املبحث الثاين
 .يف تروط زكاة التجارة: املبحث الثالث

 .كيف يزكي التاجر ثروته التجارية: راب املبحث ال
* * * 

                                                 

ما خالف النقدين من متاع الدنيا  :كما يف التاج - بعتح العني وسكون الراء، وهو (َعْرض)مج  : العروض (1)
كل ما قصد االجتار : مال التجارة: طام الدنيا ومتاعها قال اإلمام النوويفهو ح - بعتحتني - وأاثثها، خبالف الَعَرض

أن جمرد نية التجارة ال تصري : وتعصيل هذه القيود: قال (يعين معاوضة مالية)فيه عند اكتساب امللك مبعاوضة حمضة 
مل يصر، على الصحيح  (ذلك أي نوى به)املال مال جتارة، فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غريه، فجعله للتجارة 

يصري وأما إذا اقرتنت نية التجارة ابلشراء، فإن : وقال الكرابيسي من أصحابنا (من الشافعية)الذي قط  به اجلماهري 
املشرتي يصري مال جتارة ويدخل يف احلول، سواء اترتى بعرض أو نقد، أو دين، حال أو مؤجل، وإذا ثبت حكم 

 .أنه يـَُعد اتجر ا منذ أول سلعة يشرتيها بنية التجارة: إىل نية جديدة، ومعِن هذا التجارة ال حتتاج كل معاملة
أما لو كان له ما يقتنيه من متاع يف بيته أو دابة يركبها أو حنو ذلك فنوى أن يتاجر هبا، ويبيعها لذلك فال تكعي هذه 

 .النية حى يبيعها ابلععل ويقبض مثنها ويبدأ من وقتها اعتبار التجارة
 .(4/82)النهى مطالب أويل  (2)
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 املبحث األول
 أدلة وجوب زكاة التجارة

 
 :يستند القول بوجوب الزكاة يف عروض التجارة إىل ما أيي

 :من القرآن أوال  
ُتْم واِِمَّا أاْخراْجنا ﴿: قوله تعاىل ب ْ ا الَِّذينا آماُنوا أاْنِفُقوا ِمْن طايِ بااِت ماا كاسا أاي ُّها ا لاُكْم ِمنا َيا

صدقة )ابب  (1)يف صحيحه (الزكاة)قال اإلمام البخاري يف كتاب  ،[421: البقرة] ﴾اأْلاْرضِ 
ُتمْ ﴿: لقوله تعاىل :(الكسب والتجارة  ب ْ ا الَِّذينا آماُنوا أاْنِفُقوا ِمْن طايِ بااِت ماا كاسا أاي ُّها  .﴾َيا

زكوا من طيب ما كسبتم : ناؤهيعين بذلك جل  ث: وقال اإلمام الطربي يف تعسري اآلية
بتصرفكم، إما بتجارة، أو بصناعة، من الذهب والعضة وروي من عدة طرق عن جماهد يف 

ُتمْ ﴿: قوله ب ْ  .(2)من التجارة اهـ: قال ﴾ِمْن طايِ بااِت ماا كاسا
: قد روي عن مجاعة من السلف يف قوله تعاىل: وقال اإلمام اجلصاص يف أحكام القرآن

ُتمْ أاْنِفُقوا مِ ﴿ ب ْ أنه من التجارات، منهم احلسن وجماهد وعموم هذه اآلية  ﴾ْن طايِ بااِت ماا كاسا
ُتمْ ﴿: يوجب الصدقة يف سائر األموال؛ ألن قوله تعاىل ب ْ  .(3)ينتظمها ﴾ماا كاسا

ُتمْ ﴿: قوله تعاىل: قال علماؤان: وقال اإلمام أبو بكر بن العريب ب ْ يعين التجارة،  ﴾ماا كاسا
 .يعين النبات ﴾راْجناا لاُكْم ِمنا اأْلاْرضِ واِِمَّا أاخْ ﴿

منها ما يكون من بطن األرض : على قسمني( مج  كسب)وحتقيق هذا أن األكساب 
وهو النبااتت كلها، ومنها ما يكون من احملاولة على وجه األرض كالتجارة والنتاج واملناورة يف 

                                                 

 .طب  الشعب ،(4/721) (1)
 .تاكر (552 ،5/555)الطربي تعسري  (2)
 .(7/521)جصاص أحكام القرآن لل (3)
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ده، أبن يؤتوا العقراء مما آاتهم على بالد العدو، واالصطياد، فأمر هللا تعاىل األغنياء من عبا
 .(1)الوجه الذي فعله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ظاهر اآلية يدل على وجوب الزكاة يف كل مال يكتسبه اإلنسان، : وقال اإلمام الرازي
فيدخل فيه زكاة التجارة، وزكاة الذهب والعضة، وزكاة النعم، ألن ذلك مما يوصف أبنه 

 .اهـ (2)مكتسب
، [4: املسد] ﴾ماا أاْغىنا عاْنُه ماالُُه واماا كاسابا ﴿: مما يؤيد ذلك قوله تعاىل يف أيب هلبو 

 .هو الذي مجعه من التجارة ،﴾واماا كاسابا ﴿هو ما ورثه عن أبيه، و ،﴾ماالُهُ ﴿فـ
: مثل قوله تعاىل حق ا، عن عموم اآلايت األخرى اليت أوجبت يف كل مال هذا فضال  

 واالَِّذينا ِف أاْموااِلِِْم حاقٌّ ماْعُلوم  ﴿ ،[78: الذارايت] ﴾ْم حاقٌّ لِلسَّاِئِل وااْلماْحُرومِ واِف أاْموااِلِِ ﴿
يِهْم ِِباا﴿ .[45، 42: املعارج] ﴾لِ لسااِئِل وااملاْحُرومِ  ُرُهْم واتُ زاكِ  : التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ُتطاهِ 

701]. 
ال ُسن ة يععي أموال جتار املسلمني من هذا احلق املعلوم الذي ومل أيت دليل من كتاب و 
 .إبخراجه يتطهر املسلم ويتزكى

عام يف كل مال على اختالف  ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ﴿: قوله تعاىل: قال ابن العريب
 .(3)أصنافه وتباين أمسائه، واختالف أغراضه، فمن أراد أن خيصه بشيء فعليه الدليل

الثياب واملتاع : إىل أن املال - قبيلة أيب هريرة - ذهب بعض العرب وهم َدوس بل
والعروض، وال تسمى العني املنقولة ماال ، وقد جاء هذا املعِن يف السنة الثابتة من رواية مالك 

ر ق ا إال خرجنا م  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عام خيرب فلم نغنم ذهب ا وال وَ : عن أيب هريرة قال ،بسنده
 .(4)الثياب واملتاع: األموال

                                                 

 .(7/415)القرآن أحكام  (1)
 .(4/25) التعسري الكبري للرازي (2)
 .(1/702) ترح الرتمذي (3)
 .(9/425) تعسري القرطيب (4)
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 :اثني ا من الُسنَّة
كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيمران : ومن الُسن ة ما رواه أبو داود إبسناده عن مسرة بن جندب قال

 .(1)أن خُنرج الصدقة مما نُع د للبي 
إليهم ذلك بصيغة من  أنه ألقي ،(أيمران): واألمر يدل على الوجوب، ألن املعهوم من قوله

فقد  ،هو الزكاة ،(الصدقة)كما أن املتبادر من كلمة   ،صيغ األمر وهي تدل على الوجوب
كما يف احلديث، انصرف إىل   (الـ)صح ت األحاديث الكثرية بتسميتها صدقة، وإذا ُعر  فت بـ

الزكاة، بعيد  إنه لو صح لكانت الصدقة فيه غري :(2)وقول ابن حزم ،اللعظ املعهود، وهو الزكاة
 .عن الظاهر املتبادر
يف اإلبل صدقتها، ويف : "مسعُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن أيب ذر قال ،وروى الدارقطين

الثياب أو متاع البيت من  :كما يف القاموس - والبز ،(3)"الغنم صدقتها، ويف البز صدقته
ت واألواين واخلردوات، وحنوها، وال خالف فهو يشمل األقمشة واملعروتا. اهـ .الثياب وحنوها

يف أن الصدقة ال جتب يف عني هذه األتياء إذا كانت لالستمتاع واالنتعاع الشخصي، فلم 
 .يبق إال أن جتب يف قيمتها إذا كانت لالستغالل والتجارة

أدوا زكاة و : "هذا غري األحاديث العامة األخرى اليت تطالب ابلزكاة يف سائر األموال مثل
 .من غري فصل بني مال ومال ،(4)"أموالكم

على أن مال التجارة أعم األموال؛ ألنه يشمل كل مال يتجر فيه من حيوان وحبوب ومثار 
وسالح ومتاع وغري ذلك، فكان أوىل ابلدخول يف عموم هذه النصوص كما قال بعض 

 .(5)العلماء

                                                 

كالمها يف ، (2/722)والبيهقي ، (4041)والدارقطين ( 1/451)والطرباين ، (7524)الزكاة يف  أبو داودرواه  (1)
 .بن جندب ن مسرة، ع(415)وضععه األلباين يف ضعيف أيب داود ، الزكاة

 .(415 ،5/412)احمللى  (2)
وقال اهليثمي ، (7814)يف الزكاة  الدارقطينو  ،إسناده ضعيف النقطاعه: وقال خمرجوه، (47551)أمحد  رواه (3)

 .عن أيب ذر، (1884)وضععه األلباين يف ضعيف اجلام  ، رواه أمحد، وفيه راو مل يسم(: 2110)يف اجملم  
 .سبق صخرجيه صـ (4)
 .(4/82)النهى مطالب أويل  (5)
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 :إمجاع الصحابة والتابعي والسلف: اثلث ا
كنت على : قال (1)عبد القاريابن ما رواه أبو عبيد بسنده عن : ةومن َهْدي الصحاب

: بيت املال زمن عمر بن اخلطاب فكان إذا خرج العطاء مج  أموال التجار مث حسبها
ورواه ابن حزم يف . (2)تاهدها وغائبها، مث أخذ الزكاة من تاهد املال على الشاهد والغائب

 .إسناده صحيح: وقال ىاحملل
 .اي محاس أد   زكاة مالك: مر  يب عمر فقال: عن أبيه قال (3)و بن محاسوعن أيب عمر 

عاب وأُدم: فقلت واجلعاب مج  جعبة  .(4)"قو  مها قيمة مث أد   زكاهتا: فقال .ما يل مال إال ج 
 .مج  أدمي، وهو اجللد: واألُدم ،وهي ما يوض  فيه السهام وحنوها

أي مل ينكر هذا )وهذه قصة يشتهر مثلها ومل تنكر : تعقيب ا على هذا اخلرب (5)قال يف املغين
 .فيكون إمجاع ا( هذا احلكم أحد من الصحابة

 .(6)ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة فعيه الزكاة: عن ابن عمر ،وروى أبو عبيد
: قال ابن حزم .ليس يف العروض زكاة إال أن تكون لتجارة :وروى البيهقي وابن حزم عنه قال

 .(8)عن ابن عباس أيض ا ،وروى أبو عبيد وجوب زكاة التجارة ،(7)حيحهو خرب ص
بل استمر  ،ومل يُنقل عن واحد من الصحابة ما خيالف قول عمر وابنه وابن عباس مهنع هللا يضر

العمل والعتوى على ذلك يف عهد التابعني، وقد نقلنا يف العصل السابق يف نصاب الذهب ما 

                                                 

 .من قبيلة القارة (1)
ه صحيح ولكن زعم أن إن سند: ، وقال(27-2/20)ابن حزم يف احمللى ، و (7719)أبو عبيد يف األموال رواه ( 2)

املراد أبموال التجار فيه ما كان غري العروض من فضة وذهب وغري ذلك، وهو أتويل بعيد عما يتبادر إىل العهم 
 .من ألعاظ اخلرب

 .محاس الليثي وذكره الواقدي فيمن ولد على عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وروى عن عمر: (أسد الغابة)قال يف  (3)
 .ثالثتهم يف الزكاة، (2/429)البيهقي ، و (70551)تيبة ، وابن أيب (7/81)عي رواه الشاف (4)
(5) (1/15). 
 .(7797)رواه أبو عبيد يف األموال  (6)
إسناد احلديث عن : قال الشافعي: وقالكالمها يف الزكاة، ،  (2/429)البيهقي ، و (70520)تيبة رواه ابن أيب  (7)

 .(2/20)احمللى : عمر لصحته واالحتياط يف الزكاة أحب إيل، وانظرابن عباس ضعيف فكان اتباع حديث ابن 
 .(415 ،5/412) ، وصحح ابن حزم اخلرب ولكنه أتوله547ـاألموال ص (8)
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انظر َمن مر  بك من املسلمني، فخذ : أنه كتب إىل أحد عمالهصح  عن عمر بن عبد العزيز 
دينار ا، وما نقص : مما ظهر من أمواهلم مما يديرون يف التجارات، من كل أربعني دينار ا

 .فبحساب ذلك، حى تبلغ عشرين دينار ا
 .وكذلك اتعق فقهاء التابعني ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة يف أموال التجارة

 .اإلمجاع على ذلك ابن املنذر وأبو عبيدونقل 
الزكاة إذا حال : أمج  أهل العلم على أن يف العروض اليت يراد هبا التجارة: قال ابن املنذر

ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال العقهاء السبعة واحلسن  روى، و (1)عليها احلول
واألوزاعي، والشافعي وأبو عبيد وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري، 

 .وهو مذهب مالك وأمحد - أبو حنيعة وأصحابه - (2)وإسحاق وأصحاب الرأي
 .أمج  املسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها: وكذلك قال أبو عبيد يف أموال التجارة

ب وأما القول اآلخر فليس من مذاه: آخر مل ينسبه لقائل، فقد قال فيه وم  أنه ذكر قوال  
 .(3)أهل العلم عندان

 :الزكاة واجبة يف العروض من أربعة أدلة: قال القاضي ابن العريب
وهذا عام يف كل  .[701: التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ﴿: قول هللا عز  وَجل  : األول

 .مال
وقت واملأل املأل، وال: أن عمر بن عبد العزيز كتب أبخذ الزكاة من العروض: والثاين

الوقت، بيد أنه استشار واستخار، وحكم بذلك على األمة وقضى به، فارتع  اخلالف 
 .حبكمه

 .أن عمر األعلى قد أخذها قبله صحيح من رواية أُنيس: الثالث
أن أاب داود ذكر عن مسرة بن جندب أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان أيمران أن خنرج الزكاة مما : الراب 

 .اهـ .(1)صح فيه خالف عن السلفنعد للبي ، ومل ي
                                                 

 (775)االمجاع البن املنذر  - 1
 (1/10) املغين (2)
 .544ـاألموال ص (3)
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أن ال زكاة فيها وهو مسبوق : وزعم بعض املتأخرين من أهل الظاهر: وقال اخلطايب
 .(2)ابإلمجاع
 :القياس واالعتبار: رابع ا

أن العروض املتخذة للتجارة مال مقصود به  - كما ذكر ابن رتد - أما القياس فهو
احلرث واملاتية والذهب : ا الزكاة ابتعاق، أعينالتنمية، فأتبه األجناس الثالثة اليت فيه

 .(3)والعضة
فإن عروض : وأما من جهة النظر واالعتبار املستند إىل قواعد اإلسالم وروحه العامة

التجارة املتداولة لالستغالل نقود معِن، ال فرق بينها وبني الدراهم والداننري اليت هي أمثاهنا، 
بني الثمن وهو النقد، واملثمن وهو العروض؛ فلو مل جتب إال يف كون النصاب يتقلب ويتغري 

أن يتجروا بنقودهم، ويتحروا أال حيول : الزكاة يف التجارة، ألمكن جلمي  األغنياء أو أكثرهم
ا، وبذلك تعطل الزكاة فيهما عندهم  .(4)احلَْول على نصاب من النقدين أبد 

ما توجد لديهم نقود قل   - الزكاةدون قصد منهم إىل العرار من  - إن التجار يف عصران
عينية حيول عليها احلول، فمعظم التعامل التجاري اآلن يتم بغري تقابض، إال ابلشيكات 

 .وحنوها
أن هللا تعاىل فرض يف  - كما قال العال مة السيد رتيد رضا - ورأس االعتبار يف املسألة

وإقامة املصاحل العامة للدين اإلسالمي أموال األغنياء صدقة، ملواساة العقراء، ومن يف معناهم، 
تطهري أنعسهم من رذيلة البخل، وتربيتها بعضائل الرمحة : وأمته، وأن العائدة يف ذلك لألغنياء

للعقراء، وسائر أصناف املستحقني، ومساعدة الدولة واألمة يف إقامة املصاحل العامة األخرى، 
دهر، م  ما يف ذلك من سد ذريعة املعاسد، إعانتهم على نوائب ال: والعائدة للعقراء وغريهم

وهو املشار إليه بقوله تعاىل يف حكمة  - وهي تضخم األموال وحصرها يف أانس معدودين

                                                 

 .(1/702) ترح الرتمذي (1)
 .(4/441) معامل السنن (2)
 .مصطعى احلليب، طب  (7/471) تهدبداية اجمل (3)
 .الطبعة الثانية (70/587) تعسري املنار (4)
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فهل يعقل أن خيرج  - [1: احلشر] ﴾كاْي الا ياُكونا ُدولاة  ب اْيا اأْلاْغِنيااِء ِمْنُكمْ ﴿: قسمة العيء
 ؟(1)ن رمبا تكون معظم ثروة األمة يف أيديهممن هذه املقاصد الشرعية كلها التجار الذي

 :وأزيد على هذا فأقول
هم التجار، فإن طرائق كسبهم ال : إن أحوج الناس إىل تطهري أنعسهم وأمواهلم وتزكيتها

تسلم من توائب وتبهات، ال يسلم من غوائلها إال الورع الصدوق األمني، وقليل ما هم، 
 .وخاصة يف هذا العصر
إال من اتقى هللا وبر  ،إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجار ا: "ديثوقد جاء يف احل

: أليس قد أحل هللا البي ؟ قال ،اي رسول هللا: قالوا ."إن التجار هم العجار" ،(2)"وصدق
 .(3)"وحيد  ثون فيكذبون ،بلى، ولكنهم حيلعون فيأمثون"

إىل التزكية والتطهري ويف إن نعس التاجر وماله أحوج من أي ذي مال آخر : ومن هنا قلنا
اي : "مر  بنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: عن قيس بن أيب َغَرزَة قال ،هذا روى أبو داود بسنده

 .(4)"إن البي  حيضره اللغو واحللف، فشوبوه ابلصدقة ،معشر التجار
ه من فهذه صدقة غري حمدودة حبول وال نصاب وال مقدار، ولكن احلديث يؤكد ما نقول

فإذا كان على التاجر من  ،حاجة التاجر إىل التطهر الدائم من توائب التجارة ومكدراهتا
ما يكون كع ارة ملا يشوب  - كما يقول ابن حزم نعسه - الصدقة املعروضة غري احملدودة

 البي ، فكيف يُعَعى مما هو معروض على عامة املسلمني؟
* * *

                                                 

 .املصدر السابق (1)
، وابــــن حبـــــان (4722)حســــن صـــــحيح، وابــــن ماجــــه يف التجــــارات : ، وقــــال(7470)رواه الرتمــــذي يف البيــــوع  (2)
مهـا يف البيـوع، وحسـنه األلبـاين ، وصـححه ووافقـه الـذهيب، كال(2/ 4)حسن لغريه، واحلاكم : وقال األرانؤوط( 2870)

 .، عن رفاعة بن راف (882)يف الصحيحة 
وصحح إسناده، ووافقه الذهيب، ( 1/ 4)حديث صحيح، واحلاكم يف البيوع : وقال خمرجوه( 75510)رواه أمحد  (3)

 .عن عبد الرمحن بن تبل
حسن : وقال، (7409)الرتمذي ، و (1142)وأبو داود  إسناده صحيح،: وهرجوقال خم ،(72712) رواه أمحد (4)

وصححه ، (4725)، وابن ماجه يف التجارات (1189)والنسائي يف األميان والنذور كالمها يف البيوع، ، صحيح
 .عن قيس بن أيب غرزة، (7122)صحيح ابن ماجه األلباين يف 
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 املبحث الثاين
 شبهات املخالفي

 
 :مذهب الظاهرية ِف عروض التجارة (أ)

ومل خيالف يف ذلك إال  (1)مذهب أهل السنة كافة هو إجياب الزكاة يف عروض التجارة
بعض املتأخرين من أهل الظاهر، كما قال اخلطايب، وقد تبِن مذهبهم وداف  عنه ابن حزم يف 

د  يق حسن كما أن بعض املضيقني يف إجياب الزكاة يف الزمن األخري، ك  ،(2)ىاحملل الشوكاين وص 
 :عليها ابإلبطال ر  نك  مث  ،وسنذكر ما تعلقوا به من تبهات ،مالوا إليه وأيدوه: خان
، (3)"ليس على مسلم يف عبده وال فرسه صدقة: "تعلقوا بقوله عليه الصالة والسالم -7
وظاهر ذلك عدم الوجوب يف مجي   .(4)"ععوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق: "وقوله
 .حوال سواء أكانت للتجارة أم لغريهااأل

أبن املتأمل يف عبارة احلديث جيده مبعزل عما حنن فيه، : وأجاب اجلمهور عن هذه الشبهة
فهو ينعي الزكاة عن عبده الذي خيدمه، وفرسه الذي يركبه، وكال االثنني من احلوائج األصلية، 

 .املععاة من الصدقة إبمجاع املسلمني
احلرمة، كما أن األصل براءة الذمم من التكاليف، : صل يف مال املسلموتعلقوا أبن األ -4

 .فال يصح أن نوجب على الناس يف أمواهلم ما مل يوجبه هللا عليهم يف كتاب وال ُسن ة
وقد كانت التجارة قائمة يف عصره ملسو هيلع هللا ىلص يف أنواع مما يتجر به، ومل يرد عنه نقل صحيح 

وحديثا مسرة وأيب ذر ال تقوم مبثلهما ُحج ة لضععهما وال سيما يف : يعيد وجوب ذلك قالوا
 .(1)التكاليف اليت تعم هبا البلوى

                                                 

له : ذلك فمنهم من قال ينسب إىل الشافعي قول قدمي بعدم وجوب الزكاة يف التجارة، واختلف أئمة املذهب يف( 1)
 .(4/72) الروضة للنووي: انظر -مل يثبت خالف اجلديد : يف القدمي قوالن، ومنهم من قال

 .420 - 411ـاجلزء السادس ص (2)
 .صـ سبق صخرجيه (3)
 .مر صخرجيهما يف زكاة اخليل (4)
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أنه قد عارض ما ذكروا من األصول أصول أخرى أفادهتا العمومات اليت أوجبت : وجوابنا
أقوال وأفادهتا أيض ا األدلة اخلاصة اليت استقيناها من الكتاب والسنة، و  حق ا، يف كل مال

 .الصحابة، وإمجاع من يعتد به من أهل العلم
وحديث مسرة بن جندب سكت عنه أبو داود واملنذري وهذا حتسني منهما، وحسنه ابن 

رواته معروفون ذكرهم ابن حبان يف : عبد الرب، وقال الشيخ أمحد تاكر، رد ا على ابن حزم
 .الثقات

: ق ضعيعة، وقال يف إحداهاوحديث أيب ذر صححه احلاكم وذكر له احلافظ عدة طر 
 .هذا إسناد ال أبس به

د احلديثان ابلعمومات، وبعمل الصحابة، وإمجاع السلف، م  ما يعضدمها من وقد أتي  
 .النظر الصحيح والقياس السليم

إنه ال زكاة يف ): قال (بعض من يتكلم يف العقه)وتبهة اثلثة ذكرها أبو عبيد عن  -1
إمنا أوجب الزكاة فيها من أوجبها ابلتقومي، وإمنا جيب على كل مال واحتج أبنه  ،أموال التجارة

وهذا عندان : عبيدقال أبو  ،الزكاة يف نعسه، والقيمة سوى املتاع، فأسقط عنه الزكاة هلذا املعِن
 ألان  قد وجدان السنة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قد جيب احلق يف املال مث حيول ؛غلط يف التأويل

إىل غريه مما يكون إعطاؤه أيسر على معطيه من األصل، ومن ذلك كتاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل معاذ 
واملعافر ثياب مينية،  (2)"دينار ا أو عدله من املعافر - ابلغ -إن على كل حامل "ابليمن ابجلزية 

أن عليهم "مث كتب إىل أهل جنران ( دالنق)قيمته، فأخذ النيب ملسو هيلع هللا ىلص العرض مكان العني : وعدله
( أي النقود)فأخذ العني  ،"يعين من الدراهم - ألعي ُحل ة يف كل عام أو عدهلا من األواقي

 .مكان العرض
وكان عمر أيخذ اإلبل من اجلزية، وإمنا أصلها الذهب والورق، وأخذ علي  بن أيب طالب 

عن معاذ يف الصدقة نعسها أنه أخذ  روىد من اجلزية، وق( مج  مسلة)اإلبر واحلبال واملسال  
آخذه منكم مكان  - ثياب عندهم - آتوين خبميس أو لبيس: "مكاهنا العروض، وذلك قوله

                                                 

 .(781 – 7/784) النديةالروضة : انظر (1)
 ،هوحسن، (241)والرتمذي  ،(7512)داود  وأبو ،حديث صحيح :وقال خمرجوه، (44011) رواه أمحد (2)

 .عن معاذ، (7209)وصححه األلباين يف صحيح أيب داود  ،زكاةاليف ثالثتهم  ،(4254) والنسائي
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، وورد عن ابن مسعود أن امرأته قالت "الصدقة، فإنه أهون عليكم، وأنع  للمهاجرين ابملدينة
راهم، وكانت قيمة كل عشرة أد  ي عنه مخسة د: إن يل طوق ا فيه عشرون مثقاال ، قال: له

وكل هذه األتياء قد أخذت فيها حقوق من غري املال : دراهم تساوي مثقاال ، قال أبو عبيد
الذي وجبت فيه تلك احلقوق، فلم يدعهم ذلك إىل إسقاط الزكاة؛ ألنه حق الزم ال يزيله 

ك أموال تيء، ولكنهم قد روا ذلك املال بغريه، إذ كان أيسر على من يؤخذ منه، فكذل
التجارة، إمنا كان األصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنعسها، فكان يف ذلك عليهم ضرر من 
القط  والتبعيض؛ لذلك رخ صوا يف القيمة، فعلى هذا أموال التجارة عندان، وعليه أمج  

أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول اآلخر، فليس من مذاهب أهل العلم : املسلمون
إمنا وجبت الزكاة يف العروض والرقيق وغريها إذا كانت للتجارة وسقطت عنها إذا  عندان، و 

كانت لغريها؛ ألن الرقيق والعروض إمنا ُعع َي عنها يف السنة إذا كانت لالستمتاع واالنتعاع 
هبا، وهلذا أسقط املسلمون الزكاة عن اإلبل والبقر العوامل، وأما أموال التجارة فإمنا هي للنماء 

ب العضل، فهي يف هذه احلال تشبه سائمة املواتي اليت يُطلب نسلها وزايدهتا، فوجبت وطل
فيها الزكاة لذلك، إال أن كل واحدة منها تزكي على سنتها فزكاة التجارات على القيم، وزكاة 

فاجتمعنا يف األصل على وجوب الزكاة، مث رجعت  ( املقادير املعروضة)املواتي على العرائض 
 .(1)(يف العرع إىل سنتهاكل واحدة 

وهبذا نعلم أن قول مجهور األمة، هو القول الصواب، وأن الزكاة يف عروض التجارة فريضة 
الزمة، وأن تبهات املخالعني ال تقف على قدميها أمام حجج اجلمهور، وإمجاع الصحابة 

 .وخري القرون
 :مذهب اإلمامية( ب) 

يف أموال التجارة، بل ُتستحب على األصح  وذهب فقهاء اإلمامية إىل أن الزكاة ال جتب
 .(2)عندهم

أعين يف األرابح ال يف )ولكن هلم رأاي  آخر يف أرابح التجارة، وهو وجوب اخلُمس فيها 
وااْعلاُموا أاَّنَّاا غاِنْمُتْم ِمْن شاْيٍء فاأانَّ ّلِلَِّ ُُخُساُه واِللرَُّسوِل ﴿: مستدلني بقوله تعاىل( رأس املال

                                                 

 .وما بعدها 544 ـاألموال ص (1)
 .52ـاملختصر الناف  يف فقه اإلمامية ص (2)
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إن كل فائدة حتصل : وقالوا .[27: األنعال] ﴾ُقْرَبا وااْلي اتااماى وااْلماسااِكِي وااْبِن السَِّبيلِ واِلِذي الْ 
: لإلنسان من املكاسب وأرابح التجارات والكنوز وغريها، يُطلق عليها يف عرف اللغة اسم

ونة السنة له الغُْنم والغنيمة، ومل يوجبوا اخلُمس يف أرابح التجارة إال فيما فضل منها عن مؤ 
اخلامس ما يعضل عن مؤونة ): يف عد  ما جيب فيه اخلُمس (جواهر الكالم)ولعياله، قال يف 

السنة على االقتصاد له ولعياله من أرابح التجارات والصناعات والزراعات بال خالف معتد 
  .ابملائة( %40)ضريبة على صايف الدخل بنسبة  - ابلتعبري احلديث - وهو .(1)(به

ما بي نه الرسول صلى  [27: األنعال] ﴾غاِنْمُتْم ِمْن شاْيءٍ  ماا﴿: املراد بقوله: أهل السنةقال 
هللا عليه وسلم، وهو ما يُغنم ابلقتال، ال لكل ما يُطلق عليه اسم الغنيمة، وبداللة سياق اآلية 

الستلزم وجوب اخلُمس يف املواريث وحنوها، وهو خالف : نعسها، ولو بقي على عمومه
 .(2)ابطل: إلمجاع، وما استلزم الباطلا

* * * 

                                                 

 .(4/742) جواهر الكالم (1)
 .(7/478) ديةالنالروضة : انظر (2)
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 املبحث الثالث
 شروط الزكاة ِف مال التجارة

 
 .(1)هي كسب املال ببدل هو مال - كما عر فها بعض العقهاء - التجارة

 .ما يُعد هلذا الكسب عن طريق البي  والشراء: ومال التجارة هو
 .(2)ل الربحهو ما يُعد للبي  والشراء ألج: وعر فه بعضهم بقوله

فليس كل ما يشرتيه اإلنسان من أتياء وأمتعة وعروض يكون مال جتارة، فقد يشرتي 
، فال يسمى تيء من ذلك عرض جتارة، اثيااب  للبسه، أو أاثاث  لبيته، أو دابة أو سيارة لركوهب

 .خبالف ما لو ترى تيئ ا من ذلك بقصد بيعه والربح منه (قنية)بل عرض 
وني ة، فالعمل هو البي  والشراء، والني ة هي قصد  عمال  : يتضمن عنصرينفاإلعداد للتجارة 

ال يكعى جمرد الني ة والرغبة يف . (3)فال يكعي يف التجارة أحد العنصرين دون اآلخر ،الربح
 .ال يكعي املمارسة بغري النية والقصد ،(4)الربح دون ممارسة التجارة ابلععل

لريكبها، انواي  أنه إن وجد رحب ا ابعها، مل يعد ذلك مال  ولو اترتى تيئ ا للقنية كسيارة
خبالف ما لو كان يشرتي سيارات ليتاجر فيها ويربح منها، فإذا ركب سيارة منها  .(5)جتارة

                                                 

 .(4/79) رد احملتار (1)
 .(4/82)النهى مطالب أوىل  (2)
 .(7/442) ، وبلغة السالك، وحاتيته(78 – 4/79) الدر املختار ورد احملتار :انظر (3)
هذا هو قول اجلمهور، وذهب ابن عقيل وأبو بكر من احلنابلة إىل أن عرض القنية يصري للتجارة مبجرد النية،  (4)

ية عن أمحد لقوله فيمن أخرجت أرضه مخسة أو سق، فمكثت عنده سنني، ال يريد هبا التجارة، فليس وحكوه روا
عليه زكاة، وإن كان يريد التجارة، فأعجب إىل أن يزكيه، ألن نية القنية يف عرض التجارة كافية يف جعله للقنية، 

ا، وألنه أحظ للمساكني فاعترب، وحلديث فكذلك نية التجارة، بل أوىل؛ ألن اإلجياب يغلب على اإلسقاط احتياط  
مسرة يف إخراج الصدقة مما يـَُعد للبي ، وهذا داخل يف عمومه، وردوا على هذا القول أبن القنية هي األصل، 

: انظر .والتجارة فرع عليها، فال ينصرف إىل العرع مبجرد النية، كاملقيم ينوي السعر، ال يصري مسافر ا مبجرد النية
 .(7/145) الرسالة للعالمة املالكي زروقترح : انظر، و (4/217) حبوع م  الشر املطاملغين 

 .(4/78)الدر املختار وحاتيته : انظر (5)
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واستعملها لنعسه حى جيد الربح املطلوب فيها فيبيعها، فإن استعماله هلا ال خيرجها عن 
: األصل، فما كان األصل فيه االقتناء واالستعمال الشخصيالتجارة، إذ العربة يف النية مبا هو 

مل خيرجه : مل جيعله للتجارة جمرد رغبته يف البي  إذا وجد رحب ا، وما كان األصل فيه االجتار والبي 
 .عن التجارة طروء استعماله

أما إذا نوى حتويل عرض جتاري معني إىل استعماله الشخصي، فتكعي هذه النية عند 
 .عقهاء إلخراجه من مال التجارة، وإدخاله يف املقتنيات الشخصية غري الناميةمجهور ال

يف الزكاة، وهو  (1)(الثـ َِن )وترط بعضهم هنا ترط ا آخر، وهو عدم قيام املان  املؤدي إىل 
وفسر ابن  ،(االزدواج)أخذ الزكاة مرتني يف عام واحد، وهو الذي يسميه رجال الضرائب 

ال : "وقد جاء يف احلديث ،(2)إجياب زكاتني يف حول واحد بسبب واحد: نهأب (الثـ َِن )قدامة 
 .(3)"ث َِن يف الصدقة

وعلى هذا لو اترتى أرض ا زراعية للتجارة، فزرعها وأخرجت ما جيب فيه الُعشر، اكتعى 
بزكاة الُعشر عن اخلارج، ومل جتب زكاة التجارة عن األرض نعسها، حى ال تتكرر الزكاة يف 

حد وخالف بعض العقهاء، فغلبوا زكاة التجارة، وذهب بعضهم إىل القول إبجياب مال وا
 .بناء على أن سبب هذه غري سبب تلك، فال يُعد ذلك ثَِن، وسنعود إىل هذا بعد (4)الزكاتني

 .ما هو؟ فقد بقي علينا أن نعرف تروط زكاته: إذا عرفنا مال التجارة
مة ابلنقود، فأما النقود فال كالم فيها، وأما إما نقود، أو سل  مقو : ورأس مال التاجر

السل  والعروض فُيشرتط لوجوب الزكاة فيها ما ُيشرتط لزكاة النقود، من حوالن احلول، وبلوغ 
ْين، والعضل عن احلوائج األصلية، وقد رجحنا أن نصاب  النصاب املعني، والعراغ من الد 

 .ا من الذهبجرام   (95)النقود يف عصران اآلن ما يعادل قيمة 
 لكن مى يُعترب كماله النصاب؟

                                                 

 .79ـاملرج  نعسه ص (1)
 .(4/248)املغين  (2)
 .225األموال صـ (3)
 .(4/210)املغين ، و (4/78) الدر املختار ورد احملتار :انظر (4)
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 هل يُعترب يف آخر احلول فقط؟
 أو يُعترب كماله يف مجي  احلول من أوله إىل آخره؟

 أو يُعترب يف أول احلول وآخره دون ما بينهما؟
 :أقوال ثالثة للعقهاء

يتعلق  أنه يُعترب يف آخر احلول فقط؛ ألنه: وهو قول مالك ونص الشافعي يف األم: أوهلا
ابلقيمة، وتقومي العرض يف كل وقت يشق، فاعترب حال الوجوب، وهو آخر احلول، خبالف 

 .(1)سائر الزكوات؛ ألن نصاهبا من َعْينها فال يشق اعتباره
اعتبار النصاب يف مجي  احلول، فمى نقص النصاب يف حلظة منه، انقط  : القول الثاين

ل فوجب اعتبار كمال النصاب يف مجي  أايم احلول  احلول؛ ألنه مال يُعترب له النصاب واحلو 
كسائر األمور اليت يُعترب فيها ذلك، وهذا قول الثوري وأمحد وإسحاق وأيب عبيد وأيب ثور 

 .(2)وابن املنذر
اعتبار النصاب يف أول احلول وآخره دون ما بينهما، فإذا مت النصاب يف الطرفني : والثالث

هما، وهذا قول أيب حنيعة وأصحابه، وحجته ما ذُكر يف وجبت الزكاة، وال يضر نقصه بين
أن التقومي يف مجي  احلول يشق؛ ألنه حيتاج إىل أن يعرف قيمة السل  اليت عنده : القول األول

يف كل وقت ليعلم أتبلغ نصااب  أم ال ويف ذلك من احلرج واملشقة ما فيه، فععى عنه إال يف أول 
 .احلول وآخره فصار االعتبار به

مث زادت  - وهي كذلك - لو َمَلك سلعة قيمتها دون النصاب فمضى نصف احلولف
، أو ابعها بنصاب، أو َمَلك يف أثناء احلول  قيمة النماء هبا، أو تغريت األسعار فبلغت نصااب 

ابتدأ احلول من حينئذ، فال حُيتسب مبا مضى عند : عرض ا آخر، أو نقود ا مت هبا النصاب
 .اجلمهور

                                                 

 .(7/55)اجملموع  (1)
 .وما بعدها (1/14)ملغين ا (2)
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فاحلول ينعقد على ما دون النصاب، : لك، وكذا الشافعي حسب نصه يف األمأما عند ما
 .(1)وال ُيشرتط النصاب إال يف آخر احلول، فإذا بلغ يف آخره نصااب  زك اه

فاجتر فيها، ( وهي رب  النصاب)إذا كانت له مخسة داننري : ومن هنا رووا عن مالك قوله
 .(2)يزكيها: زكاةفحال عليها احلول، وقد بلغت ما جتب فيه ال

ألن اترتاط حوالن احلول على  ؛(3)هو قول مالك واألصح عند الشافعية: واملختار عندي
النصاب مل يقم عليه دليل، ومل جييء به نص صحيح مرفوع، فإذا اكتمل النصاب عند احلول 

: نةوجب االعتبار به، واعترب ابتداء السنة الزكوية للمسلم، وكلما جاء هذا املوعد من كل س
، وال يضر النقصان يف أثناء السنة  .زك ى ما عنده إذا بلغ نصااب 

ا كاحملر م من كل  وإذا كانت احلكومة هي اليت جتم  الزكاة من التجار، فإهنا حتد  د موعد 
ذت منه الزكاة، وإن كان نصابه مل يكمل إال  عام، فَمن وجد عنده النصاب يف هذا املوعد أخ 

 .منذ تهر أو تهرين
ما كان حيدث يف زكاة املواتي، يف عهد النبوة والراتدين، فقد كان السعاة أيخذون  وهذا

، وال يسألون مى مت هذا النصاب وكم تهر ا له؟  الزكاة مما حضر من املال إذا بلغ نصااب 
 .ويكتعون بتمامه عند أخذ الزكاة، مث ال أيخذون منه زكاة إال بعد عام قمري كامل

* * * 

                                                 

 .وما بعدها (1/17)املغين  (1)
 .وما بعدها (1/17)املغين  (2)
 .(4/421) كما يف الروضة (3)
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 املبحث الرابع
 كيف يزكي التاجر ثروته التجارية

 
الثروة اليت يستغلها التاجر يف جتارته، ال صخلو أن تتخذ صورة أو أكثر من الصور الثالث 

 :اآلتية
عروض وبضائ  اترتاها التاجر بثمن ما، ومل : فإما أن تكون الثروة التجارية يف صورة -7

 .تـَُب  بعد
يده فعال ، أو حتت تصرفه كاليت يضعها  نقود حاضرة حيوزها يف: أو تكون يف صورة -4
 .حلسابه (البنوك)يف 

ديون له على بعض العمالء أو غريهم، مما تقتضيه طبيعة التجارة : أو تكون يف صورة -1
 .والتعامل، وال تك أن من هذه الديون ما هو ميئوس منه، ومنها ما هو مرجو احلصول

اآلخرين قل ما خيلو أن يكون هو أيض ا  أن التاجر كما يكون له ديون على: وال ننسى هنا
 .مدين ا لآلخرين

 فكيف خُيرج التاجر املسلم زكاة هذه الثروة مبختلف صورها؟
ولإلجابة عن ذلك نذكر هنا بعض ما جاء عن أئمة التابعني يف ذلك كما رواها أبو 

 .عبيد
عرض  إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو: قال ميمون بن مهران

فقو  مه قيمة النقد، وما كان من َدْين يف مآلة
فاحسبه مث اطرح منه ما كان عليك من  (1)

 .الَدْين، مث زك   ما بقي

                                                 

 .الغين واليسر فمعِن الكلمة ما كان من دين على غين مليء قادر على الدف : املآلة (1)
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أدى عن  : إذا حضر الشهر الذي وق ت الرجل أن يؤدي فيه زكاته: وقال احلسن البصري
ن منه ضمار ا ال وكل ما ابتاع من التجارة، وكل دين إال ما كا( يعين من النقد)كل مال له 

 .يرجوه
يقو  م الرجل متاعه إذا كان للتجارة، إذا حل ت عليه الزكاة فيزكيه م  : وقال إبراهيم النخعي

 .(1)ماله
أن  - إذا حل  موعد الزكاة - أن على التاجر املسلم: ومن أقوال هؤالء األئمة، يتضح لنا

والديون املرجوة، فيقوم جبرد يضم ماله بعضه إىل بعض، رأس املال واألرابح واملدخرات، 
 - سواء أستغل ها يف التجارة أم مل يستغلها - جتارته، ويقو  م قيمة البضائ  إىل ما لديه من نقود

إىل ما له من ديون مرجوة القضاء، غري ميئوس منها، وخُيرج من ذلك كله رب  الُعشر 
الرأي القائل  - من قبل - حناابملائة، وأما الَدْين الذي انقط  الرجاء فيه، فقد رج%( 4.5)

بناء على اختياران تزكية املال املستعاد عند  (2)أبن ال زكاة فيه، إال إذا قبضه، فيزكيه لعام واحد
، وأما ما عليه من ديون فإنه يطرحها من مجلة ماله، مث يزك ى ما بقي  .قبضه إذا بلغ نصااب 

 :بي التاجر احملتكر والتاجر املدير (مالك)تفريق 
ذا هو رأي مجهور العقهاء، وانعرد مالك عن اجلمهور برأي فر ق فيه بني صنعني من ه
وهو الذي يبي  ويشرتي ابلسعر احلاضر، وال ينضبط له وقت يف  (املدير)فالتاجر : التجار

كتجار البقالة واخلردوات واألقمشة واألدوات وغريهم من أصحاب احلوانيت )البي  والشراء 
أن يزك ى عروضه وسلعه على رأس كل حول : يرى مالك م  اجلمهور (3)( والطو افني ابلسل

 .وإن خالف يف اترتاط النصاب يف أول احلول كما ذكران قبل
وأما التاجر اآلخر وهو الذي يشرتي السلعة ويرتبص هبا رجاء ارتعاع السعر ويسميه 

ا مدة من الزمن، البناء وحنوها، ويرتبصون هب وأراضيكالذين يشرتون العقار   (احملتكر)
                                                 

 .(7792، 7795، 7792)روى هذه اآلاثر الثالثة أبو عبيد يف األموال  (1)
 .وهذا هو رأي مالك يف الديون كلها (2)
الظاهر أن أرابب الصنائ ، كاحلاكة : ، ونقل الصاوي يف احلاتية عن ابن عاتر(7/442) انظر بلغة السالك (3)

والدابغني مديرون وقد نص يف املدونة على أن أصحاب األسعار الذين جيهزون األمتعة إىل البلدان 
 .445 - 442املرج  نعسه صـ...مديرون
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أن الزكاة ال يتكرر وجوهبا عليه : ويرصدون األسواق، حى ترتع  أسعارها، فيبيعوا، فريى مالك
 .بتكرار األعوام، بل إذا ابع السلعة زك اها لسنة واحدة، وإن بقيت عنده أعوام ا

ا قال): وحيسن أن أسوق عبارة ابن رتد اليت ذكرها يف بيان مذهبه، قال ذا إ: إن مالك 
ْين، وذلك عنده: ابع العرض يف التاجر  - أي مالك - زك اه لسنة واحدة، كاحلال يف الد 

الذي تنضبط له أوقات تراء عروضه، وأما الذين ال ينضبط هلم وقت ما يبيعونه ويشرتونه، 
إذا حال عليهم احلول من يوم  - عند مالك - فحكم هؤالء (املدير)وهم الذين خيصون ابسم 

وما ( النقود)أن يقوم ما بيده من عروض، مث يضم إىل ذلك ما بيده من الَعنْي : رهتمابتداء جتا
ْين الذي يرجتي قبضه وذلك خبالف قوله يف َدْين  - إن مل يكن عليه َدْين مثله - له من الد 

 .(1)أدى زكاته: غري املدير، فإذا بلغ ما اجتم  عنده من ذلك نصااب  
املدير وغري املدير (: غريهمنيعة وأمحد والثوري واألوزاعي و الشافعي وأبو ح)وقال اجلمهور 

 .(2)(واحد، وأنه من اترتى عرض ا للتجارة فحال عليه احلول قو مه وزك اه حكمه
ا أتبه منه أبن ): وقد عقب ابن رتد على رأي مالك بقوله وهذا أبن يكون ترع ا زائد 

ي يعر  فونه ابلقياس املرسل، وهو الذي يكون ترع ا مستنبط ا من ترع اثبت، ومثل هذا هو الذ
 ال يستند إىل أصل منصوص عليه يف الشرع، إال ما يعقل من املصلحة الشرعية فيه، ومالك

 .(يعترب املصاحل، وإن مل تستند إىل أصول منصوص عليها رمحه هللا
هل يصري : واختلف قول املالكية يف التاجر املدير إذا ابرت سلعته وكسدت بضاعته

را، فال يزك ى إال ما ابعه ابلععل، أم يظل مدير ا، فيقو  م عروضه كل عام ويزكيها، قال حمتك
يصري حمتكر ا، خالف ا البن القاسم، ومباذا حُيد البوار؟ هل حُيد بعامني أو ابلُعرف؟ : سحنون

 .(3)قوالن، لسحنون وعبد امللك

                                                 

أن ينص للتاجر مقدار من النقود ولو درمه ا يف أي وقت  -بل هو املشهور يف املذهب  -اترتط بعض املالكية  (1)
بي  املتاع : ، واملراد ابلنص(7/145) الرسالة للعال مة زروقترح : انظر...من السنة وروى بعضهم عدم االترتاط

 .بنقد
 .القاهرة ،االستقامةطب   ،(427 – 7/420) بداية اجملتهد البن رتد (2)
 .املرج  السابق...ترح الرسالة: انظر (3)
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بار الذي قام على أساسه من رأي مالك، فإن االعت واحلق أن رأي اجلمهور، أقوى دليال  
أهنا مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء أمنت ابلععل أم مل : إجياب الزكاة يف ُعروض التجارة

قد َمَلك نصااب  انمي ا  - مدير ا كان أو غري مدير - تنم، بل سواء رحبت أم خسرت؛ والتاجر
 .فوجب أن يزك  يه

به فيه، وذلك يف أحوال الكساد وم  هذا؛ قد يكون لرأي مالك وسحنون جمال يؤخذ 
والبوار، الذي يصيب بعض السل  يف بعض السنني، حى لتمر األعوام، وال يباع منها إال 
القليل، فمن التيسري والتخعيف على َمن هذه حاله أال تؤخذ منه الزكاة إال عما يبيعه فعال ، 

ليس ابختياره وال من  على أن يُععى عما مضى عليه من أعوام الكساد، وذلك ألن ما أصابه
 .صن  يده

 :العروض الثابتة ال تزكى
هو املال السائل، أو رأس املال املتداول، : واملعترب يف رأس مال التجارة الذي جيب تزكيته

فال حُيتسب عند : أما املباين واألاثث الثابت للمحالت التجارية وحنوه مما ال يُباع وال حيرك
أن املراد بعرض التجارة هو ما يُعد للبي  : اة، فقد ذكر العقهاءالتقومي، وال صُخْرَج عنه الزك

كان صلى هللا : بدليل حديث مسرة الذي ذكرانه يف أول هذا العصل ،(1)والشراء ألجل الربح
 .(2)عليه وسلم أيمران أن خنرج الصدقة مما نعده للبي 

األقعاص واملوازين، وال ال تقو م األواين اليت توض  فيها سل  التجارة وال : وهلذا قالوا
اآلالت، كاملنوال، واملنشار، والقدوم، واحملراث، وال دوالب العمل الالزم للتجارة؛ لبقاء عينها 

 .أي املمتلكات الشخصية اليت ال تُعد للنماء (3)فأتبهت عروض القنية
يف األواين اليت توض  فيها عروض التجارة كقوارير العطارين، : وفص ل بعضهم فقالوا

والغرائر واألكياس اليت يستعملها اتجر احلبوب، والُسرج والل جم اليت يستعملها اتجر اخليل، 

                                                 

 .(4/82)النهى مطالب أويل  (1)
 .ـسبق صخرجيه ص( 2)
 ، وترح األزهار(7/415) ، وبلغة السالك(7/541) ، وانظر فتح القدير(4/82)النهى مطالب أويل  (3)

(7/218–290). 
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بل  - إن أريد بيعها م  هذه األتياء فهي مال جتارة تقو م معها، وإن مل يرد بيعها - وحنوها
 .(1)فال تقو م، تأهنا تأن العروض املقتناة - تباع العروض وتبقى هي لالستعمال

 ر تُقوَّم سلع التجارة عند إخراج الزكاة؟ِبي سع
وبعد طرح األاثث الثابت وحنوه، مما ال يـَُعد للبي ، جيب تقومي السل  والبضائ  اليت حال 

 .عليها احلَْول، ووجبت فيها الزكاة
ولكن أبي سعر يقو  مها التاجر، أو املَصد  ق إذا كانت احلكومة اإلسالمية هي اليت أتخذ 

 الزكاة؟
أن تقو م ابلسعر احلايل الذي تباع به السلعة يف السوق عند وجوب الزكاة : شهورامل( أ) 

قو  مه بنحو من مثنه يوم : هبا، وقد جاء عن جابر بن زيد من التابعني يف عرض يراد به التجارة
 .وهذا قول معظم العقهاء ،(2)حل ت فيه الزكاة، مث أْخر ج زكاته

 .(3)ابلرتبص حى يبي ، والزكاة واجبة عليهال أبس : وكان ابن عباس يقول( ب) 
واملقصود ابلرتبص هو االنتظار حى يتم البي  فعال ، للتأكد من أن التقومي يتم على أساس 

 .السعر احلقيقي الذي تباع به السلعة
يزكي الثمن الذي اترتى به السلعة ال : أن بعض العقهاء قالوا: وذكر ابن رتد( جـ) 
 .ابن رتد من قال هبذا وال دليله ومل ُيسم    ،(4)قيمتها

إما هبوط األسعار، فيتضرر التاجر من تقومي السل  بثمن ما : وال خيلو األمر من حالتني
 .من رأس املال، دون الربح - على هذا القول - اترُتيت به، وإما أن ترتع ، فتؤخذ الزكاة

 .يف زكاة املواتي واملعهود يف الزكاة أهنا تؤخذ من رأس املال ومنائه مع ا، كما
وهلذا كان القول الراجح هو ما عليه اجلمهور، من تقومي السلعة عند احلول بسعر السوق، 

 .سعر اجلملة؛ ألنه الذي ميكن أن تباع به عند احلاجة بيسر فيما أرى: واملراد
                                                 

 .(4/82)النهى مطالب أويل  (1)
 .(7794)األموال عبيد  رواه أبو (2)
 .املصدر نعسه (3)
 .(7/420) بداية اجملتهد (4)
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 هل خيرج التاجر زكاته من عاْي السلعة أم من قيمتها؟
مم خيرج التاجر زكاته؟ هل جيوز أن : ان، بقي أن نعرفبعد تقومي السل  التجارية، كما ذكر 

 خيرجها جزء ا من البضاعة اليت عنده، أم خيرجها نقود ا بقيمة الواجب؟
 :يف ذلك عدة أقوال

أن التاجر خُمري  بني إخراج الزكاة من قيمة  :يف أحد أقواله - فريى أبو حنيعة والشافعي
كان اتجر ثياب جيوز أن خيرج من الثياب نعسها، كما السلعة، وبني اإلخراج من َعْينها؛ فإذا  

جيوز أن خُيرج من قيمتها نقود ا؛ وذلك أن السلعة جتب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها،  
 .(1)كسائر األموال

 .(2)أنه جيب اإلخراج من العني، وال جيوز من القيمة: وهناك قول اثن للشافعي
 .(3)عياهنا ال من أمثاهناإن زكاة العروض من أ :وقال املزين

بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السل  ال من  - يف القول اآلخر - وقال أمحد والشافعي
 .(4)عينها؛ ألن النصاب يف التجارة معترب ابلقيمة، فكانت الزكاة منها كالَعنْي يف سائر األموال

 .(5)يف قيمته وال نسل  م أن الزكاة وجبت يف املال، وإمنا وجبت (:املغين)قال يف 
 يري، فإنه يستطي  ابلقيمة أن يشرت وهذا الرأي األخري هو الذي أرجحه نظر ا ملصلحة العق

ما يلزم له، أما َعنْي السلعة فقد ال تنععه، فقد يكون يف غِن عنها، فيحتاج إىل بيعها بثمن 
ألن ذلك هو خبس، وهذا الرأي هو املتب ، إذا كانت احلكومة هي اليت جتم  الزكاة وتصرفها؛ 

 .األليق واأليسر

                                                 

 .(1/17)املغين  (1)
 .(4/411) الروضة النووي (2)
 .(4/420) بداية اجملتهد (3)
 .املرج  املذكور -، والروضة (4/17)املغين  (4)
 .املرج  نعسه -املغين  (5)
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أن يكون التاجر هو الذي : وميكن العمل ابلرأي األول يف حال واحدة بصعة استثنائية
خيرج زكاته بنعسه، ويعلم أن العقري يف حاجة إىل َعنْي السلعة، فقد حتققت منععته هبا، 

 .واملسألة دائرة على اعتبار املصلحة وليس فيها نص
يت لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف فتاويه ما يؤيد هذا الرتجيح؛ فقد وبعد أن رج حُت هذا رأ

هل جيوز أن خيرج قيمة ما وجب عليه من بعض األصناف عنده؟ فذكر يف : سئل عن التاجر
 :اجلواب عن ذلك أقواال  

 .جيوز مطلق ا -7)
 .ال جيوز مطلق ا -4
 .جيوز يف بعض الصور للحاجة أو املصلحة الراجحة -1
لقول هو أعدل األقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشرتي هبا كسوة، وهذا ا: قال

فاترتى رب املال له هبا كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه وأما إذا قو م هو الثياب اليت عنده 
وأعطاها، فقد يقو  مها أبكثر من السعر، وقد أيخذ الثياب َمن ال حيتاج إليها، بل يبيعها، 

 .(1)(ورمبا خسرت فيكون يف ذلك ضرر على العقراء ،(لداللا)فيغرم أجرة املنادي 
* * * 

                                                 

 .(7/488) فتاوى ابن تيمية (1)
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 الفصل اخلامس
 زكاة الثروة الزراعية

 
أن مه د له هذه األرض، وجعلها صاحلة لإلنبات : كان من أجل  ن َعم هللا على اإلنسان

 واإلمثار، وأجرى سننه الكونية بذلك، فجعلها املصدر األول لرزق اإلنسان ومعيشته، وقوام
بدنه حى إن بعض االقتصاديني يف الغرب اندوا بعرض ضريبة واحدة على األرض الزراعية 

 .دون غريها، ابعتبارها املصدر الرئيسي ملعيشة الَبشر
وابرك  وهذا ملن أتمل بعني بصريته حمض فضل هللا تعاىل، فهو الذي سخ رها وجعلها ذلوال  

والاقاْد ماكَّنَّاُكْم ِف اأْلاْرِض ﴿: ذا النوع املكر مفيها وقد ر فيها أقواهتا، وجعل فيها معايش هل
مما حتتاج  ولو عرفنا تيئ ا قليال   ،[70: األعراف] ﴾واجاعاْلناا لاُكْم ِفيهاا ماعااِيإ َشا قاِليال  ماا تاْشُكُرونا 

إليه البذرة من النبات كي حتىي وتنمو وتثمر، من أسباب وتروط ومن سنن وقوانني لعرفنا 
 .لعجاب من فضل هللا علينا وعلى الناسالعجب ا

ليست كل  تربة تصلح لإلنبات، فال بد  من تربة خاصة حتتوي على العناصر الالزمة 
لتغذية البذرة، فَمن ذا الذي خلق الرتبة األرضية مشتملة على العناصر املطلوبة للنبات؟ وال 

نزال املاء من السحاب أو بد  من ماء يسقي البذرة وإال ماتت فَمن ذا الذي أجرى سنته إب
تعجريه ينابي  يف األرض، وجعله فيها بقدر، حى ال يغرق اخللق ويهلك احلرث والنسل؟ 
والبد من غاز يستنشقه النبات، فمن ذا الذي أودع هذا الغاز يف اهلواء؟ أو من الذي عل م 

وم بني اململكة النبات أن يستنشق اثين أكسيد الكربون الذي يلعظه اإلنسان واحليوان؛ ليق
 !احليوانية واململكة النباتية هذا التبادل الرائ  العريد؟

 ذويوال بد للنبات من ضوء وحرارة معينة، لو زادت كثري ا الحرتق، ولو نقصت كثري ا ل
وهلك، وما ُوجدت حياة نباتية وال غريها، فمن الذي خلق الشمس وسخرها، وأودع فيها 
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ملسافة املعينة من األرض، حبيث ال هتلك الكائنات احلية هذه اخلصوصية وجعلها على هذه ا
 ؟(1)عليها من الربودة املعرطة إذا بعدت، أو احلرارة املعرطة إذا قربت

مث من الذي جعل يف البذرة الساكنة اجلافة قابلية احلياة والنمو والتكاثر؛ حبيث تصبح 
 يف كل سنبلة مائة حبة؟ النواة خنلة ابسقة طلعها نضيد، وتنبت حبة القمح سب  سنابل

إنه هللا تعاىل هو الذي صن  هذا كله وقد ره فأحسن التقدير، ودب ره فأتقن التدبري، وال غرو 
: أن امنت بذلك على عباده يف آايت كثرية من كتابه، ورد العضل فيه إىل أهله، مثل قوله تعاىل

لاْو ناشااُء جلااعاْلنااُه ُحطاام ا ( 64)ُه أاْم َناُْن الزَّارُِعونا أاأانْ ُتْم ت اْزراُعونا ( 63)أاف اراأايْ ُتْم ماا حتاُْرثُونا ﴿
 .[21 - 21: الواقعة] ﴾باْل َناُْن َماُْروُمونا ( 66)ِإنَّ لاُمْغراُمونا ( 65)فاظاْلُتْم ت افاكَُّهونا 
ناا ﴿: وقوله تعاىل ت ْ ناا ِفيهاا راوااِسيا واأانْ ب ا هاا واأاْلقاي ْ ْدنا ا ِمْن ُكلِ  شاْيٍء ماْوُزوٍن وااأْلاْرضا مادا ِفيها

ِإْن ِمْن شاْيٍء ِإالَّ ِعْندانا ( 24)واجاعاْلناا لاُكْم ِفيهاا ماعااِيإ َشا واماْن لاْسُتْم لاُه ِبراازِِقيا ( 19) وا
ٍر ماْعُلوٍم  حا لاوااِقحا فاأانْ زالْ ( 21)خازاائُِنُه واماا نُ ن از ِلُُه ِإالَّ ِبقادا ْلناا الرِ َيا اِء مااء  واأاْرسا ناا ِمنا السَّما

نااُكُموُه واماا أانْ ُتْم لاُه َباازِِنيا   .[44 - 78: احلجر] ﴾فاأاْسقاي ْ

ْنسااُن ِإىلا طاعااِمِه ﴿: وقوله تعاىل ناا اْلمااءا صابًّا ( 24)ف اْلي اْنظُِر اإْلِ ب ْ ُثَّ شاقاْقناا ( 25)أانَّ صاب ا
ناا ِفيها ( 26)اأْلاْرضا شاقًّا  ت ْ بًّا فاأانْ ب ا ( 29)وازايْ ُتون  واَناْال  ( 28)واِعن اب ا واقاْضب ا ( 27)ا حا
اِئقا ُغْلب ا   .[14 - 42: عبس] ﴾ماتااع ا لاُكْم واأِلانْ عااِمُكمْ ( 31)وافااِكهاة  واأاابًّ ( 34)واحادا
هاا﴿: وقوله تعاىل نااهاا واأاْخراْجناا ِمن ْ ي ْ تاُة أاْحي ا ي ْ ُُم اأْلاْرُض اْلما ُكُلونا  واآياة  ِلا بًّا فاِمْنُه َيْا ( 33)حا

ا ِمنا اْلُعُيوِن  يٍل واأاْعنااٍب وافاجَّْرنا ِفيها نَّاٍت ِمْن َنِا لِياْأُكُلوا ِمْن َثاارِِه واماا ( 34)واجاعاْلناا ِفيهاا جا
 .[15 - 11: يس] ﴾عاِملاْتُه أاْيِديِهْم أافاالا ياْشُكُرونا 

إمنا هو من فضل هللا ومن عمل يده سبحانه ال إن ما صخرجه األرض من زرع ومثر  ..أجل
فال عجب أن يطالبنا  ،من عمل أيدينا القاصرة، هو الزارع املنبت حقيقة ال حنن الزارعون

سبحانه ابلشكر على هذه النعمة السابغة اليت جاءتنا ععو ا صعواَ، وأكلنا منها هنيئ ا مريئ ا 
 .﴾أاْيِديِهْم أافاالا ياْشُكُرونا  لِياْأُكُلوا ِمْن َثاارِِه واماا عاِملاْتهُ ﴿

                                                 

  .ترمجة حممود صاحل العلكي (العلم يدعو إىل اإلميان): لكتاب القيمراج  يف هذا ا (1)
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هو أداء الزكاة مما خرج منها وفاء  : وأول مظاهر هذا الشكر( أفال يشكرون؟.).أجل
ببعض حقه سبحانه، ومواساة للمحتاجني من خلقه، وإسهام ا يف نصرة دينه، وهذه الزكاة هي 

 .(املعشرات)أو زكاة  ،(لثمارالزروع وا)أو زكاة  ،(1)(الُعشر)املعروفة يف العقه اإلسالمي ابسم 
وهذه الزكاة متتاز عن زكاة األموال األخرى من مواش ونقود وعروض جتارة، أبهنا ال ُيشرتط 
فيها حوالن احلول، بل جتب مبجرد احلصول عليها، إذ هي مناء األرض وغلتها، فحيث 

دت حتقق النماء الذي هو ع لة وجوب الزكاة، فهي بة على اإلنتاج ضري - بتعبري العصر - ُوج 
 .والري  الناتج من استغالل األرض

 .أما الزكاة يف األموال السالعة فهي ضريبة على رأس املال نعسه، منا أم مل ينم
ل أحكام هذا العصل يف املباحث التالية  :وسنعص  

 .أدلة وجوب الزكاة يف الزروع والثمار: املبحث األول
 .ب فيها الزكاةاحلاصالت الزراعية اليت جت: املبحث الثاين
 .اعتبار النصاب وما يتعلق به: املبحث الثالث
 .مقدار الواجب وتعاوته: املبحث الراب 

 .تقدير الواجب ابخلرص وما يتعلق به: املبحث اخلامس
 ماذا يرتك ألرابب الزرع والثمر؟: املبحث السادس
 .اقتطاع الديون والنعقات وتزكية الباقي: املبحث الساب 

 .زكاة األرض املستأجرة: مناملبحث الثا
 .اجتماع الُعشر واخلراج: املبحث التاس 

* * * 
                                                 

وهو الشائ  عند احلنعية، ومن الغريب أن بعضهم زعم أن تسميته زكاة جماز، أو على قول الصاحبني، الترتاطهما  (1)
 ُيصرف وليس بشيء، إذ ال تك أنه زكاة حى: النصاب والبقاء خبالف قول اإلمام، قال احملقق ابن اهلمام

أهنم اختلعوا يف إثبات بعض تروط لبعض أنواع الزكاة ونعيها، وهذا ال خُيرجه عن  : مصارفها، غاية ما يف الباب
 (.4/4 :فتح القدير. )كونه زكاة
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 املبحث األول
 وجوب الزكاة ِف الزروع والثمار

 
 :من القرآن: أوال  
ُتْم واِِمَّا ﴿: أما الكتاب فقوله تعاىل( أ) ب ْ ا الَِّذينا آماُنوا أاْنِفُقوا ِمْن طايِ بااِت ماا كاسا أاي ُّها َيا

ُكْم ِمنا اأْلاْرِض واالا ت ايامَُّموا اخْلاِبيثا ِمْنُه تُ ْنِفُقونا والاْسُتْم ِِبِخِذيِه ِإالَّ أاْن تُ ْغِمُضوا أاْخراْجناا لا 
واألمر ابإلنعاق للوجوب، وقد جعله هللا تعاىل من مقتضى اإلميان،  .[421: البقرة] ﴾ِفيهِ 

: املراد به( أنعقوا: )ه تعاىلقول: والقرآن كثري ا ما يعرب عن الزكاة ابإلنعاق، قال اجلصاص
تتصدقون، ومل : يعِن ﴾واالا ت ايامَُّموا اخْلاِبيثا ِمْنُه تُ ْنِفُقونا ﴿: الصدقة، والدليل عليه قوله تعاىل

 .خيتلف السلف واخللف يف أن املراد به الصدقة
را ماْعُروشا ﴿: وقال تعاىل( ب)  نَّاٍت ماْعُروشااٍت واغاي ْ اٍت واالنَّْخلا واُهوا الَِّذي أاْنشاأا جا

را ُمتاشااِبٍه ُكُلوا ِمْن َثاارِِه ِإذاا أا  َْثارا واآتُوا حاقَُّه واالزَّرْعا ُُمْتاِلف ا ُأُكُلُه واالزَّيْ ُتونا واالرُّمَّانا ُمتاشااِِب ا واغاي ْ
 .(1)[727: األنعام] ﴾ي اْوما حاصااِدهِ 

املعروضة الُعشر أو نصف  هنا هو الزكاة (احلق)ذهب كثري من السلف إىل أن املراد بـ 
 .الُعشر

 .الزكاة املعروضة: عن أنس بن مالك يف تعسري اآلية قال ،روى أبو جععر الطربي بسنده
يعين : الُعشر ونصف الُعشر، ويف رواية عنه قال: وعن ابن عباس من أكثر من طريق قال

 .زكاته املعروضة، يوم ُيكال ويُعلم كيله: حبقه
زيد واحلسن وسعيد بن املسيب ودمحم ابن احلنعية وطاووس  عن جابر بن ،وروى أيض ا
صختلف العبارات  (1)أنه الزكاة أو الصدقة املعروضة أو الُعشر ونصف العشر: وقتادة والضحاك
 .واملقصود واحد

                                                 

ال ينبته : غري مرفوعات، مبنيات: ما عرش الناس من الكروم، وغري معروتات: البساتني، ومعروتات: اجلنات (1)
 .املعارف، طب  (74/752)الطربي  -ه، ولكن هللا يرفعه وينبته وينميه الناس وال يرفعون
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ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك يف تعسري اآلية، وبه قال بعض : قال القرطيب
 .(3)لقول ذهب أبو حنيعة وأصحابهوإىل هذا ا ،(2)أصحاب الشافعي
كان هذا تيئ ا أمر هللا به املؤمنني قبل أن تُعرض عليهم الصدقة املؤقتة : وقال آخرون

 .الُعشر أو نصف الُعشر: ، مث نسخته الصدقة املعلومة(احملددة)
 .نسخها الُعشر ونصف الُعشر: عن ابن عباس يف تعسري اآلية قال ،روى ابن جرير بسنده

هذه : عن إبراهيم النخعي، ويف رواية عن إبراهيم قالو  ،له عن دمحم ابن احلنعيةوروى مث
 .السورة مكية، نسخها الُعشر ونصف الُعشر

 .هذا قبل الزكاة، فلما نزلت الزكاة نسختها: وعن سعيد بن جبري قال
 .نسختها الزكاة: وعن احلسن قال

اذ، أطعموه منه، فنسخها هللا كانوا إذا مر هبم أحد يوم احلصاد أو اجلذ: وعن السدي
 .عنهم ابلزكاة، وكان فيما أنبتت األرض الُعشر ونصف الُعشر

 .(4)وحنوه عن عطية العْويف
ا ذلك أبن الزكاة  ذكر ابن جرير هذه اآلاثر، ورجح بعدها القول أبن اآلية منسوخة، مؤيد 

 .ذرية والتنقيةاملعروضة يف احلب ال مُيكن إيتاؤها يوم احلصاد، بل بعد الدايس والت
واالا ُتْسرُِفوا ﴿: وكذلك صدقة الثمر ال تؤخذ إال بعد اجلعاف، كما أن قوله تعاىل يف اآلية

ر احلق ابلُعشر ونصعه، ألنه مقدار  ،[727: األنعام] ﴾ِإنَُّه الا َيُِبُّ اْلُمْسرِِفيا  ال وجه له إذا ُفس  
فهذا احلق إذن حق  .(5)اإلسرافحمدد يتوىل أخذه والة األمر، فكيف ينهى رب املال عن 

آخر غري الزكاة، وإذا مل يكن يف املال حق سوى الزكاة، فهذا احلق منسوخ، فإهنا نسخت كل 
 .حق سابق يف املال

                                                 

 .(727 – 74/759)الطربي تعسري  (1)
 .(1/88) القرطيب (2)
 .(4/51) بدائ  الصنائ  (3)
 .(710 – 74/729)الطربي تعسري  (4)
 .(711 – 74/710)الطربي تعسري  (5)
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والغريب من تيخ املعسرين ابن جرير أن خيتار القول أبن اآلية منسوخة، م  حتريه يف 
ُأخر، م  أن النسخ ال يُلجأ إليه إال  قبول النسخ، ورده على كثري من دعاوى النسخ يف آايت

: عند التعارض التام بني نصني، حبيث يستحيل إعمال كل منهما، فهل العالقة بني قوله تعاىل
عالقة  - ، واألحاديث الصحيحة اليت فرضت الُعشر أو نصعه﴾واآتُوا حاقَُّه ي اْوما حاصااِدهِ ﴿

 ل؟ واملبهم ابملعس ر؟التضاد والتعارض التام؟ أم هي عالقة اجململ ابملعص  
إن االحتمال األخري هو الظاهر بوضوح لكل من أتمل العالقة بني النصوص، وينبغي أال 

أن احلق املأمور به يف اآلية : يغران ما ذكره الطربي من اآلاثر عن ابن عباس وغريه من السلف
مبعِن رف  حكم  - ريننسخه الُعشر والزكاة املعلومة، فمن املعلوم أن النسخ يف اصطالح املتأخ

أخص من النسخ يف ُعرف الصحابة والتابعني وأتباعهم، فقد   - ترعي بدليل ترعي متأخر
صخصيص العام، وتقييد املطلق، وتعسري املبهم، وتعصيل : كان يدخل فيه ما مسى فيما بعد

 .اجململ وحنوها
أن : املتقدمنيالذي يظهر من كالم ): (املوافقات)قال اإلمام أبو إسحاق الشاطيب يف 

النسخ عندهم يف اإلطالق أعم منه يف كالم األصوليني، فقد كانوا يطلقون على تقييد املطلق 
نسخ ا، وعلى صخصيص العموم بدليل متصل أو منعصل نسخ ا، وعلى بيان املبهم واجململ 
نسخ ا، كما يطلقون على رف  احلكم الشرعي بدليل متأخر نسخ ا، ألن مجي  ذلك مشرتك يف 

 .(1)(عِن واحدم
 - ف ابلناسخ واملنسوخ، رف  احلكم جبملته اترةلومراد عامة الس): وقال احملقق ابن القيم
ورف  داللة العام واملطلق وغريها اترة، إما بتخصيص أو تقييد  - وهو اصطالح املتأخرين

سخ ا، مطلق ومحله على املقيد وتعسريه وتبيينه حى إهنم يسمون االستثناء والشرط والصعة ن
لتضمن ذلك رف  داللة الظاهر وبيان املراد، فالنسخ عندهم ويف لساهنم هو بيان املراد بغري 
ذلك اللعظ، بل أبمر خارج عنه، ومن أتمل كالمهم رأى من ذلك فيه ما ال حُيصى وزال عنه 

 .(2)(به إتكاالت أوجبها محل كالمهم على اصطالح احلادث املتأخر

                                                 

 .(1/15) املوافقات (1)
 .املنريية، طب  (48 ،7/49) إعالم املوقعني (2)
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ويف تسمية هذا ): ب على القول ابلنسخ يف هذه اآلية فقالوقد أحسن ابن كثري حني عق
ا نظر؛ ألنه قد كان تيئ ا واجب ا يف األصل، مث إنه فصل بيانه وبني مقدار املخرج وكميته،  نسخ 

 .(1)(وكان هذا يف السنة الثانية من اهلجرة وهللا أعلم: قالوا
سوخ ابلُعشر ال تعارض الرأي أن اآلاثر اليت ذكرت أن احلق يف اآلية من: وهبذا يظهر لنا
 .إن املراد ابحلق يف اآلية هو الُعشر: األول الذي يقول

وبه نعهم كيف روى كال القولني عن ابن عباس وابن احلنعية واحلسن؛ ألن الظاهر من 
أن اإلمجال : أهنم يعنون - م  علمهم أبن السورة مكية - ابلُعشر أو نصعه: تعسريهم احلق
جرة ابملقادير اليت بينتها الزكاة، كأمثاهلا من اآلايت املكية، اليت ورد فيها وصف فيه بـُني   بعد اهل

 .املؤمنني إبيتاء الزكاة، م  أهنا مل تكن حددت وبينت بعد
وما قيل من أن الزكاة ال يتيسر إيتاؤها يوم احلصاد، فهذا صحيح يف بعض املزروعات  

وهي األربعة اليت  - والزيتون والرمانكالقمح، أما اخلضراوات والعاكهة كالعنب والرطب 
 .فيمكن تزكيتها يوم احلصاد، أي يوم القط  واجلين - ذكرها هللا يف اآلية م  الزرع

 .(2)وأول بعض العلماء إيتاء احلق مبعِن العزم عليه
 ﴾ُكُلوا ِمْن َثاارِِه ِإذاا أاَْثارا ﴿: أما النهي عن اإلسراف، فيمكن صرفه إىل األكل يف قوله

 .[727: نعاماأل]
 :من السُّنَّة: اثني ا

 :وأما السنة
الُعشر، : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثراي  : "أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ،فروى ابن عمر( أ)

 .(3)"نصف العشر :وفيما سقى ابلنضح
 .ما يشرب بعروقه من األرض من غري سقي: واملراد ابلعثري   

                                                 

 .(4/794) ابن كثري (1)
 .طب  عيسى احلليب ،(4/88) حاتية اجلمل -العتوحات اإلهلية  تعسري: انظر (2)
 .عن عبد هللا بن عمريف الزكاة، كالمها ،  (7582)، وأبو داود (7291)البخاري رواه  (3)
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فيما سقت األهنار والغيم العشور، وفيما ُسقي ابلساقية " :ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب ،وعن جابر( ب)
 .(1)"نصف العشور

وجاءت أحاديث أخرى يف حتديد نصاب الزروع والثمار، ويف بعث السعاة وغري ( جـ) 
 .ذلك

 :اإلمجاع: اثلث ا
يف  وجوب الُعشر أو نصعه فيما أخرجته األرض أما اإلمجاع فقد أمجعت األمة علىو 

 .(2)اجلملة، وإن اختلعوا يف التعاصيل

                                                 

 .جابر بن عبد هللاعن يف الزكاة،  االمهك،  (7581)، وأبو داود (897)مسلم رواه  (1)
 .(4/52) بدائ  الصنائ  (2)
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 املبحث الثاين
 احلاصالت الزراعية الِت ْجب فيها الزكاة

 
ابلكتاب والسنة  - يف اجلملة - وإذا كانت زكاة اخلارج من األرض من زرع ومثر اثبتة

فأي هذه احلاصالت الزراعية جيب فيها الزكاة  - كما قرر العلماء - واإلمجاع واملعقول
الُعشر أو نصعه؟ أجتب يف كل ما خيرج من األرض أم يف بعضه؟ وما هذا البعض؟  - علومةامل

 ؟وما وجه صخصيصه
 :ان  بي   ا ب يف ذلك اختالف  اختلعت املذاه

وجوب الزكاة ِف األقوات األربعة ): مذهب ابن عمر وطائفة من السلف -1
 :(خاصة

 تيء من احلبوب غري احلنطة أن ال زكاة يف: ذهب ابن عمر وبعض التابعني ومن بعدهم
 .والشعري، وال تيء يف مثار العاكهة إال يف التمر والزبيب

وهو رواية عن أمحد، وموسى بن طلحة، واحلسن، وابن سريين، والشعيب، واحلسن بن 
 .(2)(الذرة): ووافقهم إبراهيم وزاد (1)صاحل، وابن أيب ليلى، وابن املبارك، وأيب عبيد

 :ولواحتج أصحاب هذا الق
: عن جده أنه قال ،عن أبيه ،عن عمرو بن تعيب ،مبا روى ابن ماجة والدارقطين -7 

 .(4)الذرة: وزاد ابن ماجه .(3) إمنا سن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الزكاة يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب

                                                 

 .وما بعدها (5/408) احمللي (1)
 .(4/287)املغين  (2)

إسناده : (4/141)، وقال ابن حجر يف تلخيص احلبري (7805)، والدارقطين (7975)رواه ابن ماجه يف الزكاة  - 3
 .واه
 .(2/721) نيل األوطار -مرتوك  يف إسناده دمحم بن عبيد هللا العرزمي وهو: قال الشوكاين (4)
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 -  بعثهما إىل اليمنعن أيب موسى ومعاذ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ومبا روى عن أيب بردة -4
احلنطة والشعري : فأمرمها أال أيخذا الصدقة إال من هذه األربعة - يُعل  مان الناس أمر دينهم

وألن غري هذه األربعة ال نص فيه وال إمجاع وال هو يف معناها يف غلبة  (1)والتمر والزبيب
إحلاقه هبا، فيبقى على االقتيات هبا، وكثرة نععها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها وال 

 .األصل
 :(الزكاة ِف كل ما يقتات ويدخر) :مذهب مالك والشافعي -2

وذهب مالك والشافعي إىل أن الزكاة جتب يف كل ما يقتات ويدخر، وييبس من احلبوب 
ما يتخذه الناس : والذرة واألرز وما أتبه ذلك، واملراد ابملقتات ،والثمار، مثل احلنطة والشعري

يشون به يف حال االختيار، ال يف الضرورة، فال زكاة عند املالكية والشافعية يف اجلوز قوات  يع
واللوز والبندق والعستق وما كان مثلها وإن كان ذلك مما يدخر، ألنه ليس مما يقتات الناس 

ها ألهنا مما ييبس و به، وكذلك ال زكاة يف التعاح والرمان وال يف الكمثرى واخلوخ والربقوق وحن
 . يدخروال

ا  واختلف املالكية يف التني، فذهب مجاعة منهم إىل أن ال زكاة يف التني، وذلك أن مالك 
أنه ليس يف : السنة اليت ال اختالف فيها عندان، والذي مسعته من أهل العلم): قال يف املوطأ

ا  والتني، وما أتبه ذلك وما مل يشبهه إذ (2)الرمان والعرسك: تيء من العواكه كلها صدقة
 .(3)(كان من العواكه

مل يعلم أبنه  وهللا أعلم فأدخل التني يف هذا الباب، وأظنه): قال أبو عمر ابن عبد الرب
ييبس ويُدخر ويُقتات، ولو علم ذلك ما أدخله يف هذا الباب، ألنه أتبه ابلتمر والزبيب منه 

                                                 

وقال يف الزكاة، كلهم ،  (2/470)والبيهقي ، وصحح اسناده( 7/207)واحلاكم ، (7847)الدارقطين  رواه( 1)
وقال األلباين يف الصحيحة  رواته ثقات وهو متصل(:4/251)البيهقي كما يف خمتصر اخلالفيات البن فرح 

 .صحيح لغريه(: 918)
 .اخلوخ، أو ضرب منه أمحر: عاء والسنيبكسر ال، العرسك (2)
 .(ما ال زكاة فيه من العواكه والقصب والبقول)ابب  -احلليب ، طب  (7/412) املوطأ (3)



 332 

لزكاة فيه، يرونه مذهب ومجاعة من أصحابه أهنم كانوا يعتون اب األهبريابلرمان، وقد بلغين عن 
 .(1)(مالك على أصوله عندهم

القطاين : أن ال الزكاة جتب يف عشرين نوع ا: (منت خليل)وذكر اخلرتي يف ترحه على 
احلمص والعول واللوبيا والعدس والرتمس واجللبان والبسيلة، وأيض ا القمح والشعري : السبعة

: تمر؛ وأيض ا األربعة ذوات الزيوت وهيوالسلت والعدس واألرز والذرة والدخن والزبيب وال
 والقرطم، فال جتب يف التني( أي األمحر)وحب العجل  - أي السمسم - الزيتون واجللجالن

والعصعر ( أي األبيض)وال يف قصب وال فاكهة وال يف حب العجل  - على املعتمد -
 .(2)والكتان، وال يف التوابل وحنو ذلك

 زكاة يف تيء من الثمار غري التمر والعنب، ألن النيب ال: وقال الشافعي): قال القرطيب
 .ملسو هيلع هللا ىلص أخذ الصدقة منهما، وكاان قوات  ابحلجاز يدخر

وقد يدخر اجلوز واللوز وال زكاة فيهما؛ ألهنما مل يكوان ابحلجاز قوات  فيما علمت، : قال
 .وإمنا كاان فاكهة
فقرنه  .[727: األنعام] ﴾واالزَّيْ ُتونا واالرُّمَّانا ﴿: تعاىلوال زكاة يف الزيتون لقوله : قال الشافعي

 .م  الرمان وال زكاة فيه
 .(3)(أن فيه الزكاة: هذا قول الشافعي مبصر، وله قول ابلعراق

فقد ذكر يف املوطأ أنه سأل ابن  - يعين أن فيه الزكاة - ومل خيتلف قول مالك يف الزيتون
 .(4)فيه الُعشر: قالف: تهاب عن الزيتون، قال القرطيب

أن اآلية عندمها حمكمة غري منسوخة، واتعقا مجيع ا على أن ال زكاة يف : ويدل هذا على
 .(5)الرمان، وكان يلزمهما إجياب الزكاة فيه

                                                 

 .(1/701) نقل هذه األقوال القرطيب يف تعسريه (1)
 .(4/729) ترح اخلرتي على خليل م  حاتية العدوي (2)
 .(1/701) القرطيب تعسري: انظر (3)
املرج   -إمنا يؤخذ من الزيتون الُعشر بعد أن يُعصر، ويبلغ زيته مخسة أوسق : وقال مالك ،(7/414) املوطأ (4)

 .نعسه
 .(1/701) تعسري القرطيب (5)
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 :واستدل صاحب املهذب وتارحه ملذهب الشافعي أبمرين
واخلضر فععو فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب : حديث معاذ بن جبل، وفيه: األول

 .رواه البيهقي يف السنن الكربى .(1)ععا عنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
هذه األحاديث كلها مراسيل، إال أهنا من طرق خمتلعة، : وروى مجلة أحاديث مث قال

 .فيؤكد بعضها بعض ا، ومعها قول الصحابة مهنع هللا يضر، مث روي عن علي  وعمر وعائشة مهنع هللا يضر
 .(2)أن األقوات تعظم منععتها فهي كاألنعام يف املاتية: ينالثا

وكال الدليلني ال يكعي ملقاومة عموم القرآن والسنة يف إجياب الزكاة يف كل ما أخرجت 
األرض وما سقت السماء، وحبث بعض املالكية يف مثن ما يباع من غلة البساتني اليت تتخذ 

وه، فأتار إىل خالف فيه هل يستقبل صاحبه ابلثمن للغلة مما ال زكاة فيه عندهم كالتعاح وحن
أم يعامله كعروض احملتكر، فيزكي كل ما يبيعه منها يف احلال؟ مل يعصل القول يف ذلك  حوال  

 .(3)يف ترح الرسالة، وأحاله على املطوالت
 :(ِف كل ما ييبس ويبقى ويكال): مذهب أْحد -3

أن الزكاة جتب فيما مج  )ذكره يف املغين أظهرها وأتهرها ما : ونقل عن أمحد عدة أقوال
من احلبوب والثمار مما ينبته اآلدميون إذا نبت يف  - الكيل والبقاء واليبس: هذه األوصاف

سواء أكان قوات  كاحلنطة والشعري والسلت واألرز والذرة والدخن، أو من القطنيات  : أرضه
كاألكسعرة والكمون : ابزيروالعدس، واملاش، واحلمص، أو من األ( العول)كالباقالء 

كبذر الكتان والقثاء واخليار، أو من حب البقول كالرتاد وحب العجل : والكراواي، أو البذور
: والقرطم، والرتمس والسمسم وسائر احلبوب، وجتب أيض ا فيما مج  هذه األوصاف من الثمار

 .واللوز والعستق والبندق - أي اجملعف - كالتمر والزبيب واملشمش
 .كاخلوخ والكمثرى والتعاح واملشمش: زكاة يف سائر العواكه وال

                                                 

 .، كالمها يف الزكاة(2/748)البيهقي ، وصحح إسناده، و (7/207)احلاكم رواه  - 1
 .(5/281)اجملموع املهذب م   (2)
 .(7/148) ترح الرسالة لزروق (3)
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كالقثاء واخليار والباذجنان واللعت واجلزر، وهبذا قال عطاء يف احلبوب  : وال يف اخلضر
 .اهـ (1)(كلها، وحنوه قول أيب يوسف ودمحم

 .فلم يشرتط أمحد اإلنبات كما اترتطه املذهب السابق
: ، وقوله ملعاذ(2)"فيما سقت السماء الُعشر" :قوله ملسو هيلع هللا ىلص أن عموم: والدليل على هذا القول

يقتضي وجوب الزكاة يف مجي  ما تناوله اللعظ، خرج منه ما ال  .(3)"خذ احلب من احلب"
وليس يف حب وال متر صدقة حى يبلغ مخسة " :يكال وما ليس حبب، مبعهوم قوله ملسو هيلع هللا ىلص

على انتعاء الزكاة مما ال توسيق فيه، أي ال كيل، وأما فيما هو : ديث، فدل هذا احل(4)"أوسق
 .(5)مكيل فيبقى على العموم

 :(ِف كل ما أخرجت األرض الزكاة): مذهب أيب حنيفة -4
يف كل ما أخرج هللا من  - الُعشر أو نصعه - وذهب أبو حنيعة إىل وجوب الزكاة

غل به عادة، وهلذا استثِن احلطب واحلشيش األرض، مما يُقصد بزراعته مناء األرض، وُتست
والقصب العارسي؛ ألهنا مما ال يستنبته الناس يف العادة يف األرض، بل تنعي عنها، حى لو 

 .(6)اصخذ أرضه مقصبة أو مشجرة أو منبت ا للحشيش جيب فيها الُعشر
يكون مما فلم يشرتط أن يكون اخلارج من األقوات، وال أن يكون مما ييبس ويدخر وال أن 

 .يكال، وال أن يكون مأكوال  
                                                 

(1) (4/280 – 284). 
 .صـ سبق صخرجيه (2)
ثالثتهم في الزكاة، ( 388/ 1)، والحاكم (1814)، وابن ماجه (1911)رواه أبو داود  (3)

وصححه على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذ، فإن ِّي ال أتقنه، وقال 
 (.3944)لم يلقه، وضعفه األلباني في الضعيفة : الذهبي

عن أيب سعيد ، (77517) أمحدو ، (818)يف الزكاة رواه مسلم واحلديث ، (4/192)نصب الراية : انظر (4)
 .اخلدري

 .(4/284)املغين  (5)
أنه ال تيء يف األدوية، وال فيما خيرج من األتجار   :4وذكر يف العتح ص، (5 – 4/4) اهلداية م  العتح (6)

ا إذا مل يصبح ثروة تطلب وتقصد، فقد تزرع بعض النبااتت ولكن ينبغي أن يقيد هذا مب.. كالصمغ والقطران
 .لألدوية، وقد تستغل بعض األتجار للصمغ، فيجب أن تدخل حينئذ يف العموم
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: إن يف كل ما أنبتت األرض - ما عدا ابن حزم - ولذلك قال داود الظاهري وأصحابه
وعمر بن عبد العزيز،  - يف إحدى الروايتني - الزكاة، وال يستثنون تيئ ا، وهو قول النخعي

 .(1)وجماهد، ومحاد بن أيب سليمان
وهي  (2)فيما ليس له مثرة ابقية - يوسف ودمحمأبو  - وخالف أاب حنيعة صاحباه

 .اخلضراوات كالبقول والرطاب واخليار والقثاء وحنوها
جيب إخراج الزكاة من قصب السكر والزععران : وعلى مذهب أيب حنيعة وصاحبيه

 .والقطن والكتان وما تاهبها، وإن مل تكن مما يقتات أو يؤكل
كالتعاح والكمثرى واخلوخ : ن العواكه مجيعهاوعلى قول أيب حنيعة جيب إخراج الُعشر م

واملشمش والتني واملاجنو وغريها، سواء أكانت جتعف وتيبس أم ال؛ وجيب إخراج الُعشر عنده 
 .من اخلضراوات مجيع ا كاخليار والقثاء والبطيخ والباذجنان واجلزر واللعت والعجل وغريها

 :وحجة أيب حنيعة فيما ذهب إليه
ومل  .[421: البقرة] ﴾واِِمَّا أاْخراْجناا لاُكْم ِمنا اأْلاْرضِ ﴿: تعاىل يف سورة البقرة عموم قوله: أوال  

يُعر  ق بني خمرج وخمرج
(3). 

وذلك بعد ذكر أنواع  .[727: األنعام] ﴾واآتُوا حاقَُّه ي اْوما حاصااِدهِ ﴿: قوله تعاىل: اثني ا
ل والزرع، والزيتون والرمان، والنخ - معروتات وغري معروتات - من اجلنات - املأكوالت

وأحق ما حيمل احلق عليه اخلضراوات؛ ألهنا هي اليت يتيسر إيتاء احلق منها يوم القط ، وأما 
 .(4)احلبوب فيتأخر اإليتاء فيها إىل يوم التنقية

                                                 

 .(471 ،5/474)احمللى  (1)
 انتهى ملخص ا من فتح القدير.. احلاجة إىل التقليب أو التعليق: وهو ما يبقى سنة بال عالج غالب ا، والعالج (2)

(4/4). 
ظاهر اآلية يدل على وجوب الزكاة يف كل ما تنبته األرض على ما (: 1/25)قال العخر الرازي يف تعسري اآلية  (3)

ا، إال أن خمالعيه خصصوا عموم هذه اآلية بقوله صلى  هو قول أيب حنيعة رمحه هللا واستدالله هبذه اآلية ظاهر جد 
 .ـواحلديث سبق صخرجيه صهـ، ا "ليس يف اخلضراوات صدقة: "هللا عليه وسلم

 .(4/58) بدائ  الصنائ  (4)
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من  .(1)"فيما سقت السماء الُعشر، وفيما ُسق ى ابلنضح نصف العشر" :قوله ملسو هيلع هللا ىلص: اثلث ا
 .غري فصل بني ما يبقى وما ال يبقى، وما يؤكل وما ال يؤكل، وما يُقتات وما ال يُقتات

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه (1)
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 :تعقيب وترجيح
وأوىل هذه املذاهب ابلرتجيح هو مذهب أيب حنيعة الذي هو قول عمر بن عبد العزيز 

فهو الذي يعضده  (1)أن يف كل ما أخرجت األرض الزكاة: وجماهد ومحاد وداود والنخعي
 - صوص من القرآن والسنة، وهو املوافق حلكمة تشري  الزكاة، فليس من احلكمةعموم الن

أن يعرض الشارع الزكاة على زارع الشعري والقمح، ويععى صاحب البساتني  - فيما يبدو لنا
أو التعاح، أما أحاديث حصر الصدقة يف األقوات األربعة، فلم يسلم  (املاجنو)من الربتقال أو 

وعلى  ،أو وقف ما ادعى رفعه ،إما ابالنقطاع أو ضعف بعض الرواة (2)فيها حديث من طعن
 ،(3)فرض التسليم بصحتها فقد أتوهلا ابن امللك وغريه من العلماء أبنه مل يكن مثة غري األربعة

أو حُيمل احلصر على أنه إضايف ال حقيقي، وهلذا مل أيخذ به أحد من أصحاب املذاهب 
 .املتبوعة

: وأضاف إىل األربعة! مة السيد رتيد رضا أيد هذا املذهب املضيقوالعجيب أن العال  
إن صح أن يقاس عليها تيء فاألرز، وال سيما عند : ، كما يف بعض الرواايت، وقال(الذرة)

هذا م  أن االعتبار الذي استند إليه  ،(4)من هو قوهتم الغالب، قاله تعليق ا على كتاب املغين
التجارية، ونقلناه عنه هناك، وارد هنا أيض ا يف الثروة الزراعية، ورمبا  يف إجياب الزكاة يف الثروة 

أظهر منها يف أي مال آخر، وهلذا جاء : كانت نعمة هللا يف إخراج الزرع والثمر من األرض
األمر إبيتاء حق الزرع يوم احلصاد منذ العهد املكي، وإن مل يبني مقدار هذا احلق ونصابه إال 

 .يف املدينة
عذر السيد أنه عرض للموضوع بسرعة يف تعليق خعيف عاجل مبناسبة طب  ولعل 

 .الكتاب، ومل يكن قصده حتقيق املسألة، ومهما يكن السبب فكل عامل يؤخذ منه وُيرتك

                                                 

ال أكاد أجد فرق ا يف الواق  بني قول أيب حنيعة وقول من ذكران؛ ألن استثناء أيب حنيعة للحطب والقصب  (1)
ا يزرع واحلشيش ال خيرجه عن القول بعموم الزكاة يف كل ما أخرجت األرض، ألن املقصود مبا خيرج منها م

 .ويستنبت فيها، وإن كان مثة فرق فليس له أثر يذكر
 .(1/18) املراعاة على املشكاة: انظر (2)
 .(2/751) املرقاة: انظر (3)
 .(4/557) املغين املطبوع م  الشرح الكبري: انظر (4)



 338 

 .(1)(أحكام القرآن)مذهب أيب حنيعة يف : وقد أي د ابن العريب العقيه املالكي
سألة مذهب أيب حنيعة دليال ، وأحوطها وأقوى املذاهب يف امل): ويف ترح الرتمذي قال

 .(2)(للمساكني، وأوالها قيام ا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم اآلية واحلديث
أطال القول يف أتييد مذهب  .[727: األنعام] ﴾واآتُوا حاقَُّه ي اْوما حاصااِدهِ ﴿: ويف تعسري آية

 .أيب حنيعة والرد على املذاهب األخرى
فجعل اآلية مرآته فأبصر احلق، فأوجبها يف املأكول قوات  كان أو أما أبو حنيعة ): قال

 .(3)"فيما سقت السماء الُعشر: " ذلك يف عموم قولهغريه، وبني النيب ملسو هيلع هللا ىلص
احلديث،  .(4)"ليس فيما دون مخسة أوسق: "إنه فيما يوسق، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: فأما قول أمحد

ضيه طاهر احلديث أن يكون النصاب معترب ا يف الثمر واحلب، فأما فضعيف، ألن الذي يقت
فدعوى ( يعين الشافعية)سقوط احلق عما عداها فليس يف قوة الكالم، وأما املتعلق ابلقوت 

ومعِن ليس له أصل يرج  إليه، وإمنا تكون املعاين موجهة ألحكامها أبصوهلا على ما بيناه يف  
 .(القياس)كتاب 

 سبحانه النعمة يف القوت والعاكهة، وأوجب احلق فيها كلها، فيما تنوع فكيف يذكر هللا
حاله كالكرم والنخيل، وفيما تنوع جنسه كالزرع، وفيما ينضاف إىل القوت من االستسراج 

 الذي به متام النعمة يف املتاع بلذة البصر، إىل استيعاء النعم يف الظلم؟
ي يدوم، فأما يف اخلضر فال بقاء هلا، ولذلك مل إمنا جتب الزكاة يف املقتات الذ: فإن قيل

 .تؤخذ الزكاة يف األقوات من أخضرها، وإمنا أخذت من ايبسها
إمنا تؤخذ الزكاة من كل نوع عند انتهائه، واليبس انتهاء اليابس، والطيب انتهاء : قلنا

لى األخضر، ولذلك إذا كان الرطب ال يتمر، والعنب ال يتزبب، تؤخذ الزكاة منهما ع
يف اللذة، وركن ا يف النعمة ما وق  االمتنان هبا يف  ولو مل تكن العاكهة اخلضرية أصال   حاهلما،

                                                 

 .بريوت ،دار املعرفة. ط ،122 – 155ـأحكام القرآن القسم الثاين ص (1)
 .(1/715) ترح الرتمذي (2)
 .سبق صخرجيه صـ (3)
 .سبق صخرجيه صـ (4)
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ا فااِكهاة  واَناْل  وارُمَّان  ﴿: اجلنة، أال تراه وصف مجاهلا ولذهتا فقال فذكر  .[29: الرمحن] ﴾ِفيِهما
ون إىل وجه امتنانه على يف اخلضراوات، أو ال ينظر  يف املقتات، والرمان أصال   النخل أصال  

ناا اْلمااءا صابًّا ﴿: العموم لكم وألنعامكم بقوله ب ْ ( 26)ُثَّ شاقاْقناا اأْلاْرضا شاقًّا ( 25)أانَّ صاب ا
بًّا  ناا ِفيهاا حا ت ْ اِئقا ُغْلب ا ( 29)وازايْ ُتون  واَناْال  ( 28)واِعن اب ا واقاْضب ا ( 27)فاأانْ ب ا ( 34)واحادا

 .([17 - 45: عبس] ﴾وافااِكهاة  واأاابًّ 
فلم مل يُنقل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه أخذ الزكاة من خضر املدينة : فإن قيل) :مث قال ابن العريب

 وال خيرب؟
 .أنه عدم دليل ال وجود دليل: كذلك عول علماؤان، وحتقيقه: قلنا

 .لو أخذها لنقل: فإن قيل
 .هـا (وأي حاجة إىل نقله والقرآن يكعي عنه: قلنا

فضعيف اإلسناد  ."ليس يف اخلضراوات صدقة: "وأما احلديث الذي يروى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .عن أن خُيصص به عموم القرآن واألحاديث املشهورة فضال  . (1)ال حُيتج مبثله

إسناد هذا احلديث ليس بصحيح، فال يصح يف هذا الباب : وقد رواه الرتمذي مث قال
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصتيء عن النيب 

أنه ليس فيها : ومعناه - على فرض صحته - عند فقهاء احلنعية على أن للحديث حممال  
وذلك ألن  .(3)صدقة تؤخذ بواسطة العمال واجلباة، بل أرابهبا هم الذين يؤدوهنا أبنعسهم

 .اخلضراوات ال بقاء هلا، فيسرع إليها التلف قبل أن تصل إىل املستحقني

                                                 

مصطعى دمحم، وذكره اهليثمي ، طب  (4/1) ، وفتح القدير البن اهلمام(4/147)انظر تعليق احلافظ يف التلخيص  (1)
زاده الطرباين يف األوسط والبرتاء، وفيه احلارث بن : عن طلحة مرفوع ا، وقال ،(28 – 1/29) يف جمم  الزوائد

 .ـواحلديث سبق صخرجيه ص .هو مرتوك، وقد وثقه ابن عدينبهان، و 
 .714،711ـابب ما جاء يف زكاة اخلضراوات، وصحيح الرتمذي بشرح ابن العريب ص ،كتاب الزكاة (2)
 .(4/58) بدائ  الصنائ  (3)
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ذهب بعض العقهاء إىل أخذ الزكاة من أمثان اخلضراوات ال من عينها، روى  ومن هنا
ما كان سوى القمح والشعري والنخل  :عن الزهري قال ،(خراجه)ذلك حيىي بن آدم يف 

 .والزيتون، فإين أرى أن صخرج صدقته من أمثانه (1)والعنب والسلت
فما بي   :قال ،كلها عشر  اكهةوالعز واللوز اخلضرة واجلو يف  ليس: اخلراساينوعن عطاء 

 .(2)الشعيبحنو ذلك عن  روىو  ،الزكاةفعيه ا درهم فصاعد   مئيتمنه فبلغ 
وأظن األوزاعي : مث قال م  الزهري وروى أبو عبيد هذا القول عن ميمون بن مهران

ليس هلا : إال أن الزهري جعل صدقتها صدقة النقدين، وكذلك ميمون بن مهران قال .اثلثهما
 .(3)حى تباع، فإذا بيعت فبلغت مائيت درهم فإن فيها مخسة دراهمزكاة 

وكذلك إذا كانت الثمار رطب ا ال يكون منه متر، أو كانت عنب ا ال يكون منه زبيب، فإنه 
 - تقديره ابلتقريب -إذا بلغ خرصه ): أنه قال - فيما ذكر أبو عبيد - حيكى عن مالك

ل مائيت درهم مخسة دراهم، وكذلك الزيتون الذي ال مخسة أوسق كان يف مثنه إذا بي ، يف ك
 . (4)(يكون منه الزيت صدقته على هذا، غري أنه ال خيرص إمنا هو إىل ما يرفعه أهله

وقد أحسن هؤالء األئمة إذ أوجبوا الزكاة يف أمثان اخلضراوات والعواكه اليت ال ميكن أن 
عساد، ولكين أخالعهم يف مقدار الواجب تؤخذ وحتعظ يف بيت املال، بل يسرع إليها التلف وال

هنا، فال يصح أن يكون رب  العشر، كما يف زكاة النقدين، بل الواجب أن يكون العشر أو 
نصعه، ألنه بدل عن اخلارج من األرض، فيأخذ حكمه، ويقدر بقدره، فإن للبدل حكم 

 .املبدل
يد، وقد جاء عن الشعيب وهذا ما يعهم من الرواايت اليت أطلقت أن فيها الزكاة بال حتد

 .(5)خيرج من مثنه الُعشر أو نصف الُعشر: فيمن ابع كرمه عنب ا، قال

                                                 

 .نوع من الشعري ال قشر له يتزودون به يف الصيف: السلت (1)
 .، طب  السلعية725ـاخلراج صرواها حيىي بن آدم يف  (2)
 .205-202األموال صـ (3)
 .582ـاملصدر السابق ص (4)
 .754ـاخلراج ليحىي بن آدم ص (5)
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ويُزكي الزيتون، إذا بلغ حبه مخسة أوسق أخرج من زيته، ): (الرسالة)وقال ابن أيب زيد يف 
 .فإذا ابع أجزأه أن خيرج من مثنه إن تاء هللا

: خيرج ُعشر الثمن، قال: مالك، قالوهذا القول مروي عن : وقال ابن انجي يف ترحه
أن الزيتون الذي له زيت إمنا خيرج عنه الزيت فقط وما ال زيت له خيرج : واملشهور من املذهب

 .ـاه (1)(من مثنه
* * * 

                                                 

 .(147 – 7/140) الرسالة وترحها البن انجي :انظر (1)
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 املبحث الثالث
 النصاب ِف زكاة الزروع والثمار

 
 :مذاهب العلماء ِف اعتبار النصاب

الزكاة ال جتب  ني وسائر أهل العلم بعدهم على أنمجهور علماء األمة من الصحابة والتابع
صلى هللا ، مستدلني بقول رسول هللا (1)يف تيء من الزروع والثمار حى يبلغ مخسة أوسق

 .(2)"ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: "عليه وسلم
فيما : "وذهب أبو حنيعة إىل أن الزكاة جتب يف قليل ذلك وكثريه، لعموم قوله عليه السالم

وهو حديث صحيح رواه البخاري وغريه، وألنه ال يعترب له حول، فال  ."ت السماء الُعشرسق
 .(3)يعترب له نصاب

يف كل قليل أو كثري من األرض  :فيما رواه عنه حيىي بن آدم ،وهو قول إبراهيم النخعي
 .(4)الُعشر أو نصف الُعشر: صدقة
 .(5)عن عطاء مثله روىو 

 (دساتج)كان ابن عباس ابلبصرة أيخذ صدقاهتا حى : رجاء العطاردي قالأيب وعن 
 .(6)الكراث

سليمان، وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي، أيب وعن جماهد ومحاد بن : قال ابن حزم
إجياب الزكاة يف كل ما أخرجت األرض، قل أو كثر، وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم 

 .(1)سليمان يف غاية الصحةأيب ومحاد بن 
                                                 

 .(4/285)املغين  (1)
 .ـسبق صخرجيه ص (2)
 .ـسبق صخرجيه ص (3)
 .722ـاخلراج ص (4)
 .722ـاخلراج ص (5)
 .وفيه ضعف ،725ـق صاملرج  الساب (6)
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 . (2)بقل، دستجة (دستجات)يف عشر : عن عمر بن عبد العزيز قالف
فال زكاة فيه حى يبلغ مخسة أوسق، ( الكيل)ما كان حيتمل التوسيق : وقال داود الظاهري

 .(3)فالزكاة يف قليله وكثريه مثل القطن والزععران وسائر اخلضراوات ،وما كان ال حيتمل التوسيق
، وخصوص (4)"فيما سقت السماء الُعشر: "حديث وهو نوع من التوفيق بني عموم

 .(5)"ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: "حديث
أنه يعترب النصاب يف التمر : عن الباقر والناصر مذهب ا آخر (البحر)وحكى صاحب 

 .(6)والزبيب، والرب والشعري، إذ هي املعتادة، فانصرف إليها
 .(7)وله بال دليلوهو قصر للعام على بعض ما يتنا: قال الشوكاين

 :تعقيب وترجيح
حنيعة يف إجياب الزكاة يف كل ما أخرجت األرض، فإننا خنالعه يف أيب وإذا كنا رجحنا قول 

عدم اعتبار النصاب، وإجياب الُعشر يف القليل والكثري من الزرع والثمر، فإن هذا خمالف 
 - لنظرية الشريعة للحديث الصحيح الذي نعى وجوب الزكاة عما دون مخسة أوسق، وخمالف

يف إجياب الزكاة على األغنياء وحدهم، والنصاب هو احلد األدىن للغِن، وهلذا  - بصعة عامة
 .اعترب النصاب يف سائر األموال الزكوية

فيما سقت : "حبديث .(8)"ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: "وال جيوز معارضة حديث
رضه ذلك اخلاص، وداللة العام قطعية  بدعوى أن هذا عام، وقد عا .(1)"السماء الُعشر

 .كاخلاص، وإذا تعارضا ُقد  م األحوط، وهو الوجوب

                                                 

 .(5/774)احمللى  (1)
 .حزمة مصطعى دمحم، طب  (4/1) ، وانظر فتح القدير771ـاملرج  السابق ص (2)
 .427ـاملرج  نعسه ص (3)
 .صـ سبق صخرجيه (4)
 .ـسبق صخرجيه ص (5)
 .(4/728) البحر الزخار (6)
 .757ـاجلزء الراب  ص (7)
 .صـ سبق صخرجيه يف (8)
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 :ال يقال ذلك، بل يقال ما قاله ابن القيم يف هذا املوض  ..نعم
جيب العمل بكال احلديثني، وال جيوز معارضة أحدمها ابآلخر، وال إلغاء أحدمها ابلكلية، )

بوجه  - حبمد هللا تعاىل - هذا، وال تعارض بينهماويف  فرض يف هذا ملسو هيلع هللا ىلصفإن طاعة الرسول 
إمنا أريد به التمييز بني ما جيب فيه  ."فيما سقت السماء الُعشر: "من الوجوه، فإن قوله

الُعشر، وما جيب فيه نصعه، فذكر النوعني معرق ا بينهما يف مقدار الواجب، وأما مقدار 
يث، وبينه نص ا يف احلديث اآلخر، فكيف جيوز العدول عن النصاب فسكت عنه يف هذا احلد

النص الصحيح الصريح احملكم، الذي ال حيتمل غري ما أول عليه البتة، إىل اجململ املتشابه 
الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم مل يقصدوا بيانه ابخلاص احملكم املبني كبيان سائر العمومات 

 .(2)(؟مبا خيصصها من النصوص
، (متعق عليه" )ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: "ملسو هيلع هللا ىلصلنا قول النيب ): بن قدامةوقال ا

يف كل سائمة من : "وهذا خاص جيب تقدميه وصخصيص عموم ما رووه به، كما خصصنا قوله
 :بقوله ."يف الرقة رب  الُعشر: "، وقوله"ليس فيما دون مخس ذود صدقة: "بقوله ."اإلبل الزكاة

وألنه مال جتب فيه الصدقة، فلم جتب يف يسريه، كسائر  ."فيما دون مخس أواق صدقة ليس"
 .األموال الزكوية

وإمنا مل يعترب احلَْول، ألنه يكمل مناؤه ابستحصاده ال ببقائه، واعترب احلَْول يف غريه، ألنه 
ا حيتمل املواسا ة منه، فلهذا مظنة لكمال النماء يف سائر األموال، والنصاب اعترب ليبلغ حد 

 .اعترب فيه
ن النصاب كسائر األموال و أن الصدقة إمنا جتب على األغنياء، وال حيصل الغِن بد: حيققه

 . (3)(الزكوية

                                                 

 .يف صـ سبق صخرجيه (1)
 .(410-1/448) إعالم املوقعني (2)
 .(282-4/285)املغين  (3)



 345 

 :نصاب احلبوب والثمار
جاءت األحاديث الصحيحة بتقدير النصاب يف احلبوب والثمار خبمسة أوسق، وأمج  

ثالمثائة صاع، وقد روى يف ذلك حديث  العلماء أن الوسق ستون صاع ا، فاألوسق اخلمسة
واالعتماد يف هذا التقدير على  ،ولكن احلديث ضعيف. (1)"الوسق ستون صاع ا: "مرفوع

 .(2)اإلمجاع الذي نقله ابن املنذر وغريه
 :مقدار الصاع

إن معرفة الصاع أمر الزم ملعرفة نصاب الزرع والثمر، ألنه مقدر ابألوسق، والوسق مقدر 
فما هذا الصاع؟ وما  .(3)يف كل عام مقدرة ابلصاع أيض ا الواجبةأن زكاة العطر  ابلصاع، كما

 مقداره؟
مكيال ألهل املدينة أيخذ أربعة أمداد، ويف احلديث أنه  - كما يف لسان العرب - الصاع

اد مبدهم املعروف أربعة أمد ملسو هيلع هللا ىلصوصاع النيب . (4)كان يغتسل ابلصاع، ويتوضأ ابملد  ملسو هيلع هللا ىلص
 .عندهم

واملد أيض ا مكيال، وقدروه مبلء كعى اإلنسان املعتدل إذا مألمها ومد  يده هبما، وبه مسى 
ا، قال صاحب القاموس  .وقد جربت ذلك فوجدته صحيح ا: مد 

 ويف األمة أن ترج  يف مكاييلها إىل ما تعارف عليه أهل املدينة، ملسو هيلع هللا ىلصوقد أرتد النيب 
عن  ،هذا روى ابن عمرويف  إىل ما تعارف عليه أهل مكة، - كالدرهم واملثقال - موازينها
 . (5)"املكيال مكيال أهل املدينة، وامليزان ميزان أهل مكة: "أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

                                                 

وضععه األلباين ، (7914)يف الزكاة ابن ماجة و ، النقاطعه إسناده ضعيف: وقال خمرجوه ،(77195)أمحد  رواه (1)
 .سعيد عن أيب، (202)يف ضعيف ابن ماجه 

 .(5/221)اجملموع  :انظر (2)
 . كعارة اليمني ويف فدية النسكحيتاج إىل الصاع أيض ا يف (3)
 .أنسعن ، (145)ومسلم يف احليض ( 407)رواه البخاري يف الوضوء : متعق عليه (4)
/ 5)، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري (4540)، والنسائي يف الزكاة (1120)رواه أبو داود يف البيوع  (5)

، (111/ 4)يق العيد، كما ذكر احلافظ يف التلخيص ، وصح حه ابن حبان، والدارقطين والنووي، وابن دق(524
 (.725)وصححه األلباين يف الصحيحة 
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أن أهل املدينة أهل زروع ومثار، فحاجتهم  - كما ذكران من قبل - وحكمة هذا التعريق
عندهم أدق وأضبط، أما أهل مكة فهم أهل جتارة، فتكون حاجتهم  وهي ملكاييل أكثر،إىل ا

 .أكثر، وابلتايل تكون عندهم أدق وأضبط - كالدينار والدرهم - إىل املوازين
 :اختالف أهل احلجاز والعراق ِف الصاع

يرج  إليه ويعتمد عليه،  قد جعل مكيال أهل املدينة هو املقياس الذي ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان النيب 
فكان املتوق  أن يتعق املسلمون على مقدار الصاع وهو مكيال مدىن، ولكنهم اختلعوا يف 

 .تقديره
 (.ابلرطل البغدادي)يقدرونه بثمانية أرطال  - أبو حنيعة ومن وافقه - فأهل العراق
رطل  يقدرونه خبمسة أرطال وثلث - مالك والشافعي وأمحد وغريهم - وأهل احلجاز

 .بغدادي
 :دليل فقهاء العراق

أن هذا قدر صاع عمر رضى هللا عنه، فقد ثبت أنه مثانية : وسند فقهاء العراق فيما قالوه
وجاء يف حديث  .(2)كان يتوضأ ابملد، ويغتسل ابلصاع  ملسو هيلع هللا ىلص، وأيض ا صح أن النيب (1)أرطال

 .(4)نه كان يتوضأ برطلنيغريه أويف  .(3)آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال
 :دليل فقهاء احلجاز

وحجة فقهاء احلجاز أن اخلمسة األرطال والثلث هي قدر صاع املدينة الذي توارثه أهلها 
 .، واملكيال مكياهلم، كما جاء يف احلديثملسو هيلع هللا ىلصخلع ا عن سلف عن رسول هللا 

                                                 

 .(4/11) بدائ  الصنائ  (1)
 .مر صخرجيه قريب ا (2)
، وبني أبو عبيد أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يتوضأ أحياان  بقدر الصاع، وبعدها 241ـذكر هذه األحاديث يف األموال ص (3)

مانية أرطال، وأحياان  يتوضأ ابملد، وأخرى برطلني، فاألحاديث حتكى عن أحوال متعددة ال عن حال وأحياان  بث
 .واحدة

 .السابق (4)
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افة، صغريهم وكبريهم، وصاحلهم منقول نقل الك هذا أمر مشهور ابملدينة،: قال ابن حزم
وطاحلهم، وعاملهم وجاهلهم، وحرائرهم وإمائهم، كما فعل أهل مكة بوض  الصعا واملروة 
واالعرتاض على أهل املدينة يف صاعهم ومدهم، كاملعرتض على أهل مكة يف موض  الصعا 

هذا خروج عن واملروة وال فرق، وكمن يعرتض على أهل املدينة يف القرب واملنرب والبقي ، و 
 .الداينة واملعقول

وقد رج  أبو يوسف إىل احلق يف هذه املسألة، إذ دخل املدينة ووقف على أمداد : قال
 .(1)أهلها

قدم علينا أبو : يشري ابن حزم إىل القصة اليت رواها البيهقي عن احلسني بن الوليد قال
ن العلم مهين فعصحت عنه، إين أريد أن أفتح عليكم اباب  م: يوسف من احلج فأتيناه، فقال

ما : ، قلت هلمملسو هيلع هللا ىلصصاعنا هذا صاع رسول هللا : فقدمت املدينة، فسألت عن الصاع فقالوا
ا، فلما أصبحت أتى حنو مخسني تيخ ا من أبناء : حجتكم يف ذلك؟ قالوا أنتيك ابحلجة غد 

منهم خيرب عن أبيه وأهل املهاجرين واألنصار م  كل رجل منهم الصاع حتت ردائه، كل رجل 
فعايرته فإذا هو مخسة أرطال : فنظرت فإذا هي سواء، قال ملسو هيلع هللا ىلصبيته، أن هذا صاع رسول هللا 

، فقد تركت قول  حنيعة يف الصاع، وأخذت أيب وثلث بنقصان معه يسري، فرأيت أمر ا قواي 
 . (2)بقول أهل املدينة

                                                 

 .(5/422)احمللى  (1)
، ويبدو أن مثل قصة أيب يوسف تكررت لغريه م  أهل املدينة، فقد روى (2/717)السنن الكربى للبيهقي  (2)

: كم قدر صاع النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال! أاب عبد هللا: قلت ملالك بن أنس: رازي قالالدارقطين عن إسحاق بن سليمان ال
من هو؟ قلت أبو حنيعة : أاب عبد هللا خالعت تيخ القوم، قال: مخسة أرطال وثلث ابلعراقي، أان حزرته، فقلت

ا مث قال جللسائنا ، اي فالن هات صاع عمك، اي فالن هات صاع جدك: يقول مثانية أرطال، فغضب غضب ا تديد 
حدثين أيب : ما حتعظون يف هذا؟ فقال هذا: فاجتمعت آص ، فقال: اي فالن هات صاع جدتك، قال إسحاق

حدثين أيب عن أمه أهنا أدت هبذا الصاع إىل النيب : عن أبيه أنه كان يؤدى هبذا الصاع إىل النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، وقال اآلخر
والبيهقي ، (4742)يف زكاة العطر رواه الدارقطين . أان حزرت هذه فوجدهتا مخسة أرطال وثلث ا:  فقال مالكملسو هيلع هللا ىلص

 .(2/782)نيل األوطار  -بسند جيد، كما قال الشوكاين 
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ت من عامي ذلك، فلقيت مالك بن أنس فحجج :راوي هذا اخلرب - قال احلسني
املكيال : هو؟ قال كم رطال  : فقلت ملسو هيلع هللا ىلصصاعنا هذا صاع رسول هللا : فسألته عن الصاع فقال

 .(1)وهو هذا( ال يقدر ابلوزن يعين)ال يرطل 
الصاع وزنته فوجدته مخسة أرطال : وبعد اإلمام مالك قال اإلمام أمحد يف القرن الثالث

أخذته : النضر، وقال أبو النضرأيب قال أمحد أخذت الصاع من : ا حنطة، وقال حنبلوثلث
يعِن  - الذي يُعرف ابملدينة، قال أبو عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلصذئب، وقال هذا صاع النيب أيب عن ابن 
 فأخذان العدس فعريانه به، وهو أصلح ما وقعنا عليه يكال به، ألنه ال يتجاىف - ابن حنبل

هذا أصلح ما وقعنا : عن موضعه فكلنا به، مث وزانه فإذا هو مخسة أرطال وثلث، وقال أمحد
 . (2)ملسو هيلع هللا ىلصعليه، وما تبني لنا من صاع النيب 

 هل ميكن التوفيق بي القولي؟
إن أاب يوسف ملا حزر الصاع وجده مخسة وثلث ا برطل أهل : قال بعض احلنعية( أ) 

ا: املقدار يساوى مثانية أرطال برطل بغداد، قال ابن اهلماماملدينة، وهذا   وهو أتبه؛ ألن حممد 
يوسف، ولو كان لذكره على املعتاد، وهو أعرف أيب مل يذكر يف املسألة خالف  رمحه هللا
أن الصاع واحد عند احلجازيني والعراقيني، ولكن األرطال هي اليت : ومعِن هذا .(3)مبذهبه
 .صختلف

الوسق ستون صاع ا بصاع  :(4)(اخلراج)ذا التخريج أن أاب يوسف قال يف كتابه ولكن يرد ه
فاخلمسة األوسق ثالمثائة صاع، والصاع مخسة أرطال وثلث، وال يعهم من هذه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

األرطال إال أهنا البغدادية، فإن الكتاب قد أُل  ف بناء على طلب اخلليعة الرتيد، وعاصمته 
 !، وأبو يوسف هبا، فكيف يقد ر يف بغداد الصاع أبرطال املدينة؟بغداد
أنه كان : ووف ق ابن تيمية بني قول احلجازيني وقول العراقيني توفيق ا آخر، بني  فيه( ب)

صاع للطعام واحلبوب، وصاع للمياه والطهارة، فصاع الطعام مخسة وثلث، : هناك صاعان
                                                 

 .املرج  السابق (1)
 .(1/58)املغين  (2)
 .(4/24) ترح فتح القدير (3)
 .الطبعة الثانية -السلعية  ، طب 51صعحة  (4)
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اء بكل واحد منهما األثر، فصاع الزكوات والكعارات وصاع الطهارة مثانية أرطال، كما ج
وهذا قول طائعة من أصحاب أمحد وغريهم، ممن : وصدقة العطر هو ثلثا صاع الغسل، قال
 .(1)مج  بني األخبار املأثورة يف هذا الباب اهـ

 .وعلى هذا الرأي تكون األرطال واحدة، ولكن الصيعان هي اليت صختلف
ا على النتائج اليت ويف العصر احلديث حب( ج) ث على ابتا مبارك موضوع الصاع متعمد 

وصل إليها بعض الباحثني من األوربيني، فانتهى إىل أن الصاع الشرعي الذي عنته األحاديث 
 .(2)كما هو رأى فقهاء احلجاز ،مخسة أرطال وثلث: النبوية

: قيقي فقد قالآخر للخالف السابق مبا يعيد أن اخلالف صوري ال ح ولكنه ساق تعليال  
والعرق الناتج بني علماء العراق وغريهم من علماء الغرب نشأ من أن علماء العراق يعتربون  )

كمية املاء املظروف يف املد  أو يف الصاع، وغريهم اعترب كمية احلب اليت يستوعبها هذان 
 .(الكيالن

توعبه من احلب، وابلتأمل يف ذلك يعلم أن مخسة أرطال وثلث رطل توافق ما يس): مث قال
ومثانية أرطال توافق ما يستوعبه من املاء للغسل، والثمانية هي عدد تقرييب، ملا ذكر بعضهم 
من أن الصاع أقل من مثانية أرطال، وأكثر من سبعة وهو صحيح؛ ألنك إن أجريت احلساب 

ل وثلث ا جتد أن مخسة أرطا (2، 1)ابعتبار أن النسبة بني ثقل احلب وثقل املاء كالنسبة بني 
 .(3)(من حب القمح تعادل أكثر من سبعة أرطال من املال، وأقل من مثانية

أن األرطال واحدة، وأن الصاع واحد لدى العريقني، وإمنا اختلعت زاويتا : ومعِن هذا
 .النظر لدى كل منهما

اعتربوا سعة الصاع ابملاء، وبقية العلماء سواهم اعتربوا  - أو األحناف - فأهل العراق
 .(4)عته حبسب احلبس

                                                 

 .98القواعد النورانية البن تيمية صـ (1)
عن اخلراج يف  نقال   99 - 92املطبعة األمريية ببوالق صـ، طب  (امليزان يف األقيسة واألوزنة)رسالة على ابتا مبارك  (2)

 .الطبعة األوىل - 107الدولة اإلسالمية لألستاذ ضياء الدين الريس صـ
 .  السابقاملرج -اخلراج يف الدولة اإلسالمية  (3)
 .نعس املرج  السابق (4)
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ولكن لو كان اخلالف على هذه الصورة، فلماذا غضب مالك غضبه الشديد وملاذا عدل 
 حنيعة؟أيب أبو يوسف عن رأيه، وخالف رأى تيخه وصاحبه 

 :النتيجة
وإذن فالقول الصحيح الذي تعضده الرباهني كلها هو قول أهل احلجاز، ومن وافقهم أن 

 .الصاع مخسة أرطال وثلث
أنه ال ينبغي أن يبقى هناك تك، حول ذلك بعد أن ): كما قال األستاذ الريس ،اق والو 

طليعة األدلة ويف  قامت األدلة على صحة هذا التقدير، من أقوال أكثر العلماء واجملتهدين،
ذلك اخلرب الذي ورد عن اإلمام مالك، أبنه قام مبعايرة صيعان أهل املدينة اليت كانت ابقية 

أيب وذلك حبضور اخلليعة الرتيد، وبعد مناقشة جرت بينه وبني القاضي  ،ملسو هيلع هللا ىلص منذ عهد النيب
يوسف، فكان من جراء هذا اإلثبات ابلتجربة العلمية املشاهدة أن اقتن  أبو يوسف، وعدل 

 .عن قوله إىل قول مالك وأهل املدينة
نة؟ وأي تهادة أكرب من تهادة فمن أعلم من اإلمام مالك ابلتقاليد املأثورة للمدي: نقول

 قاضى اخلالفة ومستشارها األول؟: يوسفأيب العقيه اجملتهد 
مث إن هذا التحديد للصاع هو الذي يتعق م  كل النسب اليت حددت للوحدات 
األخرى، وتبدو هذه النسب به معقولة، جمارية لطبائ  األتياء، خبالف ما إذا فرض التحديد 

 .ق كبري، وجتاوز لدائرة املعقولاآلخر، فيلحظ حينئذ تعار 
أبنه ): ، والصاع(ملء كعى اإلنسان املعتدل): وعلى أية حال فإن املد قد عرف أيض ا أبنه

وثلثاَ، والثانية مثل ذلك أرب   ، فالذي يتصور، أال تتجاوز الكمية األوىل رطال  (أرب  حعنات
 .(1)(مرات

 :نصاب احلبوب والثمار ابملقاييس العصرية
قد ثبت لنا كل من الصاع واملد ابألرطال البغدادية، فمن املمكن أن نعرف ما دام 

ابألرطال املصرية مثال ، أو ابلدراهم أو اجلرامات، أو اللرتات، إذ : مقدارها أبي مقياس آخر
  .(1)أن النسب بني هذه األمور اثبتة

                                                 

 .101-104اخلراج يف الدولة اإلسالمية صـ (1)
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ارع مخسة منه مقدار الوسق، الذي جعل الش - ابلتايل - وإذا عرفنا مقدار الصاع عرفنا
 .نصاب احلب والثمر

معترب ابلكيل، فإن األوساق مكيلة، وإمنا نقلت إىل  - كما قال ابن قدامة - والنصاب
الوزن لتضبط وحتعظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة ابملكيالت دون املوزوانت، واملكيالت 

 والذرة، ومنها صختلف يف الوزن، فمنها الثقيل كاحلنطة والعدس، ومنها اخلعيف كالشعري
 . (2)املتوسط، وقد نص أمحد على أن الصاع مخسة أرطال وثلث من احلنطة

رطل وثلث قمح ا من  ملسو هيلع هللا ىلصأمج  أهل احلديث على أن مد النيب : وقال بعض أهل العلم
أواسط القمح، وهذا يدل على أهنم قدروا الصاع ابلثقيل، فأما اخلعيف فتجب الزكاة فيه إذا 

 .، ومن هنا سيكون أساس تقديران هو وزن القمح الوسط(3)رب هذا وإن مل يبلغهقا
كما ( 70 - 8)ومن حيث إن نسبة الرطل البغدادي إىل الرطل املصري هي كنسبة 

أرطال  (2.9 = 70/8×  5 1/7) =، فإن الصاع ابألرطال املصرية (4)حقق على مبارك
 .حسب الوزن ابلقمح( 4752)مات وهذا الرقم يساوى ابجلرا .(5)(قمح ا)مصرية 

 .لرت ا (4.15)وهذا املقدار يساوى ابملاء 
 .قدح ا (82)وهو مكون من ( ابملاء)لرت ا  (749)= وإذا كان اإلردب املصري احلايل 

 .كيلة مصرية  (2/7) قدح ا أي (7 1/7)= فبعملية حسابية جند أن الصاع 
 .(6)صاع ا (14)= آص ، واإلردب  (2) =فالكيلة املصرية احلالية 

 .كيالت مصرية  (70=  2/20)يساوى  - صاع ا (20)وهو  - ويكون الوسق

                                                 

 .101ـاخلراج يف الدولة اإلسالمية ص (1)
 .(4/107)املغين  (2)
 .(4/107)املغين  (3)
 .105 - 102ـاخلراج يف الدولة اإلسالمية ص (4)
 .املرج  السابق (5)
، وقد صححنا اخلطأ يف 4.712رقم  4.752يث كتب بدل رقم حدث خط أ حسايب يف الطبعات السابقة، ح (6)

 .هذه الطبعة فنرجو استدراكه فيما سبق من طبعات
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كيلة مصرية، أي أربعة   (50=  70 × 5)= وهي النصاب الشرعي  - فاألوسق اخلمسة
 .أرادب وويبة

يف منتصف  - وهذه النتيجة توافق ما انتهى إليه الشيخ على األجهوري من علماء املالكية
من ضبط النصاب ابلكيل املصري فوجده كذلك، فقد ذكر  - عشر اهلجريالقرن احلادي 

، بكيل مصر فوجده أربعة أرادب (هـ سنة اثنتني وأربعني وألف7024)النصاب عام  رأنه حر 
ملء اليدين املتوسطتني غري مقبوضتني وال مبسوطتني،  - كما تقرر - وويبة، وذلك ألن املد

مألمها ثالث مرات كما حررت ذلك أبيدي مجاعة، وقد وجدت القدح املصري أيخذ : قال
ومن املعلوم أن النصاب ثالمثائة صاع، والصاع أربعة أمداد، فيكون النصاب ابلقدح املصري 

 .(1)أربعمائة قدح، وهي أربعة أرادب وويبة (200)
من  رطال   (7220=  2.9×  100)= أما ابلوزن فيساوى النصاب ابألرطال املصرية 

 .القمح
كيلو جرام قمح، وابلتقريب   (222.82= 4.752×  100)يلو جرامات يوازي وابلك

 .(2)كجم (221)= 
 :نصاب غري املكيالت
إمنا هو يف املكيالت من احلاصالت الزراعية، أما  (األوسق اخلمسة)ما ذكران من النصاب 

 .ما ال يقدر ابلكيل كالقطن والزععران فقد اختلعوا يف تقدير نصابه
يعترب فيه القيمة، وذلك أن تبلغ قيمة اخلارج من قطن وغريه قيمة : وسفقال أبو ي( أ)

مخسة أوسق من أدىن ما يكال من احلبوب، كالشعري مثال ، وإمنا قال ذلك ألن األصل اعتبار 
الوسق حيث ورد به النص، غري أنه إن أمكن اعتباره صورة ومعِن اعترب، وإن مل ميكن جيب 

 .، واعتبار األدىن حلظ العقراء(3)وسوقاعتباره معِن، وهو قيمة امل

                                                 

 .(4/729) حاتية العدوى على ترح اخلرتي (1)
 .يف الطبعات السابقة 251بدل  كجم 221بناء على تصحيح مقدار الصاع أصبح الوسق  (2)
 .(4/27) بدائ  الصنائ  (3)
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وعلى هذا جتب زكاة القطن إذا كان مثن اخلارج منه يساوى مثن مخسني كيلة من الشعري، 
 .ابعتباره أرخص احلبوب اآلن على ما نعلم، وخاصة يف مصر

املعترب إمنا هو مخسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء، ألن التقدير : وقال دمحم( ب)
 .(1)يف املكيالت مل يكن إال ألن الوسق أعلى ما يقدر به يف اببه ابلوسق

وعلى هذا إذا كان القطن يقدر ابلقناطري يف عصران، فنصابه مخسة قناطري، وهكذا ولكن 
يؤخذ على هذا التقدير أن النصاب به ال ينضبط، الختالف األقطار بل البلدان يف القطر 

ع من احلاصالت مما يؤدي إىل االضطراب واالختالف الواحد يف اعتبار أعلى ما يقدر به نو 
 .الشديد
 - أي بنصاب النقود - وذهب بعضهم إىل تقومي نصاب غري املكيل مبائيت درهم( جـ) 

 .(2)كمال التجارة، إذ هو مزكى ال نصاب له يف نعسه فاعترب بغريه
 .(3)ما ال يكال جتب الزكاة يف قليله وكثريه: وقال داود( د) 
أن ما ال يكال يقدر ابلوزن، وهلذا قدر نصاب الزععران والقطن : د أمحدوعن( هـ)

، ألن (4)وتبههما أبلف وستمائة رطل ابلعراقي، ألنه ليس مبكيل، فيقوم وزنه مقام كيله
فيما ال  - النصاب الذي جاء به الشرع قد عرف مقداره ابلوزن، كما عرف ابلكيل، فاألوىل

 .كما بيناهكجم   (221)يكال أن يقدر ابلوزن، وهو 
يعتمد  وال أصال   وال أعلم هلذه األقوال دليال   :معقب ا على األقوال األخرى - قال ابن قدامة

 .(5)"ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: "ملسو هيلع هللا ىلصعليه، ويردها قول النيب 
 .وإجياب الزكاة يف قليله وكثريه خمالف جلمي  أموال الزكاة

                                                 

 .بقاملرج  السا (1)
 .(4/710) البحر الزخار (2)
 .(4/281)املغين  (3)
 .(289-4/281)السابق املرج   (4)
 .(289-4/281)السابق املرج  ( 5)
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لف جلمي  ما جيب ُعشره، واعتباره أبقل ما فيه الزكاة قيمة ال نظري له واعتباره بغريه خما
أصال ، وقياسه على العروض ال يصح، ألن العروض ال جتب الزكاة يف عينها، وإمنا جتب يف 

 .قيمتها، وتؤدى من القيمة اليت اعتربت هبا
 .وألن هذا مال صخرج الزكاة من جنسه فاعترب نصابه بنعسه كاحلبوب

 .خارج من األرض جيب فيه الُعشر أو نصعه، فأتبه سائر ما جيب فيه ذلكوألنه 
 .(1)وألنه ال نص فيما ذكروه وال إمجاع، وال هو يف معنامها، فوجب أال يقال به لعدم دليله

 :الرأي الذي َنتار
والرأي الذي أختاره هو اعتبار القيمة فيما ال يوسق وال يكال ألنه مال زكوي مل ينص 

وإذا كان ال بد من اعتبار النصاب بغريه، فليعترب بقيمة ما  ،نصابه فاعترب بغريه الشرع على
أخالف اإلمام أاب يوسف يف اعتباره القيمة  لنص عليه، كما ذهب أبو يوسف ولكينيوسق ل

ال خيلو من  - وإن كان فيه رعاية حلظ العقراء - أبدىن ما يوسق كالشعري واألذرة وحنوها، فإنه
 .األموال إجحاف أبرابب

وهلذا أرى أن يقدر أبوسط ما يوسق من املكيالت املعروفة، ال ابألدىن وال ابألعلى، رعاية 
 .العقراء واملمولني مع ا: للطرفني

ولذا جيب أن  ،وأوسط ما يوسق خيتلف ابختالف األقطار واألزمنة واألحوال االقتصادية
د هو القمح، ويكون يف آخر هو فقد يكون يف بل ،يرتك حتديده إىل أهل الرأي يف كل بلد

وعلى هذا ميكن تقدير النصاب يف الزععران والنرجس وغريمها من احلاصالت  ،األرز مثال  
بقيمة  - اليت ال تنتج األرض منها عادة مثل ما تنتج من األذرة والشعري - الغالية الثمن

 .من غلة متوسطة يف بالدان كالقمح أو األرز كجم (221)
 .وقصب السكر وحنومها ومثل ذلك القطن

 مىت يعترب النصاب؟

                                                 

 .نعس املرج  السابق (1)
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والنصاب إمنا يعترب بعد اجلعاف يف الثمار، أي بعد أن يصري الرطب متر ا، والعنب زبيب ا، 
 .وبعد التصعية والتنقية من القشر يف الزروع

احلبوب منقى عن القشر إال ويف  مث هذه األوسق تعترب زبيب ا أو متر ا،: قال الغزايل يف الوجيز
ما يطحن م  قشره كالذرة، وما ال يتتمر يوسق رطب افي

(1). 
وما كان يدخر يف قشره كاألرز، فال يكلف أهله إزالة قشره عنه ملا يف ذلك من الضرر 

 .عليهم
 ، أما النصاب فقدره بعض العقهاء بضعف املنقى عن القشر، ليكون الصايف منه نصااب 

كل نوع من احلبوب، وكل صنف منها على  يف واألوىل أن يرج  يف ذلك إىل تقدير اخلرباء
 .(2)حدة، حبيث يعترب أن يكون الصايف منها نصااب  

****

                                                 

 .(5/529)اجملموع الوجيز وترحه للرافعي م   :انظر (1)
 .(4/281)املغين ، و 528ـاملرج  السابق ص (2)
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 املبحث الرابع
 مقدار الواجب وتفاوته

 
 :الُعشر ونصف الُعشر

: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثراي  : "ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،عن ابن عمر ،روى البخاري
 - كما قال األزهري وغريه - والعثري .(1)"نصف الُعشر: ى ابلنضحالُعشر، وفيما ُسق

خمصوص مبا سقى من ماء السيل، فيجعل عاثور ا، وهو تبه ساقية حتعر وجيرى املاء إىل 
وهو  .(2)السقي ابلسانية: أصوله، ومسى كذلك؛ ألنه يتعثر به املار الذي ال يشعر به، والنضح

 .سوان  ونواضح: الناضح، واجلم  :بئر ويقال لهالبعري الذي يستقى به املاء من ال
فيما سقت األهنار والغيم الُعشور، وفيما : "قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،عن جابر ،وروى مسلم

 .(3)"ُسقى ابلسانية نصف الُعشور
 فيما سقت السماء ملسو هيلع هللا ىلصفرض رسول هللا : عن أنس قال ،وروى حيىي بن آدم يف اخلراج

الدلو : والغرب .(4)الُعشر نصف :والناضحالُعشر، وفيما ُسقى ابلدوايل والسواين والغرب 
 .الكبري

إىل اليمن فأمرين أن آخذ مما سقت  ملسو هيلع هللا ىلصبعثين رسول هللا : عن معاذ ،وروى ابن ماجة
 .(5)الُعشر، وما سقى ابلدوايل نصف الُعشر السماء وما سقى بعال  

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه (1)
 (.5/510)املنري البن امللقن  البدر (2)
 .ـسبق صخرجيه ص( 3)
 .771رواه حيىي بن آدم يف اخلراج صـ  (4)
األلباين يف صحيح ابن ماجه صححه ، و (2/717)الزكاة البيهقي يف ، و (7979)رواه ابن ماجه يف الزكاة  (5)

 .عن معاذ، (7214)
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ككثري من الكروم والبساتني يف )البعل ما ترب بعروقه من غري سقى  :قال أبو عبيد
وهكذا كل ما ُسقي بغري آلة وكلعة سواء أكان من املطر، أو من ماء ينصب إليه ( فلسطني

 .(1)من جبل أو هنر أو عني كبرية، أو يشرب بعروقه فكله فيه الُعشر
ة من ساقيه أو سانية أو دوالب أو ويف اجلملة كل ما ُسقي بكلعة ومؤون) (:املغين)قال يف 

انعور أو غري ذلك فعيه نصف الُعشر، وما سقي بغري مؤونة فعيه الُعشر، ملا روينا من اخلرب، 
وألن للكلعة أتثري ا يف إسقاط الزكاة مجلة، بدليل العلوفة، فبأن تؤثر يف صخعيعها أْوىل، وألن 

 .(2)(تقليل النماء، فأثرت يف تقليل الواجب الزكاة إمنا جتب يف املال النامي وللكلعة أتثري يف
 .(3)ويدخل يف الكلعة أن يشرتى املاء ألرضه أو بستانه كما قال النووي وغريه

 :ما سقي بعض العام بكلفة وبعضه بغري كلفة
فإن سقي الزرع نصف السنة بكلعة ونصعها بغري كلعة، فعيه ثالثة أرابع الُعشر، قال ( أ) 

د يف مجي  السنة لوجب مقتضاه، وال نعلم : ابن قدامة فيه خمالع ا، ألن كل واحد منهما لو ُوج 
د يف نصعها أوجب نصعه  .(4)فإذا ُوج 

وإن ُسق ي أبحدمها أكثر من اآلخر اعترب أكثرمها، فوجب مقتضاه وسقط حكم ( ب) 
  .(5)حنيعة وأحد قويل الشافعي واملعتمد عند احلنابلةأيب اآلخر، وهو قول عطاء والثوري و 

وإن ُجه ل املقدار غل بنا إجياب الُعشر احتياط ا، ألن األصل وجوب الُعشر وإمنا ( جـ) 
يسقط بوجود الكلعة، فما مل يتحقق املسقط يبقى على األصل، وألن األصل عدم الكلعة يف 

 .(6)األكثر، فال يثبت وجودها م  الشك فيه

                                                 

 .(4/422) الروضة للنووي: انظر (1)
 .(288، 4/289)املغين  (2)
 .(4/425) الروضة (3)
 .(4/288)املغين  (4)
يسقط الواجب على عدد السقيات، ألهنما لو كاان نصعني أخذ ابحلصة، فكذلك إذا كان أحدمها : والقول اآلخر (5)

ورجح األول أبن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب يف كل سقية  .أكثر كما لو كانت الثمرة نوعني
 (.4/100)املغين  :انظر .كان احلكم لألغلب منهما كالسوم يف املاتيةيشق ويتعذر، ف

 .(4/100)املغين  (6)
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 هل يعترب اجلهد يف غري السقي؟
املؤونة بسبب آخر غري سقيه ابآلالت وحنوها، كأن حيتاج إىل  بقى النظر فيما إذا ثقلت

 .حعر الرتع واملصارف والقنوات وحنو ذلك
يف هذا املقام أن حعر األهنار والقنوات، ال يؤثر يف نقصان  املغينوالذي أفاده صاحب 

 .(1)الزكاة، وعلل ذلك أبنه من مجلة إحياء األرض وال يتكرر كل عام
افعي يف الشرح الكبري، وعلله أبن مؤونة القنوات إمنا تتحمل إلصالح ومثل ذلك أفاده الر 

الضيعة، واألهنار ُتَشق إلحياء األرض، فإذا هتيأت وصل املاء إىل الزرع بطبعه مرة أخرى، 
 .(2)فيكون فيه الُعشر، خبالف السقي ابلنواضح وحنوها

فالقياس على هذا  ،(قنواتال)وأما الزرع الذي ُيسقى ابلقِن : فقال ايباخلطوفصل اإلمام 
أن ينظر، فإن كان ال مؤونة فيها أكثر من مؤونة احلعر األول وكسحها يف بعض األوقات، 
فسبيلها سبيل النهر والسيح يف وجوب الُعشر فيها، وإن كان تكثر مؤونتها أبن ال تزال 

ء اآلابر تتداعى وتنهار، ويكثر نضوب مائها، فيحتاج إىل استحداث حعر، فسبيلها سبيل ما
 .(3)اليت يُنزح منها ابلسواين وهللا أعلم

 .(4)وتبعه يف هذا التعصيل بعض الشافعية، كما ذكر الرافعي يف الشرح الكبري
****

                                                 

 .(4/288)املغين  (1)
 .(5/519)اجملموع الشرح الكبري م   (2)
 .(4/401) معامل السنن (3)
 .(4/422) للنوويالروضة : انظرنعس املصدر األسبق، و  (4)
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 املبحث اخلامس
 تقدير الواجب ابخلرص

 
تقدير النصاب ومقدار الواجب فيها ابخلرص : يف النخيل واألعناب ملسو هيلع هللا ىلصسن رسول هللا 

 .لكيل أو الوزندون ا
احلزر والتخمني، فهو إذن تقدير ظين يقوم به رجل عارف جمرب : ومعِن اخلرص يف اللغة

أمني، وذلك إذا بدا صالح الثمار، فيحصى اخلارص ما على النخيل واألعناب من الرطب 
يت سبق والعنب مث يقد  ره متر ا وزبيب ا، ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جعت الثمار أخذ الزكاة ال

 .تقديرها منها
رب املال واملستحقني، فرب املال ميلك ابخلرص : وفائدة اخلرص مراعاة مصلحة الطرفني

 .التصرف يف خنيله وعنبه مبا تاء، على أن يضمن قدر الزكاة
 .(1)قد عرف احلق الواجب فيطالب به - وهو وكيل املستحقني - والعامل على الزكاة

أن العقراء تركاء أرابب األموال يف الثمر، فلو من  : معناهوفائدة اخلرص و : اخلطايبقال 
تبيلغ الثمرة غاية جعافها، ألضر ذلك هبم، ولو  أرابب املال من حقوقهم ومن االنتعاع هبا، إىل

انبسطت أيديهم فيها ألخل  ذلك حبصة العقراء منها، إذ ليس م  كل أحد من التقية 
مانة، فوضعت الشريعة هذا العيار، ليتوصل به أرابب ما تق  به الوثيقة يف أداء األ( التقوى)

األموال إىل االنتعاع، وحيعظ على املساكني حقوقهم، وإمنا يععل ذلك عند أول وقت بدو 
متر ا  ة منها، فيخرج بعد اجلعاف بقدرهاصالحها، قبل أن يؤكل ويستهلك، ليعلم حصة الصدق

وزبيب ا
(2). 

                                                 

 .(5/211)اجملموع املهذب م   (1)
 .(4/470) امل السننمع (2)
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حثمة، ومروان والقاسم بن دمحم أيب وسهل بن وممن كان يرى اخلرص عمر بن اخلطاب 
واحلسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي وأمحد وأبو عبيد وأبو ثور وأكثر 

 .أهل العلم
، (1)وأنكره أبو حنيعة؛ ألنه رجم ابلغيب، وظن وصخمني ال يلزم به حكم، كما أنكر القرعة

 :واحتج اجلمهور ابألحاديث التالية
كان يبعث على الناس   ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب : يد بن املسيب عن عتاب بن أسيدرواه سعما  -7

 .(2)من خيرص عليهم كرومهم ومثارهم
أن خُيرص العنب   ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أمر :قال - يف رواية عنه - وعن سعيد بن املسيب -4

كاة النخل متر اكما خُيرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيب ا، كما تؤخذ ز 
(3). 

وكان  ،عام تبوك فخرص على امرأة بوادي القرى حديقة هلا ملسو هيلع هللا ىلصوقد عمل به النيب  -1
 .(4)ملسو هيلع هللا ىلصأحصي ما خيرج منها، فأحصته فكان كما قال : خرصه عشرة أوسق، وقال للمرأة

يبعث عبد  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  كان  :خيرب تذكر تأن وهي عن عائشة قالت ،وروى أبو داود -2
 .(5)هللا بن رواحة إىل يهود، فيخرص النخل حني يطيب، قبل أن يؤكل منه

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : حثمة قالأيب وعن سهل بن  -5
  .(1)"فدعوا الرب  ،فإن مل تدعوا الثلث

                                                 

 .580ـاألموال ص: انظر (1)
، (4029) طينقدار ال، و (2/405)البيهقي ، و (7978)حسن غريب، وابن ماجه  :، وقال(222)اه الرتمذي رو  (2)

ه األلباين يف ضعيف ضععو ، إسناده منقط : (4/110)ابن حجر يف تلخيص احلبري قال تهم يف الزكاة ، و أربع
 .بن أسيد عن عتاب،  (89)الرتمذي 

 (:490)أيب داود وقال األلباين يف ضعيف كالمها يف الزكاة، ،  (4279)، والنسائي (7201)رواه أبو داود  (3)
 .اب تيئا  تألن سعيد بن املسيب مل يسم  من ع إسناده ضعيف

 .اعديعن أيب محيد الس، (1018)أبو داود يف اخلراج و ، (41202)وأمحد ، (7297)رواه البخاري يف الزكاة  (4)
وابن خزمية يف ، (7202) يف الزكاةإسناده ضعيف النقطاعه، وأبو داود : وقال خمرجوه، (45105)أمحد رواه  (5)

 .إن صح اخلرب، فإين أخاف أن يكون ابن جريج مل يسم  هذا اخلرب من ابن تهاب (4175)الزكاة 
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يف هذا احلديث إثبات اخلرص والعمل به، وهو قول عامة  :نيف معامل السن ايباخلطقال 
اخلرص بدعة، وأنكر أصحاب الرأي اخلرص، وقال : أهل العلم، إال ما روى عن الشعيب

لئال خيونوا فأما أن يلزم به حكم فال ( الزراع)بعضهم، إمنا كان ذلك اخلرص صخويع ا لألكرة 
 .ازه قبل حترمي الراب والقماروإمنا كان جو  ،وذلك أنه ظن وصخمني، وفيه غرر

 يلراب والقمار وامليسر متقدم، وبقالعمل ابخلرص اثبت، وحترمي ا): رد ا عليهم ايباخلطقال 
يف  هللا عنهما يرض طول عمره، وعمل به أبو بكر وعمر ملسو هيلع هللا ىلصاخلرص يعمل به رسول هللا 

 .د منهم فيه خالفزماهنما، وعامة الصحابة على جتويزه، ومل يُذكر عن أح
إنه ظن وصخمني فليس كذلك، بل هو اجتهاد يف معرفة مقدار الثمار، وإدراكه : فأما قوهلم

ابخلرص الذي هو نوع من املقادير واملعايري، كما يعلم ذلك ابملكاييل واملوازين، وإن كان 
 .بعضها أحصر من بعض

معناه ويف  معر ضا للخطأ،وإمنا هذا كإابحة احلكم ابالجتهاد عند عدم النص، م  كونه 
 .(2)(تقومي املتلعات عن طريق االجتهاد، وابب احلكم ابلظاهر ابب واس  ال ينكره عامل

 :وقت اخلرص
يبعث عبد هللا بن رواحة  ملسو هيلع هللا ىلصكان : حني يبدو صالح الثمر، لقول عائشة: ووقت اخلرص

عرفة ما جيب ابلزكاة، وإطالق وألن فائدة اخلرص م .(3)فيخرص عليهم النخل حني يطيب
أرابب الثمار يف التصرف فيها، واحلاجة إمنا تدعو إىل ذلك حني يبدو الصالح وجتب 

 .(4)الزكاة
 :خطأ اخلارص

                                                 

والعمل : وقال، (221)والرتمذي  ،(7205)، وأبو داود حديث صحيح : وقال خمرجوه، (72081)رواه أمحد  (1)
على حديث سهل بن أيب حثمة عند أكثر أهل العلم يف اخلرص، وحبديث سهل بن أيب حثمة، يقول أمحد، 

 .عن سهل بن أيب حثمةثالثتهم يف الزكاة، ، (4287)والنسائي  ،وإسحاق
 .(4/474) معامل السنن (2)
 .انظر صخريج احلديث قبل السابق (3)
 .(4/101)املغين  (4)
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أحد  - فقد روى عن القاسم بن دمحم - فزاد أو نقص - إذا أخطأ اخلارص التقدير
عليك ما خرص، إمنا هو اخلراص   إمنا: سأله يف ذلك فقال أن رجال   - العقهاء السبعة ابملدينة

 .كامسه
ا فتحرى الصواب فزاد أو : وإىل هذا ذهب مالك، قال

 
إذا كان اخلارص مأموان  سامل

 .يذهب مالك إىل أنه حكم واق  ال نقض له نقص، فهو جائز على ما خرص
وإمنا وجه هذا عندي، إذا كان ذلك الغلط مما ) :معقب ا على هذا القول - قال أبو عبيد

غابن الناس يف مثله، ويغلطون به، فإذا جاء من ذلك ما يعحش، فإنه يرد إىل الصواب يت
وليس هذا ابملعسد ألمر اخلرص؛ ألن هذا الغلط العاحش لو وق  يف الكيل لكان مردود ا 
أيض ا، كما يرد يف اخلرص، إال أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بني الكيلني، فيجوز 

 .(1)(حينئذ
رد الواجب إىل احلق، فأعطى ما  ا غلط اخلارص أو ظلم فزاد أو نقصإذ): بن حزموقال ا

 .[715: النساء] ﴾ُكونُوا ق اوَّاِميا اِبْلِقْسطِ ﴿: زيد عليه، وأخذ منه ما نقص، لقول هللا تعاىل
والزايدة من اخلارص ظلم لصاحب الثمرة، ونقصان اخلارص ظلم ألهل الصدقات، وإسقاط 

ببينة  فإن ادعى أن اخلارص ظلمه أو أخطأ مل يصدق إال: إمث وعدوان قالحلقهم، وكل ذلك 
عبيد أرفق وأقرب إىل الواق  وأوىل أيب ولكن تعصيل  .(2)(اعامل إن كان اخلارص عدال  

 .ابالختيار

                                                 

 .585 ـاألموال ص (1)
 .(5/452)احمللى  (2)
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 هل خيرص غري النخيل واألعناب؟
 - ن حبهواجلمهور على أنه ال خيرص غري النخيل والكرم، فال خيرص الزيتون مثال ، أل

متعرق يف تجره، ومستور بورقه، وال حاجة أبهله إىل أكله، خبالف النخل  - كما قالوا
والكرم، فإن مثرة النخل جمتمعة يف عذوقه، والعنب يف عناقيده، فيمكن أن أيي اخلرص عليه، 

 .(1)واحلاجة داعية إىل أكلهما يف حال رطوبتهما، وهبذا قال مالك وأمحد
خيرص الزيتون وحنوه، ألنه مثر جتب فيه الزكاة وخيرص  : والليث اعيواألوز وقال الزهري 
 .(2)كالرطب والعنب

أن يكون مدار اجلواز هو إمكان اخلرص واحلاجة إليه، وأن يرتك : والذي أختاره يف هذا
الرأي فيه ألهل االختصاص واخلربة، فما رأوا أن تقديره ميسور هلم بوسائلهم العنية، وكانت 

حتتاج إىل ذلك، لضبط أمورها، وحتديد إيراداهتا، أو كان أرابب املال حمتاجني  إدارة الزكاة
أيض ا إليه ليمكنهم التصرف يف الثمر رطب ا، أخذ به قياس ا على ما ورد به النص من خرص 

 .الرطب والعنب، وما ال فال

                                                 

 .(177-4/170)املغين  (1)
 .(4/714) البحر الزخار (2)
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 املبحث السادس
 ماذا يرتك ألصحاب الزرع والثمر

 
إذا : "كان يقول  ملسو هيلع هللا ىلصحثمة، أن النيب أيب ث سهل بن تقدم يف املبحث السابق حدي -7

 .(1)"فدعوا الرب  ،خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن مل تدعوا الثلث
 .(2)"خععوا يف اخلرص" :عن جابر مرفوع ا ،وروى ابن عبد الرب -4
إذا بعث اخلراص  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا : عن مكحول قال ،وروى أبو عبيد إبسناده -1
 .(3)يةصخععوا فإن يف املال العرية والو : قال

خععوا عن الناس : بلغنا أن عمر بن اخلطاب قال: عن األوزاعي قال ،وروى أيض ا -2
 .(4)فإن يف املال العرية والواطئة واآلكلة! يف اخلرص
 .حمتاج ا هي النخلة يعريها صاحبها رجال   :كما قال أبو عبيد - والعرية
 .أن جيعل له مثرة عامها: عراءواإل

 .السابلة، مسوا بذلك لوطئهم بالد الثمار جمتازين: والواطئة
 .األرض اليت تطؤها األرجل: والوطية
 .(5)هم أرابب الثمر وأهلوهم ومن لصق هبم، فكان معهم: واآلكلة

أن عمر بن اخلطاب بعث أاب حثمة األنصاري على  ،عن بشري بن يسار ،وروى أيض ا -5
إذا وجدت القوم يف خنلهم قد خرفوا، فدع هلم ما أيكلون، ال  :ص أموال املسلمني، فقالخر 

 .(1)صخرصه عليهم
                                                 

 .صـ سبق صخرجيه (1)
 .يف إسناده ابن هليعة: العثمانية، وقال، طب  (4/722) ذكره يف نيل األوطار( 2)
 (.7251)األموال رواه أبو عبيد  (3)
 .األموال، املرج  السابق (4)
 .591ـاألموال ص (5)
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أيب حثمة أن مروان بعثه خارص ا للنخل، فخرص مال سعد بن أيب وعن سهل بن  -2
سعد سبعمائة وسق، وقال لوال أىن وجدت فيه أربعني عريش ا خلرصته تسعمائة وسق، ولكِن 

 .(2)قدر ما أيكلونتركت هلم 
 .وكان تلك العرش مظال ومساكن هلؤالء األكلة أايم الثمار، كما قال أبو عبيد

واحلديث األول قد صححه مجاعة من األئمة، وقد اعتضد حبديث جابر ومرسل 
وأحرصهم  ملسو هيلع هللا ىلصمكحول، وابآلاثر املذكورة عن الصحابة، وهم أعلم الناس هبدى رسول هللا 

ثالثة من الصحابة : حثمة وسهلأيب هذا فعل عمر بن اخلطاب و ): باعه، قال ابن حزمعلى ات
وقد دل ت هذه األحاديث واآلاثر على  .(3)(ال خمالف هلم يُعرف منهم مهنع هللا يضرحبضرة الصحابة 

 .وجوب الرفق أبرابب األموال والتخعيف عنهم، والرتك هلم، تقدير ا حلاجتهم وظروفهم
على اخلارص أن يرتك يف اخلرص الثلث أو الرب ، توسعة على أرابب ) (:يناملغ)قال يف 

األموال، ألهنم حيتاجون إىل األكل هم وأضيافهم، ويطعمون جرياهنم وأهلهم وأصدقاءهم 
وسؤاهلم ويكون يف الثمرة السقاطة، وينتاهبا الطري، وأيكل منها املارة، فلو استوىف الكل منهم 

سحاق، وحنوه قال الليث وأبو عبيد واملرج  يف تقدير املرتوك إىل أضر  هبم، وهبذا قال إ
ترك الرب ، فإن مل يرتك  الساعي ابجتهاده، فإن رأى األكلة كثري ا ترك الثلث، وإن كانوا قليال  

 .هلم اخلارص تيئ ا، فلهم األكل قدر ذلك، وال حيتسب عليهم به، ألنه حق هلم
رب املال إىل التصرف يف الثمرة، فأخرج خارص ا، جاز فإن مل خيرج اإلمام خارص ا، فاحتاج 

أن أيخذ بقدر ذلك وإن خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز، وحيتاط يف أال أيخذ أكثر مما له 
 .اهـ (4)(أخذه

ال ): (املغين)وما مل خيرص من الثمار والزروع، وترك ألمانة أهله، فقد قال فيه صاحب 
له، وال حيتسب عليهم، وسئل أمحد عما أيكل أرابب أبس أن أيكلوا منه ما جرت العادة أبك

                                                 

 .(5/158)احمللى  (1)
 .(5/420)احمللى  (2)
 .(5/420)احمللى  (3)
 .(170-4/108)املغين  (4)
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ال أبس به أن أيكل منه صاحبه ما حيتاج إليه، وذلك ألن العادة : الزروع من العريك، قال
 . (1)(جارية به، فأتبه ما أيكله أرابب الثمار من مثارهم

ا مل يراعى ما أيكل الرجل وصاحبه وجاره حى لو أكل مجيعه رطب  : وقال أبو يوسف ودمحم
 .جيب عليه تيء

وخالف مالك وأبو حنيعة يف ذلك، فلم يراي أن يرتك ألرابب الزرع والثمر تيء، حى 
 .(2)حسبا عليهم ما أكلوه أو أطعموه، قبل احلصاد واجلين

ا : العريبقال ابن  وساعدمها الثوري على أنه ال ُيرتك هلم تيء، وهذا يدل على أن مالك 
حثمة يف الرفق يف اخلرص وترك الثلث أو الرب ، أو مل أيب بن وسعيان مل يراعيا حديث سهل 

 .(3)يرايه
ال جيوز أن يعد على صاحب الزرع يف الزكاة ما أكل هو : وقال أبو دمحم بن حزم يف احمللى

ا أو سويق ا، قل  أو كثر، وال السنبل الذي يسقط فيأكله الطري أو املاتية أو أيخذه  وأهله فريك 
صد ق به حني احلصاد لكن ما صعى فزكاته عليه، برهان ذلك ما ذكران الضععاء، وال ما ت

قبل، أن الزكاة ال جتب إال حني إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك، فقد خرج قبل 
يعد  على كل : وجوب الصدقة فيه، وقال الشافعي والليث كذلك، وقال مالك وأبو حنيعة

 .ذلك
طاق، وقد يسقط من السنبل ما لو بقى ألمت مخسة هذا تكليف ما ال يُ ): قال أبو دمحم

لِ ُف اّللَُّ ن اْفس ا ِإالَّ ﴿: أوسق، وهذا ال ميكن ضبطه، وال املن  منه أصال ، هللا تعاىل يقول الا ُيكا
وأما التمر فُعر ض على اخلارص أن يرتك له ما أيكل هو وأهله : "قال. [492: البقرة] ﴾ُوْسعاهاا

 .(4)(كل ف عنه زكاة وهو قول الشافعي والليث بن سعدرطب ا على السعة، ال يُ 

                                                 

 .(170-4/108)املغين  (1)
 .(4/22) ، وبدائ  الصنائ 7بداية اجملتهد جـ: انظر (2)
 .(1/721) ترح الرتمذي (3)
 .(5/458)احمللى  (4)
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أيب حثمة، واآلاثر اليت ذكرانها عن عمر و أيب واستدل ابن حزم لذلك حبديث سهل بن 
 .حثمة وسهل من الصحابة

 .واختلف الذين تركوا العمل حبديث سهل هنا يف اإلجابة عنه
 .أرض خيرب وهي كان يف حالة خاصة: فمنهم من قال

معِن احلديث أن يرتك هلم الثلث أو الرب  من الُعشر الواجب، ليعرقوه : ن قالومنهم م
أبنعسهم على العقراء من أقارهبم وجرياهنم، ومن يعرفهم ويطلب منهم، فال حيتاج املالك أن 

 .عن الشافعي يوهذا التعسري مرو  ،يغرم ذلك مرة أخرى من ماله
أيكله أهله، وخيتلف ذلك ابختالف حال أن يرتك له خنلة أو خنالت : وله قول آخر قدمي

 .(1)الرجل يف كثرة عياله وقل تهم
أو مؤونة األرض، فيوض  ذلك  - أي نعقته - وأجاب بعضهم أبن املراد به مؤونة الزرع

 .وال حُيسب يف النصاب
واملتحصل من صحيح النظر أن يُعمل ابحلديث، وهو : (ترح الرتمذي)يف  العريبقال ابن 
وسيأي ذلك يف املبحث  .ولقد جربناه فوجدانه كذلك يف األغلب مما يؤكل رطب ا قدر املؤونة،

 .القادم
هو األخذ مبا دل  عليه حديث سهل وما عضده من أخبار وآاثر، وهو : والذي أختاره

الذي عمل به أمري املؤمنني عمر، وذهب إليه أمحد وإسحاق والليث والشافعي يف القدمي، 
 .وابن حزم
ا احلديث قد أعطاان مبدأ هام ا يف ابب الزكاة، وهو رعاية احلاجات املعقولة أن هذ واحلق

لصاحب املال وعائلته، وتقدير الظروف املخععة عنه ووضعها يف االعتبار، عند تقدير 
 .الواجب عليه

                                                 

، يا القدمي، نص عليه أيض ا يف البويطي، ونقله البيهقي عن نصه يف البويطهذ(: 4/450)قال النووي يف الروضة  (1)
 .والبيوع والقدمي
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وهو  (املال الذي جتب فيه الزكاة)وهذا يؤكد الشرط العام الذي ترحناه من قبل يف فصل 
 .(احلوائج األصلية العضل عن)ترط 

ورعاية الظروف الشخصية والعائلية للمكل ف اليت حرص عليها اإلسالم، أمر مل يعرفه 
 (َعنْي )التعكري والتشري  الضرييب إال يف وقت قريب، إذ كان املعروف هو فرض الضريبة على 

 .املال دون التعات إىل ظروف صاحبه وحاجاته وديونه
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 املبحث السابع
 ن والنفقات وتزكية الباقياقتطاع الديو 

 
ْين والنعقة من اخلارج ويزكهل يرف  قدر   الباقي؟ يالد 

ْين الذي يكون على رب الزرع والثمر فهو نوعان  :أما الد 
منه ما يكون ألجل النعقة على الزرع، كما إذا استدان يف مثن البذر والسماد أو أجرة 

 .العمال، وحنو ذلك من النعقات
 .جل نعقة صاحب الزرع على نعسه وأهلهومنه ما يكون أل

 فما احلكم يف كال الد يْنني؟
روى أبو عبيد يف األموال بسنده عن جابر بن زيد، قال يف الرجل يستدين فينعق على 

يقضى ما : يقضى ما أنعق على أرضه، وقال ابن عمر: قال ابن عباس: أهله وأرضه، قال
 .(1)أنعق على أرضه وأهله
ا استقرض، فيقضيه ويزك  ي ما يبدأ مب: قال ابن عمر: م يف اخلراج عنه قالورواه حيىي بن آد

 .(2)ييقضي ما أنعق على الثمرة مث يزك  ي ما بق: قال ابن عباس: ، وقاليبق
ْين الذي أنعقه على األرض والثمرة، وزكاة  فقد اتعق ابن عباس وابن عمر على قضاء الد 

ْين إذا كا  .ن على نعسه وأهلهالباقي فقط، واختلعا يف الد 
ال تؤخذ منه الزكاة : وكذلك روى أبو عبيد عن مكحول أنه قال يف صاحب الزرع املدين
 .(3)حى يقضى دينه، وما فضل بعد ذلك زك اه، إذا كان مما جتب فيه الزكاة

 .(1)وكذلك يرى عن عطاء وطاووس

                                                 

 .(7525)األموال رواه أبو عبيد  (1)
 .(2/429)الزكاة البيهقي يف إسناده صحيح، ورواه : ، وقال الشيخ أمحد تاكر يف تعليقه عليه724ـاخلراج ص (2)
 (7521) األموالرواه أبو عبيد يف  (3)
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 .(2)مكحولوقالت طائعة من أهل العراق مبثل ما جاء عن ابن عمر وعطاء وطاووس و 
كما روى ذلك حيىي بن  :سعيان الثوري: ومن فقهاء العراق الذين ذهبوا هذا املذهب

 .(3)آدم
من استدان ما أنعق على زرعه، واستدان : قال يف إحدامها: وعن أمحد بن حنبل روايتان

ما أنعق على أهله، احتسب ما أنعق على زرعه دون ما أنعق على أهله؛ ألنه من مؤونة الزرع 
 .(4)أن الد ْين كله مين  الزكاة: لرواية الثانيةوا

 .فهو يف الرواية األوىل وافق ابن عباس، ويف الثانية وافق ابن عمر
فعلى هذه الرواية حيسب كل َدْين عليه، مث خُيرج الُعشر مما بقى إن بلغ  (:املغين)قال يف 

، وإن مل يبلغ نصااب  فال ُعشر فيه، وذلك ألن الواجب زكا ة، فيمن  الد ْين وجوهبا، كزكاة نصااب 
األموال الباطنة، وألنه َدْين فيمن  وجوب الُعشر كاخلراج وما أنعق على زرعه، والعرق بينهما 

أن ما كان من مؤونة الزرع فاحلاصل يف مقابلته جيب صرفه إىل غريه، : على الرواية األوىل
 .(5)فكأنه مل حيصل

وافقه يف رف  كل الديون من اخلارج، وتزكية وقد رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر وَمن 
ْين، قال ا قد علم أنه على رب ) :الباقي، بشرط أن تثبت صحة الد  إذا كان الد ْين صحيح 

األرض فإنه ال صدقة عليه فيها، ولكنها تسقط عنه لَديْنه كما قال ابن عمر وطاووس وعطاء 
إمنا سن  أن  ملسو هيلع هللا ىلص، أال ترى أن رسول هللا ومكحول، وم  قوهلم أيض ا إنه موافق التباع الُسن ة

تؤخذ الصدقة من األغنياء، فرُتد  يف العقراء، وهذا الذي عليه َدْين حييط مباله وال مال له، هو 
من أهل الصدقة، فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها؟، أم كيف جيوز أن يكون غني ا 

                                                 

 .(7529) املرج  السابق (1)
 .(7550) نعس املرج  (2)
 .721اخلراج صـ (3)
 .(4/141)املغين  (4)
 .(4/141)املغين  (5)
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فقد استوجبها  - أحد األصناف الثمانية - من الغارمني فقري ا، يف حال واحدة؟ وم  هذا إنه
 .اهـ (1)(من جهتني

فهل يطرح مقداره  - وهو تلك الضريبة العقارية املعروضة على رقبة األرض - أما اخلراج
 من اخلارج ويزكى الباقي أم ال؟

نك ارف  َديْ : روى حيىي بن آدم عن سعيان بن سعيد الثوري أنه قال فيما أخرجت اخلراجية
 . (2)وخراجك، فإن بلغ مخسة أوسق بعد ذلك، فزكها

كتب عمر بن عبد العزيز إىل عبد هللا بن : عبلة قالأيب وروى أبو عبيد عن إبراهيم بن 
عامله على فلسطني، فيمن كانت يف يده أرض جبزيتها من  - عوفأيب أو ابن  - عوف

واملراد جبزية األرض هنا  .(3)د اجلزيةأن يقبض جزيتها، مث أيخذ منها زكاة ما بقى بع: املسلمني
 .(اخلراج)

، وكان  فعمر وسعيان يععيان ما يقابل اخلراج من الزكاة، ويزكيان الباقي فقط إن بلغ نصااب 
 .عمر من أئمة اهلدى

أبن اخلراج من مؤونة األرض، فيمن   (املغين)وإىل حنو هذا ذهب أمحد، واستدل له يف 
ب إليه ابن عباس وابن عمر من قضاء ما أنعق على الزرع وجوب الزكاة يف قدره، كما ذه

 .(4)وتزكية الباقي
وينبغي أن يقاس على اخلراج أجرة األرض على الزارع املستأجر، فإن مجهور العقهاء عد وا 

سألُت تريك ا : اخلراج مبنزلة أجرة األرض، وقد روى عن تريك حنو ذلك، قال حيىي بن آدم
يعزل : ضاء من أرض الُعشر، بطعام مسمى، فزرعها طعام ا، قالعن الرجل يستأجر أرض ا بي

كما يعزل ما عليه من : الُعشر أو نصف الُعشر، مث قال: ما عليه من الطعام مث يزك  ى ما بقى
ْين، مث يزك  ى ما بقى من ماله  .(5)الد 

                                                 

 .270ـاألموال ص (1)
 .721ـاخلراج ص (2)
 .(412)األموال رواه أبو عبيد يف  (3)
 .(4/141)املغين  (4)
 .727ـاخلراج ص (5)
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ا ينعقه بقى أن نعرف حكم النعقة على الزرع والثمر إذا مل تكن َديـْن ا وال خراج ا، مثل م
هل ترف  هذه : من ماله هو على البذر والسماد واحلرث والري والتنقية واحلصاد وغري ذلك

أعِن القدر املقابل هلا من احملصول ويزك  ى الباقي، كما اخرتانه يف رف   - النعقات والتكاليف
 ما يقابل الد ْين واخلراج؟ أم جتب الزكاة يف مجي  احملصول؟

أن يعد الذي له الزرع والثمر ما أنعق يف حرث أو حصاد أو مج   ال جيوز: قال ابن حزم
أو جذاذ أو حعر أو غري ذلك، فيسقطه من الزكاة،  - أو تسميد ابلزبل - أو درس أو تزبيل

وسواء تداين يف ذلك أو مل يتداين، أتت النعقة على مجي  قيمة الزرع أو الثمر أو مل أتت، 
 .وهذا مكان قد اختلف السلف فيه

ذكر ابن حزم بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر يف الرجل ينعق على  مث
 .يرف  النعقة، ويزكى الباقي: يزكيها وقال اآلخر: مثرته، فقال أحدمها

، وإال فال، يمقدار ما فيه الزكاة زك يإن بقأنه يسقط مما أصاب النعقة، ف: وعن عطاء
إسقاط حق أوجبه هللا تعاىل بغري نص قرآن وال ُسن ة  ورد ابن حزم على هذا القول أبنه ال جيوز

 .ـاه (1)حنيعة وأصحابناأيب وهذا قول مالك والشافعي و : اثبتة قال
واألثر الذي رواه ابن حزم هنا عن ابن عباس وابن عمر يعيد أن أحدمها يقول برف  النعقة 

: عبيدأيب اية حيىي بن آدم و وتزكية الباقي، واآلخر خيالعه يف ذلك، وقد ذكرانه قريب ا، من رو 
 يهله، وأن ابن عباس أفى أبنه يقضأهنما سئال عما يستدينه الرجل فينعق على مثرته وعلى أ

، وأن ابن عمر وافقه على ذلك، وزاد عليه قضاء ما أنعق يما بق يما أنعق على الثمرة مث يزك
 .على نعسه وأهله

الزارع على زرعه ومثرته استسالف ا  فهذه العتوى من الصحابيني اجلليلني فيما أنعقه
واستدانة، أما ما أنعقه من ماله دون استسالف، فقد سكتا عنه، إال على رواية ابن حزم 

 .املذكورة هنا
وأصرح وأمشل ما ورد عن السلف يف رف  ما يقابل النعقة واملؤونة من اخلارج، وتزكية 

مذهب عطاء الذي ذكره ابن حزم، ورواه الباقي، سواء أكانت النعقة َديـْن ا أم غري َدْين هو 
                                                 

 .(5/459)احمللى  (1)
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ارف  : األرض أزرعها، فقال: حيىي بن آدم عن إمساعيل بن عبد امللك، قال قلُت لعطاء
 . (1)ينعقتك، وزك   ما بق
اختلف قول علمائنا، هل حتط : يف ترح الرتمذي هلذه املسألة فقال العريبوتعرض ابن 

 أو تكون مؤونة املال وخدمته - أي يف الصايف - ةاملؤونة من املال املزكى، وحينئذ جتب الزكا
أي من إمجايل  - يف حصه رب املال، وتؤخذ الزكاة من الرأس - حى يصري حاصال   -

احلاصل؟ فذهب إىل أنه الصحيح أن حتط وترف  من احلاصل، وأن الباقي هو الذي يؤخذ 
، وأن الثلث أو الرب  يعادل "لث أو الرب دعوا الث: "ملسو هيلع هللا ىلصُعشره، واستدل لذلك حبديث النيب 

قدر املؤونة تقريب ا، فإذا حسب ما أيكله رطب ا، وما ينعقه من املؤونة صخلص الباقي ثالثة أرابع، 
 . (2)ولقد جربناه فوجدانه كذلك يف األغلب: أو ثلثني، قال

ديث به، وبني أنه ال جيم  بني ترك الثلث أو الرب  الذي جاء احل: ومعِن كالم ابن العريب
حط املؤن والنعقات وطرح قدرها من احلاصل، فإهنا داخلة يف الثلث أو الرب  املرتوك غالب ا، 

أهنا إذا زادت عن الثلث حتط أيض ا، وأن ذلك يُعمل به يف كل زرع ومثر، : ومقتضى كالمه
 .سواء أكان خيرص أم ال

لواجب لتعاوت املؤونة، فلو أبن الشارع حكم بتعاوت ا: ورد  ابن اهلمام على هذا الرأي
ا، وهو الُعشر دائم ا يف الباقي؛ ألنه مل ينزل إىل نصعه إال  رفعت املؤونة كان الواجب واحد 
ا الُعشر، لكن  املؤونة، والعرض أن الباقي بعد رف  قدر املؤنة ال مؤنة فيه، فكان الواجب دائم 

ونة، فعلمنا أنه مل يعترب ترع ا الواجب قد تعاوت ترع ا، مرة الُعشر ومرة نصعه، بسبب املؤ 
 .اهـ (3)أصال   - وهو القدر املساوي للمؤونة - عدم ُعشر بعض اخلارج

الذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتعاوت الواجب يف اخلارج بناء على تعاوت املشقة 
واجلهد املبذول يف سقي األرض، فقد كان ذلك أبرز ما تتعاوت به األراضي الزراعية، أما 

ت األخرى فلم أيت نص ابعتبارها وال إبلغائها، ولكن األتبه بروح الشريعة إسقاط النعقا
 :الزكاة، عما يقابل املؤونة من اخلارج، والذي يؤيد هذا أمران

                                                 

 .، كالمها يف الزكاة(2/729)البيهقي ، و (70781)تيبة رواه ابن أيب  (1)
 .(1/721) ترح الرتمذي (2)
 .(8-4/9) فتح القدير (3)
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أن للكلعة واملؤونة أتثري ا يف نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما يف سقي : األول
كما يف األنعام املعلوفة   د متن  الوجوب أصال  آبلة، جعل الشارع فيه نصف الُعشر فقط، وق

 .أكثر العام، فال عجب أن تؤثر يف إسقاط ما يقابلها من اخلارج من األرض
أن حقيقة النماء هو الزايدة، وال يعد املال زايدة وكسب ا إذا كان أنعق مثله يف : الثاين

سلم له بعوض، فكأنه  إن قدر املؤونة مبنزلة ما: احلصول عليه، وهلذا قال بعض العقهاء
 .اترتاه، وهذا صحيح

هذا على أال حتسب يف ذلك نعقات الري اليت أنزل الشارع الواجب يف مقابلها من الُعشر 
 .إىل نصعه

فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطري من القطن تساوى مائيت جنيه، وقد أنعق 
( أي ما يعادل ثالثة قناطري)ا م  الضريبة العقارية، مبلغ ستني جنيه   - يف غري الري - عليها

فإنه خيرج الزكاة عن سبعة قناطري فقط، فإذا كانت سقيت سيح ا فعيها الُعشر أو آبلة فنصف 
 .وهللا أعلم. الُعشر

****
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 املبحث الثامن
 زكاة األرض املستأجرة

 
 :الزكاة على املالك إذا زرعها

رع، وهذا أمر حممود ترع ا، مالك األرض إما أن يزرعها بنعسه، إن كان من أهل الز  -7
 .ُعشر أو نصف الُعشر عليه؛ ألن األرض أرضه والزرع زرعه - فزكاة ما خيرج منها حينئذ

 :الزكاة ِف إعارة األرض على املستعري
وإما أن يعريها لغريه من أهل الزراعة يزرعها ويستعيد منها، بدون مقابل، وهذا أمر  -4

هنا على الزارع الذي منح األرض وانتع  هبا بغري أجرة  فالزكاة .(1)محده اإلسالم وحث عليه
 . (2)وال كراء

 :املالك والشريك ِف املزارعة يشرتكان ِف الزكاة
حسب  - وإما أن يزارع عليها مزارعة صحيحة برب  ما خيرج منها أو ثلثه أو نصعه -1

و كان له زرع كل واحد من الطرفني يف حصته إذا بلغت النصاب، أ  على فالزكاة - اتعاقهما
 .آخر إذا ضم إليها بلغت نصااب  

وإن بلغت حصة أحدمها النصاب دون صاحبه، فعلى من بلغت حصته النصاب زكاهتا 
وال تيء على اآلخر؛ ألنه مالك ملا دون النصاب فال يعد غني ا ترع ا، والزكاة إمنا تؤخذ من 

هنما يعامالن معاملة أ - كما نقلت رواية عن أمحد - األغنياء، وقد جاء عن الشافعي

                                                 

ومن السلف  ."من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه: "ويف هاتني الطريقتني جاءت األحاديث الصحيحة (1)
مر مث نسخ، ويرى ابن عباس أن األمر هنا للندب من رأى ذلك واجب ا، ومنهم من رأى أنه كان واجب ا يف أول األ

 .الطبعة الرابعة ،448، 449ـص (احلالل واحلرام)كتابنا : انظر -واالستحباب ال للوجوب 
 .(4/149)املغين  (2)
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تخص واحد فيلزمهما الُعشر، إذا بلغ الزرع مجيعه مخسة أوسق، وخيرج كل واحد منهما ُعشر 
 . (1)نصيبه

 الزكاة على املالك أم املستأجر؟
كما أجاز ذلك مجهور العقهاء فمن  - وإما أن يؤجرها ابلنقود أو بشيء معلوم -2

ذي ميلك رقبتها، وينتع  مبا يتقاضاه من إجيارها؟ الذي يدف  الُعشر أو نصعه؟ مالك األرض ال
 أم املستأجر الذي ينتع  بزراعتها فعال ، وصخرج له احلب والثمر؟

 :حنيفةأيب مذهب 
أن الُعشر حق األرض النامية ال : الُعشر على املالك بناء على أصل عنده: قال أبو حنيعة

وألن  .(2)ونة األرض فأتبه اخلراجحق الزرع، واألرض هنا أرض املالك، وألن الُعشر من مؤ 
ابإلجارة فكانت األجرة مقصودة كالثمر، فكان النماء  ىابلزراعة، تستنم ىاألرض كما تستنم

 .(3)له معِن، م  متتعه بنعمة امللك، فكان أوىل ابإلجياب عليه
 .(4)وروى ذلك عن إبراهيم النخعي

 :مذهب اجلمهور
ألن الُعشر حق الزرع ال حق : املستأجروذهب مجهور العقهاء إىل أن الُعشر على 

 األرض، واملالك مل خيرج له حب وال مثر، فكيف يزكى زرع ا ال ميلكه بل هو لغريه؟
 :سبب االختالف

هل الُعشر حق األرض أو حق الزرع؟ أو حق : والسبب يف اختالفهم: قال ابن رتد
 .يقة حق جمموعهماإنه حق جملموعهما، وهو يف احلق: جمموعهما؟ إال أنه مل يقل أحد

فلما كان عندهم أنه حق األمرين اختلعوا يف أيهما أوىل أن ينسب إىل املوض  الذي فيه 
 .وهو كون الزرع واألرض ملالك واحد - االتعاق

                                                 

 .(4/149)املغين  (1)
 .(4/149)املغين  (2)
 .(4/9) فتح القدير (3)
معروف وهو مرتوك، كما هو  -ن طريق احلسن بن عمارة طب  السلعية رواه م ،714ـاخلراج ليحىي بن آدم ص (4)

 .معروف
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 .فذهب اجلمهور إىل أنه للشيء الذي جتب فيه الزكاة، وهو احلب
 .(1)وذهب أبو حنيعة إىل أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو األرض

                                                 

 .(7/418) بداية اجملتهد (1)
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 :ترجيح وتفصيل
: الزرع فكان على مالكه، قاليف  رأي اجلمهور أبن الُعشر واجب (املغين)رجح صاحب 

إنه من مؤونة األرض؛ ألنه لو كان من مؤونتها لوجب فيها وإن مل تزرع  : وال يصح قوهلم)
كاخلراج، ولوجب على الذمي كاخلراج ولتقدر بقدر األرض ال بقدر الزرع ولوجب صرفه إىل 

 . (1)(مصارف العيء دون مصرف الزكاة
ال فرق بني ما تنبته األرض اململوكة واألرض املكرتاة ): (الشرح الكبري)وقال الرافعي يف 

ستأجرة)
ُ
الُعشر واألجرة، كما لو اكرتى حانوات   يوجوب الُعشر، وجيتم  على املكرت  يف( امل

 . (2)(للتجارة جتب عليه األجرة وزكاة التجارة مجيع ا
لدى التاجر من  ية التجارة جتب يف كل حول فيما بقذا التشبيه غري مسلم؛ فإن زكاوه

بعد أن يكون قد دف  يف أثناء احلول أجرة حانوته وغريها من األجور  - رأس مال انم
ما  يا عليه يطرحه مما يف يديه مث يزكوالنعقات، ولو كان عليه أجرة سنة أو أتهر لكانت دين  

ع فال يعترب هلا حول، بل جتب عند احلصاد، فليس مبمكن دف  األجرة من ، أما زكاة الزر يبق
 .الزرع قبل الزكاة كما هو الشأن يف أجرة احلانوت

هلذا قد يبدو من اإلجحاف ابملستأجر أن يبذل يف األرض جهده وعرقه، مث يدف  أجرهتا 
وال يطالب  مث يطالب بعد ذلك ابلعشر على حني يتسلم مالك األرض أجرته خالصة سائغة

 .إال أن حيول احلول على األجرة أو بعضها ،بشيء
كل فيما استعاده، فال يععى املستأجر إععاء  كلي ا : إن العدل أن يشرتك الطرفان يف الزكاة

كما ذهب أبو حنيعة، وال يععى املالك إععاء  كلي ا وجيعل عبء الزكاة   ،من وجوب الزكاة
 .ركما ذهب اجلمهو  - كلها على املستأجر

إىل أن الواجب يف األرض املزروعة ليس حق  - بعقله العلسعي - ولقد انتبه ابن رتد
 .األرض وحدها، وال حق الزرع فقط، ولكنه حق جمموعهما

                                                 

 .(4/149)املغين  (1)
 .(5/522)اجملموع ترح الرافعي الكبري م   (2)
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أن يشرتك صاحب األرض وصاحب الزرع فيما جيب من الُعشر أو نصعه، : ومعِن هذا
 .هو الراجح فيما أرى وهذا

 وعلى أي أساس يقوم ذلك؟ ولكن كيف يشرتكان يف أداء الواجب
لقد اخرتان مذهب القائلني أبن الزكاة يف صاىف الري  من الزرع، وأن الديون واخلراج 

 .إن بلغ نصااب   يما بق يف  ما يوازيها من احملصول مث يزكونعقات الزراعة والبذر ير 
كاخلراج فيجب أن تعد دين ا على  وهي وأجرة األرض بال تك من نعقات الزرع،

مث خيرج الُعشر  - م  ابقي الديون والنعقات - أجر، فيقتط  من اخلارج ما يقابل األجرةاملست
 .أو نصعه من الباقي إذا بلغ النصاب

عشرة  (70)عشرين جنيه ا مثال ، وأخرجت من القمح  (40)فإذا كان إجيار األرض 
 (50=  5×  70)أرادب، وكان اإلردب يساوى مخسة جنيهات فيكون مقدار اخلارج 

 .أرادب فقط، واألربعة األخرى ُتطرح مقابل اإلجيار (2)فإنه خيرج عن  ،جنيه ا
أربعة  (2)أرادب، لكان الباقي  (2)أي ما يوازي مثن  ،جنيه ا (10)ولو كان اإلجيار 

 .وهو دون النصاب فال زكاة فيه - كيلة  (29) – أرادب
من الزرع والثمر، فإنه ملك أما مالك األرض فليس عليه أن خُيرج الُعشر أو نصف الُعشر 

 .من الزرع وهو األجرة اليت يقبضها أن يزكى ما دف  إليه بدال   - فيما نرى - لغريه وإمنا عليه
لكان عليه أن خيرج زكاة حصته من  أنه لو زارع عليها بنصف ما خيرج منها مثال  : وذلك

، في  .رض أيض ااأل يخرج الُعشر أو نصف الُعشر حسب سقاحملصول إذا بلغ نصااب 
 - يف املزراعة اليت هي مقابل نصف اخلارج مثال   - وهناك كذلك خُيرج املالك زكاة األجرة

ُعشر ا أو نصف ُعشر حسب سقي األرض املستأجرة وهذا بشرط أن تبلغ قيمة نصاب من 
أخرجه ( ضريبة على األرض)الزرع القائم ابألرض ألهنا بدل عنه، فإن كان عليه َدْين أو خراج 

ْين واخلراج ما يعتقر إليه يف حوائجه األصلية، كالقوت له من  األجرة وزكى ما بقى، ومثل الد 
 .ولعائلته وامللبس واملسكن والعالج



 380 

فإن احملتاج إليه يف هذا كاملعدوم، وهلذا تب هه العقهاء ابملاء احملتاج إليه للشرب يف جواز 
 .التيمم م  وجوده، ألنه اعترب كأن مل يكن

اه يكون كل من مالك األرض وزارعها املستأجر قد اترتكا يف زكاهتا مبا يوافق ومبا قلن
 .العدل املنشود، ويناسب ما انتع  به منها

ا من  - من زرع حصده ومثر اجتناه - فاملستأجر يؤدى زكاة ما أخرج هللا له منها
 
سامل

ْين واألجرة ونعقات الزرع  .الد 
ن أجرة عادت عليه من األرض خالصة سائغة ساملة واملالك يؤدى زكاة ما يسر هللا له م

 .من الد ْين وضريبة األرض وحنوها
وهو ما يقابل األجرة من احملصول والذي  - فاجلزء الذي طرح من نصيب املستأجر الزارع

دخل يف نصيب املالك وأدى عنه الزكاة الواجبة وهو أحق هبا وأوىل أبدائها  - أععى من زكاته
 .هذا القدرمن املستأجر يف 

وهبذه املسامهة العادلة من املالك واملستأجر نكون قد أخذان أبحسن ما قال أبو حنيعة 
ما هو أحق به وما  - املالك والزارع - وأحسن ما قال اجلمهور، وأوجبنا على كل من الطرفني

كى هو مالك له، م  تعادى ازدواج الزكاة الواجبة، وتكررها يف مال واحد، فإن القدر الذي ز 
 .عنه املالك قد طرح ما يعادله من نصيب املستأجر

رجل ميلك عشرة أفدنة أجرها ليزرعها أرز ا مثال ، وكانت أجرة العدان : ونوضح ذلك مبثال
مائة إردب من األرز، الذي يقدر مثن اإلردب منه  (700)جنيه ا، فأخرجت األرض  (40)
 أربعة جنيهات، فكيف خيرجان الزكاة؟ (2)بـ

=  2×  50)مخسون إرداب   (50)تأجر فيطرح من اخلارج ما يساوى اإلجيار وهو أما املس
جنيه، وإذا كان قد أنعق على زرعه يف البذر  (400=  40×  70)جنيه وهو إجيار  (400

يكون الصايف املتبقي له  ،أرادب (70)أي ما يعادل  ،أربعني جنبه ا أخرى (20)والسماد 
، فإذا كان الواجب  (20) وأما  ،إردبني (4)فهو خيرج عنها  عليه نصف العشر مثال  إرداب 

املالك فيخرج زكاة اجلنيهات املائتني اليت قبضها، فإن كان عليه خراج أو ضريبة تساوى 
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ا، فعليه إذن نصف عشرها أي  (720)= أربعني جنيه ا، ويكون الباقي له  (20)  (9)جنيه 
 .مثانية جنيهات

ومل يقبله كثري من علماء األزهر آنذاك، ( م7821ـ ه7191)كتبت هذا الرأي منذ سنة 
لقد ): ألستاذان الشيخ أبو زهرة قوله (تنظيم اإلسالم للمجتم )وقد قرأت أخري ا يف كتاب 

أن تؤخذ من املالك واملستأجر، فيؤخذ : اقرتح بعض علماء هذا العصر يف مشروع قانون للزكاة
بعد أخذ الضرائب ابلنسبة للمالك، وبعد  من كل واحد منهما زكاة عما يصل إليه صافي ا،

  .(1)(تكليعات الزرع ابلنسبة للمستأجر
 .وهذا حبمد هللا نعس ما رجحته وانتهيت إليه

                                                 

 .758ـص (1)
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 املبحث التاسع
 العشر واخلراج

 
أال تكون األرض خراجية، فإذا  : اترتط احلنعية لوجوب الُعشر أو نصعه يف الزروع والثمار

ها إال ما فُرض على رقبتها من خراج سنوي معلوم، وهو كانت األرض خراجية مل جيب في
أعِن  - ، وأما الزكاة يف اخلارج من األرض(ضريبة األمالك العقارية)تبيه مبا يسمى اآلن 

 .فليس بواجب يف هذه احلال عند احلنعية - الُعشر أو نصعه
خراجية، وخالعهم مجهور العقهاء، وأوجبوا الُعشر يف كل أرض سواء أكانت ُعشرية أم 

وهلذا كان مما ال بد منه يف هذا املبحث بيان األرض الُعشرية ما هي، واألرض اخلراجية ما 
 .هي، وأن نعرف منشأ اخلالف بني العريقني، مث نعرض أدلة كل منهما، ونرجح ما نراه راجح ا

 فمى تكون األرض ُعشرية؟ ومى تكون خراجية؟
 :األرض الُعشرية

  :(األموال)حد أنواع ذكرها أبو عبيد يف تكون األرض ُعشرية من أ
كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقاهبا، كاملدينة، والطائف، واليمن،   :أحدها)

عليهم  ن  مَ  ملسو هيلع هللا ىلصوالبحرين، وكذلك مكة، إال أهنا كانت افتتحت بعد القتال، ولكن رسول هللا 
م، فلما خلصت هلم أمواهلم، مث أسلموا بعد ذلك،  فلم يعرض هلم يف أنعسهم، ومل يغنم أمواهل

 .كان إسالمهم على ما يف أيديهم، فلحقت أرضوهم ابلُعشرية
أي فتحت بعد حرب وقتال بني أصحاهبا وبني )كل أرض أخذت عنوة   :والنوع الثاين

سها، ، مث إن اإلمام مل ير أن جيعلها فيئ ا موقوف ا، ولكنه رأى أن جيعلها غنيمة فخم(املسلمني
وكانت )أبرض خيرب  ملسو هيلع هللا ىلصكععل رسول هللا   ،وقسم أربعة أمخاسها بني الذين افتتحوها خاصة

ا لليهود قبل قتاهلم ، فهذا أيض ا ملك أمياهنم ليس فيها غري الُعشر، وكذلك الثغور كلها (م لك 
 .ك وتعاىلإذا قسمت بني الذين افتتحوها خاصة، وعزل عنها اخلمس ملن مسى هللا تبار 
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 ال رب هلا وال عامر، أقطعها اإلمام رجال  ( قدمية)كل أرض عادية   :والنوع الثالث
واخللعاء بعده، فيما أقطعوا من بالد  ملسو هيلع هللا ىلصإقطاع ا، من جزيرة العرب أو غريها، كععل رسول هللا 

 .اليمن واليمامة والبصرة وما أتبهها
رجل من املسلمني فأحياها ابملاء ( استحياها)جها كل أرض ميتة استخر   :والنوع الرابع

 .والنبات
فهذه األرضون اليت جاءت فيها السنة ابلُعشر أو نصف الُعشر، وكلها موجودة يف 

ا  .األحاديث، فما أخرج هللا تبارك وتعاىل من هذه فهي صدقة إذا بلغت مخسة أوسق فصاعد 
وتعاىل يف سورة براءة من أهل الصدقة توض  يف األصناف الثمانية اليت ذكرها هللا تبارك 

 .(1)(خاصة هلم دون الناس
 :أنواع األرض اخلراجية ومنشؤها

وما سوى هذه البالد، فال صخلوا من أن تكون أرض عنوة صريت فيئ ا   :قال أبو عبيد
سوى  - واألهواز وفارس وكرمان وأصبهان والري وأرض الشام( سواد العراق)كأرض السواد 

 .واملغربومصر  - مدهنا
جنران وأيلة وأذرح ودومة اجلندل وفدك، وما أتبهها مما : أو تكون أرض صلح مثل

ا، أو فعلته األئمة بعده، كبالد اجلزيرة وبعض بالد أرمينية، وكثري  ملسو هيلع هللا ىلصصاحلهم رسول هللا  صلح 
 .من كوز خراسان

، تكوانن عام ا للناس يف الصلح والعنوة اليت تصري فيئ ا: فهذان النوعان من األرضني
 . اهـ (2)األعطية وأرزاق الذرية، وما ينوب اإلمام من أمور العامة

يعِن أن ما يؤخذ عنهما من خراج يوض  يف ميزانية الدولة العامة ويصرف منها على 
 .اجليش والرواتب وحنوها، ويف املصاحل العامة لألمة كلها يف جانب اإلنتاج أو اخلدمات

                                                 

 .275-274ـاألموال ص (1)
 .275ـاألموال ص (2)
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األرض اليت حارب أهلها املسلمني ومل يعقدوا معهم : د مبا فتح عنوةويقصد أبو عبي
صلح ا، بل حكم بينهم وبني املسلمني السيف وحده، فهذه األرض لإلسالم فيها سياسة 

ووضح تطبيقها يف عهد عمر بن  .(2)ملسو هيلع هللا ىلصوبدأ بتنعيذها الرسول . (1)خاصة، أومأ إليها القرآن
السياسة نقل ملكية رقبة هذه األرض من األفراد املالكني إىل جمموع اخلطاب، وملخص هذه 

األمة اإلسالمية كلها يف سائر األجيال؛ فليس ملكها لشخص أو أتخاص بل هي 
للمسلمني مجيع ا، وذلك ملا مللكية األرض من أمهية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وجيب أن 

ا، صختص فيه األسر نذكر أن توزي  تلك األراضي يف عصور اجلاهل
 
ية كان يف غالبه توزيع ا ظامل

احلاكمة ومن يلوذ هبا من اإلقطاعيني وأمثاهلم بصعوة األرض، ويعيش العالحون فيها رقيق ا أو  
 .كالرقيق

وقد عرب العقهاء عن حكم اإلسالم فيها أبهنا تصري وقع ا للمسلمني، يضرب عليها خراج 
حسب طاقة األرض يكون أجرة هلا، وتقر يف أيدي ويقدر  - معلوم يؤخذ منها يف كل عام

أرابهبا ما داموا يؤدون خراجها، سواء أكانوا مسلمني أم من أهل الذمة وال يسقط خراجها 
 . (3)إبسالم أرابهبا وال ابنتقاهلا إىل مسلم؛ ألنه مبنزلة أجرهتا

ومل يستجب لبالل  مبا افتتح يف عهده من أرض العراق والشام، هنع هللا يضرهذا ما صنعه عمر 
 أىبومن معه، الذين سألوه أن يقسم األرض على العاحتني، كما تقسم بينهم غنيمة العسكر، ف

ماا أافااءا اّللَُّ عالاى راُسوِلِه ِمْن أاْهِل اْلُقراى فاِللَِّه ﴿: عمر عليهم وتال عليهم آايت سورة احلشر
ْلماسااِكِي وااْبِن السَِّبيِل كاْي الا ياُكونا ُدولاة  ب اْيا اأْلاْغِنيااِء واِللرَُّسوِل واِلِذي اْلُقْرَبا وااْلي اتااماى واا

رِِهْم واأاْموااِلِِمْ ﴿: مث قال تعاىل ﴾ِمْنُكمْ   :مث قال ،﴾لِْلُفقارااِء اْلُمهااِجرِينا الَِّذينا ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَيا
مياانا ِمْن ق اْبلِ ﴿ واالَِّذينا ﴿: مث قال ﴾ِهْم َيُِبُّونا ماْن هااجارا ِإلاْيِهمْ واالَِّذينا ت اب اوَُّءوا الدَّارا وااإْلِ

مياانِ  ب اُقونا اِبإْلِ ْخواانِناا الَِّذينا سا  - 1 :احلشر] ﴾جااُءوا ِمْن ب اْعِدِهْم ي اُقوُلونا راب َّناا اْغِفْر لاناا واإِلِ

70]. 
                                                 

واليت استدل هبا سيدان عمر على وقف رقبة األرض اليت ذكر فيها تقسيم العيء، ( 77 - 1)يف آايت سورة احلشر (1)
 .ألجيال املسلمني مجيع ا

حيث قسم نصف أرض خيرب على العاحتني، ووقف نصعها اآلخر ملا ينويه من أمر املسلمني كما دلت على ذلك  (2)
 .بعض الرواايت

 .(4/172)املغين  (3)
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ه مل يبق ملن ، فلو قسمتالعيءقد أترك هللا الذين أيتون من بعدكم يف هذا : قال عمر
 . (1)بعدكم تيء ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا العيء ودمه يف وجهه

 .أراق ماء وجهه: أن كرامته مصونة؛ إذ يقال ملن يسأل الناس ،(دمه يف وجهه): ومعِن
وقد نبهت اآلية الكرمية على حكمة توزي  هذا العيء على الطبقات الضعيعة احملتاجة 

فسبق هبذا املبدأ ما اندى  ،﴾كاْي الا ياُكونا ُدولاة  ب اْيا اأْلاْغِنيااِء ِمْنُكمْ ﴿: ة الرائعةهبذه الكلم
دعاة العدالة االجتماعية وقررت اآلايت توزي  عائد العيء توزيع ا  - بعد قرون طويلة - به

رين الذين عادال ، ال زال غرة يف جبني اإلنسانية، فجعلت نصيب ا فيه للجيل احلاضر من املهاج
ربنا هللا، ومن األنصار : أخرجوا من دايرهم وأمواهلم وصودرت ملكياهتم بغري حق إال أن يقولوا

الذين فتحوا صدورهم ودورهم إلخواهنم املهاجرين فآووا ونصروا، وآثروا على أنعسهم ولو كان 
 .هبم خصاصة

: ن بقولهأخرى، عرب عنهم القرآ وأتركت م  هذا اجليل الذي بذل وضحى أجياال  
مياانِ ﴿ ب اُقونا اِبإْلِ ْخواانِناا الَِّذينا سا : احلشر] ﴾واالَِّذينا جااُءوا ِمْن ب اْعِدِهْم ي اُقوُلونا راب َّناا اْغِفْر لاناا واإِلِ

70]. 
وهبذا علمتنا اآلايت الكرمية أن األمة كلها وحدة متكاملة على اختالف األمكنة، وامتداد 

ا خلري آخرها، ويغرس حلقات متماسكة، يعمل أوهل - صورعلى مر الع - األزمنة، وأهنا
خلعها، مث أيي اآلخر فيكمل ما بدأه األول، ويعخر األحعاد مبا فعله األجداد،  سلعها ليجين

 .ويستغعر الالحق للسابق، وال يلعن آخر األمة أوهلا
احلاضر  وهبذا التوزي  العادل تعادى اإلسالم خطأ الرأمسالية اليت تؤثر مصلحة اجليل

ما وراءه من األجيال، كما جتنب خطأ الشيوعية اليت تتطرف   - يف الغالب - ومنععته، مغعلة
 .التضحية جبيل أو أجيال قائمة، يف سبيل أجيال مل تطرق بعد أبواب احلياة كثري ا إىل حد   

حني هم بقسمة األرض أول  - وهلذا قال العقيه اجلليل معاذ بن جبل ألمري املؤمنني عمر
إنك إن قسمتها اليوم صار الري  العظيم يف : إذن ليكونن ما تكره !وهللا: األمر على العاحتني

مث أيي بعدهم قوم يسدون من ! !أيدي القوم مث يبيدون فيصري ذلك إىل الرجل الواحد واملرأة
                                                 

 .42 - 41ـاخلراج أليب يوسف ص (1)
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فصار عمر إىل قول : قال .اإلسالم سدا، وهم ال جيدون تيئ ا فانظر أمر ا يس  أوهلم وآخرهم
 .(1)معاذ

تريدون أن أيي : ومن هنا قال عمر لبالل وغريه ممن عارض وقف األرض على األمة كلها
 !؟(2)آخر الناس ليس هلم تيء

ومل نعلم تيئ ا مما فتح عنوة قسم بني املسلمني إال خيرب، فإن رسول هللا ): (املغين)قال يف 
ال خراج عليه، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه ( يعِن مالكه)قسم نصعها فصار ذلك ألهله  ملسو هيلع هللا ىلص

عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغريها، مل يقسم منه 
 .(3)(تيء

 :شراء األرض اخلراجية وبيعها
أن األرض اخلراجية ال جيوز تراؤها  - ومنهم مالك والشافعي وأمحد - أكثر أهل العلم
وقد اترتى  -  لعتبة بن فرقدز بيعها، كسائر الوقوف، وقال هنع هللا يضرفلم جيألهنا أرض موقوفة، 

هؤالء : من أرابهبا، فلما اجتم  املهاجرين واألنصار، قال: ممن اترتيتها؟ قال: أرض ا منها
قال فارددها على من اترتيتها منه، وخذ  .ال: قال! أرابهبا، فهل اترتيت منهم تيئ ا؟

 .(4)مالك
أن : ملا روى !إذا أقر اإلمام أهل العنوة يف أرضهم توارثوها وتبايعوها: لعلماءوقال بعض ا

 .يعِن خراجها (6)أرض ا على أن يكعيه جزيتها (5)ابن مسعود اترتى من دهقان
ألنه استخالص لألرض من أهل الذمة،  !وبعضهم مل جيز البي  وإمنا أجاز الشراء فقط

 .(7)فيقوم فيها مقام من كانت يف يده

                                                 

 .(754)موال األرواه أبو عبيد يف  (1)
 .17ـاألموال ص (2)
 .(4/172)املغين  (3)
 .(4/947)السابق املرج   (4)
 .رئيس اإلقليم: كلمة فارسية من معانيها: الدهقان (5)
 .(4/140)املغين  (6)
 .املرج  السابق (7)
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ى ما كانت عليه يف وإذا قلنا بصحة الشراء، فإهنا تكون يف يد املشرتى عل: قال ابن قدامة
بعوض،  يا نقل اليد من البائ  إىل املشرت خراجها، ويكون معِن الشراء ههن ييد البائ  يؤد

يكون اكرتاء ال اترتاء، وينبغي أن  - كما فعل ابن مسعود - وإن ترط اخلراج على البائ 
 .(1)ن مدته كسائر اإلجاراتيشرتط بيا
 - يعِن قضى هبا قاض - وإذا بيعت هذه األرض، فحكم بصحة البي  حاكم: مث قال

وإن ابع اإلمام تيئ ا ملصلحة  (2)صح؛ ألنه خمتلف فيه، فصح حبكم احلاكم كسائر اجملتهدات
يض ا؛ صح أ - مثل أن يكون يف أرض ما حيتاج إىل عمارة ال يعمرها إال من يشرتيها - رآها

 .(3)ألن فعل اإلمام كحكم احلاكم
 :اخلراج مفروض على التأبيد

قد اتضحت لنا طبيعة األرض اخلراجية ونظرة املسلمني  - بعد هذا البيان - وأحسب أنه
إليها منذ عهد عمر، وأهنا ملك لألمة كلها، وأن ملكية أرابهبا هلا ملكية يد ال ملكية رقبة، 

زلة أجرة هلا، تدف  إىل الدولة اإلسالمية لتنعقها يف املصاحل وأن اخلراج املضروب عليها مبن
العامة لألمة، من ذلك العمل على تعمري أرض اخلراج نعسها، وتيسري ريها وإصالح 

 .جسورها، وحتقيق كل ما يزيد يف إنتاجها
 - فإذا أسلم أرابب هذه األرض بعد ذلك، أو انتقلت ملكيتها إىل مسلم ابلبي  والشراء

فإن اخلراج يبقى مضرواب  عليها، إبمجاع العقهاء يف سائر العصور؛ ألن  - ث فعال  كما حد
ا ال ميلك إسقاطه حسب النظرة العقهية له، إذ هو ملك األجيال اإلسالمية، يف تى  أحد 

إسقاط  - يف إمام أو حكومة ممثال   - وال ميلك جيل منهم - األزمنة كما وضحنا ذلك قبل
 . هذا اخلراج املعروض يف أصله على التأبيدحق األجيال الالحقة يف

                                                 

 .(4/144)املغين  (1)
 .يقصد األمور اجملتهد فيها (2)
 .141-144املرج  السابق صـ (3)
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 هل جيتمع الُعشر واخلراج؟
وهذا األمر قد أحدث مشكلة فقهية؛ فمن املعلوم أن األرض إذا زرعها مسلم جيب عليه 
أن خيرج من زرعها أو مثرها الُعشر أو نصعه زكاة معروضة، فهل جيب عليه هذا الُعشر م  

 اخلراج أم يععى من أحدمها؟
وال سبيل إىل إسقاطه، فهل ميكن إسقاط الُعشر عنه  - كما قلنا - اخلراج فهو مؤبدأما 

 أم جيب االثنان مع ا؟
 :مذهب احلنفية وأدلتهم

أال تكون  وأن من تروط وجوبهذهب أبو حنيعة وأصحابه إىل أن الُعشر هنا غري واجب، 
بة عن الشعيب تيأيب األرض خراجية وكذلك روى أبو عبيد عن الليث بن سعد، وابن 

 .واستند احلنعية يف ذلك إىل أدلة ،(1)ال جيتم  خراج وُعشر يف أرض: وعكرمة
ال جيتم  ُعشر وخراج يف أرض : "قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،ما روى عن ابن مسعود :أوال  
 .وهو نص يف املطلوب .(2)"مسلم

منعت العراق درمهها وقعيزها، ومنعت : "ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : ما رواه أبو هريرة قال :اثني ا
. قاهلا ثالاث  ". ودينارها، ومنعت مصر إردهبا ودينارها، وعدمت من حيث بدأمت (3)الشام مديها

أاتاى أاْمُر ﴿: أي ستمن  كقوله تعاىل: ومعِن منعت (4)هريرة ودمهأيب تهد على ذلك حلم 
أخرب عما يكون يف آخر الزمان من من   ملسو هيلع هللا ىلصيث أنه ووجه الداللة يف احلد .[7: النحل] ﴾اّللَِّ 

احلقوق الواجبة، وبني تلك احلقوق مبا ذكر يف احلديث، وهو عبارة عن اخلراج املطلوب عليهم 
 .من الدرهم والقعيز ال الُعشر، فلو كان الُعشر واجب ا معه القرتن به يف اإلخبار

                                                 

 .(70174، 70177)يف الزكاة ابن أيب تيبة و  ، (427)األموال  أبو عبيدرواه  (1)
 .رواه أبو حنيعة عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوع ا(: 4/72)قال يف فتح القدير  (2)
 .مكيال ألهل الشام، وهو غري املد: مكيال، واملدى: القعيز (3)
 .عن أيب هريرة، (1525)محد وأ، (4982)م يف العنت رواه مسل( 4)
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كتب عمر بن اخلطاب يف : طارق بن تهاب قال ما رواه أبو عبيد بسنده عن :اثلث ا
فأمر  .(2)أن ادفعوا إليها أرضها تؤدى عنها اخلراج: أسلمت، فكتب (1)دهقانة هنر امللك

 .أبخذ اخلراج ومل أيمر أبخذ الُعشر ولو كان واجب ا ألمر به
 - أن عدم اجلم  بني الُعشر واخلراج هو ما جرى عليه العمل منذ فرض عمر :رابع ا

ا من أئمة العدل أو والة  - فقه الصحابةووا اخلراج على أرض السواد وغريها، ومل ينقل أن أحد 
اجلور أخذ من أرض السواد ُعشر ا م  كثرة امتالك املسلمني لألراضي اخلراجية وتوافر الدواعي 

 .على النقل، فكان ذلك منهم إمجاع ا عملي ا ال تصح خمالعته
الذي جيب فيه الُعشر، وهو صالحية األرض للزراعة  أن اخلراج جيب ابملعِن :خامس ا

والنماء، وهلذا لو كانت سبخة ال منععة هلا، مل جيلب فيها خراج وال ُعشر، فسبب الوجوب 
خراج األرض وُعشر األرض، : فيها هو األرض النامية؛ بدليل أهنما يضافان إليها، فيقال

كما لو ملك نصااب  من املاتية السائمة بنية   واإلضافة تدل على السببية فلم جيز إجياهبما مع ا،
منع ا لوجوب زكاتني يف مال واحد بسبب واحد، : االجتار ملدة سنة، ال تلزمه زكااتن ابإلمجاع

 ".ال ثِن يف الصدقة: "اتباع ا للحديث النبوي
بسبب الكعر؛ ألنه إمنا وجب عقوبة يف أرض فتحت  اخلراج إمنا وجب أصال   :سادس ا
فيها أرابهبا، أما الُعشر فإمنا وجب بسبب اإلسالم؛ ألنه عبادة وجبت تكر ا هلل عنوة وأقر 

وتطهري ا للنعس واملال، فهما متباينان يف مبدأ اإلجياب، فلم جيز اجتماعهما
(3). 

 :مذهب مجهور الفقهاء
وذهب مجهور علماء األمة إىل أن الُعشر فريضة الزمة، وال مين  وجوب اخلراج وجوب 

 :استندوا يف ذلكالُعشر، و 
إىل عموم النصوص الواضحة احملكمة اليت أوجبت الزكاة فيما خرج من األرض، دون  :أوال  

 .تعريق بني نوع من األرض وآخر

                                                 

 .كورة واسعة ببغداد: هنر امللك (1)
 (.417)األموال رواه أبو عبيد يف  (2)
 .البهية املصرية، طب  (78 – 1/71)جصاص انظر أحكام القرآن لل (3)
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ُتْم واِِمَّا أاْخراْجناا ﴿: وذلك مثل قوله تعاىل ب ْ ا الَِّذينا آماُنوا أاْنِفُقوا ِمْن طايِ بااِت ماا كاسا أاي ُّها َيا
، [727: األنعام] ﴾واآتُوا حاقَُّه ي اْوما حاصااِدهِ ﴿: ، وقوله سبحانه[421: البقرة] ﴾ْرضِ لاُكْم ِمنا اأْلا 

وهذه النصوص  .(1)"فيما سقت السماء الُعشر: "يف احلديث املتعق على صحته ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
عامة تشمل كل ما خرج من األرض وما حصد وما سقته السماء أو غريها، سواء أكانت 

رض ُعشرية أم خراجية، فاخلراج يف رقبتها، سواء أزرعت أم ال، ملسلم كانت أو لكافر، األ
 .والُعشر يف غلتها إذا كانت ملسلم

 .أن الُعشر واخلراج حقان وجبا بسببني خمتلعني، فلم مين  وجوب أحدمها اآلخر :اثني ا
كما أن الُعشر   أن سبب اخلراج التمكن من االنتعاع، وسبب الُعشر وجود الزرع،: وذلك

يتعلق بعني اخلارج من األرض، واخلراج يتعلق ابلذمة، ومصرف الُعشر هم األصناف الثمانية 
ومصرف اخلراج رواتب اجلند واملوظعني واملصاحل  .يةاآل [20: التوبة] ﴾ِإَّنَّاا الصَّداقااتُ ﴿يف آية 

 منافاة بينهما، جاز العامة للدولة، وإذا كاان حقني خمتلعني سبب ا ومتعلق ا ومصرف ا وال
 .اجتماعهما كأجرة حانوت التجارة وزكاهتا

ا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، مضاف ا إىل دف  قيمته  ا مملوك  وكما لو قتل احملرم صيد 
 .ملالكه

أن الُعشر وجب ابلنصوص الصرحية من القرآن والسنة، فال مينعه اخلراج الواجب  :اثلث ا
 .(2)ابالجتهاد

 :ترجيحمناقشة و 
واحلق أن أدلة اجلمهور أدلة صحيحة صرحية، ال مطعن يف ثبوهتا وال دالالهتا، وأن احلنعية 
مل يستطيعوا أن يعارضوا هذه األدلة بشيء يكعي ويشعي، وأن إععاء مسلم من زكاة زرعه 

تيء مستبعد، كيف والزكاة قنطرة اإلسالم، واثلثة  - بسبب وجوب اخلراج عليه - ومثره

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص( 1)
 .(550 -4/528)اجملموع  :انظر (2)
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واِِمَّا أاْخراْجناا ﴿: وإحدى تعائره الكربى؟ ولذا قال ابن املبارك بعد أن قرأ قوله تعاىلدعائمه، 
 !؟(1)حنيعةيب فنرتك قول القرآن أل: ﴾لاُكْم ِمنا اأْلاْرضِ 

 :وأما ما استند إليه احلنعية من املنقول واملعقول فقد رد عليه اجلمهور وبينوا ضععه معصال  
فهو كما قال النووي، حديث ابطل جمم   ،"شر وخراجال جيتم  عُ " :فأما حديث -7

حنيعة عن محاد عن إبراهيم النخعي عن علقمة أيب على ضععه، انعرد به حيىي بن عنبسة عن 
هذا املذكور إمنا يرويه أبو حنيعة عن محاد عن : قال البيهقي ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،عن ابن مسعود

ن عنبسة هكذا مرفوع ا وحيىي بن عنبسة مكشوف األمر إبراهيم من قوله، فرواه حيىي ب
يف الآللئ عن ابن حبان وابن  السيوطيوذكر  ،(2)ابلضعف لروايته عن الثقات املوضوعات

 .(3)ابطل مل يروه إال حيىي وهو دجال: عدى أهنما قاال يف هذا األثر
ن مشهوران يف  فيه أتويال: اخل، فقال النووي" منعت العراق"هريرة أيب وأما حديث  -4

أنه : والثاين .أهنم سيسلمون وتسقط عنهم اجلزية: كتب العلماء املتقدمني واملتأخرين، أحدمها
إتارة إىل العنت الكائنة يف آخر الزمان، حى مينعوا احلقوق الواجبة عليهم، من زكاة وجزية 

نري والتجارة وهذا وغريها، ولو كان معِن احلديث ما زعموا، للزم أال جتب زكاة الدراهم والدان
 .(4)ال يقول به أحد

أن يؤخذ منها اخلراج، ألنه أجرة فال يسقط إبسالمها : وأما قصة الدهقانة فمعناها -1
وال يلزم من ذلك سقوط الُعشر وإمنا ذكر اخلراج، ألهنم رمبا تومهوا سقوطه ابإلسالم كاجلزية، 

ج إىل ذكره، كما أنه مل يذكر أخذ وأما الُعشر فمعلوم هلم وجوبه على كل حر مسلم، فلم حيت
 .(5)زكاة املاتية منها، وكذا زكاة النقود وغريها

                                                 

 .(4/142)املغين  (1)
 .(551 -5/550)اجملموع  (2)
 .التجارية، طب  (4/10) لآللئ املصنوعة للسيوطيا (3)
 .99، 91، وانظر أيض ا األموال أليب عبيد صـ(559 – 5/552)اجملموع  (4)
 .املرج  السابق: اجملموع (5)
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وأجاب بعضهم أبن خطاب عمر حيتمل أن يكون للقائم على أمر اخلراج خاصة، وليس 
له والية على الُعشور، أو أنه مل يكن وقت أخذ الُعشر، أو أهنا مل يكن هلا ما جيب فيه 

 .(1)الُعشر
دالهلم أبن عمل األئمة والوالة استمر على عدم اجلم  بني الُعشر واخلراج وأما است - 2

وصار إمجاع ا عملي ا، فمنقوض مبا صح عن اخلليعة الراتد عمر بن عبد العزيز أنه أخذ الُعشر 
 .واخلراج مع ا

سألت عمر بن عبد العزيز عن : روى حيىي بن آدم عن عمرو بن ميمون بن مهران قال
وخذ  - وأتار بيده إىل األرض - قال خذ اخلراج من ههنا ؟أرض خراج املسلم يكون له
 .وأتار بيده إىل الزرع - الزكاة من ههنا
لعل عمر ال يكون قال هذا، حى سأل عنه، أو بلغه فيه، فإنه كان ممن : قال تريك

 .(2)يُقتدى به
ج، فألن أرض وأما القول أبن عمر والصحابة رضى هللا عنهم مل أيخذوا الُعشر م  اخلرا 

اخلراج يف عصرهم كانت يف أيدي الكعار، فإن ادعى أهنم مل أيخذوا الُعشر ممن أسلم فهذه 
 .(3)دعوى ال دليل عليها

إن سبب الُعشر واخلراج واحد، فليس كذلك، ألن الُعشر جيب يف نعس : وأما قوهلم -5
سبب اخلراج التمكن من : الزرع واخلراج جيب عن األرض، سواء زرعها أم أمهلها وبعبارة أخرى

 .(4)االنتعاع، وسبب الُعشر وجود املال نعسه
وأما قوهلم إن اخلراج وجب عقوبة بسبب الكعر، فليس كذلك أيض ا؛ ألنه إمنا وجب  -2

أجرة لألرض سواء أكانت يف يد مسلم أم كافر ولو كان اخلراج عقوبة ما وجب على مسلم 
ضريبة )تعرض على مواطنيها ضريبة تسمى  ديثةومما يشهد لذلك أن الدول احل ،(5)كاجلزية

                                                 

 .املرج  السابق: اجملموع (1)
 .725ـاخلراج ليحىي بن آدم ص (2)
 .(4/421)احمللى  :انظر (3)
 .(558 – 5/559)اجملموع  (4)
 .(4/142)املغين  (5)
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قطع ا ال تقصد بذلك عقوبتهم بل إسهامهم يف نعقات الدولة وإذن ال  وهي (األمالك العقارية
 وال تنايف ،رض والُعشر زكاة الزرعصحة للقول أبن سبيليهما متنافيان؛ فإن اخلراج أجرة األ

 .بينهما، كما لو استأجر أرض ا فزرعها
 :ج من احملصول وتزكية الباقيرفع اخلرا 

وإذا كان وجوب اخلراج ال مين  وجوب الُعشر، فقد اخرتان أن حيسب اخلراج دين ا على 
 .الباقي إذا بلغ نصااب   ييطرح من اخلارج من األرض، مث يزكالزرع، فيجب أن 

 أين األرض اخلراجية اْلن؟
سالمي، لنبحث عن طبيعة علينا اآلن أن ننظر نظرة واقعية يف خارطة العامل اإل يبق

مصر والشام  يا أبهنا خراجية، وذلك مثل أراضاألرض اليت وصعها العقهاء واملؤرخون قدمي  
 .والعراق وغريها، مما فتحه املسلمون األوائل، وأبقى يف أيدي أصحابه

هل بقيت هذه األرض خراجية، حبيث جيرى فيها اخلالف بني احلنعية وغريهم، أم تغريت 
 .صبحت مثل غريها من األراضي؟ فال بد فيها من إخراج الُعشرطبيعتها وأ

مصر والشام مل تعد خراجية، وأن اخلراج  أراضيإن كثري ا من متأخري احلنعية أفتوا أبن 
ارتع  عنها لعودها إىل بيت املال مبوت مالكها، فإذا اترتاها إنسان بعد ذلك من بيت املال 

فال جيب عليه اخلراج، ألن اإلمام قد أخذ البدل  تراء  صحيح ا ملكها وال خراج عليها،
 .(1)للمسلمني

وإذا سقط عنها اخلراج، فقد بقى الُعشر؛ ألنه األصل هي كل أرض ميلكها مسلم، وهو 
 .اثبت ابلكتاب واإلمجاع، فريد األمر إىل األصل

والواق  أن احلكومات احلديثة اآلن أصبحت تعرض على كافة األراضي الزراعية ضريبة 
عقارية خاصة، غري انظرة إىل ما كان أصله ُعشراي  أم خراجي ا فاستوت كل األرضي يف ذلك 
هلذا كان األوفق ابلواق  العملي هو إجياب الُعشر أو نصعه على كل أرض ميلكها مسلم، إذا 

                                                 

 .(5/775) البحر الرائق (1)
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أخرجت النصاب املشروط للزكاة، وتكون الضريبة العقارية على رقبتها يدفعها من ميلكها، 
 .نصعه على إنتاجها من الزرع والثمر والُعشر أو

 :من تعقيبات املعاصرين على اجتماع الُعشر واخلراج
أن أسجل بعض مالحظات  - بعد أن تبني لنا رجحان مذهب اجلمهور - حيسن

 .املعاصرين من رجال العقه أو القانون تعقيب ا على موضوع اجتماع الُعشر واخلراج
ينبغي لنا أن نشري إىل أن املسلمني فرقوا ): اضرة لهيقول الدكتور أمحد اثبت عويضة يف حم

بني دخل االستغالل الزراعي وبني دخل العقار، حينما ميزوا بني أحكام اخلراج وبني زكاة 
تعرقة تعترب أساس ا للضرائب النوعية يف القرن العشرين، فعي كثري من  وهي الزروع والثمار،

العقار، على أساس ما يناله من أجر مقابل البالد توجد ضريبة معروضة على دخل مالك 
أتجري أرضه، وضريبة أخرى معروضة على دخل االستغالل، تعرض على أساس ما يناله 
املستغل من إيراد إذا استغل األرض، سواء أكان مستأجر ا أم مالك ا، واعترب مجهور العقهاء 

مار ضريبة على دخل اخلراج ضريبة على دخل مالك العقار، ورأوا أن زكاة الزروع والث
أن املسلم الذي يزرع يف أرض مملوكة لذمي يؤدى زكاة : االستغالل الزراعي، ورتبوا على ذلك

الزروع كما يؤدى الذمي اخلراج، وأن املسلم إذا امتلك أرض ا خراجية، يؤدى الُعشر 
 . (1)(واخلراج

بعد أن بينا  (ذاهبمقارنة امل)وقال األستاذ األكرب الشيخ حممود تلتوت وزميله يف كتاب 
وإنك إذا تنبهت إىل أن الُعشر ): وة حجج اجلمهور، ورجحا مذهبهمضعف أدلة احلنعية وق

واجب ديين على املسلمني، وأن اخلراج واجب اجتهادي ليكون مادة جلماعة املسلمني 
إذا رأى املصلحة ودعت  - تستطي  أن ترى لوىل األمر احلق - يسدون به حاجتهم العامة

أن يضرب على املسلمني وغريهم ممن حتميهم الدولة وينتععون مبرافقها وقوهتا، ما  - ةاحلاج
 حيقق به املصلحة ويدف  احلاجة، وال مينعه من فرض ذلك على املسلمني ما أوجبه هللا عليهم

                                                 

ضمن املوسم الثقايف  ،104ـص للدكتور أمحد اثبت عويضة (اإلسالم وض  األسس احلديثة للضريبة)من حماضرة  (1)
 .م7858األول حملاضرات األزهر 
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من صدقات تطهرهم وتزكيهم، وأن فرض اخلراج ال يععيهم مما وجب عليهم  - دين ا وجزية -
 . (1)(ريح السنةبنص الكتاب وص

                                                 

 .52ـمقارنة املذاهب يف العقه للشيخني حممود تلتوت ودمحم السايس ص (1)
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 الفصل السادس
 زكاة العسل واملنتجات احليوانية

 
 :يشتمل هذا العصل على أربعة مباحث

 

 .زكاة العسل بي املوجبي واملانعي، وترجيح الوجوب: املبحث األول
 .مقدار الواجب: املبحث الثاين

 .نصاب العسل: املبحث الثالث
 .ان والقز  وغريهااملنتجات احليوانية كاأللب: املبحث الرابع

 
* * * 
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 املبحث األول
 زكاة العسل بي املوجبي واملانعي

 
 :متهيد

العسل من الطيبات اليت وهبها هللا لعباده ومج  هلم فيها الغذاء والشعاء والتعكه، وهلذا 
صان  العسل، ومساها  (سورة النحل)ذكره هللا يف معرض االمتنان على خلقه يف سورة مسيت 

ِذي ِمنا اجْلِبااِل بُ ُيوَت  ﴿: قال تعاىل (سورة النعم)بعض السلف  واأاْوحاى رابُّكا ِإىلا النَّْحِل أاِن اختَِّ
ُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِ  الثَّمارااِت فااْسُلِكي ُسُبلا رابِ ِك ُذُلال  خياُْرُج ( 68)واِمنا الشَّجاِر واِِمَّا ي اْعِرُشونا 
ياة  ِلقاْوٍم ي ات افاكَُّرونا ِمْن بُطُوِِناا شارااب  ُُمْتاِلف   : النحل] ﴾أاْلواانُُه ِفيِه ِشفااء  ِللنَّاِس ِإنَّ ِف ذاِلكا ْلا

29 ،28]. 
فهل جيب يف هذا العسل زكاة، كما وجب فيما أخرج هللا من األرض؟ هذا ما سنبينه يف 

 :املبحث التايل
 :القائلون بزكاة العسل

لزكاة يف العسل بشرط أال يكون النحل يف ذهب أبو حنيعة وأصحابه إىل القول بوجوب ا
أرض خراجية، فإن اخلراجية يدف  عنها اخلراج، وال جيتم  حقان هلل يف مال واحد بسبب 
واحد، وسواء أكانت األرض عشرية أم مل تكن، كما إذا كان النحل يف معازة أو جبل فإنه 

 .(1)فيه العشر
 .وكذلك ذهب أمحد إىل وجوب الزكاة يف العسل

أنت تذهب إىل أن يف العسل زكاة؟  -يعِن ابن حنبل  -ُسئل أبو عبد هللا : األثرمقال 
ذلك على أهنم : نعم أذهب إىل أن يف العسل زكاة، فقد أخذ عمر منهم الزكاة قلت: قال

 .(2)تطوعوا به؟ قال ال، بل أخذه منهم
                                                 

 .(205 - 4/202) والدر احملتار وحاتيته ،(1ــ  4/5) وفتح القديراهلداية  :انظر (1)
 .(4/171)املغين  (2)
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 وحكاه يف ،(1)وإسحاق واألوزاعيوهو قول مكحول والزهري وسليمان بن موسى 
للشافعي،  عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز واهلادي واملؤيد ابهلل، وقوال   (البحر)

وحكاه الرتمذي عن أكثر أهل العلم، وخالعه ابن عبد الرب فحكى القول املخالف عن 
 .(2)اجلمهور

 :أدلة املوجبي
 .بارأوهلما اآلاثر، واثنيهما النظر واالعت: اعتمد أصحاب هذا الرأي على دليلني

 :اآلاثر، ومنها :أوال  
أنه أخذ من العسل : ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،عن جده ،عن أبيه ،ما رواه عمرو بن تعيب( أ)
عن  ،يُروى عن عبد الرمحن ابن احلارث وابن هليعة: قال الدارقطين .رواه ابن ماجه .(3)العشر

ا، ورواه حيىي بن سعيد األنصاري مرو بن تعيب مرسال ، قال عن ع ،عمرو بن تعيب مسند 
فهذه علته، وعبد الرمحن وابن هليعة ليسا من أهل اإلتقان، لكن اتبعهما عمرو بن : احلافظ

عن ابن ماجه  ،عن عمرو بن تعيب ،احلارث أحد الثقات، واتبعهما أسامة بن زيد
 .(4)وغريه

رسول هللا  جاء هالل أحد بِن متعان إىل: والنسائي عنه قال واللعظ له وروى أبو داود
ملسو هيلع هللا ىلص فحمى له رسول هللا  ،(سلبة)واداي  يقال له  يسأله أن حيمبعشور حنل له، وكان  ملسو هيلع هللا ىلص

 كتب سعيان بن وهب إىل عمر بن اخلطاب عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر ذلك الوادي، فلما ويل
من عشور حنله  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  إىل يإن أدى إليك ما كان يؤد: كتب عمريسأله عن ذلك، ف

                                                 

 .(4/408) املصدر السابق، ومعامل السنن (1)
، وقد اختلعت الرواية عن عمر بن عبد العزيز، فحكى البخاري وابن أيب تيبة وعبد (2/722) نيل األوطار (2)

ة، وروى عنه عبد الرزاق مثل ما روى صاحب البحر، ولكن إبسناد أنه ال جيب يف العسل زكا: الرزاق وعنه
 .ضعيف، كما قال احلافظ يف العتح

، وحسنه ابن عبد الرب يف (871)وجود إسناده ابن امللقن يف حتعة احملتاج ، (7942)رواه ابن ماجه يف الزكاة  (3)
 (. 1/420)االستذكار 

 (.4/145)تلخيص احلبري  - 4
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إسناده : ، قال احلافظ يف العتح(1)وإال فإمنا هو ذابب غيث أيكله من يشاء (سلبة)فاحم له 
 .(2)صحيح إىل عمرو بن تعيب، وترمجة عمرو قوية على املختار، ولكن حيث ال تعارض

إن يل حنال ،  ،اي رسول هللا: قلت: أن أاب سيارة املتعي قال: وعن سليمان بن موسى( ب)
 .(3)فحمى يل جبلها: قال .اي رسول هللا، احم يل جبلها: قلت ".فأد العشور": قال
استعمله على قومه، وأنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب : ذاببأيب وروى البيهقي عن سعيد بن ( ج) 
عله يف صدقات أدوا العشر يف العسل، وأنه أتى به عمر فقبضه، فباعه، مث ج: هلم

: رواية عنه أنه قال لقومهويف . ويف إسناده منري بن عبد هللا ضععه البخاري وغريه .(4)املسلمني
فأخذت من كل عشر قرب قربة، فجئت هبا إىل عمر : إنه ال خري يف مال ال زكاة فيه، قال

عسل أن عمر أمره يف ال: وروى األثرم عنه ،(5)بن اخلطاب، فجعلها يف صدقات املسلمني
 ****.(6)ابلعشر
يف العسل يف كل : "قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،وروى الرتمذي من حديث ابن عمر( د)

 .، ويف إسناده صدقة السمني، وهو ضعيف احلعظ وقد خولف(7)"عشرة أزقاق زق
يقوى ، كالميف   وإن كان أسانيدها، اثر، وغريها مما ورد يف املوضوعوهذه األحاديث واآل

 .عضها بعض ا، ويدل على أن هلذا احلكم أصال  ب
وذهب أمحد ومجاعته : قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه األحاديث وتضعيف اآلخرين هلا

إىل أن يف العسل زكاة ورأوا أن هذه اآلاثر يقوى بعضها بعض ا، وقد تعددت خمارجها 

                                                 

 .وعن عبد هللا بن عمر كالمها يف الزكاة، ،  (4288)، والنسائي (7200) رواه أبو داود (1)
 (.1/129)فتح الباري  - 2
،  (44/157)، والطرباين (7941)إسناده ضعيف النقطاعه، وابن ماجه : وقال خمرجوه، (71028)أمحد رواه  (3)

 .عن أيب سيارة املتعي، (7212) األلباين يف صحيح ابن ماجهحسنه و 
 .(2/741)الزكاة البيهقي يف  رواه (4)
 .، عن عبد هللا بن عمرو (970)رواء اإليف  األلباينحسنه ، و (7207)رواه أبو داود  (5)
 .172املغين صـ (6)
 تعرد به هكذا :وقال عقبه (2/742) الزكاةوالبيهقي يف يف إسناده مقال، : ، وقال(248)رواه الرتمذي يف الزكاة ( 7)

أي )سألت دمحما (: 715)وقال الرتمذي يف العلل الكبري ، هللا السمني وهو ضعيفصدقة بن عبد  (أي متصال)
 .عن ابن عمر ، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مرسل، هو عن انف : عن هذا احلديث فقال( البخاري
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عن عبد هللا والد منري واختلعت طرقها، ومرسلها يعضد مبسندها، وقد سئل أبو حامت الرازي 
 .(1)نعم: قال ؟يصح حديثه: ذاببأيب عن سعد بن 

يؤيد ذلك من جهة االعتبار والقياس أن العسل فيه العشر يتولد من نور الشجر : اثني ا
والزهر، ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كاحلب والتمر، وألن الكلعة فيه دون الكلعة يف 

 .(2)الزروع والثمار
حنيعة أن العسل فيه العشر يف األرض العشرية، أما يف األرض اخلراجية فال أيب ومذهب 

أن العشر واخلراج ال جيتمعان، ألن أرض اخلراج قد وجب على : زكاة فيه بناء على أصله
مالكها اخلراج ألجل منائها وزرعها فلم جيب فيها حق آخر ألجلها، وأرض العشر مل جيب يف 

ق فيما يكون منها، وسو ى اإلمام أمحد بني األرضني يف ذمته حق عنها، فلذلك وجب احل
 .(3)ذلك، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو من موات، عشرية كانت األرض أو خراجية

                                                 

 .، واحلديث من رواية منري بن عبد هللا عن أبيه عن ابن أيب ذابب(7/174) زاد املعاد (1)
 .(7/172) ادزاد املع (2)
 .املصدر السابق (3)



 401 

 :مذهب من مل يوجب ِف العسل زكاة
ال زكاة يف العسل، : صاحل وابن املنذرأيب ليلى واحلسن بن أيب وقال مالك والشافعي وابن 

 :واحتجوا أبمرين
ما قاله ابن املنذر أنه ليس يف وجوب الصدقة فيه خرب يثبت وال إمجاع، فال زكاة : األول

 .فيه
 .(1)أنه مائ  خارج من حيوان، فأتبه اللنب، واللنب ال زكاة فيه ابإلمجاع: والثاين
 :عبيدأيب رأى 

منه  ووقف أبو عبيد موقع ا وسط ا بني من أوجب الزكاة ومن مل يوجبها يف العسل، ملا الح
 .من تعارض اآلاثر الواردة، وإن كان قد مال إىل إجياب الزكاة بقدر

وأتبه الوجوه يف أمره عندي أن يكون أراببه : قال بعد حكاية القولني يف زكاة العسل
يؤمرون أبداء صدقته، وحيثون عليها، ويكره هلم منعها، وال يؤمن عليهم املأمث يف كتماهنا، من 

عليهم كوجوب صدقة األرض واملاتية، وال جياهد أهله على من  غري أن يكون ذلك فرض ا 
مل تصح فيه كما  ملسو هيلع هللا ىلصصدقته كما جياهد مانعو ذينك املالني، وذلك أن السنة من رسول هللا 

( حدود)صحت فيهما، وال وجدت يف كتب صدقاته، ولو كانت مبنزلتها لكانت هلا أوقات 
من األوسق اخلمسة فيما خيرج من األرض، ومن األربعني : تلك ومعامل كاحلدود اليت حدها يف

 .من الغنم، وكذلك مل يثبت عن أحد من األئمة بعده
إال إنه قد جيب على اإلمام إذا أاته رب العسل بصدقته أن يقبلها منه، كما قبل عمر من 

 .ذاببأيب ابن 
يف الدين، وليس حبكم أن يكون تركها تعريط ا وجعاء من مانعيها : فهذا حدها: مث قال

 .(2)يؤخذ به على الكره والرضا

                                                 

 .(4/171)املغين  (1)
 .201-202األموال صـ (2)
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 :ترجيح إجياب الزكاة ِف العسل
والذي أختاره يف ذلك أن العسل مال، ويبتغى من ورائه العضل والكسب، فهو مال جتب 

 :على ذلك ودليلنا الزكاةفيه 
وااِلِِْم ُخْذ ِمْن أامْ ﴿: عموم النصوص اليت مل تعصل بني مال وآخر، مثل قوله تعاىل( أ)

ُتْم واِِمَّا أاْخراْجناا لاُكْم ِمنا اأْلاْرضِ ﴿: ، وقوله[701: التوبة] ﴾صاداقاة   ب ْ  ﴾أاْنِفُقوا ِمْن طايِ بااِت ماا كاسا
إىل غري ذلك من اآلايت  ،[452: البقرة] ﴾أاْنِفُقوا ِمَّا رازاقْ نااُكمْ ﴿: ، وقوله[421: البقرة]

 .واألحاديث
هللا فيه الزكاة من الزروع والثمار، فما أتبه الدخل الناتج من القياس على ما فرض ( ب)

استغالل األرض ابلدخل الناتج من استغالل النحل ويقيننا أن الشريعة ال تعرق بني متماثلني،  
 .كما ال تسوى بني خمتلعني

 ما قال ابن القيمك  -ا اآلاثر واألحاديث اليت وردت يف ذلك من طرق خمتلعة، فإهن( ج)
بعضها بعض ا، وقد تعددت خمارجها، واختلعت طرقها، ومرسلها يعضد مبسندها،  يقوى -

وهلذا مل جيزم الرتمذي رمحه هللا بنعي الصحة عن أحاديث هذا الباب نعي ا مطلق ا كما قال 
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصوال يصح يف هذا الباب كبري تيء عن النيب : غريه، بل قال

والعمل على هذا عند أكثر : وإن كان غري كبري، قال أنه صح فيه تيء: ومعهوم هذا
 .(2)أهل العلم

رغم ميله إىل التضييق يف إجياب الزكاة،  (الدرر البهية)وقد ذهب الشوكاين إىل ذلك يف 
وأيده تارحها صديق حسن خان، وذكر اآلاثر الواردة، مث  ،(وجيب يف العسل العشر): فقال
 .(3)لالحتجاج بهومجيعها ال يقصر عن الصالحية : قال

                                                 

 .(4/741) صحيح الرتمذي ترح ابن العريب (1)
 .املرج  السابق (2)
 .(7/400) الروضة الندية (3)
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وأما قول املانعني إنه مائ  خارج من حيوان فأتبه اللنب، وال زكاة يف اللنب إمجاع ا، 
أصله وهو السائمة خبالف يف  إن اللنب قد وجبت الزكاة: املغينفاجلواب ما قاله صاحب 

 .(1)العسل

                                                 

 .الطبعة الثانية، (4/172)املغين  (1)
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 املبحث الثاين
 مقدار الواجب ِف العسل

 
الواجب فيه العشر، لآلاثر اليت ذكرانها، وقياسا على  اتعق املوجبون لزكاة العسل على أن

 .(1)الزرع والثمر
 وهل ينظر فيه للكلعة واملؤونة أم ال؟

ما كان منه يف السهل فعيه : روى أبو عبيد بسنده عن عمر أنه قال يف عشور العسل
 .(2)العشر، وما كان منه يف اجلبل فعيه نصف العشر

 .ا يف تقليل الواجب كما يف الزرعفنظر إىل أن للكلعة واملشقة أثر  
 فيه اخلمس كالعيء، إذ ليس مكيال  : ومل خيالف يف ذلك إال الناصر من آل البيت فقال

 .(4)ورد عليه أبنه كالثمر لتولده من الشجر، وقد عضدت ذلك اآلاثر .(3)وال من األرض
التكاليف  والذي نرجحه أن يؤخذ العشر من صاىف إيراد العسل، أي بعد رف  النعقات و 

 .كما قلنا يف عشر الزرع والثمر

                                                 

 .(7/171)املغين  (1)
 .(7280)األموال رواه أبو عبيد يف  (2)
 .(7/712) البحر الزخار (3)
 .املرج  السابق (4)
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 املبحث الثالث
 نصاب العسل

 
أما نصاب العسل فلم ترد اآلاثر حبد معني فيه، وهلذا اختلعوا فيه، فأبو حنيعة يرى يف 

 .(1)قليله وكثريه العشر، بناء على أصله يف احلبوب والثمار
ن أدىن ما يكال كالشعري، يوسف أنه اعترب نصابه أن يبلغ قيمة مخسة أوسق مأيب وعن 

فإن بلغها وجب فيه العشر وإال فال، بناء على أصله من اعتبار قيمة األوسق فيما ال 
 .(2)يكال

 .(3)أن النصاب عشرة أرطال: وعنه
بناء على أصله )من مخسة أفراق إىل مخسة أمنان، إىل مخس قرب : وعن دمحم مجلة رواايت

وقدر العرق بستة وثالثني رطال ، واملن رطالن،  ،(ر بهمن اعتبار مخسة أمثال من أعلى ما يقد
 .والقربة مائة رطل
نصابه عشرة أفراق، واخلرب روى عن عمر يف ذلك، وجاء عن أمحد أن العرق : وعن أمحد
 .ابلبغدادي، ومائة وأربعة وأربعني ابملصري فيكون النصاب مائة وستني رطال   ستة عشر رطال  

  (50)كيلو جرام أو   (221)أي  ،ب بقيمة مخسة أوسقوالراجح عندي أن يقدر النصا
من أوسط ما يوسق كالقمح، ابعتباره قوات من أوسط األقوات العاملية، وقد  ،كيلة مصرية

الزروع والثمار والعسل مقيس عليهما، وهلذا يؤخذ منه  ،جعل الشارع اخلمسة األوسق نصاب
 .العشر، فنجعل األوسق هي األصل يف نصابه

                                                 

 .(7/27) بدائ  الصنائ  (1)
 .املرج  السابق (2)
 .نعس املرج  (3)
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إجحاف  فيه للعقراءكان فيه رعاية   وإن يوسفمة األدىن كالشعري كما قال أبو واعتبار قي
أبرابب األموال، واعتبار األعلى كالزبيب فيه إجحاف ابلعقراء، واعتبار الوسط هو األعدل 

 .للجانبني كما رجحناه من قبل
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 املبحث الرابع
 املنتجات احليوانية كالقز واأللبان وَنومها

 
لني بوجوب الزكاة يف العسل، اعتماد ا على عموم النصوص، وعلى رجحنا مذهب القائ

القياسي على دخل الثروة الزراعية، وعلى اآلاثر اليت قوى بعضها بعض ا فما احلكم فيما يشبه 
 العسل من املنتجات احليوانية األخرى؟

على وفري ا  إننا نعرف يف عصران حيواانت غري سائمة، تُتخذ لأللبان خاصة، وتدر دخال  
أصحاهبا، ونعرف يف بعض البالد دود القز الذي يرىب على ورق التوت وحنوه، وينتج ثروة من 
احلرير العاخر، ونعرف مزارع الدواجن اليت تنتج كميات هائلة من البيض، أو تسمن للحم، ومل 
يعرف املسلمون يف عصر النبوة وعصر الصحابة ومن بعدهم هذه الثروات النامية، وهلذا مل 

 .روا فيها حكم ايصد
إن اجلواب عن هذا السؤال نستعيده مما ذكره العقهاء يف تعليل عدم وجوب الزكاة يف 
ألبان السائمة، ووجوهبا يف عسل النحل، وكالمها خارج من حيوان، فقد قالوا يف التعريق بني 

 األنعاموهي  إن اللنب خارج من حيوان وجبت الزكاة يف أصله: لنب السائمة وعسل النحل
أن ما مل جتب الزكاة يف أصله، جتب يف منائه وإنتاجه، : خبالف العسل، ومعهوم هذا السائمة

منها  وهذا يعِن قياس ألبان البقر وحنوها من املنتجات احليوانية على عسل النحل، فإن كال  
 .خارج من حيوان مل جتب الزكاة يف أصله

لحقاهتا معاملة العسل، فيؤخذ العشر وهلذا أرى أن نعامل املنتجات احليوانية كاأللبان وم
وهذا يف احليواانت غري السائمة اليت تتخذ لأللبان خاصة، ما مل تعترب )من صاىف إيرادها 

 (.احليواانت نعسها ثروة جتارية
أن ما مل جتب الزكاة يف أصله، جتب يف منائه وإنتاجه، كالزرع : والقاعدة اليت خنرج هبا هنا
لنسبة للنحل، واأللبان ابلنسبة لألنعام، والبيض ابلنسبة للدجاج، ابلنسبة لألرض، والعسل اب
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واحلرير ابلنسبة للدود، وهذا ما ذهب إليه اإلمام حيىي من فقهاء الشيعة، فأوجب الزكاة يف 
 .(1)القز كالعسل، لتولدمها من الشجر، ال يف دوده كالنحل، إال إذا كان للتجارة

تتخذ للنتاج واالستغالل  اليت السائمة غري واانتاحليعلى أن من العقهاء من نظر إىل 
نظرة أخرى، فقاسها على عروض التجارة، وأوجب تقوميها كل عام م  نتاجها، وإخراج رب  

 .العشر من رأس املال ومنائه مع ا
 .واملؤيد ابهلل وغريمها كاهلاديعن مجاعة من فقهاء الزيدية   يوهذا مرو 

بقرة ليبي  ما حيصل من لبنها ومسنها، ودود قز ليبي  ما فمن اترتى فرس ا ليبي  نتاجها أو 
 .(2)حيصل منه، وحنو ذلك، قو مها يف آخر احلول م  نتاجها وزك اها كالتجارة

وليس هذا مقصور ا عندهم على احليواانت املنتجة، بل يشمل كل مال يستغل وينتج يف 
ُمناقشة هذه املسألة إىل العصل ، وهلذا سنرجئ (3)غري التجارة، كالدور اليت ُتكرى وحنوها

ستغالت)الثامن الذي نتحدث فيه عن زكاة العمارات واملصان  وحنوها من 
ُ
ونكتعي هنا  (امل

إن قياس املنتجات احليوانية على العسل قياس صحيح، وال معارض له، فال ينبغي : أبن نقول
 .العدول عنه

                                                 

 .(4/711) البحر الزخار (1)
 .(7/215) األزهار وحواتيهترح : انظر (2)
 .السابق( 3)
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 الفصل السابع
 زكاة الثروة املعدنية والبحرية

 
 :هذا العصل على يشتمل

 

 .بيان معىن املعدن والكنز والركازِف  :متهيد
 :وعلى سبعة مباحث

 .الكنوز املدفونة وما جيب فيها: األول
 .ِف وجوب حق ِف املعدن: الثاين

 .ِف مقدار هذا الواجب: الثالث
 .ِف النصاب ومىت يعترب: الرابع

 هل ُيشرتط للمعدن حاْول؟: اخلامس
 .خذ من املعدنِف مصرف ما يؤ : السادس

 .ما ُيستخرج من البحر: السابع
 

* * * 
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 متهيد
 زكاة الثروة املعدنية والبحرية

 
 :بيان معىن املعدن والكنز والركاز

املواض  اليت تستخرج منها جواهر األرض،  : املعادن): (النهاية)قال ابن األثري يف 
 .(1)(كالذهب والعضة والنحاس وغري ذلك، واحدها معدن

عدن ابملكان إذا أقام : املعدن من العدن وهو اإلقامة، يقال): (العتح)اهلمام يف وقال ابن 
بقيد  كاناملفأصل املعدن  - عن أهل اللغة - به، ومنه جنات عدن، ومركز كل تيء معدنه

االستقرار فيه، مث اتتهر يف نعس األجزاء املستقرة اليت ركبها هللا تعاىل يف األرض يوم خلق 
 .االنتقال من اللعظ إليه ابتداء بال قرينة األرض، حى صار

 .املثبت فيها من األموال بععل اإلنسان: والكنز
ألنه من الركز مراد ا به املركوز، أعم من كون راكزه ( يعِن املعدن والكنز)يعمهما : والركاز

 .وسيأي (الركاز)على قول فقهاء العراق يف تعسري معِن  وهو مبين .(2)(اخلالق أو املخلوق
هو كل ما خرج من األرض مما : تعريع ا دقيق ا للمعدن فقال (املغين)وذكر ابن قدامة يف 

 .خيلق فيها من غريها مما له قيمة
 (مما خُيلق فيها): احرتازا مما خرج من البحر، وقال ،(ما خرج من األرض): وإمنا قال

 .احرتاز ا من الكنز الذي يوض  فيها بععل البشر ال خبلق هللا
 .(3)(مما له قيمة): احرتاز ا من الطني والرتاب ألنه من األرض، وقوله (من غريها): وقال

تتعلق به احلقوق، وقد مثل له ابلذهب والعضة والرصاص واحلديد  ليمكن أن يكون ماال  

                                                 

 .(1/94) النهاية البن األثري (1)
 .(7/511) فتح القدير (2)
 .(1/41)املغين  (3)
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والياقوت والزبرجد والعقيق والكحل، وكذلك املعادن اجلارية كالقار والنعط والكربيت وحنو 
 .(1)ذلك

                                                 

 .املرج  السابق (1)
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 األول املبحث
 الكنوز املدفونة وما جيب فيها

 
ما دفنه القدماء يف األرض، من املال على اختالف أنواعه، كالذهب  وهي أما الكنوز

فأوجب العقهاء فيها اخلمس على من وجدها ملا روى  ،والعضة والنحاس واآلنية وغري ذلك
واملدفون يف األرض ركاز ابإلمجاع، ألنه  .(1)"يف الركاز اخلمس: "قال ملسو هيلع هللا ىلصأبو هريرة أن النيب 

 .مركوز فيها
عن  ملسو هيلع هللا ىلصسئل رسول هللا : وروى النسائي عن عمرو بن تعيب عن أبيه عن جده قال

أو يف قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن جاء ( مسلوك) ما كان يف طريق مأي: للقطة، فقالا
 .(2)الركاز اخلمسويف  وال يف قرية عامرة فعيه إال فلك، وما مل يكن يف طريق مأيصاحبها، و 

 :وقد دل احلديثان على أمور منها
أن ما جيده يف موات أو يف أرض ال يعلم هلا مالك فيه اخلمس، ولو وجده على ظهر ( أ)

 .األرض، أما ما جيده يف ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب امللك
يف األرض، وخصه الشافعي  اجلمهور على أن الركاز يشمل كل مال ركز ودفن( ب)

 .واألول هو املوافق لعموم األحاديث ،(3)ابلذهب والعضة
ا أم ذمي ا، صغري ا ( ج) كما دل  ظاهر احلديثني أن اخلمس على الواجد سواء أكان مسلم 

بناء على أنه ال  (4)ال يؤخذ من الذمي تيء: أم كبري ا، وإليه ذهب اجلمهور، وقال الشافعي
أهنما ال ميلكان : جتب عليه الزكاة، ألنه زكاة، وُحك َى عنه يف الصيب واملرأةجيب إال على من 

 .الركاز
                                                 

  .عن أيب هريرة، (7170)، ومسلم يف احلدود (7288)رواه البخاري يف الزكاة : متعق عليه (1)
والنسائي يف الزكاة (. 7170)حديث حسن، وأبو داود يف اللقطة : وقال خمرجوه، (2291)أمحد رواه ( 2)

 .عبد هللا بن عمرو عن، (4282)
 .(2/729) نيل األوطار (3)
 .رج  السابقامل (4)
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فإنه يدل بعمومه على  ."يف الركاز اخلمس: "ولنا عموم قوله عليه السالم (:املغين)قال يف 
 .(1)وجوب اخلمس يف كل ركاز يوجد، ومبعهومه على أن ابقيه لواجده من كان

من قال من العقهاء أبن يف الركاز اخلمس إما : ن دقيق العيدقال الشيخ تقي الدين اب
 .(2)مطلق ا أو يف أكثر الصور فهو أقرب إىل احلديث

 وظاهر احلديث عدم اعتبار النصاب، وأن اخلمس فيما وجد من كنوز اجلاهلية قليال  ( د)
دمي، وألنه أو كثري ا، وإليه ذهب مالك وأبو حنيعة وأصحابه وأمحد وإسحاق والشافعي يف الق

مال خمموس فال يعترب له نصاب كالغنيمة، وألنه مال ظهر عليه بغري جهد ومؤونة، فلم حيتج 
 .(3)إىل التخعيف إبععاء القليل منه، خبالف املعدن والزرع

حق مال جيب فيما استخرج من  نهأل ،يعترب فيه النصاب: اجلديديف  الشافعيوقال 
 .(4)الزرعاعترب فيه النصاب كاملعدن و ف ،رضاأل

 .واتعقوا على أنه ال يشرتط فيه احلول، بل جيب إخراج اخلمس يف احلال( هـ)
يف ترح الرتمذي، فحكى عن الشافعي  وأغرب ابن العريب: حلافظ يف العتحقال ا

 .(5)االترتاط، وال يعرف ذلك يف تيء من كتبه وال كتب أصحابه
: أيصرف مصرف الزكاة: اء فيهومل حيدد احلديث مصرف الركاز وهلذا اختلف العقه( و)

أم يصرف مصرف العيء، أي يف املصاحل العامة  ؟املساكني وسائر األصناف الثمانيةللعقراء و 
 للدولة، وللعقراء واملساكني حظ فيها أيض ا؟

 أمر طالب هنع هللا يضرأيب مصرفه مصرف الزكاة، ألن على بن : قال الشافعي وأمحد يف رواية عنه
وألنه مستعاد من  .(رواه عنه اإلمام أمحد)صدق به على املساكني صاحب الكنز أن يت

 .األرض فأتبه الزرع والثمر
                                                 

 .املرج  السابق (1)
 .(41-1/44)املغين  (2)
 .(1/415) ، وفتح الباري(2/729) نيل األوطار (3)
ونسب الشوكاين القول ابعتبار النصاب إىل مالك وأمحد وإسحاق، وهو خمالف ملا نقله  ،(47-1/40)املغين  (4)

 .صاحب املغين وخاصة عن أمحد
 .ا سبقنيل األوطار وفتح الباري كم (5)
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أي  ،(1)مصرفه كالعيء: واجلمهور -يف رواية أخرى عنه  - وقال أبو حنيعة وأمحد ومالك
وجد ألف دينار  أن رجال  : خيلط ابمليزانية العامة للدولة، ملا روى أبو عبيد بسنده عن الشعيب

 - مائيت دينار - ونة خارج ا من املدينة، فأتى هبا عمر بن اخلطاب فأخذ منها اخلمسمدف
ودف  إىل الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم املائتني بني من حضر من املسلمني، إىل أن فضل 

 .خذ هذه الداننري فهي لك: أين صاحب الداننري؟ فقام إليه، فقال عمر: منها فضلة فقال
ضره، ومل يرده على حص هبا أهلها، ومل يعرقها على من ولو كانت زكاة خل) (:املغين)قال يف 

، والزكاة ال جتب عليه، وألنه مال خمموس زالت عنه يد يجيب على الذموألنه : واجده، قالوا
 .(2)(الكافر فأتبه مخس الغنيمة

الزكاة أو  وأاي ما كان املصرف فهذه الكنوز أمر اندر الوقوع، وليست مورد ا ذا قيمة خلزانة
اخلزانة العامة، هلذا كان املهم يف هذا العصل أن نعرف احلكم يف الثروة املعدنية، فهي مورد 

 .هام يتميز ابلغِن والتجدد واالستمرار

                                                 

 .(2/729) نيل األوطار (1)
 .(1/44)املغين  (2)
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 املبحث الثاين
 املعدن ووجوب حق فيه

 
 :ِف املستخرج من املعدن حق واجب

ي ما صخرج األرض من زرع ومثر، بينا يف العصل األسبق حكم الزكاة يف الثروة الزراعية، وه
 الثروة املعدنية وهي وبقي علينا هنا أن نعرف احلكم يف ثروة أخرى تستخرج من ابطن األرض،

تلك الثروة اليت ركزها هللا يف األرض، وخلطها برتاهبا، وهدى اإلنسان إىل استخراجها  وهي
ا أو قصدير ا أو زرنيخ ا بوسائل تى، حى يصنعها ومييزها ذهب ا، أو فضة، أو حناس ا أو  حديد 

أو نعط ا أو قارا أو ملح ا، إىل آخر تلك املعادن السائلة واجلامدة، وال تك أن هذه الثروة هلا 
قيمتها وأمهيتها يف حياة اإلنسان، وخاصة يف عصران احلديث الذي تتنافس فيه الشركات 

األرض، بل تصطرع  العاملية للحصول على امتيازات التنقيب عن هذه املعادن يف جوف
 (البرتول)حكومات، وقد تشتعل حروب، من أجل هذه الثروة املذخورة يف الرتاب، وخاصة 

 .منها
ما حكم تريعة اإلسالم فيما حُيص ل من هذه املعادن؟ وما احلق الواجب فيها؟ ومى 

 جيب؟ ويف أي مقدار جيب؟ وما تكييف هذا احلق؟ وأين يصرف؟
إلجابة عنها تبع ا الختالفهم يف تعسري النصوص، ويف القياس أسئلة اختلف العقهاء يف ا

على وجوب حق يؤخذ مما يستخرج من املعدن، مستندين إىل  ايف اجلملة عليها، وإن أمجعو
ُتْم واِِمَّا أاْخراْجناا لاُكْم ِمنا ﴿: عموم قوله تعاىل ب ْ ا الَِّذينا آماُنوا أاْنِفُقوا ِمْن طايِ بااِت ماا كاسا أاي ُّها  َيا

 .وال ريب أن املعادن مما أخرجه هللا تعاىل لنا من األرض .[421: البقرة] ﴾اأْلاْرضِ 
 :املعدن الذي يؤخذ منه هذا احلق

من ذلك اختالفهم يف حتديد املعدن الذي يؤخذ منه هذا احلق، فاملشهور عن الشافعي 
والرصاص والعريوز أنه يقصره على الذهب والعضة، فأما غريمها من اجلواهر كاحلديد والنحاس 

 .والبلور والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغريمها، فال زكاة فيها
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ويرى أبو حنيعة وأصحابه أن كل املعادن املستخرجة من األرض مما ينطب  ابلنار، وبتعبري 
فأما املعادن السائلة أو اجلامدة اليت ال  ،آخر مما يقبل الطرق والسحب، فيها حق واجب

وإمنا قالوا ذلك قياس ا على الذهب والعضة اللذين ثبت  ،(1)ب  فال تيء فيها عندهمتنط
وجوب الزكاة فيهما ابلنص واإلمجاع، فيقاس عليهما ما أتبههما وذلك هو الذي ينطب  

 .ابلنار من املعادن
ومذهب احلنابلة أن ال فرق بني ما ينطب  وما ال ينطب  من املعادن، فاملعدن الذي يتعلق 

ه الوجوب هو كل ما خرج من األرض مما خيلق فيها من غريها مما له قيمة، سواء أكان ب
ا كاحلديد والرصاص والنحاس وغريها، أم من املعادن اجلارية كالنعط والقار والكربيت ، جامد 

وهذا أيض ا مذهب زيد بن على والباقر والصادق، وعليه كافة فقهاء الشيعة، ما عدا املؤيد 
 .(2)ستثِن امللح والنعط والقارابهلل فقد ا

أرض سبخة ماحلة : فقال السائل ؟وما املالحة: سئل أبو جععر الباقر عن املالحة فقال
والكربيت والنعط : هذا املعدن فيه اخلمس، قال السائل: جيتم  فيها املاء فيصري ملح ا، فقال

 .(3)هذا وأتباهه فيه اخلمس: خيرج من األرض؟ فقال
  (املعدن)ومن وافقهم هنا هو الراجح، وهو الذي تؤيده اللغة يف معِن ومذهب احلنابلة 

كما يؤيده االعتبار الصحيح، إذا ال فرق يف املعِن بني املعدن اجلامد واملعدن السائل، وال بني 
ال فرق بني احلديد والرصاص وبني النعط والكربيت، فكلها أموال : ما ينطب  وما ال ينطب 
رمحهم  ولو عاش أئمتنا (الذهب األسود)حى ليسمى النعط يف عصران ذات قيمة عند الناس، 

حى أدركوا قيمة املعادن يف عصران وما جتلبه من نع  وما يرتتب عليها من غِن األمم  هللا
 .وازدهارها، لكان هلم موقف آخر فيما انتهى إليه اجتهادهم األول من أحكام

 :ملذهب احلنابلة فقال املغينوقد استدل صاحب 
 .[421: البقرة] ﴾واِِمَّا أاْخراْجناا لاُكْم ِمنا اأْلاْرضِ ﴿: لنا عموم قوله تعاىل( أ)

                                                 

 .(2/728) املرقاة للقارئ: انظر (1)
 .(4/470) البحر الزخار (2)
 .(740– 4/778) جواهر الكالم (3)
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 (.يعِن الذهب والعضة)وألنه معدن، فتعلقت الزكاة ابخلارج منه كاألمثان ( ب)
وألنه مال لو غنمه وجب عليه مُخسه، فإذا أخرجه من معدن وجبت فيه الزكاة  ( ج) 

 .(1)كالذهب

                                                 

 .(1/42)املغين  (1)
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 لثاملبحث الثا
 اخلمس أو ربع العشر: مقدار الواجب ِف املعدن

 
 .أما مقدار الواجب يف املعدن فاختلعوا فيه أيض ا

قال أبو حنيعة وأصحابه وأبو عبيد وزيد بن على والباقر والصادق، وعامة فقهاء الشيعة 
 .الواجب فيه اخلمس: زيدية وإمامية

ى قدر الواجب يف زكاة النقدين الواجب فيه رب  العشر، قياس ا عل: وقال أمحد وإسحاق
 .ابلنص واإلمجاع وهو رب  العشر وهو قول مالك والشافعي

ضرب يتكلف فيه مؤونة عمل، فهذا ال خالف يف أنه : املعدن على ضربني: وعند املالكية
ال جيب فيه غري الزكاة، وضرب ال يتكلف فيه مؤونة عمل، فهذا اختلف قول مالك فيه، 

 .رب  العشر كالنقود: ويعين ابلزكاة ،(1)فيه اخلمس: ، وقال مرة أخرىفيه الزكاة: فقال مرة
وللشافعي مثل هذه األقوال كلها، واملشهور عنه واملعى به عند أصحابه أن الذي يؤخذ 

 .(2)هو رب  العشر
أن ما خيرج من ابطن األرض؛ سواء أكان : آخر مشهور يف مذهب مالك يوهناك رأ

ا لبيت مال املسلمني، فاملناجم والبرتول السائل يف ابطن يكون   فلزات أم كان سوائل؛ كله ملك 
األرض ملك للدولة، وقد علل ذلك أبن مصلحة املسلمني أن تكون هذه األموال جملموعهم 
ال آلحادهم، ألن هذه املعادن قد جيدها ترار الناس، فإن تُركت هلم أفسدوها، وقد يؤدى 

اء والتحاسد فجعلت حتت سلطان وىل األمر النائب التزاحم عليها إىل التقاتل وسعك الدم
 .(3)عن املسلمني ينعق غالهتا يف مصاحلهم

                                                 

 .(4/704)املنتقى ترح املوطأ  (1)
 .(2/91)اجملموع  (2)
 .لثالثةالدور ا ،450صـ حلقة الدراسات االجتماعية (3)
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أنه استقط  رسول هللا : ولعل ما يؤيد هذا ما رواه أبو عبيد عن أبيض بن مح ال املازين
إمنا  ؟عت لهأتدرى ما قط ؛اي رسول هللا: فلما وىل قيل: امللح الذي مبأرب فقطعه له، قال ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)فرجعه منه: قال .أقطعته املاء الع د  
الدائم الذي ال ينقط ، تبه امللح ابملاء الع د  لعدم انقطاعه، وحصوله بغري كد : والعد

 .وعناء
إمنا أقطعه وهو عنده أرض موات حيييها : منه بقوله ارجتاعهوفسر أبو عبيد إقطاعه امللح مث 

مثل ماء  - وهو الذي له مادة ال تنقط  - أنه ماء عد ملسو هيلع هللا ىلصيب ويعمرها، فلما تبني للن (أبيض)
فيه يف الكأل والنار واملاء أن الناس مجيع ا  ملسو هيلع هللا ىلصالعيون واآلابر؛ ارجتعه منه، ألن سنة رسول هللا 

 .(2)وزه دون الناستركاء، فكره أن جيعله لرجل حي
حنومها جيب أن حتوزه الدولة، وال حيوزه فرد أو أفراد، وهكذا ما كان كالبرتول واحلديد و 

 .دون الناس
 :أدلة القائلي بربع العشر

عبد أيب واستدل القائلون برب  العشر يف املعدن مبا رواه مالك يف املوطأ عن ربيعة بن 
انحية من )قط  لبالل بن احلارث معادن القبلية  ملسو هيلع هللا ىلص؛ أن رسول هللا الرمحن عن غري واحد

( مكان بني خنلة واملدينة)من انحية القرع  وهي (ساحل البحر بينها وبني املدينة مخسة أايم
 .(3)فتلك املعادن ال يؤخذ منها إىل اليوم إال الزكاة

ليس هذا مما يثبته أهل احلديث ): بعد أن روى هذا احلديث (األم)الشافعي يف قال 
إال إقطاعه، وأما الزكاة يف املعادن دون اخلمس  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب رواية، ولو أثبتوه مل يكن فيه رواية 

 .(4)(ملسو هيلع هللا ىلصفليست مروية عن النيب 

                                                 

 (.295)رواه أبو عبيد يف األموال  (1)
 .151ـاملرج  السابق ص (2)
 .(4/707) املوطأ هبامش املنتقى (3)
 .تركة الطباعة العنية املتحدة، طب  (4/21) األم (4)
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فأما حديث ربيعة الذي رواه يف القبلية، فليس له إسناد، وم  ): وكذلك قال أبو عبيد
 ،(فهي تؤخذ منها الصدقة إىل اليوم): ا قالأمر بذلك، إمن ملسو هيلع هللا ىلصهذا إنه مل يذكر فيه أن النيب 

 .(1)(كان حجة ال جيوز دفعها  ملسو هيلع هللا ىلصولو ثبت هذا عن النيب 
 :أدلة القائلي ابخلمس

 .(2)"يف الركاز اخلمس: "ملسو هيلع هللا ىلصاستدل أبو حنيعة ومن وافقه بقول رسول هللا ( أ)
وهو املال الذي دفنه بنو آدم  ،(الكنز)يسمى أحدمها : قالوا املستخرج من األرض نوعان

وهو املال الذي خلقه هللا تعاىل يف األرض، يوم خلق  ،(معدان  )يف األرض، والثاين ُيسمى 
والركاز اسم يق  على كل واحد منهما، إال أن حقيقته للمعدن، واستعماله للكنز  ،األرض
 .(3)جماز

املعدن ليس بركاز، بل هو الكنوز : امةعلى حني قال مالك والشافعي وفقهاء احلجاز بع
صلى هللا هريرة أن النيب أيب املدفونة يف األرض من عهد اجلاهلية، بدليل ما رواه اجلماعة عن 

 .(4)"الركاز اخلُمسويف  العجماء جرحها جبار، والبئر ُجبار، واملعدن ُجبار،: "قال عليه وسلم
 .فصح أنه غريه ،يث بني املعدن والركاز بواو العطفيف هذا احلد ملسو هيلع هللا ىلصفقد فرق النيب 

ألنه ذكر املعدن،  ."ويف الركاز اخلمس: "إن املعدن داخل حتت قوله: وللحنعية أن يقولوا
وفيه اخلمس، لكان خيرج منه املال املدفون ألنه ليس مبعدن، فعدل إىل اللعظ األعم : فلو قال

 .(5)له وللمال املدفون

                                                 

 .242 األموال صـ (1)
 سبق صخرجيه صـ (2)
 .(4/25) بدائ  الصنائ  (3)
أي هدر، واملراد الدابة املرسلة يف رعيها أو : ا ال تتكلم، وجرحها جبارالعجماء هي البهيمة، مسيت عجماء ألهن (4)

الستخراج  وليس معِن أن املعدن جبار أنه ال زكاة فيه، ولكن املراد أنه إذا استأجر رجال   املنعلتة من صاحبها
 -5/25) ئيوحاتية السندي على النسا السيوطيترح : انظر)معدن أو حلعر بئر فاهنار عليه فال ضمان عليه 

22). 
 .(1/718) ترح الرتمذي (5)
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لغة من حيسم النزاع بني العريقني، فقد كان يف فقهاء العراق راسخون ومل يوجد من أهل ال
 .يف اللغة كمحمد بن احلسن، ومن فقهاء احلجاز راسخون فيها كالشافعي

: حتتمل املعنيني؛ فعي القاموس وغريه من كتب اللغة( الركاز)والذي يبدو للناظر أن كلمة 
 أهل اجلاهلية وقط  الذهب والعضة من ما ركزه هللا أي أحدثه يف املعادن ودفني: الركاز
 .(1)املعدن

الركاز عند أهل احلجاز كنوز اجلاهلية املدفونة يف األرض، ): (النهاية)وقال ابن األثري يف 
منهما مركوز يف األرض أي  املعادن، والقوالن حتتملهما اللغة، ألن كال  : وعند أهل العراق

 .(2)(اثبت
املعدن، حبديث عمرو بن تعيب عن أبيه عن : د ابلركازواستدل أبو حنيعة على أن املرا

ويف  فيه: "فقال( القدمي)عما يوجد يف اخلرب العادي  ملسو هيلع هللا ىلصسأل رسول هللا  أن رجال  : جده
 .(3)"الركاز اخلمس

أخرب بدء ا عن املال املدفون مث عطف عليه الركاز، واملعطوف غري املعطوف عليه يف : فقال
 .األصل
وتسمية املعدن ابلركاز إن مل توجد يف أصل اللغة، فهي تائعة من : بعض أصحابه قال

وهو م  رسوخه يف العقه يعد ، طرق املقاييس اللغوية، وقد نقل عن دمحم بن احلسن الشيباين
 .(4)إن العرب تقول ركز املعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والعضة: أنه قال، من علماء العربية

الركاز مأخوذ من الركز وهو اإلثبات، وما يف املعدن هو املثبت يف : دائ وقال صاحب الب
 .(5)األرض ال الكنز، ألنه وض  جماور ا لألرض

وأيد احلنعية مذهبهم وهو إجياب اخلمس يف املعادن املستخرجة بدليل آخر، وهو ( ب)
 .قياسها على الغنائم احلربية، أو اعتبارها نوع ا منها

                                                 

 .(ز.ك.ر)مادة  7ـالقاموس احمليط ج (1)
 .(4/701) النهاية يف غريب احلديث البن األثري (2)
 .، كالمها يف اللقطة(4282)، والنسائي (7170)وأبو داود ، حسن: وقال خمرجوه، (2291)أمحد  رواه (3)
 .(4/240) الروض النضري (4)
 .(4/21) البدائ  (5)
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ن كانت يف أيدي الكعرة، وقد زالت أيديهم عنها، ومل تثبت يد املسلمني ألن املعاد: قالوا
على هذه املواض ، ألهنم مل يقصدوا االستيالء على اجلبال واملغاور، فبقى ما حتتها على حكم 
ملك الكعرة، وقد استوىل عليه على طريق القهر بقوة نعسه، فيجب فيه اخلمس، ويكون أربعة 

 .(1)احلرب أمخاسه له كما يف غنائم
ولكن يف هذا االستدالل تكلع ا، فإن ادعاء بقاء هذه املعادن على ملك الكعار ادعاء 

جزء من أرض اإلسالم يف دار اإلسالم؟ ومن ذا الذي جيزم أبن  وهي غري مسلم، كيف،
 ؟املعادن إمنا تكونت يف عصر ما قبل اإلسالم

وااْعلاُموا أاَّنَّاا ﴿: على آية األنعال ويستند فقهاء اإلمامية يف إجياب اخلمس يف املعدن( ج)
 ﴾يلِ غاِنْمُتْم ِمْن شاْيٍء فاأانَّ ّلِلَِّ ُُخُساُه واِللرَُّسوِل واِلِذي اْلُقْرَبا وااْلي اتااماى وااْلماسااِكِي وااْبِن السَّبِ 

كل ما يغنم، فيدخل يف ظاهر : فأوجبت اآلية اخلمس فيما يغنم، والغنيمة لغة .[27: األنعال]
 .(2)اآلية كل ما أخذ من ظاهر الرب والبحر واستخرج من ابطنهما

 :قال يف الروض النضري من كتب العقه الزيدي
وااْعلاُموا أاَّنَّاا غاِنْمُتْم ﴿: واالستدالل على وجوب اخلمس ابلعموم املستعاد من قوله تعاىل

 .فيه نظر ﴾ِمْن شاْيٍء فاأانَّ ّلِلَِّ ُُخُساهُ 
 .إىل غنائم احلرب بدليل السياقألنه ينصرف : أوال  
أحلت يل و : "لذلك، كحديث ملسو هيلع هللا ىلصولكثرة ورود اسم الغنيمة يف لسان الشارع : اثني ا
 .(3)"الغنائم

أن اللعظ العام قد يكون ): على ما ذكره بعض احملققني من أهل األصول وهو مبين
فيقتصر عليه، ولو كان اللعظ القصد به إىل معِن خمصوص، بقرائن وإمارات ترتد إليه، 

 .(لغريه متناوال  

                                                 

 .املرج  السابق (1)
 .(472-4/408) البحر الزخار (2)
 .عن جابر بن عبد هللا، (547)، ومسلم يف املساجد (219) الصالةرواه البخاري يف : متعق عليه (3)
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وقد عقد القاضي أبو دمحم عبد الوهاب املالكي اباب  من وقف العموم على ما قصد به، 
وأنه ال يتعدى به إىل غري ما مل يقصد به إال بدليل، وإن كان إطالق الصيغة يقتضيه، وذهب 

ه، وقد أتار احملقق ابن دقيق إىل هذا بعض أصحاب الشافعي، منهم أبو بكر القعال وغري 
مواض  من ترح العمدة إىل أن داللة السياق ترتد إىل تبيني اجملمالت، وترجيح يف  العيد

بعض احملتمالت، وأتكيد الواضحات، وأن الناظر يف ذلك يرج  إىل ذوقه، واملناظر يرج  إىل 
 .(1)دينه وإنصافه

أن الركاز الذي صح احلديث أبن فيه  االستدالل هو الدليل األول، أعين وإذن فالعمدة يف
اخلمس يشمل املعدن كما يشمل الكنوز املدفونة، وهذا املذهب هو الذي رجحه العقيه 

 .(2)طالب ما يؤيد ذلكأيب وروى عن علي بن  (األموال)اجلليل أبو عبيد يف 
 :مذهب من جيعل الواجب على قدر املؤونة

مقدار اجلهد املبذول والنعقات واملؤونة يف ورأى بعض العقهاء رأاي  آخر نظر فيه إىل 
استخراج املعدن ابلنسبة لقدر اخلارج منه، فإن كان اخلارج كثري ا ابلنسبة إىل العمل والتكاليف، 

 .(3)ابلنسبة إليهما، فالواجب هو رب  العشر فالواجب هو اخلمس، وإن كان قليال  
 .(4)وهذا قول ملالك والشافعي رمحهما هللا

م إىل هذا التعريق إمنا هو التوفيق بني األحاديث اليت تعيد أن يف الذهب والذي دعاه
واألحاديث اليت تعيد أن يف  - ومها معدانن فيقاس عليهما بقية املعادن - والعضة رب  العشر

املعدن اخلمس، وأنه ركاز أو كالركاز، ومن جهة أخرى القياس على الزرع حيث اختلف 
 .جلهدمقدار الواجب فيه ابختالف ا
إن ما انله من غري : على هذا القول مدلال   - من الشافعية - ويف ذلك يقول الرافعي

تعب ومؤونة فيه اخلمس، وما انله ابلتعب واملؤونة فعيه رب  العشر، مجع ا بني األخبار، وأيض ا 

                                                 

 .(4/278) الروض النضري (1)
 .245 -242ـاألموال ص (2)
 .(98، 2/99) م  اجملموع للنووي الكبري للرافعي على الوجيز الغزايل املطبوعنيالشرح : انظر (3)
 .املرج  السابق (4)
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فإن الواجب يزداد بقلة املؤونة، وينقص بكثرهتا، أال ترى أن األمر كذلك يف املسقي مباء 
 ؟(1)لسماء واملسقي ابلنضجا

ليس فرق ا هين ا، فال أبس أن يعرض %( 4.5)، ورب  العشر %(40)والعرق بني اخلمس 
العشر أو نصعه، حسب قيمة املستخرج ابلنسبة إىل التعب والتكاليف، وليس ذلك ابتداع ا 

ب لشرع جديد، بل هو صريح القياس على ما جاء به الشرع من التعاوت بني مقادير الواج
 .حسب نع  املال املأخوذ وقيمته وسهولة احلصول عليه أو مشقته

                                                 

 .نعس املرج  (1)
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 املبحث الرابع
 ِف نصاب املعدن، ومىت يعترب؟

 
 هل ُيشرتط للمعدن نصاب؟

ذهب أبو حنيعة وأصحابه والعرتة إىل وجوب حق املعدن يف قليله وكثريه من غري اعتبار 
ا هبا عليه، وألنه ال يعترب له حول، نصاب، بناء على أنه ركاز، لعموم األحاديث اليت احتجو 

 .فلم يعترب له نصاب كالركاز
البد من اعتبار النصاب، وذلك أن يبلغ : وقال مالك والشافعي وأصحابه وأمحد وإسحاق

واستدل هؤالء بعموم األحاديث اليت وردت يف نصاب  اخلارج ما قيمته نصاب من النقود
ليس يف تسعني ومائة "، (1)"ق صدقةليس فيما دون مخس أوا: "الذهب والعضة، مثل

 .وإبمجاع فقهاء األمصار على أن نصاب الذهب عشرون مثقاال   .(2)"تيء
واملعِن . اعتبار النصاب، وعدم اعتبار احلول هو املعدنيف  والصحيح الذي تعضده األدلة
واساة، أن النصاب إمنا اعترب ليبلغ املال مبلغ ا حيتمل امل فيهكما قال الرافعي من الشافعية

واحلول إمنا اعترب ليتمكن من تنمية املال وتثمريه، واملستخرج من املعدن مناء يف نعسه، وهلذا 
 .(3)اعتربان النصاب يف الزروع والثمار، ومل نعترب احلول

 :املدة الِت يعترب فيها النصاب
، وليس معِن اترتاط النصاب فيما يستخرج من املعدن أن ينال يف الدفعة الواحدة نصا اب 

بل ما انله بدفعات ُيضم بعضها إىل بعض يف اجلملة، ألن املستخرج من املعدن هكذا ينال 
 .غالب ا، فأتبه تالحق الثمار الذي بيناه يف زكاة احلاصالت الزراعية

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ (1)
 .صـ انظر هذين احلديثني وصخرجيهما يف فصل زكاة الذهب والعضة من هذا الباب (2)
 .(2/84) الشرح الكبري للرافعي املطبوع م  اجملموع للنووي (3)
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لكن الضابط يف ضم الثمار بعضها إىل بعض كوهنا مثار سنة واحدة أو موسم واحد، 
فإن تتاب  العمل وتواصل النيل  ،ر املعدن واحلصول عليهوههنا ينظر إىل العمل والنيل وظهو 

ثبت الضم، وال يشرتط بقاء ما استخرجه يف ملكه، فلو تصرف فيه ببي  أو غريه وجب ضمه 
، وإن انقط  العمل ألمر طارئ كإصالح آلة أو مرض  إىل غريه حى يكمل اخلارج نصااب 

بعض، خبالف ما إذا انقط  لالنتقال  ضم اخلارج بعضه إىليف  العامل أو سعره مل يؤثر ذلك
 .إىل حرفة أخرى أيس ا من ظهور املعدن، أو ألي سبب آخر، فهذا انقطاع مؤثر

وإن تتاب  العمل ولكن مل يتواصل النيل، أبن انقط  املعدن زماان مث عاد النيل، فإن كان 
م، ألن املعدن  زمان االنقطاع يسري ا مل يقدح يف الضم، وإن طال، فمن العلماء من يرى الض
 .كثري ا ما يعرض له ذلك، فلو مل يضم لبطلت زكاة املعدن يف كثري من األحوال

وفيهم من يرى أنه ال يضم كما لو انقط  العمل، ويعترب ذلك كحب زرعتني أو مثار 
 .(1)مومسني

مبا أرتد إليه  والرأي عندي يف مثل هذه األمور أن ُترتك لتقدير اخلرباء العنيني، عمال  
ُتْم الا ت اْعلاُمونا }: قرآن يف مثل ذلك حني قالال ، 21: النحل]{ فااْسأاُلوا أاْهلا الذ ِْكِر ِإْن ُكن ْ

 .[47: األنبياء
* * * 

                                                 

 .(82 -2/21)اجملموع ي املطبوع على الوجيز للغزايل وترحه للرافع :انظر (1)
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 املبحث اخلامس
 هل يشرتط للمعدن حول؟

 
عليه، وخيرج الذي ذهب إليه مجاهري العقهاء أن حقه جيب فيه مبجرد استخراجه واحلصول 

املعدن مبنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ : ال مالكق .بعد تصعيته ومتييزه
: منه إذا خرج املعدن من يومه ذلك، وال ينتظر به احلول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد

 .(1)العشر، وال ينتظر أن حيول عليه احلول
ظم  واملنصوص يف مع (2)كما قال النووي - وهو قول عامة العلماء من السلف واخللف

 .(3)كتب الشافعي، واملصحح يف مذهب أمحد
ال زكاة يف مال حى : "وخالف يف ذلك إسحاق وابن املنذر، فاترتطا احلول، حلديث

 .( 4)"حيول عليه احلول
على عمومه، فقد خص منه  يبه، وم  هذا أمجعوا أنه غري مبق واحلديث ضعيف ال حيتج

 .الزرع والثمر، فيلحق به املعدن ويقاس عليه
ا عدم اترتاط احلول املغينل يف قا لنا أنه مستعاد من األرض فال يعترب يف وجوب : مؤيد 

، وألن احلول إمنا يعترب يف غري هذا لتكميل النماء، (الكنوز)حقه حول، كالزرع والثمار والركاز 
 .(5)وهو يتكامل مناؤه دفعة واحدة، فال يعترب له حول كالزروع

يعِن مبجرد احلصول )جيب حق املعدن ابلوجود  :ةمن الشافعي - وقال صاحب املهذب
ألن احلول يُراد لكمال النماء، وابلوجود  - يف أظهر القوانني - وال يعترب فيه احلول( عليه

 .(1)يصل إىل النماء، فلم يعترب فيه احلول كالزرع
                                                 

 .(4/702) املوطأ م  املنتقى (1)
 .(2/97)اجملموع  (2)
 .(1/42)املغين  (3)
 .املرج  السابق (4)
 .نعس املرج  (5)
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* * * 

                                                 

 .(2/90)اجملموع املذهب وترحه  (1)
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 املبحث السادس
 ِف مصرف ما يؤخذ من املعدن

 
 أين ُيصرف ما يؤخذ من املعدن؟

هل يعد زكاة، : تلف العقهاء كذلك يف تكييف ما يؤخذ من املعدن من حق معلوماخ
ِإَّنَّاا الصَّداقااُت لِْلُفقارااِء ﴿: فيصرف يف مصارف الزكاة الثمانية اليت حددها القرآن بقوله تعاىل

 .[20: التوبة] ﴾وااْلماسااِكيِ 
صرف يف املصارف أم ال يعد زكاة؛ فيصرف مصرف مخس الغنائم والعيء، أعين أن ي

 العامة للدولة، ومنها كعالة العقراء واملساكني إذا مل تكعهم الزكاة؟
ذهب أبو حنيعة ومن وافقه إىل أن مصرفه مصرف العيء، وذهب مالك وأمحد إىل أن 

 .مصرفه مصرف الزكاة
إن أوجبنا : مصرف الزكوات مطلق ا، وقيل: واختلف يف ذلك مذهب الشافعي، فقيل

 .كالعيء، وإن أوجبنا رب  الُعشر فمصرفه كالزكاةاخلمس فمصرفه  
ويرتتب على هذا اخلالف أن من مل يعتربه زكاة يوجب اخلمس على الذمي إذا استعاد 
، خبالف االعتبار اآلخر، إذ الزكاة ال جتب على الذمي، ألهنا عبادة وهو ليس من  معدان 

خبالف األخر فإنه يشرتط النية، إذ  أهلها، وكذلك من مل يعترب زكاة ال يشرتط يف أدائه النية،
 .(1)هي عبادة، وال عبادة بغري نية

* * * 

                                                 

 .(2/12) بغري نيةاجملموع  :انظر (1)
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 املبحث السابع
 ِف مستخرجات البحر

 
 :ما ُيستخرج من البحر من لؤلؤ وعنرب وَنومها

اختلف العقهاء فيما يستخرج من البحر من اجلواهر الكرمية كاللؤلؤ واملرجان، ومن الطيب  
 .بعض أنواعه ما تبلغ القطعة منه ألف مثقالإن يف : كالعنرب الذي قيل

أن ال تيء : حنيعة وأصحابه واحلسن بن صاحل، ومذهب الزيدية من الشيعةأيب فمذهب 
 .فيه

ليس العنرب : أنه قال ،تيبة وغريه عنهأيب ومن قبلهم ذهب إىل ذلك ابن عباس، روى ابن 
وظاهره أنه ال يلزم فيه زكاة  ،(1)ليس فيه تيء( أي لعظه)بركاز، وإمنا هو تيء دسره البحر 

 .وال مخس
يعِن أنه ال  .(2)"ليس العنرب بغنيمة، هو ملن أخذه" :وكذلك روى عن جابر بن عبد هللا

 .جيب فيه اخلمس كالغنيمة
ولكن صح عن  ،(3)مل يراي فيه تيئ ا ملسو هيلع هللا ىلصصحاب النيب فهذان رجالن من أ: قال أبو عبيد

 .(4)إن كان فيه تيء فعيه اخلمس: ال يف العنربابن عباس أيض ا أنه ق
عبد الرزاق بسند  ىه اآلخر بعد واقعة معينة، فقد رو ويبدو أن ابن عباس عدل عن رأي

إن كان : بعدن، سأل ابن عباس عن العنرب، فقال أن إبراهيم بن سعد، وكان عامال   ،صحيح
قد يكثر فيه هذا النوع، جعل فلعل سؤال هذا الوايل يف بلد مثل عدن  .(5)فيه تيء فاخلمس

                                                 

 (.70751)رواه ابن أيب تيبة الزكاة  (1)
 .(992)األموال و عبيد يف رواه أب (2)
 .995األموال صـ (3)
 (.70758)رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة  (4)
 (.70744)رواه عبد الرزاق يف أهل الكتاب  (5)
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ابن عباس يبدى رأاي  آخر، واجملتهد تتغري فتواه ابختالف األزمان واألحوال، وما يرتاءى له من 
 .أعلم وهللا .واالعتباراتاملصاحل 

أن يف : عن عمر بن اخلطاب ،عن ابن عباس ،كما روى من طريق احلسن بن عمارة
 .(1)مسكل مستخرج من حلية البحر اخلويف   العنرب

عن ابن عباس أن يعلى بن منبه كتب إىل عمر يف عنربة وجدت على ساحل  ،وروى أيض ا
ماذا جيب فيه؟ فأتاروا عليه أن أيخذ منها : البحر فقال عمر ملن حضره من الصحابة
 .(2)أن فيها ويف كل حلية صخرج من البحر اخلمس: اخلمس، فكتب عمر مبشورة من الصحابة

البحر ومن العنرب  يخذ من حل: أنه كتب: ما خيالف هذاا وقد ُروى عن عمر أيض  
 .العشر

 - على تناقضها - وأسانيد هذه الرواايت عن عمر مل تبلغ درجة الصحة، ولو صحت
هل هو اخلمس  : لدلت على أن لالجتهاد يف ذلك مسرح ا، وخاصة يف مقدار الواجب

 نري؟كالركاز، أو العشر كالزرع، أو رب  العشر كالدراهم والدان
روى ذلك أبو عبيد عن : أيض ا عن بعض التابعني ياب اخلمس يف العنرب واللؤلؤ مرو وإجي

 .(3)احلسن البصري وعن ابن تهاب الزهري
تيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنرب أيب وكذلك روى عبد الرزاق وابن 

 .(4)اخلمس
 .(5)لية البحر اخلمسأن يف العنرب وكل ما استخرج من ح: يوسفأيب وهو مذهب 

أن فيه الزكاة، ألنه خارج من معدن، فأتبه اخلارج من معدن : ويف رواية عن أمحد
 .(1)البحر

                                                 

 .واحلسن بن عمارة مرتوك .بريوت –دار العكر  ،(2/411) احمللى (1)
 .(4/278) الروض النضري :انظر (2)
 (.999 ،991)األموال رواه أبو عبيد يف  (3)
 .، كالمها يف الزكاة(70751)، وابن أيب تيبة (2818)رواه عبد الرزاق  (4)
 .1اخلراج أليب يوسف صـ (5)
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 ورجح أبو عبيد مذهب من ال يرى يف اللؤلؤ والعنرب وغريها من مستخرجات البحر تيئ ا
لم أتتنا عنه فيه سنة ف ملسو هيلع هللا ىلصأبنه قد كان مما خيرج من البحر على عهد النيب  مستدال   -

َعل مناها، وال من أحد من اخللعاء الراتدين بعده من وجه يصح، فنراه مما ععا عنه كما ععا 
عن صدقة اخليل والرقيق، وإمنا يوجب اخلمس فيما خيرج من البحر من أوجبه تشبيه ا مبا خيرج 

 .الرب من املعادن، فرآمها مبنزلة واحدة
صلى هللا فرق بينهما سنة رسول هللا : يقولون: ا معرتقانوذهب من ال يرى ذلك إىل أهنم

ولكن هل  .(2)إذ جعل يف الركاز اخلمس، وسكت عن البحر فلم يقل فيه تيئ ا عليه وسلم
 القياس إال إحلاق أمر مسكوت عنه أبمر آخر منصوص عليه لعلة جامعة بينهما؟

هو تبيه ابملعدن اخلارج من ف: وإذا مل يكن املستخرج من البحر من ابب الغنيمة الشرعية
 .الرب، حبكم املالية اجلامعة بينهما، فينبغي أن يقاس عليه

وهلذا أرجح أال صخلو هذه املستخرجات من حق يعرض عليها، قياس ا على الثروة املعدنية، 
 .واحلاصالت الزراعية، سواء أجعلنا هذا احلق زكاة أم غري زكاة

ده ملشورة أهل الرأي، كما روى من فعل عمر أما قدر الواجب فينبغي أن خيض  حتدي
ثمار، تبع ا للكلعة رضى هللا عنه، فإن الشارع قد فاضل بني املقادير الواجبة يف احلبوب وال

الزرع؛ ما بني عشر ونصف عشر، فكذلك هنا يكون مقدار الواجب تبعا  يواجلهد يف سق
مؤونته، وتبع ا لقيمة ما خيرج لسهولة احلصول على هذه األتياء من البحر، أو مشقته وكثرة 

ا، وغالية القدر، فهنا  حسب ما يقدر اخلرباء فقد يستخرج مبجهود قليل أتياء نعيسة جد 
 .جيب أن ترتع  نسبة املأخوذ منها

ما يؤيد هذا االجتاه، وأن  - يف تأن املعدن - وقد نقل عن اإلمامني مالك والشافعي
ة، ومقدار احلاصل واملستخرج فقد يكون اخلمس، قدر الواجب خيتلف ابختالف اجلهد واملؤون

 .وقد يكون رب  العشر

                                                 

 .(1/41)املغين  (1)
 .212ـاألموال ص (2)
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، حبيث الرأيورجحنا هناك أن تعاوت املقادير ميكن أن خيض  لالجتهاد ومشورة أهل 
: ميكن أن جيب العشر أو نصف العشر أيض ا وقد قال أبو عبيد يف الرواية األخرى عن عمر

ا وجه ا، ألنه مل جيعل كالركاز، فيأخذ منه اخلمس، أنه جعل فيه العشر، وال نعرف للعشر هاهن
على قول أهل املدينة، وإمنا جعل فيه العشر، ( رب  العشر)ومل جيعله كاملعدن فيأخذ منه الزكاة 

وال موض  للعشر يف هذا إال أن يكون تبهة مبا صخرج األرض من الزرع والثمار، وال نعرف 
ا يقول هبذا  .(1)أحد 

ا يقول هبذا؛ فال مين  أن يقوله قائل اآلن، أو بعد اآلن، ما دام يستند إىل  وإذا مل نعلم أحد 
 .دليل واعتبار مقبول

 ماذا جيب ِف السمك؟
وما قلناه يف العنرب وحلية البحر من اللؤلؤ وغريه ينطبق كذلك على ما ُيصطاد من 

ت كبرية السمك، فقد يبلغ ذلك مقادير هائلة، ويقدر أبموال طائلة، حني تقوم به تركا
 .جمهزة، فال ينبغي أن يُععى من حق يُعرض عليه، قياس ا على املعدن وعلى الزرع وغريمها

كتب عمر بن عبد العزيز إىل عامله على : وقد روى أبو عبيد عن يونس بن عبيد قال
( يعِن قيمة نصاب من النقود)أن ال أيخذ من السمك تيئ ا حى يبلغ مائيت درهم : عمان

 .(2) درهم فخذ منه الزكاةفإذا بلغ مائيت
 .(3)وقد ُروى ذلك عن أمحد أيض ا

 .فيه اخلمس؛ ألنه غنيمة يف رأيهم: وعند اإلمامية
 .وما قلناه آنع ا نقوله هنا أيض ا

* * * 

                                                 

 .212ـاألموال ص (1)
 (.980)رواه أبو عبيد يف األموال  (2)
 .(1/49)املغين  (3)
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 الفصل الثامن
 زكاة املستغالت العمارات واملصانع وَنوها

 
 :يشتمل هذا العصل على ثالثة مباحث

 

 .بي املضيقي واملوسعي (تاملستغال)ِف زكاة : األول
 كيف تُزكَّى هذه األشياء؟: الثاين

 كيف َُيسب النصاب فيها؟: الثالث
 

* * * 
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 املبحث األول
 زكاة املستغالت بي املضيقي واملوسعي

 
 : املستغالت

هي األموال اليت ال جتب الزكاة يف عينها، ومل تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء، فتغل 
 .ئدة وكسب ا بواسطة أتجري عينها، أو بي  ما حيصل من إنتاجهاألصحاهبا فا
 يمعينة، ومثل ذلك احللي الذي يكر  مثل الدور والدواب اليت تكرى أبجرة: فما يؤجر

 .وغريه، ويف عصران يتمثل يف العمارات ووسائل النقل وغريها
ب فيها، ببي  لبنها مثل البقر والغنم غري السائمة اليت تُتخذ للكس: وما ينتج ويباع نتاجه

وأهم منها اآلن املصان  اليت تنتج ويُباع إنتاجها يف  ..أو صوفها أو تسمينها أو غري ذلك
 .األسواق

وقد اخرتان يف العصل السادس أن تقاس املنتجات احليوانية على العسل، ويؤخذ منها 
 .العشر من الصايف، ألهنا متولدة من حيوان ال جتب الزكاة يف أصله

أرى أن تستثِن من املستغالت اليت نذكرها يف هذا العصل، وإن أدخلها بعض وهلذا 
 .العقهاء فيه

أن ما اصخذ للتجارة حيصل : والعرق ما بني ما يتخذ من املال لالستغالل وما يتخذ للتجارة
الربح فيه عن طريق حتول عينه من يد إىل يد أم ا ما اصخ  ذ لالستغالل فتبقى عينه، وتتجدد 

 .همنععت
وعلى كل حال، فإن معرفة احلكم يف املستغالت أمر مهم وخاصة يف عصران، بعد أن 
ا، فلم يعد مقصور ا على املاتية والنقود وسل   تعددت أنواع املال النامي فيه تعدد ا واضح 

 .التجارة واألرض الزراعية
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صان  اليت تعد العمارات اليت تعد للكراء واالستغالل، وامل: فمن األموال النامية يف عصران
لإلنتاج، والسيارات والطائرات والسعن اليت تنقل الركاب والبضائ  واألمتعة، وغري ذلك من 

رؤوس األموال الغلة النامية غري املتداولة اليت : رؤوس األموال الثابتة أو تبه الثابتة وبعبارة أدق
 ا يف زكاة هذه األتياء؟وفري ا على أصحاهبا، فماذا تقول تريعة اإلسالم وفقهاؤه تدر دخال  

 .إن اجلواب عن هذا السؤال خيتلف ابختالف وجهة املضيقني واملوسعني يف إجياب الزكاة
 :وجهة املضيقي ِف إجياب الزكاة

 :أما الذين مييلون إىل التضييق يف األموال اليت جتب فيها الزكاة، فيقولون
فيها الزكاة، فلم جيعل منها ما ُيستغل أو ما  حدد األموال اليت جتب ملسو هيلع هللا ىلصإن الرسول  -7

ُيكرى من العقارات والدواب واآلالت وحنوها، واألصل براءة الناس من التزام التكاليف، وال 
 .جيوز اخلروج عن هذا األصل، إال بنص صريح عن هللا ورسوله، ومل يوجد يف مسألتنا

ى األقطار، مل يقولوا بوجوب أن فقهاء املسلمني يف خمتلف األعصار، وت: يؤيد هذا -4
 .الزكاة يف هذه األتياء، ولو قالوا به لنقل عنهم

ال زكاة يف دور السكِن، وال أدوات احملرتفني، : أهنم نصوا على ما خيالف ذلك فقالوا -1
أن ال زكاة يف املصان  : وإذن يكون احلكم عندهم .وال دواب الركوب، وال أاثث املنازل وحنوها

جها، وال يف تلك العمارات، وإن تهق بنياهنا، وال يف تلك السيارات والطائرات وإن عظم إنتا
 .والسعن التجارية وإن ضخم إيرادها

فإذا قبض من إيرادها تيء، ويبقى حى حال احلَْول، فعيه زكاة النقود بشروطها املدو نة، 
 .عليه يءل نصاب أو ما يكمل نصااب  فال توإن مل يبق إىل احلَوْ 

يق يف أموال الزكاة مذهب قدمي، عرف به بعض السلف، وتبناه وداف  عنه العقيه والتضي
ال : الظاهري ابن حزم، وأيده يف األعصر األخرية الشوكاين، وصديق حسن خان، حى قالوا

 .زكاة يف عروض التجارة، وال يف العواكه واخلضراوات وحنوها
يف ) :رد ا على من قال (نديةالروضة ال)ومن أوضح العبارات يف ذلك ما قاله صاحب 

كالدور  - إن إجياب الزكاة فيما ليس من األموال اليت جتب فيها ابتعاق: (املستغالت صدقة
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مبجرد أتجريها أبجرة من دون جتارة يف أعياهنا، مما مل يسم  به يف  - والعقار والدواب وحنوها
ن أن يسم  فيه بدليل من  ع الصدر األول الذين هم خري القرون، مث الذين يلوهنم، فضال  

 .(1)كتاب أو سنه
 :وجهة املوسعي ِف إجياب الزكاة

وأما املتوسعون يف األموال اليت جتب فيها الزكاة فيقررون وجوهبا يف األتياء املذكورة من 
 - مصان  وعمارات وحنوها، وهذا هو رأى بعض املالكية واحلنابلة، وإن يكن غري مشهور

أيب : ة كما هو رأى بعض العلماء املعاصرين، أمثال أساتذتنا األجالءورأى اهلادوية من الزيدي
 .زهرة وخالف وعبد الرمحن حسن، كما سنبني ذلك يف املبحث القادم

 :وهذا التوس  هو الذي أرجحه استناد ا إىل األمور اآلتية
ينا ِف واالَّذِ ﴿: معلوم ا، أو زكاة، أو صدقة، لقوله تعاىلحق ا  أن هللا أوجب لكل مال -7

 ،[701: التوبة] ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ﴿ :، وقوله تعاىل[42: املعارج] ﴾أاْموااِلِِْم حاقٌّ ماْعُلوم  
 .من غري فصل بني مال ومال .(2)"أد وا زكاة أموالكمو : "ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

ض التجارة، لعدم ورود عرو يف  على الظاهرية الذين نعوا وجوب الزكاة العريبوقد رد ابن 
عام يف كل مال  ﴾ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صاداقاة  ﴿: قول هللا عز وجل: حديث صحيح فيها، فقال

على اختالف أصنافه، وتباين أمسائه، واختالف أغراضه، فمن أراد أن خيصه يف تيء فعليه 
 .(3)الدليل
العقهاء الذين يعللون  أن علة وجوب الزكاة يف املال معقولة، وهي النماء كما نص -4

األحكام، ويعملون ابلقياس، وهم كافة فقهاء األمة ما عدا حعنة قليلة من الظاهرية واملعتزلة 
 .والشيعة

                                                 

 .(7/782) الروضة الندية (1)
 .صــسبق صخرجيه ( (2
 .(1/702) ترح الرتمذي (3)
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من هنا مل جتب الزكاة يف الدور السكِن، وثياب البذلة، وحلي اجلواهر، وآالت احلرفة، 
وامل من اإلبل والبقر، وعن وخري اجلهاد ابإلمجاع، وكان القول الصحيح سقوط الزكاة عن الع

 .حلى النساء املستعملة املعتادة، عن كل مال ال ينمى بطبيعته أو بعمل اإلنسان
وإذا كان النماء هو العلة يف وجوب الزكاة، فإن احلكم يدور معه وجود ا وعدم ا، فحيث 

 .حتقق النماء يف مال وجبت فيه الزكاة، وإال فال
التزكية والتطهري ألرابب املال أنعسهم، واملواساة  وهي - أن حكمة تشري  الزكاة -1

جتعل إجياب الزكاة هو  - احلاجة، واإلسهام يف محاية دين اإلسالم ودولته، ونشر دعوته ذويل
األوىل واألحوط ألرابب املال أنعسهم، حى يتزكوا ويتطهروا، وللعقراء واحملتاجني، حى يستغنوا 

 .ى تقوى توكته، وتعلوا كلمتهويتحرروا، ولإلسالم دين ا ودولة، ح
إن إخراج : وقد قال الكاساين يف داللة العقل على فرضية العشر يف ما خرج من األرض

العشر إىل العقري من ابب تكر النعمة، وإقدار العاجز، وتقويته على القيام ابلعرائض، ومن 
 ذلك الزم عقال  ابب تطهري النعس من الشح ومن الذنوب، وتزكيتها ابلبذل واإلنعاق، وكل 

 .اهـ. .. وترع ا
 فهل يكون تكر النعمة، ومساعدة العاجز، وتطهري النعس وتزكيتها ابلبذل، الزم ا عقال  
وترع ا لصاحب الزرع والثمر، غري الزم لصاحب املصن  والعمارة والسعينة والطائرة وحنوها، مما 

ة، وجبهد أقل من يدر من الدخل أكثر مما تدره أرض الذرة والشعري أبضعاف مضاعع
 جهدها؟

 :الرد على أدلة املضيقي
إن عدم نص النيب : ، فنقول(الزكاة ملسو هيلع هللا ىلصال زكاة إال فيما أخذ منه النيب ): أما قوهلم -7
ى عل ملسو هيلع هللا ىلصعلى أخذ الزكاة من مال ما ال يدل على عدم وجوب الزكاة فيه، فإمنا نص النيب  ملسو هيلع هللا ىلص

يف عصره، كاإلبل والبقر والغنم من  العريباألموال النامية اليت كانت منتشرة يف اجملتم  
 .احليواانت، والقمح والشعري والتمر والزبيب من الزروع والثمار، والدراهم العضية من النقود

هبا نص، قياس ا على تلك األموال،  ئمون الزكاة يف أموال أخرى مل جيم  هذا أوجب املسل
 .بعموم النصوص، تطبيق ا ملا قرر من حكمة فرض الزكاة عمال   أو
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وفرض رسول ): عند زكاة الذهب، قال (الرسالة)من ذلك ما قاله اإلمام الشافعي يف ( أ)
إما خبرب : صدقة، وأخذ املسلمون يف الذهب بعده صدقة( النقود العضية)يف الورق  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

مل يبلغنا وإما قياس ا على أن الذهب نقد الناس الذي اكتنزوه، وأجازوه أمثاان  على  ملسو هيلع هللا ىلصمن النيب 
 .اهـ (1)(... ما تبايعوا به يف البلدان، قبل اإلسالم وبعده

م  حاجة الناس إىل تناقل هذا  - واحتمال وجود خرب نبوي مل يبلغ الشافعي يف عصره
، وهبذا جزم القاضي العقيه أبو بكر بن العريب، احتمال ضعيف، فالعمدة هو القياس - اخلرب

العضة، ونصاهبا، ومقدار الواجب  ملسو هيلع هللا ىلصفذكر يف ترح الرتمذي، يف بيان احلكمة يف ذكر النيب 
إن جتارهتم إمنا كانت يف العضة، خاصة معظمها، فوق  ): ك ذكر الذهب، قالفيها، وتر 

ألن كلهم أفهم خلق هللا وأعلمهم، وكانوا أفهم أمة التنصيص على املعظم ليدل على الباقي، 
وأعلمها، فلما جاء احلمري الذين يطلبون النص يف كل صغري وكبري، طمس هللا عليهم ابب 

 .(2)(اهلدى، وخرجوا عن زمرة من اسنت ابلسلف واهتدى
 .لعللوهو يعين بكلمته األخرية العنيعة الظاهريني الذين ينعون القياس، وال يلتعتون إىل ا

ومن ذلك أنه مل يرد نص صحيح صريح بوجوب الزكاة يف العروض التجارية، وم  ( ب)
هذا نقل ابن املنذر اإلمجاع على وجوهبا، ومل خيالف يف ذلك إال الظاهرية الذين تعلقوا 

 .بشبهات واهية فندانها يف موضعها
ا ما تبلغ قيمته مبلغ ا ومن ذلك أن عمر أمر أبخذ الزكاة من اخليل، ملا تبني له أن فيه( ج)

ذت للنماء واالستيالء  .عظيم ا من املال، واتبعه يف ذلك أبو حنيعة؛ ما دامت سائمة، واصخ 
أن أمحد أوجب الزكاة يف العسل، ملا ورد فيه من األثر، وقياس ا على الزرع والثمر، ( د)

ا أاْخراْجناا لاُكْم ِمنا واِِمَّ ﴿: وأوجب الزكاة يف كل معدن، قياس ا على الذهب والعضة، ولعموم آية
 .[421: البقرة] ﴾اأْلاْرضِ 
أن الزهري واحلسن وأاب يوسف أوجبوا فيما يستخرج من البحر من لؤلؤ وعنرب ( هـ)
 .اخلمس، قياس ا على الركاز واملعدن: وحنومها

                                                 

 .حتقيق الشيخ أمحد تاكر ،782، 781ـالرسالة ص (1)
 .(1/702) ترح الرتمذي (2)
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أن كل مذهب من املذاهب املتبوعة أدخل القياس يف الزكاة يف أحكام عدة، كقياس ( و)
ية غالب قوت البلد، أو غالب قوت الشخص على ما جاء به احلديث يف زكاة العطر، الشافع

من التمر أو الزبيب أو احلنطة أو الشعري، وكقياسهم كل ما يقتات على األقوات األربعة 
 .املذكورة، اليت جاء به النص يف ُعشر الزرع والثمر

 - ه مل ينقل عنهم القول بذلكأن فقهاء اإلسالم يف مجي  أعصاره وأمصار : وأما قوهلم -4
فألن بعض هذه األموال النامية مل ينتشر يف عصرهم انتشار ا تعم به البلوى، ويدف  العقيه إىل 

 .االجتهاد واالستنباط، وبعضها مل يكن موجود ا قط، بل هو من مستحداثت األزمنة األخرية
األتياء أو يف غلتها  وم  هذا وجد من أقوال العقهاء ما يدل على وجوب الزكاة يف هذه

 .وفوائدها، كما سنذكر بعد
 ،وأما نص العقهاء على إععاء الدور واآلالت وحنوها من الزكاة؛ فهو عني الصواب -1

ولكن هذه األتياء اليت أخرجها علماؤان من وعاء الزكاة غري ما حنن فيه، فدور السكِن غري 
شار وحنومها؛ غري املاكينات واألجهزة اليت العمارات االستغاللية، وآالت احملرتف كالقدوم واملن

واليت َغيـ َر ظهورها وجه احلياة يف العامل كله، وهلذا أطلق عليه  تنتج وتعمل وتدر رحب ا ودخال  
، ودواب الركوب غري هذه السيارات والطائرات واجلواري (االنقالب الصناعي)املؤرخون اسم 

ري حمالت العراتة اليت تؤجر أاثثها ومقاعدها املنشآت يف البحر كاألعالم وأاثث املنازل غ
ومعداهتا للناس، فما أخطأ علماؤان حني قرروا أن ال زكاة يف ما ذكروا من األتياء بل طبقوا 

عن احلاجة األصلية  بدقة وبصر ما اترتطوه لوجوب الزكاة؛ أن يكون املال انمي ا، فاضال  
ألهنا : لزكاة يف األتياء املذكورة بقولهاحلكم بعدم ا (اهلداية)لصاحبه، وهلذا علل صاحب 

 .(1)مشغولة ابحلاجة األصلية وليست بنامية أيض ا
حلاجة األصلية وعدم النماء؛ كل ابأن الشغل  يعين :ووضح ذلك صاحب العناية فقال

أما كوهنا مشغولة هبا فألنه البد له من دار : منهما مان  من وجوهبا، وقد اجتمعا ههنا
 .اخل...بسهايسكنها، وثياب يل

                                                 

 .(7/291) اهلداية م  فتح القدير (1)
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لق ي كما يف الذهب والعضة، وإما إبعداد للتجارة وليسا  ،أما عدم النماء فألنه إما خ 
 .(1)موجودين ههنا

أن ال زكاة يف دار اصخذها صاحبها للسكِن، وهذا من العدل : على هذا اتعق العقهاء
لدول املعاصرة والتيسري الذي جاء به اإلسالم، وإن كنا نرى كثري ا من قوانني الضرائب يف ا

مثل التشري   - تعمد إىل أخذ ضريبة على العقار، ولو كان سكن ا لصاحبه وقليل منها
 .هو الذي نص على إععاء مالك املبِن من الضريبة إذا كان يتخذه لسكنه - األمريكي

هذا إىل أن تعليل فقهائنا لعدم وجوب الزكاة يف الدور والثياب وآالت احلرفة وحنوها أبهنا 
ذ منها للنماء  - مبعهوم املخالعة - لة ابحلاجة األصلية وأبهنا غري انمية يدلمشغو  أن ما اصخ 

 .ولغري االستعمال يف احلاجة األصلية يصبح صاحل ا لوجوب الزكاة
* * * 

                                                 

 .نعس الصعحة السابقة -العناية ترح اهلداية م  فتح القدير  (1)
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 املبحث الثاين
 كيف تزكى العمارات واملصانع وَنوها

 
 :األموال النامية الِت أوجب فيها اإلسالم الزكاة نوعي

نوع تؤخذ الزكاة من أصله ومنائه مع ا، أي من رأس املال وغلته، عند كل حول،  : ولاأل
كما يف زكاة املاتية وعروض التجارة، وهذا لتمام الصلة بني األصل وفوائده وغلته، ومقدار 

 %(.4.5: )الزكاة هنا هو رب  العشر، أي
على الغلة دون انتظار نوع تؤخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط، مبجرد احلصول : الثاين

حول، سواء كان رأس املال اثبت ا كاألرض الزراعية، أم غري اثبت كنحل العسل، ومقدار الزكاة 
 %(.5)أو %( 70)هنا هو الُعشر أو نصعه أي 

أنخذ أ ؟فعلى أي أساس تُعاَمل هذه األموال النامية اجلديدة؟ وكيف أنخذ منها الزكاة
غلته كما يف األموال التجارية؟ أم أنخذ من غلته وإيراده  من يالزكاة من رأس املال وما بق

 فقط كما يف احلبوب والثمار والعسل؟
 .اْجاهان قدميان ِف زكاة الدور املؤجرة وَنوها من املستغالت

ولعل كثري ا من املتصلني ابلعقه وال يغوصون يف أعماقه يظنون أن الدور اليت تكرى الناس 
وإيراد ا ُمتجدد ا؛ مل ينص أحد من  عام أو يف كل تهر ماال   أبجر، وحنوها مما يدر يف كل

العقهاء على حكم يف زكاهتا؛ ألهنا مل تكن مما عمت به البلوى، وانتشر بني الناس، واحتاجوا 
 .فيه إىل حكم حاسم

وهذا التعليل حق، ولكن وجدان برغم ذلك من فقهائنا من يقول بتزكيتها، وإن اختلعوا يف 
أتعامل معاملة رأس املال التجاري، فتقوم كل حول، وتؤخذ الزكاة منها : ر إليهامعاملتها والنظ

رب  عشر قيمتها؟ أم يغض النظر عن قيمتها وتؤخذ الزكاة من غلتها وإيرادها إذا بلغ نصااب  
 مستوفي ا لشروط الزكاة؟
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اه األول  .أن تُ قاوَّم وتُزكَّى زكاة التجارة - االْجِ 
ك العمارة االستغاللية، والطائرة والسعينة التجاريتني وحنوها معاملة هذا الرأي يُعامل مال

معه من إيرادها، وخيرج  يمارة كل عام، مضاف ا إليها ما بقمالك السل  التجارية، فـَتـَُثم ن الع
 .ككل عروض التجارة%( 4.5)عن ذلك كله 

د يف فقهاء السنة  .فقهاء الشيعة من ذهب هذا املذهبويف  لقد ُوج 
 :ابن عقيل احلنبلي رأى

وهو عامل  - الوفاء ابن عقيلأيب فعي فقه أهل السنة وجدت هذا الرأي للعقيه احلنبلي 
وقد نقل عنه هذا الرأي احملقق ابن القيم يف   - قوى الذهن انضج العكر خصب االستنتاج

مام أمحد روى عن اإلقال ابن عقيل خمرج ا على ما  - نقل املوافق املقر (بدائ  العوائد)كتابه 
الكراء واملواتط؛ أن جتد يف  يرج من رواية إجياب الزكاة يف حلخي: الكراء ييف تزكيته حل

عد للكراء، وكل سلعة تؤجر وتعد لإلجارة
ُ
 .العقار امل
وإمنا خرجت ذلك على احللي؛ ألنه قد ثبت من أصلنا أن احللي ال جتب فيه ): قال

ن اإلعداد للكراء أنشأ إجياب الزكاة يف تيء ال الزكاة، فإذا أُعد للكراء وجبت، فإذا ثبت أ
 .جتب فيه الزكاة كان يف مجي  العروض اليت جتب فيها الزكاة ينشئ إجياب الزكاة

ياغة واألعداد يوضحه أن الذهب والعضة عينان جتب الزكاة جبنسهم وعينهما، مث إن الص"
جاء اإلعداد للكراء يف غلبة  نتعاع؛ غلبت على إسقاط الزكاة يف عينه، مثللباس والزينة واال

على االستعمال، وأنشأ إجياب الزكاة، فسار أقوى مما قوى على إسقاط الزكاة، فأوىل أن 
  .(1)(يوجب الزكاة يف العقار واألواين واحليوان اليت ال زكاة يف جنسها

 .هذا ما ذكره ابن عقيل وأقره ابن القيم صخرجي ا على مذهب أمحد
ب إليه اإلمام أمحد من إسقاط الزكاة عن الذهب والعضة إذا أن ما ذه": وحنن نقول

اْسُتعمل يف حلى مباح، ومن إجيابه يف احللي إذا أُعد للكراء؛ مذهب قوى، يستند إىل أصل 

                                                 

 .(1/721) بدائ  العوائد (1)
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أن ال زكاة يف مال غري انم  أو مشغول ابحلاجة األصلية، وإمنا الزكاة : مهم يف ابب الزكاة وهو
 .على صاحبه كسب ا ودخال   يف املال النامي، وهو الذي يدر

، ومشغول حباجة صاحبه، فإذا أعد ه  واحللي املباح املستعمل للزينة واللبس مال غري انم 
 ".للكراء فقد خرج عن ذلك إىل حيز النماء، وأصبح صاحل ا للدخول يف وعاء الزكاة

 .(1)وهو قول ملالك أيض ا كما ذكر ابن راتد
اثث والسيارات والسعن والطائرات واملاكينات واألجهزة وإذا طبقنا هذا على العقارات واأل

أن ال زكاة فيها إذا كانت لالستعمال الشخصي، فإذا أُعدت : املختلعة؛ اتضح لنا هذا احلكم
للكراء، وغدا من تأهنا أن جتلب مناء ورحب ا؛ فقد غدت صاحلة لوجوب الزكاة، وزكاهتا يف هذه 

 .دار ااحلال كزكاة عروض التجارة نصااب  ومق
أو  (2)(راتةالع  )أو الطائرة أو العندق أو حمل  (األتوبيس)ومعِن هذا أن مالك العمارة أو 

أن يـَُقو  م  - فرد ا كان أو تركة - عليه: أي سلعة تؤجر وتعد لإلجيار كما قال ابن عقيل
وما  ، فإذا عرف قيمتها ضم إليه ما لديه من رأس املال النقدي،(التاكسي)عقاراته أو سيارته 

 .له من ديون مرجوة، كما يصن  التاجر يف رأس ماله، مث خيرج رب  ُعشرها زكاة
إن هذه األتياء رأس مال اثبت، فيجب أن يععى من الزكاة، كما يععى األاثث : وال يقال

إن هذه األتياء الثابتة هنا هي نعسها رأس املال : نقول الثابت يف حوانيت التجارة؛ ألان
به جتلب املكاسب واألرابح، وإمنا يععى ما مل يكن مقصود ا للكسب من  النامي املغل الذي

وراءه، كاألرض واملباين اليت توض  فيها املاكينات الصناعية، ألن املاكينات هي املقصودة، 
خبالف األرض واملباين يف العمارة العندق السينما وحنوها، فإن املبِن نعسه هو الذي جيلب 

 .العائدة واملال
 :ِلادوية ِف املستغالتمذهب ا

وهو سجل جام  ملذاهب علماء  (البحر الزخار)ويف فقه الشيعة وجدت صاحب 
؛ أهنم ذهبوا إىل إجياب ل عن اهلادوية من الشيعة الزيديةقد نق - األمصار أهل سنة وتيعة

                                                 

 .هـ7111استنبول سنة  -األوىل  الطبعة (7/411) بداية اجملتهد (1)
 .يراد هبا حمالت أتجري األاثث من خيام ومقاعد وأدوات يف األفراح والوالئم وغريها من املناسبات (2)
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 ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِمْ ﴿: الزكاة يف املستغل من كل تيء ألجل االستغالل، لعموم قوله تعاىل
وألنه مال قصد به النماء يف التصرف فكان كمال التجارة فيزكيه إذا  .[701: التوبة] ﴾صاداقاة  

 .(1)بلغت قيمته نصااب  
؛ فوجدته يتبِن مذهب فقه الزيدية وترحه وحواتيه، يف (منت األزهار)مث رجعت إىل 
عينه، فال جتب كل ما جتددت منععته، م  بقاء : ويعنون هبا (املستغالت)اإلمام اهلادي يف 

الزكاة عندهم يف اخليل والبغال واحلمري والدور والضياع وحنوها، إال أن يكون تيء منها 
 .لتجارة أو استغالل

فكل ما يؤجر من حلية أو دار أو دابة أو غريها إذا بلغت قيمته نصااب  من النقود يف طريف 
 .احلول، جتب تزكيته زكاة التجارة

رتى فرس ا ليبي  نتاجها مى حصل، فإنه يلزمه الزكاة يف أن من ات: ذكروا عن اهلادي
 .قيمتها وقيمة أوالدها

 .ووجهه أهنا تصري للتجارة هي وأوالدها: قال املؤيد ابهلل وأبو العباس وأبو طالب
 .وكذلك من اترتى دود القز ليبي  ما حيصل منها: قال املؤيد ابهلل
 .ا حيصل منها من الثماروكذلك من اترتى الشجرة ليبي  م: قال احلقيين

وكذا من اترتى بقرة ليبي  ما حيصل منها من السمن واللنب، أو تاه ليبي  ما : وقيل
 .(2)حيصل منها من الصوف والسمن واألوالد

 :وهو أمران (البحر)ودليل هذا املذهب ذكره يف 
 .عموم النصوص اليت أوجبت الزكاة يف األموال مطلق ا، دون فصل بني مال ومال -7
قياس املال املستغل على املال املتجر فيه، فكالمها مال قصد به النماء، وال فرق بني  -4

 .(3)املعاوضة يف األعيان واملعاوضة يف املناف 

                                                 

 .(4/721) البحر الزاخر (1)
 .25،257،215هار البن معتاح وحواتيه صـز األترح : انظر (2)
 .السابق( 3)



 446 

 :اعرتاضات املانعني
وقد اعرتض على هذا الرأي بعض العقهاء الذين مييلون إىل التضييق يف إجياب الزكاة، مثل 

 .(الروضة الندية)وتارحها صد  يق حسن خان يف  (البهيةالدرر )اإلمام الشوكاين يف 
وهذا  - ليس يف اخلضراوات وال يف البقول وال يف أموال التجارة زكاة: وال يبعد ممن يقول
ليس يف املستغالت كالدور والدواب اليت يكريها مالكها : أن يقول - رأى الشوكاين وصديق

 .زكاة
إحدامها تتعلق ابملنقول من اخلرب، والثانية : تبهتني ومجلة ما احتج به يف الروضة يرج  إىل

 .تتصل ابملعقول ابلنظر
وهو يصرح  ،(1)"ليس على املسلم يف عبده وال يف فرسه صدقة: "فأما اخلرب فحديث( أ)

بنعي الصدقة عن فرس املسلم نعي ا عام ا، وهذا النعي يشمل حالة استغالله ابلتجارة أو 
 .ابلكراء
األخرى فهي أن إجياب الزكاة فيما ليس من األموال اليت جتب فيها وأما الشبهة ( ب)

مبجرد أتجريها أبجرة بدون جتارة يف  - كالدور والعقار والدواب وحنوها - الزكاة ابالتعاق
أعياهنا، مما مل يسم  به يف الصدر األول الذين هم خري القرون مث الذين يلوهنم مث الذين 

 .ه بدليل من كتاب أو سنةعن أن يسم  في يلوهنم، فضال  
وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون، ويقبضون األجرة من دورهم وضياعهم ودواهبم ومل خيطر 
ببال أحدهم أن خيرج يف رأس احلول رب  عشر داره أو عقاره أو دوابه، وانقرضوا وهم يف راحة 

فقال بذلك من  من هذا التكليف الشاق، حى كان آخر القرن الثالث؛ من أهل املائة الثالثة؛
يعِن زكاة  - قال بدون دليل إال جمرد القياس على أموال التجارة وقد عرفت الكالم يف األصل

 أعوج؟ والعودفكيف يقوم الظل  - التجارة
وجود العارق بني األصل والعرع، فإن : م  أن هذا القياس يف نعسه خمتل بوجوه، منها

 .(2)االنتعاع ابملنععة ليس كاالنتعاع ابلعني
                                                 

 .سبق صخرجيه صـ( 1)
 .(7/782) الروضة الندية (2)
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أن األصل براءة الناس من التكاليف ومل يوجد دليل يوجب الزكاة : وخالصة هذه الشبهة
ا من السلف مل ينقل عنه القول بزكاهتا، فضال   عن نص من  يف هذه املستغالت، حى إن أحد 

 .آية أو حديث
 ؛ فعلى فرض التسليم بثبوت الزكاة فيها، فقد اختللقياس على أموال التجارة وزكاهتاأما ا

أن أموال التجارة وسلعها ينتع  بعينها، فتنتقل العني من يد إىل : القياس بوجود العارق وهو
 .يد ابلبي  والشراء، خبالف هذه األتياء، فإهنا ابقية، وإمنا يستعاد من منععتها فحسب

 :تعقيب وترجيح
 يفالذي اخرتانه أن نع .(1)"ليس على املسلم يف عبده أو فرسه صدقة: "أما حديث

لصدقة فيهما إمنا كان ألهنما من حوائجه األصلية؛ فالعبد خيدمه، والعرس مركبه وعدته ا
للجهاد، ومن مث أوجب مجهور العقهاء منذ الصدر األول إخراج الزكاة عن العبد والعرس إذا  
كان للتجارة، بل نقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك، ومل يقف ظاهر هذا احلديث دون ما 

 .به فهموه وأفْـَتوا
وأما عدم النقل عن الصدر األول ما يعيد إجياب الزكاة يف هذه األتياء؛ فإمنا كان لعدم 

ويظهر  - تعبري العقهاء على حد    - تيوع الكراء واالستغالل فيها حبيث تعم به البلوى
احلكم، ويتناقله الرواة، وكل عصر له مشكالته اليت تثار، ويطلب إبرام حكم يف تأهنا، ومل 

وقد ادعى خمالعة : (البحر)من مشكالت تلك األعصار؛ قال يف  (املستغالت)ذه تكن ه
 .(2)إذ مل يصرح السلف فيها حبكم ؛اهلادوية لإلمجاع، وفيه نظر

ألن الصحابة  ؛املختار أن قول اهلادي ليس خمالع ا لإلمجاع: ويف حواتي ترح األزهار
فيها، فهي خالفية، أو خاضوا وأمجعوا، فلم  والتابعني إما أن يكونوا خاضوا يف املسألة واختلعوا

ينقله عنهم انقل، أو مل خيوضوا، فال حرج يف استنباط مسألة بعكره الصائب، ونظره 
 .(3)الثاقب

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ (1)
 .(4/729) البحر الزخار (2)
 .(7/250) حاتية ترح األزهار (3)
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فرمبا كان له وجه عند النظرة األوىل، إذ   ؛على عروض التجارة (املستغالت)أما قياس هذه 
املالكني اتجر يستثمر رأس ماله كل من املستغالت والعروض رأس مال انم مغل، وكال 

ويستغله ويربح منه، وكون صاحب العروض ينتع  إبخراج عني الشيء عن ملكه، وصاحب 
ليس فرق ا يوجب الزكاة على أحدمها ويععى  ؛العمارة واملصن  ينتع  ابلغلة م  بقاء العني

 .اآلخر
مالك العمارة ك - إن املنتع  ابستغالل الشيء م  بقاء عينه يف ملكه: بل قد يقال
 .رمبا كان أكثر ضماان  للربح، وأماان  من اخلسارة من صاحبه التاجر اآلخر - وصاحب املصن 

 :هذا ما قد يبدو ألول وهلة، ولكن عند التأمل يتبني لنا املعارقات اآلتية
كل ما يعد للبي  من األتياء بقصد الربح،  : أن أصدق تعريف لعروض التجارة هو :أوال  

كان أيمرهم أن خيرجوا الزكاة مما يعدونه للبي ، وقد   ملسو هيلع هللا ىلصحديث مسرة أن النيب  كما جاء يف
 .(1)تقدم يف زكاة التجارة

ومما ال خيعى أن هذه العمارات واملصان  وما تاكلها ال يعدها مالكها للبي ، بل 
رات أو يبنوهنا بقصد لالستغالل، وإمنا ينطبق هذا على التجار واملقاولني الذين يشرتون العما

 .بيعها والربح من ورائها؛ فهذه تُعاَمل معاملة عروض التجارة بال نزاع
ولو كان رأس املال  - أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله ويبتغى مناءه اتجر ا :اثني ا

لكان مالك األرض والشجر اليت صخرج له زرع ا ومثر ا اتجر ا  - غري متداول وغري معد للبي 
أيض ا، وجيب أن يـَُقو  م كل عام أرضه أو حديقته وخيرج عنها رب  العشر زكاة، وهذا ما ال 

 .يقبل، وال يقول به أحد
أن هذه املستغالت قد يتوقف يف بعض األحيان استغالهلا لسبب من األسباب،  :اثلث ا

زمة، أو فال جيد صاحب العمارة من يستأجرها، وال جيد صاحب املصن  املواد األولية الال
 إخل، فمن أين خيرج زكاهتا؟.. .األيدي العاملة، أو السوق الرائجة

يبيعها وخيرج زكاهتا من قيمتها، بل ميكن ( املتداولة)إن صاحب العروض التجارية السائلة 
ولكن صاحب الدار أو املصن    - كما رجحنا ذلك - عند احلاجة أن يدف  الزكاة من عينها
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مل يكن له مال آخر؟ ال سبيل إىل ذلك إال ببي  العقار أو جزء منه كيف تؤخذ منه الزكاة إذا 
 .هذا عسر ظاهر، وهللا يريد بعباده اليسر، وال يريد هبم العسرويف  ليستطي  أداء الزكاة،

ومن هنا تظهر قيمة العرق بني ما ينتع  بعينه كالعروض التجارية، وما ينتع  بغلته  
 .كالعقارات وحنوها

أن العمارة أو املصن  وحنوه ستحتاج كل : ى هذا الرأي من الناحية العمليةيعكر عل :رابع ا
عام إىل تثمني وتقدير، ملعرفة كم تساوى قيمتها يف وقت حوالن احلول، إذ املعهود أن مرور 
السنني ينقص من صالحيتها، وابلتايل من قيمتها، كما أن تقلب األسعار تبع ا لشى العوامل 

له أثره يف هذا التقومي، وال تك أن هذا التقومي احلويل تالبسه صعوابت الداخلية واخلارجية 
كعاية وأمانة قد ال يتوافرون كما أن كل هذا  ذويتطبيقية، وحيتاج أول ما حيتاج إىل خمتصني 

 .يقتضي جهود ا ونعقات تنتقص أخري ا من حصيلة الزكاة
ا يف غلتهما، وهذا ما اجته إليه هلذا نرى أن األوىل أن تكون زكاة العمارة واملصن  وحنومه
أهي الُعشر أو نصعه كما يف : الرأاين اآلخران وإن اختلعا يف حتديد نسبة ما يؤخذ من الغلة

 زكاة الزروع والثمار، أم رب  الُعشر كما يف زكاة التجارة؟
 :أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود - االْجاه الثاين

لبعض األئمة يف كتبنا العقهية، فإنه ينظر إىل هذه أما الرأي الثاين الذي وجدانه 
املستغالت نظرة أخرى، فال أيخذ الزكاة من قيمتها كل حول، ولكن أيخذها من غلتها 

 .وإيرادها
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 :ما روى عن اإلمام أْحد
أنه يزكيه إذا استعاده، كما ذكر : وقد روى عن اإلمام أمحد يف من أج ر داره، وقبض كراها

 .(1)هعن املغينصاحب 
 :قول بعض املالكية

أن يف املذهب خالف ا يف حكم : (الرسالة)ويف كتب املالكية، ذكر الشيخ زروق يف ترح 
زكاة األتياء اليت تتخذ لالنتعاع بغلتها، كالدور للكراء، والغنم للصوف، والبساتني للغلة، 

 :وهذا اخلالف يف أمرين
 .يف مثنها إذا بيعت عينها: األول
 .تها إذا استعيدتيف غل: والثاين

املمتلكات )أن يستقبل بثمنها حوال ، كعروض القنية : فالقول املشهور يف األول
 .إذا بيعت( الشخصية

عند املالكية معروف، وهو أن  والقول اآلخر، ينظر إليها كعروض التاجر احملتكر، وحكمه
 .كثرأو أ يف ملكه حوال   يا يف احلال، إذا كان العرض قد بقما يبي  منه ييزك

: وهذان القوالن يردان يف غلة هذه األتياء وفائدهتا كما أتار ذلك الشيخ زروق، وقال
 .(2)انظره يف املطوالت

 .عند قبضها (املستغالت)والذي يهمنا هنا هو القول الثاين، الذي يزكى فوائد 
 :مذهب مجاعة من الصحابة والتابعي ومن بعدهم

يقول بتزكية اإليراد ( بال اترتاط حول)عند متلكه  (املال املستعاد)وكل من قال بتزكية 
الناتج عن استغالل العمارات وإنتاج املصان  وأجرة السيارات والطائرات واألجهزة وأدوات 

 .العراتة وحنوها

                                                 

 .(21، 1/48)املغين  (1)
 .(7/148) ترح الرسالة (2)
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أن هذا هو مذهب ابن عباس وابن : وسنرى يف حبثنا عن املال املستعاد يف العصل القادم
داود، كما روى عن عمر بن عبد العزيز، واحلسن البصري مسعود ومعاوية والناصر والباقر و 

 .(1)يوالزهري ومكحول واألوزاع
 .(2)"يف الرقة رب  العشر: "ملسو هيلع هللا ىلصوحجة هؤالء عموم النص مثل قول 

عد للكراء واالستغالل على املال املعد  (اهلادي)وزاد بعضهم هنا ما ذكره 
ُ
يف قياس املال امل

و قياس قوى؛ ألن بي  املنععة كبي  العني، وكلما كراها فكأمنا ابعها، إال أن وه: قالوا ؛للبي 
احلاصر )القياس يقتضي أن يقدر النصاب من الغلة اليت هي األجرة، كما ذكر ذلك صاحب 

إذا بلغ كراها وغلتها يف  :حيث ذكر يف احلوانيت والدور واملستغالت (يف مذهب الناصر
 .(3)يها رب  الُعشر، وإن مل يبلغ ذلك، فال تيءمائيت درهم، فع( 400)السنة 

فإن هذا  - العمارة واملصن  - فإذا كان الرأي األول جيعل أخذ الزكاة من رأس املال نعسه
، وال يشرتط لذلك % (4.5)الرأي جيعل أخذها من الدخل واإليراد، بنسبة رب  العشر 

 .حوالن احلول
 :والثمر أن تُزكَّى الغلة زكاة الزرع - معاصر يرأ

وهناك رأى آخر معاصر يوافق الرأي الثاين يف أخذ الزكاة من غلة هذه األتياء، ولكنه 
خيالعه يف مقدار ما يؤخذ، فإنه جعل الواجب العشر أو نصعه، قياس ا على الواجب يف األرض 

 .الزراعية
 فهذا قاسها على األرض ؛فإذا كان الرأي األول قاس هذه األتياء على عروض التجارة

الزراعية، وقاس إيرادها على الزرع والثمار، إذ ال فرق بني مالك جتىب إليه غالت أرضه 
 .املزروعة، ومالك آخر جتىب إليه غالت مصانعه وعماراته وحنوها

                                                 

 .(كسب العمل)موضوع املال املستعاد يف العصل اآلي عند زكاة : انظر (1)
 .ـسبق صخرجيه ص( 2)
 .(257-7/250) هارحواتي ترح األز  (3)
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ذهب من فقهائنا  - يف قياس العمائر واملصان  على األرض الزراعية - وإىل هذا الرأي
يف  رمحهم هللا وعبد الرمحن حسن ،هاب خالفأبو زهرة وعبد الو : املعاصرين األساتذة

 .(1)عن الزكاة (م7854)حماضرهتم بدمشق عام 
 :إىل ثالثة أقسام - عن العقهاء نقال   - فقد قسموا األموال

أموال تقتِن إلتباع احلاجات الشخصية؛ كدور السكِن ألصحاهبا، واألقوات املدخرة  -7
 .لسد حاجة املالك، وهذه ال جتب فيها زكاة

أموال تقتِن لرجاء الربح بسببها، أو يكون من تأهنا ذلك، ولكن صختزن يف اخلزائن،  -4
وهذا جتب فيه الزكاة ابتعاق العقهاء، ومنه األموال اليت أخذ الرسول منها الزكاة، وهي األصل 

 .الذي يقاس عليه غريه
تتخذ للعمل أموال ترتد بني النماء وإتباع احلاجة الشخصية كاحللي واملاتية اليت  -1

 .والنماء مع ا، ويف حكمها اختلف العقهاء، كما بني من قبل
إن تطبيق هذا التقسيم على عصران ينتهي بنا ال حمالة إىل أن ندخل يف أموال : مث قالوا
يف عصران مغلة انمية ابلععل، مل تكن معروفة ابلنماء واالستغالل يف عصر  الزكاة أمواال  

 :ن هذه األموال نوعنياالستنباط العقهي، وذكروا م
أدوات الصناعة اليت تعترب رأس مال لالستغالل، وهي تعترب وسيلة االستغالل : أوال  

لصاحبها، مثل صاحب مصن  كبري يستأجر العمال إلدارته، فإن رأس ماله لالستغالل هلو 
ه هي من انمي ا، إذ الغلة اليت جتيء إلي تلك األدوات الصناعية، فهي هبذا االعتبار تعد ماال  

هذه اآلالت، فال تعد كأدوات احلداد، الذي يعمل بيده، وال أدوات النجار الذي يعمل بيده 
انمي ا وليست من  نرى أن الزكاة جتب يف هذه األدوات ابعتبارها ماال  : وهلذا قالوا. .وهكذا

 .األدوات اليت إلتباع احلاجات الشخصية بذاهتا
 أدوات الصناعة يف عصورهم، فألهنا كانت أدوات وإذا كان العقهاء مل يوجبوا الزكاة يف

انمي ا منتج ا، إمنا  أولية ال تتجاوز احلاجة األصلية لصناعتها، واإلنتاج ملهارته، فلم تُعترب ماال  
 .اإلنتاج فيها للعامل

                                                 

 .الدورة الثالثة ،424-427صـ حلقة الدراسات االجتماعية للجامعة العربية (1)



 453 

إن : أما اآلن فإن املصان  تعد أدوات الصناعة نعسها رأس ماهلا النامي، ولذلك نقول
يت ميلكها صان  يعمل بنعسه كأدوات احلالق الذي يعمل بيده وحنوه تععى أدوات الصناعة ال

 .من الزكاة، ألهنا تعد من احلاجات األصلية له
إن تلك خمالعة ألقوال العقهاء، : أما املصان  فإن الزكاة تُعرض فيها، وال نستطي  أن نقول
تنا، فنحن يف احلقيقة خنرج على ألهنم مل حيكموا عليها، إذ مل يروها، ولو رأوها لقالوا مثل مقال

 .ملناط الذي استنبطوه يف فقههم مهنع هللا يضرأقواهلم، أو نطبق ا
انمي ا، وال نعدها  العمائر املعدة لالستغالل ال للسكِن الشخصية، فإننا نعدها ماال  : واثني ا

، ما أعد لسكِن املالك: أحدمها: من احلاجات األصلية، ولذلك نقسم الدور إىل قسمني
 .وهذه ال زكاة فيها، كما قرر العقهاء

ما هو معد لالستغالل، فإننا نرى أن تعرض فيه الزكاة، ولسنا يف ذلك : والقسم الثاين
إال  خنالف العقهاء، وإن قرروا أن الدور ال زكاة فيها، ألن الدور يف عصورهم مل تكن مستغال  

إىل النادر، ألن احلكم لألغلب  يف القليل النادر، بل كانت للحاجة األصلية ومل يلتعتوا
 .الشائ ، والنادر ال حكم له يف الشرائ 

أما اآلن فإن الدور أصبحت لالستغالل ال للسكِن الشخصية فقط، فالعمائر تشاد 
لطلب العضل والنماء، وهي تدر الدر الوفري، فالواجب أن تؤخذ منها زكاة، إذ هي مال انم 

 .مستغل، وألننا أنخذ من نظريها، وهو
األراضي الزراعية، فمن العدل أن أنخذ منها زكاة، وإن مل أنخذ منها كان ذلك تعريق ا بني 
متماثلني، وذلك ال جيوز يف اإلسالم، وحنن يف هذا أيض ا نطبق أقوال العقهاء السابقني أو 

 .خنرج على أقواهلم لتحقيق املناط الذي استنبطوه
كانت له غلة جتيئه من حوانيت يؤجرها،   هنع هللا يضرإن اإلمام أمحد : ومن اإلنصاف أن نقول

 .(1)فكان خيرج زكاهتا، م  أنه ال مورد لعيشه سواها
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يعرض الزكاة يف األموال املنقولة غري الثابتة من رأس املال مبقدار رب  عشره  ملسو هيلع هللا ىلصولقد رأيناه 
ل، ألن األصل ال يقبل التجزئة ووجدانه يعرض يف األموال الثابتة املنتجة يف الغلة ال يف األص

 .واألخذ منه، فانتقل األخذ إىل الغلة، فكان األخذ من اإلنتاج مبقدار الُعشر أو نصف الُعشر
من مقادير معرق ا بني الثابت واملنقول من حيث املأخذ  ملسو هيلع هللا ىلصوعلى ضوء ما قرر النيب 

نعرق بني املنقول والثابت، فعي املنقول  واملقدار، فإن أيض ا يف األموال املنتجة يف عصران،
والثابت أن تؤخذ الزكاة من غلته مبقدار الُعشر  ؛تؤخذ الزكاة من رأس املال مبقدار رب  الُعشر

 .أو نصف الُعشر
إن العمائر وأدوات الصناعة الثابتة تؤخذ الزكاة من غالهتا، وال تؤخذ : وعلى هذا نقول

إن أمكن معرفة صايف الغالت بعد  ؛ر أو نصف العشرمن رأس املال، وعند التقدير ابلعش
فإن الزكاة تؤخذ من الصايف مبقدار  - يف الشركات الصناعية أنكما هو الش - التكاليف

أخذ الزكاة ابلُعشر من الزرع الذي سقي ابملطر أو العيون، فكأنه أخذه  ملسو هيلع هللا ىلصالعشر، ألن النيب 
فإن الزكاة  - كالعمائر املختلعة - رفة الصايف على وجههمن صايف الغلة، وإن مل متكن مع

 .اهـ (1)... مبقدار نصف الُعشر( أي من الغلة)تؤخذ منها 
هذا ما ذهب إليه ثالثة من كبار العلماء، الذين قضوا حياهتم يف دراسة العقه اإلسالمي 

 .وأصوله واترخيه، وتدريسها
املتطعل الدخيل، وهو اجتهاد صحيح، ألن فاجتهادهم هنا هو اجتهاد اخلبري األصيل، ال 

 .معتمده هو القياس؛ أحد األصول واألدلة الشرعية املعتربة عند مجهور األمة
 :أما تعليقنا على املوضوع نعسه فنوضحه يف السطور التالية

 :مناقشة وترجيح
خذ يف أ - كما ذكران - إن الرأي الذي ذهب إليه تيوخنا األجالء، يوافق االجتاه الثاين

ولكنه خيالعه يف مقدار ما جيب  - أرابحها أعين - الزكاة من غلة العمارات واملصان  وفوائدها
 .أخذه

                                                 

 .450-428املصدر السابق صـ (1)
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فالرأي السابق جيعل الواجب رب  العشر اعتبار ا بزكاة النقود، وهذا الرأي جيعل الواجب 
وحنوها على الُعشر أو نصعه، اعتبار ا بزكاة الزروع والثمار، وقياس ا لدخل العمارات واملصان  

أصل ترعي صحيح  ختاره، ألنه اعتمد علىأض الزراعية، وهذا الرأي هو الذي دخل األر 
 :ُأالحظ عليه األمور اآلتية وهو القياس، ولكين

أن هذا الرأي أدخل املصان  والعمارات يف األموال النامية اليت جتب فيها الزكاة، : أوهلا
ة يندرج حتتها كل ما ماثلها من رؤوس األموال ولكنه مل يض  ضابط ا عام ا، أو قاعدة جامع

املغلة املنتجة، فال تك أن يف عصران مزارع لألبقار والدواجن وحنوها، تدر رحب ا وفري ا من 
( أتوبيس)والكبرية ( التاكسي)املنتجات احليوانية، ويف عصران أموال كسيارات األجرة الصغرية 

ت التجارية، واحملالت اليت تؤجر األاثث يف وسيارات النقل، والسعن التجارية، والطائرا
 .األحعال واملناسبات، وغري ذلك كثري

وهذه األموال اجلديدة ال تدخل حتت املصان  وال العمارات، وهلذا رأينا أن تدخل هذه 
فهي قاعدة حاصرة جامعة؛ سواء أكان  ،(املستغالت)األتياء وما تاهبها حتت قاعدة 

 واالستعادة أبجرهتا؛ كالعمارات والسيارات وحنوها، أم بطريقة االستغالل بطريقة كراء العني
أي اإلنتاج للسوق، كاملصان  وحنوها، وسواء أكان مصدر  ؛اإلنتاج وبي  ما حيصل من نتاجه

االستغالل حيواان  كبقر األلبان والدواجن، اليت قسنا منتجاهتا يف العصل السادس على العسل 
  ألخرى، وسواء أكان املستغل عقار ا كالعمارة واملصن  أم منقوال  أم مجاد ا كاألتياء ا - النحل

 .كالسيارات واألاثث الذي يؤجر يف األحعال وحنوها
، أبن تؤخذ الزكاة من رأس يرأكما ذكر هذا ال  ؛فال ضرورة إذ ا للتعرقة بني الثابت واملنقول

تؤخذ الزكاة من رأس املال  ويف املال املنقول( أو نصعه)املال الثابت من الغلة مبقدار العشر 
 .نعسه مبقدار رب  العشر

أخذ من العسل الُعشر وهو غلة : ملسو هيلع هللا ىلصال ضرورة هلذه التعرقة وقد رأينا النيب  ...أجل
النحل، وليس النحل من العقارات، بل هو أقرب إىل املنقوالت، وخالاي النحل، ميكن نقلها 

 .(1)ابلععل

                                                 

 .سل العشرعليبني أن يف ال ،سبق ذكر مجلة أحاديث وصخرجيها يف صـ( 1)
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ال فرق : املؤجرة وحنوها على األراضي الزراعية، غري ُمَسل م، وقوهلم إن قياس الدور: الثاين
فإن الزكاة اليت  ؛بني مالك جُتىب إليه غالت أرضه، ومالك جُتىب إليه غالت عماراته، منقوض

تؤخذ من الزرع ليست منوطة مبلك األرض الزراعية بل مبلك الزرع نعسه، فصاحب الزرع عليه 
 .ا كما هو قول اجلمهورالزكاة ولو كان مستأجر  

والذي يصح أن يقاس عليه هو مالك األرض الذي يكرى أرضه، وجتىب إليه غلته يف 
من مستأجريها، فهذا أتبه تيء مبالك العمارة الذي يكريها، وجتىب إليه غلتها   (أجرة)صورة 
 .كذلك

رض وهلذا كان البد أن يسبق هذا احلكم أصل يقاس عليه، وهو القول بزكاة أجرة األ
وبدون هذا األصل  ؛الزراعية، إذا قبضها مالكها، وهو ما ذهبنا إليه من قبل، ورجحناه ابألدلة

 .ال يسلم القياس املذكور
أن قياس العمارات وحنوها على األرض الزراعية ميكن أن ينقض بوجود العارق : الثالث

يلحقه بلى  أو آتُكل ذلك أن األرض الزراعية مصدر دائم للدخل ال يعرتيه توقف، وال  ؛بينهم
بتقادم العهد، خبالف العمارات وحنوها فإهنا مصدر مؤقت يعيش سنوات تقل أو تكثر مث 

والقياس يقتضي  ؟ينتهي ويتوقف، فكيف يصح القياس م  هذا االختالف بني األصل والعرع
 .التماثل بني املقيس واملقيس عليه وإال كان قياس ا م  العارق

العرتاض، ويصح القياس املذكور هو األخذ مبا ذهب إليه علماء والذي خيرجنا من هذا ا
 يع مبالغ سنوية من الدخل حبيث يؤدالضرائب إععاء مقابل االستهالك، فقد اندوا ابقتطا 

مبصدر آخر  - مصدر الدخل - تراكمها على مر السنني إىل االستعاضة عن رأس املال
 .جديد

يستطي  االستمرار يف اإلنتاج مدة ثالثني  - مصدر الدخل - فإذا كانت اآللة أو العقار
تراء مصدر آخر  - ابدخار جزء من ثالثني جزء من مثنه كل عام - عام ا مثال ، فإنه ميكن

من آلة أو عقار، عند توقف األول، حبيث يبقى الدخل قائم ا مستمر ا، وهذا اجلزء املقتط  كل 
ك عمارة يـَُقو م مثنها بثالثني ألف دينار فإذا كان رجل ميل .(1)عام جيب أن يُععى من الضرائب

                                                 

 .129كتور رتيد الدقر صـعلم املالية للد : انظر (1)
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، وافرتضنا أهنا تنقص كل عام  من مثنها، أي ألف دينار فاملعروض أن حتسم هذه ( 1/7).مثال 
ثالثة آالف تعترب كأهنا مل ( 1000)األلف من غلتها السنوية فلو كانت تؤجر يف السنة مببلغ 

ملصن  على األرض الزراعية، فإهنا مصدر تؤجر إال أبلعني فقط؛ وهبذا يصح قياس العمارة وا
ابق صاحل لإلنتاج على مر الزمن، وما حتتاج إليه من تسميد وحنوه، فهو أتبه بنعقات الصيانة 

 .للمبِن واآللة؛ وهذا غري مقابل االستهالك الذي ذكران
* * * 
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 املبحث الثالث
 نصاب الزكاة ِف العمائر وَنوها

 
رأي ملوضوع النصاب الذي جيب توافره يف غلة العمارة مل يعرض األساتذة أصحاب هذا ال

مخسون  )أو املصن ، كم هو؟ وكيف يُقدر؟ هل يُقدر بقيمة نصاب الزرع، وهو مخسة أوسق 
وقد يؤيد هذا املنزع  - وهل يُعترب أدىن احلبوب والثمار أو أوسطها أو أعالها؟ ؟(كيلة مصرية

جرام ا ( 95)قدر النصاب ابلنقود أي مبا قيمته أم يُ  - أننا نقيس غلة املصن  على غلة األرض
 من الذهب، على اعتبار أن الذهب وحدة التقدير يف كل العصور؟

لعل هذا هو األقرب واأليسر، فإن الشارع اعترب َمن ملك هذا القدر غني ا، وأوجب عليه 
 .الزكاة، ومل يوجب على من ملك دون ذلك تيئ ا من الزكاة

و املصن  يقبض غلة ملكه نقود ا؛ فاألوىل أن يُقدر النصاب وما دام مالك العمارة أ
 .ابلنقود

 :املدة الِت يعترب فيها النصاب
فما املدة  - ألنه احلد األدىن للغِن يف نظر الشارع - وإذا كان البد من اعتبار النصاب

، أم يعترب  اليت يعترب فيها النصاب؟ أيعترب ابلشهر؟ فكل غلة تهر يشرتط فيها أن تبلغ نصااب 
ابلسنة؟ فُتضم إيرادات الشهور بعضها إىل بعض، وخيرج منها الزكاة يف رأس احلول إذا بلغت 

، إن االعتبار ابلشهر له ميزة، اإليراد القليل من أصحاب الدور  ذويإععاء  وهي نصااب 
، فعيه رفق أبرابب املال  .املتواضعة، اليت ال يبلغ كراها يف الشهر نصااب 

لسن أنع  للعقراء واملستحقني، ملا فيه من توسي  قاعدة الزكاة واألموال ولكن االعتبار اب
اليت جتب فيه؛ إذ يف هذه احلال جتب على عدد أكرب، فإن ضم دخل الشهور بعضها إىل 

 .بعض حى تبلغ النصاب يدخل يف ممويل الزكاة عدد ا أكرب
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يقدر ابلسنة ال  - يض اكدخل الدولة أ - ولعل هذا االعتبار هو األقرب، فإن دخل العرد
ابلشهر، وقدمي ا كانوا يؤجرون الدور ابلسنة، وهلذا ذكران عن بعض العقهاء الذين قالوا بتزكية 

 .إذا بلغ كراء الدار يف السنة نصااب  زكى يف احلال: املال املستعاد عند قبضه
ات، فُيَضم ويف هذه احلال تعترب غالت الشهور كالزرع أو النخل الذي يؤي مثاره على دفع

وُتَضم مثرة العام الواحد بعضها ) (:املغين)قال يف  ؛بعضها إىل بعض، كما هو مذهب أمحد
إىل بعض، سواء اتعق وقت اطالعها وإدراكها أم اختلف، فتقدم بعضها على بعض يف ذلك، 

ُضمت إحدامها إىل األخرى، فإن كان له  ؛ولو أن الثمرة ُجذ ت مث طلعت األخرى وُجذ ت
 .(1)(ُضم  أحدمها إىل اآلخر ؛حيمل يف السنة محلنيخنل 

ا متشاهب ا - كحساب املصان  حنوها - وبذلك يكون حساب العمائر فإن  ؛حسااب  واحد 
 .املصان  ُتصعى حساهبا، وتعرف صايف إيرادها كل حول، ال كل تهر

 :رفع النفقات والديون من اإليراد
اإليراد، أي بعد رف  ما يقبل النعقات  أن الزكاة جتب يف صاىف: والذي أختاره هنا

والتكاليف من أجور وضرائب ونعقات صيانة وحنوها، وكذلك رف  ما يقابل الديون اليت تثبت 
ارف  : صحتها، ورف  قدر النعقة هو ما ذهب إليه عطاء وغريه يف الزرع والثمر، قال عطاء

 . ترح الرتمذييفالعريب  وهو الذي أي ده ورج حه ابن .نعقتك وزك   الباقي
 :إعفاء احلد األدىن للمعيشة

وهنا حبث تتم به زكاة العمائر وحنوها، وذلك هو حكم إععاء احلد األدىن ملعيشة املالك 
 .وعياله، إذا مل يكن له مورد يعيش منه غريها

دون أن يقتط  له منه قدر ما يعيش به هو  ؛فهل جتب الزكاة يف صاىف اإليراد السنوي
 ما حيتاج إليه يف حوائجه األصلية؟: وبتعبري فقهائنا ؛السنةومن يعوله يف 

 أم جتب يف مجلة اإليراد دون إععاء تيء من ذلك؟

                                                 

 .(4/111)املغين  (1)



 460 

أو  ،ال ريب أن من الناس من ال مورد لرزقه غري دار يؤجره، أو مصن  صغري يديره بنعسه
 ؛ة أيتاممبن ينوب عنه، وقد يكون هذا املصن  أو تلك الدار لشيخ كبري، أو أرملة، أو صبي

فهل ُيرتك هلؤالء وأمثاهلم نصيب ملعيشتهم، وما البد هلم منه، وتعرض الزكاة فيما بقى؟ أم 
 تؤخذ الزكاة من مجلة اإليراد كله؟

ا أدىن للمعيشة يف تقدير خرباء  - إن الذي يتعق وعدالة اإلسالم أن يععى ما يعترب حد 
، وهذا ابلنسبة ملن ليس له  وأن جتب الزكاة يف الباقي من إيراد السنة - متدينني إذا بلغ نصااب 

 :إيراد آخر يكعيه حاجته، كمعاش أو راتب أو حنوه، ودليلنا على ذلك أمران
أن العقهاء اعتربوا املال الذي حيتاج إليه صاحبه حاجة أصلية كاملعدوم ترع ا، : األول

 .إليه اعترب معدوم ا ألنه م  احلاجة ؛وتبهوه ابملاء املستحق للعطش، جيوز التيمم م  وجوده
من أمر اخلارصني لثمار النخيل  - اليت ذكرانها من قبل - ما جاءت به األحاديث: الثاين

دعوا الثلث فإن مل : "قال هلم ملسو هيلع هللا ىلصواألعناب ابلتخعيف والتيسري على أرابب الثمار، وأن النيب 
قدر توسعة على أرابب املال، وتقدير ا أي يععى من الزكاة هذا ال (1)"تدعوا الثلث فدعوا الرب 

 .حلاجتهم إىل األكل من الثمر رطب ا
وقد يكون من األضبط واأليسر إععاء ثلث اإليراد أو ربعه ابتداء، واهتداء بروح 

 .األحاديث املذكورة
* * * 
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 الفصل التاسع
 زكاة كسب العمل واملهن احلرة

 
يتقاضاه اإلنسان نتيجة عمله وجزاء  لعل أبرز مظاهر دخل األفراد يف عصران ذلك الذي

 .على جهده
نوع يباتره : نوعان والعمل الذي يكسب منه اإلنسان ماال ، ويدر على صاحبه دخال  

لي، فدخله الشخص بنعسه دون أن يرتبط برابط اخلضوع لغريه، ويضطل  بعمل يدوي أو عق
لطبيب واملهندس واحملامى ، مستمد من املهنة اليت ميارسها، كدخل ايف هذه احلالة دخل مهين

 .املهن احلرة ذويوالعنان واخلياط والنجار وغريهم من 
بعقد إجارة  - سواء أكان غريه حكومة أم تركة أم فرد ا - ونوع يرتبط فيه الشخص بغريه

أتخاص، ليقوم بعمل ما، بدين أو عقلي أو مزيج منهما، فدخله حينئذ يتخذ صورة الرواتب 
 .واألجور واملكافآت

ل تؤخذ الزكاة يف هذا الدخل املتجدد بنوعيه أم ال؟ وإذا أخذت فما نصاهبا؟ وكم فه
 تكون؟ وماذا يقول العقه اإلسالمي يف هذا؟

أسئلة يقتضينا العصر احلاضر ضرورة اإلجابة عنها، ليعرف كل مسلم ما عليه من واجب 
مل تيء  الكبرية، وما له من حق، فإن هذا الدخل بصورته احلديثة وحبجمه الضخم، وقاعدته

 :وسنعصل اإلجابة عن هذه األسئلة يف مباحث ثالثة.يعرفه العقهاء فيما مضى،
التكييف العقهي لكسب العمل واملهن، ورأى العقهاء يف زكاته قدميا وحديثا، م   - 7

 .بيان الراجح
 النصاب ومقداره وكيف يعترب؟ - 4
 .مقدار الواجب - 1

* * * 
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 املبحث األول
 فقهي لكسب العمل واملهن احلرةالتكييف ال

 
 :رأي معاصر

عبد الرمحن حسن ودمحم أبو زهرة وعبد الوهاب : عرض تيوخنا األجالء األساتذة
، وانتهوا فيه إىل رأي نذكره (م7854)خالف، هلذا النوع يف حماضرهتم عن الزكاة بدمشق عام 

ن مضى عليه َحْول وبلغ أما كسب العمل واملهن، فإنه يؤخذ منه زكاة إ) :هنا بنصه، قالوا
، ولو الحظنا مذهب  وهو أن النصاب ال يشرتط  - يوسف ودمحمأيب و  هنع هللا يضرحنيعة أيب نصااب 

 - أال ينقص طوال العام بل الشرط الكمال يف الطرفني من غري أن ينقط  متاما يف األثناء
ه يندر أن ينقط  لوجدان أنه ابلتخريج عليه ميكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام، ألن

طول العام والكثري أنه يبلغه يف طرفيه، وهبذا التخريج يصح أن نعترب كسب العمل وعاء 
للزكاة، م  هذا التقييد، لتحقق العلة اليت استنبطها العقهاء ونعتربه اتبعا للنصاب الذي يعد 

 .أساسا لعرض الزكاة
رصيد هو اثنا عشر جنيها  - لكي يعترب غني ا - وألن اإلسالم أراد أن يكون للمالك

ذهبي ا، على الوزن القدمي للجنيه املصري، فهذا الرصيد جيب توافره لعرض أي زكاة عليه، 
 .ليتحقق العرق بني الغِن املوجب للعطاء والعقر املسوغ لألخذ

وقد تساهل احلنعية فاكتعوا إبكمال الرصيد يف أول العام وآخره من غري أن يذهب كله يف 
فيجب أن ُيالحظ ذلك عند فرض زكاة على كسب العمل وعلى املهن احلرة،  أثناء العام،

ليتحقق احلد العاصل بني الغِن والعقر، ويندر من أصحاب املهن احلرة من ال يتوافر لديهم 
 .(1)(ذلك

أما كسب العمل واملهن احلرة ): وعند الكالم عن مقادير الزكاة عادوا إىل املوضوع فقالوا
نظري ا يف العقه إال يف مسألة خاصة ابإلجارة على مذهب أمحد، فقد روى فإان ال نعرف له 

إنه جيب عليه الزكاة إذا استعاده، من : عنه أنه قال فيمن أجر داره فقبض كراها وبلغ نصااب  
                                                 

 .429ـحلقة الدراسات االجتماعية ص (1)
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غري اترتاط حول، وإن هذه يف احلقيقة تشبه كسب العمل أو هو يشبهها، فتجب الزكاة فيه 
 .إذا بلغ نصااب

أنه يالحظ أنه يندر أن خيلو رجل كسوب مقتدر من ذلك : وهو ما قررانه أوال  وهذا فوق 
النصاب الذي قررانه، وإن نقص يف وسط العام ومت يف آخره بكسب عمله أو مهنته فإنه 

 .(1)(جتب الزكاة على النصاب الذي مضى عليه احلول
 :الرواتب واألجور مال مستفاد

أن تؤخذ الزكاة من الرواتب وحنوها عن  - (2)يهعلى ما ف - والنتيجة من هذا التخريج
ألن الذي خيض  للزكاة هو النصاب الثابت يف أول احلول  ؛تهر واحد من اثِن عشر تهر ا

 .وأخره
إهنم ال : والعجب أن يقول األساتذة عن كسب العمل واملهن وما جيلبه من رواتب وإيراد

يذكر تيء  يف أجرة الدار؛ هذا م  أن أقربيعرفون له نظري ا يف العقه إال فيما روى عن أمحد 
ا أبي وسيلة من وسائل  (املال املستعاد)هنا هو  وهو ما يستعيده املسلم وميلكه ملك ا جديد 

 .أنه مال مستعاد: فالتكييف العقهي الصحيح هلذا الكسب ؛التملك املشروع
ترتاط وقد ذهب إىل وجوب تزكيته يف احلال مجاعة من الصحابة ومن بعدهم دون ا

وإىل ذلك ذهب ابن عباس وابن مسعود ومعاوية والصادق والباقر والناصر وداود،  ؛حول
 .وُروى عن عمر بن عبد العزيز واحلسن والزهري واألوزاعي

وهذا احلكم واخلالف فيه قد ذكرته الكتب املعروفة املتداولة يف أيدي الباحثني، نذكر منها 
: ، ونيل األوطار(4/2: )البن قدامة املغينو ، (وما بعدها 2/91: )احمللى البن حزم

 (.748/ 4: )، وسبل السالم(4/274: )، والروض النضري(2/729)

                                                 

 .429ـحلقة الدراسات االجتماعية ص (1)
أقرب اعرتاض عليه ما يقوله كثري من املوظعني من إنعاق رواتبهم بعد أايم من قبضها، إىل حد االقرتاض وهذا  (2)

 .عيقط  احلول ابإلمجا 
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 :حتقيق القول ِف املال املستفاد
ا أن حنقق حكم املال املستعاد، ونصل فيه إىل رأى  - ابلنظر لعصران - ومن املهم جد 

كثري من ألوان اإليراد والدخل مثل كسب مقن ، ملا يرتتب عليه من آاثر خطرية، إذ يدخل فيه  
 .العمل واملهن احلرة وإيراد رؤوس األموال غري التجارية

فأما ما كان فيه املال املستعاد مناء ملال مزكى من قبل، كربح مال التجارة، ونتاج املاتية 
 .لالسائمة فهذا ُيضم إىل أصله، ويعترب حوله حبوله، وذلك لتمام الصلة بني النماء واألص

وعلى هذا فالذي ميلك نصااب  من السائمة أو من أموال التجارة، يزكى آخر احلول األصل 
 .وفوائده مجيع ا، وهذا ال كالم لنا فيه

ويقابل ذلك املال املستعاد إذا كان مثن ا ملال مزكى مل حيل عليه احلول، كما إذا ابع حمصول 
ذا ابع ماتية قد أخرج زكاهتا، فما أرضه وقد زكاه إبخراج ُعشره أو نصف ُعشره، وكذلك إ

استعاده من الثمن ال يزكيه يف احلال، منع ا للثين يف الصدقة، وهو ما يسمى يف الضرائب 
 .(االزدواج)

وإمنا الكالم يف املال املستعاد الذي ال يكون مناء ملال عنده، بل استعيد بسبب مستقل  
، سواء أكان من جنس مال عنده كأجر على عمل، أو غلة رأس مال، أو هبة، أو حنو ذلك

 .أم من غري جنسه
أو ُيَضم  ؟هل ُيشرتط يف هذا املال مرور حول كامل عليه يف ملك صاحبه منذ استعاده

إىل ما عنده من جنسه إن كان عنده مال من جنسه، فيعترب َحْوله َحْوله؟ أو جتب فيه الزكاة 
غ النصاب، والسالمة من الدين، حني استعادته إذا حتققت تروط الزكاة املعتربة من بلو 

 والعضل عن احلوائج األصلية؟
احلق أن كل احتمال من هذه االحتماالت الثالثة قد ذهب إليه بعض العقهاء، وإن كان 
املشهور املتداول بني املشتغلني ابلعقه أن مرور احلول ترط يف وجوب الزكاة يف كل مال، 

بعض األحاديث اليت رويت يف اترتاط احلول، مستعاد أو غري مستعاد، مستندين يف ذلك إىل 
 .وتعميمهم إايها على املال املستعاد
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وهلذا كان مما ال بد منه ههنا بيان درجة األحاديث الواردة يف اترتاط احلول، ومبلغ ثبوهتا 
 .لدى أئمة احلديث

 :ضعف األحاديث الواردة ِف احلول
ن حديث أربعة من الصحابة هم على وابن عمر وأنس م ملسو هيلع هللا ىلصُروى اترتاط احلول عن النيب 

 .وعائشة رضى هللا عنهم، ولكن هذه األحاديث كلها ضعيعة ال تصلح للُحج ة
 :حديث علي

حدثنا سليمان ابن داود : أما حديث علي فـََرواه أبو داود يف ابب زكاة السائمة، قال
إسحاق عن عاصم بن أيب عن املهري، أخربان ابن وهب، أخربين جرير بن حازم ومسى آخر، 
فإذا كانت لك مائتا : "قال ملسو هيلع هللا ىلصضمرة، واحلارث األعور، عن على رضى هللا عنه، عن النيب 
حى  - يعِن يف الذهب -تيء  درهم وحال عليها احلول فعيها مخسة دراهم، وليس عليك

احلَْول فعيها نصف دينار يكون لك عشرون دينار ا، فإذا كان لك عشرون دينار ا وحال عليها 
أو يرفعه إىل النيب  (فبحساب ذلك): أعلىٌّ يقول: فال أدرى: قال ".فما زاد فبحساب ذلك

ابن وهب يزيد يف احلديث : ؟ وليس يف مال زكاة حى حيول عليه احلول، إال أن جرير ا قالملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)"حيول عليه احلولوليس يف مال زكاة حى " :ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب

 فما قيمته عند نقاد احلديث؟ - كما رواه أبو داود - هذا هو حديث علي
هذا حديث رواه ابن وهب عن جرير بن : (أحكامه)قال ابن حزم وتبعه عبد احلق يف ( أ)

إسحاق عن عاصم واحلارث عن على، فقرن أبو إسحاق فيه بني عاصم أيب حازم عن 
وكثري من الشيوخ جيوز عليه مثل هذا، وهو أن احلارث أسنده واحلارث، واحلارث كذاب، 

فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدمها يف اآلخر، وقد ( ملسو هيلع هللا ىلصيعين إىل النيب )وعاصم مل يسنده 
إسحاق عن عاصم عن على موقوفا عليه، وكذا كل ثقة أيب رواه تعبة وسعيان ومعمر عن 
 .(2)فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبني ذلك أخذان بهرواه عاصم إمنا وقعه على على، 

                                                 

 .صــ سبق صخرجه (1)
 .148 - 4/149: ، ونصب الراية2/1: احمللى :انظر (2)
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قد رواه الرتمذي من حديث : معقب ا على قول ابن حزم (1)قال احلافظ يف التلخيص( ب)
 (.هـ.أ)إسحاق عن عاصم عن على مرفوع ا أيب عوانة عن أيب 

ابب ): عوانة مل يذكر فيه احلول، فال حجة فيه، ولعظه كما يف الرتمذيأيب حديث : أقول
قد ععوت عن صدقة اخليل والرقيق " :ملسو هيلع هللا ىلص - قال رسول هللا (ما جاء يف زكاة الذهب والورق

فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعني درمها درهم، وليس يف تسعني ومائة تيء، فإذا بلغت 
 .(2)"مائتني فعيها مخسة دراهم

ا ثقة، ولكنه مل ( ج) يسلم من جرح، فقد قال املنذري يف وهذا كله على القول أبن عاصم 
وث قه ابن . .أخرج له األربعة: واحلارث وعاصم ليسا حبجة، وقال الذهيب يف امليزان (3)خمتصره

وقال  .هو أعلى من احلارث األعور، وهو عندي حجة: وقال أمحد .معني وابن املديين
وقال ابن  .والبلية منه ينعرد عن على أبحاديث،: وأما ابن عدى فقال .ليس به أبس: النسائي
كان رديء احلعظ، فاحش اخلطأ، يرف  عن على قوله كثري ا، فاستحق الرتك، على أنه : حبان

 .إنه ليس حبجة: وهذا يؤيد قول املنذر (4)أحسن حاال من احلارث
تنبيه ): حيث قال (التلخيص)ه عليه احلافظ يف وم  هذا فاحلديث معلول كما نب  ( د)

ونبه ابن املواق على علة ): مث ساق إسناده، وقال (.داود معلولأيب انه من احلديث الذي أورد
إسحاق، فقد رواه حعاظ أصحاب ابن أيب أن جرير بن حازم مل يسمعه من  وهي خعية فيه

سحنون وحرملة ويونس وحبر بن نصر وغريهم عن ابن وهب، عن جرير بن حازم : وهب
احلمل فيه : قال ابن املواق .إسحاق، فذكرهيب أواحلارث بن نبهان عن احلسن بن عمارة عن 

 .ـاه (5)(داود فإنه وهم يف إسقاط رجلأيب على سليمان تيخ 

                                                 

حسن بن : ، حتقيقم7885/هـ7272األوىل، : الطبعة ،مصر –مؤسسة قرطبة  ،(4/112)تلخيص احلبري  (1)
 .قطب

 (.240) الزكاة يف الرتمذيرواه  (2)
 .4/787: خمتصر السنن (3)
 .(2054) :رمجة رقمت 151 - 4/154: ميزان االعتدال (4)
(5) (4/111). 
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 .(1)واحلسن بن عمارة الذي سقط من السند مرتوك ابتعاق
وهبذا نعلم أن احلديث ال يصلح لالحتجاج به، وأن سكوت احلافظ على إعالل ابن 

عن قوله قبل ذلك يف التلخيص  يـَُعد عدوال   - ه معلولاملواق له بل تصرحيه ابلتنبيه على أن
 .اهـ. حديث على ال أبس إبسناده، واآلاثر تعضده فيصلح للحجة (2)نعسه

من قبل احلارث املتهم ابلكذب الذي انعرد : فقد تبني لنا أن يف احلديث مجلة آفات
ا ابن املواق وأقرها برفعه، ومن قبل عاصم الذي اختلف يف توثيقه، ومن قبل العلة اليت ذكره

 .احلافظ
ه عليها أن الذين حس نوا احلديث، لو اطلعوا على العلة اليت نب   - وهللا أعلم - ويف ظين

ابن املواق وذكرها احلافظ يف التلخيص، لرجعوا عن قوهلم، فهي علة قادحة، وجيزم بصحتها 
 .من له اطالع على علوم احلديث إذا أوي ملكة النقد

 :حديث ابن عمر
رواه الدارقطين والبيهقي، وفيه إمساعيل بن عياش : وأما حديث ابن عمر، فقال احلافظ

وحديثه عن غري أهل الشام ضعيف، وقد رواه ابن منري ومعتمر وغريمها عن تيخه فيه، وهو 
 .(3)املوقوف (العلل)عبيد هللا بن عمر الراوي له عن انف ، فوقعه، وصحح الدارقطين يف 

 :حديث أنس
حديث أنس فرواه الدارقطين، وفيه حسان بن سياه، وهو ضعيف، وقد تعرد به عن وأما 

ا، ال جيوز االحتجاج به إذا : (الضععاء)قال ابن حبان يف كتاب  اثبت هو منكر احلديث جد 
 .(4)انعرد

 :حديث عائشة

                                                 

 .575 - 7/571(: 7879)انظر ترمجته يف امليزان برقم  (1)
 (4/102)تلخيص احلبري  (2)
 .(4/105)املرج  السابق  (3)
 .4/110: نصب الراية (4)
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 وأما حديث عائشة فرواه ابن ماجه والدارقطين والبيهقي والعقيلي يف الضععاء، وفيه حارثة
 .(1)الرجال، وهو ضعيفأيب ابن 

ليس يف مال زكاة حى : "وقد روى حديث (2)داودأيب قال ابن القيم يف هتذيب سنن 
: قال دمحم بن عبيد اَّلل  بن املنادى ؛من حديث عائشة إبسناد صحيح ."حيول عليه احلَْول
: عائشة قالتعن عمرة، عن  ،تجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن دمحم( كذا)حدثنا أبو زيد 

 .هـا (3)"يف مال حى حيول عليه احلَْول ال زكاة: "يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسوَل هللا 
عجيب من ابن القيم أن يصحح هذا احلديث هبذا اإلسناد، م  أننا إذا غضضنا : قلت

لني احلديث، تيخ، ليس ): وقد قال فيه أبو حامت، (4)بدرأيب الطرف عن تجاع بن الوليد 
فكيف نتجاهل  - (ملتني، ال حُيتج به، إال أنه عنده عن دمحم بن عمرو أحاديث صحاحاب

الرجال، الراوي عن عمرة، والذي ضعف أيب تيخه حارثة بن دمحم، وهو عينه حارثة بن 
ضع عه أمحد وابن : الدارقطين والعقيلي وغريمها احلديث من ق َبله، وقد قال الذهيب يف ترمجته

 .منكر احلديث، مل يعتد به أحد :مرتوك، وقال البخاري: ئيمعني، وقال النسا
 .مل يزل أصحابنا يضععونه: وعن ابن املديين قال

 .هـ.أ (5)عامة ما يرويه منكر: وقال ابن عدي
ومعِن هذا أنه جُمَْم  على ضععه وإط راحه، فكيف يصحح حديث ينعرد بروايته؟ ولعل 

هو الذي سبب هذا  - الرجالأيب  - اتتهر هبا دون كنيته اليت - دمحم - ذكر أبيه ابمسه
 .الوهم، وسبحان من ال يضل وال ينسى

هذا ما جاء من األحاديث يف اترتاط احلول يف أي مال، بصرف النظر عن كونه مستعاد ا 
 .أو غري مستعاد

 :أحاديث املال املستفاد
                                                 

 (.4/105)التلخيص  (1)
 .798 ــاجلزء الثاين ص (2)
 .سبق صخرجيه صــ (3)
 .(4/422) وهذه كنيته كما يف امليزان (4)
 .7258ترمجته رقم  222 - 7/225: امليزان (5)
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الرمحن ابن زيد بن أما املال املستعاد خاصة، فقد روى فيه الرتمذي حديث ا من طريق عبد 
فال زكاة  من استعاد ماال  : "قال رسول هللا صلى عليه وسلم: أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال

َمن : ورواه عن طريق أيوب عن انف  ابن عمر قال (1)"عليه حى حيول عليه احلَْول عند ربه
 .ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث، دون رفعه إىل النيب  .فال زكاة عليه استعاد ماال  

وروى أيوب : وهذا أصح من حديث عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال: قال الرتمذي
وعبيد هللا بن عمر وغري واحد عن انف  عن ابن عمر موقوف ا، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم 
ضعيف يف احلديث، ضععه أمحد بن حنبل وعلى  ابن املديين وغريمها من أهل احلديث، وهو  

 .هـ.أ (2)كثري الغلط
الدارقطين والبيهقي، وصحح البيهقي وابن اجلوزي : وقد روى حديث عبد الرمحن بن زيد

وغريمها أنه موقوف كما قال الرتمذي وروى الدارقطين يف غرائب مالك من طريق إسحاق بن 
احلديث ضعيف، : إبراهيم احلنيين عن مالك عن انف  عن ابن عمر حنوه، قال الدارقطين

بكر وعلى عائشة موقوف ا عليهم مثل ما أيب ، وروى البيهقي عن والصحيح عن مالك موقوف
بكر الصديق هنع هللا يضر، أيب واالعتماد يف ذلك على اآلاثر الصحيحة عن : روى عن ابن عمر، قال

 .(3)وعثمان بن ععان، وعبد اَّلل  بن عمر وغريهم
، وال ملسو هيلع هللا ىلصع إىل النيب أنه ليس يف اترتاط احلَْول حديث اثبت مرفو : وهبذا البيان يتضح لنا

 .سيما يف املال املستعاد، كما قال احلافظ البيهقي
على غري املال املستعاد توفيق ا بني  لكان حمموال   ملسو هيلع هللا ىلصمن قول النيب تيء  ولو صح يف هذا

 .األدلة
يه الزكاة مرة أخرى فهنا قدر جمم  عليه يف أمر احلَْول، وهو أن املال الذي يزكى ال جتب ف

: فالزكاة حولية وال تك هبذا املعِن، وميكن أن حيمل عليه حديث ؛إال بعد مرور َحْول عليه

                                                 

، كالمها يف الزكاة، وقال عبد احلق اإلتبيلي يف األحكام الوسطي (7991)والدارقطين ، (217)الرتمذي  رواه (1)
 .الصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرمحن ضعيف عند أهل احلديث( : 4/714)

 .742 -1/745: الرتمذي بشرح ابن العريب (2)
 (.4/102)، والتلخيص (2/85): السنن الكربى: انظر (3)
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أي ال زكاة فيه بعد تزكيته إال إذا مر عليه عام   ،(1)"ال زكاة يف مال حى حيول عليه احلول"
 .كامل، وقد بينا ذلك يف ترط احلول من العصل األول من هذا الباب

يدل على ضعف األحاديث املروية يف اترتاط احلول للمال املستعاد اختالف ومما 
 .ولو صحت الحتكموا إليها - كما سنبني ذلك - الصحابة فيه

 :اختالف الصحابة والتابعي من بعدهم ِف املال املستفاد
وإذا مل يكن يف اترتاط احلول نص صحيح، فليس فيه أيضا إمجاع، ال قويل وال سكوي، 

فمنهم من اترتط له احلول، ومنهم من مل  ؛لصحابة والتابعني قد اختلعوا يف املال املستعادفإن ا
 .يشرتط، وأوجب إخراج الزكاة منه حني يستعيده املسلم

وإذا اختلعوا مل يكن قول بعضهم أوىل من بعض، ورد األمر إىل النصوص األخرى، وإىل 
 ﴾ت اناازاْعُتْم ِف شاْيٍء ف اُردُّوُه ِإىلا اّللَِّ واالرَُّسولِ  ﴿فاِإنْ   :قواعد اإلسالم العامة، كما قال تعاىل

 .[58: النساء]
أن أاب بكر الصديق كان ال أيخذ من مال : بكر الصديقأيب صح عن القاسم بن دمحم بن 

 .(2)زكاة حى حيول عليه احلول
ه ال يزكى حى حيول علي: وعن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة أم املؤمنني قالت

 .تعِن املال املستعاد (3)احلول
، ومثله (4)فال يزكيه حى حيول عليه احلول من استعاد ماال  : طالب قالأيب وعن علي بن 

 .(5)عن ابن عمر

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص( 1)
 عن القاسم، ثالثتهم يف الزكاة، (2/712)البيهقي ، و (1042)، وعبد الرزاق ط األعظمي (911) رواه مالك( 2)

 .بن دمحم
 (.2/95)احمللى البن حزم ( 3)

 (.7240)رواه ابن زجنوية يف األموال  - 4
 .صخرجيه صـسبق ( 5)



 471 

وهذه اآلاثر عن هؤالء الصحابة رضى هللا عنهم تدل على أن الزكاة ال جتب حى ميضي 
تعاد ا، ولكن هؤالء الصحابة خالعهم مس على املال يف م ْلك املالك احلَْول، وإن كان ماال  

 .غريهم، فلم يشرتطوا لزكاة املال املستعاد ما اترتطوا من احلَْول
صح عن ابن عباس، إجياب : تبيبة، وروى مالك يف املوطأأيب روى ابن : قال ابن حزم

 .(1)الزكاة يف كل مال يزكى حني ميلكه املسلم
ابن مسعود  - دون انتظار احلول - ادوممن روى عنه تعجيل الزكاة من املال املستع

 .(2)ومعاوية من الصحابة، وعمر بن عبد العزيز واحلسن والزهري من التابعني
 :كما سنفصل ذلك فيما يلي

 :ما جاء عن الصحابة والتابعني يف املال املستعاد
 :ابن عباس( أ)

وكذلك  (3)دهيزكيه يوم يستعي: روى أبو عبيد عن ابن عباس يف الرجل يستعيد املال قال
واخلرب صحيح عن ابن عباس، كما قال ابن حزم، وهو ظاهر يف عدم  (4)تيبةأيب رواه عنه ابن 

اترتاط احلول للمال املستعاد من النقود، وهو ما فهمه الناس من قول ابن عباس، ولكن أاب 
س أراد أن ابن عبا - أو من أتوله منهم - فقد أتول الناس: عبيد خالعهم يف هذا العهم قائال

الذهب والعضة وال أحسبه أان أراد ذلك، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا، ألنه خارج عن 
 قول األمة، ولكِن أراه أراد زكاة ما خيرج من األرض، فإن أهل املدينة يسمون األرضني أمواال  

 ؟(5)فإن مل يكن ابن عباس أراد هذا فال أدرى ما وجه حديثه
الزكاة اجتهادات وترجيحات يف  الشؤون املالية وال تك، ولهوأبو عبيد إمام ُحج ة يف 

ألنه خيالف ما يتبادر إىل العهم من قول  ؛نرية، طاملا أخذت هبا، ولكِن أرى كالمه هنا ضعيع ا

                                                 

ا (272 -271)، ورواه عنه أبو عبيد يف األموال (2/91)البن حزم  احمللى (1)  .وأوله أتويال  بعيد 
 .، وقد اختلف الرواية عن عمر بن عبد العزيز واحلسن95 - 92املرج  نعسه صـ (2)
 .، وقد رواه من طريقني(7711، 7714)األموال رواه أبو عبيد يف  (3)
 (.70142)تيبة يف الزكاة رواه ابن أيب  (4)
 .502األموال صـ (5)
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 عبيد، ولو كان يقصد به ما قال ما كان فيهأيب َحرْب األمة، وما فهمه أهل العلم منه قبل 
 .عرف به ويروى عنهجديد يتميز به ابن عباس ويتيء 

على أن األصل هو محل الكالم على ظاهره دون ارتكاب للتأويل إال إذا وجد مان  من 
 .إرادة الظاهر، فهل وجد هنا هذا املان ؟ كال

وما ذكر أبو عبيد مما ظنه مانعا من إرادة الظاهر املتبادر، ومسوغ ا الرتكاب التأويل 
 :البعيد، غري مسلم له ملا أيي

فقد وافقه ابن مسعود ومعاوية مث تبعته من بعد  ؛ن ابن عباس مل خيرج عن قول األمةأ: أوال  
 .عصره عمر بن عبد العزيز واحلسن والزهري وغريهم

أن الصحايب اجملتهد ليس عليه يف األمور اليت ال نص فيها أن ينتظر ويتوقف حى : اثني ا
ه إن كان موافقا وإال سكت، ولو كان يرى ما يقوله بقية علماء األمة، مث يعلن رأيه واجتهاد

، وإمنا لكل جمتهد منهم أن يقول رأيه يف األمور  األمر كذلك ما قال أحد منهم رأاي 
 .االجتهادية، وافق رأى اآلخرين أم ال، وقد حتدث املوافقة فعال ، وقد ال حتدث

ثنا العقهي، أن انعراد صحايب بقول أمر غري مستنكر، وليس ابلشيء النادر يف ترا: اثلث ا
حلم احلمر األهلية وغريها، فانعراد ابن ويف  وقد رأينا ابن عباس نعسه ينعرد آبراء له يف املتعة،

 .ال يسوغ إخراج كالمه عن ظاهره ليوافق رأى غريه من الصحابة - لو صح - عباس
مل وإن : ختامه قالويف  أي أظنه، (أراه): على أن أاب عبيد مل جيزم بتأويله هذا، بل قال

 يكن أراد هذا فال أدرى ما وجهه؟
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 :ابن مسعود( ب)
كان عبد هللا بن مسعود يعطينا العطاء يف : وكذلك روى أبو عبيد عن هبرية بن يرمي قال

 .(1)زُبُل  صغار مث أيخذ منه الزكاة
 .وقد أتول أبو عبيد ذلك أبنه كان أيخذ الزكاة ملا قد وجب قبل العطاء ال ملا يستقبل

أويل أيضا تكلف واعتساف خمالف ملا يتبادر إىل العهم من انحية، وخمالف  ويف هذا الت
كذلك ملا صحت به الرواية عن ابن مسعود مما يعسر املراد من أخذه من العطاء، فقد روى 

كان ابن مسعود يزكى أعطياهتم من كل ألف مخسة وعشرين، كما روى ذلك ابن : هبرية قال
فهذا : نعسه الذي نقل الرواية األوىل اليت أتوهلا أبو عبيد وهبرية هو والطرباين (2)تيبةأيب 

ا ملا  (احلجز يف املنب )احلسم أو االقتطاع تبيه مبا يسميه علماء الضريبة اآلن  وليس أخذ 
وجب قبل العطاء يف أموال أخرى حال عليها احلول، ولو كان ابن مسعود أيخذ الزكاة من 

أيخذ من كل ألف مخسة وعشرين، فقد يكون  العطاء عما وجب يف مال آخر ما وجب أن
 .(3)أقل أو أكثر، ولعل أاب عبيد مل يطل  على هذه الرواية، فتكلف هذا التأويل

                                                 

 .القعة: مج  زبيل بوزن أمري، وقد يرد بوزن قنديل وسكني، وهو: ، والزبل(7749) األموالرواه أبو عبيد يف  (1)
يف جمم  الزوائد اهليثمي قال  ،(8/179)، والطرباين (70522، 70525)رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة  (2)

 .رجال الصحيح خال هبرية وهو ثقةورجاله  (:2124)
أيب حيدثونه عن سعيان عن خصيف عن  - قال - وقد ساعد أاب عبيد على التأويل الذي أتوله حديث له آخر (3)

 ".فال زكاة فيه حى حيول عليه احلول من استعاد ماال  : "عبيدة عن عبد هللا أنه قال
 :ولكن هذا احلديث ضعيف لسببني

 .حيدثونه عن سعيان، ومل يعني الواسطة بينه وبني سعيان: الأن أاب عبيد ق: األول
متهم ابخللط وسوء احلعظ وكثرة الوهم، وتدة االضطراب، فال يصح  -وإن كان صدوق ا  -أن خصيع ا : الثاين

ا، إال أن: االحتجاج به يف مثل ما حنن فيه، ولعل أعدل ما قيل فيه قول ابن حبان ه  كان تيخ ا صاحل ا فقيه ا عابد 
كان خيطئ كثري ا فيما يروى، ويتعرد عن املشاهري مبا ال يتاب  عليه، وهو صدوق يف روايته إال أن اإلنصاف فيه 

: انظر هتذيب التهذيب -قبول ما وافق الثقات يف الرواايت وترك ما مل يتاب  عليه وهو ممن استخري هللا تعاىل فيه 
ن ابن مسعود صخالف ما رواه خصيف هنا، فال ينبغي وهنا جند أن الرواايت الصحيحة ع - (722 ،721/)1

 .التعويل على روايته
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 :معاوية( ج)
معاوية بن  ؛أول من أخذ من األعطية الزكاة: روى مالك يف املوطأ عن ابن تهاب قال

 .(1)سعيانأيب 
قد أخذها قبله ابن مسعود كما ذكران، أو ف ؛ولعله يريد أنه أول من أخذها من اخللعاء

 .لعله مل يبلغه فعل ابن مسعود، فقد كان ابلكوفة، وابن تهاب ابملدينة
وال ريب أن معاوية كان أيخذ الزكاة من األعطيات على مستوى الدولة اإلسالمية، فقد 

م، فلو  ابلصحابة الكرا كان خليعة املسلمني وأمريهم، وال تك أن عصر معاوية كان حافال  
كان معاوية خُمالع ا لنص نبوي أو إلمجاع معترب ما وسعهم أن يسكتوا، وقد أنكروا عليه فيما 
دون هذا، حينما أخذ يف زكاة العطر نصف صاع من بـُر  بدل صاع من غريه، كما يف حديث 

 - على الرغم مما قيل فيه من مبالغات وتشنيعات - سعيد اخلدري، كما أن معاوية نعسهأيب 
 .ملسو هيلع هللا ىلصكان ليخالف ُسن ة اثبتة عن رسول هللا   ما

 :عمر بن عبد العزيز( د)
وبعد معاوية أبربعة عقود جاء جمدد املائة األوىل اخلليعة الراتد عمر بن عبد العزيز فكان 

 .مذهبه الذي طبقه ابلععل هو أخذ الزكاة من العطاءات واجلوائز واملظامل وغريها
ه كان إذا أعطى الرجل ُعَمالته أخذ منها الزكاة، وإذا رد املظامل أخذ منها ذكر أبو عبيد أن

 .(2)الزكاة، وكان أيخذ الزكاة من األعطية إذا خرجت ألصحاهبا
هي األجرة اليت يقبضها الرجل عن عمله، مثل رواتب املوظعني والعمال يف  (العمالة)فـ

عليها السلطات بغري حق يف عهود  هي األموال اليت صودرت واستولت (املظامل)عصران، و
ا،  سابقة واعتربها أصحاهبا ماال   ضائع ا أو ضمار ا، فإذا ردت إليهم تكون حينئذ كسب ا جديد 

هي املكافآت أو املعاتات املنظمة اليت كانت تصرف من بيت املال جلنود  (األعطيات)و
 .اجليش اإلسالمي ومن يف حكمهم

                                                 

 .، كالمها يف الزكاة(2/708)، والبيهقي (920)رواه مالك  (1)
 (.7442)رواه أبو عبيد يف األموال  (2)
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فهذا كان مذهب  (1)د العزيز كان يزكى العطاء واجلائزةأن عمر بن عن: تيبةأيب وروى ابن 
عمر، حى اجلوائز واملنح اليت كانت توهب لبعض الوافدين مكافأة أو تشجيع ا أو صلة كان 

 .أيخذ منها زكاهتا، وهو ما تععله الدول احلديثة يف أخذ الضرائب على مثل هذه اجلوائز
 :فقهاء آخرون من التابعي وغريهم( ه )

وى تزكية املال املستعاد عند قبضه عن الزهري واحلسن ومكحول، كما ذكر ابن كما ر 
 .حزم، وسنذكر تيئا من ذلك عند حديثنا عن كيعية تزكية املال املستعاد

 .وجاء مثل هذا القول عن األوزاعي أيض ا
فقد ذكران يف العصل السابق قوله فيمن أجر  .بل روى عن أمحد بن حنبل ما يشبه هذا

: قال أمحد عن غري واحد: ، وفيه أيض ااملغينأنه يزكيه إذا استعاده، كما يف : قبض كراهاداره ف
 .(2)يزكيه حني يستعيده، وروى إبسناده عن ابن مسعود ما ذكرانه قبل من تزكيته العطاء

 :مذهب الباقر والصادق والناصر وداود( و)
أن من : هو مذهب داودوهو مذهب الناصر والصادق والباقر من أئمة آل البيت، كما 

 .(3)استعاد نصااب فعليه أن يزكيه يف احلال
النقود  -يف الر  َقة  : "وُحج تهم عموم النصوص املوجبة للزكاة مثل قوله عليه الصالة والسالم

 .(4)"رب  الُعشر - العضية
فعلى هذا يكون احلَْول عندهم ليس بشرط، وإمنا هو مهلة بني اإلخراجني وال يشرتط  

وسعاته للزكاة  ملسو هيلع هللا ىلصالنصاب إال عند اإلخراج وهو آخر احلَْول، كما هو ظاهر أخذ النيب  كمال
آخر احلول، غري ابحثني عن حال املال أول احلول، من إسامة املاتية وغريها، وكمال املال أو 

 .(5)نقصانه

                                                 

 (.70517)رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة  (1)
 .21 -1/48، 4/242: املغين: انظر (2)
 .2/729: ، ونيل األوطار4/277: الروض النضري (3)
 .سبق صخرجيه صــ (4)
 .4/277: الروض النضري (5)
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 :اختالف املذاهب األربعة ِف املال املستفاد
، ذكره ابن حزم يف وقد اختلف أئمة املذاه ب األربعة يف املال املستعاد، اختالف ا متعاوات 

ال يزكى املال املستعاد إال إذا مت له حول يف ملك مالكه إال إذا  : قال أبو حنيعة: احمللى فقال
، فإنه إن اكتسب  كان إذا عنده مال من جنسه جتب فيه الزكاة يف أول احلول، أبن بلغ نصااب 

تيئ ا، قل  أو كثر، من جنس ما عنده، فإنه يزكى  - متام احلول بساعةولو قبل  - بعد ذلك
( أي أوالد املاتية)املكتسب م  األصل، سواء عنده الذهب والعضة واملاتية واألوالد 

 .(1)وغريها
ال يزكى املال املستعاد حى يتم َحْوال ، وسواء أكان عنده ما فيه الزكاة من : وقال مالك

املاتية، فإن من استعاد منها تيئا بغري والدة منها، فإن كان الذي عنده  جنسه أم مل يكن إال
منها نصااب  زك ى اجلمي  عند إمتام احلول، وإن كان أقل من النصاب فال زكاة عليه، وإن كانت 
املاتية املستعادة من والدة زكى اجلمي  حبول األمهات، سواء أكانت األمهات نصااب  أم مل 

 .(2)تكن
ال يزكى مال مستعاد إال أن حيول عليه احلول، ولو كان عند الذي : شافعيوقال ال

استعاده نصاب من جنسه، واستثِن من ذلك أوالد املاتية م  أمهاهتا فقط إذا كانت 
 .(3)األمهات نصااب وإال فال
أبن هذه األقوال كلها فاسدة،  - على طريقته العنيعة املستنكرة - وقد عقب ابن حزم

أهنا كلها خمتلعة، وكلها دعاوى جمردة وتقاسيم فاسدة متناقضة، وال  ؛من فسادها ويكعى: قال
منها ال من قرآن، وال من ُسن ة صحيحة، وال من رواية سقيمة، وال من تيء  دليل على صحة

 - وقد تعادى ابن حزم هذه التقاسيم العاسدة (4)إمجاع وال من قياس، وال من رأى له وجه
ترتاط احلول لكل مال، مستعاد أو غري مستعاد، حى أوالد املاتية، خمالع ا اب - قوله على حد   

                                                 

 .(2/92) احمللى البن حزم (1)
 .(2/92) احمللى البن حزم (2)
 (.2/92) احمللى البن حزم (3)
 (.2/92) احمللى البن حزم (4)
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بذلك صاحبه داود الظاهري، الذي خرج عن هذه التقاسيم إبجيابه الزكاة يف كل مستعاد بال 
 .اترتاط حول، ومل ينج هو نعسه مما عاب غريه به

 :ترجيح القول بتزكية املال املستفاد عند قبضه
األقوال، وموازنة أدلة بعضها ببعض، وبعد استقراء النصوص الواردة يف  وبعد مقارنة هذه

أحكام الزكاة يف تى أنواع املال، وبعد النظر يف حكمة تشري  الزكاة، ومقصود الشارع من 
فالذي  ؛وراء فريضتها، واالستهداء مبا تقتضيه مصلحة اإلسالم واملسلمني يف عصران هذا

كراتب املوظف وأجر العامل ودخل الطبيب واملهندس واحملامى  - أن املال املستعاد: أختاره
املهن احلرة وكإيراد رأس املال املستغل يف غري التجارة كالسيارات والسعن  ذويوغريهم، من 

ال يشرتط لوجوب الزكاة فيه مرور حول،  - والطائرات واملطاب  والعنادق ودور اللهو وحنوها
 .بل يزكيه حني يقبضه
أينا جليا يف هذا املوضوع اخلطري نض  أمام كل ابحث النقاط التالية لكى ولكي يتضح ر 

ا ابلدليل  :يظهر احلق مؤيد 
ليس فيه نص يف مرتبة الصحيح  - حى املستعاد منه - ـ إن اترتاط احلول يف كل مال7

أو احلسن الذي يؤخذ منه حكم ترعي عام لألمة، وتقيد به النصوص املطلقة، وهذا ما صرح 
 .ماء احلديث وإمنا صح ذلك من قول بعض الصحابة كما ذكرانبه عل
اختلعوا يف املال املستعاد فمنهم من اترتط له احلول، ومنهم  مهنع هللا يضرـ إن الصحابة والتابعني 4

من مل يشرتط، وأوجب إخراج الزكاة منه حني يستعيد املسلم، وإذا اختلعوا مل يكن قول 
إىل النصوص األخرى، وقواعد اإلسالم العامة، كما قال  بعضهم أوىل من بعض، ورد األمر

 .[58: النساء] ﴾فاِإْن ت اناازاْعُتْم ِف شاْيٍء ف اُردُّوُه ِإىلا اّللَِّ واالرَُّسولِ ﴿: تعاىل
ـ إن عدم وجود نص وال إمجاع يف حكم املال املستعاد، جعل املذاهب املعروفة صختلف 1

كلها دعاو  جمردة، وتقاسيم فاسدة   ): ن حزم يرميها أبهنااختالف ا بين ا يف تأنه، مما جعل اب
منها، ال من قرآن، وال من ُسن ة صحيحة، وال من رواية تيء  متناقضة، وال دليل على صحة

 .(سقيمة، وال من إمجاع، وال من قياس، وال من رأى له وجه
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ف األقوال ولقد عانيُت بنعسي من اختالف املذاهب فيما بينها يف هذا األمر، واختال
والطرائق داخل كل مذهب، واختالف التصحيحات والرتجيحات لكل منها، ووجدت 
عشرات من املسائل وعشرات من التعريعات عليها، تتعلق مبا ُيستعاد من املال، وأقسامه 
وأنواعه، هل ُيضم إىل ما عنده أو ال ُيضم، أم ُيضم البعض دون البعض، هل ُيضم يف 

زكاة ويف  أم كليهما؟ تذكر حبوث حول هذا األمر يف زكاة األنعام، النصاب أم يف احلَْول
مما جعلين أستبعد أن أتي الشريعة السمحة  ؛النقود، ويف زكاة عروض التجارة، ويف فروع ُأخر

امليسرة اليت صخاطب عموم الناس، مبثل هذه التعريعات املعقدة الصعبة يف فريضة عامة يُكل ف 
 .هبا مجهور األمة

ن َمن مل يشرتط احلَْول يف املال املستعاد أقرب إىل عموم النصوص وإطالقها ممن ـ إ2
إذ النصوص املوجبة للزكاة يف القرآن والُسن ة جاءت عامة مطلقة، وليس فيها  ؛اترتط احلَْول

، كما يؤيد ذلك (2)"يف الر  قَة رب  الُعشر"، (1)"هاتوا رُب  ُعشر أموالكم: "اترتاط احلَْول مثل
ُتمْ ﴿: وم قوله تعاىلعم ا الَِّذينا آماُنوا أاْنِفُقوا ِمْن طايِ بااِت ماا كاساب ْ أاي ُّها  .[421: البقرة] ﴾َيا

ُتمْ ﴿: فقوله ب ْ  .لعظ عام يشمل كل كسب من جتارة أو وظيعة أو مهنة ،﴾ماا كاسا
وقد استدل العقهاء هبا على زكاة التجارة، فال غرو أن نستدل هبا على زكاة كسب العمل 
واملهنة، وإذا كان العقهاء قد اترتطوا احلول يف زكاة التجارة فذلك لتعذر العصل بني أصل 
املال والربح املستعاد منه، فقد يتحصل الربح يوم ا يوم ا، ورمبا ساعة ساعة، خبالف الرواتب 

 .وحنوها فإهنا أتي مستقلة ومقدرة
حلَْول يف املال املستعاد، فإن ـ وإذا كان عموم النصوص وإطالقها يسند َمن مل يشرتط ا5

القياس الصحيح يؤيده كذلك؛ قياس وجوب الزكاة يف النقود وحنوها حني يستعيدها املسلم 
على وجوب الزكاة يف الزرع والثمار عند احلصاد واجلذاذ، فإذا كنا أنخذ من الزارع ولو 

رُب   أو الطبيب مثال  مستأجر ا ُعشر زرعه ومثره، أو نصف ُعشره، فلماذا ال أنخذ من املوظف 
: ُعشر كسبه؟ وقد قرن هللا بني ما كسبه املسلم وما أخرجه هللا من األرض يف آية واحدة فقال

                                                 

 .ــسبق صخرجيه ص (1)
 . ـسبق صخرجيه ص (2)
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ُتْم واِِمَّا أاْخراْجناا لاُكْم ِمنا اأْلاْرضِ ﴿ ب ْ ا الَِّذينا آماُنوا أاْنِفُقوا ِمْن طايِ بااِت ماا كاسا أاي ُّها ، فلماذا ﴾َيا
  يف عقد واحد، وكالمها من رزق هللا وإنعام هللا؟نعرق بني أمرين نظمهما هللا

صحيح أن نعمة هللا يف إنبات الزرع وإخراج الثمر أظهر، والشكر عليها أوجب، بيد أن 
هذا ال يسوغ إجياب الزكاة يف أحد املالني أو الدخلني وإععاء اآلخر مطلق ا، حسبنا من العرق 

لُعشر أو نصعه، ويف املال املكتسب من بينهما أن الشارع أوجب يف اخلارج من األرض ا
 .رب  العشر - أو ما يقدر ابلنقود - النقود
ـ إن اترتاط احلَْول يف املال املستعاد معناه إععاء كثري من كبار املوظعني وأصحاب املهن 2

إما رجل يستغل كل ما : ألهنم أحد رجلني ؛احلرة من وجوب الزكاة يف دخوهلم الضخمة
ال أبول يف أي جمال من جماالت التثمري املختلعة، وإما رجل من املرتفهني يقبض من إيراده أو 

املتوسعني بل املسرفني الذين ينعقون كل ما يكسبون وإن بلغ ما بلغ، ويبعثرونه ذات اليمني 
جعل عبء الزكاة على املعتدلني : وذات الشمال، دون أن حيول عليه حول ومعِن هذا

نعقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قوام ا، فهؤالء هم املقتصدين وحدهم، الذين إذا أ
الذين يدخرون من كسبهم ما ميكن أن حيول عليه احلَْول، ومن املستبعد أن أيي الشرع احلكيم 

 .العادل بشرط خيعف عن املسرفني، ويض  العبء على كاهل املقتصدين
أيابه عدل اإلسالم  يإىل تناقض جل ال املستعاد انتهىـ إن القول ابترتاط احلَْول يف امل1

 .وحكمته يف فرض الزكاة
على املعَى به يف املذاهب  - أن العالح الذي يزرع أرض ا مستأجرة يؤخذ منه: من ذلك

كيلة مصرية مبجرد حصاد ( 50)من غل ة األرض إذا بلغت %( 5)أو %( 70) - السائدة
 .الزرع وتصعية اخلارج

د يقبض يف ساعة واحدة مئات الداننري، أو آالفها من  أما مالك األرض نعسه الذي ق
ألهنم  - على املعى به يف املذاهب السائدة أيض ا -تيء  كراء هذه األرض، فال يوجد منه

يشرتطون أن حيول احلول على هذه املئات أو اآلالف يف يده، وقلما يكون، وكذلك الطبيب 
وما أدى إىل هذا  .إخل... العندقواملهندس واحملامى وصاحب سيارات النقل أو صاحب 

التناقض إال التقديس ألقوال فقهية غري معصومة، انتهى إليها اجتهاد علماء يؤخذ من  



 480 

وما يدرينا أهنم لو أدركوا هذا العصر وتهدوا ما تهدان، لغريوا اجتهادهم يف   ؛كالمهم ويرتك
 .كثري من املسائل؟ كما هو معلوم من سري األئمة مهنع هللا يضر

إن تزكية املال املستعاد عقب استعادته، ومنه الرواتب واألجور وإيراد رؤوس األموال  ـ9
املهن احلرة أنع  للعقراء واملستحقني، حيث ميكن  ذويغري التجارية وما يف حكمها، وإيراد 

أن أتتى حبصيلة ضخمة لبيت مال الزكاة، م  سهولة التحصيل للحكومة، وسهولة دف  الزكاة 
وذلك أبخذها من رواتب املوظعني والعمال يف احلكومة واملؤسسات عن طريق  على املمول،

على حنو ما كان يععل ابن مسعود ومعاوية وعمر  (احلجز يف املنب )ما يسميه علماء الضريبة 
رواتب  تعين (العطاء)إذا أعطوه، وكلمة  (العطاء)، من اقتطاع الزكاة من مهنع هللا يضر بن عبد العزيز

 .يف حكمهم يف ذلك العهد اجلند ومن
العطاء يف الشرع واق  على ما يعطيه اإلمام للناس من بيت املال ): قال أبو الوليد الباجي

 .الرواتب (.على سبيل األرزاق
أعطياهتم من كل ألف مخسة  يكان ابن مسعود يزك: ن هبرية قالتيبة عأيب روى ابن 

 .(1)ورواه الطرباين عنه أيض ا. وعشرين
 .(2)رأيت األمراء إذا أعطوا العطاء زكوه: ن دمحم قالوعن عون ع

 .(3)العطاء واجلائزة يأنه كان يزك: عمر بن عبد العزيز وعن
أول من أخذ من األعطية الزكاة معاوية بن : وروى مالك يف املوطأ عن ابن تهاب أنه قال

 .(4)سعيانأيب 
بد هللا بن مسعود كما أول من أخذ من اخللعاء، فقد أخذها قبله ع: ويظهر أنه يريد

 .ذكران

                                                 

 .سبق تتخرجيه صـ (1)
 (70510)أيب تيبة يف الزكاة رواه ابن  (2)
 .سبق صخرجيه صـ (3)
 .السعادة، طب  (4/85) املنتقى على املوطأترح : انظر (4)
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ـ إن إجياب الزكاة يف تلك الدخول املستعادة يتعق وهدى اإلسالم يف غرس معاين الرب 8
والبذل واملواساة واإلعطاء يف نعس املسلم، واإلحساس ابجملتم ، واملشاركة يف احتمال أعبائه، 

ل تعاىل يف أوصاف قا.. وجعل ذلك فضيلة دائمة له، وعنصر ا أساسي ا من عناصر تخصيته
ا الَِّذينا آماُنوا أاْنِفُقوا ِمَّا ﴿: وقال سبحانه .[1: البقرة] ﴾واِمَّا رازاقْ نااُهْم يُ ْنِفُقونا ﴿: املتقني أاي ُّها َيا

على كل مسلم صدقة من ماله أو من كسبه  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا أوجب النيب  .[452: البقرة] ﴾رازاقْ نااُكمْ 
 .طي وعمله أو مما يست
 ."على كل مسلم صدقة: "قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،موسى األتعريأيب عن  ،روى البخاري

 ؟فإن مل جيد: قالوا ."يعمل بيده فينع  نعسه ويتصدق: "فمن مل جيد؟ قال ؛اي نيب هللا: فقالوا
يمسك عن فليعمل ابملعروف ول: "قال ؟فإن مل يستط : قالوا ."يعني ذا احلاجة امللهوف: "قال

 .(1)"الشر، فإهنا له صدقة
وإععاء تلك الدخول املتجددة من الصدقة الواجبة انتظار ا حلوالن احلَْول عليها، جيعل كثري ا 
من الناس يكسبون وينعقون وينعمون، دون أن ينعقوا مما رزقهم هللا يف سبيل هللا ويواسوا من مل 

 .يؤته هللا نعمة الغِن أو القدرة على االكتساب
ـ إن عدم اترتاط احلول للمال املستعاد أعون على ضبط أموال الزكاة وتنظيم تأهنا 70

ابلنظر للمكلف الذي جتب عليه الزكاة، وابلنظر لإلدارة اليت تتوىل جباية الزكاة، إذ على القول 
قل أو كثر، من راتب أو مكافأة أو غلة  - ابترتاط احلول جيب على كل من يستعيد ماال

ومى يتم  ؛أن حيدد اتريخ ورود كل مبلغ - غري ذلك من ألوان اإليراد املختلعةعقار له أو 
حوله ليخرج زكاته يف حينه، ومعِن هذا أن العرد املسلم قد تكون عنده يف العام الواحد 
عشرات املواقيت ملقادير ما استعاد من أموال يف أزمنة خمتلعة، وهذا أمر يشق ضبطه، وهو 

اية الزكاة أمر يعسر حصره وتنظيمه، ومن تأنه أن يعطل جباية الزكاة عند قيام احلكومة جبب
 .(2)ويعوق سريها

 :رأى معاصر

                                                 

 .(7225) الزكاةيف  البخاري  رواه (1)
 .املرج  السابق (2)
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 ، عرضخ دمحم الغزايلومن اإلنصاف أن نذكر هنا أن الكاتب اإلسالمي املعروف، الشي
هلذا املوضوع منذ أكثر من عشرين عام ا، فبعد أن  (اإلسالم واألوضاع االقتصادية)كتابه يف  

زاد أو نقص أو بقى  - أن قاعدة فرض الزكاة يف اإلسالم إما أن تعترب برأس املال فقطذكر 
ما دام قد مر  عليه عام، وذلك كزكاة النقود، وعروض التجارة، اليت أوجب  - على حاله

إخراج رب  الُعشر منها، وإما أن تُعترب مبقدار الدخل، دون نظر إىل رأس املال كزكاة الزروع 
 :يت أوجب فيها الُعشر أو نصف الُعشر، قال بعد ذلكوالثمار ال

وخنلص من هذا إىل أن من له دخل ال يقل عن دخل العالح الذي جتب عليه الزكاة 
 .جيب أن خيرج زكاة مساوية، وال عربة البتة برأس املال وال مبا يتبعه من ترط
تباههم جتب عليهم فالطبيب واحملامى واملهندس والصان  وطوائف احملرتفني واملوظعني وأ

 :الزكاة، وال بد أن صخرج من دخلهم الكبري، ولنا على ذلك دليالن
ا الَِّذينا آماُنوا أاْنِفُقوا ِمْن طايِ بااِت ماا  ﴿: عموم النص يف قول القرآن الكرمي: األول أاي ُّها َيا

ُتمْ  ب ْ نعاق وال تك أن ربح الطبقات اآلنعة الذكر كسب طيب جيب اإل .[421: البقرة] ﴾كاسا
الَِّذينا ﴿: منه، وهبذا اإلنعاق الواجب يدخلون يف عداد املؤمنني الذين ذكر القرآن أهنم هم

ةا واِِمَّا رازاقْ نااُهْم يُ ْنِفُقونا   .[1: البقرة] ﴾يُ ْؤِمُنونا اِبْلغاْيِب وايُِقيُمونا الصَّالا
ميلك مخسة أن اإلسالم ال يتصور يف حقه أن يعرض الزكاة على فالح : والدليل الثاين

، أو يرتك طبيب ا يكسب من  ،(1)أفدنة ويرتك صاحب عمارة تدر عليه حمصول مخسني فداان 
عيادته يف اليوم الواحد ما يكسبه العالح يف عام طويل من أرضه إذا أغلت بضعة أرادب من 

 .القمح ضربت عليها الزكاة يوم احلصاد
ت العلة املشرتكة اليت يناط هبا احلكم ال بد إذن من تقدير زكاة على أولئك مجيع ا، وما دام

 .موجودة يف الطرفني، فال ينبغي املراء يف إمضاء هذا القياس وقبوله نتائجه

                                                 

ا من األرض إذا أغلت أرضه مخسني كيلة من األ: أقول (1) ذرة أو بل على العالح املستأجر الذي ال ميلك قرياط ا واحد 
 .اجلمهور يالشعري كما هو رأ
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فقد قدر اإلسالم  ؛كيف نقدر الزكاة؟ وعلى أي نسبة تكون؟ واجلواب سهل: وقد يقال
زكاة كل  زكاة الثمار بني الُعشر ونصف الُعشر، على قدر عناء الزارع يف ري أرضه، فلتكن

 .دخل على قدر عناء صاحبه يف عمله
ومن املمكن إيضاح التعاصيل وتعري  املسائل، وحتديد القيم، بعد أن يتقرر هذا األصل 

 .(1)اخلطري، واألمر ال يستقل به تعكري واحد، بل حيتاج إىل تعاون العلماء والباحثني
الدليالن اللذان استند وهذا كالم جيد، يدل على فقه عميق ألصول اإلسالم ومبادئه، و 

 .إليهما األستاذ ال مطعن فيهما، فقد استدل بعموم النص القرآين، وابلقياس على املنصوص
ا من منهج أستاذان الغزايلغري أن املنهج الذي سلكناه هنا يف االستدالل أقر  ، ب مأخذ 

لتابعني ومن حيث ال خروج فيه على اإلمجاع، وإمنا هو اختيار مما ذهب إليه بعض الصحابة وا
 .بعدهم من فقهاء األمة

فلم جيئ نص عن هللا تعاىل  ،وإذا كان يف ذلك خروج على املذاهب األربعة املعتمدة
بوجوب اتباعهم وتقليدهم وحترمي اخلروج عن  مهنع هللا يضروال عن أئمة املذاهب أنعسهم  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

 .كما ذكران ذلك يف مقدمة الكتاببل هم قد هنوا عن تقليدهم،   ،(2)اجتهادهم
* * * 

                                                 

 .الطبعة اخلامسة - 729 - 722اإلسالم واألوضاع االقتصادية صـ (1)
 .راج  ما كتبناه يف املقدمة عن القواعد اليت التزمناها يف االختيار والرتجيح بني األقوال (2)
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 املبحث الثاين
 نصاب كسب العمل واملهن احلرة

 
من املعلوم أن اإلسالم مل يوجب الزكاة يف كل مال قل  أو كثر، وإمنا أوجبها فيما بلغ 

عن احلاجات األصلية ملالكه، وذلك ليتحقق معِن الغِن  نصااب  فارغ ا من الَدْين وفاضال  
كاة، فإهنا إمنا تؤخذ من األغنياء، وليتحقق معِن الععو الذي جعله القرآن وعاء املوجب للز 
 ﴾واياْسأالُوناكا مااذاا يُ ْنِفُقونا ُقِل اْلعاْفوا ﴿: قال تعاىل( والععو ما فضل عن احلاجة)اإلنعاق 

وابدأ مبن "، (1)"ال صدقة إال عن ظهر غِن: "وقال عليه الصالة والسالم .[478: البقرة]
 .وقد حققنا ذلك يف تروط املال الذي جتب فيه الزكاة .(2)"لتعو 

 وإذا كانت الزكاة ال جتب إال يف نصاب، فما مقدار النصاب هنا؟
مال األستاذ الغزايل يف كالمه السابق إىل اعتباره هنا بنصاب الزروع والثمار، فمن له 

أن : ومعِن هذا بلغة العقهدخل ال يقل عن دخل العالح الذي تلزمه الزكاة تؤخذ منه الزكاة، 
، من أدىن ( 221)أو ( كيلة مصرية  50)من بلغ دخله قيمة مخسة أوسق أو  كيلو جرام ا وزان 

 .وهذا رأى له وجهه ؛ما صخرجه األرض كالشعري أخذت منه الزكاة
 .ولكن رمبا كان للشارع قصد خاص يف تقليل نصاب الزرع، ألن به قوام معيشة اإلنسان

( 95)ن يكون نصاب النقود هو املعترب هنا، وقد حددانه مبا قيمته وأوىل من ذلك أ
 .اليت جاءت هبا اآلاثر جرام ا من الذهب، وهذا القدر يساوى العشرين مثقاال  

كما أن الناس يقبضون رواتبهم وإيراداهتم ابلنقود، فاألوىل أن يكون املعترب هو نصاب 
 .النقود

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ( 1)
 .ـسبق صخرجيه ص( 2)
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 :بقي هنا حبث
تيهم إيرادهم غري منتظم، فقد يكون كل يوم كدخل الطبيب، وقد املهن احلرة أي ذويفإن 

يكون على فرتات كدخل احملامي واملقاول واخلياط وهكذا، وبعض العمال يقبضون أجورهم  
كل أسبوع أو أسبوعني، ومجهور املوظعني يقبضون رواتبهم كل تهر، فكيف نعترب النصاب 

 يف هذه األحوال؟
 :احتمالي وهنا جند أمامنا اْجاهي أو

أن يعترب النصاب يف كل مبلغ يقبض من الدخل أو املال املستعاد فما بلغ منه : األول
املهن  ذوينصااب  كالرواتب العالية، واملكافآت الكبرية للموظعني والعاملني، والدفعات الكبرية ل

 .احلرة فعيه الزكاة، وما مل يبلغ نصااب  منها فال زكاة فيه
الرواتب الصغرية، ويقصر وجوب الزكاة على   ذوي يهه، فهو يععوهذا االحتمال له وج

 .كبار املوظعني ومن يف حكمهم؛ ويف هذا حتقيق للتقارب والعدل االجتماعي
كما أن هذا هو الظاهر من قول الصحابة والعقهاء الذين قالوا بتزكية املال املستعاد عند 

 .قبضه إذا بلغ نصااب  
 .عند هناية احلول ما يبلغ نصااب   يحتمال، إذا بقالزكاة على هذا االوإمنا جتب 

ولكننا لو اعتربان النصاب بكل دفعة يقبضها املسلم من أجره أو راتبه أو إيراده لكان معِن 
ذلك إععاء مجهور ذوي املهن احلرة الذين أيتيهم إيرادهم على دفعات متقاربة، وقل ما تبلغ 

، ولو مجُ عت هذه الدف عات يف زمن متقارب لبلغت نصااب  بل ُنُصب ا، الدفعة منها نصااب 
وهنا يربز االجتاه أو االحتمال الثاين، وهو ضم الدخل  (1)وكذلك كثري من املوظعني والعمال

 .أو املال املستعاد على فرتات يف مدة متقاربة
وقد وجدان العقهاء قالوا مثل ذلك يف نصاب املعدن، أن ما خرج على دفعات يف مدة 

 .حيصل بينها انقطاع كامل بغري عذر، يضم بعضه إىل بعض يف إكمال النصابمتصلة مل 

                                                 

 .من الذهب أما لو ُقد  ر ابلعضة فقل ما يوجد راتب ال يبلغ النصاب ن مثقاال  هذا على تقديران النصاب بعشري (1)
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ُيضم أنواع : وكذلك اختلعوا يف ضم زرع العام الواحد ومثره بعضه إىل بعض، وقال احلنابلة
اجلنس بعضها إىل بعض يف تكميل النصاب من زرع عام واحد أو مثرته، ولو تعدد البلد ولو  

ألهنا  ؛السنة محلني ُضم بعضه إىل بعض يف تكميل النصابكان الثمر من تجر حيمل يف 
 .(1)مثرة عام واحد، كالذرة اليت تنبت مرتني

وكذلك يف  - إن السنة تُعترب وحدة يف نظر الشارع: وعلى هذا األساس نستطي  أن نقول
 .وهلذا كان اعتبار احلول يف الزكاة - نظر رجال الضرائب احلديثة

در رواتب موظعيها ابعتبار السنة، وإن كانت ال تدفعها إال واملعروف أن احلكومات تق
 .جمزأة على دفعات تهرية نظر ا حلاجة املوظف املتجددة

وبناء على ذلك تؤخذ الزكاة من صايف دخل املوظف وغريه من ذوي املهن احلرة يف سنة  
 .كاملة إذا بلغ الصايف نصااب  
عن بعض العقهاء القائلني  يذكر ما رو وين رأي حمدد هنا، أن نولعل مما يعيننا على تك

 .بتزكية املال املستعاد، وطريقة تزكيته
 كيف يُزكى املال املستفاد؟

 :القائلون بتزكية املال املستعاد من السلف، روى عنهم يف طريقة تزكيته مسلكان
زكه فأراد أن ينعقه قبل جميء تهر زكاته فلي إذا استعاد الرجل ماال  : ما قاله الزهري: األول

 .(2)مث ينعقه، وإن كان ال يريد أن ينعقه فليزكه م  ماله
وحنوه أو قريب منه ما جاء عن األوزاعي فيمن ابع عبده أو داره، أنه يزكي الثمن حني 

 .(3)يق  يف يده، إال أن يكون له تهر يعلم، فيؤخره حى يزكيه م  ماله
ل معروف فله أن يؤخر أن من كان له مال زك اه من قبل، وأصبح له حو : ومعِن ذلك

إخراج زكاة املال املستعاد حى يزكيه م  ماله اآلخر، إال إذا خشي أن ينعقه قبل جميء احلول 
 .فعليه أن يبادر بتزكيته

                                                 

 .(4/58) غاية املنتهىترح : انظر (1)
 (.70142)رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة  (2)
 .الطبعة الثالثة (4/242)املغين  (3)
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فأنعقه  إذا كان للرجل تهر يزكي فيه، فأصاب ماال  : ما قاله مكحول: املسلك الثاين
فيه ماله زكاه، فإن كان ليس له  ييزك قه، ولكن ما واىف الشهر الذيفليس عليه زكاة ما أنع

 .(1)فليزكه حني يستعيده تهر يزكي فيه فاستعاد ماال  
ولكن هذا القول يعطى من له مال يزكى يف تهر معلوم ميزة ال حيظى هبا غريه ممن ليس 
له هذا املال، إذ أجاز لألول أن ينعق املال املستعاد دون أن يزكيه إال إذا واىف الشهر املعلوم 

: فيزكيه م  بقية ماله، أما من ليس له مال آخر فيزكيه حني يستعيده، والنتيجةتيء  نهم
 .التخعيف عمن له مال آخر، والتشديد على من ليس له مال سوى هذا املستعاد

َذ فيه مبا قال الزهري : والذي يرتجح يل يف ذلك أن ما بلغ من املال املستعاد نصااب  ُأخ 
( وهذا متعني فيمن ليس له مال آخر ذو حول)لزكاة عقب القبض واألوزاعي، إما إبخراج ا

وإما بتأخريه إىل احلول ليزكى م  بقية ماله، ما مل خيش إنعاقه وإال فعليه املبادرة، ولو أنه أنعقه 
ابلععل كانت زكاته يف ذمته وإن كان دون النصاب أخذ فيه بقول مكحول، فما واىف الشهر 

عه، وما احتاج إليه يف نعقته ونعقة عياله فليس عليه زكاة ما أنعق، الذي يزكي فيه ماله زكاه م
فيه تيء  فإذا مل يكن له مال آخر يزكيه يف وقت معلوم، وكان املستعاد دون النصاب، فال

 .له نصاب فيزكيه حينئذ، ويبدأ حوله من هذا احلني - م  مال آخر - حى يتم
تب الصغرية اليت ال تبلغ نصااب، ومقتضى هذا الرتجيح التخعيف عن أصحاب الروا

 .وكذلك الدفعات القليلة اليت تدف  لذوي املهن احلرة، وال تبلغ الدفعة منها نصااب  
 :الزكاة ِف صاىف اإليراد والراتب

وإذا كنا قد اخرتان القول بزكاة الرواتب واألجور وحنوها، فالذي نرجحه أال تؤخذ الزكاة إال 
 .(الصايف)من 

ليطرح منه الدين إن ثبت عليه، ويععى  ؛(ؤخذ من صايف اإليراد أو الرواتبت): وإمنا قلنا
ألن احلد األدىن ملعيشة اإلنسان أمر ال غِن له عنه،  ؛احلد األدىن ملعيشته ومعيشة من يعوله

فهو من حاجاته األصلية، والزكاة إمنا جتب يف نصاب فاضل عن احلاجة األصلية كما حققناه 

                                                 

 (.70145)رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة  (1)
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املهن قياس ا على ما اخرتانه يف األرض  ذويح النعقات والتكاليف لكما تطر  (1)يف موضعه
 .أنه يرف  النعقة ويزكى الباقي، وهو قول عطاء وغريه: والنخيل وحنوها

فما بقي بعد هذا كله من راتب السنة وإيرادها تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ نصاب النقود، فما  
كرواتب  - بعد طرح ما ذكرانه -  نقدايكان من الرواتب واألجور ال يبلغ يف السنة نصااب  
 .بعض العمال وصغار املوظعني، فال تؤخذ منه زكاة

 :تنبيه
إذا زكى املسلم كسب عمله أو مهنته أو حنو ذلك، من كل مال مستعاد زكى عند 
استعادته، فال جيب عليه أن يزكيه مرة أخرى عند احلول، إذا كان له حول معلوم، حى ال 

إن له : ن يف مال واحد يف عام واحد وهلذا قلنا عند حديثنا عن املال املستعادجتب عليه زكاات
 .أن يؤخر زكاته حى خيرجها م  بقية ماله احلويل ما مل خيش إنعاقها قبل احلول

 - رجل له مال يزكيه كل حول يف أول تهر احملرم فإذا استعاد ماال: ونضرب لذلك مثال
ول أو ما بعده من الشهور، وأخرج زكاته حني االستعادة، يف صعر أو ربي  األ - راتبه مثال  

فإنه ال خيرج زكاته مرة أخرى يف آخر احلول م  ماله، بل خيرج عنه أو عما بقى منه يف احلول 
 .الثاين، حى ال نشق عليه بكثرة األحوال، وقد أقام هللا ترعه على التيسري

* * * 

                                                 

منه  (زكاة النقود)يف العصل األول من هذا الباب، ويف العصل الثالث  (ج األصليةالعضل عن احلوائ)ترط  :انظر (1)
 .أيض ا
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 املبحث الثالث
 وَنوه مقدار الواجب ِف كسب العمل

 
واليت دعا األستاذ  ؟أما النسبة اليت تؤخذ من ألوان الدخل واإليراد املختلعة، وكم تكون

الغزايل فيه إىل تعاون العلماء والباحثني، فقد انتهينا فيها بعد البحث واملوازنة إىل رأى نسجله 
 :هنا وهو

راد املصان  كإي - إن الدخل الناتج عن رأس املال وحده، أو رأس املال والعمل معا
فيه الُعشر من الصايف بعد النعقات  - والعمائر واملطاب  والعنادق والسيارات والطائرات وحنوها

 .إخل، قياس ا على دخل األرض الزراعية، اليت تسقى بغري كلعة ...والديون واحلاجات األصلية
أمكن معرفة أنه إن : زهرة وزميليه يف زكاة العمارات واملصان أيب وقد تقدم قول الشيخ 

فإن الزكاة  - كما هو الشأن يف الشركات الصناعية - صاىف الغالت بعد النعقات والتكاليف
تؤخذ من الصايف مبقدار العشر، وإن مل ميكن معرفة الصايف على وجهه كالعمارات املختلعة 

 .وحنوها، فإن الزكاة تؤخذ من الغلة مبقدار نصف العشر، وهو تقسيم مقبول
رأس املال غري املستغل يف التجارة، أما رأس املال املتداول يف : ال هناونعين برأس امل

 .التجارة فيؤخذ منه ومن رحبه معا رب  الُعشر، كما هو مقرر يف موضعه
املهن احلرة الناتج من أعماهلم،  ذويوأما الدخل الناتج عن العمل وحده كإيراد املوظعني و 

النصوص اليت أوجبت يف النقود رب  الُعشر، سواء  بعموم فالواجب فيه رب  العشر فقط، عمال  
أكانت مستعادة أم حال عليها احلول، وتطبيق ا لألصل اإلسالمي يف اعتبار اجلهد خمعع ا 

ابعتبارها  - ملقدار الواجب واستئناس ا مبا عمل به ابن مسعود ومعاوية من اقتطاع هذه النسبة
يف ديوان العطاء، وما فعله بعدمها اخلليعة  من أعطيات اجلنود وغريهم من املرتبني - زكاة

فالقياس على هذه األعطيات أوىل من القياس على دخل األرض  ،الراتد عمر بن عبد العزيز
املزروعة، وإمنا يقاس عليها إيراد العمائر واملصان  وحنوها، من رؤوس األموال اليت ينتع  

 .بدخلها م  بقاء عينها
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مل أخف من معاملة دخل رأس املال اخلالص، أو رأس ومعِن هذا أن معاملة دخل الع
املال املمتزج ابلعمل، وهو ما سارت عليه الضرائب احلديثة، إذ اندى رجال العكر املايل أبن 
العدالة تقتضي تعاوت نسب الضريبة على الدخل حسب قوة مصادره وضععها، وأصبح من 

اعي مصادره وملا كان األصل أال أهنا تر : اليت تصيب الدخل (تخصية الضريبة)أهم خصائص 
رأس املال، والعمل، ورأس املال والعمل معا، فإن املقرر يف : صخرج مصادر الدخل عن ثالثة

أن تسري الضريبة على إيراد رأس املال املنقول أو العقاري بسعر يزيد على : عامل الضرائب
أن رأس املال أكثر ذلك الذي يتحدد للضريبة اليت تصيب كسب العمل، وذلك على اعتبار 

 .املصادر استقرار ا وثباات، وأن العمل أقلها بقاء  
إن مراعاة مصدر الدخل من تأنه أن جيعل الضريبة املعروضة قادرة على صخعيف : وقالوا

األعباء الضريبية على أصحاب الدخول اليت تعيض من مصادر ضعيعة، وبذلك تسهم يف 
 .(1)حتقيق العدالة يف التوزي 

بعض االترتاكيني فنادى إبععاء دخل العمل من كل ضريبة، متييز ا للعمل بل تطرف 
 .وتشجيع ا

أهنا تكر للنعمة، وتزكية للنعس، وتطهري للمال، وقيام : ولكن النظرية اإلسالمية يف الزكاة
 .حبق هللا، وحق اجملتم ، وحق الضعيف

غريه، وإن اختلعت هذه النظرية حتتم أخذ الزكاة من كسب العمل، كما حتتم أخذها من 
 .مقادير الواجب

* * * 

                                                 

 .(7/492)مبادئ علم املالية العامة للدكتور دمحم فؤاد إبراهيم : انظر( 1)
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 الفصل العاشر
 زكاة األسهم والسندات

 
عرف عصران لوان  من رأس املال استحدثه التطور الصناعي والتجاري يف العامل، وذلك ما 

ومها من األوراق املالية اليت تقوم عليهما املعامالت التجارية  (األسهم والسندات)عرف ابسم 
وهذه األوراق أو األسهم  (بورصات األوراق املالية)ا وهي اليت تسمى يف أسواق خاصة هب

وأيخذون ضريبة على  (القيم املنقولة)ما يطلق عليه علماء املالية اصطالح : والسندات هي
كما اندى بعضهم بعرض ضريبة على  (ضريبة إيراد القيم املنقولة)إيرادها املتجدد تسمى 

 .(1)رأس املال األسهم نعسها بوصعها ضريبة على
 :الفرق بي األسهم والسندات

واألسهم حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبري للشركات املسامهة أو التوصية ابألسهم، وكل 
 .سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس املال

أو الشركة أو احلكومة حلامله بسداد مبلغ مقدر من  (البنك)والسند تعهد مكتوب من 
 .ري فائدة مقدرةقرض يف اتريخ معني، نظ

فالسهم ميثل جزء ا من رأس مال الشركة أو البنك، والسند ميثل : وبني السهم والسند فروق
 .جزء ا من قرض على الشركة أو البنك أو احلكومة

والسهم ينتج جزءا من ربح الشركة أو البنك، يزيد أو ينقص تبع ا لنجاح الشركة أو البنك، 
سطه من اخلسارة، أما السند فينتج فائدة حمدودة عن وزايدة رحبها أو نقصه، ويتحمل ق
 .القرض الذي ميثله ال تزيد وال تنقص

وحامل السند يعترب مقرض ا أو دائن ا للشركة أو البنك أو احلكومة، أما حامل السهم فيعترب 
 .مالك ا جلزء من الشركة أو البنك بقيمة السهم

                                                 

 .من كتاب موارد الدولة للدكتور سعد ماهر محزة 79صـ (الضرائب على رأس املال): انظر (1)
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 .ال عند تصعية الشركةوللسند وقت حمدد لسداده، أما السهم فال يسدد إ
قيمته املقدرة عند إصداره، وقيمة سوقية تتحدد  وهي ولكل من السهم والسند قيمة امسية

يف سوق األوراق املالية، وكل منهما قابل للتعامل والتداول بني األفراد كسائر السل ، مما جيعل 
ورائهما، وتتأثر األسعار  بعض الناس يتخذ منهما وسيلة لالجتار ابلبي  والشراء ابتغاء الربح من

يف السوق املذكورة تبع ا لزايدة العرض والطلب، كما تتأثر ابألحوال السياسية للبلد ومركزه 
املايل وجناح الشركة ومقدار الربح احلقيقي لألسهم والعائدة احلقيقية للسندات، بل تتأثر 

 .اخل...  (1)ابألحوال العاملية من حرب وسالم
ن إصدار األسهم وملكيتها وبيعها وتراءها والتعامل هبا حالل ال حرج ومما ذكران يتبني أ

فيه، ما مل يكن عمل الشركة اليت تكونت من جمموع األسهم مشتمال على حمظور كصناعة 
اخلمر وبيعها والتجارة فيها مثال، أو كانت تتعامل ابلعوائد الربوية إقراضا، أو استقراضا أو حنو 

 .ذلك
هذه السندات فإهنا رأس مال مملوك لصاحبه كاألسهم، فكيف  ومهما يكن احلكم يف

 يزكى كل منهما؟
 ؟كيف تزكى أسهم الشركات املختلفة

جند هنا اجتاهني ملن كتب من العلماء املعاصرين عن زكاة األسهم والسندات وقليل من  
 .كتب فيها

وع الشركة اليت فاالجتاه األول ينظر إىل هذه األسهم والسندات تبع ا لن: االجتاه األول
 أهي صناعية أم جتارية أم مزيج منهما؟: أصدرهتا

ا إال بعد معرفة الشركة اليت ميثل جزء ا من رأس ماهلا، وبناء عليه  فال يعطى السهم حكم 
املعامالت )حيكم بتزكيته أو بعدمها؛ ميثل هذا االجتاه الشيخ عبد الرمحن عيسى يف كتابه 

د ال يعرف كثري ممن ميلكون أسهم الشركات حكم زكاة ق) :حيث يقول (احلديثة وأحكامها
هذه األسهم، وقد يعتقد بعضهم أهنا ال جتب زكاهتا، وهذا خطأ، وقد يعتقد البعض وجوب 
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الزكاة يف أسهم الشركات مطلق ا، وهذا خطأ أيض ا، وإمنا الواجب النظر يف هذه األسهم تبعا 
 .لنوع الشركة اليت أصدرهتا
سامهة تركة صناعية حمضة أي حبيث ال متارس عمال جتاراي  كشركات فإن كانت الشركة امل

 (األوتوبيس)الصباغة، وتركات التربيد، وتركات العنادق، وتركات اإلعالانت، وتركات 
وتركات النقل البحري والربي، وتركات الرتام، وتركات الطريان، فال جتب الزكاة يف 

الت واإلدارات واملباين وما يلزم األعمال اليت أسهمها؛ ألن قيمة هذه األسهم موضوعة يف اآل
أي )معها زكاة املال  ىهم يضم إىل أموال املسامهني ويزكمتارسها، ولكن ما ينتج رحب ا هلذه األس

 (.ما بقي منه إىل احلول وبلغ م  املال اآلخر نصااب  
إجراء وإن كانت الشركة املسامهة تركة  جتارية حمضة تشرتى البضائ  وتبيعها بدون 

كشركة بي  املصنوعات املصرية وتركة التجارة اخلارجية : عمليات حتويلية على هذه البضائ 
وتركات االسترياد أو كانت تركة صناعية جتارية، وهي الشركات اليت تستخرج املواد اخلام أو 

زل تركات البرتول وتركات الغ: تشرتيها، مث جترى عليها عمليات حتويلية، مث تتجر فيها، مثل
والنسيج للقطن أو احلرير، وتركة احلديد والصلب، والشركات الكيماوية، فتجب الزكاة يف 

 أن تكون الشركة متارس عمال  : أسهم هذه الشركات، فمدار وجوب الزكاة يف أسهم الشركات
، سواء معه صناعة أم ال، وتقدر األسهم بقيمتها احلالية، م  خصم جتاراي 
قيمة املباين  (1)

واألدوات اململوكة هلذه الشركات، فقد متثل هذه اآلالت واملباين رب  رأس املال أو واآلالت 
وجتب  - أي الرب  أو أكثر أو أقل - أكثر أو أقل، فيخصم من قيمة السهم ما يقابل ذلك

، وميكن معرفة صايف قيمة املباين واآلالت واألدوات ابلرجوع إىل ميزانية الشركة يالزكاة يف الباق
 .(2)(ر كل عام يف الصحفوهي تنش

أن املصان  والعمائر : هذا ما ذكره الشيخ عن زكاة األسهم وهو مبين على الرأي املشهور
على وجه العموم كالعنادق والسيارات  - غري التجارية - االستغاللية ورؤوس األموال املغلة

بح معا كمال التجارة، والرتامات والطائرات وحنوها، ليس فيها كلها زكاة، ال يف رأس املال والر 
                                                 

مبعِن احلطيطة واالقتطاع، ويف بعض البالد العربية  -وخاصة يف مصر  -كلمة مولدة تستعمل يف احملاسبة : اخلصم (1)
 .(احلسم)يستعمل بدال عنها كلمة 

 .12 - 11املعامالت احلديثة صـ (2)
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( وحال عليه احلولتيء  إال إذا بقي منها)وال يف الغلة واإليراد، كاخلارج من األرض الزراعية 
وبني ( جتاراي   ويعين هبا اليت ال متارس عمال  )وعلى هذا األساس فرق بني الشركات الصناعية 

ى، فإذا كان هناك غريها من الشركات، فأععى أسهم األوىل من الزكاة وأوجب يف األخر 
تخصان ميلك كل منهما ألف دينار، اترتى أحدمها أبلعه مائيت سهم من تركة لالسترياد 
والتصدير مثال، واترتى الثاين مببلغه مائيت سهم يف تركة لطباعة الكتب أو الصحف، فإن 
 على األول أن خيرج الزكاة عن أسهمه املائتني، وما جلبت إليه من ربح أيض ا يف رأس كل
ا من ذلك قيمة األاثث وحنوه من األصول الثابتة كما هو الشأن يف مال التجارة،  حول مطروح 
وأما الثاين فليس عليه زكاة عن أسهمه املائتني؛ ألهنا موضوعة يف أجهزة وآالت ومبان وحنوها، 

ذا أنعقه وال زكاة فيما أيي من ربح، إال إذا بقي إىل رأس احلول وبلغ نصااب  بنعسه أو بغريه، فإ
 .قبل احلول فال تيء عليه

وهبذا ميكن أن متضي أعوام على مثل هذا الشخص دون أن جتب عليه زكاة، ال يف 
أسهمه وال يف أرابحها خبالف الشخص األول، فالزكاة واجبة عليه لزوم ا يف كل عام، عن 

 .ماثلنيأسهمه وعن أرابحها مع ا، وهي نتيجة أيابها عدل الشريعة اليت ال تعرق بني مت
من العمارات واملصان   (املستغالت)وقد بينا يف العصل الثامن يف حديثنا عن زكاة 

 :آراء ثالثة - خالف الرأي التقليدي املشهور - أن فيها: وحنوها
 .الرأي الذي يعتربها ماال كمال التجارة ويقول بتقوميها كل حول وإخراج رب  ُعشرها -7
من غلتها ورحبها ابعتبارها ماال مستعاد ا فيزكي زكاة الرأي الذي يقول أبخذ الزكاة  -4
 .النقود
الرأي الذي يقيسها على األرض الزراعية، ويوجب فيها العشر أو نصعه من صايف  -1

 .الغلة واألرابح
 .وقد رجحنا هناك هذا الرأي األخري

 :فالذي أراه هنا
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كات التجارية، أو تبه أن التعرقة بني الشركات الصناعية أو تبه الصناعية، وبني الشر 
تعرقة ليس هلا أساس اثبت من   - حبيث تععى األوىل من الزكاة، وجتب يف األخرى - التجارية

 .كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس صحيح
وال وجه ألخذ الزكاة عن األسهم إذا كانت يف تركة جتارية، وإسقاطها عنها إذا كانت يف 

س مال انم يدر رحب ا سنواي  متجدد ا، وقد يكون ربح تركة صناعية، واألسهم هنا وهناك رأ
 .الثانية أعظم وأوفر من األوىل

فإذا أردان أن أنخذ هبذا االجتاه وهو النظر إىل األسهم تبعا لنوع الشركة التجارية اليت 
 - أاي كان نوعها - يكون السهم جزءا من رأس ماهلا، فإين أختار هنا أن تعامل الشركات

د، إذا ملكوا ما متلكه الشركات من مصان  أو متاجر، فالشركات الصناعية أو معاملة األفرا
تبه الصناعية، أعين هبا تلك اليت تض  رأس ماهلا أو جله يف أجهزة وآالت ومبان وأدوات،  
كاملطاب  واملصان ، والعنادق، وسيارات النقل واألجرة وحنوها، هذه الشركات ال تؤخذ الزكاة 

رادها ورحبها الصايف مبقدار العشر كما رجحناه يف زكاة املستغالت، من أسهمها بل من إي
ا لألفراد على ما اخرتانه من قبل  .وكما تُعامل املصان  والعنادق وحنوها لو كانت ملك 

أما الشركات التجارية وهي اليت جل رأس ماهلا يف منقوالت تتاجر فيها وال تبقى عينها، 
قيمتها يف السوق، مضاف ا إليها الربح، وتكون الزكاة فهذه تؤخذ الزكاة من أسهمها حسب 

بعد طرح قيمة األصول الثابتة من األسهم، كما ذكران يف  ،ملائةاب %(4.5)مبقدار رب  العشر 
أن الزكاة يف رأس املال املتداول املتحرك، وهذه املعاملة للشركات التجارية هي : عروض التجارة

ا لألفراد وال فرقنعس املعاملة اليت تعامل هبا احمل  .الت التجارية إذا كانت ملك 
 :زكاة السندات

السند صك مبديونية البنك أو الشركة أو احلكومة حلامله ): أما السندات فيقول الشيخ
مببلغ حمدد بعائدة معينة فمالك السند مالك دين مؤجل، ولكنه يصري حاال عند هناية األجل 

أيب ملكيته عام أو أكثر، وهذا مذهب مالك و  فتجب زكاته حينئذ ملدة عام إن مضى على
 .يوسف
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فال جيب إخراج زكاته، ألنه دين مؤجل، وكذلك إذا مل ميض على : أما إذا مل حيل أجله
 .(ملكيته عام، الترتاط مرور احلول يف وجوب الزكاة

 - وهو ما كان على مقر موسر - أن القول الصحيح يف الدين املرجو (1)وقد بينا من قبل
ين املرجو عبيد وغريه، ألن الد  أيب تزكيته كل عام وهو قول مجهور العقهاء واختيار  وجوب

 .مبنزلة ما يف يده
وهذا القول يتعني األخذ به ابلنظر للسندات خاصة، ألهنا ديون هلا خصوصية متيزها عن 

إن حظر ف ،(2)الديون اليت عرفها العقهاء، ألهنا تنمى وجتلب للدائن فائدة، وإن كانت حمظورة
هذه العائدة ال يكون سبب ا إلععاء صاحب السند من الزكاة، ألن ارتكاب احلرام ال يعطى 

وهلذا أمج  العقهاء على وجوب الزكاة يف احللي احملرم، على حني  ؛صاحبه مزية على غريه
 .اختلعوا يف املباح
 :اعتبار األسهم عروض ْجارة - االْجاه الثاين

رانه جند اجتاها آخر خيالف االجتاه األول إنه ال ينظر إىل وإىل جانب االجتاه الذي ذك
األسهم تبعا لنوع تركاهتا، فيعرق بني أسهم يف تركة وأسهم يف أخرى، بل ينظر إليها كلها 

 .نظرة واحدة، ويعطيها حكما واحدا بغض النظر عن الشركة اليت أصدرهتا
ألسهم والسندات أموال قد أن ا): فأبو زهرة وعبد الرمحن حسن وخال: ةفريى األساتذ

اصخذت لالجتار، فإن صاحبها يتجر فيها ابلبي  والشراء، ويكسب منها كما يكسب كل اتجر 
من سلعته، وقيمتها احلقيقية اليت تقدر يف األسواق صختلف يف البي  والشراء عن قيمتها 

                                                 

 .ترط متام امللك: يف العصل األول من هذا الباب (1)
أن على صاحب السند أن يتصدق بعائدة السند كلها، ألهنا مال حرام ال جيوز أن : ب التنبيه عليه هنامما جي (2)

يستعيد منه لنعسه وأهله، وإمنا مصرفه العقراء واملصلحة العامة للمسلمني، ولو كان يف بناء املساجد وغريها، فإن 
 .يزكى قيمة أصل السند فقطهذا املال حرام على صاحب السند، حالل جلهات اخلري، وعليه أن 
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لزكاة ككل االمسية، فهي هبذا االعتبار من عروض التجارة، فكان من احلق أن تكون وعاء ل
 .(1)(أموال التجارة ويالحظ فيها ما يالحظ يف عروض التجارة

ملائة من قيمة األسهم حسب اب %(4.5)أن يؤخذ منها يف آخر كل حول : ومعِن هذا
، أو يكمال - مضافا إليها الربح - تقديرها يف األسواق  - بشرط أن يبلغ األصل والربح نصااب 

احلد : أن يععى مقدار احلاجات األصلية، وبتعبري آخر نصااب  كما أنه جيب - م  مال عنده
األدىن للمعيشة، ابلنظر لصاحب األسهم الذي ليس له مورد رزق غريها كأرملة أو يتيم ال 
معاش هلما، ويزكى ابقي الربح م  رأس املال، ولعل هذا االجتاه واإلفتاء مبقتضاه أوفق ابلنظر 

هم يعرف مقدار أسهمه، ويعرف كل عام أرابحها، إىل األفراد من االجتاه األول، فكل مسا
خبالف االجتاه األول وما فيه من تعرقة بني أسهم يف تركة وأسهم  ؛فيستطي  أن يزكيها بسهولة

يف أخرى فبعضها تؤخذ الزكاة من إيرادها، وبعضها تؤخذ زكاته من األسهم نعسها حسب 
إن : ابلنظر إىل العرد العادي، هلذا قلنا قيمتها، مضاف ا إليها الربح، ويف هذا تيء من التعقيد

األوىل األخذ ابالجتاه الثاين لألفراد، فهو أيسر يف احلساب، خبالف ما إذا قامت دولة مسلمة 
 .وأرادت مج  الزكاة من الشركات فقد أرى االجتاه األول أوىل وأرجح وهللا أعلم

 هل تؤخذ الزكاة من إيراد الشركة مع األسهم؟
ذه األسهم رأس مال جتاراي  وأخذان منه زكاة التجارة، فهل جيوز أن أنخذ من إذا اعتربان ه

 الشركات اليت يتكون رأس ماهلا من هذه األسهم زكاة على إيرادها؟

                                                 

، ونالحظ هنا أن األساتذة عاملوا األسهم والسندات 424صـ - الدورة الثالثة - حلقة الدراسات االجتماعية (1)
وهذه املعاملة  (املعامالت احلديثة)كما فعل مؤلف كتاب  - معاملة واحدة ومل يعرقوا بينهما ابعتبار السند دينا مؤجال  

 اب الزكاة هي االجتاه الصحيح، وقد ذكروا اعرتاض ا أو تبهة لبعض الناس هنا وأجابوا عنهاالواحدة هلما يف إجي
وقد يقول قائل إن السندات ديون وهي تنقل من دائن إىل دائن فهي هبذا بي  الدين لغري من عليه، وذلك غري : قالوا

 .جائز عند كثري من العقهاء والكسب هبذا ال خيلو من خبث
إن هذه السندات صارت سلعة فعال، فلو أععيناها من الزكاة ملا يالبسها من حمرم، : اجلواب عن ذلكوحنن نقول يف )

ألقبل الناس على ترائها وألدى ذلك إىل اإلمعان يف التعامل هبا فيكون ذلك مشجعا على احملرم وال يكون قطعا له 
مل يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغري  وألن صرف الكسب اخلبيث يف الصدقات أمر غري ممنوع بل إنه يصرف وإن

 .اهـ (حقه، كما هي قاعدة العقهاء عامة
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أبو زهرة وزمياله إىل أن ما يؤخذ من األسهم والسندات ملن يتجر فيها : ذهب األساتذة
يت تؤخذ منها الزكاة تكون ابعتبار أن غري ما يؤخذ من الشركات نعسها، ألن الشركات ال

 .أموال الشركة انمية ابلصناعة وحنوها
ُت جر فيها فهي أموال انمية ابعتبارها عروض جتارة)

 .(1)(أما األسهم امل

                                                 

 .حلقة الدراسات االجتماعية السابق ذكرها (1)
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 :ازدواج ِمنوع
أسهم قيمتها ألف  - يف تركة صناعية مثال - إذا كان تخص له: وبناء على هذا الرأي

مائيت دينار، فإن عليه أن خيرج عن ( 400) ول رحب ا صافي ا يقدر بـدينار، درت له يف آخر احل
 .ثالثون دينار ا( 10)وهو  ،ملائةاب (%4.5)رب  العشر أي  (7400)جمموع الـ

كما يقول أصحاب هذا  - فإذا أخذت الزكاة من صايف أرابح الشركة مبقدار العشر،
مرتني، أي أننا عاملنا صاحب دينار وأرابحها قد زكيت ( 7000)تكون هذه الـ - الرأي

األسهم مرة بوصعه اتجر ا، فأخذان من أسهمه ورحبها مجيعا رب  العشر، مث مرة أخرى بوصعه 
الُعشر، وهذا هو  - من إيراد الشركة: وبعبارة أخرى - منتج ا، فأخذان من ربح أسهمه

 .االزدواج أو الثين املمنوع ترع ا
ا الزكاة عن قيمة األسهم م  رحبها مبقدار رب  إم: والراجح أن نكتعي إبحدى الزكاتني

 .العشر، وإما الزكاة عن غلة الشركة وإيرادها مبقدار العشر من الصايف منع ا للثين
 :صور مشاِبة منعها الفقهاء

وحيسن يب أن أسوق بعض صور تبيهة أو قريبة من صورتنا هنا وما رجحه العقهاء فيها، 
 .نا هذهليتضح لنا وجه ما قلناه يف مسألت

 التجارة ِف األنعام السائمة وكيف تزكى؟
،  (زكاة الثروة احليوانية)عرفنا يف فصل  أن الزكاة جتب يف األنعام السائمة إذا بلغت نصااب 

وهذا اثبت ابإلمجاع، ولكن ما احلكم إذا اترتى إنسان أنعام ا للتجارة وأسامها، فرعت يف  
ونية التجارة موجودان؟ فهل تزكى زكاة السائمة كأل مباح أكثر العام، فحال احلول، والسوم 

 ؟أم زكاة التجارة
يزكيها : قال مالك والشافعي يف اجلديد (1)(املغين)يف ذلك خالف ذكره ابن قدامة يف 

 .زكاة السائمة؛ ألهنا أقوى، النعقاد اإلمجاع عليه، واختصاصها ابلعني، فكانت أوىل

                                                 

 .(15 – 1/12)املغين  :انظر (1)
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اة التجارة؛ ألهنا أكثر حظ ا للعقراء واملستحقني، يزكيها زك: وقال أبو حنيعة والثوري وأمحد
ألهنا جتب فيما زاد عن النصاب حبسابه، خبالف السائمة، فقد ععا الشارع عما بني األنصبة 

من اإلبل ( 45)ال زكاة فيه، وما بني ( 740)من الغنم و( 20)املقدرة فيها، فما بني 
لسائمة لضاع على العقراء واملستحقني فيه، وهكذا، فلو زكيناه زكاة اتيء  منها ال( 12)و

قد وجد سبب وجوب زكاته،  - ابلتجارة - هذا الزائد عن النصاب املععو عنه، م  أنه
، وبلغه ابلتجارة، ُغلبت زكاة التجارة بال نزاع  .فيجب كما لو مل يبلغ ابلسوم نصااب 

تاة ( 20)كمن ملك  - وإن سبق وقت وجوب زكاة السوم وقت وجوب زكاة التجارة
قيمتها دون نصاب التجارة، مث مسنت أو ارتع  السعر، فبلغت قيمتها يف نصف احلول نصاب 

يتأخر وجوب الزكاة حى يتم حول التجارة، ألهنا أنع  : فقال بعض العلماء - التجارة
 .للعقراء

عند متام حوهلا، لوجود مقتضيها ( السائمة)حيتمل أن جتب زكاة العني : وقال ابن قدامة
 معارض، فإذا مت حول التجارة وجبت زكاة الزائد عن النصاب، لوجوب مقتضيها، من غري

 .ألن هذا مال للتجارة وحال عليه احلول وهو نصاب
وال ميكن إجياب الزكاتني بكماهلما، ألنه يعضي إىل إجياب زكاتني يف حول واحد بسبب )

 .(أن تعيد الشيء مرتني: والثين ،(1)"دقةال ثين يف الص: "ملسو هيلع هللا ىلصواحد، فلم جيز لقول النيب 
تاة حال عليها احلول وهي ( 20)مثل  - وإن وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة

وجبت فيها زكاة السائمة بغري خالف ألنه مل يوجد هلا  - ال تبلغ قيمتها نصاب التجارة
 .معارض فوجبت، كما لو مل تكن للتجارة

أو أرض ا للتجارة فزرعت األرض وأمثرت النخل، فاتعق  ال  وإن اترتى خن) (:املغين)قال يف 
أبن يكون موعد الصالح يف الثمرة واتتداد احلب عند متام  - (أي التجارة والزرع)حوالمها 

فإنه يزكى الثمرة واحلب زكاة  - احلول وكانت قيمة األرض والنخل مبعردمها نصااب للتجارة
 .ثورأيب حنيعة و أيب وهذا قول ( رةالتجا)العشر، ويزكى األصل زكاة القيمة 

                                                 

 ــ225صــ األموال  أبو عبيد يفرواه  (1)
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زكاة القيمة، ( يعِن األرض والزرع)يزكى اجلمي  (: من احلنابلة)وقال القاضي وأصحابه 
 .(وذكر أن أمحد أومأ إليه، ألنه مال جتارة فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة

أحظ من فإن الُعشر  - للقول األول أبن زكاة العشر أحظ للعقراء؛ املغينواحتج صاحب 
د سبب وجوهبا،  - رب  الُعشر فيجب تقدمي ما فيه احلظ، وألن الزايدة على رب  الُعشر قد ُوج 

 .فتجب
 .(1)(وفارق السائمة املع دة للتجارة، فإن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة): قال

غري انهضة، فإن تقدمي ما فيه حظ  رمحه هللا املغينوهذه احلجة اليت ذكرها صاحب 
راء، غري معترب إذا كان فيه جور على أرابب املال، وهنج الشرع اإلسالمي أن يرعى هؤالء العق

 .وهؤالء
أن جعل الواجب الُعشر إذا أخذ الزكاة من الغلة : ومن العدل الذي جاء به هذا النهج

كاحلبوب والثمار، وجعل الواجب رب  الُعشر إذا أخذ الزكاة من  - ال من األصل - واإليراد
كما يف مال التجارة، أما أن جيم  بني األمرين  - أي من رأس املال وغلته - ومنائه األصل

فلم يعرف ذلك يف أحكامه، وال بد من تغليب إحدى الزكاتني على األخرى، منعا لالزدواج 
وأخذ به كافة العقهاء، وحى ال جتب الزكاة " يف الصدقة ال ثين: "الذي نعاه احلديث الشريف

 . مال واحد يف حول واحد بسبب واحدأكثر من مرة يف
التجارة والزراعة؛ ألن أحد السببني مقصود ابألصالة : إن هنا سببني اجتمعا: وال يقال

والثاين تب  له فيندرج فيه، فالذي يتاجر يف تراء األراضي الزراعية وبيعها ليست الزراعة 
 .غريهمقصودة له وإمنا جاءت تبعا، وينبغي أن يغلب قصد التجارة على 

ومن ملك نصاب سائمة لتجارة فعليه : من احلنابلة أيض ا (ترح الغاية)ولذا قال صاحب 
ألن وصف التجارة يزيل  ،(ولو سبق حول السوم بلوغ قيمة التجارة نصااب  )زكاة جتارة فقط 

 .سبب زكاة السوم وهو االقتناء لطلب النماء
للتجارة  ه زكاة التجارة أو ملك خنال  علي: وقال فيمن ملك أرض ا لتجارة فزرعها ببذر جتارة

فأمثر، فعليه زكاة التجارة فقط يف كل ذلك، ولو سبق وجوب الزكاة يف الزرع والثمر حول 
                                                 

 .(12 – 1/15)املغين  (1)
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ألن الزرع والثمر جزء مما خرجا منه، فوجب أن يقو ما م  األصل كالسخال : التجارة، قال
ملذكور من سائمة، وأرض م  زرع، والربح املتجدد، إال أن ال تبلغ قيمة ذلك ا( أوالد املاتية)

فيزكى  - ذهبا وعن مائيت درهم فضة أبن نقصت عن عشرين مثقاال   - وخنل م  مثر نصااب
ذلك لغري جتارة فتخرج من السائمة زكاهتا، ومن الزرع والثمر ما وجب فيه، لئال تسقط الزكاة 

 .(1)ابلكلية
 .(2)كى زكاة التجارة ال غريأن ما زرع للتجارة يز : حي  ونقل ابن حزم عن احلسن بن 

فيمن اترتى أرض ُعشر ( يعين احلنعية)قال أصحابنا  :(البدائ )وقال الكاساين يف 
إن فيها الُعشر أو اخلراج، وال جتب زكاة التجارة م  : للتجارة، أو اترتى أرض خراج للتجارة

 .هو املشهور عنهم ؛أحدمها
أو اخلراج والزكاة، ووجه هذه ( اة التجارةيعين زك)وروى عن دمحم أنه جيب العشر والزكاة 

أن زكاة التجارة جتب يف األرض، والُعشر جيب يف الزرع، ومها ماالن خمتلعان، فلم : الرواية
 .جيتم  احلقان يف مال واحد
أن سبب الوجوب يف الكل واحد، وهو األرض، وحقوق هللا تعاىل : ووجه الرواية املشهورة
ال جيب فيها حقان منها بسبب مال واحد، كزكاة السائمة م  املتعلقة ابألموال النامية 

 .(3)التجارة
والذي أرجحه هو تغليب إحدى الزكاتني على األخرى، حبيث جتب زكاة واحدة منعا 
للثين واالزدواج، كما هو املشهور عند احلنعية وغريهم، أما أي الزكاتني أرجح، فذلك مرتوك 

لكل من القولني وجهه، القول أبخذ العشر أو نصعه من خليار املزكى، أو لوىل األمر، فإن 
 .الثمرة، أو القول أبخذ رب  الُعشر من األصل والثمرة مع ا

                                                 

 .(707 – 4/700)النهى مطالب أوىل  (1)
 .(5/428)احمللى  (2)
 .(4/51) بدائ  الصنائ  (3)
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أن مجهرة العقهاء من املسلمني، بل العقهاء كافة، ال يرون : والذي ينبغي أن نسجله هنا
، لوجود ازدواج الزكاة يف املال الواحد، بسبب واحد، وقد خيالف بعضهم يف بعض الصور

 .حنيعةأيب سببني لوجوب الزكاة يف نظره، كما يف رواية دمحم صاحب 
ما يعرف اليوم يف عامل العكر والتشري   - بقرون عديدة - وهبذا سبق التشري  اإلسالمي

 .(من  ازدواج الضريبة)املايل والضرييب ابسم 
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 اجتهادي اجلديد ِف زكاة األسهم
 

زكاة األسهم، كان هو رأيي واجتهادي فيما  ما سجلته يف الصعحات املاضية حول
دمحم : جتهاد اإلمام الكبريولكن العقيه يتغري رأيه واجتهاده ألسباب تى، كما تغري ا. مضى
يس الشافعي حني استقر يف مصر، وأصبحت له أقوال واجتهادات صخالف اجتهاده بن إدر 
 .السابق

: أن هذا اإلمام له مذهبان: له وال غرو أن عرف التابعون ملذهب الشافعي، والدارسون
 .قال الشافعي يف القدمي، وقال يف اجلديد: ويقال يف كتب املذهب. قدمي وجديد

 جتعله يرجح رأاي   ،أن يغري العامل رأيه ملا يلوح له من أدلة واعتبارات ترعيةا فليس غريب  
  .على رأيه القدميا جديد  

هو ما يتعلق ابألسهم اليت  ،منذ عدة سنواتلرأيي الذي ارأتيته ورجحته ا أقول هذا متهيد  
 .أن يربح من ورائها، وينتع  بعوائدها الدورية: تتخذ لالستثمار ال لالجتار، وأعين ابالستثمار

أن نعامل هذه األسهم معاملة األرض الزراعية، ونعامل أرابحها معاملة الناتج : فالذي أراه
فهو أتبه بناتج األرض اليت سقيت  ،الربحالزراعي اخلارج من األرض، وهو عشر الصايف من 

 .ابآللة أو ابلدواب وحنوها فهو انتج صاف ليس فيه كلعة السقي .مباء السماء
واآتُوا حاقَُّه ي اْوما ﴿: بقوله تعاىل يف احلبوب والثمار وهو يزكى عندما يقبض، عمال  

 .[727: األنعام] ﴾حاصااِدهِ 
األسهم مبنزلة عروض التجارة، ويزكى األصل وهذا يف اجتهادي احلاضر أوىل من اعتبار 

من جمموع  (%4.5)رب  العشر، أي  :زكاة التجارة، هي - الثابتةابستثناء األصول  - والربح
 .األصل والربح معا  

ولكن منذ سنوات بدأ . اإلسالمية بصعة عامة( البنوك)وهذا ما جرت عليه املصارف 
اللذان أرأس هيئة الرقابة الشرعية فيهما  ،ميمصرف قطر اإلسالمي، وبنك قطر الدويل اإلسال

 .أيخذان بعتواي اجلديدة
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 :وِف هذا القول اجلديد فوائد شىت
التأسيس وال تربح تيئا، ال جيب  يف حالةأن الشركات واملؤسسات اليت تكون : من ذلك

 .عليها زكاة، ألن الزكاة يف هذه احلالة تؤخذ من األصل وال تؤخذ من النماء
أن الشركات املسامهة اليت تصاب ابخلسارة يف بعض السنوات، كما حدث : ومن ذلك

بنك )لدار املال اإلسالمي يف سويسرا، ولبنك فيصل اإلسالمي املصري وغريها، بعد أزمة 
 .ال جتب عليها الزكاة، إذ ليس عندها ربح صخرج منه(: االعتماد والتجارة

بعض السنوات، صخرج من الزكاة بقدر ما يف  هائال  ا أن الشركات حني تربح رحب  : ومن ذلك
 .رحبت، وهذا عدل

من الطريقة  - يف احلساب ومعرفة الواجب على كل مساهم - أن هذا أسهل: ومن ذلك
األخرى، ألن كل واحد يعرف ماذا حصل من ربح، فإذا حصل مائة دف  عشرة، وإذا حصل 

 .ألعا دف  مائة، وهكذا
جيب تزكيته هو الربح املستحق، وإن مل يقبضه، كأن  أن الذي: ومما جيب التنبيه عليه هنا

 .حيول إىل احتياطي للمسامهني حنو ذلك
أن : وكذلك لو كان الربح يف صورة أسهم تضاف إىل حقوق املسامهني، فعلى املساهم

 .يزكى قيمة األسهم بقيمتها اليت يدفعها له البنك أو الشركة، لو دفعها له
لكل سهم، فيدف  ملن عنده ألف  رف دف  نصف سهم مثال  فقد تقرر الشركة أو يقرر املص

بل يدف  ا رايل، وقد ال يدف  هلم نقد  ( 5000)مخسة آالف : سهم بقيمة عشرة آالف رايل
= 70× 500)مخسمائة سهم، فهنا يزكى قيمتها األمسية : أي لأللف سهم: هلم أسهما  
 .، وهذا أمر واضح وسهل العهم والتطبيق(7500

  :ِف الشركات املختلفة حكم املسامهة
تبقى هنا حاتية مهمة هلذا املوضوع، وهي ما يتعلق حبل األسهم وحرمتها، تبعا للشركات 

 .منهاا تائع  ا اليت تعترب هي حصص  



 506 

 :فمن املعروف أن الشركات تنقسم إىل ثالثة أقسام
 تلتزم اليت (البنوك)الشركات واملصارف : قسم حالل ال تائبة فيه، وال نزاع حوله هو -7

البنوك اإلسالمية، وتركات التأمني : يف قانوهنا ونظامها أبحكام الشريعة اإلسالمية، مثل
اإلسالمية، والشركات املختلعة امللتزمة ابلشريعة، فبناء على التزامها ال تدخل يف العوائد الربوية 

وائض أمواهلا وال عطاء، أي ال تستقرض ابلعوائد الربوية ملشروعاهتا، وال تودع فا ال أخذ  
 .ابلعائدة يف البنوك الربوية، فهذه قد اتعق علماء العصر على إابحتها

: حمرما ، مثلا ما كان ميارس نشاط   :والثاين قسم حرام ال تك فيه وال نزاع حوله، وهو -4
فهذه . الشركات اليت تتاجر يف اخلمور، أو اخلنزير، أو املالهي احملرمة، أو البنوك الربوية، وحنوها

 .أمج  العلماء على حترميها، فال جيوز االترتاك فيها، وال تراء أسهمها لالستثمار، وال لالجتار
: حالال ، ال تائبة فيه، مثلا القسم الثالث، هو الذي متارس فيه الشركة نشاط   -1

تركات األمسنت أو الكهرابء، أو املاء، أو النقل، أو السكة احلديد، أو الصناعات املختلعة 
 .ها، مما يقوم بدور ال ينكر يف بناء االقتصاد الوطين وخدمتهأو غري 

أتي الشبهة يف أن الشركة إذا كان لديها مشروع تريد أن : وم  أن أصل النشاط حالل
تقيمه، استقرضت من البنوك الربوية ابلعوائد، وإذا كان لديها فائض سيولة، أودعت فائضها 

 .يف البنوك الربوية ابلعائدة
عل العقهاء املعاصرين خيتلعون، فمنهم من قال بتحرمي أسهمها، واالترتاك وهذا ما ج

 .عن إمث الرابا أو إيداعا ، ابتعاد  ا فيها، ما دامت قد دخلها الراب استقراض  
يق مصاحل معتربة، على أن يطهر الربح مما قمنهم من أجاز الدخول يف هذه الشركات لتح

 .يات املعلنة للشركاتاصابه من الراب، ويعرف ذلك من امليزان
  .وهلؤالء العلماء أدلة فصلوها
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 ملحق ابلفتاوى املستخلصة
 

 من ندوات اللجنة العلمية ابملؤمتر األول للزكاة
 (م7892)الذي أقيم يف الكويت سنة 

ا للعائدة رأيت أن أذكر هنا هذه العتاوى ملؤمتر الزكاة األول  تتميم 
 الذي سعدت ابملشاركة فيه

 الشركات واألسهمزكاة أموال 
 :زكاة أموال الشركات

تربط الزكاة على الشركات املسامهة نعسها لكوهنا تخصا اعتباراي، وذلك يف كل من 
 :احلاالت اآلتية

 .صدور نص قانوين ملزم بتزكية أمواهلا. 7
 .أن يتضمن النظام األساسي ذلك. 4
 .صدور قرار اجلمعية العمومية للشركة بذلك. 1
 . تخصيارضا املسامهني. 2

الوارد يف السنة النبوية بشأن زكاة األنعام،  (اخللطة)ومستند هذا االجتاه اآلخذ مببدأ 
والذي رأت تعميمه يف غريها بعض املذاهب العقهية املعتربة والطريق األفضل وخروجا من 

أن تقوم الشركة إبخراج الزكاة، فإن مل تععل فاللجنة توصي الشركات أبن حتسب زكاة  اخلالف
 .أمواهلا وتلحق مبيزانيتها السنوية بياان حبصة السهم الواحد من الزكاة

 :زكاة األسهم
إذا قامت الشركة بتزكية أمواهلا فال جيب على املساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا 

 .لالزدواج
 :أما إذا مل تقم الشركة إبخراج الزكاة فإنه جيب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا ملا يلي
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 :كيفية تقدير زكاة الشركات واألسهم
إذا كانت الشركة ستخرج زكاهتا فإهنا تعترب مبثابة الشخص الطبيعي وصخرج زكاهتا مبقاديرها 
الشرعية حبسب طبيعة أمواهلا ونوعيتها، أما إذا مل صخرج الشركة الزكاة فعلى مالك األسهم أن 

 :يزكي أسهمه تبعا إلحدى احلالتني التاليتني
أن يكون قد اصخذ أسهمه للمتاجرة هبا بيعا وتراء فالزكاة الواجبة فيها هي : األوىل احلالة

من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض %( 4،5)إخراج رب  العشر 
 .التجارة

 :أن يكون قد اصخذ األسهم لالستعادة من ريعها السنوي فزكاهتا كما يلي: احلالة الثانية
مقدار ما خيص السهم من  - أن يعرف عن طريق الشركة أو غريهاإن أمكنه . أ

 %(.4،5)املوجودات الزكوية للشركة فإنه خيرج زكاة أسهمه بنسبة رب  العشر 
 :وإن مل يعرف فقد تعددت اآلراء يف ذلك. ب

فريى األكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إىل سائر أمواله من حيث احلول والنصاب 
 .وتربأ ذمته بذلك%( 4،5)لعشر وخيرج منها رب  ا

فور قبضه، قياسا على غلة األرض %( 70)ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 
 .الزراعية

 :زكاة املستغالت
يقصد ابملستغالت املصان  اإلنتاجية والعقارات والسيارات واآلالت وحنوها من كل ما هو 

 .معد لإلجيار وليس معدا للتجارة يف أعيانه
الت اتعقت اللجنة على أنه ال زكاة يف أعياهنا وإمنا تزكى غلتها، وقد تعددت وهذه املستغ

 :اآلراء يف كيعية زكاة هذه الغلة
إىل ما لدى مالكي املستغالت من ( يف النصاب واحلول)فرأى األكثرية أن الغلة تضم 

 .وتربأ الذمة بذلك%( 4،5)نقود وعروض التجارة، وتزكى بنسبة رب  العشر 
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ض أن الزكاة جتب يف صايف غلتها الزائدة عن احلاجات األصلية ملالكيها بعد ورأى البع
قياسا على %( 70)طرح التكاليف ومقابل نسبة االستهالك وتزكى فور قبضها بنسبة العشر 

 .زكاة الزروع والثمار
 :زكاة األجور والرواتب وأرابح املهن احلرة وسائر املكاسب

للقوى البشرية لإلنسان يوظعها يف عمل انف  وذلك   هذا النوع من األموال يعترب ريعا
كأجور العمال ورواتب املوظعني وحصيلة عمل الطبيب واملهندس وحنوهم، ومثلها سائر 

 .املكاسب من مكافآت وغريها وهي ما مل تنشأ من مستغل معني
وهذا النوع من املكاسب ذهب أغلب األعضاء إىل أنه ليس فيه زكاة حني قبضه ولكن 

الذي كسبه إىل سائر ما عنده من األموال الزكوية يف النصاب واحلول فيزكيه مجيعا عند  يضمه
متام احلول منذ متام النصاب، وما جاء يف هذه املكاسب أثناء احلول يزكى يف آخر احلول ولو 

 .مل يتم حول كامل على كل جزء منها
حني متام النصاب  وما جاء منها ومل يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب فيبدأ حوله من

%( 4،5)عنده وتلزمه الزكاة عند متام احلول من ذلك الوقت ونسبة الزكاة يف ذلك رب  العشر 
 .لكل عام

وذهب بعض األعضاء إىل أنه يزكى هذه األموال املستعادة عند قبض كل منها مبقدار رب  
 .ملا من الدينإذا بلغ املقبوض نصااب وكان زائدا عن حاجاته األصلية وسا%( 4.5)العشر 

فإذا أخرج هذا املقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند متام احلول على سائر أمواله األخرى 
 .وجيوز للمزكي هنا أن حيسب ما عليه وخيرجه فيما بعد م  أمواله احلولية األخرى

 :الدين االستثماري والزكاة
وجودات الزكوية أما إذا الدين إذا استعمله املستدين يف التجارة يسقط مقابله من امل

استخدم يف متلك املستغل من عقار أو آليات أو غري ذلك فنظرا إىل أنه على الرأي املعمول 
به من أن الدين مين  من الزكاة بقدره من املوجودات الزكوية وأن ذلك يؤدي إىل إسقاط الزكاة 

 .ن أرابحيف أموال كثري من األفراد والشركات واملؤسسات م  ضخامة ما حتصله م
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لذلك فإن اللجنة تلعت النظر إىل وجوب دراسة هذا املوضوع وتركيز البحث حوله وترى 
اللجنة مبدئيا األخذ يف هذا خبصوصه مبذهب من قال من العقهاء من أنه إذا كان الدين 

 .مؤجال فال مين  من وجوب الزكاة على أن األمر حباجة إىل مزيد من البحث والتثبت والعناية
 ت والودائع الربوية واألموال احملرمة وَّنوهاالسندا

السندات ذات العوائد الربوية وكذلك الودائ  الربوية جيب فيها تزكية األصل زكاة النقود 
أما العوائد الربوية املرتتبة على األصل فاحلكم الشرعي أهنا ال تزكى وإمنا %( 4،5)رب  العشر 

يلها االتعاق يف وجوه اخلري واملصلحة العامة هي مال خبيث على املسلم أن ال ينتع  به وسب
 .ما عدا بناء املساجد وطب  املصاحف وسائر الشعائر الدينية

 .وكذلك احلكم يف األموال اليت فيها تبه
أما أموال املظامل املغصوبة واملسروقة، فال يزكى عليها غاصبها، ألهنا ليست ملكه، ولكن 

 .عليه أن يردها كلها إىل أصحاهبا
 :ل القمرياحلو 

األصل يف اعتبار حوالن احلول مراعاة السنة القمرية، وذلك يف كل مال زكوي اترتط له 
 .احلول

واللجنة توصي األفراد والشركات واملؤسسات املالية ابصخاذ السنة القمرية أساسا حملاسبة 
 .امليزانيات

 .أو على األقل أن تعد ميزانية هلا خاصة ابلزكاة وفقا للسنة القمرية
إذا ظلت امليزانيات  - فإن كان هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنه جيوز تيسريا على الناس

أن يستدرك زايدة أايمها عن أايم السنة القمرية أبن حتسب  - على أساس السنة الشمسية
 .تقريبا%( 4،515)النسبة 

حث هذا ما وصلت إليه اللجنة وال يزال بعض هذه املوضوعات حمتاجا إىل مزيد من الب
 .والتمحيص العقهي يف ضوء واق  احلال
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كما يوصي املؤمتر ابستكمال دراسة القضااي األخرى املستجدة مما مل يتس  له وقت 
 .املؤمتر

تدعو اللجنة إىل االهتمام ابلتوعية ابلزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة تأهنا يف كل .. وأخريا
 .ية وغريهاجمال يتطلب ذلك يف التطبيقات االقتصادية واالجتماع
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 الزكاة مصارف
 :متهيد

 لقد جاء أمر الزكاة يف القرآن جممال كالصالة بل أكثر إمجاال، فلم تبني آايت الكتاب
األموال اليت جتب فيها الزكاة، وال مقادير الواجب منها، وال تروطها من مثل حوالن احلول 

 .وملك النصاب احملدد وإععاء ما دون النصاب
وجـاءت الســنة التشـريعية، القوليــة والعمليـة، فبينــت اجملمـل مــن الزكـاة كمــا بينتـه يف الصــالة، 

 . جيال بعد جيلونقل ذلك األثبات الثقات، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
هلذا كان من الالزم هنا، وجوب اإلميان ابلسنة النبوية، كمصدر تشريعي لإلسالم وتعاليمـه 

: مصـدر مبـني لـه وتـارح ومعصـل وخمصـص، وصـدق هللا العظـيم: وأحكامه، بعد القرآن الكرمي
 ِا ِللنَّاِس ماا نُ زِ لا إ  [.22: النحل] لاْيِهْم والاعالَُّهْم ي ات افاكَُّرونواأانْ زاْلناا ِإلاْيكا الذ ِْكرا لِتُ ب ايِ 

اي أاب جنيــــد، إنكــــم : أن رجــــال قــــال للصــــحايب اجلليــــل عمــــران بــــن حصــــني: روى أبــــو داود
يف كـل : أوجـدمت: فغضب عمـران وقـال للرجـل! لتحدثوننا أبحاديث ما جند هلا أصال يف القرآن

كل كذا وكذا بعري ا كذا؟ أوجدمت هـذا يف   أربعني درمه ا درهم، ومن كل كذا وكذا تاة تاة، ومن
فممــن أخـذمت هـذا؟ أخــذمتوه عنـا وأخـذانه عــن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، وذكـر أتــياء : ال، قـال: القـرآن؟ قـال

 .(1)حنو هذا
 :عناية القرآن ِبصارف الزكاة

 -بصـعة خاصـة  -ين وإذا كان أمر الزكـاة قـد جـاء يف القـرآن جممـال كمـا عرفنـا، فإنـه قـد ُعـ
ببيان اجلهات اليت تصرف هلـا وفيهـا الزكـاة، ومل يـدعها حلـاكم يقسـمها، وفـق رأى لـه قاصـر، أو 

كمــا مل يــدعها ملطــام  الطــامعني الــذين ال يتورعــون أن متتــد . هــوى متســلط، أو عصــبية جاهليــة
أيـــــديهم إىل مـــــا لـــــيس هلـــــم، والـــــذين يزامحـــــون مبنـــــاكبهم املســـــتحقني مـــــن أهـــــل العاقـــــة واحلاجـــــة 

، ويف عهـــد الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص تطلـــ  بعـــض ذوى األعـــني الشـــرهة واألنعـــس النهمـــة، وســـال احلقيقيـــني
لعــاهبم إىل أمــوال الصــدقات، متــوقعني مــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يــنعحهم منهــا نعحــات تشــب  مــن 

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه (1)
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ق إلـــيهم ابال، طمـــوحهم، وترضـــى مـــن تـــرههم، فلمـــا ضـــرب الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص عـــنهم صـــعح ا ومل يلـــ
ــــاب تعضــــح نعــــاقهم،  ــــت آايت الكت ــــوي الكــــرمي، فنزل ــــى املقــــام النب غمــــزوا وملــــزوا، وتطــــاولوا عل
وتكشف ترههم، وتبني جور موازينهم النععية الشخصية، وتبني املصارف اليت جيـب أن توضـ  

قااِت فاِإْن : فيها الزكاة، وذلك قوله تعـاىل ُهْم ماْن ي اْلِمُزكا ِف الصَّدا ِإْن واِمن ْ هاا راُض وا وا ُأْعطُوا ِمن ْ
ا ِإذاا ُهْم ياْسخاطُونا  ها ْ يُ ْعطاْوا ِمن ْ ْس بُ ناا ( 58)ملا ُ واراُسولُُه واقااُلوا حا ُهُم اّللَّ والاْو أان َُّهْم راُضوا ماا آَتا

ُ ِم    ْن فاْض    ِلِه واراُس     ولُُه ِإنَّ ِإىلا اّللَِّ رااِغبُ    ونا  ُ سا    يُ ْؤتِيناا اّللَّ قااُت ِلْلُفقا     رااِء ِإَّنَّا    ( 59)اّللَّ ا الصَّ    دا
ها  ا وااْلُمؤالَّفا  ِة قُ لُ  وبُ ُهْم واِف الر ِقا  اِب وااْلغا  ارِِميا واِف سا  ِبيِل اّللَِّ  واابْ  ِن  وااْلماسا  اِكِي وااْلعا  اِمِليا عالاي ْ

ُ عاِليم  حاِكيم    [.20 - 59: التوبة] السَِّبيِل فارِيضاة  ِمنا اّللَِّ وااّللَّ
 .ت انقطعت املطام ، وتبينت املصارف، وعرف كل ذي حق حقهوهبذه اآلاي

وذكــر  -أتيــت رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبايعتــه : روى أبــو داود عــن زايد بــن احلــارث الصــدائي قــال
إن هللا مل ": ملسو هيلع هللا ىلصأعطـــين مـــن الصـــدقة، فقـــال لـــه رســـول هللا : فـــأاته رجـــل فقـــال -حـــديث ا طـــويال 
وال غريه يف الصدقة، حى حكم هو فيها، فجزأها مثانيـة أجـزاء، فـإن كنـت مـن  يرض حبكم نيب

  .(1)"تلك األجزاء أعطيتك حقك
 :سر عناية القرآن ِبصارف الزكاة

ه العلمــــاء االقتصــــاديون واالجتمــــاعيون علــــى أن املهــــم لــــيس هــــو جبايــــة األمــــوال لقــــد نب ــــ
لـى ضـرائب مباتـرة وغـري مباتـرة، وحتصيلها، فقد تستطي  احلكومات بوسائل تـى احلصـول ع

أيـــن تصـــرف هـــذه : وقـــد يكـــون ذلـــك مـــ  رعايـــة العـــدل والنصـــعة، ولكـــن األهـــم مـــن ذلـــك هـــو
األمــوال بعــد حتصــيلها؟ فهنــا قــد مييــل امليــزان، وتلعــب األهــواء، وأيخــذ املــال مــن ال يســتحقه، 

جممـال، كمـا  وحيرم منه من يستحقه، فال عجب بعد ذلك أن يهتم القرآن هبـذا األمـر وال يدعـه
 .ترك أتياء كثرية أخرى من الزكاة للسنة تبينها وتعصلها

                                                 

، والبيهقي يف الكربى (4021)الدارقطين ، و (1077)والطحاوي يف ترح معاين اآلاثر ، (7210)رواه أبو داود ( 1)
فيه عبد الرمحن بن زايد األفريقي  (:7128)أربعتهم يف الزكاة، قال الصنعاين يف ترح اجلام  الصغري ، (2/480)

  (.498)ه األلباين يف ضعيف أيب داود ضععو ، يفضع
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لقــد عــرف التــاريخ املــايل ألــواان  كثــرية مــن الضــرائب قبــل اإلســالم، كانــت جتــىب مــن طوائــف 
الشعب املختلعة، طوع ا أو كره ا، مث جتم  يف خزاانت األابطرة وامللوك، لتنعق على أتخاصـهم 

ويظهر عظمـتهم وسـلطاهنم، ضـاربني عـرض  ،ما يزيد أهبتهم ومتعتهم وأقارهبم وأعواهنم، ويف كل
 .احلائط، بكل ما حتتاجه فئات الشعب العاملة والضعيعة من العقراء واملساكني

فلما جاء اإلسالم وجه عنايته األوىل إىل تلك العئات احملتاجة، وجعـل هلـم النصـيب األوفـر 
ة، وكــان هــذا االجتــاه االجتمــاعي الرتــيد ســبق ا يف أمــوال الزكــاة خاصــة، ويف مــوارد الدولــة عامــ

ا يف عامل املالية والضرائب واألنعاق احلكومي، مل تعرفه اإلنسانية إال بعد قرون طويلة  .بعيد 
وعلى ضوء مـا ذكـره القـرآن الكـرمي عـن مسـتحقي الزكـاة، ومـا بينـه مـن سـنة النـيب صـلى هللا 

 .عليه وسلم وخلعائه الراتدين
الســـبعة التاليـــة عـــن مصـــارف الزكـــاة الثمانيـــة، ويف فصـــل اثمـــن عـــن  ســـنتحدث يف العصـــول

مباحـــث متعرقـــة حـــول األصـــناف املســـتحقني، ويف فصـــل أخـــري عـــن األصـــناف الـــذين ال جيـــزئ 
 .صرف الزكاة إليه
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 الفصل األول
 الفقراء واملساكي

األول  حددت اآلية اليت ذكرانها من سورة التوبة، مصارف الزكاة، فكانت مثانية، املصرفان
وهــذا يــدلنا . فهــم أول مــن جعــل هللا لــه ســهم ا يف أمــوال الزكــاة. مهــا العقــراء واملســاكني: والثــاين

علــى أن اهلــدف األول مــن الزكــاة، هــو القضــاء علــى العقــر والعــوز، وإهالــة الــرتاب علــى احلاجــة 
 .واملسكنة يف اجملتم  اإلسالمي

آن قد نزل بلسان عريب مبـني، ومـن تـأن وذلك أن القرآن قد بدأ ابلعقراء واملساكني، والقر 
وملــا كــان عــالج العقــر، وكعالــة العقــراء ورعــايتهم، هــو . بلغــاء العــرب أن يبــدأوا ابألهــم فــاألهم

اهلدف األول، واملقصود األهم من الزكاة، اقتصر النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض أحاديثه علـى ذلـك، فقـال 
علـــــيهم صـــــدقة تؤخـــــذ مـــــن أغنيـــــائهم وتـــــرد علـــــى  أعلمهـــــم أن: "ملعـــــاذ حـــــني وجهـــــه إىل الـــــيمن

 .(1)"فقرائهم
 من مها الفقري واملسكي؟

 ولكن من هو العقري ومن هو املسكني؟ هل مها صنعان أو صنف واحد؟
ذهب أبـو يوسـف صـاحب أىب حنيعـة، وابـن القاسـم مـن أصـحاب مالـك إىل أهنمـا صـنف 

واحـد، وأعـِن هبـذا النـوع أهـل العـوز  ومها يف احلقيقـة صـنعان لنـوع. وخالعهما اجلمهور.(2)واحد
إال أن املعســـرين والعقهـــاء اختلعـــوا يف حتديـــد معهـــوم كـــل مـــن اللعظـــني علـــى حـــدة، . واحلاجـــة

والعقـري واملسـكني، مثـل اإلسـالم واإلميـان، . وحتديد املراد به حيث اجتمعا هنـا يف سـياق واحـد
 ،(يكــون لكــل منهمــا معــِن خــاصأي )إذا اجتمعــا افرتقــا : مــن األلعــاظ الــيت قــال العلمــاء فيهــا

أي إذا ذكر أحدمها منعرد ا عن اآلخر كان تامال ملعِن اللعظ اآلخـر الـذي )وإذا افرتقا اجتمعا 
قـــد اجتمعـــا، فمـــا معـــِن العقـــري [ 20: التوبـــة] ِإَّنَّا   ا الصَّ   داقااتُ : ومهـــا هنـــا يف آيـــة(. يقـــرن بـــه

 واملسكني هنا؟

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه (1)
 (.7/508) ، وترح األزهار(7/284) الدسوقيحاتية : انظر (2)
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احملتـــــاج املتععـــــف الـــــذي ال يســـــأل، : ابلعقـــــري أن املـــــراد: (1)رجـــــح تـــــيخ املعســـــرين الطـــــربي
كمـا . احملتـاج املتـذلل الـذي يسـأل، وأيـد ترجيحـه أبن لعـظ املسـكنة ينبـئ عـن ذلـك: واملسكني

ناةُ : قال تعاىل يف تأن اليهود لَُّة وااْلماْسكا  .هـ. ا[ 27: البقرة] واُضرِباْت عالاْيِهُم الذِ 
كني الـــذي تـــرده التمـــرة والتمـــراتن، ولكـــن لـــيس املســـ": أمـــا مـــا جـــاء يف احلـــديث الصـــحيح

 .(2)"املسكني الذي يتععف

: فاملعِن اللغوي معروف لديهم، وإمنا هو مـن ابب. فليس هذا تعسري ا لغواي  ملعِن املسكني 
 .(4)وحنوه ،(3)"ليس الشديد ابلصرعة، إمنا الشديد الذي ميلك نعسه عند الغضب"

يف الظــاهر عنــدهم  -ديث دليــل علــى أن املســكني يف احلــ): وهلـذا قــال اإلمــام اخلطــايب حبــق
وإمنـا نعـي ملسو هيلع هللا ىلص عنـه اسـم املسـكني، ألنـه مبسـألته أتتيـه . هو السـائل الطـواف -واملتعارف لديهم 

الكعاية وقد أتتيه الزايدة عليها، فتـزول حاجتـه، ويسـقط عنـه اسـم املسـكنة، وإمنـا تـدوم احلاجـة 
 . (5)(يعطن له فيعطىواملسكنة مبن ال يسأل، وال 

ــا أي الصــنعني أســوأ حــاال؟ العقــري أم املســكني؟ فعنــد الشــافعية : كمــا اختلــف العقهــاء أيض 
 .العقري أسوأ: واحلنابلة

أن األمـر ابلعكـس، ولكـل مـن العـريقني أدلـة  -وهـو املشـهور عنـد احلنعيـة  -وعند املالكية 
 .من اللغة والشرع

                                                 

 .دار املعارف، طب  (108 -72/109)الطربي تعسري ( 1)
 .، عن أيب هريرة(7018) يف الزكاة، ومسلم (2518)رواه البخاري يف تعسري القرآن : متعق عليه (2)
 .، عن أيب هريرة(4208)، ومسلم يف الرب والصلة (2772)األدب البخاري يف رواه : متعق عليه (3)
. عن أيب هريرة، (9272)وأمحد  ،(4597)رواه مسلم يف الرب والصلة  ،"أتدرون من املعلس؟: "من مثل حديث( 4)

 .عن ابن مسعود، (1242)د وأمح ،(4209)رواه مسلم يف الرب والصلة ، "ما تعدون الرقوب فيكم؟: "وحديث
 (.، طب  اإلمام(2/251)املغين  :وانظر

 (.4/414)معامل السنن ( 5)
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يــد املــراد ابأللعــاظ، فقــد نصــوا أنعســهم علــى أن ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذا اخلــالف يف حتد
 . (1)هذا اخلالف ال طائل حتته، وليس من وراء حتقيقه مثرة جتِن يف ابب الزكاة

 :الفقري واملسكي عند احلنفية
أن العقري عند احلنعية هو من ميلـك تـيئ ا دون النصـاب الشـرعي يف : والذي ينع  ذكره هنا

أو أكثر من األاثث واألمتعـة والثيـاب والكتـب وحنوهـا ممـا هـو  أو ميلك ما قيمته نصاب. الزكاة
 .حمتاج إليه الستعماله واالنتعاع به يف حاجته األصلية

 .وهذا هو املشهور. واملسكني عندهم من ال ميلك تيئ ا
أم  -مائيت درهـم  -وقد اختلف علماء احلنعية يف حتديد املراد ابلنصاب أهو نصاب النقد 

 ؟(2)ن أي مال كانالنصاب املعروف م
 :فاملستحق للزكاة بوصف العقر أو املسكنة عندهم هو

 .املعدم الذي ال ملك له وهو املسكني - 7
الذي ميلك من الدور واملتاع واألاثث وحنوه مـا ينتعـ  بـه وال يسـتغين عنـه، مهمـا تبلـغ  - 4
 .قيمته
 .الذي ميلك دون نصاب من النقود، أقل من مائيت درهم بتعبريهم - 1

                                                 

ا، حني تعرض ملسألة العقري  (دائرة املعارف اإلسالمية)يف  (تاخت)أسف  املستشرق جوزيف ( 1) إسعاف ا تديد 
وعلى كل حال اعتاد . كل وجه  فرق تعسعي من (املساكني)و (العقراء)والعرق الذي يذكر بني : واملسكني فقال

 دائرة املعارف. علماء العقه أن يعسروا التعريف، حبيث يكونون هم أنعسهم يف معظم األحيان من إحدى الطائعتني
فما كان ملثل السرخسي من احلنعية، . ، وهذا السخف ال يصدر من رجل فيه ذرة من خلق العلماء(70/120)

وي من الشافعية، أو ابن قدامة من احلنابلة، أو ابن حزم من الظاهرية، أو غري أو ابن العريب من املالكية، أو النو 
أن يطمعوا يف أخذ الزكاة ابسم العقر أو املسكنة، وحياولوا حتريف املعاهيم  -هؤالء من فقهاء املذاهب اإلسالمية 
وهذا واضح . ذلني، وفقراء زاهدينلقد كان هؤالء العقهاء ما بني أغنياء اب!! والتعريعات ليستعيدوا ماداي  من ورائها

فمثله ال يعطن إىل العروق  -كما قال   -أما ما زعمه من العرق التعسعي من كل وجه . لكل من عرف سريهتم
وهلذا خاض . وهى قضية لغوية قبل أن تكون قضية فقهية. الدقيقة بني هذه األلعاظ اليت جتتم  يف سياق واحد

 .وقد نصوا على أن اخلالف فيها ال مثرة له يف ابب الزكاة. العقهاء فيها اللغويون واملعسرون كما خاض
 .441صـ ، وأيض ا440صـ جمم  األهنر ودر املنتقى هبامشه :انظر (2)
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الـــذي ميلـــك دون النصـــاب مـــن غـــري النقـــود كـــأرب  مـــن اإلبـــل، أو تســـ  وثالثـــني مـــن  - 2
 .بشرط أال تبلغ قيمتها مائيت درهم. الغنم، وحنو ذلك

 :وهناك صورة اختلعوا فيها، وهى
من ميلك نصااب  من غري النقود كخمس مـن اإلبـل، أو أربعـني مـن الغـنم، إذا كانـت قيمتهـا 

هـو غـِن : وبعضـهم قـال. حتل له الزكاة، وتلزمه أيض ـا الزكـاة: فبعضهم قال. ال تبلغ نصااب  نقداي  
  (1)تؤخذ منه الزكاة فال تعطى له

 .وسنعود إليضاح ذلك يف بيان الغِن املان  من أخذ الزكاة
 :الفقري واملسكي عند األئمة الثالثة

علــى عـــدم ال يــدور العقــر واملســـكنة علــى عـــدم ملــك النصــاب، بـــل : وعنــد األئمــة الثالثـــة
 .ملك الكعاية
مــن لــيس لــه مــال وال كســب حــالل الئــق بــه، يقــ  موقع ــا مــن كعايتــه، مــن مطعــم : فــالعقري

وملبس ومسكن وسائر ما البد منه، لنعسه وملن تلزمه نعقته، من غـري إسـراف وال تقتـري، كمـن 
 .حيتاج إىل عشرة دراهم كل يوم وال جيد إال أربعة أو ثالثة أو اثنني

قـــدر علـــى مـــال أو كســـب حـــالل الئـــق يقـــ  موقع ـــا مـــن كعايتـــه وكعايـــة مـــن واملســـكني مـــن 
ولكن ال تتم به الكعاية، كمن حيتـاج إىل عشـرة فيجـد سـبعة أو مثانيـة، وإن ملـك نصـااب  . يعوله

 .أو نصب ا
ــا مــن كعايتــه ابلنصــف فمــا فوقــه، فاملســكني هــو الــذي ميلــك  وحــدد بعضــهم مــا يقــ  موقع 

 .نصف الكعاية فأكثر
أن املسـتحق للزكـاة : والنتيجة من هـذا التعريـف. (2)هو الذي ميلك ما دون النصف والعقري

 :ابسم العقر أو املسكنة هو أحد ثالثة

                                                 

 .املصدر السابق (1)
 (.751 - 2/757) هناية احملتاج لشمس الدين الرملي: انظر (2)
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 .من ال مال له وال كسب أصال  : أوال  
أي ال يبلــغ نصــف . مــن لــه مــال أو كســب ال يقــ  موقع ــا مــن كعايتــه وكعايــة أســرته: اثني ــا

 .(%50)الكعاية أي دون 
ولكـن . أو أكثـر مـن كعايتـه وكعايـة مـن يعـوهلم (%50)لـه مـال أو كسـب يسـد مـن : اثلث ا

 .ال جيد متام الكعاية
واملــراد ابلكعايــة للعقــري أو املســكني كعايــة الســنة عنــد املالكيــة واحلنابلــة، وأمــا عنــد الشــافعية 

و ابـــن كعايـــة العمـــر الغالـــب ألمثالـــه يف بلـــده، فـــإن كـــان العمـــر املعتـــاد ملثلـــه ســـتني، وهـــ: فـــاملراد
وكان عنده مال يكعيه لعشرين سنة فقط، كان من املستحقني للزكاة حلاجته إىل كعاية . ثالثني

 .عشر سنني
ألان  !يلــزم علــى ذلــك أخــذ أكثــر األغنيــاء مــن الزكــاة: ال يقــال): قــال مشــس الــدين الرملــي

 . (1)(غِن، واألغنياء غالبهم كذلك -من معه مال يكعيه رحبه، أو عقار يكعيه دخله : نقول
وال خيرج العقري أو املسكني عـن فقـره ومسـكنته أن يكـون لـه مسـكن الئـق لـه، حمتـاج إليـه، 

نعـم . ومـن لـه عقـار يـنقص دخلـه عـن كعايتـه فهـو فقـري أو مسـكني. وال يكلف بيعه لينعق منه
 .لو كان نعيس ا حبيث لو ابعه استطاع أن يشرتى به ما يكعيه دخله لزمه بيعه، فيما يظهر

ثيابـه الـيت ميلكهـا، ولـو للتجمـل هبـا يف بعـض أايم السـنة، وإن تعـددت مـا  (2)سكنومثل امل
 .دامت الئقة به أيض ا

 .وكذلك حلى املرأة الالئق هبا، احملتاجة للتزين به عادة، ال خيرجها عن العقر واملسكنة
وكتــب العلــم الــيت حيتــاج إليهــا ولــو اندر ا كمـــرة يف الســنة، ســواء أكانــت كتــب علــم تـــرعي  
كالعقه والتعسري واحلديث، أو آلة له كاللغة واألدب، أو علم دنيوي انف  كالطب ملن كان من 

 .أهله، وحنو ذلك

                                                 

 (.751 - 2/757) هناية احملتاج (1)
هل خيرج عن العقر مبا معه؟ : فعية فيمن اعتاد السكن ابألجرة ومعه مثن مسكن أو له مسكناختلف فقهاء الشا( 2)

 (.2/750) رباملسى على هناية احملتاجحاتية الش: انظر. اب وخالعه غريهأجاب يف هناية احملتاج ابإلجي
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ــــاج إىل اســــتعماهلا يف  ــــيت حيت ومثــــل كتــــب العلــــم ألهلــــه، آالت احلرفــــة، وأدوات الصــــنعة، ال
 .صنعته

يكـون يف بلـد كما ال خيرجه عن العقر واملسكنة ماله الذي ال يقدر على االنتعاع به، كأن 
أو يكــون حاضــر ا ولكــن حيــل بينــه وبينــه، كالــذي حتجــزه . بعيــد، ال يــتمكن مــن احلصــول عليــه

 .احلكومات املستبدة أو تضعه حتت احلراسة وما تابه ذلك
ال يعطـــى مـــن ســـهم . (1)ومثـــل ذلـــك ديونـــه املؤجلـــة، ألنـــه اآلن معســـر إىل أن حيـــل األجـــل

 .العقراء واملساكني غين
ظـرة العقهـاء إىل العقــر واملسـكنة، وتكملـة ملعرفـة هـذين الصـنعني أو هــذا ولكـي تتضـح لنـا ن

الصــنف مــن املســتحقني للزكــاة بوصــف العقــر أو املســكنة، ينبغــي أن نلقــى بعــض الضــوء علــى 
 -العقــر أو املســكنة  -املعــِن املقابــل، الــذي خيــرج هــؤالء عــن دائــرة االســتحقاق هبــذا الوصــف 

 .(الغِن)وهذا املعِن املقابل هو 
أنه ال يصرف يف الزكاة من سهم العقراء واملساكني إىل غـين، : فمن املتعق عليه بني العقهاء

أهنـا تؤخـذ ": وأخـرب النـيب ملسو هيلع هللا ىلص. ألن هللا تعاىل جعلها للعقراء واملساكني، والغين غري داخـل فـيهم
وألن أخــذ الغــين منهــا  .(3)"ال حتــل الصــدقة لغــين": ، وقــال(2)"مــن أغنيــائهم لــرتد علــى فقــرائهم

 . (4)كما قال ابن قدامة. مين  وصوهلا إىل أهلها، وخيل حبكمة وجوهبا وهو إغناء العقراء هبا
 الغِن هنا؟ ولكن من هو الغين يف هذا املقام وما حد  

 :الغىن املانع من أخذ الزكاة
 الغِن املان  من أخذ الزكاة ما هو؟ اختلف العقهاء يف حد   

                                                 

 (.757، 2/750) احملتاجهناية : انظر (1)
 .صـ سبق صخرجيه( 2)
، (254)، والرتمذي يف الزكاة (7212)إسناده قوي، وأبو داود يف الزكاة : ال خمر  جوهوق( 2510)رواه أمحد  (3)

 .، عن عبد هللا بن عمرو(7222)حسن، وصح حه األلباين يف صحيح أيب داود : وقال
 (.4/541) املغين املطبوع م  الشرح الكبري (4)
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لغــِن املــان  مــن أخــذ الزكــاة، ألن الغــِن املوجــب للزكــاة قــد اتعقــوا علــى معنــاه يف ا: وإمنــا قلنــا
علــى حــني اختلعــوا يف . اجلملــة، وهــو ملــك نصــاب مــن األمــوال الناميــة املعروفــة بشــروط خاصــة

 :على أقوال نذكرها فيما يلي. (1)الغِن املان  حد   
 :مذهب الثوري وغريه

إىل أن الغــِن الــذي حيــرم معــه  (2)حاق بــن راهويــهفــذهب ســعيان الثــوري وابــن املبــارك وإســ
أخذ الزكاة والصدقات هـو ملـك مخسـني درمهـ ا أو قيمتهـا مـن الـذهب، أي نصـف ربـ  نصـاب 

 .من النقود
مــن ســأل ولــه مــا يغنيــه، جــاءت : "قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: واســتدلوا حبــديث ابــن مســعود قــال

: اي رسـول هللا، ومـا الغـِن؟ قــال: فقيـل". يف وجهــه (3)يـوم القيامـة مخـوش أو خـدوش، أو كـدوح
فقد فرقت الرواية بني : وهذا املذهب رواية عن أمحد. (4)"مخسون درمه ا أو قيمتها من الذهب"

فمن ملك من غري النقود ما ال يقوم بكعايته فليس بغِن وإن كثـرت : ملك النقود وملك غريها
أو قيمتهــا مــن الــذهب فهــو غــِن، ألن النقــود هــي ومــن ملــك مــن النقــود مخســني درمه ــا . قيمتــه

 .اآللة املباترة لألنعاق املعدة له دون غريها، وحلديث ابن مسعود املذكور
 .(5)ولكن صيارفة احلديث ضععوا حديث ابن مسعود هذا، وبينوا علة ضععه

لقـوم أبعيـاهنم   فقـد أتولـه بعـض العلمـاء أبنـه ملسو هيلع هللا ىلص قـال ذلـك ،وعلى التسليم بصحة احلديث
 . (6)كانوا يتجرون ابخلمسني فتقوم بكعايتهم

                                                 

لغِن املان  من أخذ الزكاة لتشديد الشرع يف املسألة الغِن الذي مين  سؤال الغري، وهو دون ا: هناك غِن اثلث هو 1))
 .ولعلنا نعرض له يف مناسبة أخرى. وهم أيض ا قد اختلعوا فيه. إال لضرورة

 (.4/442) معامل السنن (2)
اآلاثر من : مخشت املرأة وجهها، إذا خدتته بظعر أو حديدة أو حنوها، والكدوح: يقال: هي اخلدوش: اخلموش) 3))

 (.عض وحنوهاخلدوش وال
، والنسائي وحسنه ،(250)، والرتمذي (7242)حسن ، وأبو داود : وقال خمرجوه، (1215)أمحد رواه  (4)

 .(7219)وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ، تهم يف الزكاةثالث، (4584)
 (.441-4/442) خمتصر السنن للمنذري :انظر( 5)
 (.444-4/447) نصاف من كتب احلنابلةاإل: انظر (6)
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ومحله آخرون على أنه عليه أفضل الصالة والسالم قاله يف وقت كانـت الكعايـة الغالبـة فيـه 
 . (1)خبمسني

ومحلــه غــريهم علــى املســألة، إذ هــو وارد فيهــا، فمــن ملــك اخلمســني حرمــت عليــه املســألة، 
 .وهذا هو األظهر. (2)ولكن مل حيرم عليه األخذ

ولــيس يف احلــديث أن مــن ملــك مخســني درمه ــا مل حتــل لــه الصــدقة، إمنــا : قــالوا: قـال اخلطــايب
فيـه أنـه كـره لـه املسـألة فقـط، وذلـك أن املســألة إمنـا تكـون مـ  الضـرورة، وال ضـرورة مبـن جيـد مــا 

 .(3)يكعيه يف وقته إىل املسألة
 :مذهب احلنفية

 :رم به أخذ الصدقة وقبوهلا أحد أمرينويرى احلنعية أن الغِن الذي حي
كخمـس مـن اإلبـل السـائمة أو مـائيت درهـم : ملك نصاب زكوي من أي مال كـان :األول

ــــا مــــن الــــذهب (95)قــــدرانها اآلن مببلــــغ  ،أو عشــــرين دينــــار ا ألن الشــــرع جعــــل النــــاس  ؛جرام 
ا فقـري ا يف وقـت واحـد، غني ا تؤخذ منه الزكـاة، وفقـري ا تـرد عليـه، وال جيـوز أن يكـون غني ـ: صنعني

كمــن كــان لديــه نصــاب جتــب فيــه الزكــاة ولكــن عنــده كثــرة مــن العيــال حيتــاجون إىل كثــري مــن 
 .النعقات، ال جيوز أن يعطى وال حيل له أن أيخذ من الزكاة

بل املعتـرب هـو نصـاب النقـود مـن أي مـال كـان، سـواء أبلـغ نصـااب  مـن : وقال بعض احلنعية
 .جنسه أم مل يبلغه

فهــو ( مـائيت درهــم)ال تبلـغ قيمتهــا نصـااب  نقــداي   -نصـاب الغــنم  -ملــك أربعـني تــاة  فمـن
 .فقري على هذا الرأي، فتجب عليه الزكاة، وحتل له الزكاة

: قيـل". من سأل وله ما يغنيه فقد سأل الناس إحلافـ ا: "واستدل بعضهم هلذا الرأي حبديث
 .(1)"مائتا درهم: "وما الذي يغنيه؟ قال

                                                 

 .املصدر السابق (1)
 (.4/442) معامل السنن (2)
 .(4/442) معامل السنن (3)
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فهـــو ال يـــرد علـــى خمـــالعي . ث ضـــعيف، ومـــ  هـــذا فهـــو يف الغـــِن املـــان  مـــن الســـؤالواحلـــدي
احلنعية الذين جيـوزون أخـذ الزكـاة ملـن عنـده مائتـا درهـم ال تقـوم بكعايتـه، ألن الغـِن الـذي حيـرم 

 .السؤال ال حيرم الزكاة
 . (2)فلرياج  يف كتبهم. وبني علماء احلنعية نقاش طويل يف اعتماد أي الرأيني

أن ميلــك مــن األمــوال الــيت ال جتــب فيهــا الزكــاة مــا يعضــل عــن حاجتــه، ويبلــغ قيمــة  :ث  اينال
كمـــن يقتـــِن مـــن الثيـــاب والعـــرش واألدوات والكتـــب والـــدور واحلوانيـــت . العاضـــل مـــائيت درهـــم

ــــدواب وغريهــــا، زايدة علــــى مــــا حيتــــاج إليــــه، كــــل ذلــــك لالبتــــذال واالســــتعمال ال للتجــــارة  وال
فمـن كـان لـه . ن ذلك ما يبلغ قيمته مائيت درهم حرم عليه أخذ الصدقةواإلسامة، فإذا فضل م

. داران يســتغين عــن إحــدامها، وهــى إذا بيعــت تســاوي نصــاب النقــود فــال جيــوز لــه أخــذ الزكــاة
، ولـيس هـو يف حاجـة  وكذلك إذا كـان عنـده كتـب ورثهـا مـثال أو أدوات حرفـة، تسـاوى نصـااب 

 .من أرابب تلك احلرفةإليها، ألنه ليس من أهل العلم، وال 
ال أبس : مث قــدر احلاجــة مــا ذكــره الكرخــي يف خمتصــره فقــال): (البــدائ )قــال الكاســاين يف 

أبن يعطــى مــن الزكــاة مــن لــه مســكن ومــا يتأثــث بــه يف منزلــه وخــادم، وفــرس، وســالح، وثيــاب 
رهـم البدن، وكتب العلم إن كان مـن أهلـه، فـإن كـان لـه فضـل عـن ذلـك مـا يبلـغ قيمتـه مـائيت د

كــانوا يعطــون الزكــاة ملــن ميلــك : ملــا روى عــن احلســن البصــري أنــه قــال. حــرم عليــه أخــذ الصــدقة
 .عشرة آالف درهم من العرس والسالح واخلادم والدار

وهــذا ألن هــذه األتــياء مــن احلــوائج  ،كنايــة عــن أصــحاب رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  (كــانوا): وقولــه
 . (3)(فكان وجودها وعدمها سواء الالزمة اليت البد لإلنسان منها

أنـه فقـري، : لكن غلتها ال تكعيه وعيالـه ،فيمن له حوانيت ودور للغلة (العتاوى)وذكر يف )
 .وكذا لو له كرم ال تكعيه غلته. ال حيل: وحيل له أخذ الصدقة عند دمحم، وعند أىب يوسف

                                                 

 .ـ سبق صخرجيه ص (1
جمم  األهنر ودر : وأيض ا. استانبول، طب  (98 - 4/99) الدر املختار وحاتيته رد احملتار: انظر على سبيل املثال (2)

 .441صـ املنتقى هبامشه
 (.4/29) بدائ  الصنائ  للكاساين (3)
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ر حيـل، أو كعايـة مائيت درهم، فإن كـان كعايـة تـه (400)ولو عنده طعام للقوت يساوى 
حيل، ألنه مستحق الصرف إىل الكعاية، فيلحق ابلعـدم، وقـد ادخـر : ال حيل، وقيل: سنة، قيل

 .(1)عليه الصالة والسالم لنسائه قوت سنة
 .ولو له كسوة الشتاء وهو ال حيتاج إليها يف الصيف حيل

ن ال يسـكن له دار يسكنها ولكـن تزيـد علـى حاجتـه، أب: (الصغرى)عن  (التتارخانية)ويف 
 .الكل، حيل له أخذ الصدقة يف الصحيح

سئل دمحم عمن له أرض يزرعها أو حوانيت يستغلها أو دار غلتهـا ثالثـة آالف، وال : وفيها
حيــل لــه أخــذ الزكــاة، وإن كانــت قيمتهــا تبلــغ ألوف ــا، : تكعــي لنعقتــه ونعقــة عيالــه ســنة، فأجــاب

 .(ال حيل: وعندمها. وعليه العتوى
هــل تصــري غنيــة ابجلهــاز الــذي تــزف بــه إىل بيــت : وســئلت عــن املــرأة): نقــال ابــن عابــدي

أن مـا كـان مـن أاثث املنـزل وثيـاب البـدن وأواين االسـتعمال، ممـا : زوجها؟ والذي يظهـر ممـا مـر
البد ألمثاهلا منه، فهو من احلاجة األصلية، وما زاد على ذلك من احللي واألواين واألمتعـة الـيت 

 .ا بلغ نصااب  تصري به غنيةيقصد هبا الزينة، إذ
ســـئل احلســـن بـــن علـــى عمـــن هلـــا : يف ابب صـــدقة العطـــر (التتارخانيـــة)مث رأيـــت يف : قـــال

هل عليهـا صـدقة العطـر؟ : جواهر وآللئ تلبسها يف األعياد، وتتزين هبا للزوج، وليست للتجارة
قــال ابــن . ال جيــب عليهــا تــيء: وســئل عنهــا عمــر احلــافظ، فقــال. نعــم إذا بلغــت نصــااب  : قــال

وهللا تعــاىل . وحاصــله ثبــوت اخلــالف يف أن احللــي غــري النقــدين مــن احلــوائج األصــلية: عابــدين
 . (2)(أعلم

 :مذهب مالك والشافعي وأْحد
ـــا حرمـــت عليـــه : املـــذهب األخـــري أن الغـــِن هـــو مـــا حتصـــل بـــه الكعايـــة، فـــإذا مل يكـــن حمتاج 

ــا حلــت لــه الصــدقة وإن ملــك نصــااب  بــل نصــب ا،  الصــدقة، وإن مل ميلــك تــيئ ا، وإن كــان حمتاج 
وهــو مــا ذهــب إليــه مالــك والشــافعي وأمحــد يف الروايــة الراجحــة . واألمثــان وغريهــا يف هــذا ســواء

                                                 

 .عن عمر، (8696)ومسلم يف اجلهاد  ،(9396)رواه البخاري يف النعقات  :متعق عليه ((1
 .استانبول ة، طبع(98-4/99) حاتية رد احملتار (2)
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للغِن معلوم، وإمنا يعترب حال اإلنسان بوسعه  ال حد  : قال مالك والشافعي: قال اخلطايب. عنه
قـد : قـال الشـافعي. (1)حتـاج حلـت لـهوطاقته فإذا اكتعي مبا عنده حرمت عليه الصدقة، وإذا ا

قد يكون الرجل ابلدرهم غني ا، م  كسب، وال يغنيه األلف م  ضععه يف نعسه، وكثرة عياله
(2)  

  (2)عياله
ــــــذي تعضــــــده الشــــــريعة بنصوصــــــها وروحهــــــا ــــــده اللغــــــة . وهــــــذا املــــــذهب هــــــو ال كمــــــا تؤي

 :ومما يدل هلذا املذهب. واستعماالهتا
 قــال لقبيصــة بـن املخــارق الــذي جــاء يســأله يف محالــة مـا جــاء يف احلــديث أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص (أ)

رجــل أصــابته فاقــة، فحلــت لــه املســألة حــى يصــيب : ال حتــل املســألة إال ألحــد ثالثــة: "حتملهــا
ـــا مـــن عـــيش أو ســـداد ا مـــن عـــيش فقـــد أابح لـــه املســـألة حـــى جيـــد القـــوام أو . (3)احلـــديث" قوام 

 .السداد من العيش
ــا فهــو فقــري يــدخل يف عمــوم أن احلاجــة هــي الع (ب) قــر، والغــِن ضــدها، فمــن كــان حمتاج 

والـدليل علـى أن العقـر هـو احلاجـة، قـول . النص، ومن استغِن دخل يف عموم النصوص احملرمـة
أاي ُّها   ا النَّ   اُس أانْ    ُتُم اْلُفقا   رااُء ِإىلا اّللَِّ : هللا تعـــاىل أي احملتـــاجون إليـــه، وقـــول [. 75: فـــاطر] َيا
 : الشاعر

(4)وإين إىل معروفها لعقري  ...  
 .أي حملتاج 

 :وبناء على ذلك يتعرع أمران
سواء أكان ذلك من مـال زكـوي أو غـري زكـوي، أو مـن   -أن من كان له مال يكعيه  :أوال  

ويعتــرب وجــود . فلــيس لــه األخــذ مــن الزكــاة -كســبه وعملــه أو مــن أجــرة عقــارات أو غــري ذلــك 
ن كــل واحــد مــنهم مقصــود دفــ  حاجتــه، فيعتــرب لــه مــا يعتــرب الكعايــة لــه ولعائلتــه ومــن يعولــه، أل
                                                 

 (.4/441) معامل السنن (1)
 .املرج  السابق (2)
 .(75872)أمحد ، و (7022) يف الزكاةرواه مسلم  (3)
 .من تعر األحوص( 4)
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ومجهـور العمـال واملـوظعني مـن هـذا الصـنف الـذي يعـد غني ـا بكسـبه املتجـدد، ال مبالـه . للمنعرد
وهذا غري . فلو كان من ال ميلك نصااب  فقري ا، لكان كل هؤالء يستحقون الزكاة. وثروته املدخرة

 .مقبول
ال الزكاة نصااب  أو أكثر ال تتم به كعايتـه لنعسـه ومـن يعولـه، فلـه أن من ملك من أمو  :اثني ا

 .األخذ من الزكاة، ألنه ليس بغِن
فمـــن لـــه عـــروض جتـــارة قيمتهـــا ألـــف دينـــار، أو أكثـــر، ولكـــن ال حيصـــل لـــه مـــن رحبهـــا قـــدر  

 .جيوز له األخذ من الزكاة -لكساد السوق، أو كثرة العيال أو حنوها  -كعايته 
، أو له زرع يبلغ مخسـة أوسـق، ال يقـوم ذلـك جبميـ  كعايتـه، ومن كان له موا ش تبلغ نصااب 

جيـــوز لـــه األخـــذ مـــن الزكـــاة وال مينـــ  ذلـــك وجوهبـــا عليـــه، ألن الغـــِن املوجـــب للزكـــاة هـــو ملـــك 
  (1)أما الغِن املان  من أخذها فهو ما حتصل به الكعاية وال تالزم بينهما. النصاب بشروط
قـد تكـون للرجـل اإلبـل والغـنم : فقلـت( أمحـد بـن حنبـل)عبـد هللا ذاكـرت أاب : قال امليمـوين

. ال تكعيــه( املزرعــة)جتــب فيهــا الزكــاة وهــو فقــري، ويكــون لــه أربعــون تــاة، وتكــون لــه الضــيعة 
أعطـوهم وإن راحـت علـيهم مـن اإلبـل كـذا : وذكـر قـول عمـر...  نعم: من الزكاة؟ قال ىعطَ أفيُ 

 .(2)وكذا
عشـــرة  -إذا كـــان لـــه عقـــار، أو ضـــيعة يســـتغلها  -بـــن احلكـــم  يف روايـــة دمحم -وقـــال أمحـــد 

  (3)أيخذ من الزكاة -آالف أو أكثر وال تكعيه 
  (4)نعم: يكون للرجل الزرع القائم وليس عنده ما حيصده، أأيخذ من الزكاة؟ قال: وقيل له

راء من له كتب حيتاجها للحعظ واملطالعة، أو هلـا حلـى للـبس، أو لكـ): قال يف ترح الغاية
  (5)(، فال مينعها ذلك من أخذ الزكاةاحتتاج إليه

                                                 

 (.4/715) املنتهىترح غاية : انظر( 1)
 (.4/222)املغين  (2)
 (.4/715) ترح الغاية (3)
 .املصدر السابق (4)
 (.4/715) ترح الغاية (5)
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 :الفقري القادر على الكسب
فهـل  -حاجـة العـرد إىل كعايـة نعسـه ومـن يعولـه  -وإذا كان مدار االستحقاق هو احلاجة 

يعيش عالة على اجملتم ، وحييا على الصدقات واإلعاانت، وهـو  يعطى احملتاج وإن كان متبطال  
 !ن، قادر على الكسب وإغناء نعسه بكسبه وعمله؟م  ذلك قوى البنيا

ال جيـوز صـرف : إن الذي أرجحه يف ذلك هو ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلـة حيـث قـالوا
الزكــاة إىل غــِن مــن ســهم العقــراء واملســاكني، وال إىل قــادر علــى كســب يليــق بــه، حيصــل لــه منــه  

 . (1)كعايته، وكعاية عياله
وهـم  -حى ذهب بعض احلنعيـة . نصوص الشرع وقواعده وهذا املذهب هو الذي تعضده

إىل أنه ال يطيب له األخذ، ألن جواز النعـ  ال يسـتلزم جـواز  -جييزون الدف  للعقري الكسوب 
 .األخذ كما إذا دف  إىل غِن يظنه فقري ا، فالدف  جائز واألخذ حرام

 :وقال مجهور احلنعية
  (2)له سداد من عيش األخذ ليس حبرام، ولكن عدم األخذ أوىل ملن

 (3)وذهب بعض املالكية أيض ا إىل عدم جواز الدف  للقادر على التكسب
ألن الواجــب الــذي . إن هــذا املــذهب هــو الــذي تؤيــده نصــوص الشــرع وقواعــده: وإمنــا قلنــا

يعرضه اإلسالم على كل قوى قادر على العمـل أن يعمـل، وأن ييسـر لـه سـبيل العمـل، وبـذلك 
ــا قــط خــري ا " :ويف احلــديث الصــحيح. نــه وعــرق جبينــهيكعــي نعســه بكــد ميي مــا أكــل أحــد طعام 

يكعيــه وهــو يقــدر عليــه أن يدعــه،  ، وال جيــوز ملــن وجــد عمــال  (4)"مــن أن أيكــل مــن عمــل يــده
 .ليأخذ من الصدقات أو يسأل الناس

                                                 

 (.2/449)اجملموع ( 1)
 .440ـجمم  األهنر ص (2)
 .إىل حيىي بن عمر( 7/7282) نسبه يف حاتية الدسوقي (3)
 .قدام بن معد يكربعن امل ،(71797)وأمحد ، (4014)رواه البخاري يف البيوع ( 4)
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قة لغـِن، ال حتل الصـد: )ومن أجل ذلك رأينا رسول اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف صراحة ووضوح
 .(1)(وال لذي مرة سوى

 .املستوي السليم األعضاء: القوة والشدة، والسوي: واملرة
أنــــه لقــــي عبــــد هللا بــــن عمــــرو بــــن العــــاص فســــأله عــــن : وروى الطــــربي عــــن زهــــري العــــامري

والعـوران، والعميـان وكـل منقطـ  بـه ( مجـ  أعـرج)مـال العرجـان، : أي مال هـي؟ فقـال: الصدقة
ــــه(. العاهــــات، والعــــاجزين عــــن الكســــب يعــــين الضــــععاء، وذوى) ــــا  إن للعــــاملني: فقــــال ل حق 

إن اجملاهــدين قــوم : قــال عبــد هللا( أي مــن ســهم العــاملني عليهــا وســهم ســبيل هللا) !واجملاهــدين
مث . والعــاملني عليهــا قــدر عمــالتهم( أي أبــيح هلــم أن أيخــذوا مــا يعيــنهم علــى اجلهــاد)أحــل هلــم 

وهذه الكلمة اليت قاهلا عبد هللا بـن عمـرو،  (2)( لذي مرة سوىال حتل الصدقة لغِن، وال: )قال
رويـــت مرفوعـــة إىل النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص عـــن عـــدد مـــن الصـــحابة مهنع هللا يضر، كمـــا رفعهـــا هـــو إىل النـــيب يف روايـــة 

 .(3)أخرى
وال اعتــداد ابلقــدرة اجلســمانية واللياقــة البدنيــة، مــا مل يكــن معهــا كســب يغــين ويكعــي، ألن 

إذا مل جيـد الكسـوب : قـال النـووي. القوة بغري كسب، ال تكسو من عري، وال تطعـم مـن جـوع
 . (4)من يستعمله حلت له الزكاة، ألنه عاجز

فــإن حــديث ا آخــر قيــد هــذا  (ذي املــرة الســوي)فــإذا كــان احلــديث املــذكور قــد اكتعــي بــذكر 
 .اإلطالق، وأضاف إىل القوة االكتساب

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص( 1)
 .تاكر (72/417)تعسري الطربي ( 2)
( 254)، والرتمذي يف الزكاة (7212)إسناده قوي، وأبو داود يف الزكاة : وقال خمرجوه( 2510)رواه أمحد ( 3)

 .، عن عبد هللا بن عمرو(7222)حسن، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود : وقال
وابن أيب تيبة ، (7918)وابن ماجه ، (4581)والنسائي ، صحيح: وقال خمرجوه، (8027)ورواه أمحد 

 (251)رواه الرتمذي يف الزكاة  (.7298)وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ، ثالثتهم يف الزكاة، (70121)
 انظر نصب الراية. ، عن جابر بن عبد هللا(7881)وراه الداقطين . عن حبشي بن جنادةغريب، : وقال

(4/188-207.) 
 (.2/787)اجملموع ( 4)
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اخليـــار، أن رجلـــني أخـــرباه أهنمـــا أتيـــا النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص يســـأالنه مـــن  فعـــن عبيـــد هللا بـــن عـــدى بـــن
إن تــئتما أعطيتكمــا، وال حــظ : )فقــال( قــويني)الصــدقة، فقلــب فيهمــا البصــر ورآمهــا جلــدين 

 . (1)(لغِن، وال لقوى مكتسب( أي يف الزكاة)فيها 
ببـــاطن أمرمهـــا، فقـــد يكـــوانن يف الظـــاهر  وإمنـــا خريمهـــا الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص ألنـــه مل يكـــن علـــى علـــم

 .جلدين قادرين، ويكوانن يف الواق  غري مكتسبني، أو مكتسبني كسب ا ال يكعي
وعــظ آخــذ الزكــاة  -أو رب املــال  -واســتدل العلمــاء ابحلــديث علــى أنــه ينبغــي لــوىل األمــر 

أســوة برســول الــذي ال يعــرف حقيقــة حالــه، وتعريعــه أهنــا ال حتــل لغــِن وال قــادر علــى الكســب، 
وإال كـــان مـــن أهـــل االســـتحقاق . اكتســـاب قـــدر الكعايـــة: واملـــراد ابالكتســـاب -(2)ملسو هيلع هللا ىلص -هللا 

وال يصـح أن يقـال بوقـوف الزكـاة علـى الـزمين  (3)للزكاة، والعجز عن أصل الكسب ليس بشـرط
 .واملرضى والعجزة فحسب

ــــرب  ــــووي   -واملعت ــــال الن ــــه ومروء  -كمــــا ق ــــق حبال ــــهكســــب يلي ــــه فهــــو  . ت ــــق ب وأمــــا مــــا ال يلي
 .(4)كاملعدوم

يعمــل إبطالقــه ابلنســبة للقــادر الــذي  (ذي املــرة الســوي)علــى أن حــديث حتــرمي الزكــاة علــى 
 .يستمر يف البطالة، م  هتيؤ فرص الكسب املالئم ملثله عرف ا

واخلالصــة أن القــادر علــى الكســب الــذي حيــرم عليــه الزكــاة هــو الــذي تتــوافر فيــه الشــروط 
 :تيةاآل

 .أن جيد العمل الذي يكتسب منه -7
 .ترع ا، فإن العمل احملظور يف الشرع مبنزلة املعدوم أن يكون هذا العمل حالال   -4
 .أن يقدر عليه من غري مشقة تديدة فوق احملتمل عادة -1

                                                 

والنسائي  ،(7211)إسناده صحيح على ترط الشيخني، وأبو داود : وقال خمرجوه، (71814)أمحد رواه ( 1)
 .(7221)وصححه األلباين يف صحيح أيب داود  ، كالمها يف الزكاة،(4589)

 (.2/710) نيل األوطار( 2)
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ا ملثله، والئق ا حباله ومركزه ومروءته ومنزلته االجتماعية -2  .أن يكون مالئم 
 .ه قدر ما تتم به كعايته وكعاية من يعوهلمأن يكتسب من -5

أن كــل قــادر علــى الكســب مطلــوب منــه تــرع ا أن يكعــي نعســه بنعســه، وأن : ومعــِن هــذا
مطلـوب منـه أن يعينـه علـى هـذا األمـر الـذي هـو حـق لـه  -ووىل األمر خباصـة  -اجملتم  بعامة 
والشـــيخوخة  لضـــعف ذاي كالصـــغر والعتـــه -فمـــن كـــان عـــاجز ا عـــن الكســـب . وواجـــب عليـــه

للكســـب يليـــق مبثلـــه، أو وجـــد ولكـــن كـــان  والعاهـــة واملـــرض، أو كـــان قـــادر ا ومل جيـــد اباب  حـــالال  
فقـد حـل لـه األخـذ  -دخله من كسبه ال يكعيه وعائلتـه، أو يكعيـه بعـض الكعايـة دون متامهـا 

 .من الزكاة، وال حرج عليه يف دين هللا
؛ .ني العـدل واإلحسـان أو العـدل والرمحـةهذه هي تعليمات اإلسالم الناصعة اليت مجعت بـ

فهــو مبــدأ غــري طبيعــي، وغــري أخالقــي،  ،(مــن ال يعمــل ال أيكــل): أمــا مبــدأ املــاديني القــائلني
؛ بــــل إن يف الطيــــور واحليــــواانت أنواع ــــا حيمــــل قويهــــا ضــــعيعها، ويقــــوم قادرهــــا .وغــــري إنســــاين

 !بعاجزها، أفال يبلغ اإلنسان مرتبة هذه العجماوات؟
 :غ للعبادة ال َيخذ من الزكاةاملتفر 

إذا تعــرغ إنســان قــادر علــى الكســب : مــا ذكــره هنــا فقهــاء اإلســالم فقــالواحق ــا  ومــن الرائــ 
لعبــادة هللا تعــاىل ابلصــالة، والصــيام، وحنومهــا مــن نوافــل العبــادات ال يعطــى مــن الزكــاة، وال حتــل 

ملشــي يف مناكــب األرض، وال وألنــه مــأمور ابلعمــل وا. (1)لــه؛ ألن مصــلحة عبادتــه قاصــرة عليــه
والعمل يف هذه احلال لكسب العيش من أفضل العبادات إذا صدقت فيـه . رهبانية يف اإلسالم

 .النية، والتزمت حدود هللا
 :املتفرغ للعلم َيخذ من الزكاة

فــإذا مــا تعــرغ لطلــب علــم انفــ ، وتعــذر اجلمــ  بــني الكســب وطلــب العلــم، فإنــه يعطــى مــن 
علــى أداء مهمتــه، ومــا يشــب  حاجاتــه ومنهــا كتــب العلــم الــيت البــد منهــا  الزكــاة قــدر مــا يعينــه
 .ملصلحة دينه ودنياه
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وإمنــا أعطــى طالــب العلــم ألنــه يقــوم بعــرض كعايــة، وألن فائــدة علمــه ليســت مقصــورة عليــه 
إما ملن حيتاج من : فمن حقه أن يعان من مال الزكاة، ألهنا ألحد رجلني. بل هي جملموع األمة

 .وهذا قد مج  بني األمرين. أو ملن حيتاج إليه املسلمون .املسلمني
واترتط بعضهم أن يكون جنيب ا يرجى تعوقه ونعـ  املسـلمني بـه، وإال مل يسـتحق األخـذ مـن 

الزكاة، ما دام قادر ا على الكسب
(1)  

ــــاء . وهــــو قــــول وجيــــه  ــــة، حيــــث تنعــــق علــــى النجب ــــه الــــدول احلديث ــــذي تســــري علي وهــــو ال
 .تتيح هلم دراسات خاصة، أو ترسلهم يف بعثات خارجية أو داخليةواملتعوقني، أبن 

 :املستورون املتعففون أوىل ابملعونة
أن  -مــن ســوء العــرض لتعــاليم اإلســالم وســوء التطبيــق هلــا  -ولقــد يظــن كثــري مــن النــاس 

ل العقــراء واملســاكني املســتحقني للزكــاة هــم أولئــك املتبطلــون، أو املتســولون، الــذين احرتفــوا ســؤا
النـــاس، وتظـــاهروا ابلعقـــر واملســـكنة، ومـــدوا أيـــديهم للغـــادين والـــرائحني، يف اجملـــام  واألســـواق، 
وعلــى أبــواب املســاجد وغريهــا، ولعــل هــذه الصــورة للمســكني كانــت ماثلــة يف أذهــان كثــري مــن 

علـى أهـل  الناس منـذ زمـن قـدمي، حـى يف زمـن الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، ممـا جعلـه عليـه السـالم ينبـه النـاس
احلاجة احلقيقيني، الذين يستحقون معونة اجملتم  حبـق، وإن مل يعطـن هلـم الكثـريون، فقـال عليـه 

ليس املسكني الذي ترده التمرة والتمراتن وال اللقمة واللقمتـان، إمنـا : )الصالة والسالم يف ذلك
 [.411: البقرة] االا ياْسأاُلونا النَّاسا ِإحلْااف  : املسكني الذي يتععف، اقرأوا إن تئتم

وال يكلعــــون النــــاس مــــا ال  ،ال يلحــــون يف املســــألة: الا ياْس    أاُلونا النَّ    اسا ِإحلْااف     ا: ومعــــِن
وهـــذا وصـــف لعقـــراء . حيتـــاجون إليـــه، فـــإن مـــن ســـأل وعنـــده مـــا يغنيـــه عـــن املســـألة فقـــد أحلـــف

علـى أنعسـهم مـا  املهاجرين الذين انقطعوا إىل هللا ورسوله، وليس هلـم مـال وال كسـب يـردون بـه
 . (2)يغنيهم

                                                 

-2/780)اجملموع ، و (7/200) ، وحاتية الروض املرب (4/711) املرج  السابق، وترح غاية املنتهى: انظر( 1)
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ِلْلُفقا    رااِء الَّ    ِذينا ُأْحِص    ُروا ِف سا    ِبيِل اّللَِّ الا : قــــال تعــــاىل يف وصــــعهم، والتنويــــه بشــــأهنم 
اُهْم الا  ياْس   تاِطيُعونا ضا   ْراب  ِف اأْلاْرِض َياْسا   بُ ُهُم اجلْااِه   ُل أاْغِنيا   اءا ِم   نا الت َّعافُّ   ِف ت اْع   رِفُ ُهْم ِبِس   يما

فهـؤالء وأتــباههم أحـق النـاس أن يعـانوا كمـا أرتــدان [. 411: البقـرة] النَّ اسا ِإحلْااف  ا ياْس أاُلونا 
 .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف حديثه املذكور

لــيس املســكني الــذي يطــوف علــى النــاس تــرده اللقمــة واللقمتــان والتمــرة : )ويف روايــة أخــرى
، وال يعطـــن لـــه فيتصـــدق عليـــه، وال يقـــوم والتمـــراتن، ولكـــن املســـكني الـــذي ال جيـــد غـــِن يغنيـــه

 .(1)(فيسأل الناس
ولكن رسول . ذلك هو املسكني اجلدير ابملعونة وإن كان الناس يغعلون عنه وال يعطنون له

وإنــــه ليشــــمل كثــــري ا مــــن أصــــحاب . هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعــــت األنظــــار إليــــه، ونبــــه العقــــول والقلــــوب عليــــه
ععـني، الـذين أخـِن علـيهم الـزمن، أو قعـد هبـم العجـز، أو قـل مـاهلم البيواتت وأرابب األسر املتع

 .وكثرت عياهلم، أو كان دخلهم من عملهم ال يشب  حاجاهتم املعقولة
وقـــد ســـئل اإلمـــام احلســـن البصـــري عـــن الرجـــل تكـــون لـــه الـــدار واخلـــادم أأيخـــذ مـــن الزكـــاة؟ 

 . (2)أبنه أيخذ إن احتاج وال حرج عليه: فأجاب
ى اإلمــام دمحم بــن احلســن فــيمن لــه أرض يزرعهــا أو حوانيــت يســتغلها، أو وقــد ذكــران فتــو  

أنه حيل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها : غلتها ثالثة آالف وال تكعي لنعقته ونعقة عياله سنة
 .(3)تبلغ ألوف ا وعليه العتوى عند احلنعية، كما نقله ابن عابدين

ان لـه عقـار يسـتغله أو ضـيعة تسـاوى عشـرة إذا كـ: كما ذكران فتوى اإلمام أمحد يف الرجـل
أبنـه أيخـذ  -يعـين ال تقـوم بكعايتـه  -آالف درهم أو أقل من ذلك أو أكثـر ولكنهـا ال تقيمـه 

 . (4)من الزكاة

                                                 

 .سبق صخرجية صـ (1)
 222.صـ األموال ألىب عبيد (2)
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إذا كــان لــه عقــار يــنقص دخلــه عــن كعايتــه فهــو فقــري أو مســكني، فيعطــى : وقــال الشــافعية
 .(1)من الزكاة متام كعايته، وال يكلف بيعه

جيوز دفـ  الزكـاة ملـن ميلـك نصـااب  أو أكثـر، لكثـرة عيالـه، ولـو كـان لـه اخلـادم : املالكية وقال
 .(2)والدار اليت تناسبه

ليس املقصود ابلزكـاة إذن إعطـاء املعـدم املـرتب فقـط، ذلـك الـذي ال جيـد تـيئ ا أو ال ميلـك 
 .جيد كل ما يكعيه تيئ ا، وإمنا يقصد هبا أيض ا إغناء ذلك الذي جيد بعض الكعاية، ولكنه ال

 كم يعطى الفقري واملسكي من الزكاة؟
اختلعـــت املـــذاهب العقهيـــة يف مقـــدار مـــا يعطـــى العقـــري واملســـكني مـــن الزكـــاة ونســـتطي  أن 

 :حنصر هذا اخلالف يف اجتاهني رئيسيني
يقــول إبعطائهمــا مــا يكعيهمــا متــام الكعايــة ابملعــروف، دون حتديــد مبقــدار  :االْج  اه األول

 .من املال
يقـــول إبعطائهمـــا مقـــدار ا حمـــدد ا مـــن املـــال يقـــل عنـــد بعضـــهم، ويكثـــر عنـــد  :االْج   اه الث   اين

 .آخرين
وســنبدأ ابالجتــاه األول؛ ألنــه أقــرب إىل منطــق اإلســالم ونصوصــه وأهدافــه يف ابب الزكــاة، 

 :وقد انقسم هذا االجتاه إىل مذهبني
 .مذهب يقول إبعطاء كعاية العمر - 7
 .إعطاء كعاية السنةومذهب يقتصر على  - 4

 :إعطاء الفقري كفاية العمر: املذهب األول
أن يعطــى العقــري مــا يستأصــل تــأفة فقــره، ويقضــي علــى أســباب : يتجــه هــذا املــذهب إىل

 .عوزه وفاقته، ويكعيه بصعة دائمة وال حيوجه إىل الزكاة مرة أخرى
                                                 

 (.2/784)اجملموع  (1)
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: ف إىل العقــري واملســكنييف قــدر املصــرو  املســألة الثانيــة): (اجملمــوع)قــال اإلمــام النــووي يف 
يعطيــان مــا خيرجهمــا مــن احلاجــة إىل الغــِن، : قــال أصــحابنا العراقيــون وكثــريون مــن اخلراســانيني

واســــتدل لــــه . وهــــذا هــــو نــــص الشــــافعي رمحــــه هللا. وهــــو مــــا حتصــــل بــــه الكعايــــة علــــى الــــدوام
ال حتــل املســألة ":  قــالأن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،األصــحاب حبــديث قبيصــة بــن املخــارق اهلــاليل هنع هللا يضر

رجــل حتمــل محالــة فحلــت لــه املســألة حــى يصــيبها مث ميســك، ورجــل أصــابته : إال ألحــد ثالثــة
سـداد ا مـن : أو قـال -جائحة، اجتاحت ماله فحلت لـه املسـألة حـى يصـيب قوام ـا مـن عـيش 

بت فـالان  فاقـة، قد أصا: ورجل أصابته فاقة حى يقول ثالثة من ذوى احلجا من قومه -عيش 
فمـا سـواهن مـن  - سداد ا من عـيش: أو قال - فحلت له املسألة حى يصيب قوام ا من عيش

 .رواه مسلم يف صحيحه (1)"املسألة، اي قبيصة، سحت أيكلها صاحبها سحت ا
فأجــاز رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املســألة حــى يصــيب مــا يســد حاجتــه فــدل علــى مــا : قــال أصــحابنا

 .ذكرانه
ت قيمـة فإن كـان عادتـه االحـرتاف أعطـي مـا يشـرتي بـه حرفتـه، أو آالت حرفتـه، قل ـ: قالوا

ذلك أم كثـرت، ويكـون قـدره حبيـث حيصـل لـه مـن رحبـه مـا يعـي بكعايتـه غالب ـا تقريب ـا، وخيتلـف 
 .ذلك ابختالف احلرف والبالد واألزمان واألتخاص

ومـن . ل يعطـى مخسـة دراهـم أو عشـرةمن يبي  البق: وقرب مجاعة من أصحابنا ذلك فقالوا
حرفته بي  اجلوهر يعطى عشرة آالف درهم مثال ، إذا مل يتأت له الكعاية أبقـل منهـا، ومـن كـان 
اتجـر ا أو خبـاز ا أو عطــار ا أو صـراف ا أعطـى بنســبة ذلـك، ومـن كــان خياطـ ا أو جنـار ا أو قصــار ا أو 

، أو غريهم من أهل الصنائ  أعطى ما يشرتي به  .من اآلالت اليت تصلح ملثله قصااب 
يعطــى مــا يشــرتي بــه ضــيعة أو حصــة يف ضــيعة تكعيــه ( املــزارع)وإن كــان مــن أهــل الضــياع 

 .غلتها على الدوام
فإن مل يكـن حمرتفـ ا، وال حيسـن صـنعة أصـال ، وال جتـارة وال تـيئ ا مـن أنـواع املكاسـب أعطـي  

 .(2)(ة سنةكعاية العمر الغالب ألمثاله يف بالده، وال يتقدر بكعاي

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص (1)
 (.785-2/781: )اجملموع للنووي: انظر( 2)
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فـذكر أن العقـري واملسـكني إن . للنـووي (تـرح املنهـاج)ووضح ذلك مشس الـدين الرملـي يف 
مل حيســن كــل منهمــا كســب ا حبرفــة وال جتــارة، يعطــى كعايــة مــا بقــي مــن العمــر الغالــب ألمثالــه يف 

 .ألن القصد إغناؤه، وال حيصل إال بذلك، فإن زاد عمره عليه أعطي سنة بسنة. بلده
ا يكعيـــه بقيـــة عمـــره املعتـــاد، بـــل ولـــيس ا ملـــراد إبعطـــاء مـــن ال حيســـن الكســـب إعطـــاءه نقـــد 

كـــأن يشـــرتي لـــه بـــه عقـــار يســـتغله، ويغتـــين بـــه عـــن الزكـــاة، . إعطـــاءه مثـــن مـــا يكعيـــه دخلـــه منـــه
 .فيملكه ويورث عنه

تــراءه لــه، ولــه إلزامــه  -دون املالــك  -أن لإلمــام  -كمــا حبثــه الزركشــي   -واألقــرب : قــال
 .، وعدم إخراجه عن ملكه، وحينئذ ليس له إخراجه فال حيل وال يصح فيما يظهرابلشراء

وال يشرتط اتصـافه يـوم . ولو ملك هذا دون كعاية العمر الغالب، كمل له من الزكاة كعايته
 .اإلعطاء ابلعقر واملسكنة

لــو كــان معــه تســعون وال يكعيــه إال ربــح مائــة أعطــى العشــرة األخــرى، وإن  : قــال املــاوردي
 .سنني ال تبلغ العمر الغالب -لو أنعقها من غري اكتساب فيها  -كعته التسعون 

 .وهذا كله فيمن ال حيسن الكسب
أمــا مــن حيســن حرفــة الئقــة تكعيــه، فيعطــى مثــن آلــة حرفتــه وإن كثــرت، ومــن حيســن جتــارة 

اص يعطى رأس مال يكعيه رحبه منه غالب ا، ابعتبار عادة بلده، وخيتلف ذلك ابختالف األتخ
 .والنواحي

ولـــو أحســـن أكثــــر مـــن حرفــــة والكـــل يكعيــــه، أعطـــى مثــــن أو رأس مـــال األدىن، وإن كعــــاه 
وإن مل تكعه واحدة منها أعطى لواحدة، وزيد له تراء عقـار يـتم دخلـه . بعضها فقط أعطى له

 .أهـ (1)بقية كعايته

                                                 

 
  (.2/758) هناية احملتاج إىل ترح املنهاج لشمس الدين الرملي: انظر (1)
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عليــه،  هــذا مــا نــص عليــه الشــافعي يف األم، ومــا رجحــه وأخــذ بــه مجهــور أصــحابه، وفرعــوا
ـــيت تـــدل علـــى مـــدى غـــِن العقـــه  ـــا، وال ـــيت نقلناهـــا هن ـــه تلـــك التعصـــيالت الدقيقـــة ال وفصـــلوا في

 .اإلسالمي ابملبادئ والصور والعروع يف تى اجملاالت
ويف مــذهب أمحــد روايــة متاثــل مــا نــص عليــه الشــافعي، فأجــاز للعقــري أن أيخــذ متــام كعايتــه 

اختـار هـذه الروايـة بعـض احلنابلـة ورجحـوا العمـل  دائم ا، مبتجر أو آلة صنعة أو حنو ذلك، وقـد
  (1)هبا

أن احلــد الــذي ينتهــي إليــه العطــاء يف : فيــه: وقــال اخلطــايب يف تــرح حــديث قبيصــة الســابق
الصدقة، هو الكعاية، اليت هبا قوام العيش وسداد اخللة، وذلك يعترب يف كل إنسان بقـدر حالـه 

  (2)الناس كلهم م  اختالف أحواهلممعلوم، حيمل عليه  ومعيشته وليس فيه حدٌّ 

                                                 

 (.1/419) نصافاإل: انظر (1)
 (.8/832) معامل السنن (2)
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 :إذا أعطيتم فأغنوا

، فلقـد رأينـا السياسـة -رضى هللا عنه -وهذا املذهب هو املوافق ملا جاء عن العاروق عمر 
 .(1)(إذا أعطيتم فأغنوا: )العمرية الراتدة تقوم على هذا املبدأ احلكيم الذي أعلنه العاروق هنع هللا يضر

اء العقــري ابلزكــاة، ال جمــرد ســد جوعتــه بلقيمــات أو إقالــة عثرتــه كــان عمــر يعمــل علــى إغنــ
 .بدريهمات

. جاء رجل يشكو إليه سوء احلال، فأعطـاه ثـالاث  مـن اإلبـل، ومـا ذلـك إال ليقيـه مـن العيلـة
واإلبـــــل كانـــــت أنعـــــ  أمـــــواهلم وأنعســـــها حينـــــذاك، وقـــــال للمـــــوظعني الـــــذين يعملـــــون يف توزيـــــ  

 .(2)(ا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من اإلبلكررو : )الصدقات على املستحقني
وإن راح علـى أحـدهم مائـة  ،ألكـررن  علـيهم الصـدقة: وقال معلن ـا عـن سياسـته جتـاه العقـراء

 .(3)من اإلبل
إذا أعطـــى الرجـــل زكـــاة مالـــه أهـــل بيـــت مـــن املســـلمني : وقـــال عطـــاء العقيـــه التـــابعي اجلليـــل

 .(4)فجربهم، فهو أحب إيل  
أن تنشـــئ مـــن أمـــوال الزكـــاة مصـــان   -بنـــاء علـــى هـــذا الـــرأي  -ي  الدولـــة املســـلمة وتســـتط

يقـوم  لتـدر علـيهم دخـال  . وعقارات ومؤسسات جتارية وحنوها ومتلكها للعقـراء، كلهـا أو بعضـها
 .وال جتعل هلم احلق يف بيعها ونقل ملكيتها، لتظل تبه موقوفة عليهم. بكعايتهم كاملة

 :كفاية سنةيعطى   -املذهب الثاين 

                                                 

هذا (: مشكلة العقر)وقال األلباين يف كالمها يف الزكاة، ،  (70542)ابن أيب تيبة و  ،(1492)الرزاق رواه عبد  (1)
 .عن عمرو بن دينار ،إسناد ضعيف

   (.7190) األموالرواه أبو عبيد يف  (2)
 .(7552) املصدر السابق (3)
 .(7192) املصدر السابق (4)
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أن يعطــى العقــري : هنــاك مــذهب اثن قــال بــه املالكيــة ومجهــور احلنابلــة وآخــرون مــن العقهــاء
ومل يـر أصـحاب هـذا الـرأي . واملسكني من الزكاة ما تتم بـه كعايتـه وكعايـة مـن يعولـه سـنة كاملـة

 .كما مل يروا أن يعطى أقل من كعاية السنة. ضرورة إلعطائه كعاية العمر
أوسط مـا يطلبـه العـرد مـن ضـمان العـيش  -يف العادة  -لكعاية بسنة، ألهنا وإمنا حددت ا

لـــه وألهلـــه، ويف هـــدى الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلـــك أســـوة حســـنة، فقـــد صـــح أنـــه ادخـــر ألهلـــه قـــوت 
 .(1)سنة

وألن أمــوال الزكـــاة يف غالبهــا حوليـــة، فــال داعـــي إلعطــاء كعايـــة العمــر، ويف كـــل عــام أتتـــى 
 .(2)من موارد الزكاة، ينعق منها على املستحقنيحصيلة جديدة 

معلـوم ال تتعـداه مـن الـدراهم أو  ويرى القـائلون هبـذا املـذهب أن كعايـة السـنة لـيس هلـا حـدٌّ 
 .الداننري، بل يصرف للمستحق كعاية سنته ابلغة ما بلغت

أو فــإذا كانــت كعايــة الســنة ال تــتم إال إبعطــاء العقــري الواحــد أكثــر مــن نصــاب مــن نقــد، 
حرث أو ماتية أعطى من الزكاة ذلك القدر وإن صار به غني ا، ألنه حني الدف  إليه كان فقري ا 

 . (3)مستحق ا
 :الزواج من متام الكفاية

ا مـن الضـوء علـى معهـوم  املطلـوب حتقيقهـا وإمتامهـا للعقـري  (الكعايـة)وأحـب أن ألقـى مزيـد 
أن يلتعــت علمــاء اإلســالم إىل أن حق ــا  فمــن الرائــ . واملســكني، كمــا يتصــورها العقــه اإلســالمي

الطعــام والشـــراب واللبـــاس ليســت هـــي حاجـــات اإلنســـان فحســب، بـــل يف اإلنســـان دوافـــ  أو 
غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه، وتطالبه حبقهـا مـن اإلتـباع، ومـن ذلـك غريـزة النـوع أو اجلـنس، 

يف عمــارة األرض، وبقــاء هــذا الــيت جعلهــا هللا ســوط ا يســوق اإلنســان إىل حتقيــق اإلرادة اإلهليــة 
                                                 

 .سبق صخرجيه صــ (1)
 استظهر بعض املالكية أن الزكاة إذا كانت ال تعرق كل عام إعطاء أكثر من كعاية السنة كما يف حاتية الدسوقي (2)

(7/222.) 
جيوز أن يدف  من الزكاة للعقري يف (: 7/282) ويف حاتية الدسوقي ،(4/475) ترح اخلرتي على منت خليل (3)

 .رة واحدة كعاية سنة من نعقة وكسوة، وإن اتس  املال زيد العبد ومهر الزوجةم
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واإلســالم ال يصــادر هــذه الغريــزة، وإمنــا ينظمهــا، ويضــ  . النــوع اإلنســاين فيهــا إىل مــا تــاء هللا
 .احلدود لسريها وفق أمر هللا

وإذا كان اإلسالم قد هنى عن التبتل واالختصـاء وكـل لـون مـن ألـوان مصـادرة الغريـزة، وأمـر 
مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج، فإنــه أغــض للبصــر : )هابلــزواج كــل قــادر عليــه مســتطي  ملؤنتــ

 . (1)(وأحصن للعرج
  
 .فال غرو أن يشرع معونة الراغبني يف الزواج ممن عجزوا عن تكاليعه املادية من املهر وحنوه 

إن مـن متـام الكعايـة مـا أيخـذه العقـري ليتـزوج بـه إذا مل تكـن لـه : وال عجب إذا قال العلمـاء
 .(2)كاحزوجة واحتاج للن

 .(3)إذا مل تكعه زوجة واحدة زوج اثنتني، ألنه من متام كعايته: بل قال بعضهم
 : وقد أمر اخلليعة الراتد عمر بن عبد العزيز من ينادى يف الناس كل يوم

 ؟(4)أين املساكني؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون
 .مال املسلمنيوذلك ليقضي حاجة كل طائعة منهم من بيت  -أي الذين يريدون الزواج 

إين تزوجــت امــرأة مــن : واألصــل يف هــذا مــا رواه أبــو هريــرة أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص جــاءه رجــل فقــال
فقــال (. درمه ــا720 = 20×2)علــى أربــ  أواق : ؟ قــال(علــى كــم تزوجتهــا: )األنصــار، فقــال

ما عندان ما نعطيـك، ! اجلبل؟ على أرب  أواق؟ كأمنا تنحتون العضة من عرض هذا": النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .(5)"ولكن عسى أن نبعثك يف بعث تصيب فيه

                                                 

 .بن مسعوداعن ، يف النكاح االمهك،  (7200)ومسلم  ،(5025)رواه البخاري  :متعق عليه (1)
 (.4/721)النهى وانظر هامش مطالب أوىل  ،(7/200) حاتية الروض املرب  (2)
 (.4/715) لعليل يف فقه اإلابضيةترح كتاب النيل وتعاء ا: انظر (3)
 (.8/400) البداية والنهاية البن كثري (4)
 .عن أيب هريرة ،(7242)يف النكاح رواه مسلم  (5)

دراهم  5درمه ا وكانت الشاة تقدر من  20، واألواقي مج  أوقية وقد تساوى حينذاك (2/172) نيل األوطار: وانظر
 .رجل الذي جاء يطلب املعونة يف مهرهفهذا القدر كثري على مثل هذا ال 70إىل 
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واحلديث دليل على أن إعطاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص هلم يف مثل هذه احلال كان معروف ا هلم، وهلـذا قـال 
 .وم  هذا حاول عالج حاجته بوسيلة أخرى(. ما عندان ما نعطيك: )له

 :كتب العلم من الكفاية
م دين يكـرم العقـل، ويـدعو إىل العلـم، ويرفـ  مـن مكانـة العلمـاء، ويعـد العلـم معتـاح اإلسال

: ويقـــول القـــرآن يف صـــراحة. اإلميـــان، ودليـــل العمـــل، وال يعتـــد إبميـــان املقلـــد وال بعبـــادة اجلاهـــل
 قُ  ْل ها  ْل ياْس  تاِوي الَّ  ِذينا ي اْعلاُم  ونا واالَّ  ِذينا الا ي اْعلاُم  ونا [8: الزمــر .] التعريــق بــني ويقــول يف

واالا الظُُّلما  اُت واالا ( 19)واما  ا ياْس  تاِوي اأْلاْعما  ى وااْلباِص  رُي : اجلاهــل والعــامل وبــني اجلهــل والعلــم
 .(1)"طلب العلم فريضة على كل مسلم": ويقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص[. 40، 78: فاطر] النُّورُ 
بـل كـل علـم انفـ  حيتـاج إليـه املسـلمون  ،وليس العلم املطلوب حمصور ا يف علم الدين وحده 

ومتكيـنهم مــن التعـوق العســكري علــى . يف دنيـاهم، لصــحة أبـداهنم، وتنميــة اقتصـادهم وعمــراهنم
 .كما قرر احملققون من العلماء. عدوهم، وحنو ذلك من األغراض، فإنه فرض كعاية

هـا املتعـرغ للعلـم، أن يعطـى من: فال عجب أن رأينا فقهاء اإلسالم يقررون يف أحكـام الزكـاة
ذلك أن العبادة يف اإلسالم ال حتتاج إىل تعرغ، كما حيتاج . على حني حيرم منها املتعرغ للعبادة

 .(2)كما أن عبادة املتعبد لنعسه، أما علم املتعلم فله ولسائر الناس. العلم والتخصص فيه
ة لشـــراء كتـــب جيـــوز للعقـــري األخـــذ مـــن الزكـــا: ومل يكتـــف اإلســـالم بـــذلك، بـــل قـــال فقهـــاؤه

 . (3)حيتاجها من كتب العلم اليت البد منها ملصلحة دينه ودنياه
علـى خـالف القاعـدة  -ورأينا فقهاء احلنعية جييزون نقل الزكاة من بلد إىل آخـر بـال كراهـة 

 .(4)إذا نقلت لطالب علم حمتاج -

 أي املذهبي أوىل ابالتباع؟
                                                 

، وصح حه األلباين يف (8)، والطرباين يف األوسط (4911)، وأبو يعلى (442)رواه ابن ماجه يف املقدمة  (1)
 .، عن أنس(791)صحيح ابن ماجه 

 (.2/780)اجملموع  (2)
 .(479-1/725) نصاف يف العقه احلنبلياإل :انظر (3)
 (.8/24) حاتيتهالدر املختار و : انظر (4)
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مـذهب مـن يـرى إعطـاء العقـري  : ميوبعد عـرض هـذين املـذهبني مـن مـذاهب العقـه اإلسـال
ومــذهب مــن يــرى إعطــاءه كعايــة ســنة كاملــة فحســب، فــأي .. كعايــة العمــر كلــه مــرة واحــدة

هذين املذهبني أحق أن يتب ، ولكـل منهمـا وجهتـه ودليلـه؟ وخاصـة إذا أردان أن تقـوم احلكومـة 
 املسلمة أبمر الزكاة؟
 .ل به فيهأن لكل من املذهبني جماله الذي يعم: والذي أختاره

 :ذلك أن العقراء واملساكني نوعان
نــوع يســتطي  أن يعمــل ويكســب ويكعــي نعســه بنعســه، كالصــان  والتــاجر والــزارع، ولكــن 
ينقصه أدوات الصنعة أو رأس مال التجارة، أو الضـيعة وآالت احلـرث والسـقي، فالواجـب ملثـل 

االحتيــاج إىل الزكــاة مــرة هــذا أن يعطــى مــن الزكــاة مــا ميكنــه مــن اكتســاب كعايــة العمــر، وعــدم 
ا علـــى قـــدر مـــا تســـمح  أخـــرى بشـــراء مـــا يلزمـــه ملزاولـــة حرفتـــه ومتليكـــه إايه، اســـتقالال   أو اتـــرتاك 

 .حصيلة الزكاة
والنوع اآلخر عاجز عن الكسب كالزمن واألعمى والشيخ اهلرم واألرملـة، والطعـل وحنـوهم، 

طــى راتب ــا دوراي  يتقاضــاه كــل عــام، أي يع. فهــؤالء ال أبس أن يعطــى الواحــد مــنهم كعايــة الســنة
بـــل ينبغـــي أن يـــوزع علـــى أتـــهر العـــام إن خيـــف مـــن املســـتحق اإلســـراف وبعثـــرة املـــال يف غـــري 

وهذا هو املتبـ  يف عصـران، فالرواتـب إمنـا تعطـى للمـوظعني تـهر ا بشـهر، وكـذلك . حاجة ماسة
 .املساعدات الدورية

منصوص ــا عليــه يف بعــض   -تقريب ــا  - والعجيــب أنــين بعــد أن اخــرتت هــذا التقســيم، وجدتــه
 .كتب احلنابلة

بعــد أن ذكــر قــول اإلمــام أمحــد يف صــاحب العقــار  -وتــرحه  (غايــة املنتهــى)فقــد قــال يف 
 (.إن لــه أن أيخــذ مــن الزكــاة مــا يكعيــه): والضــيعة الــيت تغــل عشــرة آالف أو أكثــر وال تكعيــه

ويعطـــى . طـــى رأس مـــال يكعيـــهوعليـــه، فيعطـــى حمـــرتف مثـــن آلـــة وإن كثـــرت، واتجـــر يع): قـــال
غريمهــا مــن فقــري ومســكني متــام كعايتهمــا مــ  كعايــة عائلتهمــا ســنة، لتكــرر الزكــاة بتكــرر احلــول، 
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وهـــو قريـــب ممـــا اخرتتـــه، وإن مل يصـــرح بكعايـــة العمـــر، ولكنـــه . (1)(فيعطـــى مـــا يكعيـــه إىل مثلـــه
 .معهوم من إعطاء مثن اآللة، ورأس املال

 :لفقريعطاه امذاهب أخرى حددت ما يُ 
ا معين ـــا فيمـــا يُ  عطـــاه العقـــري وأمـــا االجتـــاه الثـــاين، فـــإن أصـــحابه مـــن العقهـــاء قـــد أوجبـــوا حـــد 

 .واملسكني، ما بني مقل ومكثر
( أي نصــاب النقــود)فــأبو حنيعــة وأصــحابه ذهبــوا إىل أنــه ال جيــوز الــزايدة علــى مــائيت درهــم 

 .د منهم مقدار هذا النصابوإذا كان له من يعوله من زوجة وأوالد، جاز أن أيخذ لكل واح
. وذهــب بعــض العقهــاء إىل مــا هــو أدىن مــن ذلــك، فلــم جيــوزوا الــزايدة علــى مخســني درمه ــا

 .ال يزاد على قوت اليوم والليلة: ومنهم من قال. ال يزيد على أربعني: وقال بعضهم
ا، ): وعلـــى كـــل هـــؤالء رد العقيـــه الظـــاهري ابـــن حـــزم فقـــال يعطـــى مـــن الزكـــاة الكثـــري جـــد 

 .(2)(يف ذلك، إذ مل يوجب احلد يف ذلك قرآن وال سنة لقليل، ال حد  وا
 :رأي الغزايل

فـرجح إعطـاء كعايـة السـنة للعقـري واملسـكني، وأن  (إحيائه)وتعرض لذلك اإلمام الغزايل يف 
 .(3)هذا أقرب ما حتد به حاجتهما، مستدال أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ادخر لعياله قوت سنة

 :مذاهب العلماء يف قدر املأخوذ حبكم الزكاة والصدقة خمتلعةو : قال
فمن مبالغ يف التقليل إىل حد أوجـب االقتصـار علـى قـدر قـوت يومـه وليلتـه، ومتسـكوا مبـا )

غـــداؤه : روى ســـهل بـــن احلنظليـــة أنـــه ملسو هيلع هللا ىلص هنـــى عـــن الســـؤال مـــ  الغـــِن فســـئل عـــن غنـــاه فقـــال
 . (4)وعشاؤه

                                                 

 (.4/712)النهى مطالب أوىل  (1)
 (.2/752)احمللى  (2)
 .صـ سبق صخرجيه (3)
، وابن حبان يف الرب (1248)وأبو داود يف الزكاة ، إسناده صحيح: وقال خمرجوه، (71245)أمحد رواه  (4)

 .عن سهل ابن احلنظلية ،(7215)، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (525)
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وحد الغِن نصـاب الزكـاة، إذ مل يوجـب هللا تعـاىل الزكـاة . الغِن إىل حد    أيخذ: وقال آخرون
 .له أن أيخذ لنعسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة: إال على األغنياء، فقالوا

الغـــِن مخســـون درمه ـــا أو قيمتهــا مـــن الـــذهب، ملـــا روى بـــن مســـعود أنـــه  حـــد  : وقــال آخـــرون
: ومـا غنـاه؟ قـال: فسـئل. "ا يغنيه جاء يوم القيامة ويف وجهه مخـوشمن سأل وله م": ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .(1)راويه ليس ابلقوى: وقيل ".مخسون درمه ا أو قيمتها من الذهب"

 .أربعون، كما رواه عطاء بن يسار: وقال قوم
له أن أيخـذ مقـدار مـا يشـرتى بـه ضـيعة فيسـتغين بـه طـول : ابلغ آخرون يف التوسي  فقالواو 

ئ بضــاعة ليتجــر هبــا ويســتغين هبــا طــول عمــره، ألن هــذا هــو الغــِن وقــد قــال عمــر عمــره، أو يهيــ
 .(2)إذا أعطيتم فأغنوا: هنع هللا يضر

حى ذهب قوم إىل أن من افتقر فله أن أيخذ بقـدر مـا يعـود بـه إىل مثـل حالـه، ولـو عشـرة 
 .االعتدال آالف درهم، إال إذا خرج عن حد   

اجعلـــه يف ": جعلتـــه صـــدقة، فقـــال ملسو هيلع هللا ىلص: صـــالة قـــالوملـــا تـــغل أبـــو طلحـــة ببســـتانه عـــن ال
مـن خنـل لـرجلني   -أي بسـتان  -فحـائط . فأعطاه حساان  وأاب قتـادة.. " قرابتك فهو خري لك

 .وأعطى عمر هنع هللا يضر أعرابي ا انقة معها ظئرها. كثري مغن
ك ورد يف كراهيــة الســؤال فهــذا مــا حكــى فيــه، فأمــا التقليــل إىل قــوت اليــوم أو األوقيــة، فــذل

بـــل التجـــويز إىل أن يشـــرتى ضـــيعة . والـــرتدد علـــى األبـــواب، وذلـــك مســـتنكر، ولـــه حكـــم آخـــر
وهـو أيض ـا مائـل إىل اإلسـراف، واألقـرب إىل االعتـدال كعايـة . فيستغِن هبا أقرب إىل االحتمـال

 .(3)(سنة فما وراءه فيه خطر، وفيما دونه تضييق
حدث عن أدب األخذ للزكاة، ومـا جيـب عليـه مـن التحـري فيمـا هذا ما قاله الغزايل وهو يت
وكـــان املظنــــون يف كتـــاب يرســــم الطريـــق وحيــــدد آداب الســــلوك . أيخـــذه ابســــم العقـــر واملســــكنة

                                                 

 .ـرجيه صسبق صخ( 1)
 .ـسبق صخرجيه ص 2))
 .ليباحل، طب  (4/407) إحياء علوم الدين للغزايل (3)
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أن مييل إىل التضييق يف األخذ من الزكاة، ولكن رأينا أاب  -مثل اإلحياء  -للورعني واملتصوفني 
بـل مييـل إىل التوسـعة، ويـرى أن مـذهب القـائلني أبن حامد رمحه هللا يذهب مذهب االعتدال، 

يعطــى العقــري مــا يشــرتى بــه ضــيعة يســتغين هبــا طــول عمــره، أقــرب إىل االحتمــال مــن مــذهب 
ومـــا ذلـــك إال للـــدالئل الـــيت ذكرهـــا عـــن عمـــر وعـــن أىب طلحـــة، ومـــا صـــنعه حبائطـــه . املضـــيقني

 .إبرتاد النيب ملسو هيلع هللا ىلص
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 :التوسعة ِف اإلعطاء ترجيح أَب عبيد ملذهب

أمــا أبــو عبيــد العقيــه احلجــة يف الشــئون املاليــة يف اإلســالم، واملعــدود مــن األئمــة اجملتهــدين، 
 .ودون حتعظ ،فقد أيد مذهب التوسعة يف اإلعطاء بغري حد

طــــــه علــــــى أىب قتــــــادة وحســــــان، مث وقــــــد ذكــــــر أبــــــو عبيــــــد قصــــــة أىب طلحــــــة وتصــــــدقه حبائ
ي أن يكــون أدىن نبغــذو النخيــل والشــجر والــزروع، فكــم ي( نالبســتا)احلــائط هــو املخــرف ):قــال

 قيمة مثل هذا؟
وقــد أتــعق أبــو طلحــة أال يســتطي  أن خيعيــه مــن تــهرته وقــدره مث مل جيعلــه إال بــني اثنــني ال 

 .اثلث هلما
انفلة، فمـا سـبيلها وسـبيل العـرض إال سـواء، ألن  تفهذه الصدقة وإن كان): قال أبو عبيد

ـــا للعقـــراء يف أمـــوال الصـــدقة إذا كـــان حيـــ رم كثريهـــا علـــى األخـــذ يف الواجـــب الـــذي جعلـــه حتم 
األغنيــاء، إنــه علــيهم يف التطــوع الــذي مل يوجبــه هلــم علــيهم ألضــيق وأتــد حترمي ــا، ولــئن كــان هلــم 

 .(1)(وكان املعطى يف النافلة حمسن ا ابر ا، إنه يف أداء العريضة ألكثر إحساان   حالال  
مث عقــب عليهــا  ،الــيت أثبتنــا بعضــها هنــا عــن عمــر وعطــاء وغريمهــامث ذكــر أبــو عبيــد اآلاثر 

أي )فكــل هــذه اآلاثر دليــل علــى أن مــا يعطــاه أهــل احلاجــة مــن الزكــاة لــيس لــه وقــت ): بقولــه
ــا  -حمظــور علــى املســلمني أال يعــدوه إىل غــريه ( حــد بــل فيــه احملبــة  -وإن مل يكــن املعطــى غارم 

بــال حمــاابة، وال إيثــار هــوى، كرجــل رأى  يمــن املعطــوالعضــل، إذا كــان ذلــك علــى جهــة النظــر 
وهـو ذو مـال كثـري، وال منـزل هلـؤالء يـؤويهم  ،أهل بيـت مـن صـاحل املسـلمني أهـل فقـر ومسـكنة

ويسرت خلتهم، فاترتى من زكاة ماله مسكن ا يكنهم من كلب الشـتاء، وحـر الشـمس، أو كـانوا 
ـا عراة ال كسوة هلم، فكساهم ما يسرت عورهتم يف صالهت م ويقـيهم مـن احلـر والـربد، أو رأى مملوك 

عند مليك سوء قد اضطهده، وأساء ملكتـه، فاسـتنقذه مـن رقـه، أبن يشـرتيه فيعتقـه، أو مـر بـه 
هـذه . ابن سبيل بعيد الشقة، انئي الدار، قد انقط  به، فحمله إىل وطنه وأهلـه بكـراء أو تـراء

ثـــرية، ومل تســـمح نعـــس العاعـــل أن جيعلهـــا اخلـــالل ومـــا أتـــبهها، الـــيت ال تنـــال إال ابألمـــوال الك
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بلـــى، مث يكـــون إن تـــاء هللا ! انفلـــة، فيجعلهـــا مـــن زكـــاة مالـــه، أمـــا يكـــون هـــذا مـــؤداي  للعـــرض؟
 . (1)(حمسن ا

 :مستوى الئق للمعيشة
ومــن هنــا يتبــني لنــا أن اهلــدف مــن الزكــاة لــيس إعطــاء العقــري درمه ــا أو درمهــني، وإمنــا اهلــدف 

والئــق .. يشــة، الئــق بــه بوصــعه إنســاان  كرمــه هللا واســتخلعه يف األرضحتقيــق مســتوى الئــق للمع
ا ينتسب إىل دين العدل واإلحسان، وينتمي إىل خري أمة أخرجت للناس  .به بوصعه مسلم 

وأدىن ما يتحقق به هذا املستوى أن يتهيأ لـه ولعائلتـه طعـام وتـراب مالئـم، وكسـوة للشـتاء 
يف  كمـــا ســـيأي معصـــال    (احمللـــى)ذكـــره ابـــن حـــزم يف  وهـــذا مـــا. وللصـــيف، ومســـكن يليـــق حبالـــه
 .وذكره كثريون من العلماء (الروضة)ويف  (اجملموع)الباب الثامن، وذكره النووي يف 

: قال النـووي يف حتديـد الكعايـة الـيت تعمـل الزكـاة علـى حتقيقهـا، بـل إمتامهـا، لـذوى احلاجـة
سائر ما ال بد له منه، على ما يليـق حبالـه، املطعم وامللبس واملسكن، و .. املعترب: قال أصحابنا"

 .(2)"بغري إسراف وال إقتار، لنعس الشخص وملن هو يف نعقته
أن يتعلم أوالده من أحكام دينهم، وثقافة عصرهم، ما يزيل : ومما البد للمرء منه يف عصران

ـــاهتم ال ـــنهم علـــى أداء واجب ـــاة الكرميـــة، ويعي ـــة عـــنهم ظلمـــات اجلهـــل وييســـر هلـــم ســـبيل احلي ديني
 .والدنيوية

دفـ  اجلهـل عنـه؛ فإنـه مـوت : وقد مر بنا يف حبـث احلاجـات األصـلية للعـرد املسـلم أن منهـا
 .أديب، وهالك معنوي

وممـــا البـــد للمـــرء منـــه يف عصـــران أن ييســـر لـــه ســـبيل العـــالج إذا مـــرض هـــو أو أحـــد أفـــراد 
ويف . ليــد إىل التهلكــةعائلتــه، وال يــرتك للمــرض يعرتســه ويعتــك بــه، فهــذا قتــل للــنعس وإلقــاء اب

 .(1)"تداووا اي عباد هللا، فإن هللا مل يض  داء إال وض  له دواء": احلديث
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ا: وقال تعاىل  [.48: النساء] واالا ت اْقتُ ُلوا أانْ ُفساُكْم ِإنَّ اّللَّا كاانا ِبُكْم راِحيم 
 أخـاه أو تـرك وإذا تـرك املسـلم. (2)"املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسـلمه": ويف الصحيح

 .اجملتم  املسلم فرد ا منه، فريسة للمرض دون أن يعاجله، فقد أسلمه وخذله بال تك
ا  ا جامــد  والــذي ينبغــي االلتعــات إليــه أن مســتوى املعيشــة للشــخص ال ميكــن حتديــده حتديــد 
صـــارم ا، ألنـــه خيتلـــف ابخـــتالف العصـــور والبيئـــات، وابخـــتالف ثـــروة كـــل أمـــة ومقـــدار دخلهـــا 

 .القومي
رب تيء يكون كمالي ـا يف عصـر، أو بيئـة، يصـبح حاجي ـا، أو ضـروراي  يف عصـر آخـر، أو و 

 .بيئة أخرى
 :معونة دائمة منتظمة

ابلنظــر للعقــري واملســكني الــذي ال حيســن حرفــة وال  -إذا عرفنــا هــدف اإلســالم مــن الزكــاة 
كعايتـه ملـدة   وهو كعالة مستوى معيشـي مالئـم لـه ولعائلتـه، وأنـه يعطـى متـام -يقدر على عمل 

فلنضــــف إىل ذلــــك أن الزكــــاة ابلنســــبة هلــــذا الصــــنف مــــن .. ســــنة كاملــــة، ال لشــــهر أو تــــهرين
املســـتحقني معونـــة دائمـــة منتظمـــة، حـــى يـــزول العقـــر ابلغـــِن، ويـــزول العجـــز ابلقـــدرة، أو تـــزول 

. ولنتأمل يف هذه القصـة الواقعيـة الـيت حكاهـا لنـا أبـو عبيـد بسـنده.. البطالة ابلكسب، وهكذا
 :قال

: بينا عمر نصف النهار قائل يف ظل تجرة، وإذا أعرابية، فتومست الناس، فجاءته فقالت)
وإن أمــري املــؤمنني عمــر بــن اخلطــاب كــان بعــث دمحم بــن مســلمة . إين امــرأة مســكينة، وىل بنــون

 !!فلعلك يرمحك هللا أن تشع  لنا إليه. فلم يعطنا -تعِن جابي ا وموزع ا للصدقة  -ساعي ا 
 .أن ادع يل دمحم بن مسلمة( خادمه)فصاح بريفأ  :قال

 .إنه أجنح حلاجيت أن تقوم معي إليه: فقالت

                                                 

حسن : وقال، (4019)رتمذي ، وال(1955)، وأبو داود إسناده صحيح: وقال خمرجوه، (79252)أمحد رواه  (1)
 .عن أسامة بن تريكيف الطب،  ثالثتهم، (1212) صحيح، وابن ماجه

 .بن عمرا، عن (4590)، ومسلم يف الرب والصلة (4424)رواه البخاري يف املظامل  :متعق عليه (2)
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 .إنه سيععل إن تاء هللا: فقال
. فاسـتحيت املـرأة.. السالم عليكم اي أمـري املـؤمنني: فجاء فقال.. أجب: فجاءه يرفأ فقال

لك هللا عـــز وجـــل عـــن كيـــف أنـــت قائـــل إذا ســـأ. وهللا مـــا آلـــو أن أختـــار خيـــاركم: فقـــال عمـــر
فعمــل . إن هللا بعــث إلينــا نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص فصــدقناه واتبعنــاه: مث قــال عمــر.. فــدمعت عينــا دمحم! هــذه؟

مث اســتخلف . مبــا أمــره هللا بــه، فجعــل الصــدقة ألهلهــا مــن املســاكني حــى قبضــه هللا علــى ذلــك
آل أن أختــار خيــاركم، إن بعثتــك مث اســتخلعين فلــم . هللا أاب بكــر فعمــل بســنته حــى قبضــه هللا

مث دعا هلا جبمـل فأعطاهـا دقيق ـا . وما أدرى لعلى ال أبعثك.. فأد إليها صدقة العام، وعام أول
خذي هذا حى تلحقينا خبيرب، فـإان نريـدها، فأتتـه خبيـرب، فـدعا هلـا جبملـني آخـرين : وزيت ا، وقال

لمة، فقــد أمرتــه أن يعطيــك حقــك خــذي هــذا فــإن فيــه بالغ ــا حــى أيتــيكم دمحم بــن مســ: وقــال
 .(1)(للعام وعام أول

 عالم تدل هذه القصة أبحداثها وحوارها؟
 .إهنا تدل على مبادئ ومعان كثرية وسامية حق ا

 .تدل على مدى تعور احلاكم املسلم مبسئوليته عن كل فرد يعيش يف ظل حكم اإلسالم
 .، هتيئها هلم الدولة املسلمةوتدل على مدى تعور األفراد أنعسهم حبقهم يف عيشة الئقة

 .وتدل على أن الزكاة كانت الدعامة األوىل لبناء التكافل املعيشي يف اجملتم  املسلم
وتــدل علــى أهنــا كانــت معونــة منتظمــة مســتمرة، إذا مل تصــل لصــاحبها، فــإن مــن حقــه أن 

 .يتظلم ويشكو
 فقـد أعطـى املـرأة أوال  ، وتدل على أن السياسة العمرية الراتدة هي إعطـاء مـا يكعـي ويغـين

ابلدقيق والزيت، مث أحلقه جبملني آخرين، وجعل هذا كله عطاء مؤقت ا حـى يعطيهـا  حممال   مجال  
 .املاضي واحلاضر: دمحم بن مسلمة حقها عن العامني

على أن عمر هنع هللا يضر مل يكن يف ذلك مبتـدع ا، بـل كـان متبع ـا لسـنة  -بعد ذلك كله  -وتدل 
 . وخلليعته أىب بكر هنع هللا يضررسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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 الفصل الثاين
 العاملون عليها

 أو اجلهاز اإلداري واملايل للزكاة
 (العـــاملون عليهـــا)هـــم  -بعـــد العقـــراء واملســـاكني  -املصـــرف الثالـــث مـــن مصـــارف الزكـــاة 

وهنا ومـن خزنـة ويقصد هبم كل الذين يعملون يف اجلهاز اإلداري لشئون الزكـاة، مـن جبـاة حيصـل
وحراس حيعظوهنا، ومن كتبة وحاسبني يضـبطون واردهـا ومصـروفها، ومـن مـوزعني يعرقوهنـا علـى 

كــل هــؤالء جعــل هللا أجــورهم يف مــال الزكــاة، لــئال يؤخــذ مــن أرابب األمــوال ســواها، ... أهلهــا
 .وللتنبيه على أن تكون للزكاة حصيلة قائمة بذاهتا، ينعق منها على القائمني أبمرها

واهتمـــام القـــرآن هبـــذا الصـــنف ونصـــه عليـــه، وجعلـــه ضـــمن األصـــناف الثمانيـــة املســـتحقني 
هــذا كلــه دليــل علــى ... وجعــل ترتيبــه بعــد العقــراء واملســاكني وهــم أول املصــارف وأوالهــا ابلزكــاة

أن الزكـــاة يف اإلســـالم ليســـت وظيعـــة موكولـــة إىل العـــرد وحـــده، وإمنـــا هـــي وظيعـــة مـــن وظـــائف 
هـــا وتـــدبر أمرهـــا، وتعـــني هلـــا مـــن يعمـــل عليهـــا مـــن جـــاب وخـــازن وكاتـــب الدولـــة، تشـــرف علي

 (.1)إخل، وأن هلا حصيلة أو ميزانية خاصة يعطى منها رواتب الذين يعملون فيها.. وحاسب

 :واجب احلكومة إرسال اجلباة
أنـــه جيــب علـــى اإلمــام أن يبعـــث الســعاة ألخـــذ الزكــاة، ألن النـــيب : ومــن هنــا نـــص العقهــاء

ومـن ذلـك حـديث .  واخللعاء مـن بعـده كـانوا يبعثـون السـعاة، وهـذا أمـر مشـهور مسـتعيضملسو هيلع هللا ىلص
. (2)بعـــث عمـــر بـــن اخلطـــاب هنع هللا يضر علـــى الصـــدقة ،أن رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،أىب هريـــرة يف الصـــحيحني

. (3)قاتأنـه عليـه الصـالة والسـالم اسـتعمل ابـن اللتبيـة علـى الصـد: وفيهما عن سهل بـن سـعد
وألن يف النـــاس مـــن ميلـــك املـــال وال يعـــرف مـــا جيـــب عليـــه، . واألحاديـــث يف هـــذا البـــاب كثـــرية

 .(4)ومنهم من يعرف ويبخل فوجب أن يبعث من أيخذ
                                                 

 .من الباب القادم (عالقة الدولة ابلزكاة)فصل : انظر (1)
 .عن أيب هريرة، كالمها يف الزكاة، (7241)أبو داود ، و (891)سلم رواه م( (2
 .، عن أيب محيد الساعدي(7914)اإلمارة مسلم يف ، و (7500)البخاري يف اهلبة رواه  :متعق عليه (3)
 (.2/721) اجملموع للنووي (4)
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وقــت  -وهــى مــا ال يتعلــق ابحلــول  -ويبعــث اإلمــام أو انئبــه عمــال الزكــاة للــزروع والثمــار 
وأمـا املواتـي وغريهـا مـن األمـوال . واحلصـادوجوهبا، وهـو إدراكهـا، حبيـث يصـلهم وقـت اجلـذاذ 

الــيت يعتــرب فيهــا احلــول، فينبغــي للســاعي أن يعــني تــهر ا أيتــيهم فيــه، ويســتحب أن يكــون ذلــك 
 .(1)الشهر هو احملرم، صيع ا كان أو تتاء، ألنه أول السنة الشرعية

 :مهمة العاملي على الزكاة
تشعبة، كلهـا متصـل بتنظـيم أمـر الزكـاة، وهؤالء العاملون عليها هلم وظائف تى، وأعمال م

إبحصاء من جتب عليه وفيم جتب، ومقدار ما جيب، ومعرفة من جتب له، وكم عددهم، ومبلغ 
إىل غـري ذلـك مــن الشـئون الــيت حتتـاج إىل جهـاز كامــل مـن اخلــرباء ... حـاجتهم، وقـدر كعــايتهم

 .وأهل االختصاص ومن يعاوهنم
 إدارَتن للزكاة

جلهــاز يف عصــران احلاضــر إىل إدارتــني رئيســيتني، تتبــ  كــل إدارة منهمــا وميكــن تقســيم هــذا ا
 :فروع وأقسام
 .إدارة حتصيل الزكاة: األوىل
 .إدارة توزي  الزكاة: الثانية

                                                 

 .710صـ املصدر نعسه (1)
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 :إدارة حتصيل الزكاة واختصاصاِتا -1

ومهمــتهم تشــبه مــا يســمى عنــدان  ،(ضــرائيب)أمــا عمــل القــائمني علــى التحصــيل فهــو عمــل 
وأنــواع أمــواهلم، ( مــن جتــب علــيهم الزكــاة)فمــن وظيعــتهم إحصــاء املمــولني . (ائبمــأمور الضــر )

ومقــادير مــا جيــب علــيهم فيهــا، ورصــد ذلــك، ومجعــه مــن أهلــه، والقيــام علــى حعظــه بعــد مجعــه، 
واملعـــروض أن يكـــون هلـــا فـــروع يف خمتلـــف املراكـــز . حـــى تتســـلمه إدارة صـــرف الزكـــاة وتوزيعهـــا

 .واملناطق
ــــم ذه اإلدارة أوســــ  جمــــاال  بيــــد أن اختصــــاص هــــ ــــة فيمــــا أعل . مــــن إدارات الضــــرائب احلديث

أمـا  -من ذهب وفضـة  -تعمل يف جمال النقود وحدها  -كما تهدانها   -فإدارات الضرائب 
احلبـــوب والثمـــار واملاتـــية واملعـــدن : إدارة مجـــ  الزكـــاة فتشـــمل أنواع ـــا أخـــرى مـــن األمـــوال مثـــل

كمـا سنعصـل ذلـك .. هو مذهب أىب حنيعة ومـن وافقـهوميكن أخذ القيمة يف هذا كله، كما )
 (.يف الباب القادم

 :وميكن أن ينشأ لكل نوع من هذه األموال قسم خيتص به ويقوم بكافة تئونه
 .(%40)قسم للركاز واملعادن وهو ما جيب فيه اخلمس  (أ)
 .(%5)أو  (%70)وقسم للحبوب والثمار وهو ما جيب فيه العشر أو نصعه ( ب)
 .وهلا حساب خاص هبا ،قسم للماتية من إبل وبقر وغنمو ( جـ)
 .(%4.5)وهو ما جيب فيه رب  العشر  ،وقسم للنقود وأموال التجارة( د)

 :إدارة توزيع الزكاة واختصاصاِتا - 2
يف عصــران، وعليهــا  (الضــمان االجتمــاعي)وعمــل هــذه اإلدارة أقــرب مــا يكــون إىل هيئــات 

حقني للزكـــاة، وحصـــرهم والتأكـــد مـــن اســـتحقاقهم، ومقـــدار اختيـــار أفضـــل الطـــرق ملعرفـــة املســـت
ــــــا للعــــــدد والظــــــروف  حــــــاجتهم، ومبلــــــغ مــــــا يكعــــــيهم، ووضــــــ  األســــــس الســــــليمة لــــــذلك، وفق 

 .االجتماعية
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ينبغي لإلمـام والسـاعي وكـل مـن يعـوض إليـه أمـر تعريـق الصـدقات، أن : قال اإلمام النووي
اجــــاهتم حبيــــث يقــــ  العــــراغ مــــن مجــــ  يعتــــين بضــــبط املســــتحقني، ومعرفــــة أعــــدادهم، وأقــــدار ح

 . (1)الصدقات بعد معرفتهم أو معها، ليتعجل حقوقهم وليأمن هالك املال عنده
وهـــــذا دليـــــل علـــــى اهتمـــــام علمائنـــــا رمحهـــــم هللا بتنظـــــيم صـــــرف الزكـــــاة، والعنايـــــة القصـــــوى 

 .حى يصل إليهم حقهم يف أقرب وقت، بدون أن يطالبوا هم به. مبستحقيها
وميكـن أن تنقسـم هـذه اإلدارة إىل . ذه اإلدارة فـروع أيض ـا يف كـل منطقـةوجيب أن يكـون هلـ

 :عدة أقسام
قســـم للعقـــراء بســـبب العجـــز عـــن العمـــل، ويشـــمل الشـــيوخ اهلـــرمني واألرامـــل واليتـــامى  (أ)

 يالعاهــــات وذو  يواملكعــــوفني وذو  واملصــــابني يف أثنــــاء العمــــل، والعجــــزة مــــن املرضــــى والــــزمِن
نني البلهــاء وحنــوهم، علــى تــرط أن يتحقــق لــديهم عــدم غنــاهم مبــال الضــعف العقلــي مــن اجملــا
 .موروث أو غريه من املوارد

الــدخل القاصــر عــن كعــايتهم وهــم الــذين يكتســبون، ولكــن كســبهم ال  يوقســم لــذو ( ب)
وهـــم . يكعـــيهم، لقلـــة األجـــر، أو كثـــرة العيـــال أو ارتعـــاع األســـعار، أو غـــري ذلـــك مـــن األســـباب

 .(املساكني)قهاء الذين يسميهم بعض الع
. وقســم الغــارمني، ويشــمل أصــحاب الكــوارث، ومــن اســتدانوا ألنعســهم يف غــري حمــرم( جـــ)

 .كما يشمل الغارمني إلصالح ذات البني، وما يقاس عليه من ألوان الرب واخلدمة االجتماعية
أو  وقسم إلعانة املهاجرين واملشردين والالجئني السياسـيني الـذين فـروا مـن داير الكعـر (د)

ــــا الطــــالب املبعــــوثني إىل بــــالد أخــــرى يف خدمــــة اإلســــالم وهــــو مصــــرف  ابــــن )الطغيــــان، وأيض 
 .كما سيأي  (السبيل
وقســم هليئــات نشــر اإلســالم يف بــالد الكعــر، والــدعوة إليــه وإبــالغ رســالته إىل العــامل، ( هـــ)

وهــو  واســتعادة حكمــه يف أرضــه، وحتريــر بــالد اإلســالم مــن ســلطان الكعــار، وأحكــام الكعــر،
 .كما سنعصل ذلك يف موضعه  (يف سبيل هللا)مصرف 

                                                 

 (.4/111)الروضة : انظر (1)
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وحتديد ما ينعق على كل قسم من هذه األقسـام ونصـيبه مـن ميزانيـة الزكـاة خيضـ  الجتهـاد 
أوىل األمر، وتقدير أهل الشورى، وفق ا لدراسة إحصائية تاملة، وتبع ا ملـا متليـه مصـلحة اإلقلـيم 

إلســالم ابعتبــاره دعــوة عامليــة، ومصــلحة املســلمني الــذي جتمــ  منــه الزكــاة، مــ  رعايــة مصــلحة ا
 .وسنعصل ذلك يف العصل الثامن. بوصعهم أمة متميزة بني أمم األرض
 :التأكد من أهلية االستحقاق

وعلى كل قسم من هذه األقسام أن يعمل على التأكد من استحقاق الشخص ملا يصـرف 
ه عليهـا فقهاؤهـا مسـتنبطني هلـا أن نب ـوهنـاك قواعـد وتوجيهـات يف هـذا الشـ. إليه من مال الزكاة

و ســأذكر هنــا بعــض مــا قــالوه ابلنظــر الســتحقاق األصــناف وبعضــه قــد . مــن األحاديــث النبويــة
 :تقدم
يشرتط يف استحقاق سهم العقراء واملساكني أن ال يكون له مال أو كسب يقوم بتمـام   (أ)

 لكسوب الذي ال جيد عمال  وال يشرتط العجز عن أصل الكسب، فا. كعايته وكعاية من يعوله
 .والذي يكسب ما ال يكعيه حيل له أخذ متام كعايته. حتل له الزكاة، ألنه يف حكم العاجز

والعـامل أو األديـب . املعترب كسب يليق حباله ومروءته وأما ما ال يليق به فهو كاملعـدوم( ب)
لعقـراء واملسـاكني حـى أو غريمها ممن مل جتر عادته ابلتكسب ابلبدن، حيـل لـه األخـذ مـن سـهم ا

 .مناسب ا جيد عمال  
من قدر على الكسب ولكنه يطلب العلم، حبيث لو أقبل على الكسب النقط  عـن ( جـ)

والصحيح أن هذا فيمن يتأتى منه التحصيل، ويرجـى نعـ  املسـلمني . التحصيل حلت له الزكاة
ــا وأمــا مــن ال يتــأتى منــه وكــان قــادر ا علــى الكســب، فــال حيــل لــه . بعلمــه األخــذ وإن كــان مقيم 

 .ابملدرسة
وإذا كــان لــه عقــار يــنقص دخلــه عــن كعايتــه فهــو فقــري أو مســكني، فيعطــى مــن الزكــاة  (د)

متــام كعايتــه وال يكلــف بيعــه، وكــذلك املشــتغل ابلعلــم ال يكلــف بيــ  كتبــه، ألنــه حمتــاج إليهــا، 
 .خبالف غريه

 ببينـة؛ ألنـه ثبـت غنـاه فـال تقبـل إذا عرف لرجل مال، وادعى أنه افتقر مل يقبل منه إال( هـ)
 .دعوى العقر إال ببينة، كما لو وجب عليه دين آدمي وعرف له مال فادعى االعسار
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أما إذا مل يعرف له مـال وادعـى العقـر أو املسـكنة، فيقبـل قولـه بـال خـالف، ألن العقـر  (و)
 .أمر خعي تعسر إقامة البينة عليه

ظـــاهره عـــدم الكســـب كشـــيخ هـــرم أو تـــاب إذا ادعـــى أنـــه ال كســـب لـــه، فـــإن كـــان  (ز)
 .ضعيف البنية أو حنوها، قبل قوله بغري ميني بال خالف، ألن األصل والظاهر عدم الكسب

ا قواي  مل يكلف البينة، بل يقبل قوله  ولكن هل يطلب منه اليمني؟. ومن كان تااب  جلد 
محـــد وأبـــو داود ال يطلـــب منـــه ميـــني، ملـــا روى اإلمـــام أ: أصـــحهما: قـــوالن، عنـــد الشـــافعية

: والنسائي أن رجلني سأال النيب ملسو هيلع هللا ىلص الصدقة، فرف  فيهما البصر وخعضـه فرآمهـا جلـدين، فقـال
 .(1)"مكتسب يإن تئتما أعطيتكما، وال حظ فيها لغِن وال لقو "

ـا ملـن مبا ذكر به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا ير اجللد القو وينبغي ملن يوزع الزكاة أن يذك    لرجلني، تعليم 
 .جهل، وتنبيه ا ملن غعل

وطلــب أن يعطــى كعايتــه وكعــايتهم، مل يقبــل  لــو ادعــى العقــري أو املســكني أن لــه عيــاال   (ح)
 .قوله يف العيال إال ببينة، ألن األصل عدم العيال، وإقامة البينة على ذلك متيسرة

 .إذا ادعى أنه غارم مل يقبل قوله إال ببينة (ط)
ــــــدعوى واإلنكــــــار البي (ي) ــــــرب فيهــــــا مســــــاع القاضــــــي وتقــــــدم ال ــــــة يف هــــــذه الصــــــور ال يعت ن

واتـتهار احلـال بـني النـاس . واالستشهاد، بل املراد إخبار عدلني بتصديق الشخص فيما يدعيـه
لـو أخـرب عـن احلـال واحـد : قائم مقام البينة، حلصول العلم به، أو غلبة الظن حـى قـال بعضـهم

 . (2)ىيعتمد كع
رجــل أصــابته فاقــة حــى يقــول ثالثــة : "بعــض األحاديــث فــيمن حيــل لــه املســألة وقــد جــاء يف

ذلك إمنا هو فيمن كـان لـه : قال اخلطايب. (3)"قد أصابت فالان  فاقة: احلجا من قومه يمن ذو 
ملك اثبت وعرف له يسار ظاهر، فادعى تلف ماله، من لص طرقه، أو خيانة ممن أودعـه، أو 

ووقعـت  ،فـإذا كـان ذلـك. يبـني هلـا أثـر ظـاهر يف املشـاهدة والعيـان حنو ذلك من األمور الـيت ال
                                                 

 ـسبق صخرجيه ص( 1)
 .وما بعدها (2/798) ا هذه األحكام من اجملموع للنووينقلن (2)
 .صـ سبق صخرجيه( 3)
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يف أمــــره الريبــــة يف النعــــوس مل يعــــط تــــيئ ا مــــن الصــــدقة إال بعــــد اســــترباء حالــــه، والكشــــف عنــــه 
 يحـى يقـول ثالثـة مـن ذو : "وذلك معِن قولـه. ابملسألة من أهل االختصاص به واملعرفة بشأنه

ا هلــذا املعــِن، أي ال يكونــوا مــن أهــل الغبــاوة " احلجــا"إخل، واتــرتاطه .." احلجــا مــن قومــه أتكيــد 
ولــيس هــذا مــن ابب الشــهادة ولكــن مــن . والغعلــة، ممــن خيعــي علــيهم بــواطن األمــور ومعانيهــا

إنـه صـادق : فإذا قال نعـر مـن قومـه أو جريانـه أو مـن ذوى اخلـربة بشـأنه.. ابب التبني والتعرف
 :لعاملي ِف الزكاةشروط ا. (1)فيما يدعيه أعطى من الصدقة

 :يشرتط يف العامل على الزكاة أمور
ألهنـا واليـة علـى املسـلمني فيشـرتط فيهـا اإلسـالم كسـائر الـوالايت، : أن يكون مسـلم ا -7

وعـن أمحـد روايـة . ويستثِن من ذلك األعمال الـيت ال تتعلـق ابجلبايـة والتوزيـ  كاحلـارس والسـائق
فيـــدخل فيـــه الكـــافر  ،(العـــاملني عليهـــا): م لعـــظجـــوز فيهـــا أن يكـــون العامـــل غـــري مســـلم لعمـــو 

 .(2)واملسلم، وألن ما أيخذه على العمالة أجرة عمله، فال مان  من أخذه كسائر اإلجارات
 .ولكن األوىل أال يستعمل على هذه العريضة اإلسالمية إال مسلم. وهو تسامح كرمي
وألنـه واليـة . م كالشـهادةألنـه عمـل يشـرتط لـه األمانـة، فاتـرتط لـه اإلسـال: قال ابن قدامـة

على املسلمني، فلـم جيـز أن يتوالهـا الكـافر كسـائر الـوالايت، وألن مـن لـيس مـن أهـل الزكـاة ال 
ال أتمتنــوهم وقــد : )وألن الكــافر لــيس أبمــني، وهلــذا قــال عمــر. جيــوز أن يتــوىل العمالــة كــاحلريب

بــة نصــراني ا، فالزكــاة الــيت هــي وقــد أنكــر عمــر علــى أىب موســى توليتــه الكتا. (3)(خــوهنم هللا تعــاىل
 .هـا (4)ركن اإلسالم أوىل

 .أي ابلغ ا عاقال.. أن يكون مكلع ا -4

                                                 

 (.4/419) معامل السنن للخطايب (1)
 (.8/694)املغين  (2)
 .عن عياض األتعري ،(4210)ين يف إرواء الغليل األلباصححه و  ،(70/772)آداب القاضي البيهقي يف رواه ( 3)
 .مطبعة اإلمام ،(2/220) املغين (4)
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ألنـــه مـــؤمتن علـــى أمـــوال املســـلمني، فـــال جيـــوز أن يكـــون فاســـق ا خائن ـــا، فمثلـــه ال :أمين ـــا -1
ـــا للهـــوى، أو خضـــوع ا  يـــؤمن حيعـــه علـــى أصـــحاب األمـــوال، أو هتاونـــه يف حقـــوق العقـــراء تبع 

 .عةللمنع
ـــا أبحكـــام الزكـــاة، إن كـــان ممـــن  :العلـــم أبحكـــام الزكـــاة -2

 
ـــا أن يكـــون عامل واتـــرتطوا أيض 

بذلك، مل تكن له كعاية لعمله وكان خطـؤه أكثـر  يعوض إليه عموم األمر؛ ألنه إذا كان جاهال  
 .(1)من صوابه

يعـرض مـن ألنه حيتاج إىل معرفة مـا يؤخـذ ومـا ال يؤخـذ، وحيتـاج إىل االجتهـاد اجلزئـي فيمـا 
 .مسائل الزكاة وأحكامها

وأمــا إذا كــان عملــه جزئي ــا حمــدد ا بــدائرة معينــة مهمتــه أن ينعــذها فــال يشــرتط علمــه إال مبــا  
 .كلف به
 .للقيام به، قادر ا على أعبائه أن يكون كافي ا لعمله، أهال  :الكعاية للعمل -5

ي ْ را ما ِن : كعايـة فيـهفإن األمانة وحدها ال تكعي ما مل يصحبها القوة على العمل وال ِإنَّ خا
اْجعاْل ِِن : ولذا قال يوسف عليه السالم للملـك[. 42: القصص] اْستاْأجاْرتا اْلقاِويُّ اأْلاِميُ 

ِ  عاِل  يم   ِف  ي فــاحلعظ يعــين األمانــة، والعلــم يعــين [. 55: يوســف] عالا  ى خا  زااِئِن اأْلاْرِض ِإين ِ حا
 .جحومها أساس كل عمل ان. الكعاية واخلربة

 هل جيوز تولية ذوى القرىب؟ -2
واتــرتط األكثــرون أال يكــون مــن ذوى القــرىب للنــيب ملسو هيلع هللا ىلص وهــم بنــو هاتــم، ألن العضــل بــن 

اي رسـول هللا، : قال أحدمها. العباس، واملطلب بن ربيعة سأال النيب ملسو هيلع هللا ىلص العمالة على الصدقات
فنصيب ما يصيب الناس من املنععة ونؤدي إليك ما يؤدى جئناك لتؤمران على هذه الصدقات 

رواه أمحـــد  ".إن الصـــدقة ال تنبغـــي حملمـــد وال آلل دمحم، إمنـــا هـــي أوســـاخ النـــاس": فقـــال. النـــاس
 . (2)"ال حتل حملمد وال آلل دمحم": ومسلم، ويف لعظ هلما

                                                 

 .(4/711) ، وترح غاية املنتهى(2/721) اجملموع للنووي :انظر (1)
 .صــ  واحلديث سبق صخرجيه ،احلليب، طب  (2/715) انظر نيل األوطار (2)
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لالنتعـاع منهـا، واحلديث تنعري آللـه عليـه الصـالة والسـالم مـن التطلـ  إىل أمـوال الصـدقات 
والكـالم مـن ابب التشـبيه فإهنـا ملـا كانـت  ،(نصيب منها ما يصيب الناس من املنععـة): لقوهلما
يِهْم ِِبا  ا: كمــا قــال تعــاىل  ،ألمــوال النــاس ونعوســهم تطهــرة [. 701 :التوبـــة] ُتطاهِ   ُرُهْم واتُ   زاكِ 

 .مسيت أوساخ ا
ـا يف تـريعة هللا، والنـيب إن مال الزكاة مال عام، فـأي إصـابة منـه بغـري حـق، ت عتـرب إمثـ ا عظيم 

أبقاربـه يف التنـزه عـن هـذا املـال، حـى حيـذر النـاس مـن التخـوض فيـه،  ملسو هيلع هللا ىلص يريد أن يضرب مـثال  
 .والطم  يف التزيد منه

وقـد جــوز الناصـر مــن أهـل البيــت توظيــف بـِن هاتــم يف العمالـة وإعطــائهم مـن الزكــاة وهــو 
وجيـوز أن يتقلـدها مـن : قال القاضي أبو يعلى يف الوالية علـى الصـدقات. قول للشافعي وأمحد

حتـرم عليــه الصــدقات مــن ذوى القــرىب والعبيــد ويكـون رزقــه منهــا، ألن مــا أيخــذه أجــرة ال زكــاة، 
وال تـدف  الصـدقة لبـِن هاتـم وال لكـافر وال لعبـد، ) :وقد قـال اخلرقـي. وهلذا يتقدر بقدر عمله
 . (1)(املني عليها، فيعطون حبق ما عملواإال أن يكونوا من الع

 .وكأهنم جعلوا احلديث للتنعري والتنزيه عن التطل  ملثل هذا العمل ال للتحرمي
ومن رأى احلديث املذكور يدل علـى التحـرمي، فـذلك يف تـأن أخـذ أجـر العمالـة مـن الزكـاة 

غريهـــا فهـــو جـــائز  عليهـــا، وأيخـــذوا أجـــرهم مـــن ابلنســـبة لـــذوي القـــرىب، أمـــا أن يكونـــوا عمـــاال  
 . (2)على الزكاة من بِن العباس هنع هللا يضر عماال   يوقد وظف عل. ابإلمجاع
هــل تشــرتط الذكورة؟واتــرتط بعضــهم أن يكــون العامــل ذكــر ا، ومل جيــوزوا اتــتغال املــرأة  -1

لـن يعلـح ": ابلعمالة، ألهنا والية على الصدقات، وال دليل على ذلك إال أن حيتجـوا بقولـه ملسو هيلع هللا ىلص
ولكـن هـذا إمنـا يكـون يف الواليـة العامـة الـيت تكـون فيهـا املـرأة صـاحبة . (3)"قوم ولوا أمرهم امـرأة

فــال تــدخل يف دائــرة هــذا احلــديث  -ومنهــا العمالــة علــى الزكــاة  -أمــا الوظــائف . األمــر والنهــى
 .الشريف

                                                 

 (2/729) اجملموع للنووي :وانظر ،88صـ األحكام السلطانية للقاضي أىب يعلى (1)
 (.2/715) نيل األوطار (2)
 .عن أىب بكرة ،(2245)رواه البخاري يف املغازي ( 3)
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وتـركهم ذلـك قـدمي ا وحـديث ا ومنهم من استدل أبنه مل ينقل أن امرأة وليت عمالة زكـاة البتـة، 
 .يدل على عدم جوازه

وهـــذا لـــيس بـــدليل، فقـــد كانـــت ظـــروف املـــرأة االقتصـــادية واالجتماعيـــة يف تلـــك العهـــود ال 
 .ما ال يدل على حرمته وترك الناس عمال  . تؤهلها ملثل هذا العمل

ها ا: إن ظـاهر قولـه تعـاىل: وبعضهم قـال ال يشـملها، ألن  [.20: التوبـة] وااْلعا اِمِليا عالاي ْ
ولـــو صـــح ذلـــك المتنـــ  إدخـــال املـــرأة يف العقـــراء والغـــارمني وابـــن  ،(1)مجـــ  للـــذكور (العـــاملني)

وهــذا خــالف لإلمجــاع، ألن املــرأة تبــ  للرجــل يف ذلــك كلــه، وإن  . الســبيل؛ ألهنــا مجيع ــا للــذكور
أة مــــن واحلــــق أنــــه لــــيس يف املســــألة دليــــل خــــاص مينــــ  املــــر . كــــان اخلطــــاب أو الصــــيغة للمــــذكر

ولكــن القواعــد العامــة الــيت توجــب علــى املــرأة االحتشــام والبعــد . االتــتغال ابلعمالــة علــى الزكــاة
إال يف . عن مزامحة الرجال واالختالط هبـم لغـري حاجـة، جيعـل الرجـل أوىل هبـذا العمـل مـن املـرأة

وحنو ذلك، نطاق حمدود، كأن تستخدم املرأة إليصال الزكاة إىل األرامل والعاجزات من النساء 
ممـا تكـون املـرأة فيـه أقـدر وأنعــ  مـن الرجـل، أو علـى األقـل مثلــه يف الكعايـة لـه، وهـو أمـر يقــدر 

 .بقدره، وال يضيق به الشرع الرحيب
ا، ورد ذلـك غـريهم مبـا رواه أمحـد والبخـاري -9 أن  ،واترتط بعضهم أن يكون حـر ا ال عبـد 

 .(2)"عوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبةامسعوا وأطي": رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
 . (3)وألنه حيصل منه املقصود فأتبه احلر

 كم يعطى العامل؟
. العامــل موظــف، فالواجــب أن يعطــى مــا يكــافئ وظيعتــه مــن أجــر، دون وكــس وال تــطط

 أن العاملني عليها يعطون مـن الزكـاة يف حـدود الـثمن، وهـو مبـِن علـى: وقد روى عن الشافعي
 .رأيه يف التسوية بني األصناف الثمانية، فإن كان أجرهم أكثر من الثمن أعطوا من غري الزكاة

                                                 

 (.4/711) ترح غاية املنتهى: انظر (1)
 .، عن أنس(281)األذان البخاري يف رواه ( 2)
 (.4/719:)ترح غاية املنتهى (3)
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كــل مــا يســتحقونه، وإن كــان   -كمــا نــص القــرآن   -ويــرى اجلمهــور أهنــم يعطــون مــن الزكــاة 
علــى أن رأى الشــافعي هنــا رأى وجيــه، ملــا فيــه مــن . أكثــر مــن الــثمن، وهــو روايــة عــن الشــافعي

العقـراء واملسـتحقني، وهـو يتعـق مـ  االجتـاه احلـديث يف الضـرائب، الـذي ينـادى  رعاية مصـلحة
ويعطـى العامـل ولـو كـان غني ـا، ألنـه إمنـا أيخـذ أجـر ا علـى . بوجوب االقتصـاد يف نعقـات اجلبايـة
ـــه قـــال ،وقـــد روى أبـــو داود. عمـــل أداه، ال معونـــة حلاجـــة أصـــابته ال حتـــل ": عـــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص أن

لغـــاز يف ســـبيل هللا، أو لعامـــل عليهـــا، أو لغـــارم، أو لرجـــل اتـــرتاها : دقة لغـــِن، إال خلمســـةالصـــ
 .(1)"مباله، أو لرجل كان له جار مسكني فتصدق على املسكني، فأهداها املسكني للغِن

 :تشديد الرسول ِف احلرص على أموال الزكاة
عليـه أن جيمعهـا مـن حيـث أمـر، إذا كان العامل علـى الزكـاة موظع ـا أمين ـا مـن قبـل الدولـة، ف

 ويضعها حيث أمر، وال جيوز له أن يستغل تيئ ا من مال الزكاة لنعسه، أو يكتم مما مجعـه قلـيال  
وقـــد جـــاءت يف ذلـــك . فهـــذا مـــال عـــام ال جيـــوز الطمـــ  فيـــه واألخـــذ منـــه بغـــري حـــق. أو كثـــري ا

ابلعـــذاب  أحاديـــث تطـــري القلـــوب مـــن هـــول وعيـــدها، وتنـــذر كـــل طـــام  فيمـــا لـــيس مـــن حقـــه
 .الشديد

مـن اسـتعملناه مـنكم علـى عمــل ": مسعـت رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: عـن عـدى بـن عمـرية قـال
فقــام  .(2)"أيي بــه يــوم القيامــة - خيانــة – فمــا فوقــه كــان غلــوال   - إبــرة خــيط -فكتمنــا خميط ــا 

: قــال. عملــك ل عــيناي رســول هللا، اقبــ: إليــه رجــل أســود مــن األنصــار، كــأين أنظــر إليــه فقــال
مــن اســتعملناه مــنكم علــى : وأان أقــول اآلن": قــال. مسعتــك تقــول كــذا وكــذا: قــال ".ومالــك؟"

 . (3)"عمل فليجيء بقليله وكثريه فما أوتى منه أخذ، وما هنى عنه انتهى
لــك، أف ــا أف ــا ": فقــال - وفيــه املقــابر -وعــن أىب رافــ  أنــه كــان مــ  النــيب ملسو هيلع هللا ىلص مــار ا ابلبقيــ  

مالــك؟ ": قــال. فكــرب ذلــك يف ذرعــي، فاســتأخرت، وظننــت أنــه يريــدين: قــال أبــو رافــ . "لــك
؟ قــال: فقلــت. "امــش : قــال .أف ــا لــك: قلــت .أفعــت يب: قلــت ".ومــا لــك؟": أأحــدثت حــداث 

                                                 

وقال األلباين يف صحيح أيب ، كالمها يف الزكاة، وصححه، (8/966)واحلاكم ، (8639)رواه أبو داود  (1)
 .عن عطاء بن يسار عن أىب سعيد اخلدري، ندا  إسناده صحيح مرسال  ومس(: 8449)داود 

َا َغل  يـَْوَم اْلق َياَمة  : إتارة إىل قوله تعاىل( 2)  [.727: آل عمران] َوَمْن يـَْغُلْل أَيْت  مب 
 (.1597)، وأبو داود يف األقضية (7911)رواه مسلم يف اإلمارة ( 3)
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 - كســاء مــن صــوف خمطــط -منــرة  ولكــن هــذا فــالن بعثتــه ســاعي ا علــى بــِن فــالن، فغــل   ،ال"
 . (1)"النار فدرع على مثلها من

اي أاب الوليــد، اتــق ": أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعثــه علــى الصــدقة فقــال ،وعــن عبــادة بــن الصــامت
اي : ، قـال(2)"يوم القيامة ببعري حتملـه لـه رغـاء، أو بقـرة هلـا خـوار، أو تـاة هلـا ثغـاء ال أتت ،هللا

فـو الـذي بعثـك ابحلـق ال : قـال". إي والـذي نعسـي بيـده: "رسول هللا، إن ذلك لكذلك؟ قال
ا  .(3)أعمل لك على تيء أبد 
ا عـن مظنـة  -وهو من هو يف املسلمني  -وإمنا أعلن ذلك عبادة  طلب ـا لسـالمة دينـه، وبعـد 

 .اخلطر، وخشية من ترر الوعيد أن يتطاير إليه وهو ال يشعر
 :اِلداَي للموظفي رشوة

ولـو كـان إبـرة خـيط اتفهـة  -هـا تـيئ ا كما ال جيوز للموظف العامل على الزكاة أن يكتم من
فــال جيــوز لــه أن يقبــل لنعســه مــن أرابب األمــوال عطــاء يعطونــه إايه، فإنــه رتــوة، ولــو أخــذه  -

، إنه أيخذ أجرته وكعايته من الدولة، فال حيـل لـه أن يزيـد عليهـا تـيئ ا مـن دافعـي (اهلدية)ابسم 
ىل التهــاون مــ  األغنيــاء علــى حســاب الزكــاة، فإنــه أكــل ألمــوال النــاس ابلباطــل، وهــو ذريعــة إ

ومـن وضـ  نعسـه مواضـ  الـتهم فـال . خذ للتهمةوأقل ما فيه أن يعرض اآل. العقراء واملستحقني
 .يلومن من أساء به الظن

علـى  (ابـن اللتيبـة)من األزد يقال له  استعمل النيب ملسو هيلع هللا ىلص رجال  : عن أىب محيد الساعدي قال
فقـام رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فحمـد هللا وأثـِن : قـال. إيل يوهذا أهد. هذا لكم :الصدقة فلما قدم قال

: فيــأي فيقــول. أمــا بعــد، فــإين أســتعمل الرجــل مــنكم علــى العمــل ممــا والين هللا: )مث قــال. عليــه
هـــذا لكـــم وهـــذا هديـــة أهـــديت يل أفـــال جلـــس يف بيـــت أبيـــه وأمـــه حـــى أتتيـــه هديتـــه إن كـــان 

فــال أعــرفن . ال أيخــذ أحــد مــنكم تــيئ ا بغــري حقــه إال لقــي هللا حيملــه يــوم القيامــة وهللا! صــادق ا؟

                                                 

والبيهقي ، (924)، والنسائي يف اإلمامة لة حال منبوذإسناده ضعيف جلها: وقال خمرجوه، (41784)أمحد رواه  (1)
 (.924)النسائي وضعيف األلباين يف صحيح  ه، وحسن(4111)وابن خزمية يف الزكاة ، (2042)يف الشعب 

 .صوت الغنم: والثغاء. صوت البقر: صوت البعري، واخلوار: الرغاء( 2)
 (.88)صحيح اجلام  ه األلباين يف صححو الزكاة  يفكالمها ،  (2/421)البيهقي ، و (7/88) رواه الشافعي (3)
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ا منكم لقي هللا حيمل بعري ا له رغاء، أو بقـرة هلـا خـوار، أو تـاة تيعـر  مث رفـ  يديـه ( تصـيح)أحد 
 (.1)(اللهم هل بلغت: حى رئي بياض إبطيه، يقول

                                                 

 . صـ سبق صخرجيه (1)
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 :(الرفق ابملمولي)توجيهات نبوية للجباة 

اجلباة واملصدقني ابلرفق واالعتدال، وكان خيتارهم مـن خـرية أصـحابه، ويف  يملسو هيلع هللا ىلص يوصكان 
: ومعــِن خرصــها. زكــاة الــزروع والثمــار كــان يبعــث مــن أصــحابه مــن خيــرص الثمــار علــى أهلهــا

 -ل أمـن اخليانـة مـن رب املـا -كما قال ابن عبد الرب   -وفائدة اخلرص . تقديرها تقدير ا تقريبي ا
وضبط حـق العقـراء ومطالبـة املصـدق  -ولذلك جيب عليه البينة يف دعوى النقص بعد اخلرص 

 .إخل... بقدر ما خرصه
: وقــال هلــم أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وىل علــى خــرص الثمــار عمــاال  : وقــد ذكــران يف خــرص الثمــار

 .(1)(بةاخلرص فإن يف املال الوصية والعرية والواطئة والنائ يف خععوا)
: والواطئـة. مـا يعـرى للصـالت يف احليـاة: والعريـة. هبا أرابهبـا بعـد الوفـاة يما يوص: فالوصية

وهذا . ما ينوب الثمار من اجلوائح: والنائبة. مسوا واطئة لوطئهم األرض.. ما أتكله السابلة منه
ولني، وأن يـــذكروا أن يف املـــال تنبيـــه بصـــري مـــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص للجبـــاة أن يراعـــوا جانـــب الرفـــق ابملمـــ

مطالـــب أخـــر ال يســـ  اإلنســـان أن يغعلهـــا، مطالـــب يعرضـــها اإلنســـان علـــى نعســـه كالوصـــية، 
 .أو تعرضها عليه طبيعة احلياة كالواطئة والنائبة. والعرية

 :الدعاء ألصحاب األموال
أن : ومـــن اجلوانـــب الروحيـــة الـــيت متيـــزت هبـــا فريضـــة الزكـــاة عـــن الضـــرائب واملكـــوس األخـــرى

املمول يدفعها عن طيب نعس سائال هللا أن يتقبلها منـه، وأن اجلـايب الـذي أيخـذها منـه مـأمور 
يِهْم ِِبا   ا : أن يــدعو لــه بــنص كتــاب هللا الــذي يقــول قاة  ُتطاهِ   ُرُهْم واتُ   زاكِ  ُخ  ْذ ِم  ْن أاْم  وااِلِِْم صا  دا

ُمْ  تاكا ساكان  ِلا  [.701: التوبة] واصالِ  عالاْيِهْم ِإنَّ صاالا
اللهـم صـل : )أن أابه جـاء إىل رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بصـدقة مالـه فقـال: عن عبـد هللا بـن أىب أويف

 .(2)(على آل أىب أويف
 هل يقاس املشتغلون ِبصلحة املسلمي على العاملي ِف الزكاة؟

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ( 1)
 .صـ سبق صخرجيه( 2)
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هـــا أجازو . ذكـــر ابـــن رتـــد أن العقهـــاء الـــذين أجـــازوا الزكـــاة للعامـــل عليهـــا وإن كـــان غني ـــا
 . (1)للقضاة ومن يف معناهم ممن املنععة هبم عامة للمسلمني

أن الزكـاة تعطـى لعامـل عليهـا ومـن كـان مبعنـاه  : وترحه يف فقه اإلابضـية (النيل)ويف كتاب 
كقاض ووال ومعت وحنوهم ممن اتتغل أبمر الناس، قياس ا على العامل، فيعطون بقـدر عنـائهم 

انوا أغنيــاء، ألهنــم مكعوفــون أبمــر املســلمني عــن الســعي وتــغلهم ومنععــتهم يف اإلســالم، وإن كــ
 . (2)ألنعسهم

لكن عامة العقهاء يرون إعطاء هؤالء من موارد الدولة األخرى من العيء واخلـراج وحنومهـا، 
ورآه يشـــمل كـــل قربـــة أو مصـــلحة، كمـــا  (ســـبيل هللا)ال مـــن الزكـــاة إال مـــن توســـ  يف مصـــرف 

 .سيأي يف العصل السادس

                                                 

 .احلليب ، طب (7/412: بداية اجملتهد (1)
 (.4/712) النيل وترحه (2)
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 الثالفصل الث
 املؤلَّفة قلوِبم

كــف تــرهم بأو . وهــم الــذين يــراد أتليــف قلــوهبم ابالســتمالة إىل اإلســالم أو التثبيــت عليــه
 .عن املسلمني، أو رجاء نععهم يف الدفاع عنهم، أو نصرهم على عدو هلم، أو حنو ذلك

 :داللة هذا املصرف
ن الزكـاة يف اإلسـالم وهذا املصرف أيض ا يدلنا بوضوح على ما أكدانه يف غـري موضـ  مـن أ

فــإن هــذا الصــنف مــن مصــارف . وال عبــادة جمــردة موكولــة إىل األفــراد. ليســت إحســاان  تخصــي ا
وإمنـا هـو مـن تـأن رئـيس الدولـة أو مـن ينيبـه . الزكاة ليس مما يوكـل إىل األفـراد يف العـادة الغالبـة

 .عنه، أو أهل احلل والعقد يف األمة
احلاجــة إىل أتليــف القلــوب أو نعيهــا، وحتديــد صــعات فهــؤالء هــم الــذين يســتطيعون إثبــات 

 .من يؤلعون ومدى ما يبذل هلم وفق مصلحة اإلسالم وحاجة املسلمني
 :أقسام املؤلفة قلوِبم

 :واملؤلعة قلوهبم أقسام ما بني كعار ومسلمني
فمنهم من يرجى بعطيته إسالمه أو إسالم قومه وعشريته كصعوان بن أمية الذي وهب  (أ)
وأمهله أربعة أتهر لينظر يف أمره بطلبه، وكان غائب ـا فحضـر . ملسو هيلع هللا ىلص له األمان يوم فتح مكةالنيب 

وتهد م  املسلمني غزوة حنني قبل أن يسلم، وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص استعار سالحه منه ملـا خـرج إىل 
هـذا عطـاء مـن ال خيشـى : لة كانت يف واد، فقـالكثرية حمم  ، وقد أعطاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص إبال  (1)حنني
 .العقر

وهللا لقد أعطاين النيب صـلى : )وروى مسلم والرتمذي من طريق سعيد بن املسيب عنه قال
وقــد  ،(2)(هللا عليــه وســلم وإنــه ألبغــض النــاس إيل، فمــا زال يعطيــين حــى إنــه ألحــب النــاس إيل

 .أسلم وحسن إسالمه

                                                 

 .، عن صعوان بن أمية(1524)حسن ، وأبو داود يف اإلجارة : وقال خمرجوه، (41212)أمحد رواه  (1)
 .عن صعوان بن أمية، (222)لرتمذي يف الزكاة ، و (75102)أمحد ، و (4171)رواه مسلم يف العضائل  (2)
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أن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل يكـن يسـئل  ،عـن أنـس ،إبسناد صـحيح ومن هذا القسم ما رواه أمحد
فــأاته رجــل فســأله، فــأمر لــه بشــاء كثــرية، بــني جبلــني مــن : تــيئ ا علــى اإلســالم إال أعطــاه، قــال

ا يعطـــ: فرجـــ  إىل قومـــه فقـــال: قـــال. تـــاء الصـــدقة عطـــاء مـــن ال  ياي قـــوم أســـلموا، فـــإن حممـــد 
 . (1)خيشى العاقة

من خيشى تـره ويرجـى إبعطائـه كـف تـره وتـر غـريه معـه، كمـا جـاء عـن ابـن ومنهم  (ب)
هــذا : عبـاس أن قوم ـا كـانوا أيتـون النـيب ملسو هيلع هللا ىلص فـإن أعطــاهم مـن الصـدقات مـدحوا اإلسـالم وقـالوا

 . (2)دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا
 .بات على اإلسالمومنهم من دخل حديث ا يف اإلسالم، فيعطى إعانة له على الث( جـ)

وإن كـان : قيـل. مـن أسـلم مـن يهـودي أو نصـراين: فقـال (املؤلعـة قلـوهبم)سئل الزهـري عـن 
وإن كان غني ا: غني ا؟ قال

(3) . 
 . (4)هم الذين يدخلون يف اإلسالم: وكذلك قال احلسن

وذلـــك أن الـــداخل حـــديث ا يف اإلســـالم قـــد هجـــر دينـــه القـــدمي، وضـــحى مبـــا لـــه عنـــد أبويـــه 
، وكثري ا ما حيارب من عشريته، ويهدد يف رزقه، وال تك أن هـذا الـذي ابع نعسـه وتـرك وأسرته

 .دنياه هلل تعاىل جدير ابلتشجي  والتثبيت واملعونة
ومـــنهم قـــوم مـــن ســـادات املســـلمني وزعمـــائهم هلـــم نظـــراء مـــن الكعـــار إذا أعطـــوا رجـــي  (د)

 . (5)بن حامت والزبرقان بن بدر ي لعدإسالم نظرائهم، واستشهدوا له إبعطاء أىب بكر هنع هللا يضر
 .م  حسن إسالمهما ملكانتهما يف أقوامهما

ومــنهم زعمــاء ضــععاء اإلميــان مــن املســلمني، مطــاعون يف أقــوامهم، ويرجــى إبعطــائهم ( هـــ)
ة تثبيــتهم، وقــوة إميــاهنم ومناصــحتهم يف اجلهــاد وغــريه، كالــذين أعطــاهم النــيب ملسو هيلع هللا ىلص العطــااي الــوافر 

                                                 

 .، عن أنس(74057)أمحد ، و (4174)رواه مسلم يف العضائل  (1)
 (.72/171)الطربي تعسري  (2)
 (.70921)رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة  (3)
 (.70922)املصدر السابق  (4)
 .الطبعة الثانية -( 511 - 70/512) رتعسري املنا (5)
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من غنائم هوازن، وهم بعض الطلقاء من أهل مكـة الـذين أسـلموا، فكـان مـنهم املنـافق، ومـنهم 
 . (1)ضعيف اإلميان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسالمهم

ومنهم قوم من املسلمني يف الثغور وحدود بالد األعداء، يعطون ملا يرجى مـن دفـاعهم  (و)
 .عدوعمن وراءهم من املسلمني إذا هامجهم ال

ومنهم قوم من املسلمني حيتاج إليهم جلباية الزكـاة ممـن ال يعطيهـا إال بنعـوذهم وأتثـريهم  (ز)
ـــأليعهم وقيـــامهم هبـــذه املســـاعدة للحكومـــة أخـــف الضـــررين، وأرجـــح  ـــار بت إال أن يقـــاتلوا، فيخت

 . (2)املصلحتني، وهذا سبب جزئي قاصر، فمثله ما يشبهه من املصاحل العامة
 .سواء أكانوا كعار ا أم مسلمني (املؤلعة قلوهبم)ع تدخل حتت عموم لعظ وكل هذه األنوا 

املؤلعـة قلـوهبم مـن دخـل يف اإلسـالم، وال يعطـى مـن الصـدقة مشـرك : وقال اإلمام الشـافعي
أعطـى النـيب ملسو هيلع هللا ىلص عـام حنــني بعـض املشـركني مـن املؤلعــة، : يتـألف علـى اإلسـالم، فـإن قــال قائـل

واســتدل الشــافعي أبن هللا تعــاىل جعــل . مــن العــيء، ومــن مــال النــيب ملسو هيلع هللا ىلص خاصــةفتلــك العطــااي 
ويشــري إىل حــديث  (3)صــدقات املســلمني مــردودة فــيهم كمــا مســى، ال علــى مــن خــالف ديــنهم

 .(4)"تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم: "معاذ وما يف معناه
إن هللا أغـــِن املســـلمني عـــن أتلـــف قلـــوب : عـــن الواحـــدي قـــال (5)ونقـــل الـــرازي يف تعســـريه

املشركني، فإن رأى اإلمام أن يؤلـف قلـوب قـوم لـبعض املصـاحل الـيت يعـود نععهـا علـى املسـلمني 
إذا كانوا مسلمني جاز، إذ ال جيوز صرف تـيء مـن زكـوات األمـوال إىل املشـركني، فأمـا املؤلعـة 

 .الصدقاتقلوهبم من املشركني فإمنا يعطون من مال العيء ال من 
إن هللا أغـــــِن املســـــلمني عـــــن أتلـــــف قلــــــوب ): إن قـــــول الواحـــــدي: وعقـــــب الـــــرازي قـــــائال  

ا مـن الزكـاة إلـيهم، لكننـا . (املشركني بناء على أنه رمبا يوهم أنه عليه الصـالة والسـالم دفـ  قسـم 

                                                 

 (.797 - 9/718) القرطيب تعسري: انظر( 1)
 .وما بعدها( 4/727) ، وغاية املنتهى وترحه(789 - 2/782)اجملموع  :انظر يف هذه األصناف (2)
 .بوالق ، طب (4/27) األم (3)
 .صـ سبق صخرجيه( 4)
 .777صـ اجلزء السادس عشر (5)
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: لبينا أن هذا مل حيصل البتة، وأيض ا فليس يف اآليـة مـا يـدل علـى كـون املؤلعـة مشـركني، بـل قـا
 .هـا وهذا عام يف املسلم وغريه(.. املؤلعة قلوهبم)

تشـــمل الكـــافر واملســـلم، فعيهـــا دليـــل علـــى جـــواز  (املؤلعـــة قلـــوهبم)وإذا كانـــت كلمـــة : أقـــول
 .وإمنا متن  اختصاصه بذلك. أتليف الكافر وإعطائه من الزكاة

النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص أن املؤلعـــة قلـــوهبم أانس مـــن األعـــراب ومـــن غـــريهم كـــان  (1)وقـــد جـــاء عـــن قتـــادة
 .يتألعهم ابلعطية كيما يؤمنوا

وقد ذكران حديث أنس يف الرجل الذي أعطـاه النـيب ملسو هيلع هللا ىلص مـن تـاء الصـدقة مـا جعلـه يرجـ  
ا يعطـــ: إىل قومـــه قـــائال   والظـــاهر أنـــه مل يكـــن . عطـــاء مـــن ال خيشـــى العاقـــة يأســـلموا فـــإن حممـــد 

ا قبل ذلك  .مسلم 
أو متكين ـا لـه . عطـى كـافر مـن صـدقات املسـلمني أتليع ـا لقلبـه علـى اإلسـالموال عجب أن ي

: فاملشـــركون ثالثـــة أصـــناف. ضـــرب مـــن اجلهـــاد -كمـــا ذكـــر القـــرطيب   -يف صـــدره، فـــإن هـــذا 
. وصــنف ابلعطــاء واإلحســان. وصــنف ابلقهــر والســنان. صــنف يرجــ  عــن كعــره إبقامــة الربهــان

 .(2)صنف ما يراه سبب ا لنجاته وصخليصه من الكعر واإلمام الناظر للمسلمني يستعمل م  كل
 هل سقط سهم املؤلفة قلوِبم بعد موت الرسول؟

ذهــــب أمحــــد وأصــــحابه إىل أن حكــــم املؤلعــــة ابق مل يلحقــــه نســــخ وال تبــــديل، وهبــــذا قــــال 
 .(4)وهو مذهب اجلععرية والزيدية أيض ا ،(3)الزهري وأبو جععر الباقر

 .ال أعلم نسخ ا يف ذلك: قالسألت الزهري عنهم ف: قال يونس
احلكــم فــيهم اثبــت، فــإن كــان أحــد حيتــاج إىل أتلعــه : فعلــى هــذا: قــال أبــو جععــر النحــاس

 .وخياف أن تلحق املسلمني منه آفة، أو يرجى أن حيسن إسالمه بعد، دف  إليه

                                                 

 (.72/172)الطربي تعسري  (1)
 (.9/718) تعسري القرطيب (2)
 (.4/222)املغين ، و (172-72/172)الطربي  تعسري: انظر (3)
 (.4/80) ، وفقه اإلمام جععر(7/571) ، وترح األزهار(790-4/718) البحر :انظر (4)
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إن احتـــيج إلـــيهم يف بعـــض : ونقـــل القـــرطيب عـــن القاضـــي عبـــد الوهـــاب مـــن املالكيـــة قـــال
 .طوااألوقات أع

اإلســالم زالــوا، وإن احتــيج هلــم أعطــوا  يالــذي عنــدي أنــه إن قــو : وقــال القاضــي ابــن العــريب
بـــدأ اإلســـالم غريب ـــا وســـيعود ": كمـــا كـــان رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعطـــيهم، فـــإن يف الصـــحيح. ســـهمهم

 .هـا (1)"غريب ا كما بدأ
 .(2)وترحه يف فقه اإلابضية (النيل)ويف كتاب 

وأجـاز التـأليف للحاجـة، لـدف  .. على سقوطه، مـا دام اإلمـام قـواي  وعـنهم غني ـاهو عندان  
 .تر عن املسلمني، أو جلب نع  هلم
 .(3)ليس اليوم مؤلعة: وروى الطربي عن احلسن قال

أبــو بكــر  إمنــا كانــت املؤلعــة قلــوهبم علــى عهــد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص فلمــا ويل: وعــن عــامر الشــعيب قــال
 . (4)عليه انقطعت الرتارمحة هللا 

أن الكعار إن جاز أتليعهم فإمنـا يعطـون مـن سـهم املصـاحل مـن : وذكر النووي عن الشافعي
 .العيء وحنوه، وال يعطون من الزكاة؛ ألن الزكاة ال حق فيها للكعار عنده

 :وأما املسلمون من املؤلعة، فعنه قوالن يف إعطائهم بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .ال يعطون، ألن هللا أعز اإلسالم، فأغِن عن التألف ابملال: األول
.. وإذا قلنــا يعطــون. يعطــون، ألن املعــِن الــذي أعطــوا بــه قــد يوجــد بعــد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص: والثــاين
 فمن أين؟

ــا قيــل مــن ســهم املصــاحل مــن العــيء وغــريه، ألن : وقيــل. مــن الصــدقات، لآليــة: قــوالن أيض 
قـول ابنقطـاع سـهم : واملذكور يف مذهب املالكيـة قـوالن (1)لحة املسلمنيالصرف إليهم من مص

                                                 

 .عن أيب هريرة، (1892)ابن ماجه يف العنت ، و (8052)أمحد و  ،(725)رواه مسلم يف اإلميان ( 1)
 .712-712صـ جلزء الثاينا (2)
 (.72/175)الطربي تعسري ( 3)
 (.72/175)الطربي تعسري  (4)



 572 

وقــــد ذكــــران رأى القاضــــيني عبــــد الوهــــاب وابــــن . املؤلعــــة بعــــز اإلســــالم وظهــــوره، وقــــول ببقائــــه
 . (2)العريب

أن حكمــه ابق، أي مل ينســخ، ألن املقصــود مــن دفــ  الزكــاة إليــه ترغيبــه : (مــنت خليــل)ويف 
كمـا   -وهـذا اخلـالف يف املـذهب معـرع . لنا، حـى يسـقط بنشـر اإلسـالم يف اإلسالم ال إعانته

علـــى القـــول أبن املؤلـــف كـــافر يعطـــى ترغيب ـــا لـــه يف اإلســـالم، وهـــو قـــول ابـــن  -قـــال الصـــاوي 
أن املؤلـف مسـلم قريـب عهـد ابإلسـالم يعطـى  -وهـو البـن عرفـة  -وأما القول اآلخر . حبيب

 . (3)اق امنها ليتمكن من اإلسالم فحكمه ابق اتع
انتسخ سهمهم وذهب، ومل يعطوا تيئ ا بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وال يعطـى اآلن : وقال مجهور احلنعية

 .ملثل حاهلم
هللا  يإلمجاع الصحابة على ذلك، فإن أاب بكر وعمر رض ؛وهو الصحيح): قال يف البدائ 

فإنـه روى . حد مـن الصـحابة مهنع هللا يضرعنهما ما أعطيا املؤلعة قلوهبم تيئ ا من الصدقات، ومل ينكر أ
ــــه ملــــا قــــبض رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جــــاءوا أاب بكــــر وســــألوه ــــب هلــــم خط ــــا : أن ــــة)أن يكت ( كتابــــة رمسي

فأعطـــاهم مـــا ســـألوه، مث جـــاءوا إىل عمـــر وأخـــربوه بـــذلك فأخـــذ اخلـــط مـــن أيـــديهم . بســـهامهم
ان يعطيكم ليـؤلعكم علـى اإلسـالم، فأمـا اليـوم فقـد أعـز هللا إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ك: ومزقه، وقال

فانصـــرفوا إىل أىب بكـــر . وإال فلـــيس بيننـــا وبيـــنكم إال الســـيف. دينـــه، فـــإن ثبـــتم علـــى اإلســـالم
ومل . هــو إن تــاء: أنــت اخلليعــة أم عمــر؟ قــال: فــأخربوه مبــا صــن  عمــر رضــى هللا عنهمــا، وقــالوا

امــة الصــحابة، فلــم ينكــروا، فيكــون ذلــك إمجاع ــا علــى ينكــر أبــو بكــر قولــه وفعلــه وبلــغ ذلــك ع
ذلــك، وألنــه ثبــت ابتعــاق األمــة أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص إمنــا كــان يعطــيهم ليتــألعهم علــى اإلســالم، وهلــذا 

واإلســـالم يومئـــذ يف ضـــعف وأهلـــه يف قلـــة، وأولئـــك كثـــري ذوو قـــوة  (املؤلعـــة قلـــوهبم)أمســـاهم هللا 

                                                 

 (.789 - 2/781)املهذب وترحه للنووي اجملموع : انظر يف ذلك (1)
أن سهمهم اثبت جيب أن يعطوه، وكذا (: 4/417)تعسري القرطيب املرج  السابق، وذكر اخلطايب يف معامل السنن  (2)

 (.4/222)املغين  ذكر ابن قدامة يف
 (.411-7/414) حاتية الصاوي على بلغة السالك: انظر (3)



 573 

ز اإلســالم، وكثــر أهلــه واتــتدت دعائمــه، ورســخ بنيانــه، وصــار أهــل وعــدد، واليــوم حبمــد هللا عــ
 . (1)(مبعِن خاص، ينتهي بذهاب ذلك املعِن واحلكم مى ثبت معقوال  . الشرك أذالء

 :وخالصة ما ذكره صاحب البدائ  يرج  إىل أمرين
 .نسخ احلكم وأن الذي نسخه إمجاع الصحابة: األول
معقـــول، وهـــو احلاجـــة إىل املؤلعـــة، وقـــد زالـــت هـــذه  أن حكـــم التـــأليف ثبـــت ملعـــِن: الثـــاين

فهــو مــن قبيــل انتهــاء احلكــم النتهــاء علتــه الغائيــة الــيت كــان . احلاجــة ابنتشــار اإلســالم وغلبتــه
 .(2)فإن اإلعطاء كان إلعزاز الدين، وقد أعز هللا اإلسالم وأغِن عنهم. ألجلها اإلعطاء

 :إبطال دعوى النسخ
 .صحيح، فالنسخ مل يق ، واحلاجة إىل أتليف القلوب مل تنقط واحلق أن كال األمرين غري 

فإن عمر إمنا حـرم قوم ـا مـن الزكـاة كـانوا . أما دعوى النسخ بععل عمر فليس فيه أدىن دليل
يتـــألعون يف عهـــد الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص ورأى أنـــه مل يعـــد هنـــاك حاجـــة لتـــأليعهم، وقـــد أعـــز هللا اإلســـالم 

ـا. وز العـاروق الصـواب فيمـا صـن وأغِن عنهم، ومل جيـا وال  . فـإن التـأليف لـيس وضـع ا اثبت ـا دائم 
كل من كان مؤلع ا يف عصر يظل مؤلع ا يف غـريه مـن العصـور، وإن حتديـد احلاجـة إىل التـأليف، 
وحتديــد أتــخاص املــؤلعني، أمــر يرجــ  إىل أوىل األمــر وتقــديرهم ملــا فيــه خــري اإلســالم ومصــلحة 

 .املسلمني
ــــرر عل ــــؤذن بعليــــة مــــا كــــان منــــه : مــــاء األصــــوللقــــد ق أن تعليــــق احلكــــم بوصــــف مشــــتق ي

االتــتقاق، وهنــا علــق صــرف الصــدقة ابملؤلعــة قلــوهبم، فــدل علــى أن أتليــف القلــوب هــو علــة 
أعطـوا، وإن مل توجـد  -وهـى أتليـف قلـوهبم  -صرف الصدقات إليهم، فإذا وجدت هذه العلـة 

 .مل يعطوا
إنـه . أولئك أو عدم التأليف؟ إنه وىل أمر املسلمني أوال  ومن الذي له حق أتليف هؤالء أو 

له احلق يف أن يرتك أتلف قوم كان يتألعهم حاكم مسلم قبله، وله احلق أن يرتك أتليف القلوب 
                                                 

 (.4/25) بدائ  الصنائ  (1)
 .عن البحر نقال  ( 4/94) رد احملتار (2)
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يف عهـــده ابملـــرة، إذا مل يوجـــد يف زمنـــه مـــا يـــدعو إليـــه، فـــإن ذلـــك مـــن األمـــور االجتهاديـــة الـــيت 
ألحــوال، وعمــر حــني فعــل ذلــك مل يعطــل نص ــا ومل ينســخ صختلــف ابخــتالف العصــور والبلــدان وا

فإن الزكاة تعطـى ملـن يوجـد مـن األصـناف الثمانيـة الـيت جعلهـم هللا تعـاىل أهلهـا، فـإذا مل . ترع ا
 .إن ذلك تعطيل لكتاب هللا أو نسخ له: يوجد صنف منهم سقط سهمه ومل جيز أن يقال

كومة مسلمة، جتم  الزكاة وتوزعها علـى لعدم قيام ح (العاملني عليها)فإذا مل يوجد صنف 
 .مستحقيها، وتوظف من يقوم بذلك، فقد سقط سهم العاملني عليها

كما يف عصران الذي ألغـى الـرق العـردي، فقـد سـقط هـذا   (يف الرقاب)وإذا مل يوجد صنف 
 . (1)إنه نسخ للقرآن أو تعطيل للنص: وال يقال يف سقوط هذا السهم أو ذاك. السهم

عـن  صنعه عمـر لـيس نسـخ ا حلكـم إعطـاء املؤلعـة قلـوهبم بوجـه مـن الوجـوه فضـال  وإذن فما 
 لــيس قــوال   ،(لــيس اليــوم مؤلعــة): أن يكــون إمجاع ــا علــى ذلــك، وكــذلك قــول احلســن والشــعيب

 .ابلنسخ حبال، وإمنا هو إخبار عن الواق  يف زمنهم
ولـيس ذلـك إال . شـري إن النسخ إبطال حكم تـرعه هللا، وإمنـا ميلـك اإلبطـال مـن ميلـك الت

. هلل عز وجل، عن طريق الرسول املوحى إليه، وهلذا ال نسخ إال يف عصر الرسالة ونـزول الـوحي
ـــا ال  وإمنـــا يعـــرف ذلـــك ابلـــنص عليـــه مـــن الشـــارع نعســـه، أو بتعـــارض نصـــني اثبتـــني تعارضـــا اتم 

ا من القول فال جند ب. يستطاع معه الرتجيح بينهما بوجه من الوجوه، وعرف اتريخ كل منهما د 
فهــل يف مســألتنا تــيء مــن ذلــك؟ هــل هنالــك نــص مــن قــرآن أو ســنة . بنســخ املتــأخر للمتقــدم

 .عارض النص على املؤلعة قلوهبم؟ فضال عن نص صرح بنسخه
                                                 

وهبذا نتبني بطالن ما يقوله بعض املعاصرين من جواز تعطيل النصوص أو خمالعتها إذا اقتضت ذلك مصلحة، ( 1)
ما ادعاه صبحي حممصاين  -من ذلك . ملؤلعة قلوهبم، تكأة هلم يف دعواهم العريضةمتخذين من موقف عمر من ا

أن عمر مل يتأخر حى عن خمالعة النصوص إذا اقتضت السياسة الشرعية أو  -719صـ (فلسعة التشري )يف 
رسالة )ة ومن ذلك ما كتبه األستاذ حممود اللبابيدي يف جمل.. مصلحة املسلمني ذلك، واستدل مبوضوع املؤلعة

السلطة التشريعية يف )يف مقال عن  ،اليت كانت تصدر عن دار التقريب بني املذاهب يف القاهرة ،(اإلسالم
بعض النصوص أو صخالعها إذا رأت يف  (جتمد)وذهب إىل أن األمة ممثلة يف هيئة توراها من سلطتها أن  ،(اإلسالم

ا، وإمنا .  وما تاهبه من وقائ.. ذلك مصلحة، واستند إىل فعل عمر وحمال أن يعطل عمر كتاب هللا أو خيالعه عمد 
وقد اثر علماء األزهر ملقال اللبابيدي، وردوا عليه يف جملة األزهر، كما رد عليه املرحوم الشيخ دمحم . وجهه ما ذكرانه

 .طبعت يف القاهرة ،(حبث على حبث)دمحم املدين يف رسالة له 
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إن اإلجابـة عــن ذلـك ابلنعــي اجلـازم بــال ريـب، فكيــف يـدعى نســخ حكـم نصــت عليـه آيــة 
 حمكم معمول به؟صرحية من كتاب هللا، وانقضى عصر الرسالة وهو 

إن األحكام إذا ثبتت على املكلف، فادعاء النسـخ ): وقد قال الشاطيب يف مثل هذا املقام
حمقــق، فرفعهــا بعــد العلــم بثبوهتــا ال  فيهــا ال يكــون إال أبمــر حمقــق؛ ألن ثبوهتــا علــى املكلــف أوال  

قــرآن وال اخلــرب يكــون إال مبعلــوم حمقــق، ولــذلك أمجــ  احملققــون علــى أن خــرب الواحــد ال ينســخ ال
 . (1)(املتواتر، ألنه رف  للمقطوع ابملظنون

وإذا كــان خــرب الواحــد إبمجــاع احملققــني ال ينســخ القــرآن، مــ  أنــه خــرب عــن النــيب صــلى هللا 
عليه وسلم فكيـف نـدعى نسـخه بقـول صـحايب أو عملـه؟ وهـو عنـد التأمـل ال حيمـل أي معـِن 

 .من معاين النسخ
ال حيل ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يقول يف تـيء مـن ): وقبل الشاطيب قال ابن حزم

واما ا أاْرسا ْلناا ِم ْن راُس وٍل ِإالَّ : ألن هللا عـز وجـل يقـول. هـذا منسـوخ، إال بيقـني: القرآن والسـنة
: األعـراف] مْ اتَِّبُعوا ماا أُْنِزلا ِإلا ْيُكْم ِم ْن رابِ ُك : وقال تعاىل[. 22: النساء] لُِيطااعا ِبِِْذِن اّللَِّ 

فكل ما أنـزل هللا تعـاىل يف القـرآن أو علـى لسـان نبيـه، فعـرض اتباعـه، فمـن قـال يف تـيء [. 1
وهــذه معصــية هلل . مـن ذلــك إنــه منسـوخ فقــد أوجــب أال يطــاع ذلـك األمــر وأســقط لـزوم اتباعــه

تعــاىل جمــردة وخــالف مكشــوف، إال أن يقــوم برهــان علــى صــحة قولــه وإال فهــو معــرت مبطــل، 
اســـتجاز خـــالف مـــا قلنـــا فقولـــه يـــؤول إىل إبطـــال الشـــريعة كلهـــا ألنـــه ال فـــرق بـــني دعـــواه ومـــن 

النســخ يف آيــة مــا أو حــديث مــا وبــني دعــوى غــريه يف آيــة أخــرى وحــديث آخــر، فعلــى هــذا ال 
وكـــل مـــا ثبـــت بيقـــني فـــال يبطـــل . وهـــذا خـــروج عـــن اإلســـالم. يصـــح تـــيء مـــن القـــرآن والســـنة

ة أمـــر أمـــران بـــه هللا تعـــاىل ورســـوله إال بيقـــني نســـخ ال تـــك ابلظنـــون، وال جيـــوز أن تســـقط طاعـــ
 . هـا (2)(فيه

فقـد . وإذن فالصحيح بـل الصـواب أن هـذا السـهم ابق، مل يلحـق حكمـه نسـخ وال تعطيـل
 .نصت عليه آية صرحية من سورة التوبة وهى من أواخر ما نزل من القرآن

                                                 

 (.1/22) املوافقات (1)
 .مصر ،طب  اإلمام (7/259)فصل يف كيف يعلم املنسوخ  ،الباب العشرين ،يف أصول األحكاماإلحكام  (2)
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 .كتاب وال سنةإن اآلية حمكمة ال نعلم هلا نسخ ا من  ): قال أبو عبيد
ال رغبـة هلـم يف اإلسـالم إال للنيـل، وكـان يف ردهتـم وحمـاربتهم إن : فإذا كان قـوم هـذه حـاهلم

فـرأى اإلمـام أن يرضـخ هلـم مـن الصـدقة، . ارتدوا ضرر على اإلسالم ملـا عنـدهم مـن العـز واملنعـة
 :فعل ذلك، خلالل ثالث

 .األخذ ابلكتاب والسنة: إحداهن
 .املسلمنيالبقيا على : والثانية
  (1)(إنه ليس بيائس منهم إن متادى هبم اإلسالم أن يعقهوه وحتسن فيه رغبتهم: والثالثة
ا مـذهب أمحـد يف بقـاء سـهمهم يف مصـارف الزكـاة: (املغين)ابن قدامة يف وقال  لنـا  ): مؤيـد 

النـيب فإن هللا تعاىل مسى املؤلعة يف األصناف الذين مسى الصدقة هلم، و : كتاب هللا وسنة رسوله
يعطــــى املؤلعــــة كثــــري ا يف أخبــــار  (2)"إن هللا تعــــاىل حكــــم فيهــــا فجزأهــــا مثانيــــة أجــــزاء": ملسو هيلع هللا ىلص قــــال

مشـهورة، ومل يــزل كـذلك حــى مـات، وال جيــوز تـرك كتــاب هللا وسـنة رســوله إال بنسـخ، والنســخ 
 .ال يثبت ابالحتمال

 ألن النســخ إمنــا يكــون بــنص، وال يكــون الــنص مث إن النســخ إمنــا يكــون يف حيــاة النــيب ملسو هيلع هللا ىلص
مث إن القـرآن ال ينســخ إال بقـرآن، ولــيس يف القــرآن . بعـد مــوت النـيب ملسو هيلع هللا ىلص وانقــراض زمـن الــوحي

فكيــــف يــــرتك الكتــــاب والســــنة مبجــــرد اآلراء والــــتحكم أو بقــــول . نســــخ لــــذلك، وال يف الســــنة
الصــحايب حجــة يــرتك هبــا قيــاس، فكيــف يرتكــون بــه  صــحايب أو غــريه؟ علــى أهنــم ال يــرون قــول

 الكتاب والسنة؟
 . (3)ال أعلم تيئ ا نسخ حكم املؤلعة: قال الزهري

                                                 

 .147 ـص األموال (1)
 .صـ سبق صخرجيه( 2)
فبعضهم ادعى أنه .. احلنعية خمتلعون يف تعيني الناسخ الذي نسخ حكم املؤلعة وهو اثبت ابلنص القرآين القاط ( 3)

عمر من املؤلعة يف زمنه إمجاع ا، وهيهات، فقد علمت ما فيه، وبعضهم حبث وحاول أن جيعل من موقف . اإلمجاع
 (البحر)فجعله ابن جنيم يف . مث اختلعوا يف تعيني هذا املستند. عن مستند هلذا اإلمجاع املدعى زعم أنه هو الناسخ

فمن تاء فليؤمن ومن  وقل احلق من ربكم،: )اآلية اليت روى أن عمر ذكرها يف مواجهة املؤلعة، وهى قوله تعاىل
وإمنا مل جيعل اإلمجاع انسخ ا، ألنه خالف الصحيح، : قال ابن عابدين( 48: آية)من سورة الكهف ( تاء فليكعر
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علـــى أن مـــا ذكـــروه مـــن املعـــِن ال خـــالف بينـــه وبـــني الكتـــاب والســـنة، فـــإن الغـــِن عـــنهم ال 
ئهم يوجــب رفــ  حكمهــم، وإمنــا مينــ  عطيــتهم حــال الغــِن عــنهم، فمــى دعــت احلاجــة إىل إعطــا

إذا عـــدم مـــنهم صـــنف يف بعـــض األزمـــان ســـقط حكمـــه يف : أعطـــوا، فكـــذلك مجيـــ  األصـــناف
 . (1)(كذا ههنا. ذلك الزمن خاصة، وإذا وجد عاد

 :احلاجة إىل َتليف القلوب مل تنقطع
وأما قوهلم إن احلاجة إىل أتليف القلوب قـد زالـت ابنتشـار اإلسـالم، وغلبتـه، وظهـوره علـى 

 :الدعوى مردودة ألسباب ثالثةاألداين األخرى فهذه 

                                                 

وبعضهم جعل املستند حديث إرسال معاذ إىل  (.ألن النسخ ال يكون إال يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص واإلمجاع ال يكون إال بعده
 الدر املختار وحاتية ابن عابدين عليه: انظر. ذ الصدقة من أغنيائهم ويردها على فقرائهماليمن، وأمره أن أيخ

 .استانبول ، طب (4/91)
ْن َرب  ُكمْ : فآية الكهف. واحلق أن كل هذا متحل ال جيوز نسخ نص قاط  مبثله مكية بيقني، فكيف يستند  َوُقل  احلَْق  م 

وأين التعارض يف اآليتني حى تنسخ إحدامها ! بعدها بسنني طويلة؟إليها يف نسخ جزء من آية مدنية نزلت 
. ومثل ذلك حديث معاذ، فليس فيه إال أن الزكاة من األمة وإليها، تؤخذ من أغنيائها وترد على فقرائها! األخرى؟

ولو  . تهوليس كضرائب امللوك السابقني، حيث كانت تؤخذ من العقراء والكادحني، لتصرف على أهبة امللك وحاتي
كان ذكر العقراء هنا ينعي املؤلعة لنعي بقية األصناف من العاملني عليها والرقاب والغارمني وغريهم، ومل يقل بذلك 

 .أحد
هذا تقرير ملا كان يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من حيث : األحسن أن يقال: وهلذا قال عالء الدين بن عبد العزيز من احلنعية

املقصود ابلدف  إليهم كان إعزاز اإلسالم لضععه يف ذلك الوقت لغلبة أهل الكعر وكان اإلعزاز  وذلك أن. املعِن
وكان اإلعطاء يف ذلك الزمان واملن  يف هذا . وملا تبدلت احلال بغلبة أهل اإلسالم صار اإلعزاز يف املن . ابلدف 

وهو : قال... على حاله، فلم يكن ذلك نسخ ا وهو ابق. الزمان مبنزلة اآللة إلعزاز الدين، واإلعزاز هو املقصود
نظري إجياب الدية على العاقلة، فإهنا كانت واجبة على العشرية يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وبعده على أهل الديوان ألن 

ديوان، فإجياهبا عليهم مل اإلجياب على العاقلة بسبب النصرة، واالستنصار يف زمنه ملسو هيلع هللا ىلص كان ابلعشرية، وبعده أبهل ال
ومقتضى . واستحسنه يف النهاية( هـا)يكن نسخ ا، بل كان تقرير ا للمعِن الذي وجبت الدية ألجله وهو االستنصار 

ولذلك . وال يقول بذلك احلنعية. جيوز إعزازه ابإلعطاء -كما يف عصران   -هذا التوجيه أن اإلسالم إذا ضعف 
تعسري : انظر)ال ينعي النسخ، ألن إابحة الدف  إليهم حكم ترعي كان اثبت ا وقد ارتع  تعقبه ابن اهلمام أبن ما قاله 

 (1/141) اآللوسي
 (.4/222)املغين  (1)
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إن العلــة يف إعطــاء املؤلــف مــن الزكــاة ليســت إعانتــه لنــا، حــى : مــا قالــه بعــض املالكيــة -7
يســقط ذلــك بعشــو اإلســالم وغلبتــه، بــل املقصــود مــن دفعهــا إليــه ترغيبــه يف اإلســالم، ألجــل 

قــد جتــدي عنــد  فهــو يــرى يف هــذا البقــاء وســيلة مــن وســائل الــدعوة، (1)إنقــاذ مهجتــه مــن النــار
بعــض النــاس، وتقــرهبم مــن اإلســالم وتنقــذهم مــن الكعــر، وواجــب املســلمني أال يــدخروا وســيلة 
تعيـــنهم علـــى هدايـــة البشـــر وإنقـــاذهم مـــن ظلمـــات اجلاهليـــة يف الـــدنيا، ومـــن عـــذاب النـــار يف 

روى أبــو يعلــى عــن . وقــد يــدخل الرجــل اإلســالم للــدنيا مث حيســن إســالمه بعــد ذلــك. اآلخــرة
إن كان الرجل ليأي رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسـلم للشـيء مـن الـدنيا، ال يسـلم إال : مالك قال أنس بن

إن كــان الرجــل : ويف روايــة .لــه، فمــا ميســي حــى يكــون اإلســالم أحــب إليــه مــن الــدنيا ومــا فيهــا
ذا مشـينا علـى أن املؤلـف  وهذا إ. احلديث مبعناه... (2)ليسأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص الشيء للدنيا فيسلم له

كافر يعطى لريغـب يف اإلسـالم، ولـيس كـل مؤلـف كـذلك فمـن املؤلعـة مـن يـدخل يف اإلسـالم 
فمثــل هــذا . ويــرتك دينــه القــدمي، فيتعــرض لالضــطهاد واحلرمــان واملصــادرة مــن أســرته وأهــل دينــه

ا، حى يتمكن من اإلسالم، وترسخ قدمه فيه  .يعطى تشجيع ا وأتييد 
إن التــــأليف ال يكــــون إال عنــــد ضــــعف : دعوى مبنيــــة علــــى مــــا قــــال قــــومإن هــــذه الــــ -4

ـــا وكـــل هـــذا تقييـــد للنصـــوص . اإلســـالم وأهلـــه، واتـــرتط آخـــرون أن يكـــون املؤلـــف فقـــري ا حمتاج 
ويف عصـــران نـــرى أقـــوى الـــدول هـــي الـــيت . املطلقـــة بـــال حجـــة، وخمالعـــة حلكمـــة الشـــرع بـــال مـــربر

لطاقات، كما ترى يف معونة الـوالايت املتحـدة لـدول تتألف الدول الصغرية والشعوب احملدودة ا
إن هللا جعـل ) :ومـا أحسـن مـا قـال اإلمـام الطـربي يف ذلـك. أورواب، وبعض دول الشرق النامية

 :الصدقة يف حقيقتني
 .معونة اإلسالم وتقويته: سد خلة املسلمني، واألخرى: إحدامها

والعقـري، ألنـه ال يعطـاه ابحلاجـة  الغـين فما كان يف معونة اإلسالم وتقوية أسبابه فإنه يعطـاه
منه إليه، وإمنا يعطـاه معونـة للـدين، وذلـك كمـا يعطـى الـذي يعطـاه ابجلهـاد يف سـبيل هللا، فإنـه 

                                                 

 (.7/414) حاتية الصاوي على بلغة السالك (1)
وقال اهليثمي  ،(1150)أبو يعلى و  ،إسناده صحيح على ترط الشيخني :وقال خمرجوه( 74050)أمحد رواه ( 2)

 .عن أنس ،رواه أبو يعلى، ورجاله رجال صحاح(: 2517)جمم  الزوائد يف 
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يعطـى ذلـك غني ــا كـان أو فقـري ا، للغــزو ال لسـد خلــة، وكـذلك املؤلعـة قلــوهبم، يعطـون ذلــك وإن  
ا   .وطلب تقويته وأتييدهأمر اإلسالم،  إبعطائهموهكانوا أغنياء استصالح 

وقـــد أعطـــى النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص مـــن أعطـــى مـــن املؤلعـــة قلـــوهبم بعـــد أن فـــتح هللا عليـــه العتـــوح، وفشـــا 
ال يتألف اليوم على اإلسالم أحد، المتنـاع أهلـه : اإلسالم وعز أهله فال حجة حملتج أبن يقول
 . (1)( من أعطى منهم يف احلال اليت وصعتبكثرة العدد ممن أرادهم، وقد أعطى النيب ملسو هيلع هللا ىلص

إن احلــال قــد تغــريت، وأدارت الــدنيا ظهرهــا للمســلمني فلــم يعــودوا ســادة الــدنيا كمــا   -1
كــانوا، بــل عــاد اإلســالم غريب ــا كمــا بــدأ، وتــداعت علــى أهلــه األمــم كمــا تــداعى األكلــة علــى 

الضــعف هــو العلــة الــيت تبــيح  فــإن كــان. قصــعتها، وقــذف يف قلــوهبم الــوهن، وهلل عاقبــة األمــور
أتليــــف القلــــوب وإعطــــاء املؤلعــــة مــــن الزكــــاة فقــــد وقــــ ، وجــــاز اإلعطــــاء كمــــا قــــال ابــــن العــــريب 

 . (2)وغريه
 من له حق التأليف والصرف إىل املؤلفة؟

وهلـذا كـان . إن جواز التأليف وتقدير احلاجة إليـه مرجعـه إىل أوىل األمـر مـن املسـلمني: قلنا
فـإن هـذا ممـا يتصـل . وهذا هو املوافق لطبـائ  األمـور.  واخللعاء هم الذين يتولون ذلكالنيب ملسو هيلع هللا ىلص

وعنـد إمهـال  ،(3)وما متليه عليهـا مصـلحة الـدين واألمـة. عادة بسياسة الدولة الداخلية واخلارجية
 ميكن للجمعيـات اإلسـالمية أن -كما يف عصران   -احلكومات ألمر الزكاة وأمر اإلسالم عامة 

 .تقوم مقام احلكومات يف هذا الشأن

                                                 

 (.72/172)تعسري الطربي  (1)
بعلة انتهت، ال يصلح دلياُل على نعي احلكم  إن جمرد التعليل بكون التأليف معلال  : على أن احلنعية أنعسهم قالوا( 2)

ائه يف البقاء عنها، ملا علم يف الرق واالضطباع والرمل، املعلل، ألن احلكم ال حيتاج يف بقائه إىل بقاء علته، الستغن
ا بقاؤه ببقاء العلة لكن ال يلزمنا تعيينه يف حمل اإلمجاع، : قالوا. فال بد من دليل يدل على هذا احلكم مما ترع مقيد 

مل  وعلى كل حال .طب  استانبول ،(91 – 4/94)رد احملتار  :انظر .فنحكم بثبوت الدليل وإن مل يظهر لنا
 !يستط  احلنعية هنا أن يتخلصوا من ضعف موقعهم، برغم حماوالهتم اجلاهدة

أن التأليف جائز لإلمام فقط ملصلحة دينية، وأما لغريه فال جيوز، وأجاز بعض (: 7/571)يف ترح األزهار ( 3)
 .الزيدية لرب املال أن يتألف
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وإذا مل يوجـــد حكومـــة وال مجاعـــة، وكـــان لـــدى العـــرد املســـلم فضـــل مـــن زكاتـــه، فهـــل لـــه أن 
 يتألف هبا كافر ا؟

ـــه ذلـــك إال إذا مل جيـــد مصـــرف ا آخـــر، كـــبعض املســـلمني الـــذين  الـــرأي عنـــدي أنـــه ال جيـــوز ل
ة مـــن املســـلمني، ولكـــن رأوا مـــن يعيشـــون يف غـــري دار اإلســـالم، وال جيـــدون مـــن يســـتحق الزكـــا

الكعار مـن إذا أعطـوه اسـتمالوا قلبـه لإلسـالم وملـواالة املسـلمني فـال أبس إبعطائـه مـن الزكـاة يف 
مـــ  أن األوىل يف مثـــل هـــذه الظـــروف رصـــد الزكـــاة لنشـــر اإلســـالم، إن مل . هـــذه احلـــال للضـــرورة

 .ميكن إرساهلا إىل بالد اإلسالم
 ن؟أين يصرف سهم املؤلفة ِف عصر 

ــا مل يلحقــه نســخ وال إلغــاء،  وإذا كــان حكــم املؤلعــة قلــوهبم وإعطــائهم مــن الزكــاة ابقي ــا حمكم 
 فكيف نصرف هذا السهم املخصص هلم يف عصران؟ وأين نصرفه؟

إن اجلواب عـن هـذا واضـح ممـا ذكـرانه مـن بيـان اهلـدف الـذي قصـده الشـارع مـن وراء هـذا 
أو تثبيتهــا عليــه، أو تقويــة الضــععاء فيــه، أو كســب وهــو اســتمالة القلــوب إىل اإلســالم . الســهم

وقــــد يكــــون ذلــــك إبعطــــاء مســــاعدات لــــبعض . أنصــــار لــــه، أو كــــف تــــر عــــن دعوتــــه ودولتــــه
احلكومات غري املسلمة لتقف يف صف املسلمني، أو معونة بعض اهليئات واجلمعيات والقبائـل 

واأللســنة للــدفاع عــن اإلســالم ترغيب ــا هلــا يف اإلســالم أو مســاندة أهلــه، أو تــراء بعــض األقــالم 
 .وقضااي أمته ضد املعرتين عليه

ــــا كــــل عــــام ال جيــــدون مــــن حكومــــات الــــبالد  كمــــا أن الــــذين يــــدخلون يف ديــــن هللا أفواج 
والواجــب أن يعطــوا مــن هــذا الســهم مــا يشــد أزرهــم ويســند . اإلســالمية أي معاونــة أو تشــجي 

على حـني تقـوم اإلرسـاليات التبشـريية  ..كما جاء عن اإلمام الزهري واحلسن البصري. ظهرهم
وال عجـب فـإن . ابحتضان كل مـن يعتنـق املسـيحية وإمـداده بكافـة املسـاعدات املاديـة واألدبيـة

هــذه اجلمعيــات التبشــريية املســيحية متوهلــا ومتــدها مؤسســات ودول ابملاليــني وعشــرات املاليــني  
جزء منهـا علـى أتليـف القلـوب كل عام، وليس يف دينهم ما يف ديننا من زكاة معروضة يصرف 

 .وتثبيتها على اإلسالم
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إن اإلسالم مبا فيه من وضوح وأصالة ومالءمة للعطرة السليمة والعقل الرتيد، ينشـر نعسـه 
ـــة املاديـــة . بنعســـه، يف كثـــري مـــن األقطـــار ولكـــن الـــذين يعتنقـــون اإلســـالم ال جيـــدون مـــن الرعاي

واالنتعاع هبداه، ويعوضهم عن بعـض مـا قـدموه والتوجيهية ما ميكنهم من التبصر يف هذا الدين 
 .من تضحيات، وما لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكوماهتم

وكثــري مــن اجلمعيــات اإلســالمية يف بلــدان تــى حتــاول أن تســد هــذه الثغــرة، ولكنهــا ال جتــد 
 .املدد الالزم، والعون الكايف

يـــث تتنـــافس تـــى القـــوى إن قـــارة كإفريقيـــا يـــدور فيهـــا صـــراع سياســـي ومـــذهيب رهيـــب، ح
فالتبشري االسـتعماري أو االسـتعمار التبشـري مـن انحيـة، . لكسب حكوماهتا وتعوهبا وزعمائها

.. والتسلل الصـهيوين اإلسـرائيلي مـن انحيـة اثنيـة، والتغلغـل الشـيوعي املاركسـي مـن انحيـة اثلثـة
 .كل يريد أن يصبغ القارة بصبغته، أو يضمها إىل جانبه

ز أن يقــف مكتـــوف اليــدين إزاء هــذا التـــدخل أو التســلل أو التغلغــل، لـــو  واإلســالم ال جيــو 
 .كانت له دولة تتبِن رسالته، وتنشر دعوته، وتقيم تريعته يف األرض

لقد كان اإلسالم يف موقف اهلجوم فأصبح اليوم يف موقف الدفاع، فهو ينتقص من أطرافه 
 .ويغزى يف عقر داره

قــوم  -ه السـيد رتــيد رضـا رمحــه هللا كمـا نب ــ  -يف زماننــا هلـذا كــان مـن أوىل النــاس ابلتـأليف 
من املسلمني يتألعهم الكعار ليـدخلوهم حتـت محـايتهم أو يف ديـنهم، فإننـا جنـد دول االسـتعمار 
الطامعــة يف اســتعباد مجيــ  املســلمني، ويف ردهــم عــن ديــنهم، خيصصــون مــن أمــوال دوهلــم ســهم ا 

. يؤلعونـه ألجـل تنصـريه وإخراجـه مـن حظـرية اإلسـالمللمؤلعة قلوهبم مـن املسـلمني، فمـنهم مـن 
ومـــــــنهم مـــــــن يؤلعونـــــــه ألجـــــــل الـــــــدخول يف محـــــــايتهم ومشـــــــاقة الـــــــدول اإلســـــــالمية أو الوحـــــــدة 

 !؟(1)أفليس املسلمون أوىل هبذا منهم... اإلسالمية
 :جواز التأليف من غري مال الزكاة

مـن الزكـاة وحـدها، فـإن وبعد هذا كله فلسنا حنـتم أن يكـون كـل مـا يرصـد لتـأليف القلـوب 
. يف مـــوارد بيــــت املــــال األخــــرى متســــع ا لإلســــهام يف هـــذا الشــــأن مــــ  الزكــــاة أو االســــتقالل بــــه

                                                 

 .الطبعة الثانية( 515 - 70/512) تعسري املنار (1)
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وخاصة إذا كان املستحقون للزكاة من األصناف األخرى أتـد حاجـة وأوفـر عـدد ا، فهنـا يعمـل 
رأى وىل مبــا جــاء عــن الشــافعي وغــريه، وهــو إعطــاء املؤلعــة مــن ســهم املصــاحل، ومــرد ذلــك إىل 

 .األمر العادل، وتقدير أهل الرأي، ومشورة أهل الشورى يف األمة
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 الفصل الرابع
 ِف الرقاب

 ؟(ِف)وبعضها ب   (الالم)ملاذا عرب القرآن عن بعض املصارف ب 
: اتتملت آية مصارف الصدقات على أصناف مثانية، حتدثنا عن األربعـة األوىل منهـا وهـم

وهـم األصـناف الـذين تعطـى هلـم الزكـاة  -ن عليهـا، واملؤلعـة قلـوهبم العقراء، واملساكني، والعاملو 
 :من أصناف املستحقني أربعة يوبق -

 .يف الرقاب وهو املصرف اخلامس من الثمانية -7
 .والغارمني وهو املصرف السادس من الثمانية -4
 .ويف سبيل هللا وهو املصرف الساب  من الثمانية -1
 .الثامن واألخريوابن السبيل وهو املصرف  -2

وقــــد غــــايرت اآلايت الــــيت حصــــرت مصــــارف الزكــــاة يف األصــــناف الثمانيــــة بــــني املصــــارف 
قااُت ِلْلُفقا   رااِء : فـــاألولون جعلــت الصــدقات هلــم.. األربعــة األوىل واألربعــة األخــرية ِإَّنَّا   ا الصَّ  دا

هاا وااْلُمؤالَّفاِة قُ ُلوبُ ُهمْ   [.20: التوبة] وااْلماسااِكِي وااْلعااِمِليا عالاي ْ
ِبيِل اّللَِّ واابْ ِن السَّ ِبيلِ : واآلخرون جعلت الصدقات فـيهم  واِف الر ِقااِب وااْلغاارِِميا واِف سا

 (الـالم)فما السر يف هذه املغايرة؟ وملـاذا عـرب عـن اسـتحقاق األولـني للصـدقة بــ [. 20: التوبة]
 اليت هي للظرفية؟ (يف)هلا حبرف اليت هي يف األصل للتمليك، وعرب عن استحقاق هؤالء 

إن القــرآن ال يضــ  حرف ــا بــدل حــرف اعتباط ــا، وال يغــاير بــني التعبــريات جزاف ــا، بــل حلكمــة 
 فما هذه احلكمة؟. وما يعقلها إال العاملون. ينبه عليها بكالمه املعجز

يف األربعــــة األخــــرية  (يف)إىل  (الــــالم)لقــــد أجــــاب الزخمشــــري عــــن ذلــــك أبن العــــدول عــــن 
للوعــاء، فنبــه علــى أهنــم  (يف)إليــذان أبهنــم أرســخ يف اســتحقاق الزكــاة مــن األربعــة األوىل؛ ألن ل

 .(1)أحقاء أبن توض  فيهم الصدقات وجيعلوا مظنة هلا ومصب ا

                                                 

 .هـ 7121مصطعي احلليب  ، طب (22-4/25) افالكش( 1)
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: علــى كــالم الزخمشــري ابلتنبيــه علــى نكتــة أدق وأعمــق (االنتصــاف)وعقــب ابــن املنــري يف 
أن األصناف األربعة األوائل مالك ملا عساه يدف  وذلك . ومث سر آخر هو أظهر وأقرب): قال

وأما األربعة األواخر، فـال ميلكـون مـا . إليهم، وإمنا أيخذونه ملك ا، فكان دخول الالم الئق ا هبم
فاملــال الــذي يصــرف يف . يصــرف حنــوهم، بــل وال يصــرف إلــيهم، ولكــن يف مصــاحل تتعلــق هبــم

ئعون، فلــيس نصــيبهم مصــروف ا إىل أيــديهم، حــى يعــرب الرقــاب إمنــا يتناولــه الســادة املكــاتبون والبــا
وإمنــا هــم حمــال هلــذا الصــرف واملصــلحة .. عــن ذلــك ابلــالم املشــعرة بــتملكهم ملــا يصــرف حنــوهم

 .املتعلقة به
وكذلك الغارمون، إمنا يصرف نصيبهم ألرابب ديوهنم صخليص ا لذممهم ال هلم، وأما سبيل هللا 

 .فواضح فيه ذلك
ـا علـى خصوصـيته  وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرج ا يف سبيل هللا، وإمنا أفرد ابلـذكر تنبيه 

وعطعه على اجملرور ابلالم ممكن، ولكنه على القريب منـه أقـرب . م  أنه جمرد من احلرفني مجيع ا
ـــه: وأقـــول. (1)(وهللا أعلـــم ـــا ل ـــيس متليك  وإمنـــا هـــو مصـــروف يف . إن مـــا يصـــرف البـــن الســـبيل ل

ســعره إىل بلــده، ومــا حيتاجــه إىل بلــوغ غرضــه، وهلــذا ميكــن صــرفه إىل جهــة مصــلحته املتعلقــة ب
 .النقل اليت ستوصله إىل وطنه كشركة املالحة، أو الطريان أو السكة احلديدية مثال

أنـــه تعـــاىل أثبـــت الصـــدقات لألصـــناف األربعـــة األوائـــل بـــالم : وكـــذلك ذكـــر العخـــر الـــرازي
قاا: التمليــك وهــو قولــه حبــرف  (الــالم)وملــا ذكــر الرقــاب أبــدل حــرف . ُت ِلْلُفقا  رااءِ ِإَّنَّا  ا الصَّ  دا

وتلك العائدة هـي أن تلـك األصـناف . فال بد هلذا العرق من فائدة(. ويف الرقاب: )فقال (يف)
يف )حــى يتصــرفوا فيهــا كمــا تــاءوا، وأمــا . األربعــة املتقدمــة يــدف  إلــيهم نصــيبهم مــن الصــدقات

قبـتهم مـن الـرق، وال يـدف  إلـيهم وال ميكنـون مـن التصـرف فيوض  نصيبهم يف صخلـيص ر  (الرقاب
 .يف ذلك النصيب كيف تاءوا، بل يوض  يف الرقاب أبن يؤدى عنهم

وكذلك القول يف الغارمني، يصرف املال يف قضـاء ديـوهنم، ويف الغـزاة يصـرف املـال إىل مـا )
 .وابن السبيل كذلك. حيتاجون إليه يف الغزو

                                                 

 .االنتصاف من الكشاف، وهو على هامش املصدر السابق( 1)
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ويف . عة األوىل يصرف املال إليهم حى يتصـرفوا فيـه كمـا تـاءواواحلاصل أن األصناف األرب
األربعة األخرية ال يصرف املال إليهم بل يصرف إىل جهات احلاجات املعتربة يف الصـعات الـيت 

 .(1)(ألجلها استحقوا الزكاة
وتبع ـا هلـذه املغـايرة يف اآليـة بـني األصـناف املسـتحقني  (2)وذكر حنو ذلـك اخلـازن يف تعسـريه

 .(4)وتبعه الشيخ تلتوت (3)سم صاحب املنارق
فاألتــخاص تشــمل األربعــة األوىل . أتــخاص ومصــاحل: املصــارف إىل قســمني أو حلقتــني

يف الرقــاب ويف ســبيل هللا ومهــا املصــرفان : واملصــاحل تشــمل مصــرفني. مــ  الغــارمني، وابــن الســبيل
سبيل مـن مجلـة املصـاحل ابلعطـف ومل يعترب الغارمون وابن ال. مباترة (يف)اللذان دخلت عليهما 

بــل جعــال الوصــعني معطــوفني علــى األصــناف األوىل اجملــرورة ابلــالم، وذلــك . علــى مــا جاورهــا
التــرتاك األصــناف الســتة يف أهنــم أتــخاص ذوو أوصــاف، والعقــراء أتــخاص اتصــعوا ابلعقــر، 

ف ولكــن قــد يعكــر علــى هــذا أن عطــف كــل صــن. إخل... والغــارمون أتــخاص اتصــعوا ابلغــرم
واألليـق ببالغـة القـرآن أن تكـون األصـناف الـيت . على جاره القريب أوىل من عطعه على البعيد

الزكـاة متجـاورة أيض ـا، كمـا  (فيهـا)الزكاة متجـاورة متعاظمـة، واجلهـات الـيت تصـرف  (هلا)يعطى 
 .هو اختيار الزخمشري وابن املنري والرازي وغريهم
األربعــة األوىل واألربعــة األخــر، مــا ذكــره صــاحب ومــا يؤيــد مــا ذكــره الــرازي يف العــرق بــني 

ا مســــتقر ا وال يراعــــى حــــاهلم بعــــد الــــدف  وهــــم: (املغــــين) العقــــراء : أربعــــة أصــــناف أيخــــذون أخــــذ 
ـا مسـتقر ا، ال جيـب علـيهم ردهـا  ـا دائم  واملساكني والعاملون واملؤلعة، فمى أخذوها ملكوهـا ملك 

فــإهنم أيخــذون  -اب ويف ســبيل هللا وابــن الســبيل وهــم الغــارمون ويف الرقــ -وأربعــة مــنهم . حبــال
ا مراعى  .وإال اسرتج  منهم -فإن صرفوه يف اجلهة اليت استحقوا األخذ ألجلها : أخذ 

أن هــؤالء أخــذوا ملعــِن مل حيصــل أبخــذهم الزكــاة، : والعــرق بــني هــذه األصــناف والــيت قبلهــا)
ني، وأتليــف املــؤلعني وأداء أجــر وهــو غــِن العقــراء واملســاك -واألولــون حصــل املقصــود أبخــذهم 
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حـــاجتهم وفضـــل معهـــم فضـــل ردوا  - يعـــين األربعـــة األخـــريين -وإن قضـــى هـــؤالء  -العـــاملني 
 .هـا (العضل إال الغازي، فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له

وهــذا يف غــري األتــياء الــيت تبقــى وتســتمر زمن ــا كالســالح واخليــل، فينبغــي أن تــرد بعــد الغــزو 
 .لإىل بيت املا

والعرق الـذي ذكـره الشـيخ ابـن قدامـة هنـا صـحيح، وكـان عليـه أن يؤيـده بتعرقـة القـرآن بـني 
ه علـى ذلـك مـن بعـده األربعة األوىل واألربعة األخرية مبغـايرة التعبـري بـني أولئـك وهـؤالء، كمـا نب ـ

 .من احلنابلة أيض ا (1)تارح غاية املنتهى
 :(ِف الرقاب)معىن 
العبـد أو األمـة، وهـى تـذكر يف معـرض التحريـر أو : اد هبـا يف القـرآنمج  رقبة، واملـر : الرقاب

العـــك، كـــأن القـــرآن الكـــرمي يشـــري هبـــذه العبـــارة اجملازيـــة إىل أن الـــرق لإلنســـان كالغـــل يف العنـــق، 
والنــري يف الرقبــة، وحتريــر العبــد مــن الــرق هــو فــك لرقبتــه مــن غلهــا، وصخلــيص هلــا مــن النــري الــذي 

 .ترزح حتته
وتصــــرف الصــــدقات يف فــــك : ومعناهــــا.. واِف الر ِقا    ابِ : صــــارف قــــال تعــــاىلويف آيــــة امل

 :ويكون ذلك بطريقتني. الرقاب، وهو كناية عن حترير العبيد واإلماء من نري الرق والعبودية
أن يُعــان املكاتــب، وهــو العبــد الــذي كاتبــه ســيده واتعــق معــه علــى أن يقــدم لــه مبلغ ــا  -7

وقــــد أمــــر هللا . صــــيله، فــــإذا أداه إليــــه حصــــل علــــى عتقــــه وحريتــــهمعين ــــا مــــن املــــال يســــعى يف حت
كمــا أمــرهم مبســاعدهتم   -املســلمني أن يكــاتبوا مــن رقــيقهم كــل مــن أراد ذلــك وعلمــوا فيــه خــري ا 

املالكون ييسرون عليهم وحيطون عـنهم، وسـائر اجملتمـ  يعـاونوهنم ابملـال : على وفاء ما التزموا به
ت اغُ   ونا اْلِكتا   ابا ِمَّ   ا مالاكا   ْت : ا يقـــول هللا تعـــاىلويف هـــذ. علـــى اخلـــالص مـــن الـــرق واالَّ   ِذينا ي اب ْ

ُكمْ  ر ا واآتُوُهْم ِمْن مااِل اّللَِّ الَِّذي آَتا ي ْ اتُِبوُهْم ِإْن عاِلْمُتْم ِفيِهْم خا  [.11: النور] أامْيااُنُكْم فاكا
ا يعطــون منــه مــا يعيــنهم علــى حتريــر رقــ اهبم أبداء مــا التزمــوا مث فــرض هلــم يف مــال الزكــاة ســهم 

 .به

                                                 

 (.4/757)مطالب أوىل النهى ( 1)
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 .وإىل هذه الطريقة يف فك الرقاب ذهب أبو حنيعة والشافعي وأصحاهبما والليث بن سعد
وأتكــد . يريــد املكاتــب.. واِف الر ِقا  ابِ : قولــه: واحتجــوا مبــا روى عــن ابــن عبــاس أنــه قــال

ُكمْ : هذا بقوله تعاىل  .(1)واآتُوُهْم ِمْن مااِل اّللَِّ الَِّذي آَتا
ا أو أمة فيعتقها أو يشـرتك هـو وآخـرون يف تـرائها  -4 أن يشرتى الرجل من زكاة ماله عبد 

ا وإمـاء فيعـتقهم وعتقها أو يشـرتى ويل وهـذا هـو املشـهور . األمـر ممـا جيبيـه مـن مـال الزكـاة عبيـد 
إن ذلــك هــو الصــحيح، وأيــده أبنــه هــو ظــاهر . وقــال ابــن العــريب. عــن مالــك، وأمحــد وإســحاق

فــإن هللا حيــث ذكــر الرقبــة يف كتابــه إمنــا هــو العتــق، ولــو أراد املكــاتبني لــذكرهم ابمسهــم القــرآن، 
وحتقيقه أن املكاتب قد دخـل يف مجلـة . فلما عدل إىل الرقبة دل على أنه أراد العتق.. األخص

الغــارمني مبــا عليــه مــن ديــن الكتابــة، فــال يــدخل يف الرقــاب، ورمبــا دخــل فيــه املكاتــب ابلعمــوم، 
 . (2)يف آخر جنم يعتق بهولكن 

 .معونة املكاتبني وعتق الرقاب: واحلق أن عبارة اآلية تشمل األمرين مجيع ا
وقد جاء عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبري من التابعني أهنما كرها تراء الرقـاب وعتقهـا 

وارث، كمـا  والء املعتق ومرياثه إن مل يكن له ي، ألن ذلك جير إىل املزكي منععة وه(3)من الزكاة
أن الرقبــة الــيت يعتقهــا مــن زكــاة مالــه يكــون : ومــن هنــا جــاء عــن مالــك. تقــرر أحكــام اإلســالم

 . والؤها ومرياثها جلمي  املسلمني، يعين لبيت املال
ــا أن يعتــق املســلم رقبــة مــن زكــاة مالــه . ولكــن روى أبــو عبيــدة عــن ابــن عبــاس أنــه مل يــر أبس 

وقـول ابـن عبـاس أعلـى مـا جـاءان يف هـذا البـاب، وهـو : وقال بعد ذكر قول النخعي وابن جبري
 .(4)وعليه كثري من أهل العلم. أوىل ابالتباع، وأعلم ابلتأويل، وقد وافقه احلسن على ذلك

هذا املذهب أن املعتق وإن خيف عليه أن يصري إليه مرياث عتيقه ابلوالء،  يومما يقو : قال
 .(1)فيكون أحدمها ابآلخر( أي دينها)قلها فإنه ال يؤمن أن جيِن جناايت يلحقه وقومه ع

                                                 

 (.4/71) اهلداية وفتح القدير: ، وانظر(72/774) التعسري الكبري للعخر الرازي: انظر( 1)
 (.4/855)القرآن أحكام ( 2)
 .141األموال ألبو عبيد صـ ( 3)
 .املصدر السابق( 4)
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  -أمــا إذا توالهــا احلــاكم املســلم . وهـذا كلــه إذا تــوىل الشــخص توزيــ  الزكــاة بنعسـه أو وكيلــه
وله أن يشرتى ويعتق من الرقيق مـا .. فال وجه هلذا اخلالف -كما هو تأن الزكاة يف اإلسالم 

واإلمــام الشــافعي يوجــب تســوية . ىبــدون جــور علــى املصــارف األخــر  -يتســ  لــه مــال الزكــاة 
  .عن الثمن (يف الرقاب)األصناف املستحقني للزكاة فال يقل نصيب 

وهـذا مـا  . العبيـد واإلمـاء ياألمـر أن جيمـ  بـني األمـرين فيعـني املكـاتبني ويشـرت  واألوىل لويل
ني نصـف للمكـاتب: سـهم الرقـاب نصـعان: كتبه اإلمام الزهري للخليعة عمر بن عبد العزيز قال

مــــن املســــلمني ونصــــف يشــــرتى بــــه رقــــاب ممــــن صــــلوا وصــــاموا وقــــدم إســــالمهم، فيعتقــــون مــــن 
 (. 2)الزكاة

ولكنا ال نقيد احلاكم يف ذلك بنصف وال نسبة، بل حسب ما تقتضيه املصلحة ويشـري بـه 
 .أهل احلل والعقد

                                                 

 .نعس املصدر( 1)
 .املصدر السابق( 2)
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 :سبق اإلسالم بتصفية نظام الرقيق

لعامل، فإنه حيق لنـا بـل جيـب علينـا أن نسـجل هنـا وإذا كان رق األفراد قد انتهى تقريب ا من ا
أن اإلســالم هــو أول نظــام يف الــدنيا عمــل بكــل الوســائل علــى تصــعية الــرق، وإلغائــه مــن دنيــا 

 .الناس ابلتدريج
لقــد ســد األبــواب الكثــرية الواســعة الــيت كانــت مــداخل للــرق يف العــامل فحــرم أتــد التحـــرمي 

بار ا أو صـغار ا، ومل يـبح حبـال أن يبيـ  اإلنسـان نعسـه، االستعباد عن طريق اختطاف األحرار، ك
ا أخــذ املــدين رقيق ــا يف دينــه إذا عجــز عــن الوفــاء بــه، وال أخــذ  أو ولـده أو زوجتــه، ومل يشــرع أبــد 

وال اســرتقاق األســري يف الغــارات الظاملــة . اجملــرم رقيق ــا جبرميتــه، كمــا عــرف ذلــك يف تــرائ  ســابقة
 . (1)بعضها على بعض بغي ا وعدواان  اليت تشنها القبائل واألمم 

ا ضــيق فيــه كــل  ومل يســتثن مــن األســباب الــيت عرفهــا العــامل معضــية إىل الــرق إال ســبب ا واحــد 
ذلـك هـو اسـرتقاق األسـري . التضييق، وأبقاه على سبيل اجلواز واالختيار ال سبيل احلتم واإللـزام

ك إذا رأى إمـــام املســـلمني وأهـــل وذلـــ. يف حـــرب إســـالمية تـــرعية مل يبـــدأ املســـلم فيهـــا بعـــدوان
تـوراه يف ذلـك مصــلحة لألمـة وامللـة، وذلــك كمـا إذا كــان العـدو يسـرتق أســرى املسـلمني، فــإن 

ولإلمـــام العـــادل أن يطلـــق ســـراح األســـرى بغـــري مقابـــل، أو . املعاملـــة ابملثـــل تقتضـــيها املصـــلحة
وهـذا مـا نـص . ركنيمبقابل مادي أو معنوي، أو إطالق أسرى مـن املسـلمني مقابـل أسـرى املشـ

ُتُم   وُهْم فاُش   دُّوا : عليـــه القـــرآن يف صـــراحة يف أســـرى احملـــاربني مـــن أهـــل الكعـــر ن ْ حا   ىتَّ ِإذاا أاْثخا
اء   ِإمَّا ِفدا قا فاِإمَّا مانًّا ب اْعُد وا  [.2: دمحم] اْلوااثا
عة اباب  ضـيق ا للـرق فقـد فـتح أبـوااب  واسـ -علـى سـبيل اجلـواز  -وإذا كان اإلسـالم قـد أبقـى 

 .للتحرير والعتق، ومن فضل اإلسالم أنه استحدث العتق ومل يستحدث الرق
دعـــا اإلســـالم إىل العتـــق ورغـــب فيـــه وجعلـــه مـــن أحـــب القـــرابت إىل هللا، وزاد علـــى ذلـــك 

كاحلنــث يف اليمــني، . فجعلــه كعــارة لكثــري مــن األخطــاء الــيت يتــورط فيهــا املســلم حبكــم بشــريته

                                                 

 ،وزارة األوقاف ، طب 727-718صـ للدكتور على عبد الواحد وايف -حقوق اإلنسان يف اإلسالم  كتاب: انظر( 1)
 .القاهرة
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لصائم يف هنار رمضان، والقتل خطأ، بل جعل كعارة السـيد إذا ومظاهرة الزوج لزوجته، ومجاع ا
 .ضرب عبده بغري حق أن يعتقه

مث أمر السـادة مبكاتبـة عبيـدهم إذا علمـوا فـيهم خـري ا، وذلـك يكـون بتمكيـنهم مـن الكسـب 
ـــة اجملتمـــ  اإلســـالمي هلـــم ت اغُ   ونا : كمـــا قـــال تعـــاىل يف حمكـــم القـــرآن. احلـــر، ومعون واالَّ   ِذينا ي اب ْ

ي ْ  ر ا واآتُ  وُهْم ِم  ْن ما  اِل اّللَِّ الَّ  ِذي اْلكِ  تا  ابا ِمَّ  ا مالاكا  ْت أامْيا  اُنُكْم فاكا  اتُِبوُهْم ِإْن عاِلْم  ُتْم ِف  يِهْم خا
ُكمْ   [.11: النور] آَتا

ا مــن أمــوال الزكــاة، وهــى الضــريبة الــيت  مث زاد علــى ذلــك كلــه فجعــل للعتــق والتحريــر ســهم 
وذلـك هـو . وهى املورد الدائم لبيت املال اإلسـالمي. دائهايشرتك مجهور املسلمني األعظم يف أ

 (.1)(يف الرقاب)سهم 

وليس من اهلني أن خيصص اإلسالم من هذا املـورد الـدوري اهلائـل جـزء ا لتحريـر الرقيـق، قـد 
يكون مثن حصيلة الزكاة، وقد يكون أكثر، بل قد يكون احلصـيلة كلهـا إذا اسـتغنت األصـناف 

 .هد عمر بن عبد العزيزاألخرى كما حدث يف ع
بعثين عمر بـن عبـد العزيـز علـى صـدقات إفريقيـة، فاقتضـيتها وطلبـت : )قال حيىي بن سعيد

فقـــد أغـــِن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز . فقــراء نعطيهـــا هلـــم، فلـــم جنـــد فقـــري ا، ومل جنـــد مـــن أيخــذها منـــا
 . (2)(فاترتيت هبا رقااب  فأعتقتهم. الناس

المهم، وهتيــأ هلــم احلكــم العــادل الراتــد فــرتات طويلــة، ولــو أن املســلمني أحســنوا تطبيــق إســ
 .المنحى الرق من دايرهم بعد وقت يسري

                                                 

وهذا كله غري ما صنعه اإلسالم من رف  املستوى األديب واملادي للرقيق وجعله إنساان  حمرتم ا بل أخ ا ملن جعله هللا ( 1)
من العمل إال ما يطيق، وال يضرب وال يؤذى، بل ال جيرح أيكل مما يطعم ويلبس مما يلبس، وال يكلف : حتت يده

 ".أميت"أو " عبدي"تعوره بكلمة 
 .58صـ سرية عمر بن عبد العزيز البن عبد احلكم( 2)
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 هل يفك األسري املسلم من سهم الرقاب؟

عنـــــد إطالقهـــــا تنصـــــرف إىل العبيـــــد، فهـــــل يصـــــح أن تشـــــمل  (الرقـــــاب)وإذا كانــــت كلمـــــة 
السـيد يف الرقيـق، وهـو يف بعمومها رقبة األسري املسـلم الـذي يـتحكم فيـه األعـداء الكعـرة حتكـم 

 أسره معرض لالسرتقاق أيض ا؟
: يف مــذهب اإلمــام أمحــد أن ذلــك جــائز فيصــح أن يعــك مــن الزكــاة األســري املســلم يواملــرو 

 . (1)ألن فيه فك رقبة من األسر
: اختلف العلماء يف فك األسارى منها، فقـد قـال أصـبغ: وقال القاضي ابن العريب املالكي

وإذا كان فك املسلم عن رق املسلم عبـادة وجـائز ا . جيوز ذلك: ابن حبيبال جيوز ذلك، وقال 
فـإذا كـان الـرق قـد  (2)من الصـدقة، فـأوىل وأحـرى أن يكـون ذلـك يف فكـه عـن رق الكـافر وذلـه

وبـذلك يظـل يف . ألغى، فإن احلروب ال زالت قائمة، والصراع بني احلق والباطـل مل يـزل مسـتمر ا
 .سارى من املسلمنيهذا السهم متس  لعداء األ

 ؟(الرقاب)هل تساعد الشعوب املستعمرة على التحرر من سهم 
مصـرف ا يف حتريـر الشـعوب  (يف الرقـاب)أن لسـهم  (املنـار)ذكر السـيد رتـيد رضـا يف تعسـري 

وأكـــد ذلـــك األســـتاذ األكـــرب  (3)املســـتعمرة مـــن االســـتعباد إذا مل يكـــن لـــه مصـــرف حتريـــر األفـــراد
 -فيمــا أرى  -ولكــن ): ل، بعــد أن حتــدث عــن انقــراض رق األفــرادالشــيخ حممــود تــلتوت فقــا

ذلكـــم هـــو اســـرتقاق الشـــعوب يف . قـــد حـــل حملـــه اآلن رق هـــو أتـــد خطـــر ا منـــه علـــى اإلنســـانية
كـــان ذلـــك رق أفـــراد ميـــوت مبـــوهتم وتبقـــى . أفكارهـــا ويف أمواهلـــا وســـلطاهنا وحريتهـــا يف بالدهـــا

ولكـن هـذا رق تـعوب . ا لسـائر األحـرار الراتـديندوهلم حرة رتيدة، هلا مـن األمـر واألهليـة مـ
وأمــم، تلــد تــعواب  وأمم ــا هــم يف الــرق كــآابئهم فهــو رق عــام دائــم، يعــرض علــى األمــة بقــوة ظاملــة 

                                                 

 (.7/204) الروض املرب  1))
 (.4/852)القرآن أحكام ( 2)
 .الطبعة الثانية -( 70/589) تعسري املنار( 3)
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ـــه عـــن !! غامشـــة ـــتخلص منـــه، ورفـــ  ذل وإذن فمـــا أجـــدر هـــذا الـــرق ابملكافحـــة والعمـــل علـــى ال
 .حالشعوب، ال مبال الصدقات فقط، بل بكل األموال واألروا 

 .(1)(وبذلك نعرف مقدار مسئولية أغنياء املسلمني عن معونة الشعوب اإلسالمية
ليشـمل  (الرقـاب)هذا ما ذكره السيد رتيد والشـيخ تـلتوت، ذهـااب  إىل التوسـ  يف مـدلول 

أن ال حاجة بنا إىل هذا التوس  الذي تعقـد بـه : والذي أميل إليه. رق الشعوب م  رق األفراد
ألصـــلي، أمـــا مســـاعدة الشـــعوب املســـتعبدة علـــى التحـــرر، فعـــي مـــال الزكـــاة الكلمـــات مـــدلوهلا ا
عن موارد الدولة األخرى الـيت جيـب أن تسـاهم مجيع ـا يف  فضال   (سبيل هللا)متس  هلم من سهم 

 .هذا السبيل

                                                 

 .دار القلم ، طب 222صـ اإلسالم عقيدة وتريعة( 1)
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 الفصل اخلامس
 الغارمون

فمـن هـم .. وااْلغا ارِِميا : املصرف السادس من مصارف الزكاة، كمـا حـددهتا اآليـة الكرميـة
 الغارمون؟

 من هم الغارمون؟
 . (1)هو الذي عليه دين: والغارم. مج  غارم: الغارمون

اللــزوم، ومنــه قولــه : وأصــل الغــرم يف اللغــة. أمــا الغــرمي فهــو الــدائن، وقــد يطلــق علــى املــدين
اب اهاا كا  انا غاراام   ا: تعــاىل يف جهــنم لــدين قــد ومنــه مســى الغــارم، ألن ا[. 25: العرقــان] ِإنَّ عا  ذا

 .لزمه، والغرمي ملالزمته املدين
 .(2)عن دينه من عليه دين، وال ميلك نصااب  فاضال  : والغارم يف مذهب أىب حنيعة

غـــارم ملصــــلحة نعســـه، وغـــارم ملصــــلحة : الغـــارمون نوعـــان: وعنـــد مالـــك والشـــافعي وأمحــــد
 .اجملتم ، ولكل منهما حكمه

 :األول الغارمون ملصلحة أنفسهم النوع
غـارم اسـتدان يف مصـلحة نعسـه، كـأن يسـتدين يف نعقـة، كسـوة، أو زواج، أو : ألولالنوع ا

عــالج مــرض، أو بنــاء مســكن، أو تــراء أاثث، أو تــزويج ولــد، أو أتلــف تــيئ ا علــى غــريه خطــأ 
 .أو سهو ا أو حنو ذلك

املســتدين يف غــري ســرف، ينبغــي : الغــارم: وحنــوه عــن قتــادة -روى الطــربي عــن أىب جععــر 
 (.1)يقضى عنهم من بيت املال لإلمام أن

                                                 

. أن الغارم من لزمه دين، أو له دين على الناس ال يقدر على أخذه، وليس عنده نصاب: ذكر ابن اهلمام يف العتح( 1)
من عليه الدين، ولعله اتتبه عليه الغارم ابلغرمي الذي يطلق على الدائن : ويف هذا الكالم نظر؛ ألن الغارم يف اللغة

فإمنا جاز . إخل.. وأما الصورة اليت ذكرها يف العتح وهى من له دين على الناس. هوواملدين، وسبحان من ال يس
ا كابن السبيل، ال ألنه غارم  (. 4/21) حاتية رد احملتار: انظر. الدف  إليه، ألنه فقري يد 

 (. 4/21) ، والدر املختار وحاتيته رد احملتار(4/420) البحر الرائق: انظر( 2)
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 :أصحاب الكوارث من هذا الصنف
وأخـــص مـــن ينطبـــق عليـــه هـــذا الوصـــف أولئـــك الـــذين فاجـــأهتم كـــوارث احليـــاة، ونزلـــت هبـــم 
: جوائح اجتاحـت مـاهلم، واضـطرهتم احلاجـة إىل االسـتدانة ألنعسـهم وأهلـيهم، فعـن جماهـد قـال

أصابه حريق فذهب مباله، ورجل لـه عيـال  رجل ذهب السيل مباله، ورجل: ثالثة من الغارمني"
 (.2)"وليس له مال، فهو يدان وينعق على عياله

أابح النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ملــن أصــابته  -الــذي رواه أمحــد ومســلم  -ويف حــديث قبيصــة بــن املخــارق 
ــا مــن عــيش جائحــة اجتاحــت مالــه، أن يســأل ويل . األمــر حقــه مــن الزكــاة، حــى يصــيب قوام 

 .بتمامه يف النوع الثاين من الغارمنيوسنذكره 
والزكاة هبذا تقوم بنوع من التأمني االجتمـاعي ضـد الكـوارث، ومعاجـآت احليـاة، سـبق كـل 

 .من أنواع التأمني -بعد  -ما عرفه العامل 
غــري أن التــأمني الــذي حققــه اإلســالم ألبنائــه بنظــام الزكــاة أمســى وأكمــل وأمشــل مــن التــأمني 

ال  -علــى الطريقــة الغربيــة  -فالتــأمني . العصــر احلــديث مبراحــل ومراحــل الــذي عرفــه الغــرب يف
وعنـــد إعطـــاء التعـــويض . يعـــوض إال مـــن اتـــرتك ابلععـــل يف دفـــ  أقســـاط حمـــددة لشـــركة التـــأمني

. يعطى الشخص املنكوب علـى أسـاس املبلـغ الـذي أمـن بـه، ال علـى أسـاس خسـائره وحاجاتـه
ــ ا أكثــر، ومــن كــان مبلغــه أقــل كــان نصــيبه أقــل، فمــن كــان قــد أمــن مببلــغ أكــرب، أعطــى تعويض 

وذوو الـدخل احملـدود يؤمنـون عـادة مببـالغ أقـل، فيكـون . مهما عظمت مصيبته وكثـرت حاجاتـه
وذلـــــك أن أســـــاس نظـــــام التـــــأمني الغـــــريب التجـــــارة . أدىن -إذا أصـــــابتهم الكـــــوارث  -حظهـــــم 

 .والكسب من وراء األتخاص املؤمن هلم
ال يقـــوم علـــى اتـــرتاط دفـــ  أقســـاط ســـابقة، وال يعطـــى املصـــاب أمـــا التـــأمني اإلســـالمي، فـــ

 .ابجلائحة إال على أساس حاجته، ومبقدار ما يعوض خسارته، ويعرج ضائقته
 :شروط إعطاء الغارم ملصلحة نفسه

 :فهذا النوع يعطى ما يقضى به دينه بشروط
                                                 

 (.72/119)تعسري الطربي  (1)
 .الطربي املصدر السابق :وانظر ،(70121) الزكاةتيبة يف رواه ابن أىب ( 2)
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لـى سـداده بنقـود أن يكون يف حاجة إىل ما يقضـى بـه الـدين، فلـو كـان غني ـا قـادر ا ع :أوِلا
 .(1)أو عروض عنده مل يعط من الزكاة

ولــو مل ميلــك . ولــو وجــد مــا يقضــى بــه بعــض الــدين أعطــى بقــدر مــا يقضــى بــه البــاقي فقــط
تيئ ا وقدر على قضائه ابلعمل والكسب أعطى أيض ـا، ألنـه ال ميكنـه قضـاؤه إال بعـد زمـن وقـد 

 .ل على حاجته ابلكسب يف احلاليعرض ما مينعه من قضائه، وهذا خبالف العقري فإنه حيص
واتــرتاط حاجــة املســتدين إىل مــا يقضــى بــه الــدين، لــيس معناهــا أن يكــون صــعر اليــدين ال 

 .ميلك تيئ ا
 -فقد صرح العلماء أبنـه ال يعتـرب املسـكن وامللـبس والعـراش واآلنيـة، وكـذا اخلـادم واملركـوب 

 .دينه وإن ملكها يبل يقض -إن اقتضامها حاله 
مســتدين مــال لــو قضــى منــه دينــه لــنقص مالــه عــن كعايتــه، تــرك لــه مــا يكعيــه، ولــو كــان لل
الكعاية السابقة، وهى كعاية العمـر : واملراد ابلكعاية عند الشافعية. به الباقي يوأعطى ما يقض

 .الغالب فيما يظهر، مث إن فضل معه تيء صرفه يف دينه ومتم له ابقيه
أمــا لــو اســتدان يف معصــية  . ة أو أمــر مبــاحأن يكــون قــد اســتدان يف طاعــ :الش  رط الث  اين

كخمر وزان وقمار وجمون، وغري ذلك من ألوان احملرمات فال يعطى، ومثـل ذلـك إذا أسـرف يف 
االسـتدانة  اإلنعاق على نعسه وأهله ولو يف املـالذ املباحـة، فـإن اإلسـراف يف املباحـات إىل حـد   

باِِن آداما ُخذُ : قال تعاىل. حرام على املسلم وا زِين اتاُكْم ِعْن دا ُك لِ  ماْس ِجٍد واُكلُ وا وااْش رابُوا واالا َيا
 [.17: األعراف] ُتْسرُِفوا ِإنَُّه الا َيُِبُّ اْلُمْسرِِفيا 

وإمنـــا مل يعـــط الغـــارم يف املعصـــية، ألن يف إعطائـــه إعانـــة لـــه علـــى معصـــية هللا، وإغـــراء لغـــريه 
فــإذا اتب أعطــى مــن الزكــاة، ألن التوبــة . وهــو مــتمكن مــن األخــذ ابلتوبــة. مبتابعتــه يف عصــيانه

 .جتب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له
أن متضـــى عليـــه مـــدة بعـــد إعـــالن توبتـــه يظهـــر فيهـــا صـــالح حالـــه : واتـــرتط بعـــض العقهـــاء

 .واستقامة أمره
                                                 

وهناية (. 2/401)اجملموع : وانظر. فأتبه الغارم لذات البني. أنه يعطى م  الغِن، ألنه غارم: يف قول الشافعي( 1)
 (.2/755) احملتاج
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 .يكعي أن يغلب على الظن صدقه يف توبته، فيعطى وإن قصرت املدة: وقال آخرون
يعطــى، : قيــل: فقــد اختلــف فيــه فــإن كــان مــؤجال  . أن يكــون الــدين حــاال   :الش  رط الثال  ث
 .ال يعطى، ألنه غري حمتاج إليه اآلن: وقيل. فيدخل يف عموم النص. ألنه يسمى غارم ا

 (.1)إن كان األجل حيل تلك السنة أعطى، وإال فال يعطى من صدقات تلك السنة: وقيل

ال حـــــى ينظـــــر يف حصـــــيلة الزكـــــاة، وعـــــدد أال يعمـــــل أبحـــــد هـــــذه األقـــــو : واملختـــــار عنـــــدي
فـإن كانـت احلصـيلة كبـرية، وكـان عـدد . املستحقني هلا مـن سـائر األصـناف، ومقـادير حاجـاهتم

أو  أصــــناف املســــتحقني قلــــيال ، أخــــذ ابلقــــول األول، وأعطــــى مــــن الزكــــاة مــــن كــــان دينــــه حــــاال  
األخرى علـى مـن كـان  وإن كان األمر ابلعكس عمل ابلقول الثاين، وأوثرت األصناف. مؤجال  

 .وهللا أعلم. وإن كان األمر وسط ا أخذ ابلقول الثالث. دينه مؤجال  
 .وإن كان العرد هو الذي يعطى الزكاة ويعرقها بنعسه، فينبغي أن يؤثر األحوج فاألحوج

أن يكــون تــأن الــدين ممــا حيــبس فيــه، فيــدخل فيــه ديــن الولــد علــى والــده،  :الش  رط الراب  ع
وخيرج دين الكعارات والزكاة، ألن الدين الذي حيبس فيه ما كـان آلدمـي، . روالدين على املعس

 . (2)وأما الكعارات والزكوات فهي هلل
واحلنعيـــة يعتـــربون الزكـــاة مـــن . ومل يشـــرتط كـــل العقهـــاء هـــذا الشـــرط. هـــذا مـــا ذكـــره املالكيـــة

 .الديون اليت هلا مطالب من جهة العباد، وهو اإلمام
 كم يعطى الغارم لنفسه؟

هــي قضــاء دينــه، فــإن أعطــى تــيئ ا فلــم : يعطــى الغــارم ملصــلحته قــدر حاجتــه، وحاجتــه هنــا
. يقــض الــدين منــه، بــل بــرأه منــه الــدائن، أو قضــاه عنــه غــريه، أو قضــاه هــو مــن غــري مــال الزكــاة

أم كثـري ا، فـإن املطلـوب  وسواء أكان الدين قليال  . (3)الستغنائه عنه فالصحيح أنه يسرتج  منه،
 .نه، وتعريغ ذمته منهسداده ع

                                                 

 ، وترح اخلرتي على خليل(755، 2/752) تاج، وهناية احمل(408-2/401)اجملموع : انظر يف هذه الشروط( 1)
(4/479.) 

 (.7/411) الصاويحاتية : انظر( 2)
 (.2/408)اجملموع ( 3)
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 :روعة اإلسالم ِف موقفه من الغارمي
 :وموقف اإلسالم من الغارمني واملستدينني بصعة عامة موقف فريد رائ 

 .يعلم أبناءه االعتدال واالقتصاد يف حياهتم حى ال يلجأوا إىل االستدانة إنه أوال   (أ)
ـــاة إىل االســـتدانة كـــان  (ب) ـــه أن يعقـــد العـــزم علـــى فـــإذا اضـــطرت املســـلم ظـــروف احلي علي

مـن أخــذ أمـوال النــاس : )التعجيـل ابلوفــاء واألداء فيكسـب بــذلك معونـة هللا وأتييــده فيمـا نــوى
 .(1)(وهو يريد أداءها أدى عنه هللا، ومن أخذها يريد إتالفها أتلعه هللا

فــإذا عجــز عــن أداء الــدين كلــه أو بعضــه مــ  دالئــل تصــميمه علــى الوفــاء فــإن الدولــة ( جـــ)
الـدين : "وهلـذا قيـل. ويـذل أعنـاق الرجـال. دخل إلنقـاذه مـن نـري الـدين الـذي يقصـم الظهـورتت

اللهم إين أعوذ ": وكان النيب عليه الصالة والسالم يستعيذ منه ويقول" هم ابلليل ومذلة ابلنهار
 .(2)"ومشاتة األعداء ،وغلبة العدو ،بك من غلبة الدين

واطمئنانــه فحســب، بــل هــو خطــر علــى أخالقــه  ولــيس الــدين خطــر ا علــى نعســية املســتدين
ه عليه احلديث النبوي الكرمي الذي رواه البخاري أن النيب صـلى هللا وهذا ما نب  . وسلوكه كذلك

فســألوه عــن ســر ذلــك وملــاذا  -االســتدانة  -عليــه وســلم كــان كثــري ا مــا يســتعيذ ابهلل مــن املغــرم 
مـن عـذاب القـرب، وفتنـة احمليـا واملمـات، وفتنـة يكثر من االستعاذة من ذلك، ويقرنه ابالسـتعاذة 

 .(3)(إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف: )املسيح الدجال، فقال هلم
وهى لعتة نبوية صادقة إىل أثر احلالة االقتصـادية يف األخـالق والسـلوك، وهـو مـا ال ننكـره، 

املــــؤثر العــــذ يف ســــلوك وإمنــــا ننكــــر علــــى القــــائلني بــــه جعلهــــم االقتصــــاد هــــو العامــــل الوحيــــد، و 
 .اإلنسان

وكــان مــن الوســائل الــيت اصخــذها النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف تنعــري أصــحابه مــن الــدين أنــه مل يكــن يصــلى 
علـــى مـــن مـــات مـــن أصـــحابه وعليـــه ديـــن مل يـــرتك وفـــاءه، ويف هـــذا زجـــر تـــديد ألصـــحابه عـــن 

                                                 

 .عن أيب هريرة، (427)يف الصدقات  جةابن ما، و (9111)أمحد ، و (4191)واه البخاري يف االستقراض ر ( 1)
اإلمامة احلاكم يف ، و (5215)االستعاذة والنسائي يف  ،إسناده ضعيف: خمرجوهوقال  ،(2279)أمحد رواه ( 2)

 .عن عبد هللا بن عمرو ،(7482)، وصححه األلباين يف صحيح اجلام  وصححه، (7/174)
 .، عن عائشة(598)، ومسلم يف املساجد (914)رواه البخاري يف األذان  :متعق عليه (3)
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يــه، ودعائــه لــه، ويعــد االســتدانة، فــإن كــل واحــد مــنهم حيــرص كــل احلــرص علــى صــالة النــيب عل
 .احلرمان من ذلك عقوبة كبرية، وخسارة عظيمة

مث ملــا أفــاء هللا عليــه، وفــتح لــه، وكثــرت مــوارد بيــت املــال، صــار يتــوىل بنعســه ســداد ديــون 
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يؤتى ابلرجل املتويف عليـه الـدين  ،املسلمني، وقد حدث بذلك أبو هريرة

صـلوا ": وإال قـال ،فـإن حـدث أنـه تـرك وفـاء صـلى عليـه ".رك لدينه مـن قضـاء؟هل ت": فيسأل
أان أوىل ابملــؤمنني مــن أنعســهم، فمــن تــويف ": فلمــا فــتح هللا عليــه العتــوح قــال ".علــى صــاحبكم

 . (1)"وعليه دين فعلى قضاؤه
ون، ومن ذلك ترغيب املسلمني يف معاونة الغارمني، قضاء حلق اإلخوة، وأداء  لواجب التعا

أصــيب رجــل يف عهــد رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف : فعــن أىب ســعيد اخلــدري هنع هللا يضر قــال. وابتغــاء مثوبــة هللا
ومل  ،فتصدق الناس عليـه. "تصدقوا عليه": فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،مثار ابتاعها فكثر دينه فأفلس

 (.2)"خذوا ما وجدمت، وليس لكم إال ذلك":  لغرمائهيبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
: ومـــن ذلـــك الســـهم الـــذي جعلـــه القـــرآن يف أمـــوال الزكـــاة لســـداد هـــذه املغـــارم عـــن املـــدينني

 َِّفارِيضاة  ِمنا اّلل. 
إنه يعني املستدين على التحرر مـن ربقـة الـدين، وينتشـله . ذلك هو تشري  اإلسالم وطريقه

 .يرتكه يسقط فريسة الديون ويعلن إفالسهمن وهدته، وال 
ومــا عرفنــا إىل اليــوم تــريعة غــري اإلســالم تــنص يف صــلب دســتورها علــى ســداد الــديون عــن 

 .املدينني، وجتعل ذلك فريضة من هللا
قــد حقــق هــدفني  . إن اإلســالم بســداده هــذه الــديون العادلــة عــن أصــحاهبا مــن مــال الزكــاة

 :كبريين
ذي أثقلـــه الـــدين، وركبـــه مـــن أجلـــه هـــم الليـــل وذل النهـــار وأصـــبح يتعلـــق ابملـــدين الـــ :األول

 .فاإلسالم يسدد دينه ويكعيه ما أمهه. معرض ا بسببه للمطالبة واملقاضاة واحلبس وغري ذلك

                                                 

 .، عن أيب هريرة(7278)، ومسلم يف العرائض (4489)رواه البخاري يف الكعالة  :متعق عليه (1)
 .، عن أيب سعيد اخلدري(1228)، وأبو داود يف البيوع (7552)رواه مسلم يف املساقاة ( 2)
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يتعلــــق ابلــــدائن الــــذي أقــــرض صــــاحب الــــدين، وأعانــــه علــــى مصــــلحته املشــــروعة،  :الث    اين
نــاء اجملتمــ  علــى أخــالق املــروءة والتعــاون فاإلســالم حــني يســاعد علــى الوفــاء بدينــه، يشــج  أب

 .وهبذا تسهم الزكاة من هذا اجلانب يف حماربة الراب. والقرض احلسن
وهكذا أتخذ تريعة اإلسالم بيد الغـارم اجملهـود وال تكلعـه بيـ  حوائجـه األصـلية ليسـدد مـا 

ــا مــن كــل أاثث ومتــاع . يليــق مبثلــه عليــه، ويعــيش فارغ ــا مــن املقومــات األساســية للحيــاة، حمروم 
أن اقضـوا عـن الغـارمني، فكتـب إليـه : كال، فقد كتب عمر بن عبد العزيز يف خالفته إىل والته

 -أي وهــو مــ  ذلــك غــارم  -إان جنــد الرجــل لــه املســكن واخلــادم والعــرس واألاثث : مــن يقــول
 فكتب عمر إنه ال بد للمرء املسلم من مسكن يكنه، وخادم يكعيـه مهنتـه، وفـرس جياهـد عليـه

 .(1)فاقضوا عنه فإنه غارم.. نعم. عدوه، ومن أن يكون له األاثث يف بيته
فـأين مـن هـذا مـا . هذا ما جاءت به تريعة هللا، تريعة العدل والرمحة منـذ أربعـة عشـر قـران  

جــاءت بــه القــوانني الوضــعية، قــوانني احلضــارة واملدنيــة احلديثــة مــن اضــطرار التجــار املــدينني إىل 
؟إعالن إفالسهم، و   !تصعية جتارهتم، وخراب بيوهتم، دون أن تقدم هلم الدولة أو اجملتم  عوان 

مـا جـاء بـه القـانون الرومـاين  -موقف تريعة هللا العادلـة الرحيمـة  -مث أين من هذا املوقف 
جـــاء يف القـــانون الرومـــاين املســـمى !! يف بعـــض أدواره، حيـــث أابح للـــدائن أن يســـرتق املـــدين؟

أن املــدين إذا عجــز عــن دفــ  ديونــه، حيكــم عليــه ابلــرق إن كــان ): ( عشــرقــانون األلــواح االثــين)
 !! (2)(حر ا، وحيكم عليه ابحلبس أو ابلقتل إذا كان رقيق ا

ومثــل ذلــك مــا كــان معروفـ ـا يف اجملتمــ  العــريب يف اجلاهليــة، مــن بيــ  مــن أعســر يف الــدين، 
ســـالم، مث نســـخ، ومل يعـــد وروى بعضـــهم أن ذلـــك قـــد اســـتمر فـــرتة يف أول اإل. حلســـاب الـــدائن

ِإْن كا   انا ُذو ُعْس   راٍة ف اناِظ   راة  ِإىلا ماْيسا   راٍة واأاْن : قـــال تعـــاىل (3)للـــدائن ســـبيل إىل رقبـــة املـــدين وا
ُتْم ت اْعلاُمونا  ر  لاُكْم ِإْن ُكن ْ ي ْ  [.490: البقرة] تاصادَُّقوا خا

 :الغارم ملصلحة الغري -النوع الثاين 

                                                 

 .222صـ األموال( 1)
 .149صـ نقل ذلك مؤلف كتاب روح الدين اإلسالمي( 2)
 (.1/417) القرطيب تعسري: انظر( 3)
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فئة من أصحاب املروءة واملكرمات، واهلمم العالية، عرفها اجملتم  والنوع الثاين من الغارمني 
العريب واإلسالمي، وهم الذين يغرمون إلصالح ذات البني، وذلك أبن يق  بـني مجاعـة عظيمـة 

تشـــاجر يف دمـــاء وأمـــوال، وحيـــدث بســـببها الشـــحناء والعـــداوة،  -كقبيلتـــني أو أهـــل قـــريتني   -
عوض ا عما بينهم، ليطعئ الثائرة، فهـذا قـد  زم يف ذمته ماال  فيتوسط الرجل ابلصلح بينهما، ويلت

ــا، فكــان مــن املعــروف محلــه عنــه مــن الصــدقة لــئال جيحــف ذلــك بســادات . أتــى معروف ــا عظيم 
القــوم املصــلحني، أو يــوهن عــزائمهم، فجــاء الشــرع إبابحــة املســألة فيهــا، وجعــل هلــم نصــيب ا مــن 

أن الغــارم إلصـــالح ذات البـــني يعطـــى مـــن الزكـــاة : ومـــن اجلميـــل أن يصـــرح علمـــاؤان (1)الصــدقة
 .(2)لسداد غرميه ولو كان هذا اإلصالح بني مجاعتني من أهل الذمة

ومثل هـؤالء املصـلحني بـني النـاس كـل مـن يقـوم مـن أهـل اخلـري يف عمـل مشـروع اجتمـاعي 
لعـــالج العقـــراء، أو مســـجد إلقامـــة الصـــالة، أو مدرســـة  ىانفـــ  كمؤسســـة لأليتـــام، أو مستشـــع

لتعليم املسلمني، أو ما تابه ذلك من أعمال الرب واخلدمة االجتماعية، فإنه قد خدم يف سـبيل 
ولــيس يف الشــرع دليــل يقصــر . خــري عــام للجماعــة، فمــن حقــه أن يســاعد مــن املــال العــام هلــا

الغــــارمني علــــى مــــن غرمــــوا إلصــــالح ذات البــــني دون غــــريهم، فلــــو مل يــــدخل أولئــــك يف لعــــظ 
ومعِن هذا أن يعطى من اسـتدان مـن أجـل  (3)أن أيخذوا حكمهم ابلقياسلوجب . (الغارمني)

هــذه اخلــدمات االجتماعيــة النافعــة مــن مــال الزكــاة مــا يســد بــه دينــه وإن كــان غني ــا، كمــا نــص 
وإذا كان النوع األول قد استدانوا ملصلحة أنعسهم وأعينوا عليهـا،  (4)على ذلك بعض الشافعية

اجملتمـــ  وهـــم أوىل ابملعونـــة، وإذا كـــان األولـــون ال يعطـــون إال مـــ  فهـــؤالء قـــد اســـتدانوا ملصـــلحة 
 .(5)احلاجة، فهؤالء يعطون ولو م  الغِن

                                                 

 (.7/2104) الروض املرب ( 1)
 (.4/721) النهىمطالب أوىل : انظر( 2)
 (.1/417) تعسري القرطيب: انظر( 3)
ذهب بعض الشافعية إىل أن من استدان لعمارة أو فك أسري أو قرى ضيف وحنوه يعطى م  الغِن إذا كان غناه ( 4)

ال أثر لغناه ابلنقد أيض ا، : على أنه لو قيل: ، وقال الرملي(4/178) للنوويالروضة : انظر. مبلك العقار ال ابلنقد
ا  محال    (.2/755) احملتاجهناية : انظر)على هذه املكرمة العام نععها مل يكن بعيد 

 .وهذا إن مل يكونوا قد دفعوا من ماهلم فعال ، ألهنم حينئذ ال يكونون مستدينني كما قال العلماء( 5)
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لغـاز يف سـبيل : ال حتـل الصـدقة إال خلمسـة: )وقد ذكران يف مصرف العـاملني عليـه حـديث
 .(1)احلديث(.. هللا عز وجل، أو لعامل عليها، أو لغارم

: حتملـت محالـة فأتيـت رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسـأله فيهـا فقـال: لوعن قبيصة بن خمارق اهلاليل قا
اي قبيصـــة، إن املســـألة ال حتـــل إال ألحـــد : )مث قـــال(. أقـــم حـــى أتتينـــا الصـــدقة فنـــأمر لـــك هبـــا)

 -أي يكـف عـن السـؤال  -رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حـى يصـيبها مث ميسـك : ثالثة
 -جتاحت ماله فحلت له املسألة حى يصيب قوام ا من عـيش ا( كارثة)ورجل أصابته جائحة 

: ورجــل أصــابته فاقــة حــى يقــول ثالثــة مــن ذوى احلجــا مــن قومــه -ســداد ا مــن عــيش : أو قــال
ــا مــن عــيش  أو قــال ســداد ا مــن  -لقــد أصــابت فــالان  فاقــة فحلــت لــه املســألة حــى يصــيب قوام 

 .(2)(ا صاحبها سحت افما سواهن من املسألة اي قبيصة فسحت أيكله -عيش 
مـــا يتحملـــه اإلنســـان ويلتزمـــه يف ذمتـــه ليدفعـــه يف إصـــالح ذات  -بعـــتح احلـــاء  -واحلمالـــة 

مـــا تســـد بـــه احلاجـــة واخللـــل، والقـــوام مـــا تقـــوم بـــه حاجـــة  -بكســـر الســـني  -البـــني، والســـداد 
 .(3)ويستغين به

ل علـى أنـه غـِن؛ دليـ ،"فحلت له املسألة حـى يصـيبها مث ميسـك: "وقوله فيمن حتمل محالة
وإهنـا لروعـة مـن اإلسـالم أن ) ،(4)ألن العقري ليس عليه أن ميسك حى يصـيب قوام ـا مـن عـيش

وروعـــة منـــه أن ميـــد ابملـــال .. ميـــد ابملـــال كـــل غـــارم إلصـــالح ذات البـــني وإقـــرار الســـالم والـــو م
ون نظـام واملعونة أصحاب الكوارث واجلوائح وأيخـذ بيـدهم لينهضـوا، قبـل أن تعـرف الـدنيا بقـر 

وروعة منه أن يعتح ذراعيه ابملعونة .. التأمني على األتياء واملمتلكات ضد احلوادث واألخطار
للعقــري الــذي يشــهد ثالثــة مــن ذوى احلجــا مــن قومــه أنــه قــد أصــابته فاقــة، ال لكــل مــن يظهــر 

 .املسكنة يالعاقة، ويدع

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
 .صـ سبق صخرجيه( 2)
 (.2/729) نيل األوطار( 3)
 (.9/792) تعسري القرطيب: انظر( 4)
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ـ ا مـن عـيش، أو سـداد ا وروعة مث روعة أن جيعل الغاية من إعطاء هذا وذاك أن يصيب قوام 
 (1)(من عيش، أي ما يقوم مبعيشته ويسد خلته، ال جمرد لقيمات يقيم هبا صلبه

 :قضاء دين امليت من الزكاة
 هل جيوز أن يقضى دين امليت من الزكاة كما يقضى دين احلي؟؟: بقى هنا سؤال

وهـو قـول  :ال جيـوز قـال: أحـدمها: ذكر اإلمام النووي يف ذلك وجهني يف مذهب الشافعي
 .ومذهب النخعي وأىب حنيعة وأمحد الصيمري
 . (2)جيوز، لعموم اآلية وألنه يصح التربع بقضاء دينه كاحلي وبه قال أبو ثور: والثاين

وكذلك روى عن أمحد أنه ال جيوز دف  الزكـاة يف قضـاء ديـن امليـت، ألن الغـارم هـو امليـت، 
 .(3)الدائن صار الدف  إىل الغرمي ال إىل الغارموإن دفعها إىل غرميه وهو . وال ميكن الدف  إليه
جيــوز، لعمــوم اآليــة، وهــى تشــمل كــل غــارم، حي ــا كــان أو ميت ــا، وألنــه يصــح : والقــول الثــاين

: قال اخلرتي يف ترحه علـى مـنت خليـل، (4)التربع بقضاء دينه كاحلي، وبه قال مالك وأبو ثور
بـل قـال . خذ منها السلطان ليقضى هبا دين امليتوال فرق يف املدين بني كونه حي ا أو ميت ا، فيأ

أي ألنـه ال يرجـى قضـاؤه خبـالف . دين امليت أحق من دين احلي يف أخذه مـن الزكـاة: بعضهم
 . (5)احلي

قــال  (الغــارمني)يقضــى منهــا ديــن امليــت، ألنــه مــن : قــال علمــاؤان وغــريهم) :وقــال القــرطيب
 فــإيل   (6)فألهلــه، ومــن تــرك دين ــا أو ضــياع ا عســه؛ مــن تــرك مــاال  أان أوىل بكــل مــؤمن مــن ن": ملسو هيلع هللا ىلص

 . (2)وهو مذهب اجلععرية أيض ا (.(1)"وعلي  

                                                 

 .الطبعة األوىل ،444-447صـ العبادة يف اإلسالم للمؤلفمن كتاب ( 1)
 (.2/477) اجملموع للنووي( 2)
 (.4/221)املغين ( 3)
 (.2/477)اجملموع ( 4)
 (.4/479) اخلرتي وحاتية العدوى عليهترح : انظر( 5)
 .ر ا ضائعني لعقرهمترك صغا: العيال، وأصله مصدر ضاع، واملعِن -بعتح الضاد  -الضياع ( 6)
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أن نصــوص الشــريعة وروحهــا ال متنــ  قضــاء ديــن امليــت مــن الزكــاة؛ ألن هللا : والــذي نرجحــه
وهــم  نــوع عــرب عــن اســتحقاقهم ابلــالم الــيت تعيــد التمليــك: تعــاىل جعــل مصــارف الزكــاة نــوعني

ونـوع عـرب عنـه بــ ( وهـؤالء هـم الـذين ميلكـون)العقراء واملساكني والعاملون عليها واملؤلعة قلـوهبم 
فكأنـــه .. واِف الر ِقا   اِب وااْلغا   ارِِميا واِف سا   ِبيِل اّللَِّ واابْ   ِن السَّ   ِبيلِ : وهـــم بقيـــة األصـــناف (يف)

على هذا ال يشرتط متليكه وعلـى هـذا فالغارم .. للغارمني: الصدقات يف الغارمني ومل يقل: قال
من ": ويؤيد هذا حديث ،(3)جيوز الوفاء عنه، وهذا ما اختاره وأفى به تيخ اإلسالم ابن تيمية

 ."وعلي   ترك دين ا أو ضياع ا فإيل  
 :القرض احلسن من الزكاة

: بقى هنا حبث نـتم بـه احلـديث عـن هـذا املصـرف، وهـو إعطـاء القـروض احلسـنة مـن الزكـاة
ل جيوز ذلك قياس ا للمستقرضني على الغارمني؟؟ أم نقـف عنـد حرفيـة الـنص وال جنيـز ذلـك، ه

 .بناء على أن الغارمني هم الذين استدانوا ابلععل
جتيــــز لنــــا القــــول .. أعتقــــد أن القيــــاس الصــــحيح واملقاصــــد العامــــة لإلســــالم يف ابب الزكــــاة

وبــذلك . ينشــأ لــه صــندوق خــاصعلــى أن يــنظم ذلــك و . إبقــراض احملتــاجني مــن ســهم الغــارمني
 .والقضاء على العوائد الربوية.. تساهم الزكاة مسامهة عملية يف حماربة الراب

معللـــني  (الزكــاة)أبــو زهـــرة وخــالف وحســن يف حبــثهم عــن : وهــذا مــا ذهــب إليــه األســاتذة
ة ذلك أبنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة، فـأوىل أن تعطـى منـه القـروض احلسـن

 .فجعلوه من قياس األوىل (4)اخلالية من الراب، لرتد إىل بيت املال
وإىل مثــل هــذا الــرأي ذهــب الباحــث العالمــة الــدكتور دمحم محيــد هللا احليــدر آابدي األســتاذ 

وقد أيـد رأيـه ، (1)(بنوك القرض بدون راب)جبامعة استانبول وابريس وغريمها، يف حبث له بعنوان 
                                                 

أان أوىل ابملؤمنني ": عن جابر، ويف الباب حديث، (4852)وأبو داود يف اخلراج  ،(921)رواه مسلم يف اجلمعة ( 1)
رواه البخاري يف : متعق عليه ،"من أنعسهم، فمن تويف من املؤمنني فرتك دينا فعلى قضاؤه، ومن ترك ماال فلورثته

 .عن أيب هريرة، (7278)ائض ، ومسلم يف العر (4489)الكعالة 
 (.84-4/87)اإلمام جععر فقه : انظر( 2)
 (.7/488)ابن تيمية فتاوى : انظر( 3)
 .452صـ حلقة الدراسات االجتماعية( 4)
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ا للغــارمني، وهـم املــديونون قــالأبن القـرآن جعــل يف ميز  ومــن املعلــوم أنــه يوجــد : انيــة الزكــاة ســهم 
 :نوعان من املديونني

الـــذين ال يســـتطيعون بســـبب العقـــر املـــدق  وعـــدم الوســـائل، أن يـــؤدوا مـــا علـــيهم مـــن  - 7
 .القرض يف أجل مقدر

يت املســاعدة الــ -يف وقــت قصــري  -وهلــم الوســائل ليــؤدوا . الــذين هلــم حاجــات مؤقتــة - 4
(2)تلقوها على وجه الدين

،
يريد األستاذ أن جيعل هذا الصـنف مـن الغـارمني، ولكـن كيـف وهـو  

ا : قبل أن أيخذ القرض مل يكن غارم ا؟ فاألرجح ما سلكه فقهاؤان الثالثة أبو زهرة وزمياله أخذ 
 .بقياس األوىل

                                                 

 .احللقة الثانية (حنو اقتصاد إسالمي سليم)نشرته مكتبة املنار ابلكويت يف سلسة ( 1)
 .من البحث املذكور 8-9صـ انظر( 2)
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 الفصل السادس
 ِف سبيل هللا

فمــا  واِف سا  ِبيِل اّللَِّ : ارف الزكــاة بقولــهعــرب القــرآن الكــرمي عــن املصــرف الســاب  مــن مصــ 
 املقصود هبذا املصرف؟ ومن هم أهله الذين عنتهم اآلية؟

الطريـق املوصـل : إن املعِن اللغوي األصلي للكلمة واضح، فالسبيل هو الطريـق، وسـبيل هللا
 .إىل مرضاته اعتقاد ا وعمال  

عــام، يقـــ  علــى كـــل  (ســـبيل هللا)و. الطريــق: الســبيل يف األصـــل): قــال العالمـــة ابــن األثـــري
عمـــــل خـــــالص ُســـــل َك بـــــه طريـــــق التقـــــرب إىل هللا عـــــز وجـــــل، أبداء العـــــرائض والنوافـــــل وأنـــــواع 

وإذا أطلــق فهــو يف الغالــب واقــ  علــى اجلهــاد، حــى صــار لكثــرة االســتعمال كأنــه . التطوعــات
 .(1)(مقصور عليه

 :يتضح لنا (سبيل هللا)وهبذا التعسري البني من ابن األثري لكلمة 
كـل عمـل خـالص سـلك بـه طريـق التقـرب إىل هللا : أن املعِن األصـلي للكلمـة لغـة هـو -7

 .فهو يشمل مجي  األعمال الصاحلة، فردية كانت أو مجاعية
اجلهـــاد حـــى صـــار : أن املعـــِن الغالـــب للكلمـــة والـــذي يعهـــم منهـــا عنـــد اإلطـــالق هـــو -4

 .لكثرة استعماهلا فيه كأنه مقصور عليها
 .الرتدد بني املعنيني كان سبب ا الختالف العقهاء يف تعيني املقصود من هذا املصرفوهذا 

 .(سبيل هللا)إبمجاع العقهاء يف معِن  وهلذا كان املعِن الثاين داخال  
علــى اجلهــاد   (ســبيل هللا)هــل يقصــر معــِن : ولكــن اخلــالف بــني العلمــاء يف أمــر آخــر، وهــو

جـاوز ذلـك فيشـمل املعـِن األصـلي للكلمـة يف اللغـة، فـال كما هو املتبادر عنـد اإلطـالق؟ أم يت
 يقف عند حدود اجلهاد، بل ال يبقى عمل من أعمال الرب واخلري إال دخل فيه؟

هـــذا مـــا نعرضـــه فيمـــا يلـــي مبينـــني آراء العقهـــاء واخـــتالفهم يف حتديـــد املـــراد الشـــرعي هبـــذا 
 .وابهلل التوفيق. مرجحني ما نرى أنه أوىل ابلصواب. املصرف

                                                 

 .املطبعة اخلريية ، طب (4/752) ية البن األثريالنها 1))
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 :مذهب احلنفية
 :(سبيل هللا)قال احلنعية يف بيان 

. منقطـــ  الغـــزاة؛ ألنـــه املعهـــوم عنـــد إطـــالق هـــذا اللعـــظ -عنـــد أيب يوســـف  -أريـــد بـــذلك 
الذين عجزوا عن اللحوق جبـيش اإلسـالم لعقـرهم هبـالك النعقـة أو الدابـة، : واملراد مبنقط  الغزاة

 .ذ الكسب يقعدهم عن اجلهادأو غريها، فتحل هلم الصدقة وإن كانوا كاسبني، إ
جعــل بعــري ا لــه يف ســبيل  منقطــ  احلجــاج، ملــا روي أن رجــال   (ســبيل هللا)املــراد بـــ : وعنــد دمحم

هللا فـــأمره رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن حيمـــل عليـــه احلـــاج؛ وألنـــه يف ســـبيل هللا تعـــاىل، ملـــا فيـــه مـــن امتثـــال 
 .هلل تعاىل أوامره وطاعته، وجماهدة النعس اليت هي عدو

واستبعد بعضـهم . ، واقتصر على هذا التعسري يف العتاوى الظهريية(طلبة العلم)املراد : وقيل
ورد عليه أبن طلب العلم . (طلبة علم)هذا التعسري؛ ألن اآلية نزلت وليس هناك قوم يقال هلم 

 .ليس إال استعادة األحكام الشرعية
  لتلقي األحكام عنه، كأصحاب الُصع ة؟وهل يبلغ طالب علم رتبة من الزم النيب ملسو هيلع هللا ىلص

كمــا هــو املــدلول األصــلي للعــظ   -جبميــ  الُقــَرب والطاعــات  (البــدائ )وفســره الكاســاين يف 
 .فيدخل فيه كل من سعى يف طاعة هللا تعاىل، ويف سبيل اخلريات، إذا كان حمتاج ا -

 . (1).د منه على الوجوه كلهاال خيعي أن قيد العقر الب: قال ابن جنيم يف البحر
 .(2)وعلق العالمة صاحب املنار يف تعسريه

إذ . صـنع ا مسـتقال   (سـبيل هللا)إنـه هبـذا القيـد أبطـل كـون : على كالم صاحب البحـر فقـال
 . (3)أرجعه إىل الصنف األول، وهم العقراء واملساكني

                                                 

 ، والدر املختار وحاتية رد احملتار عليه(4/420) ، والبحر الرائق(7/778) االختيار لتعليل املختار: انظر( 1)
 .استانبول، طب  (4/91-92)

 .الطبعة الثانية -( 7/590) تعسري املنار: انظر( 2)
: فإن قلت: فقد نقل عن البحر عن النهاية قال. رتاض وأجابوا عنه مبا ال يشعيذكر علماء احلنعية مثل هذا االع( 3)

هو فقري، إال أنه زاد عليه : قلت... منقط  الغزاة واحلاج، إن مل يكن يف وطنه مال فهو فقري، وإال فهو ابن السبيل
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جممعـون علـى أن العقـر  - وإن اختلعوا يف تعيني املراد بسـبيل هللا -فعلماء املذهب احلنعي 
واحلاجــة تــرط الزم الســتحقاق كــل مــن يعتــرب يف ســبيل هللا، ســواء أكــان غــازاي ، أم حاجــا ، أم 

إن اخلـــالف لعظـــي لالتعـــاق علـــى أن : وهلـــذا قـــالوا. يف ســـبيل اخلـــرياتا طالـــب علـــم، أم ســـاعي  
 .األصناف كلهم يعطون بشرط العقر فيما عدا العامل

أبي مــن هــذه ا حملتــاج لــه حقــه املعــروض يف الزكــاة وإن مل يكــن متصــع  وقــد عرفنــا أن العقــري ا
 .األوصاف

 مستقال ؟ا فما اجلديد الذي أفاده هذا املصرف إذا ؟ وملاذا جعله القرآن صنع  
كمــا أن احلنعيــة جممعــون علــى أن الزكــاة ال بــد أن مُتل ــك لشــخص، فــال جيــوز صــرفها لبنــاء 

وإصـالح الطرقـات، وكـرى األهنـار واحلـج واجلهـاد وكـل  مسجد وحنـوه كبنـاء القنـاطر والسـقاايت
 (.1)ما ال متليك فيه ككعن امليت وقضاء َديْنه

                                                 

، ورد (4/420) البحر :هـ انظرا. دابالنقطاع يف عبادة هللا تعاىل، فكان مغاير ا للعقري املطلق، اخلايل عن هذا القي
 (.4/92) احملتار

أن : عن بعضهم( 1/149)ونقل اآللوسي يف تعسريه . ولكنه على كال حال مل خيرج عن صنف العقراء: وأقول
أن من كان غني ا يف بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حى ال حتل . التحقيق ما ذكره اجلصاص يف األحكام

ا له يف إقامته، فيجوز أن يُعطى من له الصدقة، فإ ذا عزم على سعر جهاد احتاج لعدة وسالح مل يكن حمتاج 
 .الصدقة، وإن كان غني ا يف مصره

 .(4/95) رد احملتار (1)
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 :مذهب املالكية

عـــن ) - واِف سا   ِبيِل اّللَِّ : عنـــد تعســـري - (أحكـــام القـــرآن)نقـــل القاضـــي ابـــن العـــريب يف 
ههنــا الغــزو، مــن  (ســبيل هللا)ســبل هللا كثــرية، ولكــين ال أعلــم خالف ــا يف أن املــراد بـــ : مالــك قــال

ِبيِل اّللَِّ مجلة   .ِف سا
يُعطــى مــن الصــدقة يف الكــراع والســالح ومــا حُيتــاج إليــه مــن : وعــن دمحم بــن عبــد احلكــم قــال

وقــد أعطــى النـــيب . آالت احلــرب، وكــف العــدو عــن احلَــْوزة؛ ألنــه كلـــه يف ســبيل الغــزو ومنععتــه
 .(1)( انزلة سهل بن أيب حثمة، إطعاء  للثائرةملسو هيلع هللا ىلص من الصدقة مائة انقة يف

أن الزكــاة يُعطــى منهــا اجملاهــد واملــرابط ومــا يلزمهمــا ): (مــنت خليــل)ويف تــرح الــدردير علــى 
مـن آلـة اجلهـاد، أبن يشـرتي منهــا سـالح أو خيـل لينـازل عليهـا، وأيخــذ اجملاهـد مـن الزكـاة ولــو  

ويُعطى منهـا جاسـوس يُرَسـل لالطـالع . ركان غني ا؛ ألن أخذه بوصف اجلهاد ال بوصف العق
مل جيز صـرف الزكـاة لبنـاء  -تبع ا خلليل  -ولكنه . على عورات العدو ويعلمنا هبا ولو كان كافر ا

 .(2)(سور حول البلد ليحتعظ به من الكعار، وال يف عمل مركب يقاتل فيها العدو

ملراكب وحنوها إمنا هو قـول أن املن  من بناء األسوار وصناعة ا: وذكر الدسوقي يف حاتيته
ومقابلـــه مـــا ذكـــر عـــن ابـــن عبـــد احلكـــم، ومل يـــذكر اللخمـــي غـــريه، . ابـــن بشـــري ومل يُعـــرف لغـــريه

 .(3)هو الصحيح: وقال ابن عبد السالم. واستظهره يف التوضيح

 :ويالحظ على مذهب املالكية هنا
أمـا .  معنـاه كـالرابطيتعلـق ابلغـزو، واجلهـاد، ومـا يف (سـبيل هللا)أهنم متعقون على أن  - 7

 .احلنعية فقد اختلعوا ما بني اجلهاد، واحلج، وطلب العلم، وسائر الُقَرب

                                                 

 (.4/851)القرآن أحكام ( 1)
إذا كان لغري هذا م  أن الدردير نعسه يف ترحه الصغري قي د املن  من صرف الزكاة يف األسوار والسعن وحنوها ( 2)

 .412-411صـ الصغري وحاتية الصاوي عليهالشرح : انظر. جهاد يف سبيل هللا
 (.7/281) الكبري م  حاتية الدسوقيالشرح : انظر( 3)
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ورأيهــم هنــا أقــرب . أهنــم يــرون إعطــاء اجملاهــد، واملــرابط ولــو كــان غني ــا، خبــالف احلنعيــة -4
وأقــــرب إىل . عــــن مصــــرف العقــــراء واملســــاكني إىل ظــــاهر القــــرآن حيــــث جعلــــه مصــــرف ا مســــتقال  

الغــازي يف  - وذكــر مــنهم - ال حتــل الصــدقة لغــِن إال خلمســة": فقــد جــاء يف احلــديث الســنة،
وقــد ضــعف ابــن العــريب رأي احلنعيــة يف اتــرتاطهم العقــر يف . وقــد مــر يف الغــارمني ".ســبيل هللا

هـــذه زايدة علـــى الـــنص، وعنـــدهم أن الـــزايدة علـــى الـــنص نســـخ، وال نســـخ يف : الغـــازي، وقـــال
 ! (1)أو خبرب متواتر القرآن إال بقرآن مثله

أن مجهورهم جييزون الصرف يف مصـاحل اجلهـاد كالسـالح، واخليـل، واألسـوار، والسـعن  -1
ومل يقصــروا الصــرف علــى أتــخاص اجملاهــدين كمــا هــو مــذهب احلنعيــة الــذين . احلربيــة، وحنوهــا

 .يوجبون متليك الزكاة لشخص معني
 (الم)ال بـــ  - (يف)هــذا املصــرف حبــرف  واحلــق أن رأي املالكيــة هنــا أليــق بتعبــري القــرآن عــن

ألن الظــاهر مــن هــذا التعبــري أن يكــون الصــرف يف مصــلحة اجلهــاد قبــل أن يكــون  -التمليــك 
 .ألتخاص اجملاهدين

 :مذهب الشافعية
كمــا يف املنهــاج للنــووي وتــرحه البــن حجــر اهليتمــي   - (ســبيل هللا)أن : ومــذهب الشــافعية

ال سـهم هلـم : من احلكومة، أو بعبارة ابن حجـرا يتقاضون راتب  هم الغزاة املتطوعون الذين ال  -
: يف ديــــوان املرتزقــــة بــــل هــــم متطوعــــة يغــــزون إذا نشــــطوا، وإال فهــــم يف حــــرفهم وصــــنائعهم قــــال

الطريــــق املوصــــلة إليــــه تعــــاىل، مث كثــــر اســــتعماله يف اجلهــــاد؛ ألنــــه ســــبب : وضــــع ا (ســــبيل هللا)و
ض  على هؤالء؛ ألهنم جاهدوا ال يف مقابل، فكانوا أفضل الشهادة املوصلة إىل هللا تعاىل، مث و 

 .(2)من غريهم

 .فيعطى هؤالء ما يعينهم على الغزو ولو كانوا أغنياء

                                                 

 (.4/851)القرآن أحكام : انظر 1))
 (.752-2/755) احملتاجهناية : انظر، و (1/82) حتعة احملتاج بشرح املنهاج (2)
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جـــل وعـــز مـــن غـــزا مـــن جـــريان  (ســـبيل هللا)ويعطـــى مـــن ســـهم ): (األم)الشـــافعي يف ونـــص 
  عــنهم فيعطــاه مــن الصــدقة فقــري ا كــان أو غني ــا، وال يعطــى منــه غــريهم، إال أن حيتــاج إىل الــدف

 .(1)(دف  عنهم املشركني
 .وإمنا اترتط جريان الصدقة؛ ألنه ال جيوز عنده نقل الزكاة إىل غري بلد املال

 :قال النووي يف الروضة
وأمـا الغـازي فيعطـى النعقــة والكسـوة مـدة الـذهاب والرجــوع، ومـدة املقـام ابلثغـر وإن طــال، 

 .عر؟ وجهانوهل يعطى مجي  املؤنة أم ما زاد بسبب الس
ويعطى ما يشرتي به العرس إن كان يقاتل فارس ا، وما يشرتي بـه السـالح، وآالت القتـال، 

ا له، وجيوز أن ُيستأجر له العرس، والسالح  .ويصري ذلك ملك 
 ..وإن كان يقاتل راجال ، فال يعطى لشراء العرس. وخيتلف ذلك حبسب كثرة املال وقلته
ــا  أنــه يعطــى الغــازي نعقتــه ونعقــة عيالــه ذهــااب  : قــال النــووي يف بعــض تــروح املعتــاح ومقام 

 .ورجوع ا، وسكت اجلمهور عن نعقة العيال، لكن أخذها ليس ببعيد
إن تاء دف  العرس والسالح إىل الغازي متليك ا، وإن تاء استأجر لـه : لإلمام اخليار: وقال

تعـاىل، فيعـريهم إايهـا وقـت من هذا السـهم ووقعهـا يف سـبيل هللا  مركواب ، وإن تاء اترتى خيال  
 .(2)احلاجة، فإذا انقضت اسرتد

وحبــــث الشــــافعية هنــــا فيمــــا إذا عــــدم العــــيء ومل يكــــن مــــ  اإلمــــام تــــيء للمرتزقــــة واحتــــاج 
؟ (ســبيل هللا)املســلمون إىل مــن يكعــيهم تــر الكعــار، فهــل يعطــى املرتزقــة مــن الزكــاة مــن ســهم 

 . (3)انتهم على أغنياء املسلمنيال، بل جيب إع: فيه قوالن، أظهرمها: قال النووي
وإذا امتنـ  األغنيــاء، أو مل يوجــد عنــدهم فضــل أمــوال، ومل جيــد اإلمــام غــري أهــل العــيء فهــل 

 حيل هلم أن أيخذوا من الزكاة كعايتهم؟

                                                 

 .بوالق طب . ط (4/20) األم( 1)
 (.141 - 4/142) الروضة للنووي( 2)
 (.4/147) الروضة للنووي( 3)
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 . (1)أن ذلك حيل هلم: استظهر ابن حجر يف ترح املنهاج
 :ونالحظ هنا

هـذا املصـرف علـى اجلهـاد واجملاهـدين،  أن مذهب الشافعية يوافق مذهب املالكيـة يف قصـر
ويف جواز إعطاء اجملاهد ما يعينه على اجلهاد، ولو كـان غني ـا، ويف إجـازة الصـرف علـى مـا يلـزم 

 .للمجاهدين من سالح ومعدات
 :ولكن الشافعية هنا خالعوا املالكية يف أمرين

 . اخلزانة العامةأهنم اترتطوا أن يكون اجملاهدون متطوعة، وليس هلم سهم أو راتب يف -7
أهنم ال جييزون أن يصرف يف هذا السهم أكثر مما يصرف علـى الس ـهمان األخـرى مـن  -4

بنـاء علـى قـول الشـافعي بوجـوب التسـوية بـني األصـناف، كمـا سـنبينه . إخل.. العقراء واملساكني
 .يف العصل الثامن من هذا الباب

 :مذهب احلنابلة
هـو الغـزاة املتطوعـة الـذين  (سـبيل هللا)أن املـراد بــ  -كمذهب الشافعية   -ومذهب احلنابلة 

. ولـو كـان غنيـا  . ليس هلم راتب، أو هلم دون ما يكعيهم، فُيعطـى اجملاهـد مـنهم مـا يكعيـه لغـزوه
أن الرابط على الثغور كـالغزو كالمهـا يف سـبيل : ويتوجه عندهم. وإن مل يغز ابلععل رد ما أخذه

 .هللا
أنه جيوز لإلمام أن يشرتي من مـال الزكـاة فرسـا ، ويـدفعها : ترحهو  (غاية املنتهى)وذكر يف 

. ملــن يغــزو عليهــا، ولــو كــان الغــازي هــو صــاحب الزكــاة نعســه؛ ألنــه بــريء منهــا بــدفعها لإلمــام
كما جيوز له أن يشرتي منهـا أيض ـا سـعن ا وحنوهـا للجهـاد؛ ألهنـا مـن حاجـة الغـازي ومصـلحته، 

 .لإلمام فعله؛ ألنه أدرى ابملصاحل من غريهوكل ما فيه مصلحة للمسلمني جيوز 
ـا حيبسـها يف سـبيل هللا، أو عقـار ا  وهذا خبالف رب املال فال جيوز لـه أن يشـرتي بزكاتـه فرس 

 .(2)يقعه على الغزاة؛ لعدم اإليتاء املأمور به
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 :أما احلج فعيه روايتان عن أمحد
ج بــه حجــة اإلســالم أو يعينــه أنــه مــن ســبيل هللا، فيعطــى العقــري مــن الزكــاة مــا حيــ :إح  دامها

وأهنــــا أرادت العمــــرة . أن زوجهــــا جعــــل َبْكــــر ا يف ســــبيل هللا: فيهــــا، حلــــديث أم معقــــل األســــدية
وقــال رســول هللا  ،فســألت زوجهــا البكــر فــأىب، فأتــت النــيب ملسو هيلع هللا ىلص فــذكرت لــه، فــأمره أن يعطيهــا

 .(1)"احلج والعمرة يف سبيل هللا": ملسو هيلع هللا ىلص
 .وقد روي هذا عن ابن عباس، وابن عمر، وهو قول إسحاق أيض ا

ابـــن قدامـــة يف أنـــه ال يصـــرف مـــن الزكـــاة يف احلـــج كمـــا هـــو قـــول اجلمهـــور، قـــال  :والثاني   ة
وهــذا أصــح؛ ألن ســبيل هللا عنــد اإلطــالق إمنــا ينصــرف إىل اجلهــاد، فــإن  كــل مــا يف ): (املغــين)

اجلهــاد إال اليســري، فيجــب أن حُيمــل مــا يف اآليــة علــى القــرآن مــن ذكــر ســبيل هللا إمنــا أريــد بــه 
حمتــاج إليهــا كــالعقراء : ذلــك؛ ألن الظــاهر إرادتــه بــه، وألن الزكــاة إمنــا تصــرف إىل أحــد رجلــني

واملســــاكني، ويف الرقــــاب، والغــــارمني لقضــــاء ديــــوهنم، أو ممــــن حيتــــاج إليــــه املســــلمون كالعامــــل، 
واحلــــج للعقــــري ال نعــــ  للمســــلمني فيــــه، وال . البــــنيوالغــــازي، واملؤل ــــف، والغــــارم إلصــــالح ذات 

ـــا؛ ألن العقـــري ال فـــرض عليـــه فيســـقطه، وال مصـــلحة لـــه يف  حاجـــة هبـــم إليـــه وال حاجـــة بـــه أيض 
وخعــف عنــه إجياهبــا، وتــوفري هــذا القــدر علــى . إجيابــه عليــه، وتكليعــه مشــقة قــد رفهــه هللا منهــا

 . (2)(سلمني أوىلأو دفعه يف مصاحل امل. ذوي احلاجة من سائر األصناف
 .وهذا التوجيه النَـري   العميق، ال حيتاج إىل تعليق

أما احلديث الذي استندت إليه الرواية األخرى عن أمحد، فقد ضعف سـنده، وعلـى فـرض 
احلــج مــن ســبيل هللا، : التســليم بصــحته، فقــد أجــاب عنــه بعــض الشــافعية أبان  ال مننــ  أن يقــال

( ال حتـل الصـدقة إال خلمســة): وحـديث ،ِإَّنَّا ا الصَّ داقااتُ :  آيـةيف (سـبيل هللا)وإمنـا النـزاع يف 
علـــى أن يف أصـــل داللـــة ذلـــك . يـــدل علـــى املـــراد يف اآليـــة( الغـــازي يف ســـبيل هللا: )وذكـــر منهـــا

احلـــديث علـــى الـــدعوى نظـــر ا؛ ألن الـــذي فيـــه إعطـــاء بعـــري ُجع ـــَل صـــدقة يف ســـبيل هللا، كمـــا يف 
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 (.1015) أللباين يف اإلرواءكالمها يف املناسك وصححه ا، (7121)
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ملــن حيــج عليــه، فلــو افرتضــنا أنــه بعــري زكــاة،  -كمــا يف أخــرى   - روايــة، أو أوصــى بــه لســبيل هللا
فُيحتمــل أن يكــون َمــن أعطيــه فقــري ا يســتحق االنتعــاع بــه، أو أنــه أركبــه مــن غــري متليــك لــه وال 

 .(1)متلك

 :ما اتفق عليه املذاهب األربعة ِف هذا املصرف
 :ف على أمور ثالثةيالحظ مما نقلناه عن املذاهب األربعة أهنا اتعقت يف هذا املصر 

 .أن اجلهاد داخل يف سبيل هللا قطع ا -7
مشـــروعية الصـــرف مـــن الزكـــاة ألتـــخاص اجملاهـــدين، خبـــالف الصـــرف ملصـــاحل اجلهـــاد  -4

 .ومعداته، فقد اختلعوا فيه
عدم جواز صرف الزكاة يف جهات اخلري واإلصالح العامة من بناء السـدود والقنـاطر،  -1

وإمنـــا عـــبء هـــذه . وإصـــالح الطـــرق وتكعـــني املـــوتى، وحنـــو ذلـــكوإنشـــاء املســـاجد واملـــدارس، 
 .األمور على موارد بيت املال األخرى من العيء واخلراج وغريها

وإمنا مل جيز الصرف يف هذه األمور لعدم التمليك فيها، كما يقول احلنعية، أو خلروجها عن 
 .املصارف الثمانية، كما يقول غريهم

تعســريه جبميــ  الُقــَرب والطاعــات، فقــد اتــرتط فيــه متليــك مــن  (البــدائ )أمــا مــا نقــل عــن 
الزكاة لشخص، فال تعطى جلهة عامة، كما اترتط أن يكـون الشـخص فقـري ا هلـذا ال خيـرج هـذا 

 .(سبيل هللا)الرأي عن دائرة املضيقني يف مدلول 
كمـــا انعـــرد أمحـــد جبـــواز الصـــرف للحجـــاج . وانعـــرد أبـــو حنيعـــة ابتـــرتاط العقـــر يف اجملاهـــد

 .الُعم ارو 
واتعــــق الشــــافعية واحلنابلــــة علــــى اتــــرتاط أن يكــــون اجملاهــــدون الــــذين أيخــــذون الزكــــاة مــــن 

 .املتطوعني غري املرتبني يف الديوان
 .على مشروعية الصرف على مصاحل اجلهاد يف اجلملة -ما عدا احلنعية  -واتعق 

 :املوسعون ِف معىن سبيل هللا
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فلم يقصره على اجلهاد وما  (سبيل هللا)توس  يف معِن من  -قدمي ا وحديث ا  -ومن العلماء 
ـــا للمـــدلول  يتعلـــق بـــه، بـــل فســـره مبـــا يشـــمل ســـائر املصـــاحل والقـــرابت وأعمـــال اخلـــري والـــرب، وفق 

 .األصلي للكلمة وضع ا
 :ما نقله القفال عن بعض الفقهاء

: قولـه تعـاىلأن ظـاهر اللعـظ يف : ه عليه اإلمام الرازي يف تعسريه حيـث ذكـرمن ذلك ما نب  
 َِّواِف سا  ِبيِل اّلل فلهــذا املعــِن نقــل القعــال يف تعســريه : مث قــال. ال يوجــب القصــر علــى الغــزاة

مــن تكعــني املــوتى، : أهنــم أجــازوا صــرف الصــدقات إىل مجيــ  وجــوه اخلــري: عــن بعــض العقهــاء
ِبيِل اّللَِّ : وبناء احلصون، وعمارة املساجد؛ ألن قوله  .هـ.أ( 1)لعام يف الك واِف سا

ومل يبني لنا من هم هؤالء العقهاء، ولكن احملققني من العلماء ال يطلقون وصـف العقيـه إال 
 .كما أن الرازي مل يعقب على نقل القعال بشيء، مما يوحي مبيله إليه. على اجملتهد

 :ومناقشته.. ما نسب إىل أنس واحلسن
ما : فقد قاال. لك واحلسن البصريهذا الرأي إىل أنس بن ما (املغين)ونسب ابن قدامة يف 

 . (2)أعطيت يف اجلسور والطرق فهي صدقة ماضية
فــدلت هــذه العبــارة علــى جــواز صــرف الزكــاة يف إنشــاء اجلســور والطــرق وإصــالحها، فهــي 

 .أي جائزة ومقبولة.. صدقة ماضية
فقـد ذكـر أن املسـلم إذا . ولكن أاب عبيد روى عنهما العبارة املـذكورة، دالـة علـى معـِن آخـر

لون معينون  -وكان العاترون . مر  بصدقته على العاتر، فقبضها منه جتزئه من الزكاة وهم حمص  
ل يقعون يف اجلسور والطرق، ليأخذوا من جتار أهل احلرب املستأمنني وأه -من ق َبل ويل األمر 

الضــرائب )الذمــة واملســلمني مــا هــو معــروض علــيهم مــن ضــرائب جتاريــة، أتــبه مبــا نســميه اآلن 
وروى أبـــو عبيـــد مـــن أقـــوال التـــابعني ومـــن . ، فقـــد كـــانوا يقعـــون علـــى احلـــدود غالب ـــا(اجلمركيـــة

مـــا يؤكـــد هـــذا املعـــِن، وهـــو  -دمحم بـــن علـــي  -بعـــدهم، كـــإبراهيم والشـــعيب وأيب جععـــر البـــاقر 
علــى خــالف مــا . خــذه العاتــر مــن الزكــاة، وقــد جــاء عــن احلســن نعســه صــرحي ااحتســاب مــا أي
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ولكــن أاب عبيــد . إنــه خيــرج زكــاة مالــه، وال يعتــد مبــا أخــذ منــه: قــال ميمــون بــن مهــران يف ذلــك
 .(1)واألمر عندان على ما قال أنس واحلسن وإبراهيم والشعيب ودمحم بن علي، وعليه الناس: قال

 .(2)بةوكذلك رواه ابن أيب تي

كمــا صــن  أبــو عبيــد، وعلــى هــذا ال   (حيتســب مبــا أخــذ العاتــر: ابب مــن قــال)عنهمــا يف 
 .تستقيم نسبة الرأي الذي ذكره ابن قدامة إىل أنس واحلسن رضي هللا عنهما

 :عند اإلمامية اجلعفرية
مــا   وهــو كــل ،واِف سا  ِبيِل اّللَِّ : قــال. مــن كتــب اإلماميــة اجلععريــة (املختصــر النــاف )ويف 

 .(3)خيتص ابجلهاد: كان قربة أو مصلحة كاحلج واجلهاد وبناء القناطر، وقيل

وهــــو مــــن موســـوعات العقــــه اجلععــــري، ذكــــر أن  (جـــواهر الكــــالم يف تــــرائ  اإلســـالم)ويف 
املصاحل، كبناء القناطر واملساجد واحلج، ومجي  ُسُبل اخلري تدخل يف سبيل هللا، وأن عليه عامـة 

أبنــه مقتضــى اللعــظ؛ ألن الســبيل هــو الطريــق، فــإذا أضــيف إىل هللا كــان  وأيــد ذلــك. املتــأخرين
 .(4)عبارة عن كل ما يكون وسيلة إىل حتصيل رضا هللا وثوابه، فيتناول اجلهاد وغريه

 :عند الزيدية
أن : يف تـــرح مـــا جـــاء عـــن اإلمـــام زيـــد -مـــن كتـــب الزيديـــة  - (الـــروض النضـــري)وجـــاء يف 

وذهــــب مــــن أجــــاز ذلــــك إىل : قــــال. امليــــت وال بنــــاء مســــجدالزكــــاة ال يعطــــى منهــــا يف كعــــن 
، إذ هـــــو طريـــــق اخلـــــري علـــــى العمـــــوم، وإن كثـــــر (ســـــبيل هللا)االســـــتدالل بـــــدخوهلما يف صـــــنف 

 -كما يف نظائره   -وهو اجلهاد، لكثرة عروضه يف أول اإلسالم . استعماله يف فرد من مدلوالته
وضـ  األول، فيـدخل فيـه مجيـ  أنـواع القـرب، احلقيقة العرفيـة، فهـو ابق علـى ال لكن ال إىل حد   

                                                 

 .292صـ األموال: انظر( 1)
خذ منك على اجلسور والقناطر ما أ: ونص الرواية ،عن أنس واحلسن ،(70181) الزكاةتيبة يف رواه ابن أيب ( 2)

 .فتلك زكاة ماضية
 .القاهرة -دار الكتاب العريب  ، طب 58صـ املختصر الناف ( 3)
 وفقه اإلمام جععر. دار مكتبة احلياة ، طب (7/91) ترائ  اإلسالم للحلي: ، وانظر(4/18) جواهر الكالم 4))

(4/84.) 
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وهـــو ظـــاهر عبـــارة . علـــى مـــا يقتضـــيه النظـــر يف املصـــاحل العامـــة واخلاصـــة، إال مـــا خصـــه الـــدليل
 .(1)العموم إال ما خص ه الدليل (سبيل هللا)ظاهر : قلنا: يف قوله (البحر)

 .(هللاسبيل )رجحا التوس  يف معِن  (الروض)و (البحر)فهذا يدل على أن صاحيب 
أنـه جيـوز يف هـذا الصـنف أن تصـرف فضـلة نصـيبه مـن الزكـاة يف مصـاحل : ويف ترح األزهار

وإمنـا يصـرف يف هـذه املصـاحل : قال أبو طالب. نص على ذلك اإلمام اهلادي. املسلمني العامة
ورأي بعضــهم أن هــذا الشــرط . مــ  غنــاء العقــراء، فأمــا لــو كــان مَث  فقــري حمتــاج كــان أحــق ابلزكــاة

 .ى طريق االستحباب، وإال فلو صرف م  وجود العقراء جازعل
أن الصـــرف يف املصـــاحل لــيس خاص ـــا مبــا فضـــل مـــن : ونقــل يف حواتـــي األزهــار عـــن البحــر

ســبيل هللا، بــل يصــرف مــا فضــل مــن ســهام الثمانيــة يف املصــاحل، كمــا ُيصــرف للعقــري مــن أمــوال 
 .(2)املصاحل

                                                 

 (.4/794) ، والبحر(4/249) الروض النضري( 1)
 .772-775صـ ترح األزهار وحواتيه: نظرا( 2)
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 :رأي صاحب الروضة الندية

لنديــة للســيد صــديق حســن خــان، وهــو علــى مــذهب أهــل احلــديث املســتقلني ويف الروضــة ا
وإن كـان أعظـم الطـرق إىل  -الطريـق إليـه عـز وجـل، واجلهـاد : أما سـبيل هللا، فـاملراد هنـا): قال

بل يصح صـرف ذلـك يف كـل مـا  . لكن ال دليل على اختصاص هذا السهم به -هللا عز وجل 
ِن اآلية لغة، والواجب الوقوف على املعـاين اللغويـة حيـث هذا مع. كان طريق ا إىل هللا عز وجل

الصــرف يف العلمــاء الــذين يقومــون  (ســبيل هللا)ومــن مجلــة : مل يصــح النقــل هنــا تــرع ا، مث قــال
بـل الصـرف . مبصاحل املسلمني الدينية، فإن هلم يف مال هللا نصيب ا، سواء أكـانوا أغنيـاء أو فقـراء

ـــة األنبيـــاء ومحلـــة الـــدينيف هـــذه اجلهـــة مـــن أهـــم األمـــور؛ أل وهبـــم حتعـــظ بيضـــة . ن العلمـــاء ورث
 .اهـ (1)(اإلسالم، وتريعة سيد األانم

 : آراء احملدثي
 :القاَسيرأي 

يف تعســريه مــا ذكــره الــرازي مــن أن ظــاهر  -رمحــه هللا  -ذكــر الشــيخ مجــال الــدين القــامسي 
هـاء يف ذلـك، مث ذكـر قـول اللعظ ال يوجب القصر على الغزاة، وما نقله القعال عن بعـض العق

 .(2)(داخل يف سبيل هللا -وهو بر  -كل سبيل أريد به هللا عز وجل ): (التاج)صاحب 

وســـــكت عـــــن هـــــذه النقـــــول، ومل يعقـــــب عليهـــــا، وهـــــو يـــــوحي مبوافقـــــة ضـــــمنية، أو بعـــــدم 
 .االعرتاض

 :رأي رشيد رضا وشلتوت
تعســري آيــة املصــارف مــا فقــد قــال يف . هللا هرمحــ -صــاحب املنــار  -أمــا الســيد رتــيد رضــا 

مصاحل املسلمني العامة اليت هبا قوام أمـر الـدين والدولـة دون : التحقيق أن سبيل هللا هنا) :نصه
وأن حـج األفـراد لـيس منهـا؛ ألنـه واجـب علـى املسـتطي  دون غـريه، وهـو مـن العـرائض . األفـراد

ولكــن تــعرية احلــج وإقامــة  ...العينيــة بشــرطه كالصــالة والصــيام، ال مــن املصــاحل الدينيــة الدوليــة
                                                 

 (.401-7/402) الروضة الندية( 1)
 (.1/1797) حماسن التأويل( 2)
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األمــة هلــا منهــا، فيجــوز الصــرف مــن هــذا الســهم علــى أتمــني طــرق احلــج وتــوفري املــاء والغـــذاء 
 .(1)(وأسباب الصحة للحجاج، إن مل يوجد لذلك مصرف آخر

يشمل سائر املصاحل الشـرعية العامـة )بعد ذلك بقليل أن سبيل هللا  -وذكر صاحب املنار 
وأوهلـا وأوالهـا ابلتقـدمي االسـتعداد للحـرب، لشـراء السـالح، . ين والدولـةاليت هي مالك أمر الـد

وهـــــذا ابلنســـــبة للحـــــرب اإلســـــالمية واجليـــــوش )وأغذيـــــة اجلنـــــد، وأدوات النقـــــل، وجتهيـــــز الغـــــزاة 
، وتقـدم مثلـه عـن دمحم بـن عبـد احلكـم، ولكـن (اإلسالمية الـيت تقاتـل إلعـالء كلمـة هللا فحسـب

عد احلرب إىل بيـت املـال إن كـان ممـا يبقـى كالسـالح واخليـل وغـري الذي جيهز به الغازي يعود ب
ـ بصـعة الغـزو الـيت قامـت بـه، بـل يسـتعمله يف سـبيل هللا، ويبقـى بعـد ا ذلك؛ ألنـه ال ميلكـه دائم 

ال  -زوال تلـــك الصـــعة عنـــه يف ســـبيل هللا، ويـــدخل يف عمومـــه إنشـــاء املستشـــعيات العســـكرية 
درعة واملطارات احلربيـة واحلصـون واخلنـادق، ومـن أهـم مـا يُنعـق ومنها بناء البوارج امل -التجارية 

ـــا هـــذا إعـــداد الـــدعاة إىل اإلســـالم، وإرســـاهلم إىل بـــالد الكعـــار مـــن قبـــل  يف ســـبيل هللا يف زمانن
وقـد بينـا تعصـيل هـذه . مجعيات منظمة متدهم ابملال الكايف كما يععله الكعـار يف تبشـري ديـنهم

ـــــه تعـــــاىلاملصـــــلحة العظيمـــــة يف تعســـــري قو  آل ] والْ     تاُكْن ِم     ْنُكْم أُمَّ     ة  يا     ْدُعونا ِإىلا اخْلا     رْيِ : ل
 .هـا (2)([702 :عمران

املصــاحل العامــة الــيت ال ملــك ): أبنــه (ســبيل هللا)وكــذا فســر الشــيخ حممــود تــلتوت رمحــه هللا 
ا فيهــــا ألحــــد، والــــيت ال خيــــتص ابالنتعــــاع هبــــا أحــــد، فملكهــــا هلل، ومنععتهــــا خللــــق هللا، وأوالهــــ

التكوين احلريب الذي ترد به األمة البغي، وحتعظ الكرامـة، ويشـمل العـدد والُعـد ة علـى : وأحقها
أحدث املخرتعات البشرية، ويشمل املستشعيات عسكرية ومدنية، ويشمل تعبيد الطرق، ومـد 

ويشـمل اإلعـداد القـوي الناضـج . اخلطوط احلديدية، وغري ذلك، مما يعرفه أهـل احلـرب وامليـدان
عاة إســــالميني يُظهــــرون مجــــال اإلســــالم ومساحتــــه، ويعســــرون حكمتــــه، ويبلغــــون أحكامــــه، لــــد

 .ويتعقبون مهامجة اخلصوم ملبادئه مبا يرد كيدهم إىل حنورهم

                                                 

 (.الطبعة الثانية -( 70/595) تعسري املنار( 1)
 . 591صـ املصدر السابق 2))
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 -وكـــذلك يشـــمل العمـــل علـــى دوام الوســـائل الـــيت يســـتمر هبـــا حعظـــة القـــرآن الـــذين تـــواتر 
 . هـا (1)(، وإىل يوم الدين إن تاء هللاهبم نقله كما أنزل، من عهد وحيه إىل اليوم -ويتواتر 

 .وهو أتييد ملا ذهب إليه صاحب املنار رمحه هللا
: وعلى هذا األسـاس أفـى مـن سـأله عـن جـواز صـرف الزكـاة يف بنـاء املسـاجد فكـان جوابـه

أو كــان هبــا . إن املســجد الــذي يــراد إنشــاؤه أو تعمــريه إذا كــان هــو املســجد الوحيــد يف القريــة)
يضـــيق أبهلهـــا، وحيتـــاجون إىل مســـجد آخـــر، صـــح تـــرع ا صـــرف الزكـــاة لبنـــاء هـــذا غــريه ولكـــن 

املسجد أو إصالحه، والصرف على املسـجد يف تلـك احلالـة يكـون مـن املصـرف الـذي ذكـر يف 
 .(سبيل هللا)آية املصارف الواردة يف سورة التوبة ابسم 

عامـــة، الـــيت ينتعـــ  هبـــا املصـــاحل ال (ســـبيل هللا)وهـــذا مبـــين علـــى اختيـــار أن املقصـــود بكلمـــة 
ا بعينــه، فتشــمل املســاجد واملستشــعيات ودور التعلــيم ومصــان   املســلمون كافــة، وال صخــص واحــد 

وأحــب أن أقــرر هنــا أن املســألة حمــل . احلديــد والــذخرية ومــا إليهــا، ممــا يعــود نععــه علــى اجلماعــة
مــــن صــــرف  مث ذكــــر الشــــيخ، مــــا نقلــــه الــــرازي يف تعســــريه عــــن القعــــال)خــــالف بــــني العلمــــاء 

وهذا ما أختاره وأطمئن إليـه وأفـيت بـه، ولكـن ): إىل أن قال (...الصدقات يف مجي  وجوه اخلري
م  القيد الذي ذكرانه ابلنسبة للمساجد، وهو أن يكـون املسـجد ال يغـين عنـه غـريه، وإال كـان 

 .هـا (2)(الصرف إىل غري املسجد أوىل وأحق
 :فتوى ُملوف

ــــبعض وســــئل الشــــيخ حســــنني خملــــوف معــــيت ــــدف  ل ــــداير املصــــرية األســــبق عــــن جــــواز ال  ال
ا إىل مــا نقلــه الــرازي عــن القعــال . اجلمعيــات اخلرييــة اإلســالمية مــن الزكــاة فــأفى ابجلــواز، مســتند 

 .(3)(سبيل هللا)وغريه يف معِن 

                                                 

 .، طب  األزهر89-81صـ اإلسالم عقيدة وتريعة( 1)
 .األزهر ، طب 478صـ العتاوى للشيخ تلتوت( 2)
 .فتاوى ترعية للشيخ خملوف اجلزء الثاين: انظر( 3)
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 :موازنة وترجيح

مــا يف علــى اجلهــاد، و  (ســبيل هللا)بعــد أن ذكــران أقــوال املــذاهب األربعــة الــيت قصــر أغلبهــا 
واحملـَدثني الـذي توسـعوا يف مـدلول سـبيل هللا، يلزمنـا  ىمعناه، وذكـران أقـوال اآلخـرين مـن القـدام

 .أن نبني أي الوجهتني أوىل ابلصواب وأحق ابلرتجيح
عون على دليل واضح هو املعِن الوضعي األصـلي للعظـة  فهـي  (سـبيل هللا)لقد اعتمد املوس  

الصـرف  -علـى هـذا  -ى املسلمني ابملنععة، فأجازوا وكل ما يعود عل. تشمل كل عمل خريي
 .يف بناء املساجد واملدارس واملستشعيات، ويف كل املشروعات اإلنشائية اخلريية

 :أما اجلمهور من فقهاء املذاهب األربعة، فقد منعوا ذلك معتمدين على دليلني
و منعدم يف الصـرف أن ركن الزكاة هو التمليك، وه -وهو الذي عليه عول احلنعية : األول

أن هللا تعــاىل مساهــا : والــدليل علــى ركنيــة التمليــك. إىل جهــات اخلــري الــيت ال ملكيــة فيهــا ألحــد
 .(1)صدقة، وحقيقة الصدقة متليك املال للعقري

ـــاء املســـاجد واملـــدارس والســـقاايت وحنوهـــا، ليســـت مـــن : الثـــاين أن األمـــور املـــذكورة مـــن بن
قااُت ِلْلُفقا رااءِ : رآن بقوله تعاىلاملصارف الثمانية اليت حددها الق  (إمنـا)اآليـة، و... ِإَّنَّا ا الصَّ دا

إن هللا تعـاىل حكـم فيهـا فجزأهـا : )وحلـديث. للحصر واإلثبات، تثبت املـذكور وتنعـي مـا عـداه
 .(3)(املغين)ابن قدامة يف احلديث، وهذا ما اعتمد عليه ...  (2)(مثانية أجزاء

أن املصــارف الــيت عــرب عنهــا القــرآن حبــرف : ملــا ذكــران مــن قبــل أمــا الــدليل األول فعيــه نظــر،
وعلى هذا أفى من العقهاء من أفى جبواز إعتاق الرقاب وقضاء . ال يشرتط فيها التمليك (يف)

مث إن التمليــك يتحقـق إبعطــاء الزكــاة ألويل األمــر، . ديـن امليــت مــن الزكــاة، مـ  انعــدام التمليــك
يف يد العقري، فإذا قبضها اإلمام أو انئبه، كان لـه أن يصـرفها يف وليس بالزم أن يضعها املالك 

 .هذه األمور
                                                 

 (.4/40) فتح القدير( 1)
 .صـ سبق صخرجيه( 2)
 (.4/721)املغين ( 3)
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ــــرد علــــى  ــــدليل الثــــاين القــــائم علــــى حصــــر املصــــارف يف مثانيــــة، فلــــيس بكــــاف يف ال أمــــا ال
 (سـبيل هللا)إن هذه األمور من بناء املساجد وغريها هي مـن : املتوسعني، ما دام هؤالء يقولون

ولكــن الــرد الصــحيح علــى القــائلني هبــذا .. (إمنــا)بـــ . لــيت حصــرها هللافلــم صخــرج عــن املصــارف ا
كمـــا هـــو رأي   -هـــل هـــو خـــاص ابلغـــزو والقتـــال  (ســـبيل هللا)الـــرأي يكـــون بتحديـــد املـــراد مـــن 

وكمـا يـدل عليـه  -كما هـو رأي مـن ذكـران   -أم هو عام يشمل كل بر وخري وقربة  -اجلمهور 
 .عموم اللعظ

ا دقيق ـــا، علينـــا أن نســـتعرض مـــوارد هـــذه الكلمـــة يف القـــرآن، ولكـــي حنـــدد هـــذا املـــراد حت ديـــد 
 .لنبني ماذا يراد هبا حيث وردت، فخري ما يعسر القرآن ابلقرآن

 :ِف القرآن (سبيل هللا)
 .(1)يف القرآن العزيز بضع ا وستني مرة (يف سبيل هللا): ذكرت كلمة

 :وقد جاء ذكرها على طريقتني 
كما يف آية مصارف الزكـاة هـذه وهـو أكثـر مـا (..  سبيل هللايف) (يف)فتارة جتر حبرف  -7

وذلك يف ثالثة وعشـرين موضـع ا مـن (.. عن سبيل هللا: )(عن)ورد يف القرآن، واترة جتر حبرف 
 .القرآن

ِإنَّ الَّ ِذينا كافا ُروا واصا دُّوا : ويف هذه املواض  جاءت بعـد واحـد مـن فعلـني إمـا الصـد مثـل
ال  باِعي  د   عا  ْن سا  ِبيِل اّللَِّ  ُْم لِياُص  دُّوا عا  ْن   ..قا  ْد ضا  لُّوا ضا  الا فا  ُروا يُ ْنِفُق  ونا أاْم  وااِلا ِإنَّ الَّ  ِذينا كا

ْ   وا احلْا   ِديِث : وإمـــا اإلضـــالل مثـــل[. 12: األنعـــال] سا   ِبيِل اّللَِّ  واِم   نا النَّ   اِس ما   ْن ياْش   رتاِي ِلا
ِبيِل اّللَِّ   [.2: لقمان] لُِيِضلَّ عاْن سا

: يكـون ذلـك بعـد فعـل اإلنعـاق -وهـو أكثـر مـا ورد يف القـرآن  - (يف)ا جتـر بــ وحينم -4
 َِِّبيِل اّلل : احلـج] واالَّ ِذينا ها اجاُروا ِف سا ِبيِل اّللَِّ : ، أو اهلجرة[785: البقرة] واأاْنِفُقوا ِف سا

يُ قا  اتُِلونا : أو القتــل ، أو القتــال[479: البقــرة] واجااها  ُدوا ِف سا  ِبيِل اّللَِّ : ، أو اجلهــاد[59
لُ   ونا  ْقتُ لُ   ونا وايُ ْقت ا واالا ت اُقولُ   وا ِلما   ْن يُ ْقتا   ُل ِف سا   ِبيِل اّللَِّ ، [777: التوبـــة] ِف سا   ِبيِل اّللَِّ ف اي ا
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يف  (ســبيل هللا)فمــا املــراد بـــ . ، أو املخمصــة أو الضــرب ومــا يشــبهها[752: البقــرة] أاْم  واات  
 آايت القرآن؟

هو الطريق املوصل إىل رضاه ومثوبته، وهـو  (سبيل هللا)و. اللغة هو الطريق يف (السبيل)إن 
ادُْع ِإىلا سا  ِبيِل راب ِ  كا : الــذي بعــث النبيــني ليهــدوا اخللــق إليــه، وأمــر خــامت رســله ابلــدعوة إليــه

ِة وااْلماْوِعظاِة احلْاسا ناةِ  أاْدُع و ِإىلا  ها ِذِه سا ِبيِلي: ، وأن يعلـن يف النـاس[745: النحـل] اِبحلِْْكما
 [.709: يوسف] اّللَِّ عالاى باِصرياٍة أانا واماِن ات َّب اعاِِن 

وهناك سبيل آخر مضاد، هو سبيل الطاغوت، وهو الذي يدعو إليه إبليس وجنـوده، وهـو 
الــــــذي ينتهــــــي بصــــــاحبه إىل النــــــار وســــــخط هللا، وقــــــد قــــــال هللا تعــــــاىل مقــــــاران  بــــــني الطــــــريقني 

فا     ُروا يُ قا     اتُِلونا ِف سا     ِبيِل الَّ     ِذينا آما : وأصـــــحاهبما نُ     وا يُ قا     اتُِلونا ِف سا     ِبيِل اّللَِّ واالَّ     ِذينا كا
 [.12: النساء] الطَّاُغوتِ 

ُْم لِياُص دُّوا عا ْن : دعاتـه قليلـون، وأعـداؤه الصـادون عنـه كثـريون: وسبيل هللا يُ ْنِفُق ونا أاْم وااِلا
ِبيِل اّللَِّ  ْوا احلْاِديِث لُِيِض لَّ عا ْن سا ِبيِل اّللَِّ ماْن ياْشرتاِ [. 12: األنعال] سا [. 2: لقمـان] ي ِلا

 َِِّإْن ُتِط   ْع أاْكث ا    را ما    ْن ِف اأْلاْرِض ُيِض    لُّوكا عا    ْن سا    ِبيِل اّلل هــــذا إىل أن [. 772: األنعــــام] وا
تكــاليف هــذا الطريــق جتعــل أهــواء النعــوس خمالعــة لــه صــادة عنــه، وهلــذا جــاء التحــذير مــن اتبــاع 

ِبيِل اّللَِّ  :اهلوى  [.42: ص] واالا ت اتَِّبِع اِْلاواى ف اُيِضلَّكا عاْن سا
فـإن واجـب أنصـار  ،(سـبيل هللا)وإذا كان أعداء هللا يبذلون جهودهم وأمـواهلم ليصـدوا عـن 

، وهــذا مــا فرضــه اإلســالم، (ســبيل هللا)هللا مــن املــؤمنني أن يبــذلوا جهــودهم، وينعقــوا أمــواهلم يف 
كمـــا حـــث . (يف ســـبيل هللا)زكـــاة املعروضـــة خيصـــص هلـــذا املصـــرف اخلطـــري فجعـــل جـــزء ا مـــن ال

 .(سبيل هللا)املؤمنني بصعة عامة على إنعاق أمواهلم يف 
 :إذا قرن ابإلنفاق (سبيل هللا)معىن 

 :مقرونة ابإلنعاق، جيد هلا معنيني (سبيل هللا)واملتتب  لكلمة 
واع الــرب والطاعــات وســبل حســب مــدلول اللعــظ األصــلي يشــمل كــل أنــ -معــِن عــام  -7

تا  ْت : وذلـك كقولـه تعــاىل. اخلـريات بَّ ٍة أانْ ب ا ثا  ِل حا ُْم ِف سا ِبيِل اّللَِّ كاما ماثا ُل الَّ ِذينا يُ ْنِفُق  ونا أاْم وااِلا
ُ ُيضا  اِعُف ِلما  ْن ياشا  اءُ  بَّ  ٍة وااّللَّ بُ لاٍة ِمائا  ُة حا : ، وقولــه[427: البقــرة] سا  ْبعا سا  نااِبلا ِف ُك  لِ  ُس  ن ْ
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ْم أاْج ُرهُ ا ُ ُْم ِف سا ِبيِل اّللَِّ ُثَّ الا يُ ْتِبُع ونا ما ا أانْ فاُق وا مانًّ ا واالا أاذ ى ِلا ْم ِعْن  دا لَّ ِذينا يُ ْنِفُق ونا أاْم وااِلا
فلم يعهم أحد من هذه اآلية خاصة [. 424: البقرة] راِبِ ِْم واالا خاْوف  عالاْيِهْم واالا ُهْم َياْزانُونا 

مقصور على القتال، وما يتعلق به، بدليل ذكر املن واألذى، ومها إمنـا يكـوانن  أن سبيل هللا فيه
ــــه تعــــاىل. عنــــد اإلنعــــاق علــــى العقــــراء وذوي احلاجــــة، وخباصــــة األذى واالَّ    ِذينا : وكــــذلك قول

اٍب أا  [ 12: التوبــة] لِ  يمٍ ياْكنِ  ُزونا ال  ذَّهابا وااْلِفضَّ  ةا واالا يُ ْنِفُقون اها  ا ِف سا  ِبيِل اّللَِّ ف اباشِ   ْرُهْم ِبعا  ذا
 .(1)كما قال احلافظ ابن حجر  -يف هذه اآلية املعِن األعم  (سبيل هللا)فاملراد بـ 

وإال لكـــان الـــذي ينعـــق مالـــه علـــى العقـــراء واملســـاكني واليتـــامى وابـــن . ال خصـــوص القتـــال
 .يف دائرة الكانزين املبش رين ابلعذاب داخال   -دون خصوص القتال  -السبيل وحنوها 

إذا قرنـــت ابإلنعـــاق كـــان معناهـــا اجلهـــاد  )يف ســـبيل هللا) أن كلمـــة: زعـــم بعـــض املعاصـــرينو 
جزم ا، وال حتتمل غريه مطلق ا
(2). 

وهو زعم غري مبين على االستقراء التام ملوارد الكلمة يف الكتاب العزيـز، وآيتـا البقـرة والتوبـة 
 .املذكوراتن تردان عليه

صرة دين هللا وحماربة أعدائه وإعالء كلمتـه يف األرض، واملعِن الثاين معِن خاص وهو نُ  -4
والسياق هـو الـذي مييـز هـذا املعـِن اخلـاص مـن املعـِن . حى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل

، )قــاتلوا يف ســبيل هللا) :وهــذا املعــِن هــو الــذي جيــيء بعــد القتــال واجلهــاد مثــل. العــام الســابق
واأاْنِفُق وا ِف : ولـه تعـاىل بعـد آايت القتـال يف سـورة البقـرةومـن ذلـك ق )جاهدوا يف سبيل هللا)و

: البقــــرة] سا    ِبيِل اّللَِّ واالا تُ ْلُق    وا ِبِايْ    ِديُكْم ِإىلا الت َّْهُلكا    ِة واأاْحِس    ُنوا ِإنَّ اّللَّا َيُِ    بُّ اْلُمْحِس    ِنيا 
ــــه احملــــا[. 785 ــــه علــــى أعدائ ــــا إنعــــاق يف نصــــرة اإلســــالم، وإعــــالء كلمت ــــه فاإلنعــــاق هن ربني ل

 .الصادين عنه
ّلِلَِّ ِم  ريااُث : ومثــل ذلــك قولــه تعــاىل يف ســورة احلديــد واما  ا لاُك  ْم أاالَّ تُ ْنِفُق  وا ِف سا  ِبيِل اّللَِّ وا

السَّمااوااِت وااأْلاْرِض الا ياْستاِوي ِم ْنُكْم ما ْن أانْ فا قا ِم ْن ق اْب ِل اْلفا ْتِح واقااتا لا ُأولائِ كا أاْعظا ُم داراجا ة  

                                                 

 (. 1/714) فتح الباري( 1)
 .الطبعة الثالثة - 409صـ رمن منشورات حزب التحري -تقي الدين النبهاين  -النظام االقتصادي يف اإلسالم ( 2)
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ُ احْلُْس  ىنا ِم  نا  فالســياق يــدل [. 70: احلديــد] الَّ  ِذينا أانْ فاُق  وا ِم  ْن ب اْع  ُد واقا  ات اُلوا واُك  الًّ واعا  دا اّللَّ
 .على أن اإلنعاق هنا كاإلنعاق يف اآلية السابقة

ِط اخْلاْيلِ : ويف سورة األنعال قال تعاىل ٍة واِمْن ِرابا ُْم ماا اْستاطاْعُتْم ِمْن قُ وَّ تُ ْرِهُبونا  واأاِعدُّوا ِلا
ُ ي اْعلاُمُه ْم واما ا تُ ْنِفُق وا ِم ْن شا  ْيٍء ِف ِبِه عاُدوَّ اّللَِّ واعاُدوَُّكْم واآخارِينا ِمْن ُدوِِنِْم الا ت اْعلاُمون اُهُم اّللَّ

فاملقـــام يـــدل بوضـــوح علـــى أن [. 20: األنعـــال] سا   ِبيِل اّللَِّ يُ    وافَّ ِإلا   ْيُكْم واأانْ    ُتْم الا ُتْظلاُم   ونا 
: هللا يف اآلية هو حماربة أعـداء هللا، ونصـرة ديـن هللا، كمـا صـرح بـذلك احلـديث الصـحيحسبيل 

 .(1)"من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا"
وتعسـريان لـه بنصـرة اإلسـالم . وهذا املعِن اخلاص هو الـذي يعـرب عنـه أحيـاان  ابجلهـاد والغـزو

  . جاهدوا يف اجلهاد )ا يف سبيل هللاجاهدو ) :أوىل، وإال لكان مضمون معِن
 :ِف آية مصارف الزكاة )سبيل هللا)

فما املـراد بـه  -كما ذكران   -العام واخلاص : وإذا كان لسبيل هللا م  اإلنعاق هذان املعنيان
 معنا يف اآلية اليت حددت مصارف الزكاة، واإلنعاق ملحوظ فيها وإن مل يُذكر لعظه؟

العـام لسـبيل هللا ال يصـلح أن يـراد هنـا؛ ألنـه هبـذا العمـوم يتسـ   إن الذي أرجحـه أن املعـِن
. وهـذا ينـايف حصـر املصـارف يف مثانيـة. عـن أتخاصـها جلهات كثرية، ال حتصر أصنافها فضـال  

إن هللا مل يــــرض حبكــــم نــــيب وال غــــريه يف ": كمــــا هــــو ظــــاهر اآليــــة، وكمــــا جــــاء عــــن النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص
، كمـا أن سـبيل هللا ابملعـِن العـام يشـمل (2)"هو فجزأهـا مثانيـة أجـزاء الصدقات حى حكم فيها

إعطاء العقراء واملساكني وبقية األصناف السبعة األخرى؛ ألهنا مجيع ا مـن الـرب وطاعـة هللا، فمـا 
 العرق إذن بني هذا املصرف وما سبقه وما يلحقه؟

ــز ه عــن التكــرار بغــ ري فائــدة، فالبــد أن يــراد بــه معــِن إن كــالم هللا البليــغ املعجــز جيــب أن يـُنَـ
خــاص مييــزه عــن بقيــة املصــارف، وهــذا مــا فهمــه املعســرون والعقهــاء مــن أقــدم العصــور، فصــرفوا 

إنــه : وهلــذا قــال ابــن األثــري. إنــه املــراد بــه عنــد إطــالق اللعــظ: معــِن ســبيل هللا إىل اجلهــاد، وقــالوا
 .عنه يف أول العصل كما نقلناه. صار لكثرة االستعمال فيه كأنه مقصور عليه

                                                 

 .عن أيب موسىيف اجلهاد، كالمها ،  (7802)، ومسلم يف اإلمارة (741)رواه البخاري يف العلم : متعق عليه (1)
 .صـ سبق صخرجيه 2))
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أن الصـحابة كـانوا يوم ـا مـ  رسـول هللا صـلى : مـا رواه الطـرباين. ومما يؤيد ما قاله ابن األثـري
ا، فقــالوا يف  :يريــدون! ؟(1)لــو كــان تــبابه وجلــده يف ســبيل هللا: هللا عليــه وســلم فــرأوا تــااب  جلــد 

 .اجلهاد وُنصرة اإلسالم
ســبيل ) تــدل علــى أن املعــِن املتبــادر لكلمــةوصــحت أحاديــث كثــرية عــن الرســول وأصــحابه 

يعـين  - (2)محلُت على فرس يف سبيل هللا :كقول عمر يف احلديث الصحيح -هو اجلهاد  )هللا
، (3)"لغـــدوة يف ســـبيل هللا أو روحـــة خـــري مـــن الـــدنيا ومـــا فيهـــا": يف اجلهـــاد، وحـــديث الشـــيخني

ــا يف ســبيل هللا، إميــاان  ": وحــديث البخــاري ابهلل وتصــديق ا بوعــده، فــإن تــبعه، مــن احتــبس فرس 
مــا مــن عبــد ": يعــين حســناته، وحــديث الشــيخني - (4)"وريــه وروثــه وبولــه يف ميزانــه يــوم القيامــة

، وحـديث (5)"يصوم يوم ا يف سبيل هللا إال ابعـد هللا بـذلك اليـوم وجهـه عـن النـار سـبعني خريع ـا
، وحـــديث (6)"بعمائة ضـــعفمـــن أنعـــق يف ســـبيل هللا كتبـــت بســـ": النســـائي والرتمـــذي وحســـنه

 .وغريها كثري (7)"ما اغربت قدما عبد يف سبيل هللا، فتمسه النار": البخاري
 .فيها إال اجلهاد )سبيل هللا) ومل يعهم أحد من

يف آيـة املصـارف، هـو اجلهـاد،  )سـبيل هللا) فهذه القرائن كلها كافية يف ترجيح أن املـراد مـن
ال حتل الصدقة لغين : )وي األصلي، وقد أيد ذلك حديثكما قال اجلمهور، وليس املعِن اللغ

 .(8))سبيل هللا) وذكر منهم الغارم والغازي يف(.. إال خلمسة

                                                 

وصححه ، (78/748)الطرباين و ، كالمها يف اجلهاد، (4279)وسعيد بن منصور ، (8519)عبد الرزاق رواه  (1)
 .عن كعب بن عجرة، (7249)اجلام   األلباين يف صحيح

 .، عن عمر بن اخلطاب(7240)، ومسلم يف اهلبات (4810)رواه البخاري يف اجلهاد : متعق عليه (2)
 .عن أنس بن مالك، (7990)، ومسلم يف اإلمارة (4184) رواه البخاري يف اجلهاد: متعق عليه (3)
 .عن أيب هريرة، (1594)يل والنسائي يف احل ،(4951)البخاري يف اجلهاد رواه  (4)
 .، عن أيب سعيد اخلدري(7751)، ومسلم يف الصيام (4920)البخاري يف اجلهاد رواه : متعق عليه (5)
، والنسائي يف اجلهاد هحسنو ، (7245)ذي يف اجلهاد إسناده حسن، والرتم: وقال خمرجوه، (78012)أمحد رواه  (6)

 .، عن خرمي بن فاتك(1792)
 .عن عبد الرمحن بن جربيف اجلهاد،  االمهك،  (7214)، والرتمذي (4977)ري البخارواه  (7)
 .صـ سبق صخرجيه 8))
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كمــا . حبيــث يشــمل كــل املصــاحل والقــرابت )ســبيل هللا) وهلــذا أوثــر عــدم التوســ  يف مــدلول
 .أرجح عدم التضييق فيه، حبيث ال يقتصر على اجلهاد مبعناه العسكري احملض

قـــد يكـــون اجلهـــاد . اجلهـــاد قـــد يكـــون ابلقلـــم واللســـان، كمـــا يكـــون ابلســـيف والســـنانإن 
، أو اجتماعي ا، أو اقتصاداي، أو سياسي ا ، أو تربواي   .كما يكون عسكراي  . فكراي 

 .وكل هذه األنواع من اجلهاد حتتاج إىل اإلمداد والتمويل
أي يف نصـرة  )سـبيل هللا يف) املهم أن يتحقـق الشـرط األساسـي لـذلك كلـه، وهـو أن يكـون

اإلسالم، وإعالء كلمته يف األرض، فكل جهـاد أريـد بـه أن تكـون كلمـة هللا هـي العليـا فهـو يف 
 .أاي  كان نوع هذا اجلهاد وسالحه. سبيل هللا

ويف النعقــة يف نصــرة : يعــين) :واِف سا  ِبيِل اّللَِّ : يقــول اإلمــام الطــربي يف تعســري قولــه تعــاىل
 .)وذلك هو غزو الكعار. ه وتريعته اليت ترعها لعباده، بقتال أعدائهدين هللا وطريقت

واجلـــزء األول مـــن كـــالم تـــيخ املعســـرين واضـــح ومقبـــول، وهـــو يشـــمل كـــل نعقـــة يف نصـــرة 
ا مــن أوجــه  ــا واحــد  اإلســالم وأتييــد تــريعته، أمــا قتــال أعــداء هللا وغــزو الكعــار، فلــيس إال وجه 

 .النصرة هلذا الدين
 وطريقته وتريعته تتحقق ابلغزو والقتـال يف بعـض األحـوال، بـل قـد يتعـني فالنصرة لدين هللا

 -كعصـــران   -ولكـــن قـــد أيي عصـــر . هـــذا الطريـــق يف بعـــض األزمنـــة واألمكنـــة لنصـــرة ديـــن هللا
 .يكون فيه الغزو العكري والنعسي أهم وأبعد خطر ا وأعمق أثر ا، من الغزو املادي والعسكري

 املذاهب األربعة قـدمي ا، قـد حصـروا هـذا السـهم يف جتهيـز الغـزاة فإذا كان مجهور العقهاء يف
فــنحن نضـــيف . واملــرابطني علــى الثغــور، وإمــدادهم مبـــا حيتــاجون إليــه مــن خيـــل وكــراع وســالح

أولئك الذين يعملـون علـى غـزو العقـول والقلـوب . إليهم يف عصران غزاة ومرابطني من نوع آخر
أولئــــك هــــم املرابطــــون جبهــــودهم وألســــنتهم وأقالمهــــم . المبتعــــاليم اإلســــالم، والــــدعوة إىل اإلســــ

 .للدفاع عن عقائد اإلسالم وترائ  اإلسالم
 :ودليلنا على هذا التوس  يف معِن اجلهاد
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أن اجلهــاد يف اإلســالم ال ينحصــر يف الغــزو احلــريب والقتــال ابلســيف، فقــد صــح عــن  :أوال  
 .(1)"كلمة حق عند سلطان جائر": ؟ فقالأي اجلهاد أفضل: النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه سئل

مـا مـن نـيب بعثـه ": أن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال ،عـن ابـن مسـعود ،كما روى مسلم يف صحيحه
هللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب أيخـذون بسـنته ويقتـدون أبمـره، مث إهنـا 

فمـن جاهـدهم بيـده . يععلـون مـا ال يـؤمرونصخلف من بعدهم خلوف، يقولون مـا ال يععلـون، و 
فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن، ولــيس وراء 

 .(2)"ذلك من اإلميان حبة خردل
 .(3)"جاهدوا املشركني أبموالكم وأنعسكم وألسنتكم": ويقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

يف معِن اجلهـاد  هاد والنشاط اإلسالمي لو مل يكن داخال  أن ما ذكرانه من ألوان اجل :اثني ا 
فكالمهـــا عمـــل يقصـــد بـــه نصـــرة اإلســـالم والـــدفاع عنـــه، . ابلـــنص، لوجـــب إحلاقـــه بـــه ابلقيـــاس

 .ومقاومة أعدائه، وإعالء كلمته يف األرض
وقــد رأينــا مــن فقهــاء املســلمني مــن أحلــق ابلعــاملني علــى الزكــاة مــن يعمــل يف مصــلحة عامــة 

غني ــا، أجازوهــا للقضــاة ومــن يف  والــذين أجازوهــا للعامــل وإن كــان: قــال ابــن رتــد. للمســلمني
 .(4)معناهم، ممن املنععة هبم عامة للمسلمني

كما رأينا من فقهـاء احلنعيـة مـن أحلـق اببـن السـبيل كـل مـن هـو غائـب عـن مالـه غـري قـادر 
 .عليه، وإن كان يف بلده؛ ألن املعترب هو احلاجة وقد وجدت

كــل مــا يــؤدي غرضــه، ويقــوم مبهمتــه مــن   -مبعــِن القتــال  -أن نلحــق ابجلهــاد  فــال عجــب
 .قول أو فعل؛ ألن العلة واحدة، وهي نصرة اإلسالم

                                                 

 .، عن طارق بن تهاب(2408)، والنسائي يف البيعة إسناده صحيح: وقال خمرجوه ،(79910)رواه أمحد  (1)
 .اإلميانيف  كالمها، (711)وابن حبان ، (50)مسلم رواه  (2)
، والنسائي (4502)وأبو داود  ،ناده صحيح على ترط مسلمإس: وقال خمرجوه، (74422)أمحد رواه  (3)

ووافقه  وصححه،، (4/87)اجلهاد احلاكم يف ، و (2109)وابن حبان يف السري كالمها يف اجلهاد، ،  (1082)
 .عن أنس ،الذهيب

 .ط احلليب ،(8/866) بداية اجملتهد( 4)
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ومل جند مذهب ا إال قال به يف صورة . يف كثري من أبواب الزكاة ومن قبل رأينا للقياس مدخال  
 .من الصور

هـو رأي اجلمهـور مـ  بعـض التوسـعة يف  (سـبيل هللا)وبذلك يكون ما اخرتانه هنـا يف معـِن 
 .مدلوله

وأود أن أنبه هنا على أن بعض األعمال واملشروعات قد تكون يف بلد ما، وزمن مـا وحالـة 
 .جهاد ا يف سبيل هللا، وال تكون كذلك يف بلد آخر أو وقت آخر أو حال أخرى -ما 

ســالم ولكنــه ال فإنشــاء مدرســة يف الظــروف العاديــة عمــل صــاحل وجهــد مشــكور حيبــذه اإل
فإذا كان بلد قد أصبح فيه التعليم وأصـبحت املؤسسـات التعليميـة يف يـد املبشـرين . يعد جهاد ا

أو الشيوعيني أو الالدينيني العلمـانيني، فـإن مـن أعظـم اجلهـاد إنشـاء مدرسـة إسـالمية خالصـة، 
يهم مــن الســموم تعل  ــم أبنــاء املســلمني، وحتصــنهم مــن معــاول التخريــب العكــري واخلُُلقــي، وحتمــ

املنعوثـة يف املنـاهج والكتـب، ويف عقــول املعلمـني، ويف الـروح العامـة الــيت توجـه املـدارس والتعلــيم  
 .كله

 .ومثل ذلك يقال يف إنشاء مكتبة إسالمية للمطالعة يف مواجهة املكتبات اهلد امة
ات إســالمي لعــالج املســلمني، وإنقــاذهم مــن اســتغالل اإلرســالي ىوكــذلك إنشــاء مستشــع

 .التبشريية اجلشعة املضللة، وإن كانت املؤسسات العكرية والثقافية تظل أتد خطر ا، وأبعد أثر ا
 ِف عصرن؟ (سبيل هللا)أين يصرف سهم 

أن ســبيل هللا معنــاه الغــزو : رأينــا فيمــا ســبق أن القــول املشــهور واملعتمــد يف املــذاهب األربعــة
سبيل هللا هي احلرب اإلسـالمية، مثـل حـروب : رىوبعبارة أخ. واجلهاد ابملعِن العسكري احلريب

ـــابعني هلـــم إبحســـان، الـــيت خاضـــوها ابســـم هللا وحتـــت رايـــة القـــرآن، وهـــدفهم أن . الصـــحابة والت
خيرجــوا النــاس مــن عبــادة اخللــق إىل عبــادة هللا وحــده، ومــن ضــيق العــيش إىل ســعة احليــاة، ومــن 

 .جور األداين إىل عدل اإلسالم
هــذه احلــرب لــيس هلــا وجــود اليــوم، ومل يكــن هلــا وجــود منــذ أمــد ويتصــور بعــض النــاس أن 

واحلروب اليت تندل  يف أوطان املسلمني اليوم ومنذ زمن ليست حرواب  إسـالمية خيوضـها . طويل
مسلمون ضد كعار، إمنا هي حروب وطنية قومية خيوضها قوم ضد مـن اعتـدوا علـى وطـنهم أو 
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فــال حيــل  (يف ســبيل هللا)وهلــذا ال تعتــرب . ابلــدينفهــي إذن حــروب دنيويــة ال صــلة هلــا . قــومهم
 .للمسلم صرف الزكاة إليها

وهـــو كـــالم حيتـــاج إىل حتقيـــق ومتحـــيص، حـــى . هـــذا مـــا يتصـــوره بعـــض املســـلمني ويقولونـــه
 .يعرف صوابه من خطئه

إن احلــرب اإل ســالمية أو اجلهــاد اإلســالمي لــيس حمصــور ا يف الصــورة الــيت عرفــت يف حــروب 
احلــروب الــيت تــنت إلزالــة القــوى الطاغيــة املتجــربة، الــيت صــدت عــن ســبيل هللا  الصــحابة، تلــك

تلـــك احلـــروب الـــيت مل . ابلعنـــف، وقاومـــت دعـــوة هللا ابلســـيف، وقتلـــت دعاهتـــا ابلظلـــم والغـــدر
فقـــد كانـــت حـــرواب  . يف غاايهتـــا وال يف آداهبـــا، وال يف نتائجهـــا وآاثرهـــا يعـــرف التـــاريخ هلـــا مثـــيال  

ا هلم لتحرير الشعوب من  .تسلط املتأهلني والطواغيت، الذين أرادوا أن يتخذوا عباد هللا عبيد 
للحـــرب اإلســـالمية وللجهـــاد اإلســـالمي، ولكنهـــا ليســـت  -وال تـــك  -إهنـــا صـــورة رائعـــة 

فقد تهد التـاريخ اإلسـالمي حـرواب  ومعـارك أخـرى وقـف فيهـا اإلسـالم وأهلـه . الصورة الوحيدة
وقامــت معــارك لإلســالم مــ  أعدائــه . ت واألرض واملقدسـاتموقـف الــدفاع عــن الــذات واحلرمــا

تلـك املعـارك الـيت ملعـت فيهـا أمسـاء عمـاد الـدين . ال تقل قدسية عن معـارك الصـحابة والتـابعني
إهنا معـارك حطـني . زنكي، ونور الدين حممود، وصالح الدين، وقطز، والظاهر بيربس، وغريهم

قـــــاذ األرض اإلســـــالمية مـــــن أيـــــدي التتـــــار معـــــارك إن. وبيـــــت املقـــــدس وعـــــني جـــــالوت وغريهـــــا
 .والصليبيني الغزاة

وإذا كان جهاد الصحابة والتابعني من أجل دعوة اإلسالم، فإن جهـاد نـور الـدين وصـالح 
واجلهــاد كمــا يعـــرض حلمايــة العقيـــدة اإلســالمية، يعـــرض . الــدين وقطــز مـــن أجــل دار اإلســـالم

ألرض اإلســـالمية، كلتامهـــا جيـــب أن حتعـــظ اإلســـالمية كـــا ةوالعقيـــد. حلمايـــة األرض اإلســـالمية
 .وتصان من كل عدوان

دار )ألهنــــا  ؛وإمنــــا نزلــــت األرض هــــذه املنزلــــة وجعــــل الــــدفاع عنهــــا عبــــادة وفريضــــة مقدســــة
فاملســـلم قـــد يهجـــر وطـــن آابئـــه . ال جمـــرد أهنـــا أرض اآلابء واألجـــداد. ومحـــاه ووعـــاؤه (اإلســـالم

وال كلمـة تسـم ، كمـا فعـل . إلسالم فيه رايـة ترفـ وأجداده على حبه له وتعلقه به إذا مل يكن ل
 .الرسول وأصحابه حني تركوا مكة مهاجرين يف سبيل هللا
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 :حترير أرض اإلسالم من حكم الكفار
العمــل لتحريــر األرض : وال تــك أن مــن أهــم مــا ينطبــق عليــه معــِن اجلهــاد يف عصــران هــو

سـواء . فيهـا حكمهـم بـدل حكـم هللا اإلسالمية من حكم الكعار الـذين اسـتولوا عليهـا، وأقـاموا
أكــان هــؤالء الكعــار يهــود ا، أو نصــارى، أم وثنيــني، أو ملحــدين ال يــدينون بــدين، فــالكعر كلــه 

 .ملة واحدة
فالرأمسايل والشيوعي، والغريب والشرقي، والكتايب والالديين، كلهم سواء يف وجوب حمـاربتهم 

دىن الـــبالد إىل هـــذا اجلـــزء، يعـــاوهنم األقـــرب إذا احتلـــوا جـــزء ا مـــن داير اإلســـالم، يقـــوم بـــذلك أ
فــــاألقرب، حســــب احلاجــــة، إىل أن يشــــمل الوجــــوب املســــلمني مجيع ــــا، إن مل تقــــم الكعايــــة إال 

 .ابجلمي 
ومل يبتـــل املســـلمون يف عصـــر، كمـــا ابتلـــوا اليـــوم، بوقـــوع كثـــري مـــن دايرهـــم يف قبضـــة الكعـــرة 

ومثـل . ل  َط عليها تذاذ اآلفاق مـن اليهـودفلسطني اليت سُ : ويف مقدمة هذه الداير. املستعمرين
ذلــك كشــمري الــيت تســلط عليهــا اهلنــدوس املشــركون وأريــرتاي واحلبشــة وتشــاد والصــومال الغــريب، 
وقــربص، الــيت تســـلطت عليهــا الصـــليبية احلاقــدة املــاكرة، ومثـــل ذلــك مسرقنـــد وخبــارى وطشـــقند 

قـة الـيت تسـلطت عليهـا الشـيوعية امللحـدة زبكستان وألبانيا وغريها من البالد اإلسـالمية العريو وأ
 .الطاغية

واسرتداد هذه البالد كلهـا، وصخليصـها مـن بـراثن الكعـر، وأحكـام الكعـار واجـب علـى كافـة 
 .املسلمني ابلتضامن، وإعالن احلرب املقدسة إلنقاذها فريضة إسالمية

لــيص البلــد صخ: فــإذا قامــت حــرب يف أي جــزء مــن هــذه األجــزاء هبــذا القصــد، وهلــذه الغايــة
جهـــاد يف ســـبيل هللا، جيـــب أن مُيـــو ل  -بـــال نـــزاع  -مـــن أحكـــام الكعـــر وطغيـــان الكعـــرة فهـــي 

ويُعـــان، وأن يُـــدف  لـــه قســـط مـــن مـــال الزكـــاة، يقـــل ويكثـــر حســـب حصـــيلة الزكـــاة مـــن جهـــة، 
وحســب حاجــة اجلهــاد مــن جهــة اثنيــة، وحســب حاجــة ســائر املصــارف األخــرى تــدة وضــعع ا 

ذا موكـول ألهـل احلـل والعقـد، وذوي الـرأي والشـورى مـن املسـلمني، إن من جهة اثلثة، وكـل هـ
 .وجدوا

 :ليس كل قتال ِف سبيل هللا
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أن بعض املسلمني حيسبون أن كل من محل السالح ممن : ولكن مما جيب التنبيه عليه أيض ا
، ســواء أاي  كانــت وجهتــه وغايتــه، وتــعاره ورايتــه (ســبيل هللا)يتســمون أبمســاء املســلمني يعتــرب يف 

خـــاض املعركـــة ابســـم هللا أم ابســـم غـــريه مـــن املخلـــوقني، وســـواء أكانـــت الرايـــة الـــيت يقاتـــل حتتهـــا 
فـــال فـــرق عنـــدهم بـــني احلـــرب اإلســـالمية، واحلـــرب القوميـــة أو الوطنيـــة أو . إســـالمية أم جاهليـــة

 ! الطبقية
ة، وأهـداف إذا ارتبطـت بـدواف  إسـالمي (يف سـبيل هللا)أن احلرب إمنا تكـون : والذي نؤكده

أعين أن تكون حراب  لنصرة دين هللا وإعالء كلمتـه، والـدفاع عـن دار اإلسـالم، وكرامـة . إسالمية
 .وهذا هو الذي مييز احلرب اإلسالمية من غريها. اإلسالم

فــإذا أخليــت احلــرب مــن هــذا العنصــر الروحــي، فقــد أصــبحت حــراب  دنيويــة عاديــة، كــاليت 
 .حدة والالدينيونخيوضها الناس مجيع ا، حى املال

فــإذا قامــت حــرب مــن هــذا النــوع، ال مكــان فيهــا هلل جــل تــأنه وال لدينــه، وال لكتابــه، وال 
 .(يف سبيل هللا)لرسوله، فال جيوز أن يصرف فيها درهم واحد من مال الزكاة، بزعم أهنا 

 -دهـم زبكستانيني قـاموا لتحريـر بالو من الشيوعيني األلبانيني أو األ لنعرض أن مجاعة مثال  
مــن الشــيوعيني الــروس، وحــاربوا مــن أجــل ذلــك، فهــل تـَُعــد  هــذه احلــرب  -اإلســالمية األصــل 

جهاد ا يف سبيل هللا، جيوز أن يدف  هلا من أموال الزكاة؛ ألهنا حـرب لتحريـر أرض إسـالمية مـن 
 أيدي أجانب روس مستعمرين؟

لروســي يف نظــر اإلســالم، زبكســتاين كالشــيوعي او واجلــواب قطع ــا ابلنعــي؛ ألن الشــيوعي األ
 .فهي تتحرر من سلطان طاغوت، لتق  يف سلطان طاغوت آخر

وال عربة ابختالف اجلنسـيات أو األوطـان، مـا دامـوا مجيع ـا طواغيـت، أو أوليـاء للطـاغوت، 
إمنا تكون مثـل هـذه احلـرب جهـاد ا إذا قـام هبـا مسـلمون، مههـم أن يطـردوا حكـم الكعـر ليقيمـوا 

 .ويسقطوا راية اجلاهلية لريفعوا مكاهنا راية التوحيد مكانه حكم اإلسالم،
إن اإلسالم ال يقدس مطلق اجلهاد والقتال، ولكنه يقدس اجلهاد والقتال إذا كان يف سبيل 

يقاتلون وجياهدون ويبـذلون األنعـس واألمـوال، دفاع ـا عـن أنعسـهم  -كل الناس   -هللا، فالناس 
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ديـن هلـم، يقـدمون روائـ  مـن البطـوالت والتضــحيات وحرمـاهتم وأوطـاهنم، حـى العجـار ومـن ال 
 .يف سبيل الدفاع عن دايرهم وأقوامهم، وال يعتد بشيء من ذلك عند هللا

إمنــــا يتميــــز املؤمنــــون عــــن غــــريهم مــــن املقــــاتلني واجملاهــــدين، أبهنــــم جياهــــدون يف ســــبيل هللا، 
 .هذا هو تعارهم، وهذه هي غايتهم. ويقاتلون يف سبيل هللا

ة الكرمية املقدسة هي اليت قدست جهادهم وحرهبم، وجعلته من أعظم العبادات فهذه الغاي
 .والقرابت إىل هللا

فــإذا قاتــل املســلم لتحريــر أرض، فهــو ال يقاتــل ليحــل فيهــا جــنس مكــان جــنس، أو طبقــة 
حمل طبقة، إمنا يقاتـل ليطـرد منهـا حكـم غـري هللا، وليقـوم فيهـا حكـم هللا، ويسـود فيهـا تـرع هللا 

 .كلمة هللا  وتعلو
حـراب  يف . وبدون هذا املعِن يعقد القتال نسبه وصلته ابإلسالم، ويصبح حـراب  دنيويـة حمض ـا

 !سبيل الطني ال يف سبيل الدين، وما أعظم العرق بني احلربني
، (سـبيل هللا)من هذا النوع ال يستطي  العامل  املسـلم الشـحيح بدينـه أن يعـيت أبنـه  وإن قتاال  

ورمبا كان الذين حيملون السالح فيه أتد عـداوة . أن يدفعوا فيه فريضة زكاهتم وجيوز للمسلمني
 .لإلسالم من الكعار األصليني

كنت جالس ا م  )خرج أبو دمحم عبد الغين احلافظ بسنده عن عبد الرمحن بن أيب نعم، قال 
الــه يف ســبيل إن زوجــي أوصــى مب.. اي أاب عبــد الــرمحن: عبــد هللا بــن عمــر، فأتتــه امــرأة فقالــت لــه

مــا زدهتــا فيمــا  :(القائــل ابــن أيب نْعــم)فقلــت  !فهــو كمــا قــال، يف ســبيل هللا: قــال ابــن عمــر !هللا
ا  فمـا أتمـرين : قـال(. يعين أنـه مل جيبهـا جـوااب  تـافي ا يرحيهـا فيمـا سـألت عنـه)سألت عنه إال غم 

دون يف األرض اي ابـــــن أيب نعـــــم؟ آمرهـــــا أن تدفعـــــه إىل هـــــؤالء اجليـــــوش الـــــذين خيرجـــــون، فيعتـــــ
فما أتمرها؟ قال آمرها أن تدفعه إىل قوم صـاحلني، إىل حجـاج بيـت : قلت!  ويقطعون السبيل؟

 .(1)(أولئك وفد الرمحن. هللا احلرام، أولئك وفد الرمحن، أولئك وفد الرمحن

                                                 

. أن احلج من سبيل هللا: لقصة هي أصل ما روي عن ابن عمرويبدو أن هذه ا(. 9/795)تعسري القرطيب ( 1)
وكالم ابن عمر يدل على أن سبيل هللا إذا أطلق يعهم منه اجلهاد ولكنه صرفها . حسبما يُعهم من سياق القرطيب هلا

 .عن هذا املتبادر ملا رأى من احنراف أهل اجلهاد وفسادهم
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 -وإذا كــان ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا حتــرج أن جيعــل عمــل اجليــوش يف زمنــه يف ســبيل هللا 
وش يف ذلــك العصــر مل يكــن هلــا رايــة غــري اإلســالم، وال وجهــة غــري اإلســالم، حــى مــ  أن اجليــ

ــا ال يُــذكر فيهــا اســم هللا، وال اســم  -جيــوش اخلــوارج أنعســهم  فكيــف لــو رأى ابــن عمــر جيوت 
ـا قادهتـا ال يعرفـون غـري  اإلسالم، وال تكاد تقام فيها صـالة أو عبـادة هلل؟ وكيـف لـو رأى جيوت 

ف لو رأى جيوتا يقوم توجيهها كله على أساس علماين ال مكان فيه هلل الكاس والطاس؟ وكي
وال لكتابــه وال لرســوله، وال لدينــه، فهــي ترفــ  تــعارات جاهليــة، ومتجــد الكعــر وأهلــه، وتســخر 

ــا إال لتتخــذه أداة لتقويــة الــروح أو إاثرة . مــن الــدين ودعاتــه وال تعكــر يف االجتــاه إىل الــدين يوم 
 !احلماس

إن كــل قتـال يقــوم حتــت رايــة غـري رايــة اإلســالم، وهلـدف غــري نصــرة اإلســالم، : نعـود فنقــول
 .يف سبيل هللا: والدفاع عن حرماته قتال غري إسالمي، ومن اجملازفة ابلدين أن يقال عنه

ســئل رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عــن الرجــل  :ودليلنــا علــى ذلــك مــا رواه اجلماعــة عــن أيب موســى قــال
مـن : )الرجل يقاتل محيـة، والرجـل يقاتـل رايء ، فـأي ذلـك يف سـبيل هللا؟ فقـاليقاتل تجاعة، و 

 .(1)(قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا
وهذا هو العـارق بـني سـبيل . فهذا هو املعيار العاصل بني جهاد اإلسالم، ومعارك اجلاهلية

، واملــــراد "عليــــا فهــــو يف ســــبيل هللامــــن قاتــــل لتكــــون كلمــــة هللا هــــي ال: "هللا، وســــبيل الطــــاغوت
 .(2)دعوة هللا إىل اإلسالم" كلمة هللا"بـ

وليس املسلم مطالب ـا أن ينقـب عـن قلـوب النـاس، وإمنـا حيكـم علـيهم أفـراد ا ومنظمـات وفق ـا 
الجتاهـاهتم العامــة، وتـعاراهتم املرفوعــة، وراايهتــم املنصـوبة، وبيــاانهتم املعلنــة، وأمـا النيــات اخلعيــة، 

 .اعث الباطنية لدى كل فرد، فأمرها موكول إىل هللا تعاىلوالبو 
وهبــذا البيــان نعلــم أن القــول أبن كــل قتــال يف هــذا العصــر لــيس إبســالمي، ولــيس يف ســبيل 

كمــا أن القــول أبن كــل قتــال يقــوم يف بــالد . خطــأ وهتــور -ألنــه لــيس كقتــال الصــحابة  -هللا 

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ( 1)
 (.441-1/442)نيل األوطار : انظر( 2)
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قتــال يف ســبيل هللا،  -أفكــارهم واجتاهــاهتم مهمــا تكــن أهــداف أهلــه وتــعاراهتم، و  -املســلمني 
 .خطأ وجمازفة أيض اهو 

فعلـــى علمـــاء املســـلمني يف هـــذا العصـــر أن يتقـــوا هللا يف فتـــاويهم، ويتحـــروا احلـــق، حـــى ال 
يضــــيعوا أمــــوال املســــلمني يف أتييــــد أانس يعــــادون اإلســــالم ســــر ا وعالنيــــة، ويصــــعون أحكامــــه 

 (املسلمون ابألمساء)ابلتأخر والرجعية، فرمبا كان هؤالء  ابلبدائية والوحشية، كما يصمون دعاته
 .أضر على دين اإلسالم من اليهود والنصارى

 :السعي إلعادة حكم اإلسالم جهاد ِف سبيل هللا
يف عصــران مــا ذكــره العالمــة املصــلح  (ســبيل هللا)وأحــق مــا ينبغــي أن يصــرف إليــه ســهم يف 
مــن أهــل الــدين والشــرف مــن  يف مجعيــة ممــن بقــالســيد رتــيد رضــا رمحــه هللا حيــث اقــرتح أتليــ

يف مصـــاحل املـــرتبطني هبـــذه  -قبـــل كـــل تـــيء  -املســـلمني، تـــنظم مجـــ  الزكـــاة مـــنهم، وتصـــرفها 
 (ســـبيل هللا)أن لســـهم : وجيـــب أن يراعـــى يف تنظـــيم هـــذه اجلمعيـــة): قـــال. اجلمعيـــة دون غـــريهم

مـن  -يف حال وجوده  -ظه مصرف ا يف السعي إلعادة حكم اإلسالم، وهو أهم من اجلهاد حلع
عــدوان الكعــار، ومصــرف ا آخــر يف الــدعوة إليــه والــدفاع عنــه ابأللســنة واألقــالم إذا تعــذر الــدفاع 

 .(1)(عنه ابلسيوف واألسنة وألسنة النريان

وجيــب . هــذا الكــالم البصــري، يــدل علــى فقــه عميــق، وفهــم دقيــق، لإلســالم وللحيــاة مجيع ــا
ـا وتطبيق ـاعلى دعـاة اإلسـالم أن يعضـوا عليـ فـإن مـن البالهـة أن تؤخـذ أمـوال . ه ابلنواجـذ، فهم 

 !املتدينني لتنعق على املالحدة، واملتحللني، والعلمانيني
هــو العمـل اجلـاد، الســتئناف حيـاة إســالمية  (سـبيل هللا)أجـل، إن أهـم وأول مــا يعتـرب اآلن 

 . ، وأخالق ا وتقاليدعقائد ومعاهيم، وتعائر وترائ: صحيحة، تطبق فيها أحكام اإلسالم كله
العمـل اجلمـاعي املــنظم اهلـادف، لتحقيـق نظــام اإلسـالم، وإقامـة دولــة : ونعـين ابلعمـل اجلــاد

 .اإلسالم، وإعادة خالفة اإلسالم، وأمة اإلسالم، وحضارة اإلسالم
إن هذا اجملال هو يف احلقيقة أوجب وأوىل ما ينبغي أن يصـرف فيـه الغيـورون علـى اإلسـالم 

م وعامـــة تربعـــاهتم، فـــإن أكثـــر املســـلمني لألســـف مل يعهمـــوا بعـــد أمهيـــة هـــذا اجملـــال، زكـــاة أمـــواهل
                                                 

 .طبعة اثنية ،(70/589)تعسري املنار  (1)
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علــى حــني ال تعــدم ســائر . وضــرورة أتييــده ابلــنعس واملــال، ووجــوب إيثــاره بكــل عــون مســتطاع
 .املصارف من ميد هلا يد املساعدة من الزكاة وغري الزكاة

 :صور متنوعة للجهاد اإلسالمي ِف عصرن
اخــرتان أن اجلهــاد اإلســالمي ال ينحصــر يف اجلانــب املــادي العســكري وحــده، وإذا كنــا قــد 

وأنــه يتســ  ألنــواع أخــرى مــن اجلهــاد، لعــل املســلمني أكثــر حاجــة إليهــا اليــوم مــن غريهــا، فإننــا 
 .نستطي  أن نض  عدة صور وأمثلة للجهاد اإلسالمي املنشود يف هذا العصر

 .حقيقة هلا أمهيتها هنا وقبل عرض هذه الصور واألمثلة أحب أن أوضح
 -أن عبء جتهيز اجليوش النظامية وتسليحها واإلنعاق عليها، قـد كـان : هذه احلقيقة هي
فكـان . على اخلزانة العامة للدولـة اإلسـالمية، ال علـى أمـوال الزكـاة حمموال   -منذ فجر اإلسالم 

وإمنـا يصـرف مـن الزكـاة . يُنعق على اجليوش والسالح واملقاتلـة مـن أمـوال العـيء واخلـراج وحنوهـا
 .على بعض األمور التكميلية، كالنعقة على اجملاهدين املتطوعني وحنو ذلك

وكــذلك نــرى ميزانيــة اجليــوش والــدفاع يف عصــران، فعبؤهــا يقــ  علــى كاهــل امليزانيــة العامــة؛ 
 ولــو أن الزكــاة مُح  لــت مثــل هــذه النعقــات. ألهنــا تتطلــب نعقــات هائلــة تنــوء هبــا حصــيلة الزكــاة
 .لكانت جديرة أن تبتل  حصيلتها كلها وال تكعي

هلـــذا نـــرى أن توجيـــه هـــذا املصـــرف إىل اجلهـــاد الثقـــايف والرتبـــوي واإلعالمـــي أوىل يف عصـــران 
ا، فـال يكـون مشـواب  بلـواثت القوميـة  بشرط أن يكون جهاد ا إسالمي ا خالص ـا وإسـالمي ا صـحيح 

ا بعناصر غرب ية أو ترقية، يقصد هبا خدمة مذهب أو نظام والوطنية، وال يكون إسالمي ا مطعم 
فـــإن اإلســـالم كثـــري ا مـــا يُتخـــذ عنـــواان  ملؤسســـات وأوضـــاع هـــي يف . أو بلـــد أو طبقـــة أو تـــخص

ابطنهـــا علمانيـــة ال دينيـــة، فالبـــد إذن أن يكـــون اإلســـالم هـــو األســـاس واملصـــدر، وهـــو الغايـــة 
االنتســاب إىل هللا، ويُعــد  والوجهــة، وهــو القائــد واملوجــه، حــى تســتحق تلــك املؤسســات تــرف

 .العمل فيها وهلا جهاد ا يف سبيل هللا
ونستطي  أن نضرب أمثلة تى لكثري من األعمال اليت حتتـاج إليهـا رسـالة اإلسـالم يف هـذا 

 .العصر، وهي جديرة أن تـَُعد حبق جهاد ا يف سبيل هللا
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ري املســلمني يف كافــة إن إنشــاء مراكــز للــدعوة إىل اإلســالم الصــحيح، وتبليــغ رســالته إىل غــ
 .القارات، يف هذا العامل الذي تتصارع فيه األداين واملذاهب، جهاد يف سبيل هللا

وإن إنشاء مراكـز إسـالمية واعيـة يف داخـل بـالد اإلسـالم نعسـها، حتتضـن الشـباب املسـلم، 
اف يف وتقوم على توجيهـه الوجهـة اإلسـالمية السـليمة، ومحايتـه مـن اإلحلـاد يف العقيـدة، واالحنـر 

 .العكر، واالحنالل يف السلوك، وتُعده لنصرة اإلسالم، ومقاومة أعدائه، جهاد يف سبيل هللا
امـــة واملضـــللة، لتعلـــي   وإن إنشـــاء صـــحيعة إســـالمية خالصـــة، تقـــف يف وجـــه الصـــحف اهلد 
كلمة هللا، وتصدع بقولة احلق، وترد عن اإلسالم أكاذيب املعـرتين، وتـبهات املضـللني، وتعلـم 

 .دين ألهله خالي ا من الزوائد، والشوائب، جهاد يف سبيل هللاهذا ال
وإن نشـــر كتـــاب إســـالمي أصـــيل، حيســـن عـــرض اإلســـالم، أو جانـــب منـــه، ويكشـــف عـــن 
مكنون جـواهره، ويـربز مجـال تعاليمـه، ونصـاعة حقائقـه، كمـا يعضـح أابطيـل خصـومه، وتعمـيم 

 .مثل هذا الكتاب على نطاق واس ، جهاد يف سبيل هللا
تعريــغ رجــال أقــوايء أمنــاء خملصــني، للعمــل يف اجملــاالت الســابقة هبمــة وغــرية وصخطــيط، وإن 

خلدمــة هــذا الــدين، ومــد نــوره يف اآلفــاق، ورد كيــد أعدائــه املرتبصــني بــه، وإيقــاظ أبنائــه النــائمني 
 .عنه، ومقاومة موجات التبشري واإلحلاد واإلابحية، جهاد يف سبيل هللا

ســــالم احلــــق، الــــذين تتــــآمر علــــيهم القــــوى املعاديــــة لإلســــالم يف وإن معاونــــة الــــدعاة إىل اإل
اخلــارج، مســتعينة ابلطغــاة واملرتــدين مــن الــداخل، فتكيــل هلــم الضــرابت، وتســلط علــيهم ألــوان 

ا وجتويع ــا  العــذاب، تقتــيال   إن معاونــة هــؤالء علــى املقاومــة والثبــات يف وجــه  -وتعــذيب ا وتشــريد 
 .هللاالكعر والطغيان، جهاد يف سبيل 

وإن الصـــرف علـــى هـــذه اجملـــاالت املتعـــددة هلـــو أوىل مـــا ينبغـــي أن يـــدف  فيـــه املســـلم زكاتـــه، 
 !إال أبناء اإلسالم، وخاصة يف عصرة ُغربة اإلسالم -بعد هللا  -وفوق زكاته، فليس لإلسالم 
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 الفصل السابع
 ابن السبيل

 من هو ابن السبيل؟ 
: املسافر الذي جيتاز من بلد إىل بلـد، والسـبيلعند مجهور العلماء كناية عن  (ابن السبيل)

 :كما قال الشاعر ،للزومه إايه (ابن السبيل)الطريق، وقيل للضارب فيه 
ا ْبُت واكتهلت لداي  أان ابن احلرب ربتين وليد   (1)إىل أن ت 

 (1)لداي
 .(2)(ابنه)وكذلك تععل العرب، وتسمي الالزم لشيء يعرفه به 

. سـافر، غني ـا كـان أو فقـري ا، إذا أصـيبت نعقتـه أو فقـدتابـن السـبيل امل: وعن ابن زيـد قـال
 .(3)أو مل يكن معه تيء، فحقه واجب. أو أصاهبا تيء

 :عناية القرآن اببن السبيل
يف معــرض العطــف عليــه واإلحســان إليــه  (ابــن الســبيل)وقــد ذكــر القــرآن الكــرمي هــذا اللعــظ 

قَّ   ُه : ة اإلســـراءفعـــي القـــرآن املكـــي يقـــول هللا تعـــاىل يف ســـور . مثـــاين مـــرات واآِت ذاا اْلُق   ْرَبا حا
ْر ت اْبِذير ا فاآِت ذاا اْلُق ْرَبا : ويف سورة الروم[.42: اإلسراء] وااْلِمْسِكيا وااْبنا السَِّبيِل واالا تُ باذِ 

ر  ِللَِّذينا يُرِيُدونا واْجها اّللَِّ  ي ْ  .[19 :الروم] حاقَُّه وااْلِمْسِكيا وااْبنا السَِّبيِل ذاِلكا خا
ـــا كـــان أو تطوع ـــا  -ويف القـــرآن املـــدين جيعلـــه هللا تعـــاىل مـــن مصـــارف اإلنعـــاق  قـــال  -فرض 

تا   اماى : تعـــاىل ْيِن وااأْلاقْ    راِبيا وااْلي ا ياْس   أاُلوناكا ما   اذاا يُ ْنِفُق   ونا قُ   ْل ما   ا أانْ فاْق   ُتْم ِم   ْن خا   رْيٍ فاِلْلواالِ   دا
 .[475: البقرة] وااْلماسااِكِي وااْبِن السَِّبيل

                                                 

 .الطرماحمن تعر ( 1)
 .(72/140)تعسري الطربي ( 2)
 .املصدر السابق( 3)
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وااْعبُ  ُدوا اّللَّا واالا ُتْش  رُِكوا بِ  ِه : وأيمــر ابإلحســان يف اآليــة الــيت مسيــت آيــة احلقــوق العشــرة
ْيِن ِإْحساان  واِبِذي اْلُقْرَبا وااْلي اتااماى وااْلماسااِكِي وااجلْااِر ِذي اْلُقْرَبا وااجلْااِر ا ئ ا وااِبْلوااِلدا ي ْ جْلُنُ ِب شا

 .[12: النساء] ِب وااْبِن السَِّبيِل واماا مالاكاْت أامْيااُنُكمواالصَّاِحِب اِبجلْانْ 
وااْعلاُم وا أاَّنَّا ا غاِنْم ُتْم ِم ْن شا ْيٍء : وجيعل له حظ ا يف بيت مال املسـلمني مـن مخـس الغنـائم

 .[27: األنعال] السَِّبيلِ فاأانَّ ّلِلَِّ ُُخُساُه واِللرَُّسوِل واِلِذي اْلُقْرَبا وااْلي اتااماى وااْلماسااِكِي وااْبِن 
ُ عالا ى راُس وِلِه ِم ْن أاْه ِل اْلُق راى فاِللَّ ِه واِللرَُّس وِل : كما جيعل له حظَا من العيء ماا أافااءا اّللَّ

تا  اماى وااْلماسا  اِكِي واابْ  ِن السَّ  ِبيِل كا  ْي الا ياُك  ونا ُدولا  ة  ب ا  ْيا اأْلاْغِنيا  اِء ِم  ْنكُ   مْ والِ  ِذي اْلُق  ْرَبا وااْلي ا
 .[1: احلشر]

إىل آخرها، وحظ ا آخـر .ِإَّنَّاا الصَّداقااتُ : وجيعل له سهم ا من الزكاة، وهي اآلية اليت معنا
واآتا  ى اْلما  الا عالا  ى : يف مــال األفــراد، وجيعــل ذلــك مــن عناصــر الــرب والتقــوى -بعــد الزكــاة  -

تا  اماى وااْلماسا  اِكيا واابْ   ةا ُحب ِ  ِه ذاِوي اْلُق  ْرَبا وااْلي ا نا السَّ  ِبيِل واالسَّ  ائِِليا واِف الر ِقا  اِب واأاقا  اما الصَّ  الا
 .[711: البقرة] واآتاى الزَّكااةا 

 :حكمة العناية اببن السبيل
والسر يف عناية القرآن هبذا النوع، أن دين اإلسالم قد دعا إىل السياحة، ورغ ـب يف السـعر 

 :والسري يف األرض ألسباب كثرية
فااْمُش  وا ِف مانااِكِبها  ا واُكلُ  وا ِم  ْن : قــال تعــاىل. حة دعــا إليهــا البتغــاء الــرزقفهنــاك ســيا (أ)
ت اغُ ونا ِم ْن فاْض ِل اّللَِّ واآخا ُرونا : وقـال. [75: امللك] ِرْزِقه واآخا ُرونا ياْض رِبُونا ِف اأْلاْرِض ي اب ْ

ِبيِل اّللَِّ   .[40: املزمل] يُ قااتُِلونا ِف سا
 .(1)"سافروا تستغنواو ": السالموقال عليه الصالة و 

وهنـــاك ســـياحة دعـــا إليهـــا اإلســـالم لطلـــب العلـــم، والنظـــر واالعتبـــارات آبايت هللا يف  (ب)
 .الكون، وُسن ته يف اخللق عامة، ويف االجتماع البشري خاصة

                                                 

رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات، : (5010)م  اجملاهليثمي يف  قالو  ،(9174)الطرباين يف األوسط رواه  (1)
 .أيب هريرةعن ، (5799)ه األلباين يف الضعيعة ضععو 
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أا اخْلاْلقا : قال تعاىل وكأن يف . [40: العنكبوت] ُقْل ِسريُوا ِف اأْلاْرِض فااْنظُُروا كاْيفا بادا
 .ذلك إتارة إىل البحوث اجليولوجية واتريخ احلياة وما تابه ذلك

ْي  فا كا  انا عااِقبا  ُة : وقــال تعــاىل لا  ْت ِم  ْن ق ا  ْبِلُكْم ُس  نان  فاِس  ريُوا ِف اأْلاْرِض فا  اْنظُُروا كا قا  ْد خا
ِبيا  ُ  ، [711: آل عمــران] اْلُمكا  ذِ  ْم قُ لُ  وب  ي اْعِقلُ  ونا ِِبا  ا أاف الا  ْم ياِس  ريُوا ِف اأْلاْرِض ف اتاُك  ونا ِلا

 أاْو آذاان  ياْس   ماُعونا ِِبا   ا فاِإن َّها   ا الا ت اْعما   ى اأْلاْبصا   اُر والاِك   ْن ت اْعما   ى اْلُقلُ   وُب الَّ   ِِت ِف الصُّ   ُدورِ 
 .[22: احلج]

ـا سـهل هللا لـه طريق ـا إىل اجلنـة": وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، (1)"من سـلك طريق ـا يلـتمس فـه علم 
 .(2)"من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل هللا حى يرج "

رفيعــة بــرحالهتم املنقطعــة النظــري يف ســبيل طلــب  وقــد ضــرب علمــاء اإلســالم األولــون ُمــُثال   
يســجلونه هلــم بكــل إعجــاب  -مــن الغــرب والشــرق  -العلــم، ممــا جعــل علمــاء عصــران ومؤرخيــه 

 .وإكبار
للجهــاد يف ســبيل هللا، ومــا ســبيل هللا إال الــدفاع عــن وهنــاك ســعر دعــا إليــه اإلســالم ( جـــ)

اْنِف   ُروا ِخفااف    ا : احلَـــْوزة، وأتمـــني الـــدعوة وإنقـــاذ املستضـــععني، وأتديـــب النـــاكثني، قـــال تعـــاىل
ي ْ   ر  لاُك   ْم ِإْن ُكن ْ   ُتْم ت اْعلا  اِه   ُدوا ِبِاْم   وااِلُكْم واأانْ ُفِس   ُكْم ِف سا   ِبيِل اّللَِّ ذاِلُك   ْم خا  ُم   ونا واثِقا   اال  واجا

ُع  وكا : مث حتــدث عــن املنــافقني قــال. [27: التوبــة] ت َّب ا ا الا لا  ْو كا  انا عاراض   ا قارِيب   ا واسا  فار ا قااِص  د 
ُهْم والاِك  ْن ب اُع  داْت عالا  ْيِهُم الشُّ  قَُّة واسا  ياْحِلُفونا اِبّللَِّ لا  ِو اْس  تاطاْعناا خلااراْجنا  ا ماعاُك  ْم يُ ْهِلُك  ونا أانْ ُفسا  

ُ ي اْعلا  اِذبُونا وااّللَّ  .[24: التوبة] ُم ِإن َُّهْم لاكا
واالا يُ ْنِفُقونا ن افاقاة  صاِغرياة  واالا كاِبرياة  واالا ي اْقطاُع ونا وااِدَي  : وقال تعاىل يعد اجملاهدين ابملثوبـة

انُوا ي اْعماُلونا  ُ أاْحسانا ماا كا ُْم لِياْجزِي اُهُم اّللَّ  .[747: التوبة] ِإالَّ ُكِتبا ِلا
 .(3)(لغدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها: )-عليه السالم -وقال 

                                                 

 .، عن أيب هريرة(4222)، والرتمذي يف العلم (4288)رواه مسلم يف الذكر ( 1)
ورواه بعضهم فلم يرفعه، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب ، حسن غريب: وقال، ( 4221)رواه الرتمذي يف العلم ( 2)

 .عن أنس بن مالك ،حسن لغريه(: 99)والرتهيب 
 .ـص سبق صخرجيه( 3)
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إىل بيـت هللا احلـرام،  (احلـج)وهناك سعر دعا إليه اإلسالم ألداء عبادته العاملية املتميـزة  (د)
ّلِلَِّ عالاى النَّاِس ِحجُّ اْلب اْيِت ماِن اْس : وهو الركن اخلامس من أركان اإلسالم، قال تعاىل تاطااعا وا

تِ يا ، [81: آل عمران] ِإلاْيِه ساِبيال   تُوكا رِجااال  واعالاى ُك لِ  ضا اِمٍر َيْا واأاذِ ْن ِف النَّاِس اِبحلْاجِ  َيْا
ٍم ماْعُلوما اتٍ ( 27)ِمْن ُكلِ  فاجٍ  عاِمي ٍق  ُ ْم وايا ْذُكُروا اْس ما اّللَِّ ِف أاَيَّ : احلـج] لِياْش هاُدوا مانا اِفعا ِلا

41 ،49]. 
هــذه أنــواع مــن الســعر والســياحة والضــرب يف األرض، دعــا إليهــا اإلســالم، أو حــث  عليهــا 
حتقيق ا ألهدافه يف األرض، وتثبيت ا لتعاليمه بني الناس، وهناك أنـواع أخـرى، وديـن هـذا تـأنه ال 
بد أن يعطي عناية خاصة للمسافرين والسائحني، وخاصة من انقط  به الطريق مـنهم، وانقطـ  

ذويه وماله ومسقط رأسـه، وأن أيمـر مبعـونتهم بصـعة عامـة، وإعطـائهم مـن مـال الزكـاة وهـو عن 
. مال اجلماعة بصـعة خاصـة، ويف ذلـك تشـجي  للسـياحة والسـعر يف سـبيل األغـراض املشـروعة

وإكــرامهم هلــؤالء يف غــربتهم وانقطــاعهم، وإثبــات حلقيقــة اجملتمــ  املســلم املتماســك الــذي يشــد 
 .خذ بعضه بيد بعض، دون اعتبار الختالف الداير، أو بعد املزاربعضه بعض ا، وأي

 :لون من التكافل االجتماعي ال نظري له ِف األمم واألنظمة
إن عناية اإلسالم ابملسافرين الغرابء واملنقطعـني هلـي عنايـة فـذ ة، مل يُعـرف هلـا نظـري يف نظـام 

فلـم . كافـل االجتمـاعي فريـد يف اببـهوهي لون مـن ألـوان الت. من األنظمة أو تريعة من الشرائ 
يكتف النظام اإلسالمي بسد احلاجات الدائمة للمواطنني يف دولتـه، بـل زاد علـى ذلـك برعايـة 
. احلاجــات الطارئــة الــيت تعــرض للنــاس ألســباب وظــروف تــى كالســياحة والضــرب يف األرض

ُمَعـدة لالسـرتاحة   وخاصة يف عصور مل تكن يف طرق املسافرين هبا فنادق أو مطـاعم أو حمطـات
 .كما يف عصران

اصخــذ يف عهــده دار ا  هنع هللا يضرأن عمــر بــن اخلطــاب : ويف الواقــ  العملــي جنــد ابــن ســعد يــروي لنــا
، وذلــك أنــه جعــل فيهــا الــدقيق والســويق والتمــر والزبيــب ومــا (دار الــدقيق)خاصــة أطلــق عليهــا 

ض  عمر يف طريق السـبل مـا بـني مكـة وو . حُيتاج إليه، يعني به املنقط  به، والضيف ينزل بعمر
 .(1)واملدينة ما يصلح من ينقط  به، وحيمل من ماء إىل ماء

                                                 

 .بريوت ط ،(1/491)ابن سعد  طبقات (1)
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ويف عهد خامس اخللعاء الراتدين عمر بن عبد العزيز حيـدثنا أبـو عبيـد أنـه أمـر اإلمـام ابـن 
ة أي ما حيعظـه مـن ُسـن ة الرسـول أو ُسـن  . تهاب الزهري أن يكتب له الُسن ة يف مواض  الصدقة

ا  الراتــدين يف املواضـــ  الــيت ُتصـــرف فيهـــا الصــدقة، فكتـــب لــه كتـــااب  مطـــوال ، قســمها فيـــه ســـهم 
ا وسهم ابـن السـبيل يقسـم لكـل طريـق علـى ): ومما جاء يف الكتاب عن ابن السبيل قوله. سهم 

قدر من يسلكها ومير هبا من الناس، لكل رجل راحل من ابن السبيل، ليس له مـأوى وال أهـل 
وجيعــل يف منــازل معلومــة علــى أيــدي . أو يقضــي حاجتــه م، فــيطعم حــى جيــد منــزال  أيوي إلــيه

أمناء، ال مير هبم ابن سـبيل لـه حاجـة إال آووه وأطعمـوه، وعلعـوا دابتـه، حـى ينعـد مـا أبيـديهم، 
  .(1)(إن تاء هللا

فهل رأت البشرية رعاية لذوي احلاجات مثـل هـذه الرعايـة يف نظـام غـري نظـام اإلسـالم، أو 
 !  يف أمة غري أمة اإلسالم؟

 :املنشئ للسفر واملنقطع ِف الطريق
علــى املســافر الــذي  (ابــن الســبيل)هــل ينطبــق وصــف : وهنــاك مســألة اختلــف فيهــا العقهــاء

 انقط  به الطريق دون غايته فقط؟ أم يشمله ويشمل الذي يريد إنشاء السعر إىل بلد أيض ا؟
 :قال اجلمهور

 : وصف ابن السبيل وذلكإن املنشئ للسعر ال يدخل يف
ابـــن ) :ألن الســـبيل هـــو الطريـــق وابـــن الســـبيل املـــالزم للطريـــق الكـــائن فيهـــا؛ كمـــا يقـــال (أ)
للــذي يكثــر اخلــروج فيــه، والقــاطن يف بلــده لــيس يف طريــق، وال يثبــت لــه حكــم الكــائن  (الليــل

 .فيها، وهلذا ال يثبت له حكم السعر بعزمه عليه دون فعله
من ابن السبيل إال الغريب، دون من هـو يف وطنـه ومنزلـه، وإن انتهـت  وألنه ال يُعهم (ب)

 .به احلاجة منتهاها

                                                 

 .280صـ األموال( 1)
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فوجب يف رأي اجلمهور أن حُيمل املذكور يف اآلية على الغريب دون غريه، وإمنـا يُعطـى ولـه 
اليسار يف بلده؛ ألنه عـاجز عـن الوصـول إليـه، واالنتعـاع بـه، فهـو كاملعـدوم يف حقـه، فـإن كـان 

ويعطــي لكونــه ابــن ســبيل . لعقــره، وألنــه ابــن ســبيل: ســبيل فقــري ا يف بلــده أعطــي لألمــرينابــن ال
 .(1)قدر ما يوصله إىل بلده؛ ألن الدف  إليه هلذه احلاجة فيقدر بقدرها

 :وقال الشافعي ِف ابن السبيل
 هو الغريب املنقط ، واملنشئ للسعر أيض ا، أي مـن يريـد سـعر ا وال جيـد نعقـة، فيـدف  إليهمـا
مـــا حيتاجـــان إليـــه، لـــذهاهبما وعودمهـــا؛ ألن املنشـــئ للســـعر يريـــده لغـــري معصـــية، فأتـــبه اجملتـــاز 
املنقطــ ، الحتيــاج كــل منهمــا ألهبــة الســعر وإن كــان إطــالق ابــن الســبيل علــى الثــاين مــن ابب 

 .(2)اجملاز

 :والذي أراه
ىل هــــدف يف اآليــــة، وأقــــرب إ (ابــــن الســــبيل)أن الــــرأي األول أكثــــر انطباق ــــا علــــى وصــــف 

التشــري ، فلــيس كــل راغــب يف الســعر، أو عــازم عليــه، يُعطــى مــن مــال الزكــاة، وإن أراد بســعره 
 .منععة خاصة به، من سعي على معاش أو ترويح عن النعس

فـيمن يسـافرون ملصـلحة عامـة يعـود نععهـا  -فيمـا أرى  -فيؤخذ بـه  هنع هللا يضرأما رأي الشافعي 
ة، كمن يسافر بعثـة علميـة أو عمليـة حيتـاج إليهـا بلـد مسـلم، لدين اإلسالم أو للجماعة املسلم

أو يســافر يف أي مهمــة تعــود علــى الــدين واجملتمــ  املســلم بنعــ  عــام، وعلــى أن يقــر ذلــك مــن 
 .يُعترب رأيهم من أهل املعرفة والداينة

ومثل هذا إن مل يكن ابن سبيل ابلععل، فهو ابن السبيل ابعتبـار مـا يكـون ابعتبـار مـا عـزم 
ويف إعطائه إعانة له على خري عـام للملـة ولألمـة فأتـبه . ليه، وما قارب الشيء أيخذ حكمهع

اإلعطاء يف سبيل هللا، وأتـبه إعطـاء الغـارمني إلصـالح ذات البـني، فلـو مل يكـن إعطـاء ابلـنص 
 .لكان إعطاء ابلقياس

                                                 

 (.4/104)الشرح الكبري م  املغين ( 1)
 (.2/752)، وهناية احملتاج (2/472)اجملموع  :انظر( 2)
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يف سـبيل )أن ابـن السـبيل يف اآليـة جـاء معطوفـ ا علـى مصـرف : ومما يقوي هذا الـذي قلنـاه
 .يف سبيل هللا ويف ابن السبيل: فكأنه قال (هللا

أهنـا : إمنـا يعيـد (يف)وقد ذكران أن التعبري القرآين يف هـذه اآليـة عـن بعـض املصـارف بكلمـة 
حـى إذا قـبض واحـد مـن هـؤالء حصـة  (لـه)قبل أن تكون تخص ـا يـدف   (فيها)مصلحة يدف  

 .لحة العامة اليت قصد الشارع إىل إقامتهاللمص من الزكاة، فإمنا يقبضها بوصعه ممثال  
واِف الر ِقا    اِب وااْلغا    ارِِميا واِف سا    ِبيِل اّللَِّ واابْ    ِن : وهلــــذا ال يشــــرتط متليــــك هــــؤالء األربعــــة

ميثــل مصــلحة عامــة، وال ميثــل  -بنــاء علــى مــا ذكــران  -وابــن الســبيل . علــى الصــحيح السَّ  ِبيلِ 
ر الـذي خيصـه مـن الزكـاة ويعطـي منهـا تـركة الطـريان أو نعسه، وهلذا يصـح أال يقـبض هـو القـد

 .إخل... ها، واملؤسسة اليت ستنعق عليهياملالحة أو اجلامعة اليت سيذهب إل
ا غـري  -مـن أصـحاب الـرأي األول  -وقد قال احلنابلـة  إن كـان ابـن السـبيل جمتـاز ا يريـد بلـد 

بلـده؛ ألن فيـه إعانـة علـى السـعر  يُدف  إليه ما يكعيه من مضيه إىل مقصده ورجوعـه إىل. بلده
املبـــاح، وبلـــوغ الغـــرض الصـــحيح، لكـــن يشـــرتط كـــون الســـعر مشـــروع ا؛ إمـــا قربـــة إىل هللا كـــاحلج 

ــا كطلــب املعــاش وطلــب التجــارات وإن كــان الســعر للنزهــة . واجلهــاد وزايرة الوالــدين، وإمــا مباح 
 :فعيه وجهان
 .يدف  إليه؛ ألنه غري معصية: أحدمها
 .(1)يدف  إليه؛ ألنه ال حاجة به إىل هذا السعرال : والثاين

فــإذا جــاز إعطــاء املســافر اجملتــاز حــى يبلــغ مقصــده إعانــة لــه علــى بلــوغ غرضــه، وإن كــان 
مـــن يســـافر لغـــرض  -طبق ـــا هلـــذا التعليـــل نعســـه  -ملعيشـــته هـــو بـــل لنزهتـــه، فـــأوىل منـــه ابلعطـــاء 

 .صحيح من أجل اإلسالم واملسلمني
 :ل من مال الزكاةشروط إعطاء ابن السبي

 :إلعطاء ابن السبيل من مال الزكاة تروط، بعضها متعق عليه، وبعضها خمتلف فيه

                                                 

 (.101 - 4/104)الكبري الشرح : انظر( 1)
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ــا يف ذلــك املوضــ  الــذي هــو بــه إىل مــا يوصــله إىل وطنــه، فــإن كــان  :أوِل  ا أن يكــون حمتاج 
 ألن املقصود إمنا هو إيصاله إىل بلده، خبالف اجملاهد، فإنـه أيخـذ. عنده ما يوصله، فال يُعطى

وإن كان غني ا يف املوض  املقيم فيه؛ ألن القصد من إعطائـه إرهـاب  -عند غري احلنعية  -منها 
 .العدو، وبدف  الزكاة إىل اجملاهد يقوى أبسه على عدو هللا

أن يكــون ســعره يف غــري معصــية، أمــا مــن كــان ســعره يف معصــية كمــن خــرج لقتــل  :الث  اين
ال يعطـى مـن الزكـاة تـيئ ا؛ ألن القصـد مـن إعطائـه نعس، أو لتجارة حمرمة، أو حنـو ذلـك، فإنـه 

ا، فيعطـــى لبقيـــة  إعانتـــه، وال يُعـــان مبـــال املســـلمني علـــى معصـــية هللا، إال أن يتـــوب توبـــة نصـــوح 
إال أن خيـاف عليـه املـوت، فإنـه يعطـى ولـو مل يتـب؛ ألنـه وإن عصـى هـو ال نعصـي حنـن . سعره

 .(1)برتكه ميوت

 .لسعر للطاعة، والسعر للحاجة، والسعر للنزهةوالسعر الذي ال معصية فيه يشمل ا
فأما سعر الطاعة، كاحلج واجلهاد وطلب العلم الناف ، والزايرة املندوبة وحنوها، فـال خـالف 

 .يف إعطائه؛ ألن اإلعانة على الطاعة مطلوبة ترع ا
 .وأما السعر حلاجة دنيوية، كالسعر للتجارة وطلب الرزق وحنو ذلك

أنه يعطـى  - (هو الغريب املنقط  عن بلده وماله): ني أبن ابن السبيلفاملعروف عند القائل
 .بال خالف؛ ألن فيه إعانة له على حوائج دنياه املباحة، وبلوغ غرضه الصحيح

 :، فعيه قوالن(ابن السبيل يشمل املنشئ للسعر من بلده): وأما عند الشافعية القائلني أبن
 .ذا السعرال يعطى؛ ألنه غري حمتاج إىل ه: أحدمها
يعطـى؛ ألن الـرخص الـيت انطهـا الشـرع ابلسـعر، مل تُعـر  ق بـني سـعر الطاعـة والســعر : والثـاين

 .وهو الصحيح. املباح، كقصر الصالة، والعطر يف رمضان

                                                 

جناته يف يد نعسه ال يعطى وإن خيف عليه املوت؛ ألن : وقال بعض املالكية ،(7/289)حاتية الدسوقي : انظر( 1)
ينظر يف تلك املعصية، فإن كان يريد قتل نعس أوهتك : وقال بعضهم ،(7/411)حاتية الصاوي : وانظر. ابلتوبة

 (.املصدرين املذكورين)حرمة مل يعط إال إن اتب وإن خيف عليه املوت 
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ــــه اختالف ــــا أكثــــر ــــد الشــــافعية . وأمــــا الســــعر للنزهــــة والعرجــــة، فقــــد اختلــــف في وخاصــــة عن
 .واحلنابلة

 . غري معصيةيعطى؛ ألنه سعر يف: قال بعضهم
 .(1)ال يعطى؛ ألنه سعر غري حمتاج إليه، بل هو نوع من العضول: وقال غريهم

أال جيــد مــن يقرضــه ويســلعه يف ذلــك املوضــ  الــذي هــو فيــه، وهــذا فــيمن لــه مــال : الثالــث
 .(2)ببلده يقدر على سداد القرض منه

 :علماء املذهبنيوهذا الشرط إمنا اترتطه بعض املالكية والشافعية وخالعهم آخرون من 
يعطـى مـن : أن ابـن السـبيل (تعسريه)والقرطيب يف  (أحكام القرآن)فقد رجح ابن العريب يف 
ولــيس يلــزم أن يــدخل حتــت من ــة أحــد، فقــد وجــد من ــة هللا : قــاال. الزكــاة ولــو وجــد مــن يســلعه

 .(3)ونعمته

منــه، بــل جيــوز  لــو وجــد ابــن الســبيل مــن يقرضــه لغايتــه، مل يلزمــه أن يقــرتض: وقــال النــووي
  .(4)صرف الزكاة إليه
  .(5)األوىل له أن يستقرض إن قدر، وال يلزمه ذلك؛ جلواز عجزه عن األداء: وقال احلنيعة

 .وهذه علة أخرى تضاف إىل ما ذكره ابن العريب والقرطيب
 :فهما علتان متنعان وجوب االستقراض على ابن السبيل

 .الناس، ومل يكلعه هللا ذلكملن ة  أن يف االستقراض قبوال  : األوىل
 .جواز عجزه عن سداد الدين، ويف ذلك ضرر به وابلدائن: الثانية

 كم يعطى ابن السبيل؟
                                                 

 (.104-4/107)، والشرح الكبري املطبوع م  املغين (475، 2/472)اجملموع للنووي : انظر 1))
 (.2/752)وهناية احملتاج للرملي  ،(4/478)ترح اخلرتي على خليل : انظر يف هذه الشروط( 2)
 (.9/791)، وتعسري القرطيب (4/859)أحكام القرآن ( 3)
 (.2/472)اجملموع ( 4)
 (.4/22)، ورد احملتار (4/79)فتح القدير : انظر( 5)
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يعطى ابن السبيل من النعقة والكسوة ما يكعيـه إىل مقصـده، أو موضـ  مالـه، إن كـان  (أ)
أعطـي مـا يـتم وإن كـان معـه مـال ال يكعيـه . هذا إن مل يكن معـه مـال أصـال  . له مال يف طريقه

 .به كعايته
وقـد روا السـعر الطويـل مبـا تقصـر فيـه الصـالة، . ويُهيأ له ما يركبه إن كـان سـعر ا طـويال   (ب)

 .كم، أو كان ضعيع ا ال يقدر على املشي  (90)وهو حنو 
وإن كــان قــواي  وســعره دون مســافة القصــر، مل يُعــط املركــوب، ويعطــى مــا ينقــل عليــه زاده إال 

 .يعتاد مثله أن حيمله بنعسهأن يكون قدر ا 
. وإن ضــاق اكــرتى لــه. أنــه إن اتســ  املــال اتــرتى لــه مركــوب: وصــعة هتيئــة املركــوب: قــالوا

ُتشـــرَتى أو : فلهـــذا قـــالوا. وإمنـــا قـــالوا ذلـــك؛ ألن وســـائل الركـــوب والنقـــل كانـــت هـــي الـــدواب
اخر والطائرات، فال أما اآلن فقد تطورت وسائل النقل إىل السيارات والقطارات، والبو . ُتكرَتى

فمـــن كـــان يالئمـــه ركـــوب القطـــار أو . ســـبيل إىل اتـــرتائها بـــل ُيكـــرَتى لـــه مـــا يالئـــم حالـــه منهـــا
 .الباخرة، ال يُتجشم نقله ابلطائرة، حى ال يرهق مال الزكاة مبا ميكن االستغناء عنه

 .وهذا هو الصحيح. ويعطى مجي  مؤن سعره، ال ما زاد بسبب السعر فقط( جـ)
 .عطى سواء أكان قادر ا على الكسب أم الوي (د)
 .ويعطى ما يكعيه يف ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع، وليس له يف مقصده املال( هـ)

 .ال يعطى للرجوع أثناء سعره وإمنا يعطى عند رجوعه: وقال بعض العلماء
إن كــان عزمــه أن يصــل الرجــوع ابلــذهاب أعطــي للرجــوع، وإن كــان عزمــه : وبعضــهم قــال

 .والصحيح األول. إقامة مدة مل يعط للرجوع
إن كانـت إقامتـه دون : وأما نعقـة اإلقامـة ابملقصـد فقـد فصـل يف ذلـك الشـافعية فقـالوا (و)

ـــه العطـــر  -غـــري يـــومي الـــدخول واخلـــروج  -أربعـــة أايم  أعطـــي هلـــا؛ ألنـــه يف حكـــم املســـافر، ول
مل  -يـومي الـدخول واخلـروج  غـري -وإن كانت أربعـة أايم فـأكثر . والقصر وسائر رخص السعر

يعط هلا؛ ألنه خرج عن كونه مسافر ا ابن سبيل، وانقطعت رخص السعر، خبالف الغازي، فإنه 
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والعــرق أن الغــازي حيتــاج إليــه لتوقــ  العــتح، وألنــه ال . يعطــى مــدة اإلقامــة يف الثغــر وإن طالــت
 .بل يتأكد، خبالف املسافر (الغازي)يزول ابإلقامة اسم 
يعطى ابن السبيل، وإن طال مقامه إذا كان مقيم ا حلاجة يتوق  تنجزها: وقال بعضهم

(1). 
 وإذا رج  ابن السبيل وقد فضل معه تيء هل يسرتج  منه أم ال؟ (ز) 

إن قرت على نعسـه، حبيـث بقـي معـه : نعم، سواء قرت على نعسه أم ال، وقيل: قال الشافعية
الف الغـازي؛ حيـث ال يسـرتج  منـه إذا قـرت وهـذا خبـ. هذا العضل من تقتريه مل يرجـ  مبـا فضـل

علــى نعســه؛ ألن مــا أيخــذه الغــازي أيخــذه عوض ــا، حلاجتنــا إليــه وقيامــه ابلغــزو وقــد فعــل، وابــن 
 .(2)السبيل أيخذ حلاجته إلينا وقد زالت

ال يلزم ابن السبيل التصدق مبا فضـل يف يـده عنـد قدرتـه علـى مالـه، كـالعقري : وقال احلنعية
  .(3)عنده تيء من مال الزكاة فال يلزمه التصدقإذا استغِن و 

 هل يوجد ابن السبيل ِف عصرن؟
مل يعــد لــه وجــود يف عصــران،  (ابــن الســبيل)ذهــب بعــض العلمــاء املعاصــرين إىل أن صــنف 

نظـــر ا لســـهولة املواصـــالت وســـرعتها وتنوعهـــا حـــى أصـــبح العـــامل كلـــه كبلـــد واحـــد ونظـــرا لوجـــود 
صول اإلنسان على ماله ابلقدر الذي يريـد مـن أي مكـان يف الـدنيا، الوسائل الكثرية امليسرة حل

 .(4)عن طريق احلوالة على البنوك وحنوها

ولكننـا خنالعـه ونـرى أن ابـن . هذا ما ذكره املرحوم الشيخ أمحد مصـطعي املراغـي يف تعسـريه
 :يف صور تى -رغم ما ذكره من سهولة احلصول على املال من أي بلد  -السبيل يوجد 

 :صور واقعة البن السبيل -1

                                                 

 (.104-4/107)والشرح الكبري  ،(472-2/475)اجملموع  :انظر (1)
 (.2/472)اجملموع  2))
 (.4/22)، ورد احملتار (4/79)فتح القدير : انظر( 3)
 .، وقد ذكر هذا الرأي يف تعسري اآلية السادسة من سورة احلشر49تعسري املراغي جـ : انظر (4)
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فمــن النــاس مــن يـَُعــد  غني ــا، ولــيس لــه رصــيد يف البنــوك، فكيــف حيصــل مثلــه علــى مالــه إذا  
ا عنــه؟ يف قريــة انئيــة، أو صــحراء  -لظــروف وأســباب خمتلعــة  -ومثلــه مــن ينقطــ  ! كــان بعيــد 

 يكون موقعه؟ وال يستطي  الوصول إىل املدينة، حى أيخذ من البنك ما يريد، فماذا. تاسعة
إن مثــل هــذا هــو ابــن ســبيل؛ ألنــه غــين انقطــ  عــن مالــه، فاســتحق العــون وهــي صــورة وإن  

 .كانت اندرة فهي تق 
 :املشردون والالجئون -2

ومــن النــاس مــن جيــرب علــى مغــادرة وطنــه، ومعارقــة مالــه وأمالكــه مــن ق َبــل الغــزاة احملتلــني، أو 
الكعـرة، الــذين يضــطهدون أهـل اخلــري والصــالح،  الطغـاة املســتبدين، مــن احلكـام الكعــرة وأتــباه

جتــد الرجــل مــن هــؤالء يعــر . ربنــا هللا: وخيرجــوهنم مــن دايرهــم وأمــواهلم بغــري حــق، إال أن يقولــوا
بدينه وحريته من بلده إىل بلد آخر، ويبقى حمروم ا من ماله يف موطنه، وإن بقي هناك ابمسـه يف 

هـــو تـــأن كثـــري مـــن املضـــطهدين والالجئـــني  كمـــا. البنـــك أو حتـــت احلراســـة، ومـــا تـــابه ذلـــك
 .السياسيني

 فماذا يـَُعد هؤالء يف االصطالح العقهي؟
ــا يف أوطــاهنم، ولكــن ال ســلطان هلــم  إن هلــم مــاال   عليــه، وال ســبيل  -يف حاضــرهم  -وملك 

ا ا فقراء يد   .وكل من كان هذا تأنه فهو ابن سبيل. هلم إليه، فهم أغنياء ملك 
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 :قدر عليه ولو ِف بلدهمن له مال ال ي -3

بـل أحلــق بعــض العقهــاء مــن احلنعيـة اببــن الســبيل، كــل مــن هـو غائــب عــن مالــه، غــري قــادر 
ا، وإن   عليــه، وإن كــان يف بلــده، مســتدال   ــدت؛ ألنــه فقــري يــد  أبن احلاجــة هــي املعتــربة، وقــد وج 

كان غني ا ظاهر ا
(1). 

أخـذه، وال جيـد تـيئ ا، حيـل لـه أخـذ وإن كان اتجر ا له دين على الناس ال يقدر علـى : قالوا
ا كابن السبيل  .(2)الزكاة؛ ألنه فقري يد 

 :املسافرون ملصلحة -4
مــن يريــد ســعر ا وال جيــد نعقــة، : وإذا أخــذان مبــذهب الشــافعي الــذي يُــدخل يف ابــن الســبيل

واعتربان ما رجحناه مـن اتـرتاط أن يكـون هـذا السـعر يف مصـلحة معتـربة لإلسـالم أو للجماعـة 
أمكننـــا أن جنـــد يف عصـــران صـــور ا كثـــرية هلـــذا الصـــنف يف الطـــالب النـــاهبني والصـــن اع  -ســـلمة امل

احلاذقني، والعنيني املتقنني، وغريهم ممن حيتاجون إىل بعثات للخارج، للتخصص يف علـم انفـ ، 
 .أو للتدريب على عمل منتج، يعود أثره ابخلري على الدين واألمة

 :احملرومون من املأوى -5
أن بعض العلماء من احلنابلة أعطى تعسري ا آخر البن السبيل يدخل فيـه كثـريون حـى كما 

 .(3)أن أبناء السبيل هم السؤ ال: يف عصران هذا، فقد ذكر
 .يعين املتسولني الذين يتكععون الناس، ويسألوهنم

ســالم، وممــا ينــدى لــه اجلبــني أننــا ال نــزال نــرى يف كثــري مــن الــبالد الــيت ينتســب أهلهــا إىل اإل
أانس ا ُحر موا نعمة املأوى واملسكن، واصخذوا من جوانب الشـوارع، وأرصـعة الطرقـات مـأوى هلـم، 

 !!ألن الطريق لكل منهم أمه وأبوه (أبناء سبيل)يعرتتون تراهبا، ويتغطون هبوائها، فهؤالء 

                                                 

 (.4/420)، والبحر الرائق (4/22)رد احملتار : انظر( 1)
 (.4/420)البحر الرائق ( 2)
 (.1/411)اإلنصاف : رانظ( 3)
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هبـــم القـــرآن،  إن هـــؤالء وصـــمة يف جبـــني اجملتمـــ  الـــذي يعيشـــون فيـــه، فـــال عجـــب أن يعـــِن
كرهم بوصــــف خــــاص، غــــري وصــــف العقــــراء واملســــاكني، ويعــــرض هلــــم ســــهم ا يف الضــــريبة ويــــذ 

 .الزكاة: اإلسالمية األوىل
ـــا . وال غرابـــة أن يعطـــى هـــؤالء مـــن مـــال الزكـــاة بوصـــعهم أبنـــاء ســـبيل، وبوصـــعهم فقـــراء أيض 
ـــأ هلـــم املســـكن الالئـــق حبـــاهلم،  فُيعَطـــون ابلوصـــف األول مـــا خُيـــرجهم عـــن بنـــوة الطريـــق أبن يُهي
ويعطون ابلوصف الثاين ما يضمن هلم متام كعايتهم ويكعل هلم معيشة حسنة، يتحقق هلم فيهـا 

 .إتباع حاجاهتم البشرية من غري إسراف وال تقتري
 :اللقطاء -6

أن اللقيط يوتك أن يدخل يف معِن ابن السبيل، كمـا : وذكر السيد رتيد رضا يف تعسريه
 .أن هذا هو املعِن املراد: رسالة له ذكر أن بعض أذكياء املعاصرين اختار يف
أبن اللعــظ يتســ  للقــيط مــا يتســ   -وإن مل جيــزم بــه  -وقــو ى الشــيخ رتــيد هــذا االختيــار 

أن اليتــيم يُهَمــل أمــره : أبمــر اليتــيم، واإلحســان بــه حلكمــة ابلغــة، وهــي ينوأبن القــرآن ُعــ. لغــريه
قصـة، ابجلهـل الـذي هـو جنايـة علـى أو تكـون تربيتـه ان. بعقد الناصر القوي الغيور، وهـو األب

العقل، أو فساد األخالق الذي هو جناية على النعس، وهو جبهله وفساد أخالقه، يكـون تـر ا 
فـــإذا كـــان هـــذا تـــأن اليتـــيم فـــاللقيط أوىل . علـــى أوالد النـــاس، يعاتـــرهم فيســـري إلـــيهم فســـاده
 .وأجدر منه ابإلحسان مبا ذكران من احلكمة والعقه

مجي  املعسرين عن ذكره، لندرة اللقطاء يف زمن املتقدمني منهم، وال حـظ  وإمنا غعل): قال
 .(1)(للمتأخرين منهم من التأليف إال النقل عنهم

ـــــدخل يف معـــــِن  ـــــن الســـــبيل)علـــــى أن اللقـــــيط إن مل ي العقـــــراء )فهـــــو داخـــــل يف عمـــــوم  (اب
 .الزكاة اثبت بيقني فحقه يف. قطع ا، فإن العقري هو احملتاج، صغري ا كان أو كبري ا (واملساكني

                                                 

 .طبعة اثنية ،(5/82)تعسري املنار ( 1)
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 الفصل الثامن
 مباحث حول األصناف املستحقي

 :مذاهب الفقهاء ِف استيعاب األصناف 
ذكر هللا تعاىل مصارف الزكاة يف كتابه الكرمي، وحصرها يف مثانية أصناف ترحناها وفصلنا 

 :القول يف بياهنا، وبقي هنا مسألة ال بد من توضيحها، وهي
أن يوزعها على مجيـ  هـؤالء  -سواء أكان املالك أو احلاكم  -كاة هل جيب على معر  ق الز 

 األصناف الثمانية، وأن يسو  ي بينهم يف قدر ما يعطيه؟
مــنهم اإلمــام الشــافعي الــذي أطــال يف تعصــيل هــذه املســألة يف  . هكــذا فهــم بعــض العقهــاء

 .يف فصول كثرية (األم)كتاب 
إن كــان معـــر  ق الزكـــاة هـــو : اب رمحهـــم هللاقــال الشـــافعي واألصـــح: قــال النـــووي يف اجملمـــوع

ـدوا،  املالك أو وكيله سقط نصيب العامل، ووجب صـرفها إىل األصـناف السـبعة البـاقني إن ُوج 
ومبـذهبنا .. وإال فاملوجود منهم، وال جيـوز تـرك صـنف مـنهم مـ  وجـوده، فـإن تركـه ضـمن نصـيبه

 .(1)لزهري، وداوديف استيعاب األصناف قال عكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وا
أنــه جيــب تعمــيمهم والتســوية بيــنهم، وأن : وعــن أمحــد روايــة أيض ــا توافــق مــذهب الشــافعي

ا؛ ألنــه أقــل اجلمــ ، إال العامــل؛ ألن مــا أيخــذه أجــرة،  يــدف  مــن كــل صــنف إىل ثالثــة فصــاعد 
ا، وإن تـوىل الرجـل إخراجهـا بنعسـه سـقط العامـل  وهـذا اختيـار أيب بكـر. فجاز أن يكون واحد 

 .(2)من احلنابلة

مــذهب الشــافعي يف تعمــيم األصــناف، حــى ال ينــدرس  -مــن املالكيــة  -واســتحب أصــبغ 
العلــم ابســتحقاقهم، وملــا فيــه مــن اجلمــ  بــني خمتلــف املصــاحل ملــا فيــه مــن ســد اخللــة والغــزو ووفــاء 

 .(3)الدين، وغري ذلك، وملا يوجبه من دعاء اجلمي 

                                                 

 (.2/795)اجملموع  1))
 (.7/722)الكايف البن قدامة ( 2)
 .نقال  عن اخلرتي ،(7/112)نقل ذلك الصاوي يف حاتيته ( 3)
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ألن ذلــــك إخــــالل  (1)يُعطــــى مجيعهــــا للعــــاملني فيهــــاواتعقــــوا علــــى أنــــه ال : قــــال ابــــن عــــريب
 .ابملقصود من ترعية الزكاة، وهو سد خلة املسلمني، وسد خلة اإلسالم كما قال الطربي

ِلْلُفقا      رااِء : واعتمــــــد أصــــــحاب الشــــــافعي علــــــى أن هللا أضــــــاف الصــــــدقة بــــــالم التمليــــــك
التشــريك، فكــان ذلــك بيــاان  إخل، إىل مســتحق حــى يصــح منــه امللــك علــى وجــه . وااْلماسا  اِكيِ 

 .(2)للمستحقني، وهذا كما لو أوصى ألصناف معينني أو لقوم معينني

 .فيجب أن يعمهم مجيع ا
أتيــُت رســول هللا : واســتدلوا مــن الســنة مبــا رواه أبــو داود عــن زايد بــن احلــارث الصــدائي قــال

إن هللا مل يـرض حبكـم ": رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفقال . أعطين من الصدقة: ملسو هيلع هللا ىلص فبايعته فأاته رجل فقال
نيب وال غريه يف الصدقات حـى حكـم هـو فيهـا فجزأهـا مثانيـة أجـزاء، فـإن كنـت مـن أهـل تلـك 

 .(3)"األجزاء أعطيتك حقك
وخـــــالف الشـــــافعي  مالـــــٌك وأبـــــو حنيعـــــة وأصـــــحاهبما، ومل يوجبـــــوا اســـــتيعاب األصـــــناف يف 

 .القسمة
هــذا الســرج : اآليــة ليســت الم التمليــك، وإمنــا هــي الم األجــل كقولــك إن الــالم يف: وقــالوا

 .للدابة، والباب للدار
ا اْلُفقارااءا ف اُه وا : واستدلوا بقوله تعاىل ِإْن خُتُْفوهاا واتُ ْؤتُوها قااِت فاِنِعمَّا ِهيا وا ِإْن تُ ْبُدوا الصَّدا

ر  لاُكمْ  ي ْ  .ا إال العقراءفلم يذكر هلا يف اآلية مصرف  . [417: البقرة] خا
أمـــرت أن آخـــذ ": والصـــدقة مـــى أطلقـــت يف القـــرآن فهـــي صـــدقة العـــرض، وقـــال النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص

  .وهذا نص يف ذكر أحد األصناف قرآان  وُسن  ة ".الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم

                                                 

 .عن اخلرتي نقال   ،(7/112)نقل ذلك الصاوي يف حاتيته ( 1)
 (4/821)أحكام القرآن البن العريب ( 2)
 .صـ سبق صخرجيه( 3)
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 إذا وضــــعتها يف صــــنف واحــــد مــــن هــــذه: )وقــــد روي أبــــو عبيــــد عــــن ابــــن عبــــاس أنــــه قــــال
قااُت ِلْلُفقا  رااِء وااْلماسا  اِكيِ : األصـناف فحســبك، إمنــا قــال هللا تبــارك وتعـاىل وكــذا . ِإَّنَّا  ا الصَّ  دا

 .وحنوه عن حذيعة(. وكذا، لئال جيعلها يف غري هذه األصناف
 .أسعدهم هبا أكثرهم عدد ا وأتدهم فاقة: وعن ابن تهاب قال

 .(1)عاقةما كانوا يسألون إال عن ال: وعن إبراهيم قال
إذا وضعها يف صنف واحد من الثمانية (: أبو حنيعة وأصحابه)وقال سعيان، وأهل العراق 

 .أجزأه
فأعطـه صـنع ا  وإذا كـان قلـيال  . إذا كان املال كثري ا فعرقه يف األصناف: وقال إبراهيم النخعي

ا  .(2)وروى مثل هذا عن عطاء. واحد 

ضـعه يف قسـم، وإن قس ـمه اإلمـام اسـتوعب إن أخرجـه صـاحبه جـاز لـه أن ي: وقال أبـو ثـور
 .األصناف

األمــر عنــدان يف قســم الصــدقات أن ذلــك ال يكــون إال علــى وجــه االجتهــاد ): وقــال مالــك
فأي األصناف كانت احلاجـة فيـه والعـدد، أوثـر ذلـك الصـنف بقـدر مـا يـرى الـوايل، . من الوايل

أعـــوام، فيـــؤثر أهـــل احلاجـــة  وعســـى أن ينتقـــل ذلـــك إىل الصـــنف اآلخـــر بعـــد عـــام أو عـــامني أو
 .(3)(وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. والعدد حيثما كان ذلك

يكمل بعضها  -فيما أرى  -وأوجه األقوال املذكورة ما قاله النخعي وأبو ثور ومالك وهي 
 .بعض ا

 :(الروضة الندية)حتقيق صاحب 
نه جعــل الصــدقة خمتصــة إن هللا ســبحا): فقــال (الروضــة النديــة)وقــد حقــق ذلــك صــاحب 

ابألصناف الثمانية غري سائغة لغريهم، واختصاصها هبم ال يستلزم أن تكـون موزعـة بيـنهم علـى 

                                                 

 .العقر: العاقة( 1)
 298 -299صـ  ذكر هذه اآلاثر أبو عبيد يف األموال (2)
 (.4/829)أحكام القرآن ( 3)
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أن جـنس الصـدقات : بـل املعـِن. السوية، وال أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثري علـيهم
جلنس هذه األصناف، فمن وجب عليه تيء من جنس الصدقة، ووضعه يف جـنس األصـناف 

إذا  -إنـه جيـب علـى املالـك : ولـو قيـل. د فعل ما أمره هللا فيه وسقط عنه ما أوجبه هللا عليـهفق
تقسـيطه علـى مجيـ  األصـناف الثمانيـة علـى فـرض وجـودهم  -حصل له تيء جتب فيـه الزكـاة 

ــــا ملــــا فعلــــه املســــلمون ســــلعهم  -مــــ  مــــا فيــــه مــــن احلــــرج واملشــــقة  -مجيع ــــا، لكــــان ذلــــك  خمالع 
حقري ا لو قسم على مجيـ  األصـناف ملـا انتعـ  كـل صـنف مبـا ا ون احلاصل تيئ  وقد يك. وخلعهم

ا فضال    !!عن أن يكون عدد ا حصل له، ولو كان نوع ا واحد 
إن هللا مل يــرض حبكــم نــيب وال غــريه يف " :وحــديث زايد بــن احلــارث الــذي قــال لــه النــيب ملسو هيلع هللا ىلص

هـذا احلـديث علـى فـرض صـالحيته  (1)"...أجـزاءالصدقات حى حكم فيهـا هـو فجزأهـا مثانيـة 
نـص مصـارف  فاملراد بتجزئـة الصـدقة جتزئـة مصـارفها، كمـا هـو( فعي إسناده مقال)لالحتجاج 

ولــو كــان املــراد جتزئــة الصــدقة نعســها، وأن كــل جــزء ال جيــوز صــرفه يف . اآليــة الــيت قصــدها ملسو هيلع هللا ىلص
ب مــا هــو معــدوم مــن األصــناف إىل غــريه، وهــو غــري الصــنف املقابــل لــه، ملــا جــاز صــرف نصــي

 .خالف اإلمجاع من املسلمني
وأيض ــا لــو ُســل  م ذلــك لكــان ابعتبــار جممــوع الصــدقات الــيت جتتمــ  عنــد اإلمــام ال ابعتبــار 
صــدقة كــل فــرد، فلــم يبــق مــا يــدل علــى وجــوب التقســيط، بــل جيــوز إعطــاء بعــض املســتحقني 

 .بعض الصدقات وإعطاء بعضهم بعض ا آخر
نعــم، إذا مجــ  اإلمــام مجيــ  صــدقات أهــل ُقطــر مــن األقطــار وحضــر عنــده مجيــ  األصــناف 

ولـــيس عليـــه تقســـيط ذلـــك بيـــنهم . الثمانيـــة كـــان لكـــل صـــنف حـــق يف مطالبتـــه مبـــا فرضـــه هللا
ولـه . ابلسوية، وال تعميمهم ابلعطاء، بل له أن يعطي بعض األصناف أكثر مـن الـبعض اآلخـر

ا عائـــد  علـــى اإلســـالم وأهلـــهإ -أن يعطـــي بعضـــهم دون بعـــض  إذا  مـــثال  . ذا رأى ذلـــك صـــالح 
ســـالم مـــن الكعـــار أو  مجعـــت لديـــه الصـــدقات، وحضـــر اجلهـــاد، وحقـــت املدافعـــة عـــن َحـــْوزَة اإل 

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
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البغـــــاة فـــــإن لـــــه إيثـــــار أصـــــناف اجملاهـــــدين ابلصـــــرف إلـــــيهم وإن اســـــتغرق مجيـــــ  احلاصـــــل مـــــن 
 . هـا (1)(دينوهكذا إذا انقضت املصلحة إيثار غري اجملاه. الصدقات

  :ترجيح أيب عبيد
وهــذا مــا رجحــه أبــو عبيــد، فقــد ذكــر مــا كتبــه اإلمــام الزهــري ألمــري املــؤمنني عمــر بــن عبــد 

ســهم : هــي مثانيــة أســهم: العزيــز عــن منــازل الصــدقات ومواضــعها، كمــا جــاءت ابلســنة، فقــال
 .للعقراء وسهم للمساكني إىل آخر السهام الثمانية

من العقراء إىل ابن السبيل، وكيف يقسـم السـهم علـى أنـواع   مث فصل ما يعطى لكل صنف
فهـذه خمـارج الصـدقة إذا جعلـت جمـزأة، ): كل صـنف مـن األصـناف الثمانيـة، مث قـال أبـو عبيـد

وهــذا هــو الوجــه ملــن قــدر عليــه وأطاقــه، غــري أين ال أحســب هــذا جيــب إال علــى اإلمــام الــذي 
. ف كلها ميكنـه كثـرة األعـوان علـى تعريقهـاتكثر عنده صدقات املسلمني وتلزمه حقوق األصنا

فأمــا مــن لــيس عنــده منهــا إال مــا يلــزم خلاصــة مالــه فإنــه إذا وضــعها يف بعضــهم دون بعــض كــان 
 .جازاي  عنه على قول من مسيناه من العلماء

تؤخــذ مــن ": واألصــل يف هــذا هــو احلــديث املــأثور عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص حــني ذكــر الصــدقة فقــال
مث أاته مــال بعــد . غــري صــنف واحــد -هاهنــا  -فلــم يــذكر ملسو هيلع هللا ىلص  (2)"ئهم فتـُــَرد يف فقــرائهمأغنيــا

األقـــرع بـــن حـــابس، وعيينـــة بـــن : هـــذا فجعلـــه يف صـــنف اثن ســـوى العقـــراء وهـــم املؤلعـــة قلـــوهبم
حصن، وعلقمة بن عالثـة، وزيـد اخليـل، قسـم فـيهم الذهبيـة الـيت بعـث هبـا إليـه علـي  مـن أمـوال 

 .، وإمنا الذي يؤخذ من أمواهلم الصدقة(3)أهل اليمن
 .مث أاته مال آخر فجعله يف صنف اثلث وهم الغارمون

                                                 

 .بتصرف ،(408 -7/401)الروضة الندية ( 1)
 .صـ سبق صخرجيه (2)
 .عن أيب سعيد اخلدري، (7022)، ومسلم يف الزكاة (2157)رواه البخاري يف املغازي : متعق عليه (3)
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ــل هبــا  ،أقــم حــى أتتينــا الصــدقة": ومــن ذلــك قولــه لقبيصــة بــن املخــارق يف احلَمالــة الــيت حتم 
ل بعــض األصــناف أســعد فــأراه ملسو هيلع هللا ىلص قــد جعــ .(1)"فإمــا أن نعينــك عليهــا، وإمــا أن حنملهــا عنــك

 .هبا من بعض
فاإلمــام خمــري  يف الصــدقة يف التعريــق فــيهم مجيع ــا، ويف أن خيــص هبــا بعضــهم دون بعــض، إذا 

 كان ذلك على وجه االجتهاد، وجمانبة اهلوى وامليل عن احلق
 .(2)(وكذلك من سوى اإلمام، بل هو لغريه أوس  إن تاء هللا

 :ترجيح رشيد رضا
إن خـالف الســلف وأئمـة األمصــار يف املســألة يـدل علــى أنـه مل يســبق فيهــا ): قـال يف املنــار

ُسن ة عملية جمم  عليها من عهد الرسول، وال من خلعائه الراتـدين، فـدل هـذا علـى أهنـم كـانوا 
يروهنــا مــن املصــاحل الــيت يــرتجح فيهــا العمــل مبــا يــراه أولــوا األمــر يف درجــة االســتحقاق وقلــة املــال 

 .ت ويف بيت املالوكثرته من الصدقا
وأقرب أقوال األئمة يف مراعاة املصلحة قـول مالـك وإبـراهيم النخعـي وأبعـدها عـن املصـلحة 

 .(3)والنص مجيع ا قول أيب حنيعة

ا انتعـ  بـه، وإذا وزعـه علـى مـن يوجـد  إال إذا كان املال قليال    ا حبيث إذا أعطاهـا واحـد  جد 
ا ما له موق  من كعايتهمن األصناف، أو علي أفراد صنف واحد كالعقرا  .ء، مل يصب أحد 

 إىل واحـد مـن املسـتحقني مـن صـنف واحـد، فـال وجـه لـه وال ريوأما جواز إعطاء املال الكث
وهللا تعاىل قـد ذكـر أصـناف ا بصـعة اجلمـ ، فـال ميكـن أن يقـول أبـو حنيعـة، وال مـن دونـه . تبهة

ــا ــا وفهم  وينبغــي  .بكتابــه ألمــر هللا وعمــال   إن إعطــاء واحــد مــن صــنف واحــد يـَُعــد امتثــاال  : علم 
جلماعة الشورى من أهل احلل والعقد أن يضعوا يف كل عصر وقطر نظام ا لتقدمي األهم فاملهم، 
إذا مل تكف الصدقات اجلمي ، ليمنعـوا السـالطني واألمـراء مـن التصـرف فيهـا أبهـوائهم، وذلـك 

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه يف (1)
 .وما قبلها 280صـ األموال( 2)
والقول جبواز وضعها يف صنف واحد ال ينعي وجوب . قد ذكران أن أاب عبيد روى عن ابن عباس وحذيعة مثله( 3)

 .إىل ضمري املسلم مراعاة احلاجة واملصلحة يف التوزي ، وإن كان ذلك موكوال  
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ا أن درجـــات احلاجـــة أن بعـــض األصـــناف يوجـــد يف بعـــض األزمنـــة واألمكنـــة دون بعـــض، كمـــ
 .(1)(صختلف

 :اخلالصة ِف التوزيع على األصناف
 :وخالصة القول بعد ذكر هذه اآلراء والتحقيقات والرتجيحات، نعرضها فيما يلي

ينبغـــــي تعمـــــيم األصـــــناف املســـــتحقني إذا كثـــــر املـــــال، ووجـــــدت األصـــــناف وتســـــاوت  -7
. اسـتحقاقه ووجـود حاجتـه وال جيوز حرمـان صـنف مـنهم مـ  قيـام سـبب. حاجاهتم أو تقاربت

 .وهذا يتعني يف حق اإلمام أو السلطة الشرعية اليت جتم  الزكوات وتعرقها على املستحقني
عند تعميم األصناف املوجودين ابلععل من الثمانية، ليس بواجـب أن نسـوي بـني كـل  -4

فقــد يوجــد يف .  قــدر مــا يصــرف لــه، وإمنــا يكــون ذلــك حســب العــدد واحلاجــةيفصــنف وآخــر 
فكيـــف يعطـــى عشـــرة مـــا . إقلـــيم ألـــف فقـــري، وال يوجـــد مـــن الغـــارمني أو ابـــن الســـبيل إال عشـــرة

هلـــذا نـــرى األوفـــق هنـــا مـــا ذهـــب إليـــه مالـــك، ومـــن قبلـــه ابـــن تـــهاب مـــن إيثـــار ! يعطـــاه ألـــف؟
 .خالف ا ملذهب الشافعي ،(2)الصنف الذي فيه العدد واحلاجة ابلنصيب األكرب

ألصـــناف خاصـــة، لتحقيـــق مصـــلحة معتـــربة تـــرع ا جيـــوز صـــرف الزكـــاة كلهـــا لـــبعض ا -1
كمــا أنــه عنــد إعطــاء صــنف مــن األصــناف الثمانيــة ال يلــزم التســوية بــني . تقتضــي التخصــيص

فإن احلاجات صختلـف . مجي  أفراده يف قدر ما يُعطونه بل جيوز املعاضلة بينهم حسب حاجاهتم
 .من فرد إىل آخر

صـلحة ال هلـوى وتـهوة، ودون إجحـاف لسـبب وم -إن وجـد  -املهم أن يكون التعضـيل 
  .(3)ابآلخرين من األصناف أو األفراد
                                                 

 .طبعة اثنية ،(70/581) املنار تعسري( 1)
يُندب إيثار احملتاج على غريه أبن خُيص ابإلعطاء، أو يزاد له فيه على غريه، على : قال الدردير يف ترحه الصغري( 2)

 (.7/412)إذ املقصود سد احلاجة : حسب ما يقتضيه احلال
وز لإلمام ذلك التعضيل إال إذا كان غري وال جي): قال( 7/579)من أجود ما قرأت يف ذلك ما يف ترح األزهار ( 3)

أن : معِن اإلجحاف هنا. جمحف ابألصناف الباقية، فأما إذا كان جمحع ا مل جيز؛ ألن ذلك حيف وميل عن احلق
يعطي أحد الغارمني فوق ما يقضي دينه واآلخر دون ما يعي بدينه، أو يعطي أحد ابين السبيل ما يبلغه وطنه 

واآلخر دون ما يكعيه وعوله، من غري سبب مقتض  - عياله –ي فقري ما يكعيه وعوله أو يعط. واآلخر دون ذلك
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ينبغــي أن يكــون العقــراء واملســاكني هــم أول األصــناف الــذين تصــرف هلــم الزكــاة، فــإن   -2
كعـــايتهم وإغنـــاءهم هـــو اهلـــدف األول للزكـــاة، حـــى إن الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص مل يـــذكر يف حـــديث معـــاذ 

وذلك ملا هلـذا املصـرف مـن  (1)(تؤخذ من أغنيائهم، فتـَُرد على فقرائهم: )رفوغريه إال هذا املص
 .أمهية خاصة

فال جيوز للحـاكم أن أيخـذ أمـوال الزكـاة لينعقهـا علـى اجلـيش مـثال ، ويـدع العئـات الضـعيعة 
والضــــياع، وحيرقهــــا احلقــــد واحلســــد  ياحملتاجــــة مــــن أهــــل العقــــر واملســــكنة أيكلهــــا اجلــــوع والعــــر 

 .والبغضاء
ــــة جتعــــل عالجهــــا مقــــدم ا علــــى عــــالج العقــــر و  كــــل هــــذا مــــا مل تطــــرأ ظــــروف خاصــــة مؤقت

 .واملسكنة
ينبغــي األخــذ مبــذهب الشــافعي يف تعيــني احلــد األقصــى الــذي يصــرف للعــاملني علــى  -5

مـن حصـيلة الزكـاة، فـال جيـوز الـزايدة عليـه، فـإن  (الثمن)وقد حدد مبقدار . الزكاة جباية وتوزيع ا
ة أن مقـــدار ا كبـــري ا ممـــا جيـــىب منهـــا ينعـــق علـــى اإلدارات عيثـــر الضـــرائب الوضـــممـــا يعـــاب علـــى أك

واألجهــزة املكلعــة ابجلبايــة، فــال تصــل املبــالغ احملصــلة مــن املمــولني إىل اخلزانــة إال بعــد أن تكــون 
قد نقصت نقص ا ملحوظ ا بسبب اإلسراف يف نعقات اجلبايـة والتحصـيل، ومـا تسـتلزمه فخامـة 

املكاتـــب، والعنايـــة ابملظـــاهر، وامليـــل إىل التعقيـــد، مـــن تكـــاليف مجـــة وأمـــوال املناصـــب، وأانقـــة 
وهذا يف احلقيقة إمنا يؤخذ من اجلهات املستحقة اليت ُتصرف فيها حصـيلة مـا جـيب مـن . طائلة
 .وإال، زيد بقدره على املكلعني املرهقني. املال

فهنــا يُعطــى . وة كبــريةعنــدما يكــون مــال الزكــاة قلــيال ، كمــال فــرد واحــد لــيس بــذي ثــر  -2
لصنف واحد، كما قال النخعي وأبو ثور، بل لعرد واحد كما قـال أبـو حنيعـة؛ فـإن تعريـق هـذا 

وقـد . القليل على عدة أصناف أو عدة أفراد من صنف واحد، يضي  العائدة املرجوة من الزكـاة

                                                 

وجيوز لإلمام أن يعضل بعض األتخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غريه . لذلك كأن يكون املعضل مؤلع ا أو حنو ذلك
ا غارم ا، فإنه  عامال   لتعدد السبب فيه، املوجب الستحقاق الزكاة، وذلك حنو أن يكون هذا الشخص فقري ا جماهد 

 .هـا( يعطى أكثر من غريه الجتماع هذه الوجوه فيه
 . صـ سبق صخرجيه( 1)
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اة فهـو أوىل مـن ترجيح مذهب الشافعي يف اإلغناء ابلزكـ (العقراء واملساكني)مر بنا يف مصرف 
 .إعطاء عدد من األفراد دريهمات لكل منهم، ال تشعي وال تكعي

. وهــــذا مــــا مل يكــــن العــــدد املوجــــود يف حاجــــة تــــديدة إىل إســــعاف أبي تــــيء ولــــو قلــــيال  
 .فالتعريق أفضل وأوىل عندئذ
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 الفصل التاسع
 األصناف الذين ال تصرف ِلم الزكاة 

 حتقيــق أهــداف معينــة يف حيــاة العــرد واجملتمــ  ترمــي إىل. الزكــاة ضــريبة ذات صــبغة خاصــة 
 .والعامل اإلنساين

ولــيس لــرب املــال وال للحــاكم أن . فلــيس ألي إنســان أن أيخــذ منهــا مــا مل يكــن مــن أهلهــا
 .يصرفها حيث تاء ما مل تصادف حملها

ومـــن هنـــا اتـــرتط العقهـــاء، أال يكـــون آخـــذ الزكـــاة مـــن األصـــناف الـــذين جـــاءت النصـــوص 
ا للزكاةبتحرميها علي  .هم، وعدم اعتبارهم مصرف ا صحيح 

 :وهؤالء األصناف الذين ُحر  مت عليهم الزكاة هم ابإلمجال
 .األغنياء -7
 .األقوايء املكتسبون -4
 .وأهل الذمة عند مجهور العقهاء. املالحدة والكعرة واحملاربون لإلسالم ابإلمجاع -1
 .رب فعيهم خالف وتعصيلأما ابقي األقا. أوالد املزكي ووالداه وزوجته -2
آل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وهــم بنــو هاتــم وحــدهم، أو بنــو هاتــم وبنــو املطلــب علــى اخلــالف يف  -5
 .ذلك

 :ونعصل ذلك يف املباحث التالية
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 املبحث األول
 األغنياء

أن فقهاء اإلسالم متعقون علـى أنـه ال يعطـى مـن : (العقراء واملساكني )ذكران يف حبثنا عن 
تؤخــذ مــن " :وقولــه ملعــاذ ،(1)"ال حتــل الصــدقة لغــين" :، لقولــه ملسو هيلع هللا ىلصالعقــراء واملســاكني غــين ســهم

 .(2)"أغنيائهم فرتد على فقرائهم
 .إن إعطاء األغنياء منها خيل حبكمة وجوهبا، وهو إغناء العقراء هبا، فلم جيز :وقالوا 

معِن الغِن الذي حيرم األخـذ مـن الزكـاة وهم م  اتعاقهم على هذا احلكم اختلعوا يف حتديد 
 .ومين  منها، وقد فصلنا ذلك يف مصرف العقراء واملساكني فلريج  إليه

واختلف العقهاء أيضا يف بقيـة األصـناف، فعنـد احلنعيـة ال تعطـى الزكـاة لغـين، ولـو كـان يف 
ــ ال : )خــرإبطــالق حــديث معــاذ واحلــديث اآل إلصــالح ذات البــني، عمــال  ا ســبيل هللا، أو غارم 

 (.حتل لغين
وإال املؤلعـة، ولكـن سـهمهم . ألن ما أيخذه إمنا هو أجر على عمله: ومل يستثنوا إال العامل

 .(3)سقط ابنتشار اإلسالم كما قالوا

إمنـــا اقتصـــر يف حـــديث معـــاذ علـــى رده للعقـــراء ألن ذلـــك هـــو : أمـــا األئمـــة اآلخـــرون فقـــالوا
 .املقصود األهم للزكاة؛ إغناء العقراء

كانــت الزكــاة ال تعطــى إال لعقــري ومســكني مــا كــان هنــاك معــِن لــذكر أصــناف ســتة يف   ولــو
 .آية التوبة بعد العقراء واملساكني

أخرجـوا الغـازي الـذي  -وإن كان غني ا يف بلـده  -وكما أخرجتم العامل عليها وابن السبيل 
 .ال راتب له يف ديوان اجلند، والغارم إلصالح ذات البني

 :املصارف مجعت بني نوعني من املستحقني والواق  أن آية
                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
 .صـ سبق صخرجيه( 2)
 (.4/47)فتح القدير على اهلداية : انظر( 3)
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ــــاج مــــن املســــلمني وهــــم: النــــوع األول العقــــراء واملســــاكني ويف الرقــــاب والغــــارمون : مــــن حيت
 .ملصلحة أنعسهم وابن السبيل فهؤالء يعطون حلاجتهم ما تندف  به حاجتهم

م والغــارمون العــاملون عليهــا واملؤلعــة قلــوهب: مــن حيتــاج إلــيهم املســلمون، وهــم: النــوع الثــاين
 .فهؤالء يُعطون م  العقر والغِن. ملصلحة الغري، ويف سبيل هللا

لغـاز يف سـبيل هللا، : ال حتل الصـدقة لغـين إال خلمسـة: )وقد فصل يف ذلك احلديث النبوي
أو لعامــل عليهــا، أو لغــارم، أو لرجــل اتــرتاها مبالــه، أو لرجــل لــه جــار مســكني، فتصــدق علــى 

 (.ليهاملسكني فأهدى املسكني إ
 .(1)وموصوال   هذا احلديث حسن أو صحيح رواه أبو داود من طريقني مرسال  : قال النووي

 :غىن الولد الصغري بغىن أبيه
وإذا كانت الزكـاة ال حتـل لغـين أن أيخـذها ابسـم العقـر واملسـكنة؛ فـإن اإلنسـان كمـا يكـون 

 .غني ا بنعسه، قد يكون غني ا بغِن غريه
ا بغِن أبيه، ال فرق بني الذكر واألنثى يف ذلـك، خبـالف مـا إذا كـان فالولد الصغري يـَُعد  غني  

كبــري ا فقــري ا، فإنــه ال يـَُعــد  غني ــا بيســار أبيــه وإن كانــت نعقتــه عليــه، كالبنــت العقــرية الــيت ال زوج 
 .(2)هلا، واالبن العقري العاجز عن الكسب

منســوبة إليــه وحمســوبة عليــه  -رف ــا تــرع ا وعُ  -واملــرأة العقــرية تـَُعــد  غنيــة بيســار زوجهــا، وهــي 
 .ومكعية به، فال جيوز إعطاؤها من الزكاة؛ ألن ذلك يف احلقيقة ينقلب إعطاء للزوج

. وظاهر الرواية عند احلنعيـة جييـز إعطـاء امـرأة الغـين مـن الزكـاة، سـواء فـرض هلـا النعقـة أم ال
مــن النعقــة، حالــة اليســار  ألهنــا مكعيــة مبــا تســتوجبه علــى الغــين: أنــه ال جيــوز: وعــن أيب يوســف

وفــرق علمــاء احلنعيــة بــني زوجــة . (3)واإلعســار، فالصــرف إليهــا كالصــرف إىل ولــد الغــين الصــغري
                                                 

ابن عيينة أرساله، أن مالك ا و : إسناده جيد يف الطريقني، ومج  البيهقي طرقه، وفيها(: 2/402)قال يف اجملموع ( 1)
كان احلكم لالتصال   ومرسال   وأن معمر ا والثوري وصاله، ومها من مجلة احلعاظ املعتمدين، واحلديث إذا روي متصال  

 .على املذهب الصحيح
 (.8/83)اهلداية وفتح القدير  :انظر( 2)

 .املرج  نعسه وترح العناية على هامش اهلداية( 3)
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أن استيجاهبا النعقة مبنزلة األجرة، خبالف وجوب نعقة الولد الصـغري؛ ألنـه سـبب : الغين وولده
  .(1)عن اجلزئية فكان كنعقة نعسه، فالدف  إليه كالدف  إىل نعس الغين

وأجــاز بعــض الشــافعية إعطــاء زوجــة الغــين العقــرية وولــده العقــري مــن الزكــاة، مــ  قيــام الــزوج 
  .(2)واألب ابلنعقة، وخالعهم آخرون على عدة أقوال

أن كــل مــن وجبــت نعقتــه علــى غــين مــن ولــد أو زوجــة أو قريــب، حتــرم : ومــن هــذه األقــوال
 .(3)عليه الزكاة؛ ألنه مكعي بنعقته، والغِن هو الكعاية

أن العقري الذي وجبـت نعقتـه علـى غـين، حتـرم عليـه الزكـاة ولـو مل جيـر النعقـة : وعند املالكية
 .عليه ابلععل؛ ألنه قادر على أخذها منه ابحلكم والقضاء

 .(4)واستثنوا من ذلك ما إذا كان الغين ال متكن الدعوى عليه أو يتعذر احلكم عليه

نسـان الصـغري وزوجتـه مهـا اللـذان يعـدان غنيـني بغـِن إن ولد اإل :والذي أرجحه ما قلته أوال  
األب والزوج، فالولد م  أبيه والزوجـة مـ  زوجهـا وحـدة ال تتجـزأ، وألن نعقتهمـا وجبـت وجـواب 

فــال جيـوز إعطــاء الزكـاة هلمــا، . بي  ن ـا ابلكتــاب والسـنة، فهمــا مكعيـان كعايــة دائمـة الزمــة مسـتقرة
قارب، فللحكومة أن تتـوىل اإلنعـاق علـيهم مـن الزكـاة أو وال جيوز هلما األخذ، خبالف سائر األ

غريهـــا مـــن مواردهـــا وتغنـــيهم عـــن نعقـــة أقـــارهبم، ولألفـــراد املســـلمني أن يعطـــوهم مـــن زكـــاهتم مـــا 
يقضـون بـه حاجـات ال تسـدها النعقـة، أو مـا يغنـيهم عـن النعقـة ابلكليـة وخاصـة علـى مـذهب 

  .(5)من يقول إبعطاء كعاية العمر للعقري واملسكني
 .فهذا تيء أعمق وأوس  مدى مما تؤديه نعقة القريب على القريب

                                                 

 .42صـ املرج  نعسه( 1)
 (.2/787) موعاجمل( 2)
 (.2/787)اجملموع ( 3)
 (.4/472)اخلرتي على خليل ترح : انظر( 4)
 .العصل األول ،(كم يعطى العقري واملسكني من الزكاة؟)حبث : راج ( 5)
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 املبحث الثاين
 األقوَيء املكتسبون

وكما جـاءت األحاديـث بتحـرمي الزكـاة علـى الغـين جـاءت بتحرميهـا علـى ذي املـرة السـوي، 
وإمنــا . املســتوي األعضــاء، أي أن جســمه ســليم مــن العاهــات: والســوي. الشــدة والقــوة: واملــرة)

حرمـــت الزكـــاة علـــى القـــوي؛ ألنـــه ُمطالـــب أن يعمـــل ويكعـــي نعســـه ال أن يقعـــد ويتكـــل علـــى 
فهو معذور، ومن حقه أن يُعان من الزكـاة، حـى  فإذا كان قواي  ولكنه ال جيد عمال  . الصدقات

 .(1)(ال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب: )يتهيأ له العمل املالئم، ويف احلديث اآلخر

 .(العقراء واملساكني)لك يف مصرف وقد مر بنا حبث ذ
جيــــوز دفــــ  الزكــــاة إىل مــــن ميلــــك أقــــل نصــــاب وإن كــــان : وخــــالف احلنعيــــة يف ذلــــك فقــــالوا

صـــحيح ا مكتســـب ا؛ ألنـــه فقـــري، والعقـــراء هـــم املصـــارف، وألن حقيقـــة احلاجـــة ال يوقـــف عليهـــا، 
ال جيـــوز : وعنـــد غـــري واحـــد: وقـــال ابـــن اهلمـــام. فـــأدير احلكـــم علـــى دليلهـــا وهـــو فقـــد النصـــاب

، وقولـــه (2)"ال حتـــل الصـــدقة لغـــين وال لـــذي مـــرة ســـوي": للكســـوب، ملـــا قـــدمناه مـــن قولـــه ملسو هيلع هللا ىلص
 ."أمــا إنــه ال حــق لكمــا فيهــا، وإن تــئتما أعطيتكمــا": للــرجلني اللــذين ســأاله فرآمهــا جلــدين

 ،"تما أعطيتكمــاوإن تــئ": علــى أن املــراد حرمــة ســؤاهلما لقولــه وأجــاب أبن احلــديث الثــاين دل  
ولو كان األخذ حمرم ا مل يععله
(3). 

وإن تـــئتما أعطيتكمـــا وال حـــظ فيهـــا لغـــين وال ": وقـــد مـــر بنـــا هـــذا احلـــديث مـــن قبـــل وفيـــه
ألنــه مل يعــرف حقيقــة حاهلمــا ولــيس كــل جلــد قــوي : وإمنــا قــال هلمــا ذلــك ،(4)"لقــوي مكتســب

رتــدمها إىل أن الغــين واملكتســب يكــون مكتســب ا مــا يكعيــه، فلهــذا أعطامهــا بعــد أو وعظهمــا وأ
 .الحق هلما يف الزكاة

                                                 

للشافعي أنه يشرتط يف العقري الضعف والزمانة وعدم السؤال وهذا احلديث يرد  قوال   :(4/715)ذكر يف البحر ( 1)
 .على الزمين ابطل كما قال ابن العريب، وقد تقدم ووقوفها. عليه

 .صـ سبق صخرجيه( 2)
 (.4/49)اهلداية وفتح القدير : انظر( 3)
 .صـ سبق صخرجيه( 4)
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وهــذا هــو اختيــار أيب عبيــد؛ ألنــه ملسو هيلع هللا ىلص جعــل الغــِن والقــوة علــى االكتســاب عــدلني، وإن مل 
يكـــن القـــوي ذا مـــال، فهمـــا اآلن ســـيان؛ إال أن يكـــون هـــذا القـــوي جمـــدود ا عـــن الـــرزق حمارف ـــا 

جمتهد يف السـعي علـى عيالـه، حـى يعجـزه الطلـب، فـإذا   وهو يف ذلك( يطلب الرزق وال جيده)
ِف أاْم وااِلِِْم : يف أموال املسلمني، لقوله هللا تبارك وتعـاىلحق ا  كانت هذه حاله، فإن له حينئذ

ْح  ُرومِ ( 24)حا  قٌّ ماْعلُ  وم   روي عــن ابــن عبــاس يف هــذه  ،[45، 42: املعــارج] ِللسَّ  اِئِل وااْلما
 .(1)ارفاحمل: احملروم: اآلية

                                                 

 (.7152) األموالرواه أبو عبيد فيي ( 1)
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 املبحث الثالث
 هل تعطى الزكاة لغري املسلم؟

 :ال يعطى من الزكاة ملحد وال مرتد وال َمارب لإلسالم
وسـند ، (1)أمج  املسلمون على أن الكـافر احملـارب ألهـل اإلسـالم ال يعطـى مـن الزكـاة تـيئ ا

ُ عا   ِن الَّ   ِذينا قا   : هـــذا اإلمجـــاع قولـــه تعـــاىل ها   اُكُم اّللَّ يِن واأاْخراُج   وُكْم ِم   ْن ِإَّنَّا   ا ي ان ْ ات اُلوُكْم ِف ال   دِ 
ُْم فاُأولائِ كا ُه ُم الظَّ اِلُمونا  رُِكْم واظااهاُروا عالاى ِإْخرااِجُكْم أاْن ت اوالَّْوُهْم واماْن ي ات ا واِلَّ : املمتحنـة] ِدَيا

8]. 

وألنه حرب على اإلسالم وأهله، عدو للحـق وحزبـه، وكـل معونـة تتحـول إىل خنجـر يطعـن 
دين، أو يقتــل بــه املــؤمنني، ولــيس مــن الــدين وال مــن العقــل أن يعطــى النــاس مــن أمــواهلم بــه الــ

 .لقتل أنعسهم أو االعتداء على مقدساهتم
فهـــذا بطبيعتـــه حـــرب علـــى . ومثلـــه امللحـــد الـــذي ينكـــر وجـــود هللا، وجيحـــد النبـــوة واآلخـــرة

 .الدين، فال يعطى من أموال أهل الدين
الم بعـــد مـــا دخـــل فيـــه؛ ألنـــه يف نظـــر اإلســـالم ال يســـتحق وكـــذلك املرتـــد املـــارق مـــن اإلســـ

قـال . احلياة، وقد اقرتف جرمية اخليانة العظمـى ابرتـداده عـن الـدين؛ ومعارقتـه جلماعـة املسـلمني
 .(2)"ل دينه فاقتلوهمن بد  ": عليه الصالة والسالم

 :إعطاء أهل الذمة من الصدقات
ممــن يعيشــون بــني ظهــراين املســلمني، أمــا أهــل الذمــة وهــم أهــل الكتــاب ومــن يف حكمهــم 

حيـــث دخلـــوا يف ذمـــتهم، وخضـــعوا لســـلطان دولـــتهم، وقبلـــوا جـــراين أحكـــام اإلســـالم علـــيهم، 
بلغــة عصــران، فهــؤالء يف صــرف  (اجلنســية)واكتســبوا بــذلك التبعيــة لــدار اإلســالم، أو مــا يشــبه 

 :الزكاة والصدقات إليهم، خالف وتعصيل، نوضحه فيما يلي
 :قة التطوعاإلعطاء من صد

                                                 

 (. 4/795)نقل هذا اإلمجاع يف البحر الزخار ( 1)
 .عن ابن عباس، (4557)د مح، وأ(1071)البخاري يف اجلهاد رواه  (2)
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ال جنــاح علــى املســلم أن يعطــي غــري املســلم مــن أهــل الذمــة ممــا يتطــوع بــه مــن الصــدقات 
وكعــرهم ابإلســالم ال مينــ  . رعايــة للرابطــة اإلنســانية، وحلرمــة العهــد الــذي بيــنهم وبــني املســلمني

ها : قال تعاىل -ما داموا غري حماربني للمسلمني  -من الرب هبم واإلحسان إليهم  ُ الا ي ان ْ اُكُم اّللَّ
رُِكْم أاْن ت اب ارُّوُهْم واتُ ْقِس طُوا ِإلا ْيهِ  ْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدَيا يِن واملا ْ يُ قااتُِلوُكْم ِف الدِ  ْم ِإنَّ اّللَّا عاِن الَِّذينا ملا

 .[9: املمتحنة] َيُِبُّ اْلُمْقِسِطيا 
 .م املشركنيوقد نزلت هذه اآلية رد ا على حترج بعض املسلمني من بر   أقارهب

أهنـــم كـــانوا يكرهـــون الصـــدقة علـــى أنســـاهبم وأقـــرابئهم مـــن : وقبـــل هـــذا مـــا رواه ابـــن عبـــاس
ص هلم، ونزلت هذه اآلية اُهْم والاِك نَّ اّللَّا ي اْه ِدي ما ْن  :املشركني، فسألوا فرخ   لا ْيسا عالاْي كا ُه دا
انْ ُفِس ُكْم واما ا تُ نْ  ِفُق ونا ِإالَّ ابِْتغا اءا واْج ِه اّللَِّ واما ا تُ ْنِفُق وا ِم ْن خا رْيٍ ياشااُء واماا تُ ْنِفُقوا ِم ْن خا رْيٍ فاَِ

 .(1)[414: البقرة] يُ وافَّ ِإلاْيُكْم واأانْ ُتْم الا ُتْظلاُمونا 

أن املتصـدق إذا تصـدق  (2)كمـا قـال ابـن كثـري  - واماا تُ ْنِفُقونا ِإالَّ ابِْتغااءا واْجِه اّللَِّ ومعِن 
رب   أو فـاجر؟ أو لـ أَ : وق  أجره على هللا، وال عليه يف نعـس األمـر ملـن أصـاب ابتغاء وجه هللا فقد

واماا تُ ْنِفُقوا ِمْن خارْيٍ يُ وافَّ : مستحق أو غريه؟ وهو مثاب على قصده، ومستند هذا متام اآلية
 .ِإلاْيُكْم واأانْ ُتْم الا ُتْظلاُمونا 

ونا الطَّعا   اما عالا   ى ُحب ِ   ِه ِمْس   ِكين ا واياِتيم    ا وايُْطِعُم   : وقـــد مـــدح هللا األبـــرار مـــن عبـــاده بقولـــه
 .[9: اإلنسان] واأاِسري ا

  .(3)وقد كان األسرى حينئذ من أهل الشرك، كما جاء عن احلسن وغريه

                                                 

 .طب  احلليب ،(2/128)ابن كثري  1))
 .142صـ اجلزء األول( 2)
 (.70508)رواه ابن أيب تبة فيي الزكاة  3))
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 :اإلعطاء من صدقة الفطر

وقريب من صـدقة التطـوع، صـدقة العطـر، والكعـارات والنـذور؛ فقـد أجـاز أبـو حنيعـة ودمحم 
ِإْن تُ ْب ُدوا : صرفها إىل أهل الذمة، لعموم األدلة مثل قولـه تعـاىل يف الصـدقاتوبعض العقهاء 

فِ    ُر عا   ْنُكْم ِم   ْن  ي ْ   ر  لاُك   ْم واُيكا ِإْن خُتُْفوها   ا واتُ ْؤتُوها   ا اْلُفقا   رااءا ف اُه   وا خا قااِت فاِنِعمَّ   ا ِه   يا وا الصَّ   دا
يِ ئااِتُكمْ   .من غري فصل بني فقري وفقري. [417: البقرة] سا
فاكافَّاراتُ ُه ِإْطعا اُم عاشا راِة ماسا اِكيا ِم ْن أاْوسا ِط ما ا ُتْطِعُم ونا : ثل قوله تعاىل يف الكعـاراتوم

ْ ياْس  تاِطْع فاِإْطعا  اُم ِس  تِ يا ِمْس  ِكين ا. [98: املائــدة] أاْهِل  يُكمْ  مــن غــري . [2: اجملادلــة] فاما  ْن ملا
 .فصل بني مسكني ومسكني

 .رب إليهم وما هنينا عنهوألن هذا من ابب إيصال ال
إن صــرف هــذه األتــياء إىل فقــراء املســلمني أفضــل بــال ريــب، ملــا فيــه مــن : ومــ  ذلــك قــالوا

 .إعانة املسلم على طاعة هللا
واتــرتط أبــو حنيعــة أال يكــون غــري املســلم عــدو ا حمــاراب  للمســلمني؛ ألن الصــرف إليــه حينئــذ 

  .(1)وزيق  إعانة له على قتال أهل اإلسالم، وهذا ال جي
أهنــم كــانوا يعطــون الرهبــان مــن صــدقة : ونقــل أبــو عبيــد وابــن أيب تــيبة عــن بعــض التــابعني

  .(2)العطر
 :اإلعطاء من زكاة األموال ال جيوز عند اجلمهور

أما زكاة األموال من العشر ونصف العشر ورب  العشر، فاجلمهور األعظم من العلماء علـى 
أنـه ال جيـزئ دفـ  : أمجعـت األمـة: م، حـى قـال ابـن املنـذرأنه ال جيوز دف  تيء منها لغري مسل

 .(3)زكاة املال إىل الذمي، واختلعوا يف زكاة العطر

                                                 

 (.4/28)بدائ  الصناع : انظر( 1)
 (.70502)وابن أيب تيبة يف الزكاة ( 7881) األموالرواه أبوو عبيد يف ( 2)
 .ملذكور يف غري املؤلعة قلوهبم، واإلمجاع ا(2/449)اجملموع للنووي : انظر( 3)
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إن هللا افــرتض علـــيهم صـــدقة يف : )حـــديث معـــاذ: وأقــوى مـــا اســتدل بـــه اجلمهـــور ملــذهبهم
ؤخــذ مــن ، فقــد أمــر بــرد الزكــاة يف فقــراء مــن ت(1)(أمــواهلم، تؤخــذ مــن أغنيــائهم، وتــرد يف فقــرائهم

 .أغنيائهم، وهم املسلمون، فال جيوز وضعها يف غريهم
 :مناقشة دعوى اإلمجاع على ذلك

ولكن دعوى اإلمجاع الذي نقله ابن املنذر غري مسل مة هنا، فقد نقل غريه عـن ابـن سـريين 
  .(2)أهنما جو زا صرف الزكاة إىل الكعار. والزهري

حنيعــة جييــز إعطــاء الزكــاة للــذمي، قــال  أن زفــر صــاحب أيب: وذكــر السرخســي يف املبســوط
وهــو القيــاس؛ ألن املقصــود إغنــاء العقــري احملتــاج عــن طريــق التقــرب، وقــد حصــل، : السرخســي

  .(3)ولكنه رد على قول زفر حبديث معاذ
يف أهـل : فـيمن توضـ ؟ فقـال: وروى ابن أيب تيبة عن جابر بن زيد أنه سـئل عـن الصـدقة

ل ــتكم مــن املســلمني وأهــل ذمــ وقــد كــان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقســم يف أهــل الذمــة مــن : )تهم، وقــالم 
  .(4)(الصدقة واخلُمس

والظــاهر مــن الســؤال أنــه عــن الصــدقة الواجبــة وهــي الزكــاة، أو حيتملهــا مــ  التطــوع، مــ  أن 
زكــوات يف الصــدقات الــيت كانــت جتمــ  عنــد الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ويقســم منهــا علــى أهلهــا، إمنــا هــي ال

 .ولكن اخلرب مرسل. الغالب
قااُت ِلْلُفقارااءِ : بسنده عن عمر يف قوله تعاىل وروى ابن أيب تيبة : التوبـة] ... ِإَّنَّاا الصَّدا

 .(5)هم زمين أهل الكتاب: قال. [20

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
 (.2/449)اجملموع للنووي ( 2)
 (.4/404)املبسوط : انظر( 3)
 (.70570)الزكاة تيبة يف رواه ابن أيب  (4)
 .عن عمر ،(70501)الزكاة تيبة يف رواه ابن أيب  (5)
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أنــه فــرض للشــيخ اليهــودي مــن بيــت مــال  ،مــا رواه أبــو يوســف عنــه :ومــن الوقــائ  املشــهورة
قااُت ِلْلُفقا  رااِء واملس  اكي: آبيــة حه، مســتدال  املســلمني مــا يصــل وهــذا مــن : قــال. ِإَّنَّا  ا الصَّ  دا

 .(1)مساكني أهل الكتاب

فعيـه داللـة أن : بعـد ذكـر مـا رواه ابـن أيب تـيبة عـن عمـر (2)(الروض النضري)قال صاحب 
ه مذهب عمر جواز صرفها يف أهل الكتاب، وقـد نقـل صـاحب املنـار مـن الزيديـة حنـوه، وحكـا

 .يف اآلية (العقراء)وحجتهم عموم لعظ : عن الزهري وابن سريين، قال (3)(البحر)يف 

قااُت ِلْلُفقارااِء واملساكي: عن عكرمة يف قوله تعاىل (4)وروى الطربي ال : قـال. ِإَّنَّاا الصَّدا
 .(5)تقولوا لعقراء املسلمني مساكني، إمنا املساكني مساكني أهل الكتاب

ا يسـتحقها كمـا حكـي وقـَي د بعضهم  جواز إعطـاء الزكـاة للـذمي مبـا إذا مل جيـد املزكـي مسـلم 
  .(7)وهو قول بعض اإلابضية. (6)ذلك اجلصاص عن عبيد هللا بن احلسن

                                                 

أن عمر بن : 711صـ واه البالذري يف اترخيه،، ومثل هذا ما ر (الثانية)السلعية  ، طب من اخلراج 742صـ انظر (1)
بقوم جمذومني من النصارى، فأمر أن يعطوا الصدقات وأن  -عن مقدمة اجلابية من أرض دمشق  -اخلطاب مر 

وهي اليت تكون حتت يد الوالة، حى جيروا . أهنا الزكاة املعروضة: فالظاهر من الصدقات هنا. جيري عليهم القوت
 (.منها القوت

 .242صـ جلزء الثاينا( 2)
 (. 4/795)البحر الزخار  (3)
 (.72/109)تعسري الطربي ( 4)
على هذا التعسري الذي يقول أبن املساكني هم مساكني أهل  ،علق األساتذة أبو زهرة وعبد الرمحن حسن وخالف( 5)

أحدمها عن ذكر اآلخر يف  أن العقري واملسكني صنعان متغايران، ال يغين ذكر: إحدامها: أنه يعيد فائدتني :الكتاب
أنه جيوز إعطاء الزكاة إىل املساكني من أهل الذمة، بشرط أن يكونوا عاجزين عجز ا مطلق ا؛ ألن : واثنيتهما. اآلية

حلقة : انظر .القادرين كانت تؤخذ منهم اجلزية، وليس من املعقول أن تؤخذ منهم اجلزية، ويعطوا من الزكاة
 .454صـ الدراسات االجتماعية

 .اآلستانة ، طب (1/175)أحكام القرآن ( 6)
 (.4/741)ترح النيل ( 7)
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 موازنة وترجيح

إن أقوى ما استدل به اجلمهور ملذهبهم حديث معـاذ، واحلـديث متعـق علـى صـحته، : قلنا
عــة، فاحلــديث حيتمــل أن الزكــاة تؤخــذ مــن أغنيــاء كــل إقلــيم ولكــن داللتــه علــى مــا قــالوا غــري قاط

وتـُـــَرد علـــى فقرائـــه، وهـــم ابعتبـــار اإلقليميـــة واملواطنـــة واجلـــوار يـَُعـــدون مـــن العقـــراء املنســـوبني إىل 
 .استدلوا هبذا احلديث على نقل الزكاة من بلد إىل بلد ال جيوز أولئك األغنياء، ومنها

يف جواز صـرف صـدقة العطـر ومـا معهـا، مـن اآلايت الـيت  وعموم األدلة اليت ذكرها احلنعية
يشـهد ملـا روي عـن عمـر والزهـري وابـن  -مل تعصل بني فقري وفقري، وال بني مسكني ومسـكني 

ُ عا  ِن : وكــذلك آيــة املمتحنــة الــيت تقــول. ســريين وعكرمــة وجــابر بــن زيــد وزفــر ها  اُكُم اّللَّ الا ي ان ْ
ْ يُ قااتُِلوُكْم ِف ا رُِكْم أاْن ت اب ارُّوُهمْ الَِّذينا ملا ْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدَيا يِن واملا : وقـد قـالوا. [9: املمتحنـة] لدِ 

إن ظــاهر هــذا النصــر يقتضــي جــواز صــرف الزكــاة إلــيهم؛ ألن أداء الزكــاة بـ ـر  هبــم، لــوال مــا دل  
 .(1)عليه حديث معاذ

، ومــا فهــم عمــر أن داللــة حــديث معــاذ ال تقــاوم عمــوم النصــوص األخــرى: وقــد تبــني لنــا
 .من مشوهلا للمسلمني وغري املسلمني ِإَّنَّاا الصَّداقااتُ : يف آية هنع هللا يضر

أن األصــل يف الزكــاة أن تعطــى لعقــراء املســلمني أوال ؛ ألهنــا : فالــذي أراه بعــد موازنــة األدلــة
إذا  ضــريبة معروضــة علــى أغنيــائهم خاصــة، ولكــن ال مــان  مــن إعطــاء الــذمي العقــري مــن الزكــاة 

وحسبنا يف هـذا عمـوم اآليـة، . كان يف أمواهلا سعة، ومل يكن يف إعطائه إضرار بعقراء املسلمني
 .وفعل عمر، وأقوال من ذكران من العقهاء، وهذه قمة من التسامح مل يرتع  إليها دين من قبل

م إليـه، وهذا إذا كان يعطى ابسم العقر واحلاجة، أما إذا أعطي أتليع ا لقلبه، وحتبيب ـا لإلسـال
أو ترغيب ــا لــه يف نصــرته والــوالء ألمتــه ولدولتــه، فقــد رجحنــا األدلــة الناصــعة مــن كتــاب هللا وســنة 
رســـوله جـــواز ذلـــك، وبقـــاء هـــذا الســـهم إىل مـــا تـــاء هللا، وإن كنـــا اخـــرتان أن التـــأليف وإعطـــاء 

تقـــوم  املؤلعـــة قلـــوهبم، إمنـــا هـــو مـــن تـــأن احلكومـــة اإلســـالمية ال مـــن تـــأن األفـــراد، وميكـــن أن
 .اجلمعيات اإلسالمية يف ذلك مقام احلكومات

                                                 

 (.4/28)البدائ  : انظر( 1)
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وال بــد أن أنبــه هنــا علــى أن رأي مــن قــالوا بعــدم إعطــاء الــذمي مــن الزكــاة لــيس معنــاه تركــه 
للجــوع والعــري، كــال، بــل يُعــان مــن مــوارد بيــت املــال األخــرى كــالعيء ومُخــس الغنــائم واملعــادن 

كتاب عمر بن عبد العزيز لعامله علـى البصـرة   (األموال)وقد ذكر أبو عبيد يف . واخلراج وغريها
. وانظــر مــن قبلـك مــن أهــل الذمـة قــد كــربت سـنه، وضــععت قوتــه، وولـت عنــه املكاســب: وفيـه

، : (أجـر عليـه)ومعـِن  .(1)فأجر عليه مـن بيـت مـال املسـلمني مـا يصـلحه اجعـل لـه تـيئ ا جـاراي 
يطلبـوا هـم املعونـة، بـل طلـب اخلليعـة مـن  أنه مل يدع أهل الذمـة حـىحق ا  واجلميل. وراتب ا دوراي  

وهـــذا هـــو عـــدل . الـــوايل أن يبـــادر هـــو فينظـــر يف حـــاالهتم ومطـــالبهم، فيســـدها مـــن بيـــت املـــال
 .اإلسالم

 هل يعطى الفاسق من الزكاة؟
أما العاسق فأجازوا إعطاءه من الزكـاة مـا دام ابقي ـا علـى أصـل اإلسـالم، استصـالح ا حلالـه، 

تؤخـذ مـن ": ألهنا تؤخذ منه فيجوز أن ترد عليـه، فيـدخل يف عمـوم احلـديثواحرتام ا آلدميته، و 
 .(2)"أغنيائهم فتـَُرد على فقرائهم

كـأن يشـرتي هبـا مخـر ا، أو . وهذا ما مل أيخذ هذه الزكاة لالستعانة هبا على فسـقه ومعصـيته
ــا؛ ألنــه ال يُعــان مبــال هللا علــى معصــية هللا . غلبــة الظــن ويكعــي يف ذلــك. يقضــي هبــا وطــر ا حمرم 

ال جيــزئ دفــ  الزكــاة ألهــل املعاصــي إن ظــن أهنــم يصــرفوهنا فيهــا وإال : وهلــذا قــال بعــض املالكيــة
 .(3)جاز اإلعطاء هلم

العاســـق كـــالغين ال حتـــل لـــه الزكـــاة، وال جيـــزئ صـــرفها إليـــه، إال إذا كـــان مـــن : وعنـــد الزيديـــة
 .(4)العاملني عليها أو املؤلعة قلوهبم

اســـــق الـــــذي ال يـــــؤذي املســـــلمني بعســـــقه، وال يتحـــــداهم بعجـــــوره والـــــراجح عنـــــدي أن الع
وأمـــا . ومعاصـــيه، ال أبس إبعطائـــه مـــن الزكـــاة، وإن كـــان الصـــاحلون واملســـتقيمون أوىل ابإلمجـــاع

                                                 

 (.778)رواه أبو عبيد يف األموال ( 1)
 (4/792)الزخار البحر : انظر 2))
وهو موافق ملذهب اجلععرية كما يف فقه اإلمام جععر  ،(7/284)الشرح الكبري وحاتية الدسوقي : انظر( 3)

 (.714-4/717)واإلابضية كما يف النيل وترحه  ،(4/81)
 (.547-7/540)ترح األزهار ( 4)
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العــاجر املســتهرت، املتــبجح إبابحيتــه، اجملــاهر بعســقه، فــال ينبغــي أن يعطــى مــن مــال الزكــاة حــى 
وااْلُمْؤِمنُ ونا  (1)احلب يف هللا والبغض يف هللا: عرا اإلميان فإن أوثق. يقل  عن غيه، ويعلن توبته

هاْونا عاِن اْلُمْنكارِ  ْعُروِف واي ان ْ ُمُرونا اِبْلما  .[17: التوبة] وااْلُمْؤِمنااُت ب اْعُضُهْم أاْولِيااُء ب اْعٍض َيْا

ويعالنـه . هومن مقتضى ذلك أال ميد اجملتم  املسلم يد املعونة إليه وهو ينخر عظامه مبعاصي
إن يف هــــذا قســــوة علــــى أهــــل العســــق واملعصــــية، : وال يقــــال. مبآمثــــه، ويتحــــدى تــــعوره العــــام

وتعريضــهم ألن يهلكــوا جوع ــا يف جمتمــ  مســلم، وقــد جــاء اإلســالم ابلســماحة والرمحــة والععــو 
 .والصعح

 أمــا مــن أســاء إىل اجملتمــ  كلــه، وإىل. فــإن الصــعح والععــو إمنــا جيــوز يف اإلســاءة الشخصــية
وإمنا يستحق الرمحـة مـن رحـم . عنه، وال ميلك أحد الععو عنه ىالدين وأهله، فال ينبغي أن يعع

وهو ميلك ذلـك ابلتوبـة، فأمـا إذا اسـتمرأ املعصـية، وأصـر علـى طاعـة الشـيطان، وركـوب . نعسه
ــه، فليمــت جوع ــا وال كرامــة ومــن أهــان نعســه ال . الضــالل، واالســتخعاف ابجملتمــ  وقيمــه وُمثُل

 .ومن ال يرمحها ال يرحم. رمُيك
علـــى أن يصـــلي، أو . وكيـــف يســـتحق الرمحـــة واملعونـــة إنســـان يـــؤثر أن يهلـــك جوع ـــا وعـــراي  

 .ذلك، ويعزم عليهبيصوم، أو يدع اخلمر والقمار؟ أو على األقل يعد 
ولكــن إذا كــان هلــذا العاســق اجملــاهر أســرة يعوهلــا، فيجــب أن تُعطــى مــن الزكــاة، وال تؤخــذ 

ها    ا واالا تا    ِزُر وااِزراة  ِوْزرا ُأْخ    راى: قــــال تعــــاىل كمــــا. بذنبــــه  واالا تاْكِس    ُب ُك    لُّ ن اْف    ٍس ِإالَّ عالاي ْ
 .[722: األنعام]

                                                 

، وابن أبي شيبة في (783)حسن بشواهده، والطيالسي : وقال مخرجوه( 18924)رواه أحمد  (1)
حسن بمجموع ( 3333)، وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب (39471)الزهد 

 .طرقه، عن البراء بن عازب
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 :وسئل ابن تيمية عن إعطاء الزكاة ألهل البدع أو ملن ال يصلي، فقال

ن أهل ينبغي لإلنسان أن يتحرى هبا املستحقني من العقراء واملساكني والغارمني وغريهم م)
الـــدين، املتبعـــني للشـــريعة، فمـــن أظهـــر بدعـــة أو فجـــور ا، فإنـــه يســـتحق العقوبـــة ابهلجـــر وغـــريه، 

 .(1)(واالستتابة، فكيف يُعان على ذلك؟
أان أصــلي، أعطــي، : مــر ابلصــالة، فــإن قــالومــن مل يكــن مصــلي ا أُ ): ويف اتركـي الصــالة قــال

 .(2)(وإال مل يُعط
 .يصلي، ُصد  ق يف ذلك وأعطي يعين أنه إذا أظهر توبة، ووعد أبن

ال ينبغــي أن تُعطــى الزكــاة ملــن ال يســتعني هبــا علــى ): قــال تــيخ اإلســالم (االختيـارات)ويف 
ـــة علـــى طاعتـــه ملـــن حيتـــاج إليهـــا مـــن املـــؤمنني كـــالعقراء  طاعـــة هللا؛ فـــإن هللا تعـــاىل فرضـــها معون

فمـن ال يصـلي مـن (  سـبيل هللاكالعاملني عليها واجملاهـدين يف)والغارمني أو ملن يعاون املؤمنني 
 .(3)(أهل احلاجات ال يعطى تيئ ا حى يتوب ويلتزم أداء الصالة

 :كلمة للسيد رشيد رضا
ة للمصــلح اإلســالمي رتــيد رضــا يف هــذا املوضــوع قــال يف . وخنــتم هــذه املســألة بكلمــة نــري  

 .التعسري

الــيت أفســد التعــرنج تربيتهــا  مــن املعلــوم ابالختبــار أنــه قــد كثــر اإلحلــاد والزندقــة يف األمصــار)
ومــن املعلــوم مــن الــدين ابلضــرورة أن املرتــد عــن اإلســالم تــر مــن . اإلســالمية وتعلــيم مدارســها

وأمـــا الكـــافر . الكـــافر األصـــلي، فـــال جيـــوز أن يعطـــى تـــيئ ا مـــن الزكـــاة، وال مـــن صـــدقة التطـــوع
أي علــى رأي )ة األصــلي غــري احلــريب فيجــوز أن يعطــى مــن صــدقة التطــوع دون الزكــاة املعروضــ

 (.اجلمهور

                                                 

 (.45/91)جمموع فتاوى ابن تيمية  1))
 .98صـ املرج  السابق( 2)
 .27صـ االختيارات( 3)
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مـــنهم مـــن جيـــاهر ابلكعـــر ابهلل إمـــا ابلتعطيـــل : واملالحـــدة يف أمثـــال هـــذه األمصـــار أصـــناف
ومــنهم مــن جيــاهر إبنكــار الــوحي وبعثــة الرســل أو . وإنكــار وجــود اخلــالق، وإمــا ابلشــرك بعبادتــه

مــــنهم مــــن يــــدعي اإلســــالم مبعــــِن و . ابلطعــــن يف النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص أو يف القــــرآن أو يف البعــــث واجلــــزاء
اجلنســية السياســية ولكنــه يســتحل تــرب اخلمــر والــزان وتــرك الصــالة وغــريه مــن أركــان اإلســالم، 
فــــال يصــــلي وال يزكــــي وال يصــــوم وال حيــــج البيــــت احلــــرام مــــ  االســــتطاعة، وهــــؤالء ال اعتــــداد 

زكــي أن يتحــرى إبســالمهم اجلغــرايف، فــال جيــوز إعطــاء الزكــاة ألحــد ممــن ذكــر، بــل جيــب علــى امل
بزكاتـــه مـــن يثـــق بصـــحة عقيـــدهتم اإلســـالمية، وإذعـــاهنم لألمـــر والنهـــي القطعيـــني يف الـــدين، وال 

ومــن . يشــرتط يف هــؤالء عــدم اقــرتاف تــيء مــن الــذنوب فــإن املســلم قــد يــذنب ولكنــه يتــوب
ا مــن أهــل  عتقاديــة االقبلــة بــذنب وال ببدعــة عمليــة أو أصــول أهــل الســنة أهنــم ال يكعــرون أحــد 

 .و فيها متأو ل ال جاحد للنصه
وإن العـــرق عظـــيم بـــني املســـلم املـــذعن ألمـــر هللا وهنيـــه إذا أذنـــب واملســـتحل لـــرتك العـــرائض 
واقرتاف العواحش، فهو يصر عليهما بـدون تـعور مـا أبنـه مكلـف مـن هللا بشـيء، وال أبنـه قـد 

 .عصاه، وأنه جيب عليه أن يتوب إليه ويستغعره
ومـا أدري مـا يقـول فـيمن يـراهم بعينـه . ملن يشك املسلم يف إسـالمهوال ينبغي إعطاء الزكاة 

يف املقــــاهي واحلــــاانت واملالهــــي يــــدخنون أو يســــكرون يف هنــــار رمضــــان حــــى يف وقــــت صــــالة 
اجلمعـــة، ورمبـــا كـــان امللهـــى جتـــاه مســـجد مـــن مســـاجد اجلمعـــة؟ هـــل يـَُعـــد هـــؤالء مـــن املســـلمني 

يكـن ظنـه فـيهم فـال يعطهـم مـن زكـاة مالـه تـيئ ا بـل املذنبني؟ أم من املالحدة اإلابحيـني؟ مهمـا 
ا لـه فيكـون مـن  يتحرى هبا من يثق بدينه وصالحه إال إذا علم أن يف إعطاء العاسق استصـالح 

 .(1)(املؤلعة قلوهبم
 إعطاء الفرق املخالفة من أهل اإلسالم؟

أهـــل ) أو (أهـــل البـــدع)يطلـــق أهـــل الســـنة علـــى العـــرق املخالعـــة هلـــم، املنعصـــلة عـــنهم اســـم 
 .(األهواء

                                                 

 .581 - 582صـ اجلزء العاتر( 1)
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والطوائــف . بدعــة مكع  ــرة، وهــي الــيت صخــرج بصــاحبها مــن اإلميــان إىل الكعــر: والبــدع نوعــان
قة، وهي اليت يعسق هبا صاحبها وال يكعر،  صختلف يف ذلك بني متطرف ومعتدل، وبدعة معس  

 .ال فسق عمل وسلوك( ويسمى فسق أتويل أيض ا)وهو فسق فكر واعتقاد 
 عقراء واملستحقني من أهل العرق املخالعة؟فما حكم إعطاء ال

فيمــا عــدا البــدع الــيت  -فهــم . احلــق أن أهــل الســنة هــم أعظــم فــرق األمــة تســاحم ا يف ذلــك
جييزون دف  الزكاة لكـل مسـلم مـن أهـل القبلـة، إذا كـان  - (1)يروهنا مكعرة وخمرجة من اإلسالم
إعطــاء الزكــاة ملــن كــان متبع ــا  وال تــك أن أهــل الســنة يعضــلون. مــن أهــل الصــالح واالســتقامة

ا عــن البــدع، ولــو كــان مــن املنتســبني إلــيهم، فكيــف مــن غــريهم؟ وإمنــا  لســنة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، بعيــد 
 .الكالم هنا يف اجلواز واإلجزاء وعدمه

يشــرتط أن يكــون املعطــى مــن الشــيعة االثــين عشــرية، لقــول : فعنــد الشــيعة اإلماميــة اجلععريــة
 .(تعطى الصدقة والزكاة إال أصحابك ال): اإلمام

وال يســتثِن مــن هــذا الشــرط إال املؤلعــة قلــوهبم؛ ألن املعــروض فــيهم الكعــر أو النعــاق، كمــا 
 .له الزكاة بداف  املصلحة العامة ال لسد خلته ودف  حاجته اخلاصة ىيستثِن من تعط

ي ة يف  ص ابلزكاة فقط، أمـا إىل أن هذا الشرط خا (فقه اإلمام جععر)كما أتار الشيخ مغنـْ
هذا م  أن النص الـذي اعتمـد عليـه الشـيخ  (2)الصدقات املستحبة فيجوز إعطاؤها لكل حمتاج

منــــ  إعطــــاء الصــــدقة والزكــــاة مجيع ــــا، وال حيســــن تعســــري الصــــدقة  هنع هللا يضرهنــــا عــــن إمــــام املــــذهب 
 .ابملعروضة وإال مل يكن لعطف الزكاة عليها معِن

ميكـــن تعســـريها ابملعـــِن األعـــم  -إن صـــح ت الروايـــة  - الـــنص علـــى أن الصـــحبة الـــواردة يف
 .الذي يشمل كل مسلم

 .وقد جاء عن بعض آل البيت ما يؤيد هذا العموم

                                                 

 (.4/15)حاتية ابن عابدين : انظر على سبيل املثال( 1)
 (.4/81)فقه اإلمام جععر الصادق ( 2)
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رمحـك : جـاء إليـه وقـال لـه أن رجـال  : عـن أيب جععـر البـاقر هنع هللا يضر (احلـدائق)ذكر البحراين يف 
بــل : قــال اإلمــام. عها فإهنــا زكــاة مــايلهللا، اقــبض مــين هــذه اخلمســمائة درهــم، فضــعها يف مواضــ

 .(1)خذها أنت، وضعها يف جريانك واأليتام واملساكني، ويف إخوتك من املسلمني
: فهــــذا نــــص عــــن أيب اإلمــــام الصــــادق مل يقيــــد الســــائل بشــــيء إال أن يبحــــث عــــن أمــــرين

 .واملؤمنون كلهم إخوة بعضهم لبعض. فأخوة اإلسالم فوق كل اعتبار. احلاجة، واإلسالم
 (.امللتزم ابملذهب)وعند اإلابضية خالف يف جواز إعطائها للمسلم غري املتويل 

إذا علــــم أنــــه فقــــري ومل يعلــــم أنــــه خمــــالف وال موافــــق أعطــــاه، وأجازهــــا بعــــض : قــــال بعضــــهم
قـال يف . يعطيـه منهـا إن كـان قريب ـا للمعطـي: إن كان بني أظهران جاز، وقيل: للمخالف، وقيل

منــه،  فلمتــربأا ال تعطــى إال ملتــويل، وإن مل يوجــد فلموقــوف فيــه، وإال والصــحيح أهنــ: تــرح النيــل
وإال فلمخــالف ورع يف مذهبــه، ويُقــد م مــن ال يطعــن فينــا وبعــده مــن قــل طعنــه، وبعــده الطــاعن  

وإال فليهـــــودي، وإال فلمجوســـــي، وإال ( لعلـــــه لصـــــابئ)كثـــــري ا، وإال فلنصـــــراين، وإال فلصـــــابوين 
اإلمكـــان، وخـــوف فجـــأة املـــوت، وعـــدم وجـــود ســـبيل بنحـــو فلصـــنمي، وذلـــك كلـــه مـــ  عـــدم 

 .(2)إرسال
 .ويالحظ أن هذه القيود األخرية جعلت من الصعب خروجها عن أهل املذهب

                                                 

 (.4/81)املرج  السابق ( 1)
 (.4/711)ترح النيل ( 2)
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 :وأما الزيدية ففي جمموع الفقه الكبري

 (:عليه السالم)قال زيد بن علي 
مــن نصــب حــراب  آلل  وال (3)وال احلروريــة (2)وال املرجئــة ،(1)ال تعــط مــن زكــاة مالــك القدريــة

 .ملسو هيلع هللا ىلص (4)دمحم

عـدم جـواز صـرف الزكـاة إىل ( عليـه السـالم)فيـه أن مـذهب اإلمـام  :قال يف الروض النضـري
 .فاسق التأويل، وهو قول اهلادي، والقاسم، والناصر

 .لئال يعان على ما فيه معصية. متوجه إىل املؤمنني" أغنيائكم"أن اخلطاب يف : وحجتهم
 .وذهب مجاعة من السلف إىل جواز ذلك :قال

عن أصحاب ( النخعي)سألت إبراهيم : فعي مصنف ابن أيب تيبة إبسناده إىل فضيل قال
 .ما كانوا يسألون إال عن احلاجة: األهواء، فقال

، وألهنـا (العقـراء)وقال بـه أيض ـا املؤيـد ابهلل، واإلمـام حيـىي، واحلنعيـة، الشـافعية، لعمـوم لعـظ 
 .فرتد يف فقرائه، للخربتؤخذ منه، 

                                                 

إن األمر أنف، أي مل يسبق به علم هللا تعاىل، وال يعلم احلوادث إال بعد : طلق قدمي ا على الذين قالوات: القدرية( 1)
وقوعها، ال قبل ذلك، وأول من قال به معبد اجلهين كما يف صحيح مسلم، كما تطلق على املعتزلة، وإطالق األول 

 . مهو املراد هنا، واإلمام زيد من التابعني، فاملظنون أنه أدركه
يطلق املرجئ على من ترك القط  بوعيد العساق، وعلى هذا مجاعة من السلف، كان يطلق على الذي يقول  (2)

كما ال تنع  م  الكعر طاعة، واإلرجاء يف اللغة التأخري، . وأنه ال تضر م  اإلميان معصية. ابإلميان بال عمل يعمله
 .خري أنسب مبراد اإلمام زيدوالقائل بذلك قد أخر اإلميان عن العمل، واإلطالق األ

: موض  بظاهر الكوفة اجتم  فيه أوائل اخلوارج مث تاع استعماله يف كل خارجي، ويسمون: نسبة إىل حروراء( 3)
 .احملكمة والشراة، وجيمعهم إكعار علي وعثمان

هم أتد، وأما املخالعة وعدواان  واستحالال ، وهذا يعمهم وغريهم ولكنه يف حقا من نصب هلم القتال ابلسيف بغي  ( 4)
يف املسائل االجتهادية اليت مل يق  فيها ثبوت إمجاعهم، وبعض مسائل أصول الدين مما كانت الشبهة فيها قوية من 

  .(80 - 4/98)الروض النضري  :انظر. اجلانبني، فال يكون قادح ا
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إال مـــن كـــان فســـقه مبـــا يضـــر املســـلمني، كالبـــاغي : قـــال اإلمـــام حيـــىي وأحـــد قـــويل الشـــافعي
واحليلولـة . فال جيوز الصرف إلـيهم؛ إذ يف ذلـك إعانـة علـى صخـذيل أمـر اإلمـام. واحملارب وحنومها

 . (1)بينه وبني القيام أبمر املسلمني

                                                 

 (.4/241)الروض النضري ( 1)
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 املبحث الرابع
 ىل الزوج والوالدين واألقارب؟هل ُتدفع الزكاة إ

إذا كان القريب بعيد القرابة ممن ال تلزم صاحب الزكاة نعقته، فال حرج يف إعطائه من زكاة 
قريبـــه ســـواء إعطـــاء القريـــب نعســـه، أم غـــريه مـــن املـــزكني، أو اإلمـــام أو انئبـــه، أعـــين إدارة توزيـــ  

 .االزكاة، وسواء أعطي من سهم العقراء واملساكني أم من غريمه
... كالوالــدين واألوالد واإلخــوة واألخــوات واألعمــام والعمــات  -أمــا القريــب الوثيــق القرابــة 

 :إخل فعي جواز إعطائهم من الزكاة تعصيل
فــإذا كــان القريــب يســتحق الزكــاة ألنــه مــن العــاملني عليهــا أو يف الرقــاب أو الغــارمني أو يف 

نه يستحق الزكاة هنا بوصف ال أتثري للقرابـة سبيل هللا، فلقريبه أن يعطيه من زكاته وال حرج؛ أل
أن يـؤدي عنـه ُغرمـه، أو يتحمـل عنـه نعقـة غـزوه  -ابسـم القرابـة  -فيه، وال جيب على القريـب 
 .يف سبيل هللا، وما تابه ذلك

 .وكذلك إذا كان ابن سبيل جيوز أن يعطيه مئونة السعر
تأن أويل األمر، كمـا بين ـا ذلـك  أما املؤلعة قلوهبم فليس إعطاؤهم من تأن األفراد، بل من

 .من قبل
مـن سـهم العقـراء واملسـاكني  ىأم إذا كان القريـب الوثيـق القرابـة فقـري ا أو مسـكين ا فهـل يعطـ

 يف الزكاة؟ ولإلجابة على ذلك جيب أن نعرف من املعطي؟
ـــه، أو بتعبـــري عصـــران ـــوزع الزكـــاة ويعطيهـــا هـــو اإلمـــام أو انئب إذا كانـــت : فـــإذا كـــان الـــذي ي

احلكومــــة هــــي الــــيت تتــــوىل جبايــــة الزكــــاة وصــــرفها، فلهــــا أن تعطــــي مــــا تــــراه مــــن أهــــل احلاجــــة 
؛ ألن صــاحب الزكــاة (1)واالســتحقاق، ولــو كــان مــن تعطيــه هــو ولــد املزك  ــي، أو والــده أو زوجــه

بــدفعها إىل ويل األمــر املســلم، قــد أبلغهــا حملهــا وبرئــت ذمتــه منهــا، وأصــبح أمــر توزيعهــا منوط ــا 
؛ إذا مل يعد ملال الزكاة بعد جبايته صلة وال نسـب مبالكـه مـن قبـل، إمنـا هـو اآلن مـال ابحلكومة

 .هللا أو مال املسلمني

                                                 

 .(4/825)انظر أحكام القرآن البن العريب ( 1)
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وإذا كــان القريــب فقــري ا أو مســكين ا وكــان مــن يعطيــه هــو القريــب نعســه، فالبــد أن ننظــر يف 
م ـا، أو ابن ـا، أو درجة قرابته، ومن يكون هـو هلـذا القريـب؟ فـإن كـان هـذا العقـري أاب  للمزكـي أو أ

فال جيـوز الصـرف إىل أحـد مـنهم  -أبن كان موسر ا  -وكان ممن جيرب على النعقة عليهم  -بنت ا 
 .من زكاته

أمجــ  أهــل العلــم علــى أن الزكــاة ال جيــوز دفعهــا إىل الوالــدين يف احلــال الــيت : قــال ابــن املنــذر
إلــيهم يغنــيهم عــن نعقتــه، ويســقطها جُيــرب فيهــا الــداف  إلــيهم علــى النعقــة علــيهم وألن دفــ  زكاتــه 

 . (1)عنه، ويعود نععها إليه، فكأنه دفعها إىل نعسه، فلم جتز، كما لو قضى هبا دينه
وهلــذا جــاء يف املســند والســنن مــن غــري وجــه عــن رســول هللا . وألن مــال الولــد مــال لوالديــه

يــوت األبنــاء بيــوات  لــآلابء؛ إذ قــال كمــا اعتــرب القــرآن ب  (2)(أنــت ومالــك ألبيــك: )ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال
ألنـه مل  (3)أي بيـوت أبنـائكم.[27: النـور] واالا عالاى أانْ ُفِسُكْم أاْن َتاُْكلُ وا ِم ْن بُ يُ وِتُكمْ تعاىل 

ينص عليهم يف اآليـة كبقيـة األقـارب، وألن أكـل اإلنسـان مـن بيتـه لـيس يف حاجـة إىل نـص يف 
 .رف  احلرج عنه
 .(4)"وإن ولده من كسبه ،إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه": وقال ملسو هيلع هللا ىلص

إن منـــاف  األمـــالك متصـــلة بـــني الوالـــدين واألوالد، فـــال يقـــ  : ومــن هنـــا قـــال علمـــاء احلنعيـــة
ــا للعقــري مــن كــل وجــه، بــل يكــون صــرف ا إىل نعســه مــن وجــه، ولقــوة الصــلة بيــنهم مل  األداء متليك 

 .(5)جتز تهادة بعضهم لبعض

                                                 

 (.4/221)املغين البن قدامة : انظر( 1)
، وابن ماجه يف التجارات (1510)حسن لغريه، وأبو ادود يف البيوع : وقال خمرجوه( 2804)رواه أمحد  (2)

 .، عن عبد هللا بن عمرو(7952)، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه (4484)
 (74/172)تعسري القرطيب ( 3)
، والرتمذي يف األحكام (1549)حسن لغريه، وأبو داود يف اإلجارة : رجوهوقال خم، (42014)أمحد رواه  (4)

وصححه ، (4711)، وابن ماجه يف التجارات (2228)حديث حسن، والنسائي يف البيوع : ، وقال(7159)
 .عن عائشة، (7119)األلباين يف صحيح ابن ماجه 

 (.4/28)بدائ  الصنائ  : انظر 5
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. جيوز دف  الزكاة إىل األوالد؛ ألهنم جـزء منـه، والـدف  إلـيهم كأنـه دفـ  إىل نعسـه وكذلك ال
أخــرج أيب : وال يعكــر علــى ذلــك احلــديث الــذي رواه البخــاري وأمحــد عــن معــن بــن يزيــد قــال

وهللا مـــــا إايك أردت، فجئـــــت : داننـــــري يتصـــــدق هبـــــا عنـــــد املســـــجد، فجئـــــت فأخـــــذهتا، فقـــــال
إذ  (1)(لــك مــا نويــت اي يزيــد، ولــك مــا أخــذت اي معــن: ) فقــالفخاصــمته إىل رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)وليسـت الزكـاة املعروضـة -كما قال الشوكاين   -الظاهر من هذه الصدقة أهنا صدقة تطوع 
أهنا جتزئ : ومل خيالف يف ذلك إال ما نقل عن دمحم بن احلسن ورواية عن أيب العباس من الشيعة

وأيد ذلك مجاعة من متأخري الزيدية، فجوزوا صرفها يف مجيـ  القرابـة مـن يف اآلابء واألمهات، 
واحتجـوا أبن األصـل مشـول العمومـات هلـم، وال خمصـص . األصول والعصول وسائر ذوي الرحم

 .(3)صحيح خيرجهم عنها
 . (4)أنه جيوز الصرف يف بين البنني وفيما فوق اجلد واجلدة: كما روي عن مالك

صــاحب البحــر رمحهمــا هللا مل تصــح عنــدمها هــذه الــرواايت، إذا حكيــا وكــأن ابــن املنــذر و  
مـن اآلابء واألمهـات واألجـداد واجلـدات  -اإلمجاع على أنه ال جيـوز صـرف الزكـاة يف األصـول 

 .(5)من األوالد وأوالد األوالد -والعصول  -
تــه إلــيهم أن دفــ  زكا)واحلجــة الــيت ذكرهــا ابــن املنــذر وغــريه هــي ســند هــذا اإلمجــاع، وذلــك 
 .(يغنيهم عن نعقته ويسقطها عنه، ويعود نععها إليه فكأنه دفعها إىل نعسه

وقد قيد ابن املنذر نقـل اإلمجـاع علـى عـدم جـواز الـدف  إىل الوالـدين ابحلـال الـيت جيـرب فيهـا 
وملـك  -أبن كـان الولـد معسـر ا  -فـإذا مل تتحقـق هـذه احلـال . الداف  إلـيهم علـى النعقـة علـيهم

إذا كـان الولـد أو الوالـد فقـري ا أو مسـكين ا وقلنـا يف : فقـد قـال النـووي -جبت فيه الزكاة نصااب  و 

                                                 

 (.75920)أمحد ، و (7244)رواه البخاري يف الزكاة ( 1)
 (.2/798)نيل األوطار : انظر (2)
 (.4/247)الروض النضري ( 3)
 (.2/798)نيل األوطار ( 4)
 (.4/792)الزخار البحر : انظر( 5)
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، فيجــــوز لوالــــده وولــــده دفــــ  الزكــــاة إليــــه مــــن ســــهم العقــــراء (ال جتــــب نعقتــــه): بعــــض األحــــوال
 .(1)واملساكني، ألنه حينئذ كاألجنيب

 الولـد وإن سـعل، إذا كـانوا جيوز صـرف الزكـاة إىل الوالـدين وإن علـوا، وإىل: وقال ابن تيمية
السـامل ( وهـو العقـر واحلاجـة)وأيد ذلك بوجود املقتضـى للصـرف  .فقراء وهو عاجز عن نعقتهم

وهـــو أحـــد : قـــال ابـــن تيميـــة( أي مل يوجـــد مـــان  تـــرعي يعـــارض هـــذا املقتضـــى)عـــن املعـــارض 
. هــا تضــر هبــمالقــولني يف مــذهب أمحــد، وإذا كانــت أم فقــرية، وهلــا أوالد صــغار هلــم مــال، ونعقت

 .(2)أعطيت من زكاهتم
 :الصرف إىل الزوجة ال جيوز

أمجـ  أهـل العلـم : وهلـذا قـال ابـن املنـذر. وما قيل يف الوالدين واألوالد يقال يف الزوجة أيض ا
علــى أن الرجــل ال يعطــي زوجتــه مــن الزكــاة، وذلــك ألن نعقتهــا واجبــة عليــه، فتســتغين هبــا عــن 

 .(3)ها، كما لو دفعها إليها على سبيل اإلنعاق عليهاأخذ الزكاة، فلم جيز دفعها إلي

تِ ِه أاْن خالا قا لاُك ْم : مث إن الزوجة من زوجها كأنه نعسه أو بعضه، كما قـال تعـاىل واِم ْن آَيا
الا : وبيــــت زوجهــــا هــــو بيتهــــا كمــــا قــــال هللا تعــــاىل. [47: الــــروم] ِم    ْن أانْ ُفِس    ُكْم أاْزوااج     ا

 (.وهي بيوت الزوجية، اليت هي ملك األزواج عادة. [7: الطالق] نَّ خُتْرُِجوُهنَّ ِمْن بُ ُيوِتِِ 
مـــن جـــواز صـــرف الـــزوج مـــن زكاتـــه إىل زوجتـــه فـــال يعتـــد بـــه؛ ألنـــه يف  (4)ومـــا قالـــه بعضـــهم

 .احلقيقة إمنا يعطي ابليمني ليأخذ ابلشمال
 هل تدفع الزوجة زكاِتا إىل زوجها الفقري؟

ا العقـــري أو املســـكني فقـــد ذهـــب أبـــو حنيعـــة وبعـــض أمـــا دفـــ  الزوجـــة مـــن زكاهتـــا إىل زوجهـــ
العقهــاء إىل أنــه ال جيــوز؛ ألن الرجــل مــن امرأتــه، كــاملرأة مــن زوجهــا، وقــد منعنــا إعطــاء الرجــل 

 .للزوجة كذلك إعطاء املرأة زوجها
                                                 

 (.2/448)اجملموع ( 1)
 .24 - 27صـ اختيارات ابن تيمية( 2)
 (.2/799)، ونيل األوطار (4/228)املغين : انظر( 3)
 (.4/240)، والروض النضري (2/799)، ونيل األوطار (410 - 2/448) اجملموع: انظر( 4)
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ولكن قياس إعطاء الزوج على إعطـاء الزوجـة قيـاس غـري صـحيح ويـرده العقـل والنظـر، كمـا 
 .يرده النقل واألثر

أن الرجــل جيــرب علــى نعقــة امرأتــه وإن كانــت موســرة،  :أمــا العقــل والنظــر فمــا قــال أبــو عبيــد
 ؟(1)وليست جُترب على نعقته وإن كان معسر ا، فأي اختالف أتد تعاوات  من هذين

ال جتـب نعقتـه عليهـا، فـال مينـ   -أي الـزوج  -وألنـه : وقال ابن قدامة يف بيان وجـه اجلـواز
ألجنيب، ويعـارق الزوجـة؛ فـإن نعقتهـا واجبـة عليـه، وألن األصـل جـواز الـدف ، دف  الزكاة إليه كا

وال إمجاع، وقياسه على من ثبت املن  يف حقه غري صحيح لوضوح العرق بينهما، فيبقـى جـواز 
  .(2)الدف  اثبت ا

قـال : وأما النقل واألثر فما رواه أمحد والشيخان عن زينب امرأة عبد هللا ابن مسعود قالـت
فرجعـــت إىل عبـــد هللا : قالـــت ".تصـــدقن اي معشـــر النســـاء، ولـــو مـــن حلـــيكن": ل هللا ملسو هيلع هللا ىلصرســـو 
وإن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـد أمـران ابلصـدقة ( كنايـة عـن العقـر)إنك رجـل خعيـف ذات اليـد : فقلت

ائتــه : بــد هللافقــال ع: قالــت. فائتــه فاســأله، فــإن كــان كــذلك جيــزي عــين وإال صــرفتها إىل غــريكم
فانطلقــت فــإذا امــرأة مــن األنصــار ببــاب رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حــاجيت حاجتهــا، وكــان : قالــت. أنــت

ائـــت رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : فخـــرج علينـــا بـــالل فقلنـــا لـــه... رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــد ألقيـــت عليـــه املهابـــة
جتــــزئ الصــــدقة عنهمــــا علــــى أزواجهمــــا، وعلــــى أيتــــام أ: فــــأخربه أن امــــرأتني ابلبــــاب يســــأالنك

امـــرأة مـــن : فقـــال ".مـــن مهـــا؟": فقـــال. فـــدخل بـــالل فســـأله... حجورمهـــا؟ وال صخـــرب مـــن حنـــن
أجـــر : هلمـــا أجـــران": فقـــال. امـــرأة عبـــد هللا: فقـــال ".أي الزاينـــب؟": األنصـــار، وزينـــب، فقـــال
ـــة وأجـــر الصـــدقة أجيـــزئ عـــين أن أنعـــق علـــى ": ولعـــظ البخـــاري. رواه أمحـــد والشـــيخان ".القراب

  .(3)"؟زوجي، وعلى أيتام يل يف حجري
اسـتدل هبـذا احلـديث علـى أنـه جيـوز للمـرأة أن تـدف  زكاهتـا إىل زوجهـا، وبـه : قال الشـوكاين

قال الثوري والشافعي وصاحبا أيب حنيعة، وإحدى الروايتني عن مالك وعن أمحد، وإليه ذهب 

                                                 

 .289 صـ األموال( 1)
 (.4/250)املغين ( 2)
 .(72094) أمحدكما رواه   ،يف الزكاةكالمها ،  (7000)، ومسلم (7222)رواه البخاري : متعق عليه (3)
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بعــد تســليم أن هــذه الصــدقة صــدقة واجبــة،  هــذا إمنــا يــتم دلــيال  و  -اهلــادي والناصــر واملؤيــد ابهلل 
؟، وفهــم آخــرون مــن احلــديث أنــه يف صــدقة (أجيــزئ عــين: )وبــه جــزم املــازري، ويؤيــد ذلــك قوهلــا

. أي يف الوقايــة مــن النــار( أجيــزئ عــين: )وأتولــوا معــِن( ولــو مــن حلــيكن: )التطــوع بــدليل قولــه
ــــواب، ودرء كأهنــــا خافــــت أن صــــدقتها علــــى زوجهــــا ال حت صــــل هلــــا املقصــــود مــــن حتصــــيل الث

 .العقاب
فلعـدم : أمـا أوال  . والظاهر أنه جيوز للزوجة صرف زكاهتا إىل زوجهـا: قال الشوكاين يف ذلك
 .إنه ال جيوز فعليه الدليل: املان  من ذلك، ومن قال

مـــا مل يستعصـــلها عـــن فل -هلـــا ينـــزل منـــزل العمـــوم  ،فـــألن تـــرك استعصـــاله ملسو هيلع هللا ىلص :وأمـــا اثني ـــا
 .(1)جيزئ عنك فرض ا كان أو تطوع ا: هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: الصدقة

 :دفع الزكاة إىل ابقي األقارب بي املانعي واجملوِ زين
خل، فقـد اختلـف العقهـاء يف ا .. أما سائر األقارب من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالـة

فمـــن جمـــو ز للـــدف  إىل اجلميـــ ، ومـــن مـــان  . اختالف ـــا كثـــري ادفـــ  الزكـــاة إلـــيهم بـــني اجلـــواز واملنـــ  
 .للجمي  أو للبعض دون البعض

 .والذين منعوا اختلعوا أيض ا يف األساس الذي يبنون عليه حكم املن 
فمــنهم مــن نظــر إىل الضــم العملــي للقريــب إىل األســرة، فمــا دام قــد ضــم إىل عيالــه أصــبح 

 .الزكاة إليهحكمه حكم زوجته وولده، فلم جيز دف  
ومــنهم مــن نظــر إىل إجبــار احلــاكم علــى النعقــة، فمــا مل يصــدر حكــم قضــائي يلزمــه ينعقــه 

 .قريبه، فله أن يعطيه من زكاته
ومنهم من نظر إىل لزوم النعقـة تـرعا ؛ فمـن كانـت تلـزم املزكـي نعقتـه تـرع ا ال جيـوز لـه دفـ  

يض ـا اختلعـوا فـيمن هـو القريـب الـذي تلـزم والقـائلون هبـذا أ. الزكاة إليه، ومن ال تلزم نعقته جيـوز
 نعقته فال جيوز دف  الزكاة إليه؟

                                                 

 (.2/799) األوطار نيل 1))
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أعطـي : سألت سعيد بن جبري قلت: روى أبو عبيد بسنده عن إبراهيم بن أيب حعصة قال
 .يعين ما مل يضمها إىل أسرته وعياله: خاليت من الزكاة؟ قال نعم ما مل تـُْغل ق عليها اباب  

  .لرجل زكاته يف قرابته ممن ليس يف عيالهيض  ا: وروي عن احلسن قال
إذا مل يكن ذوو قرابته من عياله الذين يعـول، فهـم أحـق بزكاتـه مـن غـريهم : وعن عطاء قال

 . إذا كانوا فقراء
 .إذا مل تعط منها أحدا تعوله فال أبس بذلك: وعن ابن عباس قال

تــب عليــه عــدم جــواز فهــذا مــذهب بعــض العلمــاء نظــر إىل الضــم إىل العيــال دون غــريه، ور 
 .دف  الزكاة ومل ينظر إىل لزوم النعقة أو تيء آخر

يعين دفـ  الزكـاة إىل )إمنا يكره ذلك : وروى أبو عبيد مذهبا آخر عن عبد هللا بن داود قال
 .إذا كان السلطان قد أجربه على نعقتهم، فأما ما مل يكن إجبارا فال أبس بذلك( األقارب

 .(1)بد الرمحن وابن داود ومها مذهبان ملن تاءوهذا أتول ع: قال أبو عبيد
علــى أن أتــهر األقــوال هــو قــول مــن جعــل حمــور املنــ  هــو لــزوم النعقــة تــرعا، فمــن وجبــت 

 :نعقته ترعا على قريبه مل جيز دف  ذكاته إليه، وعللوا ذلك أبمرين
 .أنه غين مبا جيب له من نعقته: األول
نععا، ويسقط عن نعسه فرضا، وهو وجوب النعقة  أنه ابلدف  إليه جيلب إىل نعسه: والثاين

 .(2)عليه
وهذا هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أمحد، كما هو مـذهب زيـد بـن علـي واهلـادي 

 والقاسم والناصر واملؤيد ابهلل، وإن اختلعوا يف حتديد من هو القريب الذي تلزم نعقته؟
: وقـد قـال اإلمـام زيـد. رث للموروثأن النعقة على الوا: فعن زيد بن علي وأمحد بن حنبل

كــل : ومــن الــذي يعــرض اإلمــام لــه النعقــة؟ قــال: قيــل. ال يعطيهــا مــن يعــرض اإلمــام عليــه نعقــة
 .(1)وارث

                                                 

 .285 -282صـ روى هذه اآلاثر أبو عبيد يف األموال ( 1)
 (.4/820)، وأحكام القرآن البن العريب (2/448)اجملموع للنووي : انظر( 2)
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 .ومل ير الشافعي وجوب النعقة إال على األصول وإن علوا، والعروع وإن نزلوا
األب ألوالده  وأضــيق منــه يف إجيــاب النعقــة مــذهب مالــك الــذي مل يوجــب النعقــة إال علــى

واإلانث حــى يتــزوجن، ويــدخل هبــن أزواجهــن، وتلــزم الولــد  ،(2)مــن صــلبه، الــذكور حــى يبلغــوا
النعقة على أبويه العقريين كما يلزم الزوج نعقـة امرأتـه ونعقـة خـادم واحـد هلـا، وال تلـزم نعقـة أخ 

 (.3)وال أخت وال ذي قرابة وال ذي رحم حمرم منه

 .(4)واألوالد من األقارب جيوز دف  الزكاة إليهم يف مذهب مالكوإذ ا فمن عدا الوالدين  

 :اجملوزون إلعطاء الزكاة لَقارب
مــا عــدا مــن اســتثنينا مــن  -وذهــب آخــرون مــن العلمــاء إىل جــواز دفــ  الزكــاة إىل األقــارب 

فمــنهم مــن بــِن ذلــك علــى أن النعقــة ال جتــب علــى القريــب لقريبــه، إال مــن  -الوالــدين واألوالد 
 -مــ  ذلــك  -ومــنهم مــن رأى وجــوب النعقــة، ومل يرهــا . الــرب والصــلة ال اإللــزام واإلجبــار ابب

وهـو مـذهب أيب حنيعـة وأصـحابه، واإلمـام حيـىي، وهـو الروايـة الظـاهرة . مانعة مـن إعطـاء الزكـاة
قــال يف روايــة إســحاق بــن إبــراهيم، وإســحاق . رواهــا عنــه اجلماعــة: قــال ابــن قدامــة. عــن أمحــد

يعطــي األخ واألخــت واخلالــة مــن الزكــاة؟ قــال يعطــي كــل القرابــة إال : وقــد ســأله ابــن منصــور،
هو القـول عنـدي لقـول النـيب صـلى : أبو عبيد: قال. األبوين والولد، وهذا قول أكثر أهل العلم

، (5)"الصدقة على املسكني صـدقة، وهـي علـى ذي الـرحم ثنتـان صـدقة وصـلة": هللا عليه وسلم

                                                 

 (.4/221)، واملغين (4/247)الروض النضري : انظر( 1)
وهلذا سئل الشيخ عليش املالكي عن طالب علم ابلغ قادر على الكسب؛ هل جيزئ أابه إعطاؤه زكاة ماله؟ ( 2)

فتح العايل املالك . أي التتغاله ابلعلم. عنه ببلوغه قادر ا عليه واستحقاقه أخذها لسقوط نعقته. فأجاب جبواز ذلك
(7/748.) 

 .هـ7142الطبعة األوىل  ،املطبعة اخلريية ،(7/452)الكربى املدونة : انظر( 3)
 .املرج  السابق( 4)
، وابن ماجه (4594)، والنسائي (259)صحيح لغريه، والرتمذي : ، وقال خمرجوه(72411)رواه أمحد ( 5)

 .، عن سلمان بن عامر الض يب(1959)، ثالثتهم يف الزكاة، وصححه األلباين يف صحيح اجلام  (7922)



 688 

وألنـه لـيس مـن عمـودي نسـبه، فأتـبه . فريضـة، ومل يعـر  ق بـني وارث وغـريهفلم يشرتط انفلة وال 
  .(1)األجنيب

فعـن ابـن : وقد روى ابن أيب تيبة وأبو عبيـد هـذا القـول عـن مجاعـة مـن الصـحابة والتـابعني
 .يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا حمتاجني: عباس قال

( وكــان يــرى يف احللــي الزكــاة)كــاة حلــى هلــا أن امــرأة ابــن مســعود ســألته عــن ز : وعــن إبــراهيم
 .نعم: أعطيه بين أخ يل أيتام يف حجري؟ قال: فقالت

 .إن أحق من دفعت إليه زكاي يتيمي وذو قرابيت: وقال سعيد بن املسيب
 .نعم وحب ا: أخي أأعطيه زكاة مايل؟ قال: وسئل احلسن
 .نعم: امرأة هلا تيء أتعطي أختها من الزكاة؟ قال: وسئل إبراهيم

 .إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غريهم: وعن الضحاك قال
 .(2)ال تُقبل ورمحه حمتاجة: وعن جماهد قال

 :موازنة وترجيح
والذي نرجحه بعد ذكر هذه األقـوال واملـذاهب هـو الـذي ذهـب إليـه أكثـر أهـل العلـم منـذ 

ا أو عصـــر الصـــحابة والتـــابعني ومـــن بعـــدهم مـــن جـــواز دفـــ  الزكـــاة إ ىل القريـــب مـــا مل يكـــن ولـــد 
ا  .وهو الذي رجحه أبو عبيد يف األموال. والد 

 :وُحج تنا يف ذلك
عمــوم النصــوص الــيت جعلــت صــرف الزكــاة للعقــراء دون متييــز بــني قريــب وأجنــيب مثــل  :أوال  

قااُت ِلْلُفقا    رااِء وااْلماسا    اِكيِ : آيــــة د علــــى تؤخــــذ مــــن أغنيــــائهم فــــرت : )وحــــديث.. ِإَّنَّا    ا الصَّ    دا
فـــإن هـــذه العموميـــات تشـــمل األقـــارب، ومل يـــرد خمصـــص صـــحيح خيـــرجهم عنهـــا،  (3)(فقـــرائهم

                                                 

 (.4/229)املغين ( 1)
 .(47188) وابن أيب تيبة يف الزكاة. 282 -281يف األموال أليب عبيد صـ انظر هذه األقوال ( 2)
 .صـ سبق صخرجيه( 3)
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خبالف الزوجة والوالدين واألوالد فقد خصصوا منها ابإلمجاع الذي ذكره ابن املنـذر وأبـو عبيـد 
 .وصاحب البحر، وابألدلة اليت ذكرانها هناك

غبـة يف الصـدقة علـيهم، مثـل قولـه صـلى ما ورد يف األقارب خاصة من النصـوص املر  :واثني ا
 ،(1)"صـدقة وصـلة: الصدقة على املسكني صدقة، وهى على ذي الرحم ثنتان": هللا عليه وسلم

إن أفضـــــل الصـــــدقة علـــــى ذي الـــــرحم ": والصـــــدقة تطلـــــق علـــــى الزكـــــاة كمـــــا عرفنـــــا، وقولـــــه ملسو هيلع هللا ىلص
ه الطــرباين والبــزار عــن عبــد هللا بــن وكــذلك مــا روا. والكاتــح هــو املضــمر للعــداوة .(2)"الكاتــح
أن امرأتـــه قالـــت  - يف احلـــديث الـــذي ذكـــرانه مـــن قبـــل مـــن روايـــة الشـــيخني وأمحـــد -مســـعود 
هــل هلــا : اقــرأ علــى رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الســالم مــن امــرأة مــن املهــاجرين وال تبــني لــه، وقــل لــه: لــبالل

وهـم بنـو أخيهـا، أن جتعـل . تـام يف حجرهـامن أجـر يف زوجهـا مـن املهـاجرين لـيس لـه تـيء وأي
 .(3)"أجــر القرابــة وأجــر الصــدقة: نعــم هلــا أجــران": صــدقتها فــيهم؟ فــأتى بــالل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص فقــال

وقـــد ذكـــران أن تـــرك االستعصـــال يف مقـــام االحتمـــال ينـــزل مبنزلـــة العمـــوم يف املقـــال، كمـــا حقـــق 
 .علماء األصول
لب إىل نعسه نعع ا، ويسقط عن نعسه فرض ا فهذا حق ابلنسـبة إىل إنه ابلدف  جي: أما قوهلم

الزوجة واألوالد والوالدين؛ ألن املناف  بيـنهم متصـلة وهـم تـركاؤه يف مالـه، ونعقـتهم واجبـة عليـه 
 .وجواب  بيـ ن ا ابلكتاب والسنة

 مــال أن نعقــتهم إمنــا تلــزم القريــب إذا مل يكــن هنــاك يف: أمــا بقيــة األقــارب، فالــذي أختــاره
مــن الزكــاة والعــيء واخلُمــس وســائر مــوارد بيــت املــال األخــرى، فهنــا يُلــزم : املســلمني مــا يغنــيهم

وكــذلك إذا مل توجــد احلكومــة الــيت . القريــب املوســر ابلنعقــة، وال يــدع قريبــه يهلــك جوع ــا وعــراي  
لعقـري، وال جتم  الزكاة، وتقوم بكعالـة العـيش للعقـراء، فـإن علـى القريـب الغـين أن يكعـي قريبـه ا

يرتكه فريسة للعوز واحلاجـة، وال حـرج عليـه أن تتحقـق هـذه الكعايـة كلهـا أو بعضـها ممـا وجـب 
 .عليه من زكاة

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
، وصح حه (1418)، واألوسط (719/ 2)صحيح، والطرباين يف الكبري : وقال خمر  جوه( 41510)رواه أمحد  (2)

 .، عن أيب أيوب األنصاري(7770)األلباين يف صحيح اجلام  
 .صـ سبق صخرجيه 3))
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ألن الواجب هو كعاية القريب، وسـد حاجتـه، وتعـريج كربتـه، صـلة لرمحـه، ووفـاء حبقـه، ومل 
ة هـي الـيت جتبيهـا كيـف ولـو كانـت احلكومـ. يرد ما مين  أن تكون الزكاة من موارد هذه الكعاية

لتولــت هــي اإلنعــاق علــى هــؤالء العقــراء مــن مــال الزكــاة وغريهــا؟ فكــأن العــرد املســلم يف هــذه 
احلالة انئب عن اإلمام أو الدولة يف اإلنعاق على أقاربـه وكعـايتهم، مـن الزكـاة الـيت كـان األصـل 

 .أن تتوىل مجعها وتعريقها عليهم
ــا بــني  لــزوم نعقــة القريــب وإعطائــه مــن الزكــاة، فقــالوا علــى أن مــن العلمــاء مــن مل يــر تعارض 

 .بوجوب النعقة لألقارب بشروط خاصة، وم  هذا أجازوا دف  الزكاة إليهم
وهـــذا مـــذهب أيب حنيعـــة وأصـــحابه، فقـــد رأوا أن لـــزوم النعقـــة ال مينـــ  إعطـــاء الزكـــاة، وإمنـــا 

التمليـــك الـــذي هـــو  املـــان  هـــو اتصـــال منـــاف  األمـــالك بـــني املـــؤدي واملـــؤدى إليـــه، فـــال يتحقـــق
وهـذا ال يتحقـق إال بـني اإلنسـان : عندهم ركـن الزكـاة، ويكـون املزكـي كأمنـا دفـ  إىل نعسـه قـالوا

وأوالده، وآابئــه وأمهاتــه، وهلــذا ال جتــوز تــهادة بعضــهم لــبعض خبــالف بقيــة األقــارب؛ فالــدف  
 .(1)بعضهم لبعض إليهم يتحقق به التمليك؛ النقطاع مناف  األمالك بينهم، وهلذا جتوز تهادة

ومـــا ذكـــروه مـــن التعليـــل أبن فيـــه ): مـــن متـــأخري الزيديـــة (الـــروض النضـــري)وقـــال صـــاحب 
ملصـــادمته األحاديـــث الـــيت )إســـقاط مـــا يلزمـــه مـــن النعقـــة املســـتقبلة، فمـــ  كونـــه فاســـد االعتبـــار 

صــرفه للواجــب يف القريــب مل يســقط تــيئ ا : للمــان  أن يقــول( رغبــت يف الصــدقة علــى األقــارب
  .(2)(لزمه؛ ألن نعقة القريب إمنا جتب وقت ا فوقت اقد 

األصــل عــدم املــان ، فمــن زعــم أن القرابــة أو وجــوب النعقــة مانعــان، فعليــه : وقــال الشــوكاين
  .(3)الدليل، وال دليل

                                                 

 (.50 - 4/28)بدائ  الصنائ  : انظر 1))
 (.4/241)الروض النضري ( 2)
 (.2/798)نيل األوطار ( 3)
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 املبحث اخلامس
 آل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 :األحاديث املروية ِف حترمي الصدقة على آل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
أنــه والعضــل بــن : )روى أمحــد ومســلم عــن املطلــب بــن ربيعــة بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب

اي رسـول هللا جئنـاك لتـؤم  ران علـى : مث تكلم أحـدان فقـال: العباس انطلقا إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
س هــذه الصــدقات، فنصــيب منهــا مــا يصــيب النــاس مــن املنععــة، ونــؤدي إليــك مــا يــؤدي النــا

ال : )، ويف لعـظ هلمـا(إن الصدقة ال تنبغـي حملمـد، وال آلل دمحم؛ إمنـا هـي أوسـاخ النـاس: )فقال
 .ذكره يف املنتقى (1)(حتل حملمد وال آلل دمحم

مــن بــين  ويل  رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجــال  : وروى أبــو داود والرتمــذي، وصــححه عــن أيب رافــ  قــال
 .اتبعين نصب منها( يب راف أي أل)خمزوم على الصدقة فقال 

إن موىل القوم مـن أنعسـهم، وإان أهـل : )حى أسأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسألته فقال يل: فقلت
 .(2)(بيت ال حتل لنا الصدقة

 .وكان أبو راف  موىل للنيب ملسو هيلع هللا ىلص
أخـذ : مـن حـديث أيب هريـرة قـال (ابب ما يُذكر يف الصدقة للنيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)وروى البخاري يف 

فقــال  - وكــان طعــال   -احلســن بــن علــي رضــي هللا عنهمــا متــرة مــن متــر الصــدقة فجعلهــا يف فيــه 
ورواه مســلم  ،(3)"أمــا تــعرت إان ال أنكــل الصــدقة": مث قــال. ليطرحهــا ".كــخ كــخ": النــيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .أيض ا

                                                 

 . ــص سبق صخرجيه( 1)
، والرتمذي (7250)، وأبو داود على ترط الشيخني حديث صحيح: وقال خمرجوه، (41794)أمحد رواه  (2)

وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ، ثالثتهم يف الزكاة، (4274)حسن صحيح، والنسائي : ، وقال(251)
 .عن أيب راف ، (7252)

 .عن أيب هريرة، كالمها يف الزكاة، (7028)ومسلم  ،(7287)رواه البخاري : متعق عليه (3)
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إن الصـدقة ال ": ، ويف روايـة معمـر(1)"ل لنا الصدقةإان ال حت": يف رواية مسلم: قال احلافظ
كنـُت : قـال. ، وكذا عند أمحد والطحاوي مـن حـديث احلسـن بـن علـي نعسـه(2)"حتل آلل دمحم

، فأخــذها  مــ  النــيب ملسو هيلع هللا ىلص فمــر علــى جــرين مــن متــر الصــدقة، فأخــذت منــه متــرة، فألقيتهــا يف يف   
 .(3)وإسناده قوي "ل لنا الصدقةإان آل دمحم ال حت": بلعاهبا فقال

ومجلة األحاديث املذكورة تدل علـى أن الصـدقة ال حتـل للنـيب ملسو هيلع هللا ىلص وال آللـه، ولكـن مـن هـم 
 آل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؟ وما نوع الصدقة اليت ال حتل هلم؟

 .قاميف ذلك خالف كثري نذكره فيما يلي، مث نعقب عليه مبا نرى رجحانه يف هذا امل
 من هم آل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؟

 :اختالف العقهاء يف املراد ابآلل هنا (4)(النيل)والشوكاين يف  (العتح)ذكر احلافظ يف 
إهنـم بنــو هاتـم وبنــو املطلــب، واسـتدل الشــافعي علــى : فقـال الشــافعي ومجاعـة مــن العلمــاء

ا مـن ذلك أبن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أتـرك بـين املطلـب مـ  بـين  هاتـم يف سـهم ذوي القـرىب، ومل يعـط أحـد 
عمــا ُحرمــوه مــن الصــدقة، كمــا أخــرج  قبائــل قــريش غــريهم، وتلــك العطيــة عــوض عوضــوه بــدال  

مشــيُت أان وعثمــان بــن ععــان إىل النــيب صــلى هللا : البخــاري مــن حــديث جبــري بــن مطعــم قــال
 وتركتنــا وحنــن وهــم مبنزلــة اي رســول هللا، أعطيــَت بــين املطلــب مــن مُخــس خيــرب: عليــه وســلم فقلنــا

 .(5)"إمنا بنو املطلب وبنو هاتم تيء واحد": فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص! واحدة
 .وأجيب عن ذلك أبنه إمنا أعطاهم ذلك ملواالهتم، ال عوض ا عن الصدقة

                                                 

 .عن أيب هريرة ،(7028)رواه مسلم يف الزكاة  (1)
عن ، (2820)الزكاة الرزاق يف إسناده صحيح على ترط الشيخني، وعبد : وقال خمرجوه، (1159)أمحد رواه  (2)

 .أيب هريرة
وقال ، (4/19)والطرباين ، (825)الرقائق ان يف ابن حبإسناده صحيح، و : وقال خمرجوه ،(7145)أمحد رواه  (3)

 .عن احلسن بن علي ،اين يف الكبري، ورجال أمحد ثقاترواه أمحد، وأبو يعلى، والطرب (: 2295)اجملم  اهليثمي يف 
 (.792 - 2/794)، ونيل األوطار 1/441: انظر فتح الباري 4))
 .، عن جبري بن مطعم(4819)راج ، وأبو داود يف اخل(1720)رواه البخاري يف فرض اخلمس  (5)
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. وعـن أمحـد يف بـين املطلـب روايتـان. هم بنو هاتم فقط: وقال أبو حنيعة ومالك واهلادوية
 .كذا يف العتح. بنو غالب بن فهر: عن غريهو 

آل علــي وآل عقيــل وآل جععــر وآل العبــاس وآل احلــرث، ومل يــدخل يف : واملــراد ببــين هاتــم
ذلـــك آل أيب هلـــب؛ ملـــا قيـــل مـــن أنـــه مل يســـلم أحـــد مـــنهم يف حياتـــه ملسو هيلع هللا ىلص، ويـــرده مـــا يف جـــام  

العــتح، وُســر  ملسو هيلع هللا ىلص إبســالمهما، ودعــا هلمــا،  أنــه أســلم عتبــة ومعتــب ابنــا أيب هلــب عــام: األصــول
 .وتهدا معه حنين ا والطائف، وهلما عقب عند أهل النسب

وكــذا قــال . ال نعلــم خالف ــا يف أن بــين هاتــم ال حتــل هلــم الصــدقة املعروضــة: قــال ابــن قدامــة
 .سالنأبو طالب من أهل البيت، حكي ذلك عنه يف البحر، وكذا حكي اإلمجاع ابن ر 

. جتـوز هلـم إذا ُحر مـوا سـهم ذوي القـرىب: وقد نقل الطربي اجلـواز عـن أيب حنيعـة، وقيـل عنـه
 .حكاه الطحاوي

 .ونقله بعض املالكية عن األهبري منهم
 .وهو وجه لبعض الشافعية: قال يف العتح

أهنــا حتــل مــن بعضــهم لــبعض ال مــن غــريهم، وحكــاه يف : وحكــي فيــه أيض ــا عــن أيب يوســف
وحكــاه يف الشــعاء عــن ابــين اهلــادي . ن زيــد بــن علــي واملرتضــى وأيب العبــاس اإلماميــةالبحــر عــ

 .والقاسم العياين
اجلواز، املن ، جواز التطـوع دون : وعند املالكية يف ذلك أربعة أقوال مشهورة: وقال احلافظ
 .العرض، عكسه

إهنا : ي ، وقد قيلواألحاديث الدالة على التحرمي على العموم ترد على اجلم: قال الشوكاين
قُ   ْل الا أاْس   أاُلُكْم عالاْي   ِه أاْج   ر ا ِإالَّ اْلما   وادَّةا ِف : ويؤيـــد ذلـــك قولـــه تعـــاىل. متـــواترة تـــواتر ا معنـــواي  

ولــو أحلهــا . [92: ص] قُ  ْل ما  ا أاْس  أاُلُكْم عالاْي  ِه ِم  ْن أاْج  رٍ : وقولــه. [41: الشــورى] اْلُق  ْرَبا 
 .آلله أوتك أن يطعنوا فيه
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يِهْم ِِباا: ه تعاىلولقول ُرُهْم واتُ زاكِ  قاة  ُتطاهِ  ، وثبت عنـه [701: التوبة] ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صادا
 (1)"أن الصدقة أوساخ الناس": ملسو هيلع هللا ىلص

وأمــا مــا اســتدل بــه القــائلون حبلهــا للهــامشي مــن اهلــامشي مــن حــديث العبــاس الــذي أخرجــه 
أن العبـاس بـن )ثني من علوم احلديث إبسناده كله من بـين هاتـم احلاكم يف النوع الساب  والثال

اي رســـول هللا، إنـــك حرمـــت علينـــا صـــدقات النـــاس، هـــل حتـــل لنـــا : قلـــت: عبـــد املطلـــب قـــال
 .فهذا احلديث قد اهتم به بعض رواته(. نعم: صدقات بعضنا لبعض؟ قال

ء يف كتــــب عمــــا نقلــــه اإلمامــــان ابــــن حجــــر والشــــوكاين، نــــذكر هنــــا بعــــض مــــا جــــا وفضــــال  
 .املذاهب األربعة لتمام العائدة

ال أبس بصــــرف الكــــل : وعــــن اإلمــــام أيب حنيعــــة: يف فقــــه احلنعيــــة قــــال (جممــــ  األهنــــر)يف 
 .إليهم( العرض والتطوع)

 .جواز دف  الزكاة إليهم: وعنه
وابجلـــواز أنخـــذ؛ ألن احلرمـــة خمصوصـــة : وعـــن اإلمـــام روايتـــان، قـــال دمحم: ويف اآلاثر حملمـــد

 .عليه الصالة والسالمبزمانه 
 .وعن اإلمام جواز دف  اهلامشي زكاته ملثله: ويف در املنتقى

 . (2)وبه أنخذ وأقره القهستاين وغريه: قال الطحاوي. اجلواز يف زماننا مطلق ا: وعنه
، وإليــه (3)أنــه جيــوز لبــين هاتــم األخــذ مــن زكــاة اهلــامشيني: ورجــح تــيخ اإلســالم ابــن تيميــة

 .(1)ذهب اجلععرية

                                                 

يؤخذ من هذا جواز التطوع دون العرض، وهو قول أكثر احلنعية، : قال احلافظ. احلديث سبق صخرجيه صـ (1)
إن الواجب ال يلحق : فقالوا - جواز العرض دون التطوع -وأما عكسه . واملصحح عند الشافعية واحلنابلة

أن موجب املن  رف  يد األدىن على : بني بين هاتم وغريهم ووجه التعرقة. أبخذه ذلة، خبالف التطوع
  (.3/886)العتح  .األعلى، فأما األعلى على مثله فال

 .442جمم  األهنر، وهبامشه در املنتقى صـ: انظر 2))
 (4/751)مطالب أويل النهى ( 3)
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علـى  -وأتد املذاهب يف ذلك هو مذهب الزيديـة الـذين مل جيـوزوا الزكـاة مـن اهلـامشي ملثلـه 
فــإن كــان تنــاول : قــالوا. وجعلــوا أكــل امليتــة للهــامشي مقــد م ا علــى أخــذ الزكــاة -املعتمــد عنــدهم 

وهذا كله يف املضـطر . امليتة يضره أخذ من الزكاة على سبيل االستقراض، ويرد ذلك مى أمكنه
 .(2)لذي خشي التلف واهلالك من اجلوع أو العطش أو العري وحنوها

 ما احلكم إذا حرموا من الغنائم والفيء؟
مـا احلكـم إذا خـال بيـت املـال مـن الغنيمـة والعـيء أو اسـتوىل : ويعرض هنا سؤال مهـم وهـو

مــا حمــل عــدم إعطــاء بــين هاتــم إذا أعطــوا : عليــه مــن ال يعطــيهم منــه تــيئ ا؟ قــال بعــض املالكيــة
وإعطــاؤهم أفضــل مــن . يســتحقونه مــن بيــت املــال، فــإن مل يعطــوه وأضــر هبــم العقــر أعطــوا منهــا

 .إعطاء غريهم
. وقيد بعضهم جواز هذا اإلعطاء حبال الضرورة، وهي احلـال الـيت يبـاح هلـم فيهـا أكـل امليتـة

 .ومعِن هذا التعبري أن التحرمي ابق، وإمنا جاز للضرورة كسائر احملرمات
قـــد ضـــعف القـــني يف هـــذه األعصـــار املتـــأخرة، فإعطـــاء الزكـــاة هلـــم أســـهل مـــن : وقـــال غـــريه

  .(3)تعاطيهم خدمة الذمي والكافر والعاجر
 :وقد نقلنا آنع ا بعض ما جاء عن احلنعية
إن ُمنعـوا حقهـم مـن اخلمـس جـاز الـدف  إلـيهم؛ : وقال أبو سعيد اإلصطخري من الشافعية

 .مخس اخلمس، فإذا منعوا اخلمس وجب أن يدف  إليهمألهنم إمنا ُحرموا الزكاة حلقهم يف 
  .(4)أن دمحم بن حيىي صاحب الغزايل كان يعيت هبذا: وذكر النووي عن الرافعي

وكذا رجح ابن تيمية والقاضي يعقوب مـن احلنابلـة جـواز أخـذهم مـن زكـاة النـاس إذا منعـوا 
  .(1)من مخس الغنائم والعيء، ألنه حمل حاجة وضرورة

                                                 

ز هلم مثل زكاة التجارة، وما عدا أن الزكاة املستحبة من سائر الناس جتو : 85ـوفيه ص( 8/82)فقه اإلمام جععر ( 1)
 .احلنطة والشعري والتمر والزبيب من الزروع والثمار

 (.541 - 7/540)ترح األزهار وحواتيه ( 2)
 (.7/727)وفتح العلي املالك (. 7/414)حاتية الصاوي ( 3)
 (.449 - 2/441)اجملموع ( 4)
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  .(2)اإلمامية اجلععرية أيض ا وهو مذهب
وحدهم أو مـ  بـين املطلـب علـى اخلـالف )ومل يوافق اجلمهور على إعطاء الزكاة لبين هاتم 

مســتدلني أبن الزكــاة إمنــا ُحر  مــت علــيهم لشــرفهم برســول هللا صــلى . وإن ُمنعــوا اخلمــس( الســابق
  .(3)هللا عليه وسلم وهذا املعِن ال يزول مبن  اخلمس

 :رجيحمناقشة وت
والذي أراه أن القول إبعطاء الزكاة ألقارب املصطعي ملسو هيلع هللا ىلص يف زماننا أرجـح وأقـوى؛ حلرمـاهنم 
من مخس الغنائم والعيء، الذي كان يعطى منه لذوي القرىب يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص تعويض ا مـن هللا 

 .هلم عما ُحر  م عليهم من الصدقة
وااْعلاُم  وا أاَّنَّا  ا غاِنْم  ُتْم ِم  ْن شا  ْيٍء فا  أانَّ ّلِلَِّ : املــذكور يف قولــه تعــاىل وســهم ذوي القــرىب هــو

تا  اماى وااْلماسا  اِكِي واابْ  ِن السَّ  ِبيلِ  وقولــه . [27: األنعــال] ُُخُسا  ُه واِللرَُّس  وِل والِ  ِذي اْلُق  ْرَبا وااْلي ا
ُ عالا  ى راُس  وِلِه ِم  ْن أاْه  ِل الْ : تعــاىل تا  اماى ما  ا أافا  اءا اّللَّ ُق  راى فاِللَّ  ِه واِللرَُّس  وِل والِ  ِذي اْلُق  ْرَبا وااْلي ا

 .[1: احلشر] وااْلماسااِكِي وااْبِن السَِّبيِل كاْي الا ياُكونا ُدولاة  ب اْيا اأْلاْغِنيااِء ِمْنُكمْ 
واألوىل أن يكـون ذلـك لـدفعهم عنـه . والقول أبن الزكاة ُحرمـت علـيهم لشـرفهم لـيس بقـوي

وهــذا يعضــد قــول الشــافعي يف ضــم بــين . ، حــى اتــرتك يف ذلــك مســلمهم وكــافرهمونصــرهتم لــه
ـْعب ووقعـوا يف  املطلب إىل بين هاتم، فإهنم مجيع ا صـربوا معـه علـى األذى واجلـوع، ودخلـوا الش 

لســـبب مـــن  -وهـــو ســـهم ذي القـــرىب  -وإذا ســـقط العـــوض . وجـــه قـــريش ومقـــاطعتهم الظاملـــة
ســتبداد احلكــام مبــا فيــه، وجــب أال حُيرمــوا مــن الزكــاة، وإال األســباب، كخلــو بيــت املــال، أو ال
 .انقلبت املزية اليت هلم ضرر ا عليهم

 وإذا كـــان كثـــري مـــن العلمـــاء قـــد ذهبـــوا إىل ســـقوط ســـهم ذوي القـــرىب بعـــد مـــوت الرســـول،
  .(1)أو صرفه يف السالح واجلهاد وصريورته لقرابة اخلليعة بعده،

                                                 

 (.4/751)مطالب أويل النهى ( 1)
 .(4/85)فقه اإلمام جععر ( 2)
 (.2/441)اجملموع  3))
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وممــــا يقــــوي هــــذا الــــرأي أن مجلــــة . ملعــــوض، وهــــو الزكــــاةفينبغــــي أن يكــــون قــــوهلم إبابحــــة ا
األحاديــث الــيت اســتدل هبــا مجهــور العلمــاء علــى حتــرمي الزكــاة علــى بــين هاتــم إىل يــوم القيامــة، 

بــل جعلــوا مــواليهم وعتقــاءهم مبنــزلتهم يف احلكــم، ليســت . وأضــاف بعضــهم إلــيهم بــين املطلــب
 .صرحية الداللة على هذا احلكم

نظــر يف هــذه األحاديــث نظــرة جمــردة مــن العصــبية والتقليــد والتــأثر بشــهرة واحلــق أن الــذي ي
 .احلكم وجاللة القائلني به، يتبني له غري ما ذهبوا إليه

فــإن فتيــني مــن بــين هاتــم أرادا أن يوليهمــا النــيب صــلى : فأمــا حــديث املطلــب بــن ربيعــة (أ)
املنععـة، فـأراد النـيب صـلى  هللا عليه وسلم علـى الصـدقات، فيصـيبا منهـا كمـا يصـيب النـاس مـن

هللا عليـــه وســـلم أن يســـد عليهمـــا هـــذا البـــاب، وأن جيعـــل مـــن آل بيتـــه وأقاربـــه قـــدوة للنـــاس يف 
وقــد قــال هلــم يــوم فــتح مكــة، وقــد طلبــوا مــن الســدانة . البــذل والتضــحية ال يف الغــنم واالنتعــاع

لـــيكم مـــا تـــرزءون ال مـــا إمنـــا أو : )والســـقاية، فأعطـــاهم الســـقاية ملـــا فيهـــا مـــن ُغـــرم وكلعـــة، وقـــال
  .(2)(ترزؤون

وهـذا إمنـا يـدل علـى كراهـة التنزيـه والتنعـري ( إن الصـدقة ال تنبغـي آلل دمحم: )ولعظ البخـاري
وهلـذا أىب عبـادة . من مقاربة هذا العمل الـذي هـو مظنـة ألخـذ مـا ال حيـل كمـا فعـل ابـن اللتبيـة

 .ها من خطر التعرض ملا ال جيوزبن الصامت وغريه أن يقبلوا الوالية على الصدقات ملا في
وهـــذه الواليـــة مبناهـــا علـــى التشـــديد؛ ألهنـــا متعلقـــة مبـــال عـــام هـــو ملـــك للجماعـــة، وحـــق 
للمحتــاج مــن املســلمني أو مــن حيتــاج إليــه املســلمون، فــأي زايدة أيخــذها العامــل عمــا يســتحق 

 .طلملال اجلماعة ابلبا تُعد مزامحة للعقراء واحملتاجني يف خالص حقهم، وأكال  
                                                 

عن احلسن بن دمحم  ،(واعلموا أمنا غنمتم) :روى أبو عبيد وأبو يوسف يف اخلراج وابن جرير يف تعسري آية األنعال 1))
اختلف الناس يف هذين السهمني بعد وفاة : فقال -وقد سئل عن سهم الرسول وسهم ذي القرىب  -بن احلنعية 

سهم النيب : وقال قائلون. لقرابة اخلليعة: سهم القرابة لقرابة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقال قائلون: قال قائلونرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف
فكاان على : فأمج  رأيهم على أن جيعلوا هذين السهمني يف اخليل والعدة يف سبيل هللا قال: قال. ملسو هيلع هللا ىلص للخليعة بعده

. طب  احلليب ،(187 - 7/180)بداية اجملتهد : وانظر أيض ا 114األموال صـ: نظرا. )ذلك خالفة أيب بكر وعمر
 .(املرج  نعسه -األموال )بل إن على بن أىب طالب ملا استخلف سلك به سبيل أىب بكر وعمر 

عظ بل( 1/240)بتحقيق دمحم حميي الدين عبد احلميد، وذكره اهليثمي يف جمم  الزوائد ( 2/14)سرية ابن هشام ( 2)
 .رواه أبو يعلى وهو مرسل: وقال ".أعطيكم ما هو خري لكم من ذلك ما ترزؤكم وال ترزؤهنا"
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وم  ورود هذا احلديث فإن كثري ا مـن العلمـاء يف املـذاهب املتبوعـة أجـازوا أن يكـون العامـل 
وحـديث أيب رافـ  يؤكـد هـذا املعـِن،  (العـاملني عليهـا)من بـين هاتـم كمـا ذكـران ذلـك يف سـهم 

ولكـن لـدف  ويبني أن إبعاد آل بيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأقاربه عن تئون الصدقة ليس لشرف النسـب، 
التهمــة، وقطــ  ألســنة املعــرتين، ووضــ  األســوة احلســنة، وتربيــة اآلل ومــواليهم أن يوطنــوا أنعســهم 

 .ولو كان املن  للشرف ما دخل املوايل يف املن . على حتمل املغارم، ال الطم  يف املغامن
أنكــــــل  أمــــــا تــــــعرت إان ال": وأمــــــا حــــــديث احلســــــن بــــــن علــــــي وقــــــول الرســــــول ملسو هيلع هللا ىلص (ب)

، فالذي يبدو يل أن النيب صلى هللا عليـه (2)"ال حتل لنا الصدقة": ، ويف رواية مسلم(1)"الصدقة
فـإن اجتمـاع الصـدقات عنـده ال حيلهـا لـه وال ألهـل . وسلم بوصعه إمام اجلماعة ورئـيس الدولـة

ــــا ومــــن هنــــا روي أن عمــــر تــــرب مــــن لــــنب الصــــدقة خطــــأ . بيتــــه، ألهنــــا ملــــك املســــلمني مجيع 
 .(3)أهفتقي

  .(4)وال حتل لإلمام، كالرسول، ولتقيؤ عمر لنب الصدقة: (البحر)وهلذا قال يف 
وإذا غضضنا الطرف عن هذه األسباب واملالبسات اليت وردت فيها هذه األحاديـث  (ج)

؟ هل تدل حتم ا على ذرية بين هاتم (آل دمحم)ونظران إىل جمرد ألعاظها، فماذا تدل عليه كلمة 
 ين املطلب إىل يوم القيامة؟وحدهم أو م  ب

لــــيس هنــــاك دليــــل حاســــم علــــى ذلــــك؛ فــــآل دمحم هنــــا كــــآل إبــــراهيم، وآل عمــــران يف اآليــــة 
: آل عمـران] ِإنَّ اّللَّا اْصطافاى آداما وانُوح ا واآلا ِإبْ رااِهيما واآلا ِعْمراانا عالاى اْلعا الاِميا : الكرمية
ـــــا. [11 ـــــل وإســـــحاق ويعقـــــوب : إبـــــراهيم مـــــرمي وابنهـــــا عيســـــى، وآل: فـــــآل عمـــــران هن إمساعي

واِم    ْن واألســــباط، ولــــيس املــــراد ذريتــــه إىل يــــوم القيامــــة فقــــد قــــال تعــــاىل يف إبــــراهيم وإســــحاق 
ْفِس  ِه ُمبِ  ي   ومــن ذريــة إبــراهيم خمربــة العــامل مــن . [771: الصــافات] ُذر ِيَِّتِهما  ا َُمِْس  ن  واظا  امل  لِن ا

 .اليهود

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه 1))
 .صـ سبق صخرجيه( 2)
 .ت األعظمي( 842) رواه مالك يف الزكاة( 3)
 (.4/792)البحر الزخار ( 4)
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 واأاْغراقْ نا   ا آلا ِفْرعا   ْونا . [9: القصـــص] قاطا   ُه آُل ِفْرعا   ْونا فااْلت ا : ومثـــل هـــذا قولـــه تعـــاىل
 .[25: غافر] واحااقا ِِبِل ِفْرعاْونا ُسوُء اْلعاذاابِ . [50: البقرة]

فهل يعهم من آل فرعون إال هـو وحـده أو مـ  أهـل بيتـه وألصـق النـاس بـه وأخصـهم؟ وهنـا 
اجه وأوالده وأسـباطه وأقـرب النـاس إليـه، وهـذا ينبغي أن يقصر على أهل بيته من أزو  (آل دمحم)

وأخـذ بـه صـاحبه دمحم : حكم خاص هبم حال حياته ملسو هيلع هللا ىلص، كما جاء ذلك عن اإلمام أيب حنيعة
 .بن احلسن

ووجهـه أهنـا ُحر  مـت لـدف  التهمـة : أنه أحد أقوال مالك (البحر الزخار)وكما ذكر صاحب 
  .(1)وقد زالت بوفاته ملسو هيلع هللا ىلص

: ص] ُقْل ماا أاْسأاُلُكْم عالاْيِه ِمْن أاْج رٍ : وهبذا يسقط ما استدل به الشوكاين من مثل قوله
وأمـــا بعـــد . فـــإن هـــذا إمنـــا يكـــون يف حياتـــه ملسو هيلع هللا ىلص. ولـــو أحلهـــا هلـــم ألوتـــك أن يطعنـــوا فيـــه [92

 .وترد على فقرائهموفاته، فهم كغريهم من املسلمني، تؤخذ الزكاة من أغنيائهم، 
 :وإمنا قلنا هذا ألمرين

أن الشـــرع اإلســـالمي يف مجلـــة أحكامـــه مل مييـــز أقـــارب النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص علـــى غـــريهم مـــن  :األول
الناس، بل أعلن أن الناس سواسية كأسنان املشط؛ هـم كـذلك يف احلقـوق والواجبـات، واملغـارم 

لـــو ســـرقت فاطمـــة بنـــت دمحم لقطعـــت  ،مي هللااو " :وقـــد قـــال عليـــه الصـــالة والســـالم. والعقـــوابت
 .(3)"من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه": ، وقال ملسو هيلع هللا ىلص(2)"يدها

وهــو األهــم أن الزكــاة يف اإلســالم فريضــة الزمــة، وحــق معلــوم، وضــريبة مقــررة، يتــوىل : الث  اين
ومـا دام اآلخـذ أيخـذها . اإلمام أخذها وصـرفها ملـن يسـتحقها، فـال من ـة فيهـا ألحـد علـى أحـد

 .حبقها، فال جناح عليه
والعجيـــب أن بعـــض العقهـــاء بـــل أكثـــرهم حـــرم الزكـــاة املعروضـــة علـــى اهلـــامشيني وأابح هلـــم 

 .صدقات التطوع م  أن املنة فيها أظهر
                                                 

 (.4/792)البحر ( 1)
 .عن عائشة، (7299)يف احلدود ، ومسلم (1215) األنبياء رواه البخاري يف أحاديث: متعق عليه (2)
 . عن أيب هريرة، (1221)، وأبو داود يف العلم (4288)رواه مسلم يف الذكر  (3)
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وهــذا مــا . لكانــت صــدقة النعــل. ولــو صــح حتــرمي الصــدقة علــى آل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إىل يــوم القيامــة
 .خبالف التطوع. احلافظ عن بعض العقهاء واستدلوا له أبن الواجب ال يلحق آخذه ذلة نقله

وقد تبني لنا مما سبق أن ال إمجاع يف املسـألة، حـى ال يُـتهم مـن أجـاز هلـم الزكـاة خبـرق هـذا 
 .السور املني 

عية وقد رأينا أن اجلواز منقول عن أيب حنيعة، واختيار صاحبه دمحم، وهـو وجـه لـبعض الشـاف
 .وقول عند املالكية

من ذلك ما ذكـره يف . على أن يف بعض الرواايت املنقولة ما يساعد القائلني ابجلواز املطلق
 .(1)أنه ملسو هيلع هللا ىلص تصدق على أرامل بين املطلب، ورده صاحب البحر أبهنا صدقة نعل (البحر)

ىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف إبـل أعطاهـا بعثين أيب إ: كما أن أاب داود روى يف سننه عن ابن عباس قال
  .(2)"آي ببدهلا"ويف رواية . إايه من الصدقة

 :وقد أجاب النووي عن هذا احلديث من وجهني 
ا مبا ذكرانه: أحدمها  .أن يكون قبل حترمي الصدقة على بين هاتم مث صار منسوخ 
اه إايهـا مـن الصـدقة، وقـد جـاء أن يكون قد اقرتض من العباس للعقراء إبـال ، مث أوفـ: الثاين

 .(3)وهللا تعاىل أعلم. وهبذا الثاين أجاب اخلطايب. يف رواية أخرى ما يدل على هذا

 .وال تك أن األوىل األخذ بظاهر احلديث دون ارتكاب التأويالت أو القول ابلنسخ
ويلوح يل أن اإلمام البخـاري مل يثبـت عنـده يف هـذا احلكـم حـديث صـحيح السـند، صـريح 

تــدل  (مــا يــذكر): فعبــارة (ابب مــا يُــذكر يف الصــدقة للنــيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)وهلــذا عنــون لــه بقولــه . لداللــةا
 .على التضعيف والشك

                                                 

 (.4/792)البحر ( 1)
أللباين يف صحيح أيب وصححه ا ،(7127)الصالة  يف، والنسائي يف الكربى (7251)رواه أبو داود يف الزكاة ( 2)

 .باسعن ابن ع ،(7259)داود 
 (.2/441)اجملموع ( 3)
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فإذا نظران إىل حكمة التشري  وجدانها ظاهرة يف حترميها عليـه وعلـى . وهذا من جهة النقل
 نعســه وآلــه عــن أخــذ الصــدقات، ليضــرب للمســلمني مــثال   فإنــه ملسو هيلع هللا ىلص أراد أن ينــزه. آلــه يف حياتــه

: عالي ا يف التعود على التععف، ال على األخـذ، ويكـون ذلـك تطبيق ـا للمبـدأ الرفيـ  الـذي أعلنـه
فإن إعطاء املال من غري مبادلة عني أو نع  فيه نوع من . (1)(اليد العليا خري من اليد السعلى)

قــد ال تظهــر هــذه املنــة ابلنظــر لعامــة النــاس الــذين يتــوىل املنــة والعضــل للمعطــي علــى اآلخــذ، و 
أمــا اإلمــام نعســه الــذي يباتــر القــبض مــن . اإلمــام القــبض عــنهم مــن األغنيــاء، مث الصــرف هلــم

 .املؤمنني للصدقات، فأوىل به أال حيم  ل عنقه هذه املنة؛ وأهل بيته مبنزلته يف ذلك
أنـــه إن أخـــذها لنعســـه ): الـــدهلوي، وهـــو ه عليـــه عالمـــة اهلنـــدويف هـــذا احلكـــم ســـر آخـــر نب ـــ

وجــو ز أخــذها خلاصــته، والــذين يكــون نععهــم مبنزلــة نععــه، كــان مظنــة أن يظــن الظــانون ويقــول 
القــائلون يف حقــه مــا لــيس حبــق، فــأراد أن يســد هــذا البــاب ابلكليــة، وجيهــر أبن منافعهــا راجعــة 

تقريب ــا هلــم مــن و  ،، وحــداب علــيهمإلــيهم، وإمنــا تؤخــذ مــن أغنيــائهم وتــرد علــى فقــرائهم، رمحــة هبــم
  .(2)(اخلري، وإنقاذ ا هلم من الشر

 .أما حترمي الزكاة على اآلل إىل يوم القيامة، فال يظهر فيه ما ذكران من السر واحلكمة
والعجب ممن حرموا الزكاة على بين هاتم واملطلب ومل جيـوزوا هلـم أخـذها، ولـو ُمنعـوا مُخـس 

هذا اخلمس، كما يف هـذا الـزمن، أو السـتبداد الـوالة بـه، كمـا يف  اخلُمس؛ يف بيت املال؛ لعدم
كيــف يصــن  العقــراء واحملتــاجون مــن هــؤالء، إذا مل يعطــوا مــن الزكــاة حــى هلــذه   -أزمنــة مضــت 

الضرورة؟ وهل مـن إكـرام آل بيـت النـيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يرتكـوا حـى يهلكـوا جوع ـا، وال يعطـوا مـن مـال 
 حق معلوم؟الزكاة الذي هو 

وهلـــذا أفـــى مجاعـــة مـــن علمـــاء املـــذاهب األربعـــة وغريهـــا جبـــواز أخـــذهم مـــن الزكـــاة إن ُمنعـــوا 
إن إعطـــاءهم يف هـــذه احلالـــة : ، بـــل قـــال بعـــض املالكيـــة(3)اخلمـــس؛ ألنـــه حمـــل حاجـــة وضـــرورة

  .(1)أفضل من إعطاء غريهم

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ( 1)
 ( .4/574)حجة هللا البالغة  2))
 (4/751)ترح غاية املنتهى : انظر( 3)
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 .وهذا هو الصحيح وهللا أعلم

                                                 

 .طب  دار املعارف ،(7/220)حاتية الصاوي على الشرح الصغري ( 1)
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 املبحث السادس
 اخلطأ ِف مصرف الزكاة

 ما احلكم إذا أخطأ املزكي مصرف الزكاة؟
إذا أخطأ املزكي وأعطى زكاته من ليس مصرف ا صحيح ا دون علمه؛ مث تبـني لـه خطـؤه فهـل 

 جيزئه ذلك وتسقط عنه الزكاة؟ أم إن الزكاة ال تزال َديـْن ا يف ذمته، حى يضعها موضعها؟
 :اختلف أنظار العقهاء يف هذه املسألة

 .جيزئه ما دفعه وال يطالب بدف  زكاة أخرى:  بن احلسن وأبو عبيدفقال أبو حنيعة ودمحم
كـان أيب أخـرج داننـري يتصـدق هبـا فوضـعها عنـد رجـل يف املسـجد : فعن معن بن يزيد قـال
لـك مـا : )وهللا ما إايك أردت، فخاصمته إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: فقال. فجئت فأخذهتا فأتيته هبا

 .(1)(ك ما أخذت اي معننويت اي يزيد، ول
يعيـد ( لـك مـا نويـت: )يف قولـه( مـا)واحلديث حيتمل أن تكـون الصـدقة نعـال ، إال أن لعـظ 

 .العموم
ألتصـــدقن : (2)قـــال رجـــل": وهلـــم أيض ـــا يف االحتجـــاج حـــديث أيب هريـــرة أن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص قـــال

: فأصبحوا يتحدثون - يعلم أي وهو ال -فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق . الليلة بصدقة
محـد هللا علـى تلـك احلـال، ألنـه ال حيمـد  -اللهم لـك احلمـد : فقال. تصدق الليلة على سارق

ــــة، فأصــــبحوا . ألتصــــدقن بصــــدقة - علــــى مكــــروه ســــواه ــــد زاني فخــــرج بصــــدقته فوضــــعها يف ي
اللهــــم لــــك احلمــــد، ألتصــــدقن بصــــدقة، فخــــرج : فقــــال. تصــــدق الليلــــة علــــى زانيــــة: يتحــــدثون

فقــال اللهــم لــك . تصــدق الليلــة علــى غــين: فأصــبحوا يتحــدثون. قته فوضــعها يف يــد غــينبصــد
أمـا صـدقتك : فقيـل لـه - أي رأى يف منامـه - فـأي! احلمد على زانية وعلى سارق وعلى غـين

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه 1))
 (.من بين إسرائيل) 2))
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وأمـا . وأمـا الزانيـة فلعلهـا أن تسـتععف هبـا عـن زانهـا. على سارق فلعلـه أن يسـتعف عـن سـرقته
 .(1)" فينعق مما آاته هللا عز وجلالغين فلعله أن يعترب

إن كنـــت مـــن تلـــك األجـــزاء أعطيتـــك طـــ: وألن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص قـــال للرجـــل الـــذي ســـأله الصـــدقة
إن تـئتما أعطيتكمـا منهـا وال حـظ فيهـا لغـين وال ": وأعطى الرجلني اجللدين وقـال ،(2)"حقك

  .(4)(املغين)ما، كما قال يف ولو اعترب حقيقة الغين ما اكتعي بقوهل. (3)"لقوي مكتسب
ويف مقابــل هــؤالء املتســاهلني تشــدد مجاعــة فــذهبوا إىل أنــه ال جيزئــه دفــ  الزكــاة إىل مــن ال 
يستحقها إذا تبني لـه خطـؤه وأن عليـه أن يـدفعها مـرة أخـرى إىل أهلهـا؛ ألنـه دفـ  الواجـب إىل 

 .كديون اآلدميني. من ال يستحقه فلم خيرج من عهدته
 .، وغريها(5)(الروضة)ي أميل إىل التشديد، كما يف ومذهب الشافع

 :إذا أعطى الزكاة من يظنه فقري ا؛ فبان غني ا فعيه روايتان: ومذهب أمحد
  .(6)رواية ابإلجزاء ورواية بعدمه

ا أو كافر ا أو هامشي ا، أو ذا قرابة للمعطي، ممن ال جيوز الدف  إليـه مل  فأما إن ابن اآلخذ عبد 
: روايــة واحــدة؛ ألنــه يتعــذر معرفــة العقــري مــن الغــين دون غــريه كمــا قــال تعــاىل. يــهجيزئــه الــدف  إل

 ِبُ ُهُم اجلْااِهُل أاْغِنيااءا ِمنا الت َّعافُّف  .[411: البقرة] َياْسا
ـــلوا وفر قـــوا بـــني صـــورة وأخـــرى، فأجـــازوا بعضـــها  وبـــني هـــؤالء وأولئـــك جنـــد العقهـــاء مـــن فص 

 .ومنعوا بعض ا

                                                 

 .عن أيب هريرةيف الزكاة،  كالمها،  (7044)، ومسلم (7247)رواه البخاري : متعق عليه (1)
 .صـ سبق صخرجيه 2))
 .صـ سبق صخرجيه 3))
 (.4/221)املغين  4))
 (.1/149)الروضة ( 5)
 (.4/229)املغين ( 6)
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 :فعند احلنفية

ا هلـا، فظهـر أنـه غـين أو ذمـي أو م ن دف  زكاتـه بعـد حتـر واجتهـاد، ملـن ظنـه مصـرف ا صـحيح 
ظهــر أنــه أبــوه أو ابنــه أو امرأتــه أو هــامشي، صــح ت زكاتــه ولــيس عليــه إعادهتــا؛ ألنــه أتــى مبــا يف 

 .وسعه
فـروي عـن أيب حنيعـة أهنـا جتزئـه وال إعـادة؛  -ولـو مسـتأمن ا  -فأما لو ظهر أنه كـافر حـريب 

ــا ألن صــلة . ويف روايــة أخــرى أهنــا ال جتــزئ وهــو قــول أيب يوســف. ألنــه أتــى مبــا يف وســعه أيض 
 .احلريب ال تكون بر ا ترع ا، ولذا مل جيز دف  صدقة التطوع إليه فلم يق  قُربة، فتجب اإلعادة

أبن  -مث ظهـر خطـؤه  -أبن مل خيطـر ببالـه أنـه مصـرف أوال  -ولو دف  بغـري حتـر وال تـك 
مل جيــز وعليــه اإلعــادة؛ ألنــه فــر ط يف بــذل وســعه، فلــو مل يظهــر لــه  -أنــه غــري مصــرف  تبــني لــه

 .تيء فهو على اجلواز
، مل جيز حى يظهر أنه مصـرف،  أما لو حترى فدف  ملن ظنه غري مصرف، أو تك ومل يتحر 

 .فإن ابن صوابه جاز يف الصحيح
  صـنعهم، أو كـان عليـه زيهـم، أو ولو كان املدفوع إليه جالس ا يف صف العقـراء يصـن: قالوا

 .حى لو ظهر غناه مل يُع د. سأله فأعطاه، كانت هذه األسباب مبنزلة التحري
 وهل يسرتد ما أخذ خطأ؟

وأمــا الولـــُد الغـــين فــنعم، وهـــل يطيــب لـــه؟ فيـــه . وأمـــا اهلـــامشي فعيــه روايتـــان. أمــا احلـــريب فــال
 .(1)عطييرد على امل: يتصدق، وقيل: وإذا مل يطب، فقيل. خالف

 :وعند املالكية
فـإن . إذا اجتهد فدف  الزكاة لغري مستحق يف الواق  مثـل غـين وكـافر، مـ  ظنـه أنـه مسـتحق

أمكن ردها أخذها منه إن كانت ابقية، أو أخذ عوضها منه إن فاتت بسـبب منـه كأكـل وبيـ  
 .وهبة، سواء غر ه اآلخذ يف هذه احلالة أم ال

                                                 

 (.12 - 4/11)الدر املختار وحاتيته ( 1)
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فإن كان اآلخذ غر  الداف  وخدعه أبن أظهر لـه العقـر  وأما إذا فاتت بسبب مساوي، نظر،
وإن مل يغره فال تيء على اآلخـذ، . وهو غين، أو اإلسالم وهو كافر، وجب أن يرد عوضها له

وجيــب علــى الــداف  إعــادة الزكــاة مــرة أخــرى، حيــث مل جتزئــه األوىل، إذ مل تصــادف أهلهــا وهــم 
 .أبنعسهم إىل أهل الزكاة وهذا يف حالة دف  األفراد. العقراء املسلمون

أما إذا دف  اإلمام أو انئبه ابجتهاد فتبني أنه أخذها غري مستحق، فتجزئ وال يغـرم اإلمـام 
حـى ذكـر بعضـهم . عوضها للعقراء، ألنه اجتهد ملصلحة املسلمني، واجتهاده حكم ال يتعقب

تنزع من يد مـن دفـ  واعرتض هذا أبن كالم أهل املذهب يعيد أهنا . أهنا جتزئ ولو أمكن ردها
إن أمكــــن، وهــــو ظــــاهر؛ إذ كيــــف تكــــون الزكــــاة بيــــد  -إذا كــــان غــــري مســــتحق  -لــــه احلــــاكم 

 األغنياء، وال تنزع من أيديهم؟
فاإلمام يف هذا كالوصي ومقدم القاضي، حيث اتعقوا على أهنا جتـزئ يف حقهمـا إن تعـذر 

  .(1)الرد دون أن يغرما تيئ ا، وإن أمكن الرد وجب اتعاق ا
 :وعند الزيدية

من أعطى زكاته غري مسـتحق هلـا إمجاع ـا، أو يف مذهبـه الـذي يعتنقـه لزمـه إخـراج زكاتـه مـرة 
والـــذين ال يســـتحقون ابإلمجـــاع هـــم الكعـــار واألصـــول . أخـــرى، وال يعتـــد ابألوىل فليســـت زكـــاة

ـا سـواء دفـ  إ -عليه، فهؤالء إذا دفـ  إلـيهم لزمتـه اإلعـادة ا والعصول والغين غِن  جممع  
 
لـيهم عامل

ابلتحرمي أم جاهال ، وسواء دف  إليهم ظن ا منه أن الكافر مسلم، والولـد والوالـد أجنبيـان، والغـين 
 .فقري، أم مل يظن ذلك، فإنه يعيد بكل حال

وأمـا الــذين هــم خمتلــف فــيهم، فنحــو القرابــة الــذين تلــزم نعقــتهم والغــين غــِن  خمتلع ــا فيــه، فإنــه 
ـــا أبهنـــم القرابـــة، وأن مذهبـــه املنـــ  لزمتـــه  إذا دفـــ  إلـــيهم، ومذهبـــه أنـــه

 
ال جيـــوز، ودفـــ  إلـــيهم عامل

 .اإلعادة كاجملم  عليه
مذهبـــه أو ظن ــا منــه أهنـــم أجانــب أو أن الغـــين  ابلتحــرمي، أو جــاهال   وإن دفــ  إلــيهم جـــاهال  

 .(2)فقري مل تلزمه اإلعادة، ألن اجلاهل يف مسائل اخلالف معذور كالناسي، أو اجملتهد املخطئ

                                                 

 (.504 - 7/507)الشرح الكبري، وحاتية الدسوقي  1))
 (.4/791)البحر  :، وانظر(541، 542)ترح األزهار وحواتيه ( 2)
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أن من حتـرى واجتهـد فأخطـأ ومل يضـ  زكاتـه يف حملهـا، فهـو : والذي أختاره يف هذه الصور
ُ . معــذور، وال يتحمــل تبعــة خطئــه؛ ألنــه بــذل مــا يف وســعه، كمــا قــال احلنعيــة لِ   ُف اّللَّ الا ُيكا

 ولـن يضـي  أجـره علـى هللا كالرجـل الـذي وضـ  صـدقته يف. [492: البقرة] ن اْفس ا ِإالَّ ُوْسعاهاا
 .يد سارق وزانية وغِن

وأمـــــا إذا قص ـــــر يف التحـــــري، ومل يبـــــال مـــــن صـــــرف إليـــــه زكاتـــــه وتبـــــني أنـــــه أخطـــــأ املصـــــرف 
الصــحيح، فعليــه أن يتحمــل تبعــة خطئــه الناتــئ عــن تقصــريه وتعريطــه، ويلزمــه إعــادة الزكــاة مــرة 

ال تــربأ أخـرى، حــى تقــ  موقعهـا، ألنــه حــق ألهلهـا مــن العقــراء واملسـاكني وســائر املســتحقني، و 
 .ذمته إال إبعطائها إليهم، أو إىل انئبهم وهو اإلمام، قدر وسعه

ويف كلتا احلالني جيب على من أخـذها وعلـم أهنـا زكـاة وهـو لـيس ممـن يسـتحقها أن يردهـا، 
وهــذا إذا . أو يــرد عوضــها إن كــان قــد اســتهلكها، وال أيكــل حــق أهلهــا، فيأكــل يف بطنــه انر ا

لــيس مــن أهلهــا، وإال كانــت لــه، كمــا إذا أخــذها ومل يعلــم أهنــا  أتكــد لــه أو غلــب علــى ظنــه أنــه
 .زكاة وتلعت يف يده
وإذا . هلــا، وإن كــره أبــوه ذلــك فلعلــه كــان أهـال   .(1)(لــك مــا أخـذت اي معــن: )وأمـا حــديث

ألنــه أمــني علــى مصــلحة املســتحقني، وعليــه أن . أخطــأ اإلمــام مصــرف الزكــاة فــال ضــمان عليــه
 .انت يف يده، على حنو ما قال املالكيةيسرتدها ممن أخذها إن ك

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه 1))
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 طريقة أداء الزكاة
 :متهيد

وفــيم جتــب مــن األمــوال، . املاضــية وجــوب الزكــاة، وعرفنــا علــى مــن جتــبعرفنــا يف األبــواب 
ملـــن ُتصـــرف الزكـــاة، واألصـــناف املســـتحقني هلـــا، : ومقـــدار مـــا جيـــب يف كـــل منهـــا، كمـــا عرفنـــا
 .واألصناف الذين ال جيوز أن ُتصرف إليهم
قيها أم هل يتوىل املكل ـف أداءهـا بنعسـه إىل مسـتح: وبقي علينا أن نعرف كيعية أداء الزكاة

تتوالها الدولة وويل األمـر؟ وهـل هـذا يف كـل األمـوال أو يف بعضـها دون بعـض؟ ومـا احلكـم إذا 
 ا أو كافر ا؟

 صخلى ويل األمر عن أخذ الزكاة أو طلبها وكان ظامل
وهــــل ُتشــــرتط الني ــــة يف أداء الزكــــاة؟ ومــــا احلكــــم إذا أخــــذها الســــلطان قهــــر ا بــــدون ني  ــــة مــــن 

 األمر أو للمكلف نقل الزكاة مـن بلـد املـال إىل بلـد آخـر؟ ومـا حـدود املكلف؟ وهل جيوز لويل
 ذلك؟

 وهل جيوز دف  القيم يف الزكاة أم جيب إخراج عني املنصوص عليه وال بد؟
وهل جيوز أتخري الزكاة إذا وجبت؟ وما احلكم إذا أخر ها؟ وهل تسقط ابلتأخري، وما حكـم 

وبــة مــن كتمهــا؟ ومــا حكــم التهــرب أو العــرار مــن تعجيلهــا؟ وهــل جيــوز كتمــان الزكــاة؟ ومــا عق
 .الزكاة، واالحتيال إلسقاطها؟ إىل غري ذلك من املباحث املتعلقة أبداء الزكاة وإخراجها

ـل اجلـواب عنهـا يف العصـول التاليـة مـن هـذا البـاب، . كل هذه األسئلة ومـا يتصـل هبـا نعص  
 .الذي عقدانه هلذا الغرض
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 الفصل األول
 لزكاةعالقة الدولة اب

 :مسئولية الدولة عن شئون الزكاة
 لـيس -يف األصـل  -، ولكنـه فارِيضا ة  مِ  نا هللاحـق اثبـت مقـرر  -كما تبني لنـا   -الزكاة 

لألفراد، يؤديه منهم من يرجو هللا والدار اآلخرة، ويدعه من ضـعف يقينـه ابآلخـرة،  موكوال  حق ا 
 .لبه على حب هللاوقل  نصيبه من خشية هللا، وغلب حب املال يف ق

، وإمنــا هــي تنظــيم اجتمــاعي تشــرف عليــه الدولــة، ويتــواله  كــال؛ إهنــا ليســت إحســاان  فــرداي 
جهــاز إداري مــنظم، يقــوم علــى هــذه العريضــة العــذة، جبايــة ممــن جتــب علــيهم، وصــرف ا إىل مــن 

 .جتب هلم
 :داللة القرآن على ذلك
القــــائمني علــــى أمــــر الزكــــاة مجع ــــا ذكــــر هــــؤالء  -تعــــاىل  -أن هللا : وأبــــرز دليــــل علــــى ذلــــك

ها اوتعريق ا، ومساهم  ، وجعـل هلـم سـهم ا يف أمـوال الزكـاة نعسـها، ومل حيـوجهم إىل العااِمليا عالاي ْ
ِإَّنَّا ا : أخذ رواتبهم من ابب آخر، أتمين ا ملعاتهم، وضـماان  حلسـن قيـامهم بعملهـم، قـال تعـاىل

قااُت ِلْلُفقارااِء وااْلماسااِكيِ  هاا وااْلُمؤالَّفاِة قُ ُلوبُ ُهْم واِف الر ِقااِب وااْلغاارِِميا واِف  الصَّدا وااْلعااِمِليا عالاي ْ
ُ عاِليم  حاِكيم   ِبيِل اّللَِّ وااْبِن السَِّبيِل فارِيضاة  ِمنا اّللَِّ وااّللَّ  .[20: التوبة] سا

ول متــأول، أو ولــيس بعــد هــذا الــنص الصــريح يف كتــاب هللا جمــال لــرتخص مــرتخص، أو أت
، ومـن ذا فارِيضا ة  مِ  نا اّللَِّ زعم زاعم، وخاصة بعد أن جعلت اآلية هـذه األصـناف وحتديـدها 

 !الذي جيرؤ على تعطيل فريضة فرضها هللا؟
قاة  : يف نعس السورة اليت ذكر فيها مصارف الزكـاة -تعاىل  -وقال  ُخ ْذ ِم ْن أاْم وااِلِِْم صا دا

ي ُرُهْم واتُ زاكِ  ُمْ ُتطاهِ  تاكا ساكان  ِلا  .[701: التوبة] ِهْم ِِباا واصالِ  عالاْيِهْم ِإنَّ صاالا
وقد ذهب مجهور املسلمني من السلف واخللف إىل أن املراد ابلصدقة يف هذه اآلية الزكـاة،  

 .كما بي نا ذلك يف الباب األول
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ة، وأهنــا تــدل أن مــانعي الزكــاة يف عهــد أيب بكــر تعلقــوا هبــذه اآليــ: وأظهــر دليــل علــى ذلــك
على أن الذي أيخذ الزكاة هو النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأنه يعطيهم بـدهلا الصـالة علـيهم، ومل يـرد علـيهم أحـد 
من الصحابة أبن اآلية يف غري الزكاة الواجبة، وكذلك كان موقـف أئمـة اإلسـالم مـن بعـدهم يف 

قاة  ُخ ْذ ِم : أن اخلطاب يف قولـه تعـاىل: وكل ما قالوه. رد تبهتهم للنـيب صـلى  ْن أاْم وااِلِِْم صا دا
 .هللا عليه وسلم ولكل من يلي أمر املسلمني من بعده، حسبما فص لناه من قبل

 :األحاديث النبوية
 :أما السنة النبوية. هذا ما جاء يف كتاب هللا

 الـيمن أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص حـني بعـث معـاذ ا إىل. فعي حديث ابـن عبـاس يف الصـحيحني وغريمهـا
ـــه أعلمهـــم أن هللا افـــرتض علـــيهم يف أمـــواهلم صـــدقة، تؤخـــذ مـــن أغنيـــائهم، فـــرتد علـــى : )قـــال ل

فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإايك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينهـا وبـني 
 .(1)(هللا حجاب

تؤخــذ مــن : )وتــاهدان مــن هــذا احلــديث هــو قولــه عليــه الســالم يف تلــك الصــدقة املعروضــة
فبـني احلـديث أن الشـأن فيهـا أن أيخـذها آخـذ ويردهـا راد، ال أن ( أغنيائهم فـرتد علـى فقـرائهم

 .ُترتك الختيار من وجبت عليه
اســتدل بــه علــى أن اإلمــام هــو الــذي يتــوىل قــبض ): قــال تــيخ اإلســالم احلــافظ ابــن حجــر

 .(2)(منه قهر ا الزكاة وصرفها، إما بنعسه، وإما بنائبه، فمن امتن  منهم أخذت

 .(3)ونقلها الشوكاين بنصها يف نيل األوطار

وكـانوا يسـمون السـعاة أو . وقد جاءت أحاديث كثرية يف توجيه هؤالء العـاملني علـى الزكـاة
كمـــا . مـــن البـــاب الســـابق (العـــاملني عليهـــا)املصـــدقني وقـــد ذكـــران تـــيئ ا مـــن ذلـــك يف مصـــرف 

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
ابب أخذ : يف ترح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري كتاب الزكاة( 1/41)فتح الباري للحافظ ابن حجر ( 2)

 .الصدقة من األغنياء وترد إىل العقراء حيث كانوا
 .الثانية ،طب  مصطعي احلليب ،(2/742)نيل األوطار ( 3)
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لعــني ابلزكــاة حنــو هــؤالء املصــدقني، ســنذكر جــاءت أحاديــث كثــرية أخــرى يف بيــان واجــب املك
 .أمهها قريب ا

 :الُسنَّة العملية للنِب واخللفاء الراشدين
وهــذا الــذي جــاءت بــه الســنة القوليــة، أكدتــه الســن ة العمليــة والواقــ  التــارخيي الــذي جــرى 

 .واخللعاء الراتدين من بعده. عليه العمل يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
أن رســول هللا  ،عنــد صخــريج مــا ذكــره اإلمــام الرافعــي (التلخــيص)فظ ابــن حجــر يف قــال احلــا

 .هذا مشهور: ملسو هيلع هللا ىلص واخللعاء بعده كانوا يبعثون السعاة ألخذ الزكاة
 .بعث عمر على الصدقة: فعي الصحيحني عن أيب هريرة

  .(1)استعمل: وفيهما عن أيب محيد
 .(للتبيةابن ا)من األزد يقال له  رجال  

 .أنه استعمل ابن السعدي: وفيهما عن عمر
 .أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعث أاب مسعود ساعي ا: وعن أيب داود

 .أنه بعث أاب جهم بن حذيعة مصدق ا: ويف مسند أمحد
 .أنه بعث عقبة بن عامر ساعي ا: وفيه

 .بعث الضحاك بن قيس ساعي ا: وفيه من حديث قرة بن دعموص
 .أنه بعث قيس بن سعد ساعي ا: دركويف املست

وبعـث الوليـد بـن . أنه ملسو هيلع هللا ىلص بعثـه علـى أهـل الصـدقات: وفيه من حديث عبادة بن الصامت
 .عقبة إىل بين املصطلق ساعي ا

وقـــد أخرجـــه . أن أاب بكـــر وعمـــر كـــاان يبعثـــان علـــى الصـــدقة: وروى البيهقـــي عـــن الشـــافعي
 .وال يؤخرون أخذها يف كل عام: لزهري هبذا، وزادالشافعي عن إبراهيم بن سعد عن ا

                                                 

 .على الزكاة أو غريها، أي والي ا على تئوهنا جعله عامال  : استعمله( 1)
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 (1)أنه أخ رها عام الرمادة، مث بعـث مصـدق ا فأخـذ عقـالني: وروى عن عمر: وقال يف القدمي

 .عقالني
أن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص بعـــث املصـــدقني إىل العـــرب يف هـــالل احملـــرم ســـنة : ويف الطبقـــات البـــن ســـعد

سانيده معسر اوهو يف مغازي الواقدي أب. تس 
(2). 

فبعــث عيينــة بــن . وذكــر ابــن ســعد أمســاء هــؤالء املصــدقني وأمســاء القبائــل الــيت بعثــوا إليهــا
صن إىل بين متيم يصدقهم  .ح 

 .كعب بن مالك: ويقال. وبعث بريدة بن احلصيب إىل أسلم وغعار يصدقهم
 .وبعث عباد بن بشر األتهلي إىل ُسليم وُمَزينة

 .ُجهينة وبعث راف  بن مكيث إىل
 .وبعث عمرو بن العاص إىل فزارة

 .وبعث الضحاك بن سعيان الكاليب إىل بين كالب
 .وبعث ُبسر بن سعيان الكعيب إىل بين كعب

 .وبعث ابن اللتيبة األزدي إىل بين ذبيان
 .من سعد ُهَذمي على صدقاهتم وبعث رجال  

خـــــذوا الععـــــو مـــــنهم ويتوقـــــوا كـــــرائم وأمـــــر رســـــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مصـــــدقيه أن أي: قـــــال ابـــــن ســـــعد
 .(3)أمواهلم

وذكـــر ابـــن إســـحاق مجاعـــة آخـــرين بعـــثهم النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل قبائـــل وأقـــاليم أخـــرى مـــن جزيـــرة 
 .العرب

 .فبعث املهاجر بن أيب أمية إىل صنعاء، فخرج عليه الَعنسي  وهو هبا

                                                 

 .يراد به هنا زكاة العام: العقال 1))
 (.8/388)التلخيص : انظر 2))
 .طب  بريوت ،(4/720)طبقات ابن سعد ( 3)
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 .وبعث زايد بن لَب يد إىل حضرموت
 .طي وبين أسد وبعث عدي بن حامت إىل

 .وبعث مالك بن نويرة على صدقات بين حنظلة
فبعـــث الزبرقـــان بـــن بـــدر علـــى انحيـــة، وقـــيس بـــن : وفـــر ق صـــدقات بـــين ســـعد علـــى رجلـــني

 .عاصم على انحية
 .وبعث العالء بن احلضرمي على البحرين

 .(1)وبعث علي ا إىل جنران، ليجم  صدقاهتم، ويقدم عليه جبزيتهم

ريـــة للكتـــاين نقـــل عـــن ابـــن حـــزم يف جوامـــ  الســـري، وعـــن ابـــن إســـحاق ويف الرتاتيـــب اإلدا
والكالعــي يف الســرية، وعــن ابــن حجــر يف اإلصــابة مجلــة مــن أمســاء الصــحابة الــذين اســتعملهم 

 .النيب ملسو هيلع هللا ىلص على والية الصدقات أو كتابتها
 يف الصـدقات الـزبري بـن كـان كاتـب رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: (جوام  السري)قال ابن حزم يف كتابه 

  .(2)العوام، فإن غاب أو اعتذر كتب جهم بن الصلت وحذيعة بن اليمان
أنــه عليــه : أن الطــرباين خــرج: تــرجم يف اإلصــابة لألرقــم بــن أيب األرقــم الزهــري فــذكر): وقــال

: ديوتـرجم فيهـا أيض ـا كافيـة بـن سـب  األسـدي فنقـل عـن الواقـ. السالم استعمله علـى السـعاية
ــــا حلذيعــــة بــــن اليمــــان . أن املصــــطعي عليــــه الســــالم اســــتعمله علــــى صــــدقات قومــــه وتــــرجم أيض 

بعثـــه مصـــدق ا علـــى األزد، وتـــرجم يف اإلصـــابة عليـــه الســـالم  أنـــه: األزدي، فنقـــل عـــن ابـــن ســـعد
اسـتعمله علـى صـدقات هـذيل، عليـه السـالم  ىأيض ا لكهل بـن مالـك اهلـذيل فـذكر أن املصـطع

ــا  خلالــد بــن الربصــاء، فــذكر أن أاب داود والنســائي أخرجــا مــن طريــق معمــر عــن وتــرجم فيهــا أيض 
ق ا، وتـرجم خلالـد بـن سـعيد بـن  الزهري عن عائشة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعث أاب جهم بن حذيعة مصـد 

وتـرجم أيض ـا خلزميـة . اسـتعمله علـى صـدقات مـذحجعليـه السـالم  ىالعاص األموي أن املصـطع
ي فذكر أن ابن قان  روى من طريق سيف بن عمر عن امليسر بن عبـد هللا بـن بن عاصم العكل

                                                 

 (.4/214)زاد املعاد ( 1)
 .189الرتاتيب اإلدارية صـ( 2)



 715 

ـــــه ـــــا وخزميـــــة وفـــــدا علـــــي النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص فـــــوىل خزميـــــة علـــــى األحـــــالف، وكتـــــب ل : عـــــدس أن عدس 
إين بعثتــك ســاعي ا علــى قومــك ": بســمميحرلا نمحرلا هللا ، مــن دمحم رســول هللا خلزميــة بــن عاصــم

ــــا لســــهم بــــن : ذكــــره الرتــــاطي، وقــــال ".ظلمــــوافـــال ُيضــــاموا وال يُ  أمهلـــه أبــــو عمــــر، وتــــرجم أيض 
منجاب التميمي فنقل عن الطربي أنه كان من عمال النيب ملسو هيلع هللا ىلص علـى صـدقات بـين متـيم فمـات 

 أن: وهــو علــى ذلــك، وتــرجم لعكرمــة بــن أيب جهــل، فنقــل عــن الطــربيعليــه الســالم  ىاملصــطع
عمله علــي صــدقات هــوازن عــام وفاتــه، وتــرجم ملالــك بــن نــويرة فــذكر أنــه  اســتعليــه الســالم  النــيب

كان من أرداف امللـوك وأنـه ملسو هيلع هللا ىلص اسـتعمله علـى صـدقات قومـه، وتـرجم ملـتمم بـن نـويرة التميمـي 
عليـه  علـى صـدقات بـين متـيم، ويف ترمجـة مـرداس بـن مالـك الغنـوي أنـهعليـه السـالم  بعثه: فقال

 .هـا (1)(قة قومهواله صدالسالم 
بسـعاته، ومصـد  قيه ليتولـوا هـذه العريضـة  -تقريب ـا  -وهبذا يكون النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد غطى اجلزيرة 

 .من أهلها، ويوزعوها على مستحقيها
ابلنصائح، والتعليمات الالزمـة  -كما ذكران من قبل   -وكان عليه الصالة والسالم يزو دهم 

ــا ابلرفــق هبــم، والتيســري علــيهم دون هتــاون يف حــق هلــم يف معاملــة أرابب ا ألمــوال، ويوصــي دائم 
 .هللا

كما كان حُيذ  ر هؤالء السعاة أتد التحذير من تناول تيء من املال العام بغـري حـق مهمـا 
  .(2)إن ابن اللتبية ملا قدم حاسبه: كما قيل. وكان حياسب بعضهم أحياان  . يكن قليال  

ــة علــى حماســبة العمــال وكــان يف : قــال ابــن القــيم واألمنــاء، فــإن ظهــرت ( الــوالة)هــذا ُحج 
  .(3)خيانتهم عزهلم ووىل أمين ا

وهـــذا كلـــه يـــدلنا بوضـــوح علـــى أن أمـــر الزكـــاة كـــان منـــذ عهـــد النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص مـــن تـــئون الدولـــة 
أن يعــــني لكــــل قــــوم أو قبيلــــة يــــدخلون يف عليــــه الســــالم  وهلــــذا حــــرص الرســــول. واختصاصــــها

                                                 

 .189-182املرج  السباق صـ( 1)
على الصدقة، فجاء ابملال  -من األزد  رجال   -استعمل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابن اللتبية : عن أيب محيد الساعدي قال( 2)

أفال قعدت يف بيت أبيك : "هذا لكم، وهذه هدية أهديت إىل ، فقال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص: فدفعه إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال
 .ـص سبق صخرجيه". !فتنظر أيهدي إليك أم ال؟وأمك، 

 .زاد املعاد، واملرج  السابق( 3)
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ق ا أيخـــذ مـــن أغنيـــائهم الزكـــاة، ويعرقهـــا علـــى مســـتحقيهااإل وكـــذلك خلعـــاؤه مـــن . ســـالم مصـــد 
 .بعده

جيب على اإلمام أن يبعث السعاة ألخذ الصدقة؛ ألن النـيب صـلى هللا ): وهلذا قال العلماء
عليه وسلم واخللعاء من بعده كانوا يبعثون السعاة؛ وألن يف الناس من ميلك املال وال يعـرف مـا 

 .(1)(.. ب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب أن يبعث من أيخذجي
أمــا أرابب األمــوال مــن أفــراد الشــعب، فيجــب علــيهم أن يســاعدوا هــؤالء الســعاة علــى أداء 

هــذا مــا أمــر بــه . مهمــتهم، ويــؤدوا إلــيهم مــا وجــب علــيهم وال يكتمــوهم تــيئ ا مــن أمــوال زكــاهتم
 .حابهرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وما أمر به أص

ـا مـن : عن جرير بن عبد هللا قـال جـاء انس مـن األعـراب إىل رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقـالوا إن   أانس 
 .(2)"أرضوا ُمصد  قيكم" :فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص !أيتوننا فيظلموننا - جباة الصدقة -املصد  قني 

ســيأتيكم ركــب مبغضــون، فــإذا أتــوكم ":  قــالأن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،هنع هللا يضروعــن جــابر بــن عتيــك 
فرحبــوا هبــم، وخلــوا بيــنهم وبــني مــا يبتغــون، فــإن عــدلوا فألنعســهم وإن ظلمــوا فعليهــا، فــإن متــام 

 .(3)"زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم

                                                 

 (.4/470)، والروضة (2/721)اجملموع ( 1)
 .عن جرير بن عبد هللايف الزكاة،  االمهك،  (7598)، وأبو داود (898)رواه مسلم  (2)
األلباين يف  ضععهو  ،يف الزكاةثالثتهم ، (8814)وابن أيب تيبة ، (2/784)والبيهقي  ،(7599)رواه أبو داود  3))

 .، عن جابر بن عتيك(419)ضعيف أيب داود 
ا قط، بل كانت سعاته على غاية من حترى العدل؛  ): قال املناوي يف العيض

 
ال ريب أن املصطعي ملسو هيلع هللا ىلص مل يستعمل ظامل

اكيف ومنهم على  وعمر ومعاذ؟ ومعاذ هللا أن يويل املصطعي ملسو هيلع هللا ىلص
 
سيأتيكم عمايل يطلبون منكم : فاملعِن!  ظامل

مبين  ،"إن ظلموا: "الزكاة، والنعس جمبولة على حب املال، فتبغضوهنم وتزعمون أهنم ظاملون، وليسوا بذلك، فقوله
 .الشرطية، وهي تدل على العرض والتقدير، ال على احلقيقة" إن"ويدل على ذلك لعظ . على هذا الزعم

كيعما أيخذون الزكاة ال متنعوهم وإن ظلموكم، فإن خمالعتهم خمالعة : ملا عم احلكم مجي  األزمنة قال: ظهريوقال امل
 .للسلطان؛ ألهنم مأمورون من جهته، وخمالعة السلطان تؤدي إىل العتنة وثوراهنا

نكتم من : لقوله يف حديث)ورد املناوي هذا القول أبن العلة لو كانت هي املخالعة جاز كتمان املال، لكنه مل جيز، 
أي النيب ملسو هيلع هللا ىلص فإغضاب ظاملهم ( غريه: كذا ولعل الصواب)أما سعادة غريان  ".ال": أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال

 (.7/215)انتهى من فيض القدير . (وإرضاؤه فيما يرومه ابجلور حرام ،واجب
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رســـولك فقـــد برئـــُت  إذا أديـــُت الزكـــاة إىل: قـــال لرســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رجـــال   :هنع هللا يضروعـــن أنـــس 
نعــم إذا أديتهــا إىل رســويل فقــد برئــت منهــا إىل هللا ورســوله، ولــك ": منهــا إىل هللا ورســوله؟ قــال

 .(1)"أجرها، وإمثها على من بد هلا
 :فتاوى الصحابة

يعــين بلغــت  -اجتمــ  عنــدي نعقــة فيهــا صــدقة : وعــن ســهل بــن أيب صــاحل عــن أبيــه قــال
وقــاص، وابــن عمــر، وأاب هريــرة، وأاب ســعيد اخلــدري أن فســألت ســعد بــن أيب  -نصــاب الزكــاة 

أقســـمها، أو أدفعهـــا إىل الســـلطان؟ فـــأمروين مجيع ـــا أن أدفعهـــا إىل الســـلطان، مـــا اختلـــف علـــي  
 .منهم أحد

فــأدف  ( كــان هــذا يف عهــد بــين أميــة)هــذا الســلطان يععــل مــا تــرون : فقلــت هلــم: ويف روايــة
  .(2)رواها اإلمام سعيد بن منصور يف مسنده". هانعم فادفع: فقالوا كلهم! إليهم زكاي؟

ادفعــوا صــدقاتكم إىل مــن واله هللا أمــركم، فمــن بــر : مــا قــالرضــي هللا عنهوعــن ابــن عمــر 
 .(3)فلنعسه، ومن أمث فعليها

قـال  .(4)ادفعوها إلـيهم وإن تـربوا هبـا اخلمـر: وعن قزعة موىل زايد بن أبيه أن ابن عمر قال
  .(5)قي إبسناد صحيح أو حسنروامها البيه: النووي

كيف تصـن  يف صـدقة : وهو على أمواله ابلطائف -وعن املغرية بن تعبة أنه قال ملوىل له 
 مايل؟

 .منها ما أتصدق به ومنها ما أدف  إىل السلطان: قال
                                                 

 ،وصححه، (4/120)التعسري احلاكم يف رجال الشيخني، و رجاله ثقات : وقال خمرجوه، (74182)أمحد رواه  (1)
رواه أمحد، والطرباين يف (: 2114)وقال اهليثمي يف اجملم  ، (9904)والطرباين يف األوسط  ،ووافقه الذهيب

 .عن أنس بن مالك، (17)وضععه األلباين يف مشكلة العقر  ،األوسط، ورجاله رجال الصحيح
 .كما قال النووي يف اجملموع( 2)
 وصححه األلباين يف مشكلة العقر ،يف الزكاةكالمها ،  (2/775)، والبيهقي (70499)رواه ابن أيب تيبة ( 3)

(11.) 
 .(2/775)الزكاة البيهقي يف رواه  (4)
 (.722-2/724)هذه األحاديث واآلاثر كلها ذكرها اإلمام النووي يف اجملموع ( 5)
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 (.أنكر عليه أن يعرقها بنعسه! )وفيم أنت من ذلك؟: قال
 !!لنساءإهنم يشرتون هبا األرض ويتزوجون هبا ا: فقال
 .(1)ادفعها إليهم؛ فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمران أن ندفعها إليهم: فقال

هــذه األحاديــث الصــرحية عــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهــذه العتــاوى احلامســة مــن صــحابته الكــرام، 
الزكـــاة  أن األصــل يف تـــريعة اإلســالم أن تتــوىل احلكومـــة املســلمة أمــر: جتعلنــا نــدرك، بـــل نــوقن

فتجبيها من أرابهبا، وتصرفها على مستحقيها، وأن على األمة أن تعاون أولياء األمر يف ذلـك، 
 .إقرار ا للنظام، وإرساء  لدعائم اإلسالم، وتقوية لبيت مال املسلمني

 :من أسرار هذا التشريع
مـــام إن الشـــأن يف األداين أن تـــوقظ الضـــمائر، وحتـــىي القلـــوب، وتضـــ  أ: ورمبـــا قـــال قائـــل)

أعلـى، مث حتـاول أن تقـودهم بزمـام الشـوق إىل مثوبـة هللا، أو تسـوقهم بسـوط  أبصار الناس مـثال  
اخلشــية مــن عقابــه، اتركــة ألصــحاب الســلطان أن حيــددوا وينظمــوا ويطــالبوا ويعــاقبوا، فهــذا مــن 

 !تأن السلطة السياسية، وليس من مهمة التوجيه الديين
ا يف اإلسـالم، فإنـه عقيـدة أن هذا قد يصح يف أداين أ: واجلواب خرى، ولكـن ال يصـح أبـد 

 .ونظام، وخلق وقانون، وقرآن وسلطان
تــطر منــه للــدين وتــطر آخــر للــدنيا، وليســت احليــاة : لــيس اإلنســان مشــطور ا يف اإلســالم

وإمنـا احليـاة كلهـا واإلنسـان كلـه، والكـون كلـه هلل الواحـد . بعضـها لقيصـر وبعضـها هلل: مقسومة
 .القهار

سالم رسالة تـاملة هاديـة، فجعلـت مـن هـدفها حتريـر العـرد وتكرميـه، وترقيـة اجملتمـ  جاء اإل
أن : وإســــعاده، وتوجيــــه الشــــعوب واحلكومــــات إىل احلــــق واخلــــري، ودعــــوة البشــــرية كلهــــا إىل هللا

 .يعبدوه وال يشركوا به تيئ ا، وال يتخذ بعضهم بعض ا أراباب  من دون هللا

                                                 

 (.12)األلباين يف مشكلة العقر  وضععه ،(2/775) الزكاةرواه البيهقي يف  (1)
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اة فلـــم جُتعـــل مـــن تـــئون العـــرد، بـــل مـــن وظيعـــة احلكومـــة ويف هـــذا اإلطـــار جـــاء نظـــام الزكـــ
اإلســالمية، فوكــل اإلســالم جبايتهــا وتوزيعهــا علــى مســتحقيها إىل الدولــة ال إىل ضــمائر األفــراد 

 :وحدها، وذلك جلملة أسباب ال حيسن بشريعة اإلسالم أن هتملها
زال فــال ضــمان للعقــري إن كثــري ا مــن األفــراد قــد متــوت ضــمائرهم أو يصــيبها الســقم واهلــ :أوال  

 .إذا ترك حقه ملثل هؤالء
يف أخذ العقري حقه من احلكومة ال مـن الشـخص الغـين، حعـظ لكرامتـه وصـيانة ملـاء  :اثنيا  

 .وجهه أن يراق ابلسؤال، ورعاية ملشاعره أن جيرحها املن أو األذى
غين إلعطـاء فقـري إن ترك هذا األمر لألفراد جيعل التوزي  فوضى، فقد ينتبه أكثر من  :اثلث ا

 .واحد، على حني يُغعل عن آخر، فال يعطن له أحد، ورمبا كان أتد فقر ا
إن صرف الزكاة ليس مقصور ا على األفراد من العقراء واملساكني وأبناء السبيل؛ فمن  :رابع ا

اجلهات اليت ُتصرف فيها الزكـاة مصـاحل عامـة للمسـلمني، ال يقـدرها األفـراد، وإمنـا يقـدرها أولـو 
األمر وأهل الشورى يف اجلماعة املسلمة، كإعطاء املؤلعـة قلـوهبم، وإعـداد العـدة والعـدد للجهـاد 

 .يف سبيل هللا، وجتهيز الدعاة لتبليغ رسالة اإلسالم يف العاملني
وال بـد هلـذا السـلطان وتلـك الدولـة مـن . إن اإلسـالم ديـن ودولـة، وقـرآن وسـلطان :خامس ا

وال بـد هلـذا املـال مـن مـوارد، والزكـاة مـورد هـام دائـم . ه مشـروعاهتامال تقيم به نظامها، وتنعذ ب
 .(1)(لبيت املال يف اإلسالم

 :بيت مال الزكاة 
ومــن هنــا نعلــم أن األســاس يف النظــام اإلســالمي أن يكــون للزكــاة ميزانيــة خاصــة، وحصــيلة 

إســـالمية قائمـــة بـــذاهتا، ينعـــق منهـــا علـــى مصـــارفها اخلاصـــة احملـــددة، وهـــي مصـــارف إنســـانية و 
خالصــة، وال ُتضــم إىل ميزانيــة الدولــة العامــة الكبــرية الــيت تتســ  ملشــروعات خمتلعــة، وُتصــرف يف 

 .مصارف تى  

                                                 

 .85 -82من كتباان مشكلة العقر وكيف عاجلها اإلسالم صـ 1))
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ولقــد أتــارت آيــة مصــارف الزكــاة مــن ســورة التوبــة إىل هــذا املبــدأ حــني قــررت أن العــاملني 
عق على إدارهتـا منهـا،  فمعِن هذا أن يكون هلا ميزانية مستقلة، يُن. عليها أيخذون مرتباهتم منها

فقــد جعلــوا . وذلــك مــا فهمــه املســلمون منــذ أقــدم العصــور. كمــا بينــا ذلــك يف مصــارف الزكــاة
ـــا بذاتـــه إذ قســـموا بيـــوت املـــال يف الدولـــة اإلســـالمية إىل أربعـــة أقســـام، . للزكـــاة بيـــت مـــال قائم 
 .فصلها فقهاء احلنعية يف كتبهم

ل زكــاة األنعــام الســائمة، وعشــور األراضــي، بيــت املــال اخلــاص ابلصــدقات، وفيــه مثــ :أوِل  ا
 .وما أيخذه العاتر من جتار املسلمني املارين عليه

 .بيت املال اخلاص حبصيلة اجلزية واخلراج :الثاين
إنـــه لـــيس مـــن الزكـــاة، وال : عنـــد مـــن يقـــول)بيـــت املـــال اخلـــاص ابلغنـــائم، والركـــاز  :الثال   ث

 (.ُيصرف يف مصارفها
ابلضوائ ، وهي األموال اليت ال يُعرف هلـا مالـك، ومنهـا الرتكـات بيت املال اخلاص  :الرابع

ـــه،  الـــيت ال وارث هلـــا، أو هلـــا وارث ال يـــرد عليـــه كأحـــد الـــزوجني، وديـــة املقتـــول الـــذي ال ويل ل
 .(1)واللقطات اليت مل يُعرف هلا صاحب

 :األموال الظاهرة واألموال الباطنة ومن يلي زكاِتا
فالظاهرة هي اليت ميكـن لغـري : ب فيها الزكاة إىل ظاهرة وابطنةقسم العقهاء األموال اليت جت

مالكها معرفتها وإحصاؤها، وتشمل احلاصالت الزراعية من حبوب ومثـار، والثـروة احليوانيـة مـن 
 .إبل وبقر وغنم

واختلعــوا يف زكــاة العطــر، . واألمــوال الباطنــة هــي النقــود ومــا يف حكمهــا، وعــروض التجــارة
 .لظاهرة وبعضهم ابلباطنةفأحلقها بعضهم اب

علـــى أن واليـــة جبايتـــه  -تقريب ـــا  -فقـــد اتعقـــوا  -وهـــو املـــال الظـــاهر  -فأمـــا القســـم األول 
وتعريقـــه علـــى مســـتحقيه لـــوىل األمـــر يف املســـلمني، ولـــيس مـــن تـــأن األفـــراد، وال يُـــرتك لـــذممهم 

 كــان يبعــث رســله وضــمائرهم وتقــديرهم الشخصــي، وهــو الــذي تــواترت الــرواايت أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 (.20-4/58)، والدر املختار وحاتية رد احملتار عليه (28-4/29)، والبدائ  (1/79) املبسوط: انظر( 1)
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وعماله لتحصيل الواجب علـيهم فيـه، وهـو الـذي جُيـرب املسـلمون علـى أدائـه للدولـة، وجُياهـدون 
وهلــذا قــال أبــو بكــر يف تــأن قبائــل العــرب الــيت أبــت أن تــدف  إليــه الزكــاة الــيت كــانوا ، علــى منعــه

 .(1)كانوا يؤدونه لرسـول هللا لقـاتلتهم علـي منعـه  وهللا لو منعوين عقاال   :يدفعوهنا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .وهذا كان يف األموال الظاهرة، وخباصة األنعام

فقــد اتعقــوا علــى أن  -وهــو األمــوال الباطنــة مــن نقــود وعــروض جتــارة  -أمــا القســم الثــاين 
لإلمام أن يتوىل أخذها، ويقـوم بتوزيعهـا علـى أهلهـا؛ ولكـن هـل جيـب عليـه ذلـك؟ وهـل لـه أن 

 رب الناس على دفعها إليه وإىل موظعيه؟ وأن يقاتلهم على ذلك، كما فعل أبو بكر؟جيُ 
 :هذا ما اختلف فيه العقهاء، وفيما يلي أهم أقوال املذاهب يف والية الزكاة

 :رأي احلنفية
ُخ   ْذ ِم   ْن أاْم   وااِلِِْم واليـــة األمـــوال الظـــاهرة إىل اإلمـــام، ال إىل املـــالك، آليـــة : فعنـــد احلنعيـــة

وألن مــا لإلمــام قبضــة . وألن أاب بكــر طــالبهم ابلزكــاة وقــاتلهم عليهــا. [701: التوبــة] قاة  صا  دا 
 .(2)حبكم الوالية، ال جيوز دفعه إىل املوىل  عليه، كما يف ويل اليتيم

وأما األموال الباطنة فهي معوضـة إىل أرابهبـا، وقـد كانـت يف األصـل لإلمـام، مث تـرك أداؤهـا 
كما سـيأي   -، حيث رأي املصلحة يف ذلك، ووافقه الصحابة -هنع هللا يضر -إليهم منذ عهد عثمان 

: وهلـذا قـالوا. فصار أرابب األموال كالوكالء عـن اإلمـام، وإن مل يُبطـل ذلـك حقـه يف أخـذها -
لو علم السلطان من أهل بلدة أهنم ال يؤدون زكاة األموال الباطنة، فإنه يطالبهم هبا، وإال فـال، 

 .(3)مجاعملخالعته اإل
وأموال التجارة يف مواضعها من األموال الباطنة، فإذا كانت منقولة من إقلـيم إىل إقلـيم ومـر  

والعاتــر هــو مــن نصــبه . هبــا التــاجر علــى العاتــر فقــد التحقــت ابلظــاهرة، ووجــب دفعهــا إليــه

                                                 

 .ـص سبق صخرجيه( 1)
 .طب  املنار ،(4/221)املغين : انظر( 2)
 (.4/5)ين حاتية ابن عابد( 3)
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: قـالوا .اإلمام على الطريق للمسافرين ليأخذ الصدقات وغريها من التجار املارين أبمـواهلم عليـه
ا وما ورد من ذم العش ار حممول على اآلخذ ظلم 
(1).  

 :رأي املالكية
تـــدف  الزكـــاة وجـــواب  لإلمـــام العـــدل يف أخـــذها وصـــرفها، وإن كـــان جـــائر ا يف : وقـــال املالكيـــة

ا)غريمهـــا، ســـواء أكانـــت ماتـــية أم حـــراث  أو عين ـــا  فـــإن طلبهـــا العـــدل فـــادعي إخراجهـــا مل ( نقـــد 
 .ُيصدق

 ثل هذا اإلمام واجب أو جائز فقط؟وهل الدف  مل
واعرتضـه الدسـوقي يف حاتـيته أبنـه مكـروه، كمـا . ذكر الدردير يف ترحه الكبري أنه واجـب

 .يف التوضيح وغريه
  .(2)وإمنا الواجب اتعاق ا هو الدف  إىل العدل يف األخذ والصرف ويف غريمها

يســــغ للمالــــك أن يتــــوىل  إذا كــــان اإلمــــام يعــــدل يف األخــــذ والصــــرف، مل): وقــــال القــــرطيب
إن زكــاة النــاض علــى أراببــه، وقــال ابــن : وال غــريه، وقــد قيــل( النقــد)الصــرف بنعســه يف النــاض 

ذلــــك إذا كــــان الصــــرف للعقــــراء واملســــاكني، فــــإن احتــــيج إىل صــــرفها لغريمهــــا مــــن : املاجشــــون
 .(3)(األصناف، فال يعرق عليهم إال اإلمام

 :الشافعيةرأي 
الـذهب والعضـة : ك أن يعـرق زكاتـه بنعسـه يف األمـوال الباطنـة، وهـيللمالـ: وعند الشـافعية

 (.وفيها وجه أهنا من األموال الظاهرة)وعروض التجارة، وزكاة العطر 
وأما األموال الظاهرة والغالت الزراعية واملعادن، فعـي جـواز تعريقهـا بنعسـه قـوالن، أظهرمهـا 

ها إىل اإلمــام إن كــان عــادال ، فــإن كــان ال جيــوز، بــل جيــب صــرف: جيــوز، والقــدمي: وهــو اجلديــد

                                                 

 .24-27صـ املرج  السابق( 1)
 (.502-7/501)ح الكبري حباتية الدسوقي الشر ( 2)
 (.9/711)تعسري القرطيب ( 3)
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جيــب الصــرف إليــه لنعــاذ حكمــه وعــدم : جيــوز وال جيــب، وأصــحهما: جــائر ا فوجهــان، أحــدمها
 .انعزاله

للطاعـة،  ولو طلب اإلمام زكاة األموال الظاهرة وجب التسليم إليه بال خالف، بـذال  : قالوا
أبنعســهم، فــإن مل يطلبهــا اإلمــام ومل أيت  فــإن امتنعــوا قــاتلهم اإلمــام، وإن أجــابوا إىل إخراجهــا

 .الساعي، أخ رها رب املال ما دام يرجو جميء الساعي، فإذا أيس فرق بنعسه
لـــيس للـــوالة نظـــر يف زكاهتـــا، وأرابهبـــا أحـــق هبـــا، فـــإن : وأمـــا األمـــوال الباطنـــة فقـــال املـــاوردي

إمـا : نعسه فهـل لـه أن يقـولبذلوها طوع ا قبلها الوايل، فإن علم اإلمام من رجل أنه ال يؤديها ب
ــــة ابلنــــذور  ــــه وجهــــان جيــــراين يف املطالب ــــدف  إىل  حــــى أفــــر  ق؟ في ــــدف  بنعســــك، وإمــــا أن ت أن ت

 .والكعارات
  .(1)(األصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر): قال النووي

 :رأي احلنابلة
كمــا   -ب ال جيــب دفعهــا إىل اإلمــام، ولكــن لــه أخــذها، وال خيتلــف املــذه: وعنــد احلنابلــة

أو غــري عــادل، وســواء أكانــت  أن دفعهــا إىل اإلمــام جــائز، ســواء أكــان عــادال   -قــال يف املغــين 
ويـــربأ بـــدفعها إليـــه، ســـواء تلعـــت يف يـــد اإلمـــام أو مل تتلـــف، . مـــن األمـــوال الظـــاهرة أو الباطنـــة

ع ا، وألن اإلمام انئب عـنهم تـر . صرفها يف مصارفها أو مل يصرفها، ملا جاء ذلك عن الصحابة
وألن اإلمــام انئــب عــنهم تــرع ا، فــربيء بــدفعها . فــربيء بــدفعها، ملــا جــاء ذلــك عــن الصــحابة

إليه، كويل اليتيم إذا قبضـها لـه، وال خيتلـف املـذهب أيض ـا يف أن صـاحب املـال جيـوز أن يُعرقهـا 
 .بنعسه

طلبهـا أن يعرقهـا املالـك بنعسـه، إذا مل ي: أي  ذلك أحب وأفضـل: وإمنا اخلالف يف املذهب
 اإلمام، أم يدفعها إىل اإلمام العادل ليقوم بصرفها يف حملها؟

                                                 

 (.866-8/869)الروضة ( 1)
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ُيســتحب لإلنســان أن يلــي تعرقــة الزكــاة بنعســه، ليكــون علــى ) :(املغــين)قــال ابــن قدامــة يف 
قـــال اإلمـــام . يقـــني مـــن وصـــوهلا إىل مســـتحقها، ســـواء أكانـــت مـــن األمـــوال الظـــاهرة أو الباطنـــة

 .دفعها إىل السلطان فهو جائزأعجب إىل أن خيرجها، وإن : أمحد
 .يضعها رب املال يف موضعها: وقال احلسن ومكحول وسعيد بن جبري وميمون بن م هران

ال : احلـــف هلـــم واكـــذهبم وال تعطهـــم تـــيئ ا إذا مل يضـــعوها مواضـــعها، وقـــال: وقـــال الثـــوري
 .تعطهم

 .يكونوا كذلكأنه ال يعطيهم إذا مل : فمعهومه. أعطهم إذا وضعوها مواضعها: وقال عطاء
 .(إذا رأيت الوالة ال يعدلون فضعها يف أهل احلاجة من أهلها. وقال الشعيب وأبو جععر

 .(املغين)ويالحظ أن هذه األقوال يف الوالة اجلائرين فال تؤيد ما قاله صاحب 
أمـا صـدقة األرض فيعجبـين دفعهـا إىل السـلطان، وأمـا : وقد روى عـن أمحـد أنـه قـال: قال)

 .فال أبس أن يضعها يف العقراء واملساكني -كاملواتي   - زكاة األموال
أنه استحب دفـ  الُعشـر خاصـة إىل األئمـة، وذلـك ألن الُعشـر قـد ذهـب قـوم : فظاهر هذا

 .إىل أنه مؤونة األرض، فهو كاخلراج، يتواله األئمة، خبالف سائر الزكاة
 .إىل السلطان أما صدقة العطر فيعجبين دفعها: والذي رأيت يف اجلام  قال: قال

إهنـــم يقلـــدون هبـــا الكـــالب : قيـــل البـــن عمـــر -يعـــين اإلمـــام أمحـــد  -مث قـــال أبـــو عبـــد هللا 
 .ادفعها إليهم: قال! ويشربون هبا اخلمور؟

دفــــ  الزكــــاة إىل اإلمــــام العــــادل أفضــــل، وهــــو قــــول : وقــــال ابــــن أيب موســــى وأبــــو اخلطــــاب
 .(أصحاب الشافعي

إىل اإلمــام يف كــل األمــوال، وقــول مــن يوجــب  مث ذكــر ابــن قدامــة قــول مــن يوجــب دفعهــا
: ذلــك يف األمــوال الظــاهرة كمالــك وأيب حنيعــة وأيب عبيــد، مســتدلني مبــا ذكــرانه مــن قبــل آبيــة

 ُْخْذ ِمْن أاْموااِلِِم [701: التوبة] .إخل...ومقاتلة أيب بكر والصحابة عليها. 
ق إىل مسـتحقه اجلـائز تصـرفه، ولنا على جواز دفعها بنعسه أنـه دفـ  احلـ): ورد عليهم بقوله

فأجزأه، كمـا لـو دفـ  الـدين إىل غرميـه، وكزكـاة األمـوال الباطنـة، وألنـه أحـد نـوعي الزكـاة، فأتـبه 
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النـــوع األخـــر، واآليـــة تـــدل علـــى أن لإلمـــام أخـــذها، وال خـــالف فيـــه، ومطالبـــة أيب بكـــر هبـــا؛ 
عليهــــا؛ ألن ذلــــك خمتلــــف يف لكــــوهنم مل يؤدوهــــا إىل أهلهــــا، ولــــو أدوهــــا إىل أهلهــــا مل يقــــاتلهم 

إجزائــه، فــال جتــوز املقاتلــة مــن أجلــه، وإمنــا يطالــب اإلمــام حبكــم الواليــة والنيابــة عــن مســتحقيها 
 .فإذا دفعها إليهم جاز؛ ألهنم أهل رتد، خبالف اليتيم

وأما وجـه فضـيلة دفعهـا بنعسـه، فألنـه إيصـال احلـق إىل مسـتحقيه، مـ  تـوفري أجـر العمالـة، 
ن خطــر اخليانــة، ومباتــرة تعــريج كربــة مســتحقها، وإغنائــه هبــا، مــ  إعطائهــا وصــيانة حقهــم مــ

لــألوىل مــن حمــاويج أقاربــه وذوي رمحــه، وصــلة رمحــه هبــا، فكــان أفضــل، كمــا لــو مل يكــن آخــذها 
 .(من أهل العدل

 .فالكالم يف اإلمام العادل؛ إذ اخليانة مأمونة يف حقه: فإن قيل): قال ابن قدامة
يتوىل ذلك بنعسه، بل يعوضه إىل سعاته، وال تؤمن مـنهم اخليانـة، مث رمبـا ال اإلمام ال : قلنا

وهـم أحـق النـاس . تـيء منهـا -الذي قد علمه املالك من أهلـه وجريانـه  -يصل إىل املستحق 
 .(1)(بصلته وصدقته ومواساته

 :رأي الزيدية
لـرب املـال فيهـا مـ  وجـود أن والية الزكاة إىل اإلمام ظاهرة وابطنة، وال والية : وعند الزيدية
. وفســروا الظــاهرة بزكــاة املواتــي والثمــار ومثلهــا العطــرة واخلــراج واخلمــس وحنوهــا. اإلمــام العــادل

 .وهذا بشرط مطالبته هبا. والباطنة زكاة النقدين وما يف حكمها كالسبائك وأموال التجارة
وحنوه،  (2)تؤخذ من أغنيائهم: ثوحبدي. [701: التوبة] ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِمْ : واستدلوا آبية

وهــذا خبــالف الكع ــارات والنــذور واملظــامل فــال واليــة لإلمــام . وبععــل اخللعــاء. وببعثــه ملسو هيلع هللا ىلص للســعاة
 .عليها، وإمنا هي من تأن األفراد، إال أن يتقاعدوا عن إخراجها فيلزمهم اإلمام بذلك

خبـالف الكع ـارات وحنوهـا فإهنـا وجبـت . تعـاىل أن الزكاة وحنوها وجبت إبجياب هللا: والعرق
 .بسبب من املكلف

                                                 

 (.الثالثة)املنار  ، طب (222-4/227)املغين : انظر( 1)
 .صـ سبق صخرجيه( 2)
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وإذا ثبــت أن أمــر الزكــاة إىل اإلمــام، فمــن أخــرج زكاتــه إىل غــري اإلمــام بعــد أن وقــ  الطلــب 
أبن أمرهــا إىل  مــن اإلمــام مل جيــزه الــيت أخرجهــا ولزمــه إعادتــه، ولــو كــان حــال اإلخــراج جــاهال  

 .له ابلواجب ال يكون عذر ا يف اإلخالل بهاإلمام أو مبطالبته هبا؛ ألن جه
ـــه أمـــا املختلـــف فيـــه  ـــذر جبهلـــه هـــو الواجـــب اجملمـــ  علي واعـــرتض بعضـــهم أبن الـــذي ال يُع

ويف كــون واليــة الزكــاة إىل اإلمــام يف األمــوال كلهــا خــالف، . فاجلهــل فيــه كاالجتهــاد، لــه وجــه
 .ومقتضى هذا أن جتزيه م  اجلهل ابحلكم

ف املــذكور إمنــا هــو مــ  عــدم الطلــب مــن اإلمــام، فأمــا مــ  مطالبتــه ورد علــى هــذا أبن اخلــال
  .(1)فأمرها إليه ابإلمجاع، وتسليمها إليه الزم

فــإن مل يكــن يف الزمــان إمــام، أو كــان موجــود ا، لكــن رب املــال يف غــري جهــة واليتــه، فر قهــا 
يب واجملنــون ومــن يف وغــري املرتــد كالصــ( واملرتــد هــو البــالغ العاقــل)املالــك املرتــد يف مســتحقها 

 (2)خيرجها وليه ابلنية -كاملغمي عليه واملعقود   -حكمهما 

                                                 

 (.548-7/541)ترح األزهار وحواتيه ( 1)
 (.515-7/512) هارترح األز  2))



 727 

 
 :رأي اإلابضية
إىل اإلمـــام، وال يقســـم غـــين زكاتـــه  -إذا كـــان اإلمـــام ظـــاهر ا  -أمـــر الزكـــاة : وعنـــد اإلابضـــية

 .بنعسه، وإن فعل أعادها، وجتزئه إن أمره اإلمام بتعريقها، كذلك انئب اإلمام وعامله
دهم قـــول إبجزائهـــا إذا أعطاهـــا بغـــري أمـــر اإلمـــام وأجـــاز فعلـــه، وقـــول آخـــر أبهنـــا جتزئـــه وعنـــ

 .مطلق ا، إال إن طالبه هبا، فإنه يعيدها له، ولو طالبه بعد علمه أبنه قد أعطاها
طلـــب الزكـــاة مـــن زوجتـــه، فلـــوال جـــواز  هنع هللا يضرواســـتدل هلـــذا القـــول األخـــري أبن ابـــن مســـعود 

 .بغري إذن اإلمام مل يطلبهاإعطائها إذا أعطيت 
ال، حــى أســأل رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإمنــا امتنعــت خمافــة أال جيــوز للمــرأة أن تعطــي : وأمــا قوهلــا

 .زوجها وبنيها زكاهتا
كـــانوا   وهللا لـــو منعـــوين عقـــاال  ) :هنع هللا يضرواســـتدل مـــن أوجـــب إعطاءهـــا لإلمـــام بقـــول أيب بكـــر 

فـأابح قتـاهلم بـل اعتقـده فريضـة واجبـة علـى . (1)( لقـاتلتهم علـي منعـهيؤدونه إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
مـــنعهم الزكـــاة منـــه، فشـــمل مـــا لـــو منعوهـــا لكـــوهنم قـــد أعطوهـــا يف أهلهـــا، أو لكـــوهنم أرادوا أن 
يعطوها ألهلها أبنعسهم، أو لكـوهنم ال يعطوهنـا مطلق ـا، إنكـار ا هلـا، وهـو الواقـ  يف نعـس األمـر 

ال جنعل يف أموالنا تركاء، وارتدوا، والعربة بعموم اللعظ ال خبصوص سببه، ولعظه هنـا : لواإذ قا
علق فيه القتال على املن  عموم ا
(2).  

 :رأي الشعِب والباقر وأيب رزين واألوزاعي
الشـــعيب، ودمحم بـــن علـــي البـــاقر وأبـــو رزيـــن، واألوزاعـــي؛ ألن : وممـــن قـــال بـــدفعها إىل اإلمـــام

مبصــــارفها، ودفعهــــا إليــــه يربئــــه ظــــاهر ا وابطن ــــا، ودفعــــه إىل العقــــري ال يربئــــه ابطن ــــا؛ اإلمــــام أعلــــم 
وكــان ابــن . الحتمــال أن يكــون غــري مســتحق هلــا، وألنــه خيــرج مــن اخلــالف، وتــزول عنــه التهمــة

عمر يدف  زكاته ملن جاءه من سعاة ابن الزبري، أو جندة احلروري، وقد روى عن سهيل عن أيب 
عندي مال، وأريد أن أخرج زكاته، وهـؤالء القـوم : سعد بن أيب وقاص فقلت أتيتُ : صاحل قال

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
 (.719-4/711)ترح النيل  2))
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فأتيـت ابـن عمـر، فقـال مثـل ذلـك، فأتيـت أاب . ادفعهـا إلـيهم: على ما ترى، فما أتمرين؟ فقـال
 .(1)ويروى حنوه عن عائشة اهنع هللا يضر. هريرة، فقال مثل ذلك، فأتيت أاب سعيد فقال مثل ذلك

 :موازنة وترجيح
ل أن أرجح وأختـار مـا أراه بعـد هـذه النقـول مـن األقـوال واملـذاهب، أود أن أتـري إىل أن قب

كـــــاملتعقني علـــــى أمـــــرين   -رغـــــم اخـــــتالفهم علـــــى تعصـــــيالت كثـــــرية  -فقهـــــاء املـــــذاهب مجيع ـــــا 
 :أساسيني

يف أي نـوع مـن أنـواع املـال، ظـاهر أو . أن من حق اإلمام أن يطالب الرعيـة ابلزكـاة :األول
صة إذا علم من حال أهل بلد أهنم يتهاونون يف إيتاء الزكـاة، كمـا أمـر هللا، وهـذا مـا ابطن، وخا

 .أكده علماء احلنعية
إن اخلـــالف يف كـــون أمـــر الزكـــاة إىل اإلمـــام إمنـــا هـــو مـــ  عـــدم : وهلـــذا قـــال بعـــض العقهـــاء

  .(2)الطلب منه، فأما م  مطالبته، فأمرها إليه ابإلمجاع
فـإن مطالبتـه وإلزامـه هبـا ترفـ  اخلـالف، ألن حكـم اإلمـام يف  وحى لو قلنا بثبوت اخلـالف،

  .(3)أمر اجتهادي وتبنيه له يرف  اخلالف فيه كقضاء القاضي
أن اإلمـــام أو ويل األمـــر إذا أمهـــل أمـــر : وهـــذا أمـــر قطعـــي ال ريـــب فيـــه وال خـــالف :الث   اين

عنــاقهم، وال تطيــب هلــم الزكــاة ومل يطالــب هبــا، مل تســقط التبعــة عــن أرابب املــال، بــل تبقــى يف أ
حبــال، وجيــب علــيهم أداؤهــا أبنعســهم إىل مســتحقيها؛ ألنــه عبــادة وفريضــة دينيــة الزمــة، بــل لــو 

 -يف األمـوال اجملمـ  عليهـا  -قد أععيتكم منها، أو أسـقطتها عـنكم : اجرتأ حاكم ما أن يقول
 .لهاعن إخراجها إىل أه وكالمه هدر ا، وظل كل مسلم مسئوال   لكان قوله ابطال  

وإذا ثبتت هااتن احلقيقتان ابتعاق، فقد بقي هنا أمر اختلعوا فيـه؛ وهـو مـا يتعلـق ابألمـوال 
 .الباطنة، وهل واليتها إىل اإلمام أم إىل األفراد

                                                 

 .الثالثة ،طب  املنار ،(221 -4/224)املغين : انظر( 1)
 (.7/548)ترح األزهار : انظر 2))
 (.4/780)البحر : انظر 3))
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والذي أراه أن النصوص واألدلة الشـرعية، الـيت جعلـت الزكـاة مـن تـئون اإلمـام أو احلكومـة 
مـــى  -طـــن، وأن الواجـــب علـــى احلكومـــة املســـلمة املســـلمة، مل تعـــرق بـــني مـــال ظـــاهر ومـــال اب

هـذا هـو األصـل يف تلـك العريضـة، كمـا يتبـني . وتوزيع ـا أن تتوىل أمر الزكـاة، حتصـيال   -وجدت 
 :ذلك فيما يلي

دلــت هــذه ). [701: التوبــة] ُخ  ْذ ِم  ْن أاْم  وااِلِِمْ : قــال اإلمــام الــرازي يف تعســريه آليــة (أ)
أن هللا :  أخذها وتعرقها اإلمام وَمـن يلـي مـن ق َبلـه، والـدليل عليـهاآلية على أن هذه الزكاة يتوىل

ا فيهــا، وذلــك يــدل علــى أنــه ال بــد يف أداء هــذه الزكــوات مــن  -تعــاىل  - جعــل للعــاملني ســهم 
عامــل، والعامــل هــو الــذي نصــبه اإلمــام ألخــذ الزكــوات، فــدل هــذا الــنص علــى أن اإلمــام هــو 

قاة  : النص بقوله تعـاىل الذي أيخذ هذه الزكوات، وأتكد هذا : التوبـة] ُخ ْذ ِم ْن أاْم وااِلِِْم صا دا
. فالقول أبن املالك جيوز له إخراج زكاة األمـوال الباطنـة بنعسـه إمنـا يُعـرف بـدليل آخـر. [701

ْح ُرومِ  : وميكن أن يُتمسك يف إثباته بقوله تعاىل : الـذارايت] واِف أاْم وااِلِِْم حا قٌّ ِللسَّ اِئِل وااْلما
 .(1)(للسائل واحملروم، وجب أن جيوز دفعه إليه ابتداءحق ا  فإذا كان ذلك احلق. [78

علـى أن هــذه اآليـة الــيت ذكرهـا الــرازي ال تصــلح ُمَتَمس ـك ا؛ ألن حــق السـائل واحملــروم اثبــت 
أيض ا يف األموال الظاهرة بال تـك، ومـ  ذلـك دلـت الـدالئل علـى أهنـا مـن تـأن اإلمـام ال مـن 

 .راد، كما بني هو نعسهتئون األف
ُخ ْذ ِم ْن : إن ظـاهر قولـه تعـاىل: وقال احملقق احلنعي الشهري كمـال الـدين بـن اهلمـام (ب)

قاة   يف األمــوال : يعــين)، يوجــب حــق أخــذ الزكــاة مطلق ــا لإلمــام [701: التوبــة] أاْم  وااِلِِْم صا  دا
فلمـــا وىل عثمـــان، . واخلليعتـــان مـــن بعـــدهوعلـــى هـــذا كـــان رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (. الظـــاهرة والباطنـــة

وظهـر تغــري النـاس، كــره أن يعـتش الســعاة علـى النــاس مسـتور أمــواهلم، فعـوض الــدف  إىل املــالك 
ولذا لو علم . وهذا ال ُيسقط طلب اإلمام أصال  . نيابة عنه، ومل خيتلف الصحابة عليه يف ذلك

 .(2)أن أهل بلد ال يؤدون زكاهتم طالبهم هبا

                                                 

 (.72/772)التعسري الكبري للرازي ( 1)
 .طب  بوالق ،(7/291)فتح القدير البن اهلمام  2))



 730 

مـا : يدل على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كـان أيخـذ الزكـاة مـن األمـوال كلهـا، ظـاهرة أو ابطنـة ومما( جـ)
أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعث عمر ساعي ا على الصدقة، فأتى العباس : رواه أبو عبيد والرتمذي والدارقطين

إىل النـيب صـلى هللا قد عجلُت لرسول هللا صـدقة سـنتني، فرفعـه عمـر : فقال. يسأله صدقة ماله
  .(1)(صدق عمي؛ قد تعجلنا منه صدقة سنتني: )عليه وسلم فقال

 .واملعروف أن العباس كان اتجر ا، ومل يكن ماله زرع ا وماتية
أن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص بعـــث ســـعاته جلمـــ  الزكـــاة فقـــال بعـــض : وقـــد ورد حـــديث مشـــابه لـــذلك (د)

لوليد، والعباس بن عبد املطلب، فخطب رسول هللا صلى من  ابن مجيل، وخالد بن ا: الالمزين
إهنـم : )عن العباس وخالـد، وصـدق علـى ابـن مجيـل وممـا قالـه: هللا عليه وسلم فكذب عن اثنني

ا احتـــبس أدراعـــه وأعتُـــده يف ســـبيل هللا ا؛ إن خالـــد  وأمـــا العبـــاس عـــم رســـول هللا . يظلمـــون خالـــد 
 .(2)(فهي على ومثلها معها: )ويف رواية (ملسو هيلع هللا ىلص فهي عليه ومثلها معها

هــاتوا ربــ  ": يؤيــد ذلــك مــا رواه أبــو داود وغــريه مــن حــديث علــي  أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال( هـــ) 
 .(3)احلديث.. "العشور، من كل أربعني درمه ا درهم

 .يدل على طلب الزكاة من النقود، وإعطائها لإلمام "هاتوا": فقوله
أن أاب بكــر وعمــر وعثمــان وابــن مســعود ومعاويــة وعمــر : لــرواايت الكثــريةوقــد وردت ا( و)

بن عبد العزيز وغريهم، كانوا أيخذون الزكـاة مـن العطـاء، وهـي رواتـب اجلنـود ومـن يف حكمهـم 
 .من املرتبني يف الديوان

                                                 

ال أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل إال من هذا الوجه، : وقال (218)واه الرتمذي يف الزكاة ر ( 1)
 األموال، ورواه أبو عبيد يف عندي أصح من حديث إسرائيل (مرسال) وحديث إمساعيل بن زكراي عن احلجاج

  (.1/112) وحسنه احلافظ بشواهده، فتح الباري، (4070)والدارقطين يف الزكاة  ،(7995)
، وقد استدل (1/472)انظر فتح الباري . واحلديث قد ورد من عدة طرق مل صخل من ضعف ولكن يقوي بعضها بعض ا

 .العقهاء ابحلديث على جواز تعجيل الزكاة
 .صـصخرجيه  سبق واحلديث. 105صـاألموال ) 2))
م  املصدر . يف هتذيب سنن أيب داود وتعليق ابن القيم على هذا احلديث( 798-4/799)معامل السنن : انظر( 3)

 .ـص واحلديث سبق صخرجيه ،نعسه
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ــ: هــل لــك مــال؟ فــإن قــال: إذا أعطــى إنســاان  العطــاء، ســأله هنع هللا يضركــان أبــو بكــر  ى نعــم، زك 
 .(1)ماله من عطائه، وإال سلم له عطاءه

إذ كــان مذهبــه عــدم ) .(2)وكــان ابــن مســعود يزكــي أعطيــاهتم مــن كــل ألــف مخســة وعشــرين
 .، كما بينا ذلك من قبل(اترتاط احلول يف املال املستعاد

وكـان عمـر إذا خـرج العطـاء مجـ  أمـوال التجـار، فحسـب عاجلهـا وآجلهـا، مث أيخـذ الزكــاة 
 .(3)غائبمن الشاهد وال

هـل عنـدك : أقـبض عطـائي سـألين هنع هللا يضركنت إذا جئـت عثمـان بـن ععـان : وعن قدامة قال
ال، : نعـم، أخـذ مـن عطـائي زكـاة ذلـك املـال، وإن قلـت: من مال وجبت فيه الزكاة؟ فـإن قلـت

 .(4)دف  إىل  عطائي
 يف وجــوب دفــ  كمــا أن العتــاوى الــيت رويــت عــن ابــن عمــر وغــريه مــن الصــحابة مهنع هللا يضر( ز)

 .الزكاة إىل األمراء وإن ظلموا، مل تعرق بني مال ظاهر ومال ابطن

                                                 

يف املطالب  وقال احلافظ كالمها يف الزكاة،،  (70522)تيبة وابن أيب  ،ط األعظمي (4/122) مالكرواه  (1)
  .إسناده صحيح إال أنه منقط  بني القاسم وجده الصديق :(985)العالية 

 (.70522)ة الزكاتيبة يف رواه ابن أيب  (2)
 .صـ سبق صخرجيه (3)
 .كالمها يف الزكاة،  (2/12)الرزاق وعبد  ،ط األعظمي ،(4/122)مالك رواه  (4)
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 :رأي أيب عبيد ومناقشته

وذلــك هــو الســنة العمليــة؛ إذ مل يصــلنا : فــر ق بــه بــني املــالني وقــد ذكــر بعــض العلمــاء دلــيال  
يأخــذوا حصــة مــن املــال مــن نقــل متــواتر أو مشــهور، يــدل علــى أن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بعــث عمالــه ل

هـــذه األمـــوال نقـــود ا كانـــت أو عـــروض جتـــارة، ويرســـلوا هبـــا إليـــه، أو يوزعوهـــا علـــى املســـتحقني 
 .بتعويض منه، كما صن  يف األموال الظاهرة األخرى

وهلذا ذهب من ذهـب مـن األئمـة إىل جـواز دفـ  صـدقة هـذا املـال البـاطن إىل السـلطان أو 
ا، أي األمــرين فعلــه  تعريقهــا بنعســه، بشــرط أن يتقــي هللا ويضــعها مواضــعها، وال حيــايب هبــا أحــد 

 .صاحبه كان مؤداي  للعرض الذي عليه
وهــذا عنــدان هــو قــول أهــل الســنة والعلــم مــن أهــل احلجــاز والعــراق وغــريهم ): قــال أبــو عبيــد

ألن املســـــلمني مؤمتنــــون عليــــه، كمـــــا ائتمنــــوا علـــــى ( الــــذهب والعضـــــة والعــــروض)يف الصــــامت 
 .الصالة

ولــيس لرهبــا أن يغيبهــا عــنهم، وإن هــو . وأمــا املواتــي واحلــب والثمــار فــال يليهــا إال األئمــة
فر قهـــا ووضـــعها مواضـــعها فليســـت قاضـــية عنـــه، وعليـــه إعادهتـــا إلـــيهم؛ فر قـــت بـــني ذلـــك الســـنة 

 .واآلاثر
 أال تــرى أن أاب بكــر الصــديق إمنــا قاتــل أهــل الــرد ة يف املهــاجرين واألنصــار علــى منــ  صــدقة

 .(1)(املواتي، ومل يععل ذلك يف الذهب والعضة؟

مث ذكر أبو عبيد مجلة آاثر اسـتدل هبـا علـى أن األفـراد هـم الـذين يتولـون إخـراج زكـاة مـاهلم 
 .الباطن أبنعسهم

واملتأمــل يف هـــذه اآلاثر الــيت ذكرهـــا أبــو عبيـــد يف جـــواز تعريــق الشـــخص زكــاة مالـــه البـــاطن 
دها يف احلقيقة اسـتثناء مـن األصـل، دفعهـم إىل اإلفتـاء بـه بنعسه وعدم دفعها إىل السلطان، جي

ما رأوا من احنراف بعض احلكام عن سنة الرسول وخلعائه الراتدين، وهلذا مل يظهـر هـذا القـول 

                                                 

 .292صـ األموال( 1)
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إال بعـــد العـــنت السياســـية الـــيت خـــيم ظالمهـــا علـــى اجملتمـــ  اإلســـالمي، منـــذ عملـــت الدســـائس 
 .حى قُتل عثمان هنع هللا يضر -ه بقيادة ابن سبأ وأمثال -اليهودية عملها 

 -تــدف   :أو قــال -كانــت الصــدقة ترفــ    :فقــد روى أبــو عبيــد بســنده عــن ابــن ســريين قــال
إىل النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص أو َمـــن أمـــر بـــه، وإىل أيب بكـــر أو مـــن أمـــر بـــه، وإىل عمـــر أو مـــن أمـــر بـــه، وإىل 

ن منهم َمـن يـدفعها، ومـنهم مـن يقسـمها، فكا: عثمان أو من أمر به، فلما قُت ل عثمان اختلعوا
 .(1)وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر

وبعـــض . مـــا أقـــاموا الصـــالة فادفعوهـــا إلـــيهم: وهـــذا هـــو املشـــهور عـــن ابـــن عمـــر الـــذي قـــال
ادفعهــا إىل األمــراء وإن توزعــوا : الــرواايت عنــه مل تقيــد هبــذا القيــد، بــل قــال ملــن اســتعتاه يف زكاتــه

 .وإن اصخذوا هبا ثيااب  وطيب ا. ادفعها إليهم: ، وقال آلخر(2)موائدهم هبا حلوم الكالب على
وانقشـه . (3)ضـعوها يف مواضـعها: ولكن بعض الرواايت أفاد أنه رج  عـن قولـه هـذا، وقـال

ادفعهـا : مـا تـرى يف الزكـاة؟ فـإن هـؤالء ال يضـعوهنا مواضـعها؟ فقـال ابـن عمـر: صديق لـه فقـال
: قـال. ال: أخـروا الصـالة عـن وقتهـا؛ أكنـت تصـلي معهـم؟ قـال أرأيـت لـو: فقال الرجل. إليهم

ا ! (4)(لب سوا علينا لب س هللا عليهم: فهل الصالة إال مثل الزكاة؟ فقال ابن عمر وهذا يُعد تسليم 
 .بوجهة نظر الرجل

أي  .(5)ضــعها مواضــعها وأخعهــا: وكــذلك جــاء عــن إبــراهيم النخعــي واحلســن البصــري قــاال
 .عن الوالة
اجعلها صرر ا، مث اجعلها فـيمن تعـرف، وال أيي عليـك الشـهر : يمون بن مهران قالوعن م
 .حى تعرقها

                                                 

 (.7199)رواه أبو عبيد يف األموال  1))
أبو و  :(1/190) رواءاإل األلباين قالو  ،كالمها يف الزكاة  (70480)ابن أيب تيبة ، (2842)عبد الرزاق رواه ( 2)

 .وبقية رجاله ثقات، احلكم هذا مل أعرفه
 .وما بعدها 291صـ املرج  نعسه األموال (3)
 .291صـ  األموال (4)
 (.70101)الزكاة تيبة يف رواه ابن أيب  (5)
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ادفعهـــا إىل والة : ســألت ســـعيد بـــن جبــري عـــن الزكــاة، فقـــال: وعــن أيب حيـــىي الكنــدي قـــال
إنـك أمـرتين أن أدفعهـا إىل والة األمـر، وهـم يصـنعون هبـا  : فلمـا قـام سـعيد تبعتـه، فقلـت. األمر

ســألتين علــى رؤوس األتــهاد، فلــم . ضــعها حيــث أمــرك هللا: فقــال! !نعون هبــا كــذاكــذا، ويصــ
 .(1)أكن ألخربك

أهنــا : قــد دلــت علــى مــا قلنــاه -وهــي الــيت اســتند إليهــا أبــو عبيــد  -فهــذه اآلاثر والعتــاوى 
صــدرت إابن ســخط الضــمري اإلســالمي علــى بعــض والة احلكــم األمــوي، واحنــراف كثــري مــنهم 

 .ربه الناس يف عهد الراتدينعن النهج الذي ج
علــى أنــه إذا صــحت التعرقــة بــني املــالني يف الســنة النبويــة، وأن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص مل يكــن يرســل 

 :فإن ذلك كان لسببني -كما يسمى   -سعاته ألخذ الزكاة من املال الباطن أو الصامت 
 بـــداف  اإلميـــان والرغبـــة يف أداء أن النـــاس كـــانوا أيتـــون هبـــا طـــائعني إىل رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -7

 .الواجب إرضاء  هلل تعاىل
وأن حصر هذا النوع من املـال كـان غـري ممكـن إال ألصـحابه، فرتكـت زكاتـه وإخراجهـا  -4

 .لذممهم وضمائرهم اليت أحياها اإلسالم
مـــــر بـــــن أمـــــا يف خالفـــــة ع. هنع هللا يضروكـــــذلك اســـــتمر األمـــــر يف عهـــــد اخلليعـــــة األول أيب بكـــــر 

اخلطــاب، فقــد اتســعت رقعــة الدولــة اإلســالمية، واقتضــاه ذلــك أن يــنظم الشــئون املاليــة، ويــدو  ن 
الدواوين، ويقيم نظام ا رائع ا للتكافل االجتماعي، حى فرض لكـل مولـود يف اجملتمـ  اإلسـالمي 

 تـك وال -وحى مشل ذلـك التكافـل أهـل الذمـة مـ  املسـلمني، ومثـل هـذا النظـام حيتـاج . راتب ا
 .إىل متويل ضخم، وموارد غزيرة -

يكلـــف عمالـــه أن جيمعـــوا الزكـــاة مـــن األمـــوال كلهـــا ظـــاهرة  هنع هللا يضرفـــال عجـــب إذا رأينـــا عمـــر 
وكـــل هـــذا تعزيـــز مليزانيـــة . وابطنـــة، وال يرتكوهـــا يف الباطنـــة ألصـــحاهبا يقـــدموهنا أبيـــديهم خمتـــارين

 .التكافل، وتقوية لبيت مال املسلمني
وإمنـا مسـوا بـذلك؛ ألهنـم كـانوا . (العاتـرين)ك نظام احملصلني املعروفني ابسم وض  عمر لذل

وأيخـــذون ( مثلمـــا كـــانوا أيخـــذون مـــن جتـــار املســـلمني)أيخـــذون الُعشـــر مـــن جتـــار أهـــل احلـــرب 
                                                 

 (.املرج  السابق) 1))
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وأيخـذون ربـ  الُعشـر مـن جتـار ( وفق ما صاحلهم عليه عمر)نصف الُعشر من جتار أهل الذمة 
فأخـذهم  ،(1)وذلـك وفـق تعليمـات عمـر هلـم(. ب يف زكـاة التجـارةوهـو مقـدار الواجـ)املسلمني 
 .ونصعه وربعه (الُعشر)يدور على 

رفق ا أبصحاب األموال الباطنـة الـذين بعـدت دايرهـم عـن  هنع هللا يضرواعترب العلماء عمل العاروق 
أقــام هلــم حاضــرة اخلالفــة اإلســالمية؛ إذ يشــق علــيهم أن حيملــوا زكــاة أمــواهلم إىل دار اخلالفــة، ف

 .العاترين جلمعها
وقد استمرت الزكاة جُتم  بواسطة اإلمام ونوابه من األموال الظاهرة والباطنة، وإن اختلعـت 
طريقـــة عمـــر عـــن طريقـــة النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص وخليعتـــه أيب بكـــر، ابلنظـــر لألمـــوال الباطنـــة، التســـاع رقعـــة 

 .الدولة
كانــت مــوارد بيــت املــال مــن العــيء والغنــائم واخلــراج  هنع هللا يضرفلمــا جــاء عهــد عثمــان بــن ععــان 

واجلزية والعشور والصدقات قد بلغت أرقام ا هائلة، بعد ما أفـاء هللا علـيهم مـن العتـوح، وأفـاض 
علــيهم مــن الثــروات، فــرأى عثمــان أن جيمــ  الزكــاة مــن األمــوال الظــاهرة فحســب، وأمــا األمــوال 

زكاهتــا أبنعســهم، ثقــة منــه أبمانــة  -حتــت مســئوليتهم  -الباطنــة فيــدع أمرهــا إىل أرابهبــا يــؤدون 
. الناس ودينهم، وإتعاق ا عليهم من عنـت التحصـيل والتعتـيش، وتـوفري ا لنعقـات اجلبايـة والتوزيـ 

وكـــان ذلـــك اجتهـــاد ا منـــه هنع هللا يضر، وإن أدى ذلـــك فيمـــا بعـــد إىل إمهـــال كثـــري مـــن النـــاس للزكـــاة يف 
 .، وقل  يقينهمأمواهلم الباطنة، ملا رق  دينهم

وقد فس ر بعض العقهاء ذلك أبن أمري املؤمنني عثمان أانب عنـه أصـحاب األمـوال الباطنـة 
كـان أيخـذها رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبـو بكـر ) :(البـدائ )ويف هذا يقول الكاساين يف . يف أداء زكاهتا

األمـوال يف زمانـه رأي املصــلحة يف أن فلمـا كثـرت  هنع هللا يضروعمـر رضـي هللا عنهمـا إىل زمـن عثمـان 
أال تـرى . يعو  ض األداء إىل أرابهبا، إبمجاع الصحابة، فصار أرابب األموال كالوكالء عن اإلمـام

فهـذا توكيـل ألرابب األمـوال  .(2)(مـن كـان عليـه ديـن فليـؤده وليـزك مـا بقـي مـن مالـه: )أنه قـال

                                                 

 .وما بعدها 212صـ األموال: انظر( 1)
، (950)رواء اإليف األلباين ه وصحح، ا يف الزكاةكالمه،  (70259) تيبة، وابن أيب (1092)الرزاق عبد رواه ( 2)

 .عن عثمان
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إن اإلمـام إذا علـم مـن أهـل بلـد أهنـم : حابناهلـذا قـال أصـ. إبخراج الزكاة، فال يبطل حق اإلمام
 .(1)(يرتكون أداء الزكاة فإنه يطالبهم هبا

أن اإلمـــام هـــو الـــذي جيمـــ  الزكـــوات مـــن األمـــوال : ومـــن هـــذا يتبـــني أن األصـــل العـــام هـــو
الظــاهرة واألمــوال الباطنــة، وأنــه ملــا صــعب مجعهــا مــن األمــوال الباطنــة يف عهــد عثمــان، وكانــت 

بكـــل أقســـامه مكدســـة فيـــه تركهـــا ألرابهبـــا يؤدوهنـــا ابلنيابـــة عنـــه، فـــإذا أخلـــوا  أمـــوال بيـــت املـــال
 .بواجب النيابة ومل يؤدوا حق هللا يف ماهلم، توىل اإلمام اجلم  بنعسه، كما هو األصل

 من يتوىل أمر الزكاة ِف عصرن؟
بـو عبد الوهاب خالف، وعبد الـرمحن حسـن، ودمحم أ: تعرض هلذه املسألة تيوخنا األجالء

، الـــيت نظمتهـــا (7854)وذلـــك يف حماضـــرهتم عـــن الزكـــاة بدمشـــق ســـنة  -رمحهـــم هللا  -زهـــرة 
قــد تعــني اآلن أن يتــوىل ويل األمــر مجــ  الزكــاة مــن كــل األمــوال الظــاهرة  :قــالوا. اجلامعــة العربيــة

 :والباطنة، لسببني
يقومـوا حبـق الوكالـة أن الناس تركوا أداء الزكـاة يف كـل األمـوال ظاهرهـا وابطنهـا؛ فلـم : أوهلما

اليت أعطاها هلـم اإلمـام عثمـان بـن ععـان ومـن جـاء بعـده مـن األمـراء والـوالة، وقـد قـرر العقهـاء 
أن ويل األمــر إن علــم أن أهــل جهــة ال يــؤدون الزكــاة، أخــذها مــنهم قهــر ا، ال فــرق يف ذلــك بــني 

السـري علـى مال ابطـن ومـال ظـاهر، وعلـى ذلـك فقـد زالـت الوكالـة، ووجـب األخـذ ابألصـل، و 
 .ما قرره العقهاء

أن األمــــوال صــــارت كلهــــا ظــــاهرة تقريب ــــا؛ فــــاملنقوالت التجاريــــة حتصــــى كــــل عــــام : اثنيهمــــا
إيراداهتـــا، ولكـــل اتجـــر صـــغري أو كبـــري ســـجل جتـــاري حتصـــى فيـــه أموالـــه، وتعـــرف فيـــه اخلســـارة 

ا لتعــرض واألرابح، فــالطرق الــيت تعــرف هبــا األرابح لتعــرض عليهــا ضــرائب احلكومــة تعــرف أيض ــ
أمـــا النقـــود، . علـــى رأس املـــال وعليهـــا فريضـــة الزكـــاة، الـــيت هـــي حـــق هللا وحـــق الســـائل واحملـــروم

وعلمهـــا هبـــذه الطريقـــة ســـهل ميســـور والـــذين يودعـــون . فأكثرهـــا مـــودع ابملصـــارف ومـــا يشـــبهها
نقــودهم بطــون األرض ليســوا يف احلقيقــة مــن أهــل اليســار العــاحش، وعــددهم يقــل اآلن تــيئ ا 

 .فلُيرتك أمر هؤالء إىل دينهم. فشيئ ا
                                                 

 (.4/1)بدائ  الصنائ  ( 1)
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أنـه يف حـال ظهـور األمـوال  :هنع هللا يضرولقد قرر العقهـاء يف حـال اخلضـوع لقـرار اإلمـام عثمـان )
ــا مــ  األخــذ بقــرار  الباطنــة، يؤخــذ منهــا الزكــاة بعمــال اإلمــام، ولــذلك كــان عمــل العاتــرين قائم 

وعــروض التجــارة مــن بلــد إىل بلــد، إذ عثمــان؛ ألهنــم كــانوا أيخــذون الزكــاة عنــد انتقــال النقــود 
بذلك كانت تعترب ظـاهرة ال ابطنـة، فكـانوا أيخـذوهنا عنـد االنتقـال، إال إذا أقـام املمـول الـدليل 

وهـذا الكـالم مـن الوضـوح  ،(1)(على أنه أعطاها للعقـراء، أو أعطاهـا لعاتـر آخـر يف هـذا العـام
 .وقوة الدليل حبيث ال حيتاج إىل تعليق

خاصـــة تتـــوىل  (إدارة)أو  (مؤسســـة)لـــى كـــل حكومـــة إســـالمية أن تنشـــئ ومـــن هنـــا جيـــب ع
وتوزيع ـــا، فتأخـــذها مـــن حيـــث أمـــر هللا، وتصـــرفها حيـــث أمـــر هللا، كمـــا  تـــئون الزكـــاة حتصـــيال  

 .(مصارف الزكاة)يف ابب  (العاملني عليها)وضحنا ذلك يف مصرف 
لثلــث، لضــمائر أرابب املــال ولكــين أرى أن تُــرتك نســبة معينــة مــن الزكــاة الواجبــة كــالرب  أو ا

ـا علـى أمـر الرسـول صـلى  يوزعوهنا مبعرفتهم واختيارهم على املستورين من أقارهبم وجرياهنم، قياس 
هللا عليه وسلم للخارصني أن يدعوا الثلث أو الرب  ألرابب املـال، ليصـرفوا زكاتـه أبنعسـهم علـى 

، ومجعنــا بــني احلســنيني وراعينــا وبــذلك نكــون قــد أخــذان خبــري مــا يف الطــريقتني. أحــد التعســريين
 .االعتبارات اليت ذكرها احلنابلة يف استحباب تعرقة املالك لزكاته بنعسه

وهذا كله ابلنظر إىل احلكومة اإلسالمية، وهي اليت تلتزم اإلسالم أساس ا حلكمها، ودستور ا 
ـــا جلميـــ  تـــئوهنا الثقافيـــة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية والسيا ســـية، وإن خالعـــت لـــدولتها، ومنهاج 

 .حكم الشرع يف بعض األحكام اجلزئية كما سنبني ذلك قريب ا
أما احلكومة اليت ترفض اإلسالم أساس ا للدولة، ودستور ا للحكم، وحتكم بغـري مـا أنـزل هللا، 

فهــذه ال جيــوز هلــا أن أتخــذ الزكــاة، وإال اســتحقت . ممــا تســتورده مــن مــذاهب الغــرب أو الشــرق
أاف اتُ ْؤِمنُ  ونا بِ  ب اْعِض اْلِكتا  اِب واتاْكُف  ُرونا بِ  ب اْعٍض فاما  ا جا  زااُء ما  ْن ي اْفعا  ُل : قــال وعيــد هللا تعــاىل إذ

اِب واما ا اّللَُّ  نْ ياا واي اْوما اْلِقيااما ِة يُ  رادُّونا ِإىلا أاشا دِ  اْلعا ذا  ِبغااِف ٍل ذاِلكا ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزي  ِف احلْايااِة الدُّ
 .[95: رةالبق] عامَّا ت اْعماُلون

 :أقوال املذاهب فيمن كتم الزكاة أو امتنع منها أو ادعى أداءها
                                                 

 .(الزكاة)حبث  -الدورة الثالثة  -حلقة الدراسات االجتماعية للجامعة العربية ( 1)
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مــا قــرره فقهــاء املــذاهب اإلســالمية كافــة مــن عقوبــة : وممــا يؤكــد مســئولية الدولــة عــن الزكــاة
ومــا فص ــله بعضــهم مــن . املمتنــ  عــن الزكــاة، وأخــذها منــه ابلقهــر إن مل يــدفعها طوع ــا واختيــار ا

 .ى عدم ملك النصاب أو سقوط الزكاة عنه أو حنو ذلكالقول فيما إذا ادع
 :عند احلنفية
مل يـتم لـه حـْول، : فقـال -إذا مـر  بـه عليـه  -من طلب منه العاتر زكـاة مالـه : فعند احلنعية

أديـــُت إىل عاتـــر آخـــر، وكـــان هنـــاك : علـــى  َديْـــن حمـــيط أو مـــنقص للنصـــاب، أو قـــال: أو قـــال
اتــرتاط أن خيــرج بــراءة : ويف روايــة. إذا حلــف صــد قعاتــر آخــر حمقــق، طلــب منــه اليمــني، فــ

 .(1)خطية ابلدف  إىل عاتر آخر، وردوا هذه الرواية أبن اخلط يشبه اخلط

وقــد ال أيخــذ الــرباءة غعلــة منــه، وقــد تضــي  بعــد األخــذ، فــال ميكــن أن جتعــل . وقــد يُــزو ر 
ا، فيعترب قوله م  ميينه  .حكم 

خـــذت منــه الزكــاة؛ ألن حــق األخــذ اثبــت، فـــال وإذا حلــف وظهــر كذبــه ولــو بعــد ســنني أ
 .يبطل ابليمني الكاذبة

قـد أديتهـا بنعسـي إىل العقـراء يف البلـد، وحلـف علـى : ولو قال للعاتر إذا طلب منه الزكـاة
وكــذلك . إال يف زكــاة األنعــام؛ ألن حــق األخــذ فيهــا للســلطان، فــال ميلــك إبطالــه. ذلــك صــد ق

بلد؛ ألهنا إبخراجها التحقت ابألموال الظاهرة، فكـان األخـذ األموال الباطنة إذا أخرجها من ال
 .(2)فيها لإلمام أو َمن ينوب عنه

ولـذا كـان لإلمـام  ،(3)ومثل ذلك اخلارج من األرض من زرع ومثر، فهو من األمـوال الظـاهرة
ويســـقط العـــرض عـــن صـــاحب األرض، كمـــا لـــو أدى بنعســـه، إال أهنـــم . أخــذ الُعشـــر منـــه جـــرب ا

                                                 

مييزه، تتمايز يف الواق ، فكل كاتب له خطه الذي  -وإن كانت تتشابه يف الظاهر  -ثبت يف عصران أن اخلطوط  1))
واألحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، وقد . ولذلك دالئل وأمارات يعرفها أهل االختصاص من خرباء اخلطوط

وللمزورين . كما أن السلطات متنح موظعيها أختام ا معتمدة. أصبح اعتماد الكتابة واخلط يف عصران أمر ا ال بد منه
 .عقوابت صارمة

 .امليمنية ، طب 21-4/24: بدين عليهالدر املختار وحاتية ابن عا( 2)
يالحظ أن أكثر احلنعية ينظرون إىل الُعشر كأنه تيء غري الزكاة، ألنه ليس بعبادة حمضة وفيه معِن مؤنة األرض ( 3)

أي أجرهتا، وال يشرتط فيه حوالن احلول اتعاق ا، وال النصاب عند أيب حنيعة وهلذا يؤخذ من الرتكة ولو مل يوصي به، 
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أدى بنعســه يثــاب ثــواب العبــادة، وإذا أخــذه اإلمــام يكــون لــه ثــواب ذهــاب مالــه يف إذا : قــالوا
 .(1)وجه هللا تعاىل

 :عند املالكية
ـا، إذا كـان لـه مـال ظـاهر، وعـز  ر فـإن مل يكـن لـه . من امتن  عن أداء الزكاة أخـذت منـه كره 

ه، واهتـم يف إخعـاء وكان معروف ا ابملال، فإنه حُيبس حى يظهر ماله، فـإن ظهـر بعضـ. مال ظاهر
 .وأخطأ َمن حيل ف الناس. أنه ما أخعي، وإن اهتم: يصدق وال حيلف: فقال مالك. غريه

ا  وإن مل ميكــن أخــذها منــه إال بقتــال قاتلــه اإلمــام، وال يقصــد قتلــه، فــإن اتعــق أنــه قتــل أحــد 
قُتل به، وإن قتله أحد كان هدر ا
(2). 

 :عند الشافعية
 :من وجبت عليه الزكاة وامتن  من أدائها نظرت): (ملهذبا)وعند الشافعية قال صاحب 

ا لوجوهبـــا فقـــد كعـــر، وقتـــل بكعـــره، كمـــا يُقتـــل املرتـــد؛ ألن وجـــوب الزكـــاة  فـــإن كـــان جاحـــد 
، وكــذب رســوله،  -تعــاىل  -معلــوم مــن ديــن هللا  ضــرورة، فمــن جحــد وجوهبــا، فقــد كــذ ب اَّلل 

 .فحكم بكعره
 .ز  رهبا أخذ ت منه وعُ  وإن منعها خبال  

عـن  ،عـن أبيـه ،تؤخذ الزكـاة وتـطر مالـه، ملـا روى هبـز بـن حكـيم: وقال الشافعي يف القدمي
ومـن منعهـا فـإان آخـذوها وتـطر مالـه، عزمـة مـن عزمـات ربنـا ": عـن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال ،جده

 .والصحيح هو األول ،(3)"ليس آلل دمحم فيها تيء

                                                 

هو زكاة على : وبعضهم قال. إن تسميته زكاة جماز: الدين، ويف أرض الصغري واجملنون والوقف، وهلذا قالوا وجيب م 
 ال تك أنه زكاة، كما ذكران ذلك يف زكاة الثروة الزراعية: قول الصاحبني فقط، ورد ذلك احملقق ابن اهلمام وقال

. عبادة حمضة، ولذا جترى فيها النيابة، وتؤخذ قهر اكلها ليست : أن الزكاة: والصحيح ما أكدانه غري مرة 121صـ
 .إخل... يف مال الصيب واجملنون -على املختار  -وجتب 

 .52صـ املصدر السابق1))
 (.7/501)الشرح الكبري حباتية الدسوقي ( 2)
 . سبق صخرجيه صــ( 3)
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قاتــل  هنع هللا يضرمبنعــة، قــاتلهم اإلمــام؛ ألن أاب بكــر الصــديق  - أي َمــن خبــل ابلزكــاة -وإن امتنــ  
 . هـا (1)(مانعي الزكاة

 :اإلمجاع على َتديب املمتنع وأخذها منه قهر ا
ا  -واحلكــم األول  ا لوجوهبــا، وقتلــه مرتــد  جممــ   -وهــو احلكــم بكعــر مــن منــ  الزكــاة جاحــد 

ا عــن  عليـه، بشــرط أال يكــون ممــن يعــذر مثلــه كــأن يكـون حــديث عهــد ابإلســالم، أو نشــأ بعيــد 
وكذلك احلكم الثاين، وهـو أخـذ الزكـاة قهـر ا ممـن . كما ذكران يف الباب األول. أمصار املسلمني

 .(2)وكذلك تعزيره وأتديبه ابحلبس وحنوه. هبا وجبت عليه وامتن  من أدائها خبال  

 :عقوبة املمتنع ِبصادرة نصف ماله وما فيه من خالف
مصـــادرة نصـــف مالـــه، : يف عقوبـــة املمتنـــ  أبخـــذ تـــطر مالـــه، وعبـــارة أخـــرىوإمنـــا اخلـــالف 

كمــا نطــق بــه حــديث هبــز بــن حكــيم، وقــال بــه الشــافعي يف القــدمي . أتديب ــا لــه، وزجــر ا ألمثالــه
ـا هبــذا احلــديث  وإسـحاق، وروى عــن أمحـد واألوزاعــي، ورجحـه بعــض احلنابلــة كمـا ســيأي حمتج 

 .الصريح
 .أنه ال يؤخذ منه إال قدر الزكاة: وهو قول اجلمهوروالقول اجلديد للشافعي، 

 .(3)(ليس يف املال حق سوى الزكاة: )حلديث (أ)
 .وألهنا عبادة فال جيب ابالمتناع منها أخذ تطر ماله، كسائر العبادات (ب)
ومل ينقـل أحــد عــنهم . والصـحابة متــوافرون هنع هللا يضروألن منــ  الزكـاة كــان يف زمـن أيب بكــر ( جــ)
 .(4)بذلك دة وال قوال  زاي

وال يثبــت أهــل العلــم ابحلــديث أن : أمــا حــديث بـَْهــز فنقــل البيهقــي عــن الشــافعي أنــه قــال
  .(1)تؤخذ الصدقة وتطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به

                                                 

 (.114-5/117)املهذب وترحه اجملموع : انظر( 1)
 (.4/780)البحر الزخار : انظر( 2)
وقال . ضعيف جدا ال يعرف(: 114/ 5)، وقال النووي يف ترح املهذب (7198)رواه ابن ماجه يف الزكاة  (3)

 .، عن فاطمة بنت قيس(2191)ضعيف منكر : األلباين يف الضعيعة
 (.92/ 2)السنن الكربي  4))
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وأي د البيهقي قول الشافعي أبن هبز ا مل خيرج له الشيخان
(2).  

صــحيح مل خيرجــاه، ومنــه مــا احــتج بــه فكــم مــن حــديث . وهــذا ال يكعــي لتضــعيف حديثــه
 .البيهقي وغريه من األئمة

ـــداء اإلســـالم مث صـــار : مث قـــال البيهقـــي وقـــد كـــان تضـــعيف الغرامـــة علـــى مـــن ســـرق يف ابت
منسوخ ا، واستدل الشافعي على نسخه حبديث الرباء بن عازب فيما أفسدت انقتـه، فلـم ينقـل 

ه أضــــعف الغرامــــة بــــل نقــــل فيهــــا حكمــــه ابلضــــمان فقــــط، أنــــ: عــــن النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف تلــــك القصــــة
 .(3)فيحتمل أن يكون هذا هو ذاك

مـــا يصـــرف هـــذا  ".لـــيس يف املـــال حـــق ســـوى الزكـــاة" :ويف قـــول النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص: ورديوقـــال املـــا
. (4)"مــن قتــل عبــده قتلنــاه": احلــديث عــن ظــاهره مــن اإلجيــاب إىل الزجــر واإلرهــاب، كمــا قــال

 .(5) يُقتل بعبدهوإن كان ال

 :(الروضة)وقال النووي يف 
ضـــععه الشـــافعي رمحـــة هللا . (6)(أبخـــذ تـــطر مالـــه)احلـــديث الـــوارد يف ســـنن أيب داود وغـــريه 

ـــا عـــن أهـــل العلـــم ابحلـــديث أهنـــم ال يثبتونـــه وأمـــا . وهـــذا اجلـــواب هـــو املختـــار. عليـــه ونقـــل أيض 
حيتــاج إىل دليــل، وال قــدرة  جــواب مــن أجــاب مــن أصــحابنا أبنــه منســوخ فضــعيف، فــإن النســخ

  .(7)هلم عليه هنا

                                                 

 .املرج  السابق 1))
 .نعس املرج ( 2)
 .نعس املرج  السابق( 3)
يف كالمها ،  (7272)، والرتمذي (2575)، وأبو داود إسناده ضعيف: وقال خمرجوه، (40702)أمحد رواه  (4)

، (4221)، وابن ماجه يف الدايت (2112)حسن غريب، والنسائي يف القسامة : الرتمذي وقال ،الدايت
ن مسرة ع، (518)ووافقه الذهيب، وضععه األلباين يف ضعيف ابن ماجه ، وصححه، (2/121)احلدود احلاكم يف و 

 .بن جندب
 .747صـ األحكام السلطانية 5))
 .صـ سبق صخرجيه( 6)
 .4/408: الروضة 7))
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أجــاب األصــحاب عــن حــديث هبــز أبنــه منســوخ، وأنــه كــان حــني  : وكــذا قــال يف اجملمــوع
 :وهذا اجلواب ضعيف لوجهني: قال. كانت العقوبة ابملال

أن مــا ادعــوه مــن كــون العقوبــة كانــت ابألمــوال يف أول اإلســالم لــيس بثابــت وال : أحــدمها
 .معروف
واجلــــواب  .أن النســــخ إمنــــا ُيصــــار إليــــه إذا علــــم التــــاريخ، ولــــيس هنــــا علــــم بــــذلك: ينوالثــــا
  .(1)تضعيف احلديث: الصحيح

 :مناقشة وترجيح
 (2)كمـا قلنـا مـن قبـل  -والذي نراه أن حديث بـَْهز بن حكيم ليس فيـه مطعـن معتـرب، وهـو 

و يـدخل فيمـا ذكـرانه وهـ. يتضـمن عقوبـة تعزيريـة معوضـة إىل رأي اإلمـام وتقـديره -وما بعدها 
غـــري مـــرة مـــن األحاديـــث الـــيت تـــرد عـــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص بوصـــف اإلمامـــة والرايســـة، كمـــا ذكـــر القـــرايف 

 .(3)والدهلوي وغريمها
وقــد ســبق هــذا احلــديث مــا تعرضــه التشــريعات احلديثــة مــن عقــوابت ماليــة رادعــة للمتهــربني 

 .من دف  ما عليهم من الضرائب
 :يث هبز استندوا إىل أحد أمور ثالثةوالذين ردوا حد

وقــد . بعضــهم اســتند إىل معارضــة احلــديث ملــا ثبــت أنــه ال حــق يف املــال ســوى الزكــاة -7
 (4)روى يف ذلك حديث مرفوع

 .وبعضهم استند إىل أنه نوع من العقوبة ابملال، وهذا كان يف أول اإلسالم مث نسخ -4
 .هبز راويه، وعلى هذا عول النووي وبعضهم استند إىل أن احلديث ضعيف، لضعف - 1

                                                 

 .5/112اجملموع  1))
 .يف الباب األول( العقوبة الشرعية ملان  الزكاة)راج  عنوان  (2)
 .كاة اخليلز يف مبحث ( تعقيب وترجيح)عنوان : انظر (3)
 .747صـ ، واألحكام السلطانية للماوردي(4/511)، واملغين (4/780)البحر الزخار : انظر( 4)
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فأمــا األمــر األول، فســنبني يف ابب مســتقل أن يف املــال حقوق ــا ســوى الزكــاة، كمــا جــاءت 
فـــال تعـــارض إذن بـــني حـــديث هبـــز . بـــذلك اآلايت الكرميـــة، وصـــحت بـــه األحاديـــث الصـــرحية

 .وغريه
الطــرق )ابــن القــيم يف وأمــا الثــاين، فالصــحيح أن العقوبــة ابملــال مل تُنســخ، وقــد ذكــر احملقــق 

 .(1)مخس عشرة قضية لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وخللعائه الراتدين، حتققت فيها العقوبة ابملال (احلكمية

وأمــا تضــعيف احلــديث، فالــذي يبــدوا أنــه لــيس تضــعيف ســند، بــل هــو نــوع مــن اإلعــالل 
و بعضهم ضععوا هبز ا وهلذا جندهم أ. فهو مبين على األمرين السابقني. بسبب موضوع احلديث

لـوال هـذا : قال ابـن حبـان. بسبب هذا احلدث، ومل ُيضععوا احلديث بسبب هبز، كما هو املتب 
 !احلديث ألدخلت هبز ا يف الثقات

قال ابـن القـيم يف هتـذيب سـنن أيب داود بعـد أن نقـل كـالم األئمـة يف هبْـز، وتصـحيح أمحـد 
ا احلديث ُحج ة، ودعوى نسـخه دعـوى ابطلـة، وليس ملن رد هذ: وإسحاق وابن املديين حلديثه

إذ هــي دعــوى مــا ال دليــل عليــه، ويف ثبــوت تــرعية العقــوابت املاليــة عــدة أحاديــث عــن النــيب 
وأمـــا معارضـــته حبـــديث الـــرباء يف قصـــة . ملسو هيلع هللا ىلص مل يثبـــت نســـخها حبجـــة، وعمـــل هبـــا اخللعـــاء بعـــده

ســـوغ إذا كـــان املعاقـــب متعـــداي  مبنـــ  واجـــب أو انقتـــه، فعـــي غايـــة الضـــعف، فـــإن العقوبـــة إمنـــا ت
وقـول مـن . وأما ما تولد من غري جنايته وقصده، فال يسوغ أحـد عقوبتـه عليـه. ارتكاب حمظور

محل ذلك على سبيل الوعيد دون احلقيقة، يف غاية العساد، يُنزه عن مثله كالم النـيب صـلى هللا 
ا، فإنه إذا لوال حديثه هذا ألدخل: عليه وسلم، وقول ابن حبان ناه يف الثقات، كالم ساقط جد 

وهــذا احلــديث إمنــا ُرد  لضــععه، كــان هــذا دور ا  ،مل يكــن لضــععه ســبب إال روايتــه هــذا احلــديث
  .(2)وليس يف روايته هلذا ما يوجب ضععه؛ فإنه مل خيالف فيه الثقات. ابطال  

 (املهـــــذب)يف  والغريـــــب أن كثـــــري ا مـــــن أصـــــحاب الكتـــــب املعتمـــــدة يف العقـــــه، كالشـــــريازي
وغــريهم ردوا حــديث هبــْز الصــحيح  (املغــين)وابــن قدامــة يف  (األحكــام الســلطانية)واملــاوردي يف 

                                                 

 .طب  املدين 491الطرق احلكمية ص: انظر 1))
 (.4/782)هتذيب السنن م  خمتصر املنذري واملعامل  2))
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لـيس ": أو املختلف على األقل يف صحته حبديث ال قيمة له من الناحية العلمية، وهو حـديث
 ."يف املال حق سوى الزكاة

بِ ئُ كا ِمثْ ُل .. مـن أهلهـاوهلذا ينبغي معرفة درجة األحاديث وقيمتهـا مـن مصـادرها و  واالا يُ ن ا
 [.72: فاطر] خاِبريٍ 

 :عند احلنابلة
ا . وعنــد احلنابلــة مثــل مــا عنــد الشــافعية قــال ابــن قدامــة بعــد أن بــني ردة مــان  الزكــاة جحــد 

ا وجوهبــا وقــدر اإلمــام علــى أخــذها منــه أخــذها وعــزره): وتكــذيب ا ومل أيخــذ . وإن منعهــا معتقــد 
أكثر أهل العلم، وكـذلك إن غـل  مالـه وكتمـه، حـى ال أيخـذ اإلمـام زكاتـه،  زايدة عليها يف قول

 .فظهر عليه
ملــا روي هبــز بــن . أيخــذها وتــطر مالــه: وقــال إســحاق بــن راهويــة، وأبــو بكــر عبــد العزيــز

 .حكيم
ــا عــن قبضــة اإلمــام قاتلــه فــإن ظعــر بــه . ألن الصــحابة مهنع هللا يضر قــاتلوا مانعيهــا. فــإن كــان خارج 

وألن املـان  ال يسـيب . ه أخذها من غري زايدة أيض ا، ومل ُتسب ذريتـه ألن اجلنايـة مـن غـريهمومبال
وأن ظعـــر بـــه دون مالـــه، دعـــاه إىل أدائهـــا، واســـتتابه ثـــالاث، فـــإن اتب وأدى، وإال . فذريتـــه أوىل

 .قُت ل، ومل حُيكم بكعره
كمـا   -إذا منعـوا الزكـاة  :فروى امليموين عنه. وعن أمحد ما يدل على أنه يكعر بقتاله عليها

مــا اترك : قــال عبــد هللا بــن مســعود. ومل يصــل علــيهم. مل يورثــوا. وقــاتلوا عليهــا -منعــوا أاب بكــر 
 .الزكاة مبسلم

ال : قـال. نؤديهـا: ملـا قـاتلهم وعضـتهم احلـرب، قـالوا هنع هللا يضرأن أاب بكـر : ووجه ذلك؛ ما روى
ومل يُنقــل إنكــار ذلــك عــن أحــد مــن ( الكم يف النــارأقبلهــا حــى تشــهدوا أن قــتالان يف اجلنــة وقــت

 .الصحابة، فدل على كعرهم
أن عمــر وغــريه مــن الصــحابة، امتنعــوا مــن القتــال يف بــدء األمــر، ولــو اعتقــدوا  : ووجــه األول

مث اتعقــوا علــى القتــال، وبقــي الكعــر علــى أصــل النعــي، وألن الزكــاة فــرع . كعــرهم ملــا توقعــوا عنــه
وإذا مل يكعـر برتكـه مل يكعـر ابلقتـال عليـه  . كعـر اتركـه مبجـرد تركـه كـاحلجمن فروع الـدين، فلـم ي
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وأمــا الــذين قــال هلــم أبــو بكــر هــذا القــول، فُيحتمــل أهنــم جحــدوا وجوهبــا، وألن . كأهــل البغــي
فــال يُتحقـق مــن الــذين قـال هلــم أبــو بكـر هــذا القــول؟ ( أي يف حالـة معينــة)هـذه قضــية يف عــني 

، وحيتمـل أهنـم جحـدوا وجـوب الزكـاة، وحيتمـل غـري ذلـك، فـال جيـوز فيحتمل أهنـم كـانوا مرتـدين
احلكــم بــه يف حمــل النــزاع، وحيتمــل أن أاب بكــر قــال ذلــك، ألهنــم ارتكبــوا كبــائر ومــاتوا مــن غــري 

كمـا حكـم لقتلـى اجملاهـدين ابجلنـة ظـاهر ا، واألمـر إىل هللا تعـاىل . توبة، فحكم هلم ابلنـار ظـاهر ا
يهم ابلتخليد، وال يلزم من احلكم ابلنار احلكم ابلتخليـد، بعـد أن أخـرب يف اجلمي ، ومل حيكم عل

  .هـا (1)(النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن قوم ا من أمته يدخلون النار، مث خيرجهم هللا تعاىل منها ويدخلهم اجلنة
 :عند الزيدية

ال ميلــــك  إذا ادعــــى رب املــــال أن الزكــــاة ســــاقطة عنــــه، وأنــــه: ويف األزهــــار وتــــرحه للزيديــــة
 -النصاب فالقول قوله، ولكـن جيـب علـى اإلمـام أو مـن يلـي مـن جهتـه أن حيلعـه عنـد التهمـة 

وهــذا إذا مل تكــن عدالتــه ظــاهرة، فأمــا إذا كــان ظــاهر العدالــة فإنــه ال  -أي ابلشــك يف صــدقه 
 .(2)حُيل ف

يف  -مـام قبـل مطالبـة اإل -أما إذا أقر رب املـال بوجـوب الزكـاة، لكـن ادعـى أنـه قـد فرقهـا 
مســتحقيها، ومل يتحقــق املصـــدق ذلــك، فعلـــى مــدعي التعريـــق أن يقــيم البينـــة علــى ذلـــك؛ ألن 

فـإن أقـام البينـة علـى الوجـوب . وعلى أن التعريق وق  قبل طلب اإلمام -األصل عدم اإلخراج 
  .(3)وإال أخذها منه املصدق، وليس له أن يقبل قوله، ولو كان ظاهر العدالة. والتعريق مجيع ا

 :دفع الزكاة إىل السلطان اجلائر
ومما يتمم ما سبق ما ذكره العلماء يف حكم دف  الزكاة إىل السلطان اجلائر، واخـتالفهم فيـه 

 :على ثالثة أقوال
 .التعصيل -1. املن  مطلق ا -4. اجلواز مطلق ا -7

                                                 

 (.515-4/511)املغين : انظر 1))
 (.787-4/780)البحر : ، وانظر(7/510)ترح األزهار وحواتيه ( 2)
 .املرج  السابق 3))
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 :رأى اجملوزين

لــة أحاديــث صــرحية منهــا مــا أمــا اجملــوزون فــاحتجوا ملــذهبهم يف جــواز الــدف  إىل الظلمــة جبم
 .(1)(املنتقي)ذكره يف 

اي رســول هللا، إذا أديــُت الزكــاة إىل رســولك فقــد برئــُت منهــا : قــال أن رجــال  : عــن أنــس( أ)
نعــــم، إذا أديتهــــا إىل رســــويل فقــــد برئــــَت منهــــا إىل هللا ورســــوله، فلــــك ": إىل هللا ورســــوله؟ قــــال

  .(2)"أجرها، وإمثها على من بدهلا
ـــــ( ب) ـــــرة، وأمـــــور ": أن رســـــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــــال ،ن مســـــعودوعـــــن اب إهنـــــا ســـــتكون بعـــــدي أث

تـــؤدون احلـــق الـــذي علـــيكم، وتســـألون هللا ": اي رســـول هللا، فمـــا أتمـــران؟ قـــال: قـــالوا ".تنكروهنـــا
 .(3)"الذي لكم

أيـت إن كـان أر : مسعُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورجـل يسـأله، فقـال: وعن وائل بن حجر قال( جـ)
امسعـــوا وأطيعـــوا؛ فإمنـــا علـــيهم مـــا محلـــوا، ": علينـــا أمـــراء مينعوننـــا حقنـــا ويســـألوننا حقهـــم؟ فقـــال

 .(4)"وعليكم ما محلتم
وهلذه األحاديث مغزى ذو أمهية، وهو أن الدولـة اإلسـالمية يف حاجـة دائمـة إىل مـال تقـيم 

مـة اإلسـالم، فـإذا كـف األفـراد به التكافل االجتماعي، وحتقق به كل مصلحة عامة تعلو هبـا كل
أيديهم عن مد الدولة ابملال الالزم، جلور بعض احلاكمني، اختل ميزان الدولة، واضـطرب حبـل 
. األمــة، وطمــ  فيهــا أعــداؤها املرتبصــون، فكــان ال بــد مــن طاعتهــا أبداء مــا تطلــب مــن الزكــاة

 .وهذا ال ينايف مقاومة الظلم بكل سبيل ترعها اإلسالم

                                                 

 (.725 -2/722)األوطار  نيل: انظر( 1)
 .صـ سبق صخرجيه (2)
 .(7921)، ومسلم يف اإلمارة (1201)رواه البخاري يف املناقب : متعق عليه (3)
 (.4788)، والرتمذي يف العنت (7922)رواه مسلم يف اإلمارة  (4)
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د املســلمني أن يقــدموا مــا يُطلــب مــنهم مــن احلقــوق املاليــة، وعلــيهم مــ  ذلــك فعلــى األفــرا
املناصـــحة لـــوالة األمـــر، قيام ـــا بواجـــب النصـــيحة يف الـــدين، والتواصـــي ابحلـــق والصـــرب، واألمـــر 

 .ابملعروف والنهي عن املنكر
ـا عنـدهم  ويبقى هنا حق اجلماعة املسلمة، بل واجبها يف خل  يد الطاعة إذا رأوا كعـر ا بواح 

 .فيه من هللا برهان
كما يبقى حق العـرد املسـلم، بـل واجبـه يف التمـرد علـى كـل أمـر مباتـر يصـدر إليـه مبعصـية 

الســم  والطاعــة حــق علــى املــرء املســلم فيمــا أحــب ": صــرحية، كمــا جــاء يف احلــديث الصــحيح
 .(1)"وكره، ما مل يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مس  وال طاعة

 : مطلق ا وأدلتهمرأي املانعي
وأما رأي املانعني مطلق ا من دف  الزكاة إىل حكام اجلور، فهو أحـد قـويل الشـافعي، وحكـاه 

، واســـتدلوا بقولـــه جبـــزيءأنـــه ال جيـــوز دفـــ  الزكـــاة إىل الظلمـــة وال : املهـــدي يف البحـــر عـــن العـــرتة
 .[742: البقرة] الا ي انااُل عاْهِدي الظَّاِلِميا : تعاىل

علــى تســليم صــحة االســتدالل هبــا علــى حمــل  -الشــوكاين أبن عمــوم هــذه اآليــة ورد علــيهم 
 .(2)خمصص ابألحاديث املذكورة يف الباب -النزاع 

 :رأي القائلي ابلتفصيل
وذهب بعض الشـافعية واملالكيـة واحلنابلـة إىل أن لـرب املـال دفـ  الزكـاة إىل السـاعي والـوايل 

وإن مل يكــن يضــعها . ضــعها ويصــرفها حيــث أمــر هللاإذا كــان يضــعها موا -ولــو كــان فاســق ا  -
بـل قـال املـاوردي مـن . (3)مواضعها ويصرفها إىل مستحقيها حرم دفعها إليه، وجيب كتمهـا إذن

إذا أخــذ الزكــاة مــن أرابهبــا طوع ــا أو جــرب ا، مل جيــزهم عــن حــق هللا : الشــافعية يف مثــل هــذا الــوايل
 .(4)إىل مستحقيها تعاىل يف أمواهلم ولزمهم إخراجها أبنعسهم

                                                 

 .ن عمر، عن اب(7918)، ومسلم يف اإلمارة (4855)رواه البخاري يف اجلهاد والسري : متعق عليه (1)
 (.2/725)نيل األوطار ( 2)
 .املرج  السابق -نيل األوطار  3))
 .مصر ،املطبعة احملمودية التجارية ، طب 771صـ األحكام السلطانية للماوردي 4))
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 :وعند املالكية
أن مـن دفعهـا جلـائر معـروف ابجلـور : (1)(على خمتصر خليـل الشرح الكبري)ذكر الدردير يف 

والواجــب جحـــدها واهلـــرب هبــا مـــا أمكــن، فـــإن مل جيـــر، أبن . يف صــرفها وجـــار ابلععــل، مل جتـــزه
ا يف غريهــــا، فقــــال يف صــــرفها وأخــــذها، جــــائر   دفعهــــا ملســــتحقها أجــــزأت، وأمــــا إذا كــــان عــــدال  

 .(2)أنه ليس كذلك، بل هو مكروه: ونقل الدسوقي يف حاتيته. جيب الدف  إليه: الدردير

ال خــالف أهنــا تُــدف  لإلمــام العــدل اختيــار ا، وغــري ): (تــرح الرســالة)وقــال الشــيخ زروق يف 
دونـه مل جيـز العدل ال ُتدف  إليه إال أن يطلبهـا، وال ميكـن إخعاؤهـا عنـه، ومـن أمكنـه أن يعرقهـا 

ورأى . إن كـــان حيلعـــه عليهـــا أجـــزأه دفعهـــا إليـــه: ورواه ابـــن القاســـم وابـــن انفـــ . لـــه دفعهـــا إليـــه
ودفعها ابـن عبـد احلكـم إىل واىل املدينـة، . إذا أكره عليها أهنا جتزئه، واستحب إعادهتا: أتهب

فمـــذهب اختلـــف يف إجـــزاء دفعهـــا ملـــن ال يعـــدل فيهـــا وال يضـــعها مواضـــعها، : وقـــال ابـــن رتـــد
اإلجـزاء، والقــول الثــاين البــن : املدونـة وأصــبغ وابــن وهـب وأحــد قــويل ابــن القاسـم يف مســاع حيــىي

إجزاؤهـا إن أكـره، وهللا حسـيب مـن ظلـم، ولكـن : واملشـهور. عدم اإلجزاء: القاسم يف السماع
  .هـا (3)(ال جتزئ إال بتسميتها زكاة، وأخذه برمسها
الضـــريبة أو حنـــو ذلـــك ال جيـــزئ عنـــد أهـــل املـــذهب  يعـــين أهنـــا إذا أخـــذت ابســـم املكـــس أو

 .مجيع ا

                                                 

 .504صـ اجلزء األول 1))
 (.7/502)حاتية الدسوقي  2))
 (.127 -7/120)ترح الرسالة ( 3)



 749 

 
 :وعند احلنفية

إذا أخذ البغـاة وسـالطني اجلـور زكـاة األمـوال الظـاهرة، أو اخلـراج، فصـرفوا املـأخوذ يف حملـه، 
فيمـــا  -وإن مل يصــرفوه يف حملـــه ويضــعوه يف موضــعه املشـــروع، فعلــيهم . فــال إعــادة علـــى أرابهبــا

عادة الزكاة، ال اخلراج، ألهنـم مصـارفه، فهـو حـق املقاتلـة، وهـم يقـاتلون أهـل إ -بينهم وبني هللا 
 .احلرب

واختلـــف يف األمـــوال الباطنـــة، فـــأفى بعضـــهم بعـــدم اإلجـــزاء؛ ألنـــه لـــيس للظـــامل واليـــة أخـــذ 
 .وهلذا ال يصح الدف  إليه، النعدام االختيار الصحيح. الزكاة منها

دف  إىل الظلمة التصـدق علـيهم؛ ألهنـم مبـا علـيهم األصح الصحة إذا نوى ابل: ويف املبسوط
 .(1)من التبعات فقراء

 :عند احلنابلة
إذا أخـذ اخلـوارج والبغـاة الزكـاة أجـزأت عـن ): (املغـين)ابـن قدامـة يف وأما عند احلنابلة فقال 

صــاحبها، وكــذلك كــل مــن أخــذها مــن الســالطني أجــزأت عــن صــاحبها، ســواء عــدل فيهــا أو 
 .قهر ا، أو دفعها إليه اختيار اجار، وسواء أخذها 
ســـألت ســـعد بـــن أيب وقـــاص وابـــن عمـــر، وجـــابر ا وأاب ســـعيد اخلـــدري وأاب : قـــال أبـــو صـــاحل

 .نعم: هذا السلطان يصن  ما ترون، أفأدف  إليهم زكاي؟ فقالوا كلهم: هريرة، فقلت
 .عنك ما أخذ العش ارون ئجيز : وقال إبراهيم

 (.اخلارجي)ته إىل جندة أنه دف  صدق: وعن سلمة بن األكوع
إىل أيهمــا دفعــت : أنــه ســئل عــن مصــدق ابــن الــزبري ومصــد  ق جنــدة؟ فقــال: وعــن ابــن عمــر

 .أجزأ عنك

                                                 

واحلق أن هؤالء يعتربون غارمني مدينني مبا عليهم من حقوق الناس  ،(41 -4/42)الدر املختار وحاتيته ( 1)
اترتاط أن يكون دينه يف غري معصية وال سرف، ومل يتحقق هنا هذا  (الغارمني)وأمواهلم، وقد ذكران يف مصرف 

 .الشرط
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إذا : ، وقالوا(أي ما نعذ فيه حكمهم من البالد)وهبذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه 
 .عن زكاته ئمر  على اخلوارج فعشروه ال جيز 
على َمن أخذوا منه اإلعادة؛ ألهنم ليسـوا أبئمـة، : أيخذون الزكاة وقال أبو عبيد يف اخلوارج

 .فأتبهوا ُقط اع الطرق
ولنــا قــول الصــحابة مــن غــري خــالف يف عصــرهم علمنــاه، فيكــون إمجاع ــا، : قــال ابــن قدامــة

 .(1)"وألنه دفعها إىل أهل الوالية، فأتبه دفعها إىل أهل البغي
ملــذهب ال خيتلــف يف جــواز دفعهــا إىل اإلمــام، أن ا: "وكــذلك ذكــر يف مطالــب أوىل النهــي

قـال . مبـا جـاء عـن الصـحابة يف ذلـك مسـتدال  . كان أو جـائر ا، ظـاهر ا كـان املـال أو ابطن ـا  عدال  
كانوا يدفعون الزكاة إىل األمراء، وهـؤالء أصـحاب النـيب ملسو هيلع هللا ىلص أيمـرون بـدفعها، وقـد علمـوا : أمحد

 .(2)(!؟فيم ينعقوهنا، فما أقول أان
 :موازنة وترجيح

الذي أراه يف هذه املسائل هو صحة الدف  إىل الظلمـة إذا أخـذوا مـا أخـذوه بعنـوان الزكـاة، 
وال ُيكل ــف املســلم اإلعــادة يف أي صــورة مــن الصــور، فــإذا مل أيخــذوه ابســم الزكــاة مل جيزئــه، كمــا 

 .(الزكاة والضريبة)قال املالكية وغريهم، وسنعود إىل ذلك يف ابب 
أمـــا هـــل يـــدف  إىل الظـــامل أو ال؟ فـــإين أختـــار الـــدف  إليـــه إذا كـــان يوصـــلها إىل مســـتحقيها، 

 .ويصرفها يف مصارفها الشرعية، وإن جار يف بعض األمور األخرى
فــإن كــان ال يضــعها يف مواضــعها فــال يــدفعها إليــه إال إن طالــب هبــا، فــال يســعه االمتنــاع، 

وبعتــاوى الصــحابة املتكــررة يف دفــ  الزكــاة إىل األمــراء  ابألحاديــث الــيت ســقناها مــن قبــل، عمــال  
 .وإن ظلموا

                                                 

 .الثالثة، طب  املنار ،(225-4/222)املغين  1))
 (.4/740)مطلب أويل النهي ( 2)
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 :التزام احلاكم لإلسالم شرط

والــذي ال ريــب فيــه أن هــؤالء األمــراء الــذين أفــى الصــحابة بــدف  الزكــاة إلــيهم إمنــا هــم قــوم 
ـا بـل جاهـدوا يف سـبيله، وفتحـوا العتـوح اب مسـه مسلمون آمنوا ابإلسالم والتزمـوه، وارتضـوه حكم 

 .وإن حادوا يف بعض أحكامهم عنه، إيثار ا للدنيا أو اتباع ا للهوى. وحتت رايته
فهؤالء ُتدف  إليهم الزكاة وسـائر احلقـوق املاليـة، كمـا صـرحت بـذلك األحاديـث الصـحيحة 

 .اليت استدل هبا اجلمهور
، وهؤالء غري كثري من حكام عصران الذين قطعـوا صـلتهم ابإلسـالم، واصخـذوه وراءهـم  ظهـراي 

واصخذوا هذا القرآن مهجور ا، بل إن منهم َمن أصـبح حـراب  علـى اإلسـالم وأهلـه ودعاتـه، فهـؤالء 
ال جيـوز أن يـَُعـانوا مبـال الزكــاة علـى نشـر كعـرهم وإحلــادهم وإفسـادهم يف األرض، فـالتزام احلــاكم 

 .لإلسالم ترط يف جواز دف  الزكاة إليه
السـبيل املسـافر يف معصـية ال يُعطـي مـن مـال الزكـاة ولقد اتعق مجهور العقهاء على أن ابن 

 .حى يتوب، وكذلك الغارم يف معصية، إذ ال جيوز أن يعاان من مال هللا على معصية هللا
فكيف حباكم أيخذ مال هللا ليصد عن سبيل هللا، ويعطـل تـريعة هللا، ويـؤذي كـل َمـن دعـا 

؟  إىل حكم اَّلل 
: مـــة الســـيد رتـــيد رضـــا رمحـــه هللا يف تعســـري املنـــار قـــالويعجبـــين هنـــا مـــا قالـــه املصـــلح العال  

ـــه صـــدقات الزكـــاة، وهـــو صـــاحب احلـــق ) ـــذي تـــؤدي ل وإمـــام املســـلمني يف دار اإلســـالم هـــو ال
 .جبمعها وصرفها ملستحقيها، وجيب عليه أن يقاتل الذين ميتنعون عن أدائها إليه

تقـيم اإلسـالم ابلـدعوة  ولكن أكثـر املسـلمني مل يبـق هلـم يف هـذا العصـر حكومـات إسـالمية
ــــ ا، وتقــــيم حــــدوده، وأتخــــذ ذي يوجبــــه وجــــواب  عيني ــــا أو كعائي ــــإليــــه، والــــدفاع عنــــه، واجلهــــاد ال

الصــدقات املعروضــة كمــا فرضــها، وتضــعها يف مصــارفها الــيت حــددها، بــل ســقط أكثــرهم حتــت 
 .(1)سلطة دول اإلفرنج، وبعضهم حتت سلطة حكومات مرتدة عنه أو ملحدة فيه

                                                 

لنوع هو األعم األغلب على احلكومات يف كثري من بالد املسلمني اليوم، فقد حتررت من سلطان دول أصبح هذا ا( 1)
 .يف سلطة العلمانيني والالدينينياإلفرنج لتق  
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اخلاضــعني لــدول اإلفــرنج رؤســاء مــن املســلمني اجلغــرافيني، اصخــذهم اإلفــرنج آالت  ولــبعض 
إلخضـــاع الشـــعوب هلـــم ابســـم اإلســـالم حـــى فيمـــا يهـــدمون بـــه اإلســـالم، ويتصـــرفون بنعـــوذهم 
وأمــــرهم يف مصــــاحل املســــلمني وأمــــواهلم اخلاصــــة هبــــم فيمــــا لــــه صــــعة دينيــــة مــــن صــــدقات الزكــــاة 

احلكومـات ال جيــوز دفـ  تـيء مــن الزكـاة هلـا مهمــا يكـن لقــب فأمثــال هـذه . واألوقـاف وغريهـا
 .رئيسها ودينه الرمسي

وأما بقااي احلكومـات اإلسـالمية الـيت يـدين أئمتهـا ورؤسـاؤها ابإلسـالم، وال سـلطان علـيهم 
  -وكـذا الباطنـة . لألجانب يف بيت مال املسلمني، فهـي الـيت جيـب أداء الزكـاة الظـاهرة ألئمتهـا

طلبوهــا، وإن كــانوا جــائرين يف بعــض أحكــامهم كمــا قــال العقهــاء، وتــربأ ذمــة إذا  -كالنقــدين 
 .ابلعدل -يف اآلية احلكيمة  -من أداها إليهم، وإن مل يضعوها يف مصارفها املنصوصة 

أن اإلمــام أو الســلطان إذا  -وغــريه  (تــرح املهــذب)كمــا يف   -والــذي نــص عليــه احملققــون 
رفها الشـــرعية، فاألفضـــل ملـــن وجبـــت عليـــه أن يؤديهـــا كـــان جـــائر ا ال يضـــ  الصـــدقات يف مصـــا

 . (1)(ملستحقيها بنعسه إذا مل يطلبها اإلمام أو العامل من ق َبل ه

                                                 

 . الطبعة الثانية ،(582-70/585)تعسري املنار 1))
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 الثاين الفصل
 الزكاة ِف النية مكانة

ـــة مـــن - الزكـــاة ـــة عبـــادة - انحي ـــة اإلســـالم تـــعائر إحـــدى ألهنـــا هللا؛ إىل وقرب  دعـــائم واثلث
 ذلـك مـ  ولكنهـا... رسـوله وسـنة هللا كتـاب مـن املواضـ  شـراتع يف ابلصـالة واملقرونة اإلميان
 .متميزة خاصة عبادة

مقـــــررة وحـــــق مرتـــــب يف أمـــــوال األغنيـــــاء للعقـــــراء وســـــائر  ضـــــريبةمـــــن انحيـــــة أخـــــرى  وهـــــي
املســــتحقني الـــــذين ذكــــرهم هللا يف كتابـــــه، ضــــريبة تتـــــوىل الدولــــة يف األصـــــل جبايتهــــا وصـــــرفها، 

 .متميزة خاصة ضريبة أيض ا ولكنها طوع ا، يدفعها مل إن كرها عليه وجبتوأتخذها ممن 
 .الضريبة صورة أتخذ وعبادة العبادة، معِن حتمل ضريبة إذن فهي

 بعضـهم إليهـا، العقهـاء نظـرة يف االخـتالف بعض رأينا املعنيني هذين على الزكاة والتتمال
 بعـض يف املعنيـني أحـد بعضـهم يـرجح وقـد..  الثـاين املعـِن يـرجح وبعضـهم األول، املعـِن يغلب

 .أخرى أحكام يف الثاين واملعِن األحكام
. فيهــا قيــل ومــا واجملنــون الصــيب مــال يف الزكــاة وجــوب يف اخلــالف هــذا مــن صــورة رأينــا وقــد

 .الزكاة من ومكاهنا (النية) مسألة يف واضح ا ذلك يبدو كما
*** 
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 :الزكاة ِف النية اشرتاط

 ؟ال أم الزكاة إخراج يف النية تشرتط هل
. بنيـة إال تصـح ال والعبـادة عبادة، ألهنا الزكاة أداء يف ترط النية أن: العقهاء عامة مذهب

ينا ُحن افا  اءا ويُِقيُم  وا الصَّ  الةا ويُ ْؤتُ  وا }: تعــاىل قــال ْعبُ  ُدوا اّللَّا ُُمِْلِص  يا لا  ُه ال  دِ  وما  ا أُِم  ُروا إالَّ لِي ا
إمنــــا : "وســــلم عليــــه هللا صــــلى هللا رســــول وقــــال[ .. 5: البينــــة]{ الزَّكا    اةا وذالِ    كا ِدي    ُن القايِ ما    ةِ 

 نســـيانه أن جهلـــه فـــإن. جيـــزه مل - انســـياان   أو جهـــال   ولـــو -فـــإذا مل ينـــو . (1)"ابلنيـــات األعمـــال
 بــال صــورة أو ميــت، عمــل هبــذا فهــو هللا، إىل والتقــرب التعبــد قصــد بــدون املــال أدى أنــه دليــل
 .روح

 سـعيه أو جمنـون أو صـيب مـن مالـه علـى يلـي عمـن أو نعسه عن تكون أن إما الواجبة والنية
 الصـــيب ويل دفـــ  فـــإذا ،(2)حمجـــوره مالـــه يف أو مالـــه يف وجـــب مـــا أداء ينـــوي أبن. عليـــه حمجـــور
 .(3)الضمان وعليه املوق ، تق  مل نية بغري ماهلما زكاة واجلنون

 :ومناقشته األوزاعي
ال جتب هلا النية؛ ألهنا دين،  :فقال يف اترتاط النية للزكاة، اجلمهور قول األوزاعي وخالف

 .(4)فال جتب هلا النية كسائر الديون، وهلذا خيرجها ويل اليتيم، وأيخذها السلطان من املمتن 
وأداؤها عمل، وألهنا عبادة " إمنا األعمال ابلنيات: "ردوا عليه حبديث الرسول املشهور وقد

وهـي تعـارق قضـاء الـدين، . النيـة كالصـالةيتكرر وجوهبا، وتتنوع إىل فرض ونعل، فافتقرت إىل 
ألنه ليس بعبادة، وهلذا يسقط إبسقاط مستحقه، خبالف الزكاة فال ميلك أحد إسقاطها عمن 

 تطــوع وصــدقة وكعــارة ونــذر زكــاة مــن جهــات لــه العقــراء إىل املــال مصــرف وألن. عليــه وجبــت
 .احلاجة عند ينواين فهما والسلطان الصيب ويل أما. التمييز نية فاعتربت

                                                 

 .مرعن ع ،(7801)، ومسلم يف اإلمارة (7)الوحي  ءرواه البخاري يف بد :متعق عليه (1)
 (.7/415)حاتية الصاوي على الشرح الصغري ( 2)
 (.4/409)الروضة للنووي ( 3)
 (.4/219)املغين ( 4)
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ا. نيـة إىل تعتقـر ال الزكـاة أن: املالكيـة بعـض عـن نقل ما األوزاعي قول ومثل  قـول مـن أخـذ 
 ال تـريكه، بيـد ممـا حق إىل الشريط ووصول الزكاة، مال يف تركاء العقراء أن: املذهب يف تاذ

 أداء مــن املمتنــ  أن: املــذهب أهــل قــول ومــن. الــداف  نيــة وال القــابض، نيــة ال نيــة، لــه ُيشــرتط
ا منه تؤخذ الزكاة  .والتقرب اإلكراه بني املنافاة ظهور م  وجتزئه، كره 

ا. نيـة إىل تعتقـر ال الزكـاة أن: املالكيـة بعـض عـن نقل ما األوزاعي قول ومثل  قـول مـن أخـذ 
 ال تـريكه، بيـد ممـا حق إىل الشريط ووصول الزكاة، مال يف تركاء العقراء أن: املذهب يف تاذ

 أداء مــن املمتنــ  أن: املــذهب أهــل قــول ومــن. الــداف  نيــة وال القــابض، نيــة ال نيــة، لــه ُيشــرتط
ا منه تؤخذ الزكاة أن : واملعتمد عند املالكيـة. والتقرب اإلكراه بني املنافاة ظهور م  وجتزئه، كره 

 .النية ترط يف إجزاء الزكاة
ا املمتن  من املأخوذة الزكاة أما  هبـا حيصـل ال ولكـن رئجتـ أنـه: العـريب ابن قول فسيأي كره 
 .(2)خبالف ما لو سوق املستحق من الغين بقدر الزكاة فال جتزئه لعدم وجوده النية. (1)الثواب

*** 

                                                 

 .179-7/171: ترح الرسالة البن انجي: انظر( 1)
 .7/501: الشرح الكبري( 2)
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 :الزكاة ِف ابلنية املراد
أن يعتقـــد أنـــه يـــؤدي زكاتـــه أو زكـــاة مـــن خيـــرج عنـــه كالصـــيب واجملنـــون وحملهـــا  :ابلني   ة امل   راد

 بعــــض صــــرح كمــــا كافيــــة، احلكميــــة والنيــــة. (1)لــــبالقلــــب؛ ألن حمــــل االعتقــــاد كلهــــا هــــو الق
 سـئل لـو ولكـن زكاة، املخرج هذا أن يالحظ ومل فيها، جيب ما وأخرج درامهه عد فإذا. املالكية
 .(2)أجزأه ألجاب
ا يعطى أن عادته من كان ولو ، دينار ا عام كل الناس من زيد   بعد نوى له أعطاه فلما مثال 
 .(3)حكمية وال حقيقية نية توجد مل ألنه جيزئ، مل لهاأه من وهو الزكاة من أنه الدف 

 :للزكاة السلطان أخذ حالة ِف النية
ــا، إليــه املالــك يــدفعها أن فإمــا الزكــاة، الســلطان أخــذ إذا  منــه فيأخــذها ميتنــ  أن وإمــا طوع 
ــا  وهــل ال؟ أم املالــك نيــة مقــام الســلطان نيــة تقــوم هــل احلــالتني؟ كــال يف النيــة حكــم فمــا. كره 

 الظـــاهر يف أم فقـــط الظـــاهر يف جتزئـــه فهـــل أجـــزأت وإذا بعضـــها؟ يف أم األحـــوال كـــل يف زئـــهجت
 والباطن؟
ـــــه جتـــــزئ ال الســـــلطان أن علـــــى العقهـــــاء أكثـــــر ـــــك عـــــن نيت ـــــة يف املال ـــــدف  حال  الطـــــوعي ال
 يف نصــــه ظــــاهر وهــــو الســــلطان، ينــــو مل ولــــو حــــى ابإلجــــزاء وجــــه الشــــافعي وعنــــد. االختيــــاري
 إىل املالـــك دفـــ  ولـــو املســـاكني، انئـــب الســـلطان ألن جتزئـــه؛ ال أهنـــا: اينالثـــ والوجـــه. املختصـــر
 .(4)انئبهم فكذلك جتزئه، مل نية، بال املساكني

                                                 

القلب،   ، وعند الشافعية وجه يف أن النطق ابللسان يقوم4/747: ، ومطالب أويل النهى4/219: املغين: انظر( 1)
 (.4/724. )وال وجه له: قال. ونسبه يف البحر لداود أيض ا 4/402: كما يف الروضة

 .7/415: حاتية الصاوي( 2)
 .7/500: حاتية الدسوقي( 3)
ومجهور ( التهذيب)و (املهذب)هذا الثاين هو األ ح عند القاضي أيب الطيب وصاحيب : (الروضة)قال النووي يف ( 4)

 -ينو مل وإن-أنه جيزئه : لكن نص يف األم. جيزئه املأخوذ وإن مل ينو: م الشافعي على املمتن املتأخرين ومحلوا كال
ا أو طائع ا  (.4/409: الروضة. )كره 
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مث إن نوى املمتن  حال األخذ منه، برئت ذمته ظاهر ا وابطن ا، وال حاجة إىل ): النووي قال
وهــــل جيزئــــه ابطن ــــا؟ . اثني ــــانيــــة اإلمــــام، وإال فــــإن نــــوى اإلمــــام أجــــزأه يف الظــــاهر، وال يُطالــــب 

 يســـقط مل اإلمـــام ينـــو   مل وإن. نيتـــه مقـــام نيتـــه تقـــوم الصـــيب، كـــويل جيزئـــه،: أصـــحهما. وجهـــان
 وأنـه اإلمـام علـى النيـة جتـب أنه واملذهب. األصح على الظاهر يف وال قطع ا، الباطن يف العرض
 .(1)(به متعبد هو فيما املالك يتهاون لئال جتب؛ ال: وقيل..  املالك نية مقام نيته تقوم

ألن تعـذر النيـة  نيـة؛ غـري مـن أجـزأت قهـر ا اإلمـام أخـذهاإن ): (املغـين)ابـن قدامـة يف  وقال
يف حقه أسقط وجوهبا عنه، وهذا قول الشافعي؛ ألن أخذ اإلمام مبنزلة القسـم يـن الشـركاء فلـم 

ولـو مل جيزئـه ملـا . اتعاقـ ا وألن لإلمام والية يف أخذها، ولذلك أيخذها مـن املمتنـ . حيتج إىل نية
 .أخذها

 بنيـة إال تعـاىل هللا وبـني بينـه فيمـا جتـزئ الأهنا : احلنابلة من عقيل وابن اخلطاب أبو واختار
 فــال كــان، ذلــك وأي. مع ــا وكيلهمــا أو العقــراء، وكيــل وإمــا وكيلــه، إمــا اإلمــام ألن املــال؛ رب
 بغـري عليـه وجبـت عمـن جتزئ فال النية هلا جتب عبادة الزكاة وألن. املال رب نية عن نيته جتزئ
. الظـاهر للعلـم حراسة اإلجزاء عدم م  منه أخذت وإمنا. كالصالة النية أهل من كان إن نية،

 .تعاىل هللا عند جيزئه مل نية بغري صلى ولو بصورهتا، ليأي عليها جُيرب كالصالة
 يُطالـــب ال أنـــه مبعـــِن الظـــاهر، يف أي-جيـــزئ عنـــه : ومعـــِن قـــول العقهـــاء: ابـــن عقيـــل قـــال
 إبسـالمه حكـم هبـا أتـى فمـى ابلشـهادة مطالـب املرتـد فـإن. اإلسـالم يف قلنا كما اثني ا، أبدائها
ا يكــن مل ومــى ظــاهر ا،  عنــد بــه يُعتــد مل يعــين -ابطن ــا إســالمه يصــح مل بــه يلعــظ مــا صــحة معتقــد 

 .(2)(هللا
ـا أخـذت إذا الزكـاةإن ): املـالكي العـريب ابن القاضي قال وكذلك  هبـا حيصـل وال جتـزئ كره 

 .(3)(الثواب

                                                 

 .408-4/409: الروضة( 1)
 .227-2/220: املغين( 2)
ا أ(: 7/501)، ويف الشرح الكبري 7/179: ترح الرسالة البن انجي( 3) جزأت نية اإلمام إذا أخذت من املمتن  كره 

 .على الصحيح
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 رب نيـة بغـري للزكـاة األمـر ويل فأخـذ السداد؛ إىل وأقرب الزكاة، بطبيعة أتبه التخريج وهذا
 .أخرى مرة أبدائها يطالب ال أنه مبعِن احملض، القانونية الناحية من جيزئ املال

 عمـال فـإن أهلهـا؛ مـن دام مـا النيـة حتقيـق مـن بـد فال هللا، عند عليها املثوبة انحية من وأما
 .(1)"ابلنيات األعمالإمنا : "روح بال هيكل نية بغري

 ويسـقط عنـه جتـزئ عليـه، وجبـت ممـن كره ا أخذها لو الساعيأن ): احلنعية عند به واملعى
ألن لــــه واليــــة يف أخــــذها، وال يســــقط العــــرض عنــــه يف األمــــوال  الظــــاهرة؛ األمــــوال يف العــــرض
 .(2)(الباطنة

***  
 :الزكاة ِف النية وقت
 تكون؟ فمى ترطا للزكاة النيةكانت   وإذا
 اإلمام؛ إىل أو العقراء إىل الدف  ابألداء واملراد لألداء، مقارنتها ضرورة على احلنعية نص

 .العبادات سائر يف كما األصل، ألهنا املقارنة اترتطوا وإمنا. العقراء انئب ألنه
 العقري، يد يف قائم واملال نوى مث نية بال دف  لو كما جزاء،اإل يف كافية احلكمية واملقارنة

 املعترب ألن جاز؛ ليدفعها لذمي دفعها أو نية، بال الوكيل دف  مث للوكيل، الدف  عند نوى أو
 .اآلمر نية

 كان وإن ماله، بقية من الزكاة من الواجب املقدر لعزل املقارنة تتحقق أن يكعي كما
 دف ، كل عند النية ابستحضار فيتخرج يتعرق، املستحقني إىل الدف  ألن األصل؛ خالف
 ابألداء بل ابلعزل، العهدة عن خيرج ال ولكن. للحرج منع ا العزل، عند واحدة بنية فاكتعى
 .للعقراء
، نوى ولو الزكاة، عنه سقطت ماله بكل تصدق وإذا ؛ تيئ ا ينو مل أو فعال   ألن أصال 
 الكل أدى فلما املزاحم، لدف  النية تشرتط وإمنا ابلكل، هلل تصدق وقد منه، جزء الواجب
 .(3)املزامحة زالت

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
 .4/72: رد املختار( 2)
 .استانبول طب ــ  75 -4/72: الدر املختار ورد احملتار( 3)
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 ينو مل فإن أحدمها، ويكعي ملستحقها، دفعها أو عزهلا عند الزكاة نية جتب: املالكية وعند
 .(1)جتزه مل قبلها أو بعده نوى وإمنا الدف ، وال العزل عند

 -النووي قال كما-تعرقة الزكاة، واألصح الشافعية وجهان يف جواز تقدمي النية على  وعند
 يكعي هذا وعلى. العقري حاجة سد القصد وألن املقارنة إجياب يف للعسر كالصوم، اإلجزاء،

. املساكني إىل الدف  عند الوكيل نية يشرتط: الثاين والقول. الوكيل إىل الدف  عند املوكل نية
 .(2)جاز إليه النية وفوض وكيال   وكل ولو: قالوا
 كسائر اليسري ابلزمن األداء على النية تقدمي جيوز: (املغين) يف كما احلنابلة عندو 

 .مباله التغرير إىل يؤدي لإلخراج النية مقارنة فاعتبار فيها، النيابة جتوز هذه وألن العبادات،
 الزكاة دف  إن: (املغين) يف فقال آخر، جانب يف تددوا املقارنة حتقيق يف التيسري هذا وم 

 بزمن تقدمت وإن. طويل بزمن الدف  نيته تتقدم مل إذا جاز، الوكيل، دون هو ونوى وكيله، إىل
 إىل الدف  عند الوكيل ونوى الوكيل، إىل الدف  حال نوى قد يكون أن إال جيز، مل طويل

 .املستحق
 لعرض،ا به ينو مل ألنه جيزئه ال: الزكاة به ينو ومل تطوع ا ماله جبمي  تصدق إذا فيما وقالوا

 .(3)أيض ا الشافعي قال وهبذا. هبا العرض ينو ومل ركعة مائة صلى لو كما
 املسلم وحسب. والقبول ابإلجزاء والقول التيسري هو كلها الصور هذه يف أختاره والذي

 .زكاته إبخراج عامة نية عنده تكون أن
*** 
 

 
 
 
 

                                                 

 .7/500: حاتية الدسوقي( 1)
 .4/408: الروضة( 2)
 .4/470: اإلمام، والروضة للنووي ، طب 4/511: املغين( 3)
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 الفصل الثالث

 دفع القيمة ِف الزكاة
 لقيمةاختالف الفقهاء ِف دفع ا

أو انقـة يف إبلـه، أو إردب يف قمحـه، أو قنطـار يف . إذا وجب على رب املال تاة يف غنمه
مثــره وفاكهتــه، فهــل يتحــتم عليــه أن خيــرج هــذه األتــياء عينهــا، أم خُيــري  بينهــا وبــني أداء قيمتهــا 

 ابلنقود مثال ، فإذا أخرج القيمة أجزأته وصحت زكاته؟
فمــنهم مــن مينــ  ذلــك، ومــنهم مــن جييــزه بــال كراهــة، : لاختلــف يف ذلــك العقهــاء علــى أقــوا

 .ومنهم من جييزه م  الكراهة، ومنهم من جييز يف بعض الصور دون بعض
وأكثـــر املتشـــددين يف منـــ  إخـــراج القيمـــة هـــم الشـــافعية والظاهريـــة، ويقـــابلهم احلنعيـــة، فهـــم 

 .جييزون إخراجها يف كل حال، وعند املالكية واحلنابلة رواايت وأقوال
، وقد تبـ  فيـه ابـن احلاجـب وابـن بشـري، وقـد جبزيءأن دف  القيمة ال  (خمتصر خليل)فعي 

أنـه مكـروه : أبنه خالف ما يف املدونـة، ونصـه املشـهور يف إعطـاء القيمـة (التوضيح)اعرتضه يف 
 .(1)ال حمرم

 قول ألتهب وابـن القاسـم أبن إخـراج القيمـة مطلق ـا جـائز، البن انجي (ترح الرسالة)ويف 
 .(2)وقيل بعكسه

                                                 

هـ، فجعله من ا (ا لزمه من الزكاة العني عرض ا أو طعام ا، ويكره للرجل اترتاء صدقتهوال يعطي مم): قال يف املدونة( 1)
 .تراء الصدقة، وأنه مكروه، ومثله البن عبد السالم

 .أنه من ابب تراء الصدقة، واملشهور فيه أنه مكروه ال حمرم: ظاهر املدونة وغريها: قال الباجي
ا يف التوضيح وابن عبد السالم هو الراجح، ويدل له اختيار ابن رتد له أن م: ظاهر كالمهم: وقد قال بعض املالكية

اإلجزاء أظهر األقوال، وصوبه ابن يونس أيض ا، وهناك تعصيل يف إخراج القيمة انعرد به بعض املالكية، : حيث قال
خراج العرض عنهما أو م  الكراهة، وأما إ ئعن احلرث أو املاتية جيز  (النقود)أن إخراج العني : وذكره الدردير وهو

الكبري الشرح : انظر. ئعن العني، أو إخراج احلرث أو املاتية عن العني، أو احلرث عن املاتية أو عكسه فال جيز 
 (.7/504)للدردير وحاتية الدسوقي عليه 

 .120صـ اجلزء األول 2))
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ألنـه : قـال الشـيوخ. من جربه املصد ق على أخذ مثن الصـدقة رجـوت أن جتزيـه: ويف املدونة
 .(1)حاكم، وحكم احلاكم يرف  اخلالف

 
إخـراج القيمـة يف  ئأنـه ال جيـز : أن ظـاهر مـذهب أمحـد: (املغين)وأما عند احلنابلة فذكر يف 

 .ملال، ألنه خالف السنةتيء، من الزكوات، ال زكاة العطر، وال زكاة ا
سـئل أمحـد عـن رجـل ابع : وروي عن أمحد القول ابجلواز فيما عـدا العطـرة، وقـال أبـو داود

إن تـاء أخـرج مثـر ا، : فيخـرج مثـر ا أو مثنـه؟ قـال: قيـل لـه. عشره على الـذي ابعـه: مثرة خنله؟ قال
 . (2)وإن تاء أخرج من الثمن، وهذا دليل على جواز إخراج القيم

اة العطر، فقـد تـدد فيهـا، ومل جيـز إعطـاء القيمـة، وأنكـر علـى مـن احـتج بععـل عمـر أما زك
 .كما سنبني ذلك يف الباب الساب  ،(3)بن عبد العزيز

 :سبب اخلالف
هـل هـي عبـادة : والسبب األول هلذا النزاع يرج  إىل اختالف زوااي النظـر إىل حقيقـة الزكـاة

ضــريبة ماليــة معروضــة علــى : يــاء للعقــراء؟ وبتعبــريانوقربــة هلل تعــاىل أم حــق مرتــب يف مــال األغن
 مالك النصاب؟

حتمــــل املعنيــــني، ولكــــن بعــــض العقهــــاء   -كمــــا ذكــــران يف غــــري موضــــ    -واحلــــق أن الزكــــاة 
وبعـض املالكيـة، وكـذلك الظاهريـة، غلبـوا معـِن العبـادة  -يف املشـهور عنـه  -كالشافعي وأمحد 

خــراج العــني الــيت جــاء هبــا الــنص، ومل جيــوزوا لــه إخــراج والقربــة يف الزكــاة، فحتمــوا علــى املالــك إ
 .القيمة

أهنا حق مايل قصد بـه سـد : وغلب أبو حنيعة وأصحابه وآخرون من األئمة اجلانب اآلخر
 .(4)خلة العقراء، فجوزوا إخراج القيمة
                                                 

 (.7/120)ترح الرسالة لزروق : انظر( 1)
 .يةالثان ،طب  املنار ،(1/25)املغين  2))
 .املصدر السابق 3))
 (.17 -4/10)، وفقه اإلمام جععر (717-710 و 4/722)البحر  :انظر 4))
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 :أدلة املانعي من إخراج القيمة
 :م  تتاهتا ونرتبها فيما يليجن -من النظر واألثر  -استند املانعون إىل أدلة متعرقة 

أن الزكــاة : املعتمــد يف الــدليل ألصــحابنا: -وهــو تــافعي -قــال إمــام احلــرمني اجلــويين  -7
: قُربة هلل تعاىل، وكل ما كـان كـذلك فسـبيله أن يتبـ  فيـه أمـر هللا تعـاىل، ولـو قـال إنسـان لوكيلـه

، وعلــم الوكيــل أن غرضــه التجــارة، ووجــد ســلعة هــي أنعــ  ملوكلــه، مل يكــن لــه خمالعتــه،  اتــرت ثــواب 
 .وإن رآه أنع ، فما جيب هلل تعاىل أبمره أوىل ابالتباع

وكمـــا ال جيـــوز يف الصـــالة إقامـــة الســـجود علـــى اخلـــد والـــذقن، مقـــام الســـجود علـــى اجلبهـــة 
. واألنـــف، والتعليـــل فيـــه مبعـــِن اخلضـــوع؛ ألن ذلـــك خمالعـــة للـــنص، وخـــروج علـــى معـــِن التعبـــد

اة إخــــراج قيمــــة الشــــاة أو البعــــري، أو احلــــب أو الثمــــر املنصــــوص علــــى كــــذلك ال جيــــوز يف الزكــــ
 .(1)وجوبه؛ ألن ذلك خروج على النص، وعلى معِن التعبد، والزكاة أخت الصالة

وا وآتُ    : مبثــــل قولــــه أن هللا ســــبحانه أمــــر إبيتــــاء الزكــــاة يف كتابــــه أمــــر ا جممــــال  : وبيــــان ذلــــك
القـرآن، وبينـت املقـادير املطلوبـة مبثـل قولـه صـلى هللا ، وجاءت السنة فعصلت مـا أمجلـه الزَّكااةا 

إخل، فصــار كــأن  (3)"يف كــل مخســة مــن اإلبــل تــاة"، (2)"يف كــل أربعــني تــاة تــاة" :عليــه وســلم
للعقري هبذا النص، فـال حق ا  فتكون الزكاة" وآتوا الزكاة من كل أربعني تاة تاة: "هللا تعاىل قال

 .قه من العنيجيوز االتتغال ابلتعليل إلبطال ح
أن التكليـف : يؤكد هذا املعِن أمر آخر ذكره القاضي أبو بكر بن العريب املـالكي وهـو -4

فإن هذا ذهـول عـن  -كما فهم أبو حنيعة   -واالبتالء إبخراج الزكاة ليس بنقص األموال فقط 
ك يريـد التوفية حلق التكليف يف تعيني الناقص، وهو يوازي التكليف يف قدر النـاقص، فـإن املالـ

أن يبقـــى ملكـــه حبالـــه، وخيـــرج مـــن غـــريه عنـــه، فـــإذا مالـــت نعســـه إىل ذلـــك وعلقـــت بـــه، كـــان 

                                                 

 (.5/210)اجملموع للنووي ( 1)
، كالمها يف الزكاة،  (247)، والرتمذي (7529)أبو داود و حديث صحيح، : وقال خمرجوه، (2212)أمحد رواه ( 2)

 .عمر ابنعن  (7227) بن ماجهلباين يف صحيح اه األصححو  ،(7905)وابن ماجه ، حديث حسن: وقال
 .السابق( 3)
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التكليف قط  تلك العالقة اليت هي بني القلب وبني ذلك اجلزء من املال، فوجب إخراج ذلك 
 .(1)اجلزء بعينه

ال، أن الزكـاة وجبـت لـدف  حاجـة العقـري، تـكر ا هلل علـى نعمـة املـ: ومعِن اثلـث، وهـو -1
ـــه  واحلاجـــات متنوعـــة، فينبغـــي أن يتنـــوع الواجـــب؛ ليصـــل إىل العقـــري مـــن كـــل نـــوع مـــا تُـــدف  ب

 .(2)حاجته، وحيصل تكر النعمة ابملواساة من جنس ما أنعم هللا عليه به

أن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص قـــال ملعـــاذ حـــني بعثـــه إىل  (3)وبعـــد ذلـــك قـــد روى أبـــو داود وابـــن ماجـــه -2
، وهــو (مــن احلــب، والشــاة مــن الغــنم، والبعــري مــن اإلبــل، والبقــر مــن البقــر خــذ احلــب: )الــيمن

نــص جيــب الوقــوف عنــده، فــال جيــوز جتــاوزه إىل أخــذ القيمــة، ألنــه يف هــذه احلــال ســيأخذ مــن 
 .إخل، وهو خالف ما أمر به احلديث...  احلب تيئ ا غري احلب، ومن الغنم تيئ ا غري الشاة

 : أدلة اجملوِ زين
عـــن العـــني، مـــن احلنعيـــة ومـــن وافقهـــم مـــن العقهـــاء،  أجـــازوا إخـــراج القيمـــة بـــدال   أمـــا الـــذين

 :فشرحوا وجهة مذهبهم وبينوا مستندهم من العقل والنقل، مبا نذكره فيما يلي
قاة  : إن هللا تعــاىل يقــول -7 ، فهــو تنصــيص علــى [701: التوبــة] ُخ  ْذ ِم  ْن أاْم  وااِلِِْم صا  دا

 .، فأتبهت املنصوص عليهأن املأخوذ مال، والقيمة مال
فهــو للتيســري علــى  .(4)(يف كــل أربعــني تـاة تــاة: )أمـا بيــان النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ملــا أمجلـه القــرآن مبثــل

أرابب املواتي، ال لتقييد الواجب به؛ فـإن أرابب املواتـي تعـز فـيهم النقـود، واألداء ممـا عنـدهم 
  .(5)أيسر عليهم

ائتـوين : قـال معـاذ ابلـيمن: لبخاري معلق ا عن طاوس قـالوقد روى البيهقي بسنده، وا -4
 .(1)خبميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخري للمهاجرين ابملدينة

                                                 

 .825صـ أحكام القرآن القسم الثاين( 1)
 (.1/22)املغين  :انظر( 2)
 . سبق صخرجيه ص( 3)
 .صـ سبق صخرجيه( 4)
 (.4/751)املبسوط ( 5)
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 .(2)"ائتوين بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعري: "ويف رواية
أيسـر علـيهم، علـى وذلك أن أهل اليمن كانوا مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، فـدفعها 

حني كان أهل املدينـة يف حاجـة إليهـا، وقـد كانـت أمـوال الزكـاة تعضـل عـن أهـل الـيمن فيبعـث 
هبا معاذ إىل املدينة عاصمة اخلالفة، وقول معاذ الذي اتـتهر فـرواه طـاوس فقيـه الـيمن وإمامهـا 

رســول أبخــذ يــدلنا علــى أنــه مل يعهــم مــن احلــديث اآلخــر الــذي أمــره فيــه ال -يف عصــر التــابعني 
أنــه إلــزام أبخــذ العــني، ولكــن ألنــه هــو  (3)...(خــذ احلــب مــن احلــب والشــاة مــن الغــنم: )اجلــنس

الــذي يطالــب بــه أرابب األمــوال، والقيمــة إمنــا تؤخــذ ابختيــارهم، وإمنــا عــني تلــك األجنــاس يف 
ال علــى أرابب األمــوال؛ ألن كــل ذي مــال إمنــا يســهل عليــه اإلخــراج مــن نــوع املــ الزكــاة تســهيال  

جعـــل يف الديـــة علـــى أهـــل احللـــل عليـــه الســـالم  أنـــه: الـــذي عنـــده، كمـــا جـــاء يف بعـــض اآلاثر
 .(4)حلال  

: أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أبصــر انقــة مســنة يف إبــل الصــدقة فغضــب وقــال: وروى أمحــد والبيهقــي -1
ين ارجتعتها اي رسول هللا، إ: فقال .يعين الساعي الذي أخذها! !"قاتل هللا صاحب هذه الناقة"

وهذا احلديث صـاحل لالحتجـاج بـه مـن حيـث  ".فنعم إذن": قال. ببعريين من حواتي الصدقة
 .، ومن حيث الداللة، فإن أخذ الناقة ببعريين إمنا يكون ابعتبار القيمة(5)السند
إن املقصـــود مـــن الزكـــاة إغنـــاء العقـــري وســـد خلـــة احملتـــاج، وإقامـــة املصـــاحل العامـــة للملـــة  -2

لــيت هبــا تعلــو كلمــة هللا، وهــذا حيصــل أبداء القيمــة كمــا حيصــل أبداء الشــاة، ورمبــا يكــون واألمــة ا
 .حتقيق ذلك أبداء القيمة أظهر وأيسر، ومهما تتنوع احلاجات فالقيمة قادرة على دفعها

مث إنه جيوز ابإلمجاع العدول عن العني إىل اجلـنس، أبن خيـرج زكـاة غنمـه تـاة مـن غـري  -5
 .ُعشر أرضه حب ا من غري زرعه، فجاز العدول أيض ا من جنس إىل جنسغنمه، وأن خيرج 

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ (1)
 .املرج  السابق (2)
 .صـ هسبق صخرجي( 3)
 (.2/771)رتكماين املطبوع م  السنن الكربى اجلوهر النقي البن ال 4))
 .سبق صخرجيه صـ 5))
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ا يف تعيـني اجلـزء الواجـب  ويف هذا رد علـى القاضـي ابـن العـريب الـذي رأى أن للشـارع قصـد 
إخراجــه مــن املــال لقطــ  العالقــة بــني قلــب املالــك وبــني اجلــزء املعــني مــن مالــه، ولــو كــان ذلــك 

اع أن يعـدل عـن هـذا اجلـزء مـن مالـه وخيـرج مثلـه مـن جنسـه مقصود ا للشارع مـا جـاز لـه ابإلمجـ
 .من مال آخر ألي خملوق من الناس

كان عمر بن اخلطاب أيخذ العروض : روى سعيد بن منصور يف سننه عن عطاء قال -2
 .(1)يف الصدقة من الدراهم

 :موازنة وترجيح
إليــه احلنعيــة يف هــذا أعتقــد أننــا بعــد التأمــل يف أدلــة العــريقني يتبــني لنــا رجحــان مــا ذهــب 

 .املقام، تسندهم يف ذلك األخبار واآلاثر، كما يسندهم النظر واالعتبار
واحلقيقــة أن تغليــب جانــب العبــادة يف الزكــاة، وقياســها علــى الصــالة يف التقيــد مبــا ورد مــن 

احلنعيــة أنعســهم اجلانــب  خمــالعوال يتعــق هــو وطبيعــة الزكــاة الــيت رجــح فيهــا  -نــص فيمــا يؤخــذ 
أهنــا حــق مــايل وعبــادة متميــزة، فأوجبوهــا يف مــال الصــيب واجملنــون، حيــث تســقط عنــه  :راآلخــ

الصــالة، وكــان أوىل هبــم أن يــذكروا هنــا مــا قــالوه هنــاك، وردوا بــه علــى احلنعيــة الــذين أســقطوا 
 .الزكاة من غري املكلعني، قياس ا على الصالة

وأيســـر يف احلســـاب وخاصـــة إذا  والواقـــ  أن رأي احلنعيـــة أليـــق بعصـــران وأهـــون علـــى النـــاس، 
كانـــت هنـــاك إدارة أو مؤسســـة تتـــوىل مجـــ  الزكـــاة وتعريقهـــا، فـــإن أخـــذ العـــني يـــؤدي إىل زايدة 
نعقــــات اجلبايــــة بســــبب مـــــا حيتاجــــه نقــــل األتــــياء العينيـــــة مــــن مواطنهــــا إىل إدارة التحصـــــيل، 

كانـت مـن األنعـام   وحراستها، واحملافظة عليها من التلـف، وهتيئـة طعامهـا وتـراهبا وحظائرهـا إذا
 .يف اجلباية (االقتصاد)مما ينايف مبدأ . من مؤنة وكلف كثرية

وقـــد روى هـــذا الـــرأي عـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز، واحلســـن البصـــري، وإليـــه ذهـــب ســـعيان 
 .(2)الثوري، وروي عن أمحد مثل قوهلم يف غري زكاة العطر

 .(1)وهو الظاهر من مذهب البخاري يف صحيحه: قال النووي
                                                 

 (.1/25)املغين ( 1)
 (.1/25)املغين  2))



 766 

وافق البخاري يف هذه املسألة احلنعية، م  كثـرة خمالعتـه هلـم، لكـن قـاده إىل : ابن رتدوقال 
 .(2)ذلك الدليل

أبثــر  مســتدال  ( وهــو أخــذ ابلقيمــة)وذلــك أن البخــاري عقــد اباب  ألخــذ العــروض يف الزكــاة 
معـــاذ الـــذي رواه عنـــه طـــاوس، حيـــث طلـــب أن أيخـــذ مـــنهم الثيـــاب يف الصـــدقة مكـــان الـــذرة 

 .(3)فإن ذلك أهون عليهم وخري ألصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابملدينة والشعري،

كمــا اســتدل أبحاديــث أخــرى منهــا مــا جــاء يف كتــاب أيب بكــر يف صــدقة املاتــية إذ جــاء 
وعنـــده بنـــت لبـــون فإهنـــا تُقبـــل منـــه، ( وليســـت عنـــده)ومـــن بلغـــت صـــدقته بنـــت خمـــاض : )فيـــه

وأخـذ سـن بـدل سـن، مـ  إعطـاء قيمـة العـرق دراهـم ( ويعطيه املصـد  ق عشـرين درمهـ ا أو تـاتني
ا يدل على أن أخذ العني ليس مطلواب  ابلذات، ولكن للتيسري على أرابب األموال  .أو تياه 

ا أنه ال تقوم به حج ة لوجوه ذكرها  .أما ابن حزم فرد االستدالل حبديث طاوس زاعم 
 .إال بعد موت معاذأنه مرسل، ألن طاوس ا مل يدرك معاذ ا، وال ولد : أوهلا
ــة؛ ألنــه لــيس عــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال حجــة إال فيمــا : الثــاين أنــه لــو صــح ملــا كانــت فيــه حج 

 .جاء عنه عليه السالم
أن يكون قالـه ألهـل  -لو صح  -أنه ليس فيه أنه قال ذلك يف الزكاة، وقد ميكن : الثالث

 .ض مكان اجلزيةاجلزية، وكان أيخذ منهم الذرة والشعري والعر 
وحاتـا  .خـري ألهـل املدينـة: أن الدليل على بطالن هذا اخلـرب مـا فيـه مـن قـول معـاذ: الراب 

خري ا مما أوجبه -تعاىل  -هلل أن يقول معاذ هذا، فيجعل ما مل يوجبه هللا 
(4). 

 :واحلق أن هذه الوجوه ضعيعة
                                                 

 (.5/248)اجملموع ( 1)
 (.1/400)فتح الباري ( 2)
وهو إمام  -ذكر البخاري أثر طاوس معلق ا بصيغة اجلزم، وهذا دليل على صحته عنده، وقد كان طاوس ( 3)

ا أبخبار معاذ ابليمن وإيراد البخاري ألثره يف معرض االحتجاج به  -ر التابعني اليمن وفقيهها يف عص
 
عامل

 (.3/866)العتح  .يقتضي قوته عنده
 .طب  اإلمام ،(2/174)احمللى ( 4)
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ال الشـــافعي، وقـــد كـــان عـــامل أبمـــره خبـــري بســـريته، كمـــا قـــ -وإن مل يلـــق معـــاذ ا  -فطـــاوس 
 .طاوس إمام اليمن يف عصر التابعني، فهو على دراية أبحوال معاذ وأخباره، والعهد قريب

وعمــل معــاذ يف الــيمن وأخــذه القيمــة دليــل علــى أنــه ال جيــد يف ذلــك معارضــة لُســنة النــيب 
إنكــار أحــد مــن الصــحابة ملسو هيلع هللا ىلص وهــو جــل اجتهــاده يف املرتبــة الثالثــة بعــد القــرآن والســنة، وعــدم 

 .عليه يدل على موافقتهم الضمنية على هذا احلكم
أمــا احتمــال أن يكــون هــذا اخلــرب يف اجلزيــة فهــو ضــعيف، بــل ابطــل كمــا قــال العالمــة أمحــد 

 .(مكان الصدقة): تاكر يف تعليقه علي احمللي، فإنه يف رواية حيىي بن آدم
أنع  ): يف اخلرب (خري لكم): م، فإن معِنوأما الوجه الراب  فهو تعسف وحتامل من ابن حز 

 مل): أمـا قولـه. حلاجتهم إىل الثياب أكثـر مـن الـذرة والشـعري، وهـذا أمـر واقـ  ال نـزاع فيـه ،(لكم
إخل فهذا هو موضوع النزاع، فال جيوز االحتجـاج بـنعس الـدعوى، وأخـذ القيمـة ...  (يوجبه هللا

 .حينئذ يكون مما أوجبه هللا تعاىل يف ترعه
أن : األظهـــر يف هـــذا): هــب ابـــن تيميـــة مـــذهب ا وســط ا بـــني العـــريقني املتنـــازعني، قــال فيـــهوذ

اجلـــربان  ،إخـــراج القيمـــة لغـــري حاجـــة، وال مصـــلحة راجحـــة، ممنـــوع منـــه، وهلـــذا قـــدر النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص
ـــا، ف قـــد بشـــاتني أو عشـــرين درمه ـــا، ومل يعـــدل إىل القيمـــة، وألنـــه مـــى جـــوز إخـــراج القيمـــة مطلق 

يعدل املالك إىل أنواع رديئة، وقد يق  يف التقومي ضرر، وألن الزكـاة مبناهـا علـى املواسـاة، وهـذا 
: معترب يف قدر املال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو للمصـلحة، أو العـدل، فـال أبس بـه

لـــف أن مثـــل أن يبيـــ  مثـــر بســـتانه أو زرعـــه بـــدراهم، فهنـــا إخـــراج ُعشـــر الـــدراهم جيزئـــه، وال ُيك
 .يشرتي مثر ا أو حنطة، إذ كان قد ساوى العقراء بنعسه، وقد نص أمحد على جواز ذلك

ومثل أن جيـب عليـه تـاة يف مخـس مـن اإلبـل، ولـيس عنـده مـن يبيعـه تـاة، فـإخراج القيمـة 
 .هنا كاف، وال ُيكلف السعر إىل مدينة أخرى ليشرتي تاة

القيمـة لكوهنـا أنعـ ، فيعطـيهم إايهـا أو  ومثل أن يكون املسـتحقون للزكـاة طلبـوا منـه إعطـاء
ائتـوين : "يرى الساعي أهنا أنع  للعقراء، كما نُقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول ألهل اليمن
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: ، وهــذا قــد قيــل"خبمــيس أو لبــيس، أيســر علــيكم وخــري ملــن يف املدينــة مــن املهــاجرين واألنصــار
 .اهـ (1)(إنه قاله يف الزكاة، وقيل يف اجلزية

قريب مما اخرتانه، واحلاجة واملصلحة يف عصران تقتضي جواز أخـذ القيمـة مـا مل يكـن  وهذا
 .يف ذلك ضرر ابلعقراء أو أرابب املال

                                                 

 .طب  السعودية ،(91 -45/94)جمموع فتاوى ابن تيمية ( 1)
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 الفصل الرابع
 نقل الزكاة إىل غري بلد املال

لإلسالم يف إنعاق حصيلة الزكاة سياسة حكيمة عادلة، تتعـق هـي وأحـدث مـا ارتقـى إليـه  
والسياسية واملالية يف عصران، الذي خييل لبعض الناس أن كل ما أيي به تطور األنظمة اإلدارية 

 .من النظم والتشريعات جديد مبتكر
فقد عرف الناس يف عصور اجلاهلية ويف عهود الظالم يف أورواب وغريهـا، كيـف كانـت جتـيب 
د الضــرائب واملكــوس مــن العالحــني والصــناع واحملرتفــني والتجــار وغــريهم ممــن يكســب رزقــه بكــ

املمزوجــة ابلعــرق  -اليمــني، وعــرق اجلبــني، وســهر الليــل، وتعــب النهــار، لتــذهب هــذه األمــوال 
إىل اإلمرباطــور أو امللــك أو األمــري أو الســلطان، يف عاصــمته الزاهيــة، فينعقهــا  -والــدم والــدم  

يف توطيد عرته، ومظاهر أهبته، واإلغـداق علـى مـن حولـه مـن احلـراس واألنصـار واألتبـاع، فـإن 
قــي فضــل فلتوســي  العاصــمة وجتميلهــا واسرتضــاء أهلهــا، فــإن فضــل تــيء فألقــرب املــدن إىل ب

وهو يف ذلك كله غافل عن تلك القرى الكادحة املتعبة، والداير العاملة النائية، !! جنابه العايل
  .(1)اليت منها جبيت هذه املكوس، وأخذت هذه األموال

لزكـــاة، كمـــا أمـــر ويل األمـــر أبخـــذها، جعـــل مـــن فلمـــا جـــاء اإلســـالم وأمـــر املســـلمني إبيتـــاء ا
أن تــــوزع يف اإلقلــــيم الــــذي جُتــــىب منــــه، وهــــذا متعــــق عليــــه يف تــــأن املواتــــي والــــزروع : سياســــته

والثمار، فإن الزكاة تعرق حيث يوجد املال، واتعقوا أيض ا على أن زكاة العطـر تـوزع حيـث يقـيم 
 .الشخص الذي وجبت عليه

؟ واألتـهر (2)هل توزع حيث يوجد املال أو حيث يوجد املالك واختلعوا يف النقود وحنوها،
 .أهنا تتب  املال ال املالك: الذي عليه األكثرون

والـــدليل علـــى هـــذه السياســـة هـــو ســـن ة الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص وخلعائـــه الراتـــدين، فحـــني وجـــه ملسو هيلع هللا ىلص 
مـرهم أن أيخـذوها مـن أغنيـاء البلـد، مث يردوهـا سعاته ووالته إىل األقاليم والبلدان جلم  الزكـاة، أ

 .على فقرائه
                                                 

 .772صـ (مشكلة العقر وكيف عاجلها اإلسالم)من كتابنا ( 1)
 .(7/500)حاتية الدسوقي  :انظر( 2)
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أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص أرسـله إىل الـيمن وأمـره أن  -املتعـق علـى صـحته  -ولقد مر  بنا حديث معاذ 
 .أيخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم

ل الـيمن يف املسـتحقني مـن أهـل الـيمن، وكذلك نع ـذ معـاذ وصـية النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، فعـر ق زكـاة أهـ
مـن انتقـل مـن : بل فر ق زكاة كل إقليم يف احملتاجني منه خاصة، وكتب بذلك هلم كتااب  كان فيه

  .(2)فصدقته وعشره يف خمالف عشريته( الذي فيه أرضه وماله: يعين)عشريته  (1)خمالف
 فأخــــذ الصــــدقة مــــن أغنيائنــــا قــــدم علينــــا مصــــد  ق رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعــــن أيب جحيعــــة قــــال

 .(3)(انقة)فجعلها يف فقرائنا، فكنت غالم ا يتيم ا، فأعطاين منها قلوص ا 
آهلل : ابهلل الــذي أرســلك: أن أعرابي ــا ســأل رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عــدة أســئلة منهــا: ويف الصــحيح

 .(4)(نعم) :أمرك أن أتخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال
أوصى اخلليعة من بعدي بكذا، وأوصـيه : أنه قال يف وصيته هنع هللا يضرعن عمر  ،وروى أبو عبيد

أن أيخــذ مــن حواتــي أمــواهلم فريدهــا يف : ابألعــراب خــري ا، فــإهنم أصــل العــرب ومــادة اإلســالم
 .(5)فقرائهم

سعادة إىل املدينـة ال أن يعر  ق املال حيث مجُ  ، ويعود ال: وكذلك كان العمل يف حياة عمر
 :حيملون تيئ ا غري أحالسهم اليت يتلععون هبا، أو عصيهم اليت يتوكأون عليها

أن عمر بعث معاذ ا ساعي ا على بين كالب، أو على بين سـعد بـن : فعن سعيد بن املسيب
 .(6)ذبيان، فقسم فيهم حى مل يدع تيئ ا، حى جاء حبلسه الذي خرج به على رقبته

كنـا خنـرج لنأخـذ : أصـحاب يعلـى بـن أميـة، وممـن اسـتعملهم عمـر يف الزكـاة وقال سعد مـن
 .(1)الصدقة فما نرج  إال بسياطنا

                                                 

 .أنه اسم إلقليم إداري كاحملافظة: يعين. املخالف يف اليمن كالرستاق يف العراق: قال ابن األثري يف النهاية( 1)
 . ، وصحح إسناده إىل طاووسسعيد بن منصورل( 1/424)عزاه ابن حجر يف تلخيص احلبري ( 2)
 .كالمها يف الزكاة، (12599)تيبة وابن أيب ، هحسنو ، (228)رواه الرتمذي ( 3)
 .صـ سبق صخرجيه( 4)
 .(7809)رواه أبو عبيد يف األموال ( 5)
 .(7871)رواه أبو عبيد يف األموال ( 6)
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وهللا ألردن : كيــف نصــن  هبــا؟ فقــال عمــر: وســئل عمــر عمــا يؤخــذ مــن صــدقات األعــراب
 .(2)عليهم الصدقة، حى تروح على أحدهم مائة انقة أو مائة بعري

د مـ  حاجـة فقرائـه، خمـل ابحلكمـة الـيت فرضـت ألجلهـا، ولـذا هذا إىل أن نقل الزكاة من بل
وألن املقصود ابلزكاة إغنـاء العقـراء هبـا، فـإذا أحبنـا نقلهـا أفضـى إىل بقـاء فقـراء : (املغين)قال يف 

 .(3)ذلك البلد حمتاجني

وعلـــى هــــذا الــــنهج الــــذي اختطــــه الرســــول ملسو هيلع هللا ىلص وخلعــــاؤه الراتــــدون ســــار أئمــــة العــــدل مــــن 
 .احلكام، وأئمة العتوى من فقهاء الصحابة والتابعني

من ق َبل زايد بـن أبيـه أو بعـض  -على الصدقة  عامال   وىلأنه  ،هنع هللا يضرفعن عمران بن حصني 
 أين املال؟: فلما رج  قال له -األمراء يف عهد بين أمية 

ملسو هيلع هللا ىلص ووضــعناه  أخـذانه مـن حيــث كنـا أنخـذه علــى عهـد رسـول هللا! وللمـال أرســلتين؟: قـال
 .(4)حيث كنا نضعه

ــا  ( إقلــيم)للصــدقة علــى خمــالف  عــامال   -فقيــه الــيمن  -ووىل دمحم بــن يوســف الثقعــي طاوس 
: ارفـ  حسـابك، فقـال: فكان أيخذ الصدقة من األغنياء فيضعها يف العقراء، فلمـا فـرغ قـال لـه

 .(5)كنت آخذ من الغين فأعطيه املسكني: ما يل حساب
: محلـت زكـاة مـايل ألقسـمها مبكـة، فلقيـت سـعيد بـن جبـري فقـال: ن فرقد السـبخي قـالوع

 .(6)ارددها فاقسمها يف بلدك

                                                 

 .املرج  السابق( 1)
 .صـ سبق صخرجيه 2))
 (.4/214)املغين  3))
، (1/217)معرفة الصحابة احلاكم يف و كالمها يف الزكاة، ،  (7977)، وابن ماجه (7245)رواه أبو داود ( 4)

 (.7221) ابن ماجهوصححه األلباين يف صحيح ، ووافقه الذهيب ،هوصحح
 (.7801) األموالرواه أبو عبيد يف  5))
 .املرج  السابق( 6)
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أن زكــاة محلــت مــن الــري إىل الكوفــة فردهــا عمــر بــن عبــد العزيــز إىل : وعــن ســعيان الثــوري
 .(1)الري

د مـن البلـدان أن أهـل كـل بلـ: والعلماء اليوم جممعـون علـى هـذه اآلاثر كلهـا: قال أبو عبيد
أحق بصدقتهم ما دام فـيهم مـن ذوي احلاجـة واحـد فمـا فـوق ( ابلنظر للبادية)أو ماء من املياه 

 .ذلك، وإن أتى ذلك على مجي  صدقتها، حى يرج  الساعي وال تيء معه منها
ــا مــن خــرب معــاذ الــذي عــاد حبلســه الــذي خــرج بــه علــى  واســتدل أبــو عبيــد مبــا ذكــرانه آنع 

كنــا خنــرج لنأخــذ الصــدقة فمــا نرجــ  إال بســياطنا، ومبــا ســنذكر : يد الــذي قــالرقبتــه، وخــرب ســع
 .قريب ا من مراجعة عمر ومعاذ حني أرسل إليه بعض ما فضل من صدقات أهل اليمن

فكل هذه األحاديث تثبت أن كـل قـوم أوىل بصـدقتهم حـى يسـتغنوا عنهـا، : قال أبو عبيد
بــه الســنة حلرمــة اجلــوار، وقــرب دارهــم مــن دار ونــرى اســتحقاقهم ذلــك دون غــريهم إمنــا جــاءت 

 .(2)األغنياء
فإن جهل املصد  ق فحمل الصدقة من بلـد إىل آخـر سـواه وأبهلهـا فقـر إليهـا، ردهـا اإلمـام 

 .(3)إليهم، كما فعل عمر بن عبد العزيز، وكما أفى به سعيد بن جبري
 .هبا قرابته رخصا يف الرجل يؤثر( البصري)واحلسن ( النخعي)إال أن إبراهيم 
مجهــور )وإمنــا جيــوز هــذا لإلنســان يف خاصــته ومالــه، فأمــا صــدقات العــوام : قــال أبــو عبيــد

 .فال( أو لو األمر)اليت تليها األئمة ( األمة
 .أنه كان محل زكاته إىل املدينة: ومثل قوهلما حديث أيب العالية

 .(4)وال نراه خص  هبا إال أقاربه أو مواليه: قال أبو عبيد
 :ز نقل الزكاة من بلد إذا استغىن أهله إمجاع اجوا

                                                 

 .املرج  نعسه( 1)
 .نعس املرج  2))
 .نعس املرج ( 3)
 .174 صـ األموال( 4)
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وإذا كان األصـل املتعـق عليـه أن الزكـاة تعـر ق يف بلـد املـال الـذي وجبـت فيـه الزكـاة فـإن مـن 
املتعــق عليــه كـــذلك أن أهــل البلــد إذا اســـتغنوا عــن الزكــاة كلهـــا أو بعضــها، النعــدام األصـــناف 

إمــا إىل اإلمــام ليتصــرف : ز نقلهــا إىل غــريهمجــا -املســتحقة أو لقلــة عــددها وكثــرة مــال الزكــاة 
 .فيها حسب احلاجة أو إىل أقرب البالد إليهم

إذ بعثــه رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل الــيمن حــى  (1)أن معــاذ بــن جبــل مل يــزل ابجلنــد: روى أبــو عبيــد
فبعـث إليـه معـاذ بثلـث  مات النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر، مث قـدم علـى عمـر، فـرده علـى مـا كـان عليـه،

مل أبعثـك جابي ـا وال آخـذ جزيـة، ولكـن بعثتـك لتأخـذ : صدقة النـاس، فـأنكر ذلـك عمـر، وقـال
ا أيخـذه : من أغنياء الناس فرتد على فقرائهم، فقال معاذ مـا بعثـت إليـك بشـيء وأان أجـد أحـد 

كــان العــام   فلمــا كــان العــام الثــاين بعــث إليــه تــطر الصــدقة، فرتاجعــا مبثــل ذلــك، فلمــا -مــين 
مــا وجــدُت : الثالــث بعــث إليــه هبــا كلهــا، فراجعــه عمــر مبثــل مــا راجعــه قبــل ذلــك، فقــال معــاذ

ا أيخذ مين تيئ ا  .(2)أحد 

إن إنكـــار عمـــر علـــى معـــاذ يف أول األمـــر، مث مراجعتـــه لـــه مـــرة ومـــرة ومـــرة، دليـــل علـــى أن 
عتـه دليـل علـى جـواز نقـل األصل يف الزكاة تعريقها يف بلدها، وإقرار عمر صني  معاذ بعـد مراج

 .الزكاة إذا مل يوجد من يستحقها يف بلدها
 :آراء املذاهب ِف النقل عند عدم االستغناء

 .أما النقل عند عدم استغناء أهل البلد فاختلعوا فيه
وقد تشدد بعـض املـذاهب فلـم جيـز النقـل إىل بلـد آخـر أو إىل مسـافة تقصـر فيهـا الصـالة، 

 .ولو كان ذلك حلاجة
ال جيــوز نقــل الزكــاة مــن بلــد إىل غــريه، وجيــب صــرفها يف بلــد املــال؛ إال إذا : شــافعيةقــال ال

فقــد مــن يســتحق الزكــاة يف املوضــ  الــذي وجهــت إليــه، وكــذلك عنــد احلنابلــة، فــإذا نقلهــا مــ  

                                                 

 .اجلند موض  ابليمن( 1)
 .(مشكلة العقر وكيف عاجلها اإلسالم)وراج  تعليقنا على هذه القصة يف خامتة كتابنا  ، 170 صـ نعس املرج  2))
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ال جتزئـــه : وجـــودهم أمث، وأجزأتـــه؛ ألنـــه دفـــ  احلـــق إىل مســـتحقه فيـــربأ كالـــدين، وقـــال بعضـــهم
 .(1)النص ملخالعة

 
يكره نقلها إال أن ينقلها إىل قرابة حمتاجني؛ ملا يف ذلك من صلة الرحم، : أما احلنعية فقالوا

أو إىل فرد أو مجاعـة هـم أمـس حاجـة مـن أهـل بلـده، أو كـان نقلهـا أصـلح للمسـلمني، أو مـن 
دار احلــرب إىل دار اإلســالم، ألن فقــراء املســلمني الــذين يف دار اإلســالم أفضــل وأوىل ابملعونــة 

ن فقراء دار احلرب، أو إىل عامل أو طالب علم، ملا فيه من إعانته علـى رسـالته، أو كـان نقلهـا م
إىل من هو أورع أو أصلح أو أنع  للمسلمني، أو كانت الزكاة معجلة قبل متـام احلـول؛ فإنـه يف 

  .(2)هذه الصور مجيعها ال ُيكره له النقل

 -وهـو مـا دون مسـافة القصـر  -ب أو قربـه جيب تعرقة الزكاة مبوضـ  الوجـو : وعند املالكية
 .ألنه يف حكم موض  الوجوب

فإن مل يكن مبحل الوجوب أو قربه مستحق، فإهنا تُنقل كلها وجواب  حملل فيه مستحق، ولـو 
على مسافة القصر، وإن كان يف حمل الوجـوب أو قربـه مسـتحق تعـني تعرقتهـا يف حمـل الوجـوب 

فينـدب ( أحـوج وأفقـر)لقصـر إال أن يكـون املنقـول إلـيهم أعـدم أو قربه، وال جيوز نقلها ملسافة ا
 .نقل أكثرها هلم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها مبحل الوجوب أجزأت

 :فأما إن نقلها إىل غري أعدم وأحوج فذلك له صوراتن
 ئأن ينقلها إىل مسـاو  يف احلاجـة ملـن هـو يف موضـ  الوجـوب، فهـذا ال جيـوز، وجتـز : األوىل

 .أي ليس عليه إعادهتا الزكاة،

                                                 

، (4/449)مصر، وترح الغاية ، ، طب  املطبعة احملمودية التجارية740-778صـ األحكام السلطانية للماوردي( 1)
يسقط العرض، إال عمر بن  واتعقوا على أنه إذا نقلت وأديت: عن الطييب نقال   (ترح املشكاة)وقال القاري يف 

وفيه أن فعله هذا ال يدل : قال القاري. عبد العزيز رمحه هللا فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إىل الشام إىل مكاهنا
 (.778 -2/779)املرقاة : انظر. على خمالعته لإلمجاع، بل فعله إظهار ا لكمال العدل، وقطع ا لألطماع

 (.82 -4/81)دين الدر املختار وحاتية ابن عاب( 2)
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يف خمتصـره  (خليـل)مـا نـص عليـه : أن ينقلها إىل من هو أقل حاجة، فعيهـا قـوالن: والثانية
 .(1)، والثاين ما نقله ابن رتد والكايف وهو اإلجزاء؛ ألهنا مل صخرج عن مصارفهائأهنا ال جتز 

ه، بـل األوىل فقـراء يكره صرف زكـاة بلـد يف غـري فقرائـه، مـ  وجـود العقـراء فيـ: وعند الزيدية
والكراهــة عنــدان ضــد االســتحباب، : قــالوا. البلــد إذا وجــدوا، وســواء يف ذلــك رب املــال واإلمــام

كقريــــب   -مــــا مل ينقلهـــا لتحقيـــق غــــرض أفضـــل . فلـــو صـــرف يف غــــري فقـــراء البلـــد أجــــزأه وكـــره
 .(2)فال يكره، بل يكون أفضل -مستحق أو طالب علم، أو من هو أتد حاجة 

هـل يعـرق اإلمـام يف فقـراء كـل بلـد أخـذها منـه الثلـث أو النصـف، وأيخـذ : يةوعند اإلابض
 .الباقي إلعزاز دولة اإلسالم؟ قوالن

وإن احتاج إىل مجيعها أخذه، ويعطيهم من قابل ما يصلح، وإن مل حيتج فرقها كلها، : قالوا
 .(3)وإذا اكتعي أهل قرية فأقرب القرى إليها

 :جواز النقل ابجتهاد اإلمام
أن األصل يف الزكاة أن  -بعد ما ذكرانه من األحاديث واآلاثر واألقوال  -لذي يلوح يل وا

ــا حملاربــة العقــر ومطاردتــه، وتــدريب ا لكــل إقلــيم  تُعــرق حيــث مجعــت، رعايــة حلرمــة اجلــوار، وتنظيم 
على االكتعاء الذاي، وعالج مشاكله يف داخله، وألن فقراء البلد قـد تعلقـت أنظـارهم وقلـوهبم 

 .ذا املال، فكان حقهم فيه مقد م ا على حق غريهمهب
مبشـورة  -وم  ذلك كله ال أرى مانع ا من اخلروج على هذا األصل، إذا رأى اإلمام العادل 

 .يف ذلك مصلحة للمسلمني وخري ا لإلسالم -أهل الشورى 
اجــة ال جيــوز نقــل الزكــاة إال أن يقــ  أبهــل بلــد ح: ويعجبــين مــا قالــه اإلمــام مالــك يف هــذا

 .(4)فينقلها اإلمام إليهم على سبيل النظر واالجتهاد
  .(1)إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوااب  : وقال ابن القاسم من أصحابه
                                                 

 (.7/507)حاتية الدسوقي على الشرح الكبري ( 1)
 (.529 -7/521)ترح األزهار ( 2)
 (.4/719)ترح النيل ( 3)
 (.9/715)تعسري القرطيب ( 4)
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ولو بلغ اإلمام أن يف بعض البالد حاجة تديدة جـاز لـه نقـل : وروى عن سحنون أنه قال
ها علــــى مــــن لــــيس بعــــض الصــــدقة املســــتحقة لغــــريه إليــــه، فــــإن احلاجــــة إذا نزلــــت وجــــب تقــــدمي

 .(2)(واملسلم أخو املسلم ال يسلمه وال يظلمه)مبحتاج، 
أن عمـر بـن اخلطـاب كتـب إىل عمـرو بـن العـاص وهـو مبصـر، : وذكر يف املدونة عـن مالـك

ـز إىل عـري ا يكـون أوهلمـا عنـدي !! اي غـواثه اي غـواثه للعـرب(: وهو عام اجملاعـة)عام الرمادة  جه  
فكـان عمـر يقسـم ذلـك بيـنهم علـى مـا يـرى، ( الثيـاب)يف العبـاء وآخرها عنـدك، حتمـل الـدقيق 

إن العـرب حتـب اإلبـل، فأخـاف : ويوكل على ذلك رجاال ، وأيمـرهم حبضـور حنـر اإلبـل، ويقـول
أن يســــتحيوها، فلينحروهــــا، وليأتــــدموا بلحومهــــا وتــــحومها وليلبســــوا العبــــاء الــــذي أتــــى فيهــــا 

  .(3)الدقيق
 .ر اإلسالمية يف ساعة العسرة، ويكمل بعضها بعض اوهكذا تتكافل األقاليم واألقطا

 :ومما يؤيد ذلك ما أيي
كـل االسـتقالل،   أن أي بلد أو إقليم يف الدولة اإلسالمية الواسعة ليس جزء ا مسـتقال   :أوال  

 -وال واليــة منعصــلة عــن ســائر الــوالايت، ولكنهــا تــرتبط ابحلكومــة املركزيــة، وبســائر املســلمني 
لكــل، والعــرد ابألســرة، والعضــو بســائر اجلســد، وهــذه الوحــدة والــرتابط والتكافــل ارتبــاط اجلــزء اب

الــذي يعرضــه اإلســالم، ال يســتقيم معــه أن يُــرتك كــل بلــد وتــأنه يف عزلــة عــن الــبالد األخــرى، 
وعن عاصـمة اإلسـالم، فـإذا نزلـت انزلـة كمجاعـة أو حريـق أو وابء ببلـد، كـان أهلـه أحـوج إىل 

 .من ذوي احلاجة يف بلد الزكاةالعون، وإسعافهم ألزم 
ســبيل )أن هنــاك مصــارف مثــل أتليــف القلــوب علــى اإلســالم والــوالء لدولتــه، ومثــل  :اثني   ا

فقــد اخــرتان أنــه يشــمل اجلهــاد ومــا يف حكمــه مــن كــل عمــل يعــود علــى اإلســالم ابلنصــر  (هللا
تـأن احلكومـة  وعلو الكلمة، ومثل ذلك إمنـا يكـون غالب ـا مـن تـأن اإلمـام، وبتعبـري عصـران مـن

                                                 

 .املرج  السابق 1))
 .نعس املرج ( 2)
وصححه على  ،(7/521)، واحلاكم (2/29)ة ، وهذا األثر رواه مطوال ابن خزمي(7/422)املدونة الكربى  3))

 .عن أسلمكالمها يف الزكاة، ترط مسلم،  
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فإنه يف عصران لـيس مـن تـأن األفـراد  (اجلهاد)على  (سبيل هللا)املركزية، حى لو قصران مدلول 
 .(تئون الدولة العليا)وال اإلدارات احمللية، بل هو من 

ومن هنـا يتحـتم أن يكـون للحكومـة املركزيـة مـورد تنعـق منـه علـى هـذه األمـور الـيت تعرضـها 
ســـلمني، فـــإن كـــان لـــديها مـــن املـــوارد مـــا يغنيهـــا عـــن الزكـــاة، فبهـــا مصـــلحة اإلســـالم ومنععـــة امل

ونعمــت، وإال، فلإلمــام أن يطلــب مــن زكــوات األقــاليم مــا يســد تلــك الثغــرات، ومــن هنــا ذكــر 
أن ســـهم العقـــراء واملســـاكني، يقســـم يف : لـــبعض العلمـــاء يف هـــذه املســـألة، وهـــو القـــرطيب قـــوال  

 .(1)جتهاد اإلمامموض  املال، أما سائر السهام فتنقل اب

وهذا من األمـور االجتهاديـة الـيت جيـب أن يؤخـذ فيهـا بـرأي أهـل الشـورى، كمـا كـان يععـل 
اخللعــاء الراتــدون، ولــذا ال صخضــ  لتحديــد اثبــت، وال يعتــرب أخــذها أمــر ا الزم ــا مطــرد ا يف كـــل 

 .عام
تــطر  أن ضــعوا: )أنــه كتــب إىل عمالــه: وهــذا يعســر لنــا مــا جــاء عــن عمــر بــن عبــد العزيــز

: مث كتــب يف العــام املقبــل( وابعثــوا إيل  بشــطرها -أي يف مواضــعها : قــال أبــو عبيــد -الصــدقة 
 .يعين يف مواضعها (2)(أن ضعوها كلها)

 .وقد ذكران أنه رد زكاة محلت من الري إىل الكوفة
اخــــتالف وال تنــــاقض، وإمنــــا فعــــل ذلــــك حســــب املصــــلحة  -فيمــــا أرى  -ولــــيس يف هــــذا 

 .واحلاجة
وحتديــد املنــ  مــن نقــل الزكــاة مبســافة القصــر لــيس عليــه دليــل تــرعي، : قــال ابــن تيميــة وهلــذا

 .(3)وجيوز نقل الزكاة وما يف حكمها ملصلحة ترعية
أن مما اتُتهر حى صار يقين ا أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يستدعى الصدقات من األعراب إىل  :اثلث ا

 :واألنصار املدينة ويصرفها يف فقراء املهاجرين

                                                 

 (9/712)تعسري القرطيب ( 1)
 .(7804)رواه أبو عبيد يف األموال ( 2)
 .58صـ االختيارات( 3)
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جـاء رجـل إىل رسـول هللا صـلى : أخرج النسائي من حديث عبد هللا بـن هـالل الثقعـي قـال
لـوال أهنـا " :كـدُت أن أقتـل بعـدل عنـاق أو تـاة مـن الصـدقة، فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: هللا عليه وسـلم فقـال

 .(1)"تعطى فقراء املهاجرين ما أخذهتا
أقــم حــى أتتينــا : ) حــني قــال لقبيصــة بــن املخــارق يف احلمالــةومثــل ذلــك حــديث النــيب ملسو هيلع هللا ىلص

فــرأى إعطــاءه إايهــا مــن صــدقات  ،(2)(الصــدقة؛ فإمــا أن نعينــك عليهــا وإمــا أن حنملهــا عنــك
 .احلجاز، وهو من أهل جند، ورأى محلها من أهل جند إىل أهل احلجاز

 إىل أيب بكــر يف وكــذلك حــديث عــدي بــن حــامت حــني محــل صــدقات قومــه بعــد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .أايم الر د ة

اعقـل ) :ومثله حديث عمر حني قال البن أيب ذابب وقد بعثـه يف عـام الرمـادة بعـد اجملاعـة
 .(فاقسم فيهم أحدمها وائتين ابآلخر( العقال صدقة العام)عليهم عقالني 

م مكـان ائتـوين خبمـيس أو لبـيس آخـذه مـنك: وكذلك حديث معـاذ حـني قـال ألهـل الـيمن
 .الصدقة فإنه أهون عليكم وأنع  للمهاجرين ابملدينة

ــــد ــــو عبي عــــن حــــاجتهم، وبعــــد  ولــــيس هلــــذه األتــــياء حممــــل إال أن تكــــون فضــــال  : قــــال أب
 .(3)استغنائهم عنها، كالذي ذكرانه عن عمر ومعاذ

 .ليس بالزم أن يستغنوا عنها استغناء  مطلق ا، فاالستغناء مراتب بعضها دون بعض: وأقول
احلاجــات أيض ــا صختلــف، ولإلمــام النظــر فــيمن تشــتد حاجتــه، وجتــب املبــادرة مبعونتــه، ومــن و 

تقبل حاله التأخري والصرب إىل حني، كما أن هناك من املصاحل العاجلـة، والنـوازل الطارئـة مـا ال 
 .حيتمل التسويف

إال عنــد علــى أنــه ينبغــي أن يكــون املنقــول جــزء ا مــن الزكــاة ال كلهــا، ونقــل الكــل ال جيــوز 
 .كما يف خرب عمر ومعاذ. االستغناء املطلق عنها

                                                 

 .(1/1) الصدقاتقسم البيهقي يف و ، (284)وابن أيب تيبة يف مسنده ، (4222)يف الزكاة رواه النسائي  (1)
 .صـ سبق صخرجيه (2)
 .174األموال أليب عبيد صـ: ظران( 3)
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أن الشـــافعية، وهـــم أكثـــر املـــذاهب األربعـــة تشـــدد ا يف جـــواز النقـــل : وممــا جيـــب التنبيـــه عليـــه
أمـا اإلمـام والسـاعي علـى الصـدقات . يقصرون هذا التشدد على صاحب املال إن فـرق بنعسـه

 .فلهما جواز النقل على الصحيح
إن كان اإلمام أذن للساعي يف تعريقهـا فر قهـا، وإن ): من الشافعية (ذبامله)قال صاحب 

 .(1)"مل أيذن له محلها إىل اإلمام
تقتضي اجلزم جبـواز نقـل الزكـاة ( املذكورة)واعلم أن عبارة املصنف ): وقال النووي يف ترحه

 .(... خاصة لإلمام والساعي، وأن اخلالف املشهور يف نقل الزكاة إمنا هو يف نقل رب املال
 (2)(وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي تقتضيه األحاديث): قال. ورجح هذا الرافعي

 :جواز نقل األفراد زكاِتم حلاجة ومصلحة
وإذا كــان لإلمــام أن جيتهــد يف نقــل الزكــاة مــن بلــد إىل غــريه ملصــلحة إســالمية معتــربة، فــإن 

حلاجـة أو ملصـلحة معتـربة أيض ـا، إذا كـان  للعرد املسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن ينقلهـا أيض ـا
 .كما هو حاصل اآلن. هو الذي يتوىل إخراجها بنعسه

كـأن تنقـل إىل أقـارب حمتـاجني، . وذلك مثل االعتبارات اليت ذكرها احلنعية يف جواز النقـل
أو إىل مــن هــو أتــد حاجــة وأكثــر فاقــة، أو إىل مــن هــو أنعــ  للمســلمني وأوىل ابملعونــة، أو إىل 

يرتتــب عليــه خــري كبــري للمســلمني، قــد ال يوجــد مثلــه يف البلــد . ع إســالمي يف بلــد آخــرمشــرو 
الذي يكون فيه املال، أو حنو ذلك من احلكم واملصاحل اليت يطمـئن إليهـا قلـب املسـلم احلـريص 

 .على دينه، ومرضاة ربه

                                                 

 (.2/711)اجملموع ( 1)
 .715صـ املرج  السابق( 2)
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 الفصل اخلامس
 تعجيل الزكاة وَتخريها

 وجوب الزكاة على الفور 
نعية أهنـا جتـب وجـواب  موسـع ا، ولصـاحب املـال أتخريهـا مـا مل يُطالـب؛ ألن املشهور عند احل

األمـــر أبدائهـــا مطلـــق، فـــال يتعـــني الـــزمن األول ألدائهـــا دون غـــريه، كمـــا ال يتعـــني مكـــان دون 
 .هذا ما ذهب إليه أبو بكر الرازي اجلصاص. مكان

مــر يقتضــي العوريــة، هــي واجبــة علــى العــور؛ ألن األ: أمــا الكرخــي مــن أئمــة احلنعيــة، فقــال
 -كمــا قــال احملقــق ابــن اهلمــام   -حــى إن كــان ال يقتضــي العوريــة وال الرتاخــي، فالوجــه املختــار 

أن األمــر ابلصــرف إىل العقــري معــه قرينــة العــور، وهــي أنــه لــدف  حاجتــه، وهــي معجلــة، فمــى مل 
 .(1)جتب على العور مل حيصل املقصود من اإلجياب على وجه التمام

 .ول هو الصواب، وهو الذي عليه مالك والشافعي وأمحد ومجهور العلماءوهذا الق
 -كمـا يف األصـول   -أن األمر يقتضي العورية على الصـحيح ): وذلك كما قال ابن قدامة

ولذلك يستحق املؤخر لالمتثال العقاب، ومن مث  أخرج هللا تعاىل إبليس، وسـخط عليـه، ووخبـه 
أمــر عبــده أن يســقيه فــأخر ذلــك الســتحق العقوبــة، وألن  ابمتناعــه عــن الســجود، ولــو أن رجــال  

جواز التأخري ينـايف الوجـوب، لكـون الواجـب مـا يُعاقـب علـى تركـه، ولـو جـاز التـأخري جلـاز إىل 
 .غري غاية فتنتعي العقوبة ابلرتك

ولو سل منا أن مطلق األمر ال يقتضي العـور القتضـاه يف مسـألتنا؛ إذ لـو جـاز التـأخري ههنـا 
ــ ره مبقتضــى طبعــه، ثقــة منــه أبنــه ال أيمث ابلتــأخري، فيســقط عنــه ابملــوت، أو بتلــف مالــه، أو ألخ 

 .بعجزه عن األداء، فيتضرر العقراء واملستحقون للزكاة
وألن ههنا قرينة تقتضي العور، وهي أن الزكـاة وجبـت حلاجـة العقـراء، وهـي انجـزة، فيجـب 

لــــم جيــــز أتخريهــــا إىل وقــــت وجــــوب مثلهــــا  أن يكــــون الوجــــوب انجــــز ا، وألهنــــا عبــــادة تتكــــرر، ف
 .كالصالة والصوم

                                                 

 (.72-4/71)، ورد احملتار (291-7/294)فتح القدير  1))
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وهـذا كلـه مـا مل خيـش ضـرر ا، فـإن خشـي يف إخراجهـا ضـرر ا يف نعسـه أو مـال لـه سـواها فلـه 
 .(1)"ال ضرر وال ضرار" :لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص. أتخريها

  .اهـ (2)(وألنه إذا جاز أتخري قضاء دين اآلدمي لذلك، فتأخري الزكاة أوىل 
 :املبادرة إىل إخراجها

ممـا دعـا إليـه اإلسـالم ورغـب  -بصـعة عامـة  -واملبادرة إىل الطاعات، واملسارعة إىل أدائها 
ـــــه : ، وقـــــال ســـــبحانه[29: ، املائـــــدة729: البقـــــرة] فااْس     تاِبُقوا اخْلاي ْ     رااتِ : قـــــال تعـــــاىل. في
 ٍنَّة  .[711: آل عمران] واساارُِعوا ِإىلا ماْغِفراٍة ِمْن رابِ ُكْم واجا

ا؛  وإذا كان هذا حممود ا يف كل الصاحلات، فعي الزكـاة وحنوهـا مـن احلقـوق املاليـة أكثـر محـد 
خشــية أن يغلــب الشــح، أو مينــ  اهلــوى، أو تعــرض العــوارض املختلعــة، فتضــي  حقــوق العقــراء، 

نــ ، واملــوت ال إن اخلــري ينبغــي أن يُبــادر بــه؛ فــإن اآلفــات تعــرض، واملوانــ  مت: وهلــذا قــال العلمــاء
يــــؤمن، والتســــويف غــــري حممــــود، واملبــــادرة أخلــــص للذمــــة، وأنعــــي للحاجــــة، وأبعــــد عــــن املطــــل 

 .(3)املذموم، وأرضى للرب تعاىل، وأحمى للذنب

 ."قط إال أهلكته ما خالطت الصدقة ماال  ": ويف احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال
                                                 

، عن ابن عباس، والدارقطني (2381)حسن، وابن ماجه في األحكام : ، وقال مخر ِّجوه(2889)رواه أحمد  1))
حديث (: الحديث الثاني والثالثون )ري، وقال النووي في األربعين ، عن أبي سعيد الخد(77/ 3)في البيوع 

حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنًدا، ورواه مالك في الموطأ مرسال عن عمرو بن يحيى عن 
لحكم في قال ابن رجب في جامع العلوم وا. أبيه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعًضا

هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي : وقال أبو عمرو بن الصالح: شرحه للحديث
إنه من األحاديث التي يدور : الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود

(: 438/ 2)في خالصة البدر المنير  وقال ابن الملق ِّن.. الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، وهللا أعلم 
وقد استدل (: 213/ 2)وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم . في حرملة( أي الشافعي)وصحَّحه إمامنا 

 ".ال ضرر وال ضرار: "قال النبي صلي هللا عليه وسلم: اإلمام أحمد بهذا الحديث فقال
لضرار الجزاء عليه، واألول إلحاق مفسدة بالغير مطلًقا، أن الضرر ابتداء الفعل، وا: والفرق بين الضرر والضرار

والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة، انظر الكالم على هذا الحديث في جامع العلوم والحكم البن رجب، 
 .(432 -8/431)، وفيض القدير للمناوي 189 -183والمبين المعين لفهم األربعين للقاري صـ

 (.925 - 4/922)املغين البن قدامة ( 2)
 .طب  العثمانية ،(2/729)نيل األوطار ( 3)
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يكـون قـد وجـب عليـك يف مالـك : )دي وزاد قـالرواه الشافعي والبخـاري يف اترخيـه واحلميـ
 .(1)(صدقة فال صخرجها فيهلك احلرام احلالل

وإذا كانت املبادرة إىل إخراجها أمر ا حممود ا، فهل جيوز تعجيلها وتقدميها عن املوعـد احملـدد 
 هلا كإخراجها قبل احلول أو احلصاد؟

 .هذا ما اختلف فيه العقهاء كما سنرى
 :قبل موعدهاتقدمي أداء الزكاة 

قســم ُيشــرتط لــه احلــول كاملاتــية الســائمة والنقــود وســل  التجــارة، : األمــوال الزكويــة قســمان
 .وقسم ال ُيشرتط له احلول كالزروع والثمار

وهـو النصـاب  -مى وجد سـبب وجـوب الزكـاة : فأما القسم األول فأكثر العقهاء على أنه
خبـالف مـا . جيـوز تعجيلهـا حلـولني أو أكثـر جاز تقدمي الزكاة قبـل حلـول احلـول، بـل -الكامل 

 .إذا عج لها قبل م لك النصاب فال جيوز
وهبــــذا قــــال احلســــن وســــعيد بــــن جبــــري والزهــــري واألوزاعــــي وأبــــو حنيعــــة والشــــافعي وأمحــــد 

 .(2)وإسحاق وأبو عبيد
ال جيـوز تقـدمي الزكـاة قبـل حلـول احلـول، سـواء قـد مها قبـل ملـك : وقال ربيعـة ومالـك وداود

 .(3)نصاب أو بعدهال
وجـــوز بعـــض املالكيـــة تقـــدميها بـــزمن يســـري، يف زكـــاة النقـــود، ومنهـــا عـــروض التـــاجر املـــدير، 

 ئوديونــه املرجــوة احلاصــلة مــن البيــ  ال مــن القــرض، وكــذلك املاتــية الــيت ال ســاعي هلــا، فتجــز 
وديـن املـدير  الزكاة حينئذ م  كراهة التقدمي، خبالف زكاة الزرع والثمر، وعروض التاجر احملتكر،

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
 (.4/210)املغين ( 2)
هل هي عبادة أو حق واجب : وسبب اخلالف :(7/422)املرج  نعسه، وقال ابن رتد يف بداية اجملتهد : املغين( 3)

، ومن تبهها ابحلقوق الواجبة املؤجلة، مل جيز إخراجها قبل الوقت ،عبادة وتبهها ابلصالة: للمساكني، فمن قال
أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص استسلف صدقة : أجاز إخراجها قبل األجل على جهة التطوع، وقد احتج الشافعي حبديث علي

 .صـ صخرجيهو احلديث أيي  .العباس قبل حملها
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، وكذلك اليت هلا ساع إذا قـدم إخراجهـا قبـل احلـول بغـري السـاعي، وأمـا إذا ئمن قرض فال جتز 
 .ئدفعت للساعي قبل احلول بزمن يسري فإهنا جتز 

واختلعوا يف حتديد الزمن اليسري الذي يُغتعر فيه التقدمي من يوم ويومني إىل تـهر وتـهرين، 
 .تقدمي أبكثر منهال ئواملعتمد هو الشهر، فال جيز 

وجيوز التقدمي بال كراهة، إذا كانت الزكاة ستنقل من موض  الوجوب إىل فقري أتد حاجة، 
لتصــل إىل مســتحقها عنــد احلــول، بــل هــذا التقــدمي واجــب كمــا صــرح بعــض املالكيــة حــى لــو 

يـث التقدمي، فإهنا جتزيه وال يضمنها؛ ألهنا زكـاة وقعـت موقعهـا، ح تلعت الزكاة أو ضاعت بعد
صـار هـذا الوقـت يف حكـم وقـت وجوهبـا، ولـيس عليـه أن خيـرج عـن البـاقي، خبـالف التقـدمي يف 

 .(1)الصور السابقة، فإنه خيرج عن الباقي إن بلغ نصااب  
 :ُحجَّة املانعي
فلم جيز تقـدميها عليـه؛ كمـا مل  -كالنصاب   -أن احلول أحد ترطي الزكاة : وحجة املانعني

صـــاب اتعاق ـــا، وألن الشـــرع وقـــت للزكـــاة وقت ـــا وهـــو احلـــول فلـــم جيـــز جيـــز تقـــدميها قبـــل ملـــك الن
 .(2)تقدميها كالصالة

                                                 

 (.7/504)الشرح الكبري وحاتية الدسوقي عليه  :انظر 1))
 .السابق املغين، املرج ( 2)
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 :حجة اجملوِ زين

أن العبـاس سـأل رسـول : واستدل اجملوزون لتعجيل الزكـاة مبـا روي أبـو داود وغـريه عـن علـي  
 . (1)هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف تعجيل صدقته قبل أن حتل فرخص له يف ذلك

أن النـيب صـلى هللا : احلديث كالم، ولكـن يشـهد لـه مـا أخرجـه البيهقـي عـن علـي  ويف سند 
من  ابن مجيل، وخالد بن الوليـد، والعبـاس عـم النـيب : عليه وسلم بعث عمر على الصدقة فقيل

استسـلعنا العبـاس إان  كنـا احتجنـا، ف: )ملسو هيلع هللا ىلص، فداف  النيب ملسو هيلع هللا ىلص عـن خالـد والعبـاس، وكـان ممـا قالـه
 .(2)(صدقة عامني

وأمــا العبــاس فهــي : )وقــد جــاءت هــذه القصــة يف الصــحيح مــن حــديث أيب هريــرة، وفيهــا 
 ؟(3)(اي عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه: علي ومثلها معها، مث قال
: صـدقة عـامني كـان تسـلف منـه: يقـال ،(فهي علي ومثلهـا معهـا: )قال أبو عبيد يف رواية

 .(4)عام، والذي قبلهذلك ال

ــد ســبب وجوبــه قبــل وجوبــه،  واســتدلوا مــن جهــة النظــر والقيــاس أبن هــذا تعجيــل ملــال ُوج 
وذلــك جــائز، كتعجيــل قضــاء الــدين قبــل حلــول أجلــه، وكــأداء كعــارة اليمــني بعــد احللــف وقبــل 

 .(5)احلنث، وكعارة القتل بعد اجلرح قبل زهوق الروح، وهو مسلم وجائز عند مالك
إن احلول أحد ترطي الزكاة، فلم جيز تقدميها عليه كالنصـاب فغـري مسـلم؛ ألن : هلموأما قو 

تقـــدميها قبـــل ملـــك النصـــاب، تقـــدمي هلـــا علـــى ســـببها فأتـــبه تقـــدمي كعـــارة اليمـــني علـــى احللـــف 

                                                 

، وابن ماجه (219)، والرتمذي (7242)إسناده حسن، وأبو داود : وقال خمرجوه، (944)أمحد رواه  (1)
 .عن علي (7254)وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه ثالثتهم يف الزكاة، ، (7185)

 (. 2/777)الزكاة  رواه البيهقي يف( 2)
 .ن أيب هريرةع، (9492)وأمحد ، (891)يف الزكاة  مسلم رواه( 3)
أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص لو أراد أن يتحمل ما عليه ألجل امتناعه لكعاه أن يتحمل : ومما يرجح أن املراد ذلك: قال الشوكاين( 4)

 (.2/785)نيل األوطار  .مثلها من غري زايدة، وأيض ا احلمل على االمتناع فيه سوء ظن ابلعباس
 (.4/210)املغين ( 5)
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وكعارة القتل على اجلرح، وألنه هنـا يكـون قـد قـدمها علـى الشـرطني، ويف الصـورة األوىل قـدمها 
 .(1)ول فافرتقاعلى أحدمها وهو احل

إن الوقــت إذا دخــل يف الشــيء : إن للزكــاة وقت ــا، فنقــول مــا قالــه اإلمــام اخلطــايب: وأمــا قــوهلم
آلدمـي  مـؤجال  حق ـا  رفق ا ابإلنسان، فإن له أن يسوغ من حقه ويـرتك االرتعـاق بـه، كمـن عجـل

ائز أن وكمــن أدى زكـــاة غائـــب عنــه، وإن كـــان علـــى غــري يقـــني مـــن وجوهبــا عليـــه؛ ألن مـــن اجلـــ
 .(2)يكون ذلك املال اتلع ا يف ذلك الوقت

وأمــا الصــالة والصــيام فتعبــد حمــض، والتوقيــت فيهمــا غــري معقــول املعــِن، وإمنــا هــو التكليــف 
 .واالبتالء، فيجب أن يقتصر عليه

وإن عجـــل زكـــاة نصـــاب يف ملكـــه ومـــا ينـــتج عنـــه أو يرحبـــه فيـــه، أجـــزأه عـــن النصـــاب دون 
 .؛ ألنه عجل زكاة مال ليس يف ملكه فال جيوزالزايدة عند الشافعي وأمحد

 .(3)جيزئه؛ ألنه اتب  ملا هو مالكه، فيأخذ حكمه: وعند أيب حنيعة
والقســم الثــاين مـــن األمــوال الــيت جتـــب فيهــا الزكــاة مـــا ال ُيشــرتط لــه احلـــول كــالزروع والثمـــر 

جيــــل الُعشــــر، واملعــــدن والركــــاز، وهــــذا ال جيــــوز فيــــه تعجيــــل الزكــــاة، وأجــــاز بعــــض الشــــافعية تع
واألرجــح أنــه ال جيــوز، ألن الٌعشــر جيــب بســبب واحــد وهــو إدراك الثمــرة وانعقــاد احلــب، فــإذا 

 .(4)عجله قدمه على سببه، فلم جيز كما لو قدم زكاة املال على النصاب
واترتط بعض احلنابلة يف تعجيـل الُعشـر أن يكـون ذلـك بعـد نبـات الـزرع وطلـوع الطلـ  يف 

 .النخل وحنو ذلك
 للتعجيل حد؟هل 

 من السنني؟ أم هو جائز إىل غري حد؟ وإذا كان التعجيل جائز ا فهل له حدٌّ 

                                                 

 .لسابقاملرج  ا( 1)
 (.4/442)معامل السنن ( 2)
 (.4/217)املغين ( 3)
 (.2/720) اجملموع: انظر( 4)
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لـو  : حـى قـالوا. أجاز احلنعية وغريهم للمالك أن يعجل زكاته ملا أراد من السنني بدون قيـد
كــان لــه ثالمثائــة درهــم، فــدف  منهــا مائــة درهــم عــن املــائتني زكــاة لعشــرين ســنة مســتقبلة جــاز؛ 

خبــالف الُعشــر فــال جيــوز تعجيلــه قبــل نبــات الــزرع . لســبب وهــو ملــك النصــاب النــاميلوجــود ا
وخروج الثمرة، وابألوىل قبل الزراعة أو الغرس، لعدم وجود سبب الوجوب، كما لو عجـل زكـاة 

 .(1)املال قبل م لك النصاب

ـــا مـــن اخلـــالف، وضـــبط   ا هـــذا وتـــرك التعجيـــل وإخـــراج الزكـــاة يف حينهـــا أوىل وأفضـــل، خروج 
للمـــوارد املاليـــة الســـنوية للدولـــة، إال إذا عرضـــت حاجـــة تقتضـــي ذلـــك، كحاجـــة بيـــت املـــال إىل 
زايدة يف املــوارد جلهــاد معــروض، أو لكعايــة العقــراء، فلــه أن يستســلف أرابب املــال أو بعضــهم،  

 .كما فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص م  عمه العباس
 .ى حولني، اقتصار ا على ما ورد به النصوينبغي أال يزيد التعجيل وال االستسالف عل

 هل جيوز َتخري الزكاة؟
وإذا أجــزان تعجيــل الزكــاة حلاجــة أو مصــلحة فــإن أتخريهــا عــن وقــت إخراجهــا الواجــب ال 

مثـــل أن يؤخرهـــا ليـــدفعها إىل فقـــري . جيـــوز إال حلاجـــة داعيـــة، أو مصـــلحة معتـــربة تقتضـــي ذلـــك
ضـــرين، ومثـــل ذلـــك أتخريهـــا إىل قريـــب ذي غائـــب هـــو أتـــد حاجـــة مـــن غـــريه مـــن العقـــراء احلا

 .جر املضاعفحاجة؛ ملا له من احلق املؤكد، وما فيها من األ
وله أن يؤخرها لعذر مايل حَل بـه، فأحوجـه إىل مـال الزكـاة، فـال أبس أن ينعقـه ويبقـى دين ـا 

 .يف عنقه، وعليه األداء يف أول فرصة تسنح له
ظـــار أحـــوج أو أصـــلح أو قريـــب أو جـــار؛ ألنـــه ولـــه أتخريهـــا النت: قــال مشـــس الـــدين الرملـــي

أتخري لغرض ظاهر وهـو حيـازة العضـيلة، وكـذلك ليـرتوى حيـث تـردد يف اسـتحقاق احلاضـرين، 
حلصـــول اإلمكـــان، وإمنـــا أخـــر لغـــرض نعســـه، فيتقيـــد . ويضـــمن إن تلـــف املـــال يف مـــدة التـــأخري

ـــا؛ إذ دفـــ  ضـــرره جـــوازه بشـــرط ســـالمة العاقبـــة، ولـــو تضـــرر احلاضـــر ابجلـــوع حـــرم التـــأخري م طلق 
  .(2)فرض، فال جيوز تركه حليازة فضيلة
                                                 

 (.4/799)الزخار البحر : انظر، و (10-4/48)حاتية ابن عابدين  1))
 (.4/712)هناية احملتاج  2))
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واتــرتط ابــن قدامــة يف جــواز التــأخري حلاجــة أن يكــون تــيئ ا يســري ا، فأمــا إن كــان كثــري ا فــال 
يعـــين ال يــــؤخر . ال جيـــرى علـــى أقاربـــه مـــن الزكــــاة يف كـــل تـــهر: جيـــوز، ونقـــل عـــن أمحـــد قولــــه

تــهر تــيئ ا، فأمــا إن عجلهــا فــدفعها إلــيهم، أو إىل إخراجهــا حــى يــدفعها إلــيهم متعرقــة يف كــل 
غــريهم، متعرقــة أو جمموعــة جــاز؛ ألنــه مل يؤخرهــا عــن وقتهــا، وكــذلك إن كــان عنــده مــاالن أو 
أموال زكاهتا واحدة، وصختلف أحواهلا، مثل أن يكون عنده نصاب، وقد اسـتعاد يف أثنـاء احلـول 

عهـا كلهـا؛ ألنـه ميكنـه مجعهـا، بتعجيلهـا يف من جنسـه دون النصـاب، مل جيـز أتخـري الزكـاة ليجم
 .(1)أول واجب منها

أن تعريــق الزكــاة واجــب علــى العــور، وأمــا بقاؤهــا عنــد رب : وكــذلك صــرح بعــض املالكيــة
 (2)املال، وكلما جاءه مستحق أعطاه منها، على مدار العام، فال جيوز

أن يـــؤخر أخـــذها مـــن  ولإلمـــام أو مـــن ينـــوب عنـــه مـــن املـــوظعني املســـئولني، يف مجـــ  الزكـــاة
 .أرابهبا ملصلحة كأن أصاهبم قحط نقص األموال والثمرات
ــا فلــم أيخــذ مــنهم : واحــتج اإلمــام أمحــد علــى جــواز ذلــك حبــديث عمــر أهنــم احتــاجوا عام 

 .(3)الصدقة فيه وأخذها منهم يف السنة األخرى
ن عـــام وكـــا)أن عمـــر أخـــر الصـــدقة عـــام الرمـــادة . وقـــد ذكـــر أبـــو عبيـــد عـــن ابـــن أيب ذابب

اعقــل فــيهم عقــالني، : بعثــين فقــال( وهــو املطــر: أي نــزل علــيهم احليــا)فلمــا أحيــا النــاس ( جماعــة
 .صدقة العام: والعقال (4)وائتين ابآلخر فاقسم فيهم عقاال  

وحسـن سياسـته ورفقـه ابلرعيـة، فـأخر الزكـاة عـن املمـولني  هنع هللا يضروكان ذلـك مـن حكمـة عمـر 
 (5)(ال قطـ  يف عـام سـنة: )القط  عن السراق يف مثـل هـذا العـام فقـاليف عام اجملاعة، كما درأ 

 .القحط: والسنة

                                                 

 (.4/295)املغين  1))
 (.7/500)حاتية الدسوقي ( 2)
 (.4/772)مطالب أويل النهي : انظر( 3)
 .222صـ موالاأل 4))
 . ، عن حيىي بن أيب كثري(48718)، وابن أيب تيبة يف احلدود (79880)عبد الرزاق يف اللقطة رواه  (5)
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أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال معتذر ا عن أتخـري العبـاس : ويف حديث أيب هريرة املتقدم يف تعجيل الزكاة
الصـدقة أنـه أخ ـر عنـه  -وهللا أعلـم  -أرى : قـال أبـو عبيـد(. هـي علـي  ومثلهـا معهـا: )لصدقته

 .(1)عامني حلاجة عرضت للعباس، ولإلمام أن يؤخر على وجه النظر مث أيخذه

 :َتخري الزكاة لغري حاجة
أمــا أتخــري الزكــاة بغــري عــذر، ولغــري حاجــة، فــال جيــوز، وأيمث هبــذا التــأخري، ويتحمــل تبعتــه 

 .حيث تبني أهنا واجبة على العور
وجبــــت عليــــه الزكــــاة مل جيــــز لــــه مــــن ): مــــن الشــــافعية (املهــــذب)ويف ذلــــك يقــــول صــــاحب 

أتخريها؛ ألنه حق جيب صـرفه إىل اآلدمـي، توجهـت املطالبـة ابلـدف  إليـه، فلـم جيـز لـه التـأخري، 
ــر مــا  كالوديعــة إذا طالــب هبــا صــاحبها، فــإن أخ رهــا، وهــو قــادر علــى أدائهــا، ضــمنها؛ ألنــه أخ 

 .(2)(جيب عليه، م  إمكان األداء فضمنه، كالوديعة

أن أتخري الزكاة من غري ضرورة، تـَُرد به تهادة مـن أخرهـا، ويلزمـه اإلمث،  : يةويف كتب احلنع
: كما صرح بـه الكرخـي وغـريه، وهـو عـني مـا ذكـره اإلمـام أبـو جععـر الطحـاوي عـن أيب حنيعـة

وقـد ثبـت عـن أئمتنـا الثالثـة : أنه يكـره، فـإن كراهـة التحـرمي هـي احملمـل عنـد إطـالق امسهـا قـالوا
 .أاب حنيعة وأاب يوسف ودمحم بن احلسن: نوجوب فوريتها يعنو 

والظــاهر أنــه أيمث ابلتــأخري ولــو قــل ، كيــوم أو يــومني؛ ألهنــم فســروا العــور أبول أوقــات : قــالوا
إذ مل يـؤد  (املنتقـى)عـن : (البـدائ )املراد أال يؤخر إىل العـام القابـل، ملـا يف : اإلمكان، وقد يقال

 .(3)حى مضى حوالن فقد أساء وأمث
أنــه ال ينبغــي العــدول عــن ظــاهر مــا جــاء عــن فقهــاء املــذهب، وإن كــان التســامح : وعنــدي

أمــا التســامح يف . يف يــوم أو يــومني، بــل أايم، أمــر ا ممكن ــا، جــراي  علــى قاعــدة الُيســر ورفــ  احلــرج

                                                 

 .عن حصني بن حدير، (4249)إرواء الغليل األلباين يف وضععه  ،(48792)احلدود تيبة يف ابن أيب ورواه 
 (.2/758)نيل األوطار ( 1)
 (.5/117)اجملموع  2))
 (.4/72)املختار وحاتيته الدر  3))
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، فـال يصـح اعتبـاره، (البـدائ )كمـا يُعهـم مـن نقـل . تهر وتهرين، بل أكثر، إىل ما دون العام
 .ن الناس يف العورية الواجبةحى ال يتهاو 

 :إذا أخرج الزكاة فضاعت
حيــدث أحيــاان  أن خيــرج رب املــال زكاتــه، فتضــي  بســبب مــا، كــأن ُتســرق أو حتــرتق أو حنــو 
ا فقــال  :ذلــك، وقــد اختلعــت أنظــار العقهــاء يف هــذه املســألة، وخلصــها ابــن رتــد تلخيص ــا جيــد 

هـو هلـا ضـامن حـى يضـعها : عنـه، وقـوم قـالوا ئجتـز : إذا أخرج الزكاة فضاعت، فإن قوم ا قالوا)
، وقــوم فرقــوا بــني أن خيرجهــا بعــد أن أمكنــه إخراجهــا، وبــني أن خيرجهــا أول (أي يف موضــعها)

إن أخرجها بعـد أايم مـن اإلمكـان والوجـوب، ضـمن، : زمان الوجوب واإلمكان، فقال بعضهم
 .شهور مذهب مالكوإن أخرجها يف أول الوجوب ومل يق  منه تعريط مل يضمن، وهو م

 .إن فرط ضمن، وإن مل يعرط زك ى ما بقي، وبه قال أبو ثور والشافعي: وقوم قالوا
بل يُعد  الذاهب من اجلمي  ويبقى املساكني ورب املال تريكني يف الباقي بقدر : وقال قوم

مثـــل الشـــريكني، يـــذهب بعـــض املـــال املشـــرتك بينهمـــا، ويبقيـــان . حظهمـــا مـــن حـــظ رب املـــال
 .على تلك النسبة يف الباقي تريكني

 :فيتحصل يف املسألة مخسة أقوال
 .إنه ال يضمن إبطالق: قول -7
 .إنه يضمن إبطالق: وقول -4
 .إن فر ط ضمن، وإن مل يعر  ط مل يضمن: وقول -1
 .إن فر ط ضمن، وإن مل يعر  ط زك ى ما بقي: وقول -2
 ـاه (1)(يكوانن تريكني يف الباقي: والقول اخلامس -5

 :هالك املال بعد الوجوب وقبل اإلخراج

                                                 

 .طب  االستقامة ،(7/420)بداية اجملتهد ( 1)
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ـــا ملســـألة أخـــرى وهـــي هـــالك بعـــض املـــال بعـــد وجـــوب الزكـــاة وقبـــل  وعـــرض ابـــن رتـــد أيض 
إذا ذهــب بعــض املــال بعــد الوجــوب، وقبــل الــتمكن مــن إخــراج الزكــاة، فقــوم ) :إخراجهــا فقــال

ريكني، يضـي  بعـض حال املساكني وحـال رب املـال حـال الشـ: يُزك ي ما بقي، وقوم قالوا: قالوا
 .(ماهلما

 :سبب االختالف ِف املسألتي
أعـين أن يتعلـق احلـق فيهـا  -تشـبيه الزكـاة ابلـديون : والسـبب يف اخـتالفهم): قال ابـن رتـد

ابلذمــة ال بعــني املــال، أو تشــبيهها ابحلقــوق الــيت تتعلــق بعــني املــال، ال بذمــة الــذي يــده علــى 
 .املال، كاألمناء وغريهم
 .إذا أخرج فهلك املخرج، فال تيء عليه: الزكاة ابألمناء قالفمن تبه مالكي 

 .يضمنون: ومن تبههم ابلغرماء قال
ومن فرق بني التعريط وال تعريط، أحلقهم ابألمناء من مجي  الوجوه، إذ كـان األمـني يضـمن 

 .إذا فرط
مبـن إذا مل يُعرط زكي ما بقي، فإنـه تـبه مـن هلـك بعـض مالـه بعـد اإلخـراج، : وأما من قال

ذهــب بعــض مالــه قبــل وجــوب الزكــاة فيــه، كمــا أنــه إذا وجبــت الزكــاة عليــه فإمنــا يزكــي املوجــود 
 .فقط، كذلك هذا، إمنا يزكي املوجود من ماله فقط

هـو تـردد تـبه املالـك بـني الغـرمي واألمـني، والشـريك، ومـن هلـك بعـض : وسبب االختالف
 .ماله قبل الوجوب

خراج، فلم خيـرج حـى ذهـب بعـض املـال، فـإهنم متعقـون أما إذا وجبت الزكاة ومتكن من اإل
أنــه ضــامن، إال يف املاتــية عنــد مــن رأى أن وجوهبــا إمنــا يــتم بشــرط خــروج  -فيمــا أحســب  -

 اهـ (1)(الساعي م  احلول، وهو مذهب مالك
 هل تسقط الزكاة ابلتقادم؟

                                                 

، والدر املختار حباتية ابن عابدين (2/121)احمللى  :طب  االستقامة، وانظر ،(427-7/420)بداية اجملتهد ( 1)
(4/18-90.) 
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ائهـا وإيتائهـا أهلهـا، إذا أخر الزكاة لعذر أو لغري عذر، فمر  عليه عام أو عدة أعوام دون أد
 فهل تسقط مبضي السنني؟

 .أهنا حق أوجبه هللا للعقراء واملساكني وسائر املستحقني: واجلواب
مبــرور عــام أو أكثــر؛ ألن مضــي  -وقــد وجبــت ولزمــت  -فمــن مقتضــى ذلــك أال تســقط 

 .الزمن ال يسقط احلق الثابت
زكاهتــا لزمـه إخــراج الزكـاة عــن إذا مضــت عليـه ســنون ومل يـؤد : ويف هـذا يقـول اإلمــام النـووي

هـــذا . مجيعهــا ســـواء علـــم وجـــوب الزكـــاة أم ال، وســـواء أكـــان يف دار اإلســـالم أم يف دار احلـــرب
 .مذهبنا

لو غلب أهل البغي على بلد، ومل يؤد أهل البلد الزكاة أعوام ـا، مث ظعـر هبـم : قال ابن املنذر
ال : أيب ثــور، وقــال أصــحاب الــرأياإلمــام أخــذ مــنهم زكــاة املاضــي، يف قــول مالــك والشــافعي و 

لـــو أســـلم قـــوم يف دار احلـــرب وأقـــاموا ســـنني، مث خرجـــوا إىل دار : زكـــاة علـــيهم ملـــا مضـــى، وقـــالوا
 .(1)اإلسالم ال زكاة عليهم ملا مضي

ا وهو حـي تـؤدي كلهـا لكـل : (2)ويقول أبو دمحم ابن حزم من اجتم  يف ماله زكااتن فصاعد 
ل عـام، وسـواء أكـان ذلـك هلروبـه مبالـه، أو لتـأخر السـاعي سنة على عدد مـا وجـب عليـه يف كـ

واحلـرث ( النقـود)أو جلهله، أو لغري ذلك، وسواء يف ذلك العـني ( حمصل الزكاة من قبل الدولة)
واملاتــية، وســواء أتــت الزكــاة علــى مجيــ  مالــه أو مل أتت، وســواء رجــ  مالــه بعــد أخــذ الزكــاة منــه 

 .(3)ال أيخذ الغرماء تيئ ا حى تستويف الزكاةإىل ما ال زكاة فيه أو مل يرج ، و 

                                                 

 (.5/111)اجملموع ) 1))
 .(2/91)احمللى ( 2)
زكاة جتب يف الذمة ال يف عني املال فإذا كانت يف الذمة فحال على ماله أن ال: هذا مبين على القول الصحيح( 3)

حوالن مل يؤد زكاهتما وجب عليه أداؤها ملا مضى، وال تنقص عنه الزكاة يف احلول الثاين، وكذلك إن كان أكثر من 
يؤد زكاهتا وجب  النصاب مل تنقص الزكاة، وإن مضى عليه أحوال، فلو كان عنده أربعون تاة مضى عليها أحوال مل

عليه ثالث تياه، وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة داننري ونصف؛ ألن الزكاة وجبت يف ذمته فلم يؤثر يف تنقيص 
النصاب، ولكن إن مل يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه، احتمل أن تسقط الزكاة يف قدرها؛ ألن الدين مين  

 (.290-4/218)املغين  :انظر .وجوب الزكاة
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حسـب حتديـد القـانون  -فإذا كانت الضـريبة تسـقط ابلتقـادم ومـرور سـنوات تقـل أو تكثـر 
فإن الزكاة تظل دين ا يف عنق املسـلم، ال تـربأ ذمتـه، وال يصـح إسـالمه، وال يصـدق إميانـه، إال  -

 .أبدائها وإن تكاثرت األعوام
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 ملوت؟هل تسقط الزكاة اب

ذهب مجهـور العقهـاء إىل أن الزكـاة ال تسـقط مبـوت رب املـال، بـل صخـرج مـن تركتـه، وإن مل 
وأمحــد وإســحاق  (2)والشــافعي ،(1)هــذا قــول عطــاء واحلســن والزهــري وقتــادة ومالــك. يــوص هبــا

 .(4)وهو مذهب الزيدية (3)وأيب ثور وابن املنذر
 .الوصااي، وال جياوز الثلثتؤخذ من الثلث مقدمة على : وقال األوزاعي والليث

ال صخـــرج إال أن : وقـــال ابـــن ســـريين والشـــعيب والنخغـــي ومحـــاد بـــن ســـليمان والثـــوري وغـــريهم
أهنـا تسـقط مبـوت املكلـف، إال أن يوصـي : يكون أوصى هبا، وكذلك قال أبو حنيعة وأصـحابه

يلـزم الورثـة هبا، وصخرج من الثلث، ويزاحم هبا أصحاب الوصـااي، وإذا مل يـوص هبـا سـقطت، وال 
إخراجها، وإن أخرجوها فصدقة تطوع؛ ألهنا عبادة من تـرطها النيـة، فسـقطت مبـوت مـن هـي 

 .(5)عليه كالصالة والصوم

مات آمثـ ا بـرتك هـذه العريضـة، وال سـبيل إىل إسـقاطها عنـه : أن احلنعية يقولون: ومعِن هذا
ــر الزكــاة حــى مــرض يــؤدي إذا أ: بعــد موتــه كتــارك الصــالة والصــيام، وهلــذا قــال بعــض احلنعيــة خ 

سر ا من الورثة
(6).  

                                                 

اترة صخرج من رأس املال، واترة صخرج من الثلث، أي من تركة امليت، فإن أوصى هبا : أن الزكاة: يف كتب املالكية 1))
، ويف ترح الرسالة (7/504)حاتية الدسوقي . فمن الثلث، وإن اعرتف حبلوهلا وأوصى إبخراجها فمن رأس املال

بداية اجملتهد  :جها فإهنا من رأس ماله لتعينها، وانظريف زكاة عامه ميوت قبل التمكن من إخرا :(4/714)لزروق 
 .طب  االستقامة ،(7/427)

. إذا وجبت الزكاة ومتكن من أدائها مث مات مل تسقط مبوته عندان، بل جيب إخراجها من ماله عندان: قال النووي( 2)
 (.5/115)اجملموع  :انظر

 ،(292 -4/291)املغين  3))
 (.4/722)والبحر  ،(7/221)األزهار وترحه ( 4)
أتسقط أم تؤخذ : أما الزرع واملاتية فقد اختلعت عنه الرواية فيهما. هذا قول أيب حنيعة يف زكاة الذهب والعضة 5))

 (.112 -5/115)، واجملموع (98 -2/99) ىاحملل :بعد موته؟ انظر
 .عن العتح نقال  ( 4/72) :ذكره يف رد احملتار( 6)
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حق واجـب تصـح الوصـية  -كما قال ابن قدامة   -والصحيح هو القول األول، فإن الزكاة 
به، فلم تسقط ابملوت كدين اآلدمي، وألهنا حق مايل واجب، فلـم يسـقط مبـوت مـن هـو عليـه  

تصــح الوصــية هبمــا، وال النيابــة  كالــدين، وتعــارق الصــوم والصــالة، فإهنمــا عبــاداتن بــدنيتان، ال
مـــ  أن  ،(2)"مـــن مـــات وعليـــه صـــيام صـــام عنـــه وليـــه": علـــى أنـــه قـــد ورد يف الصـــحيح (1)فيهمـــا

مـــن هللا ورمحـــة، فـــأوىل  الصـــيام عبـــادة بدنيـــة تخصـــية، وجـــازت فيـــه النيابـــة بعـــد املـــوت، فضـــال  
 .بذلك الزكاة، وهي حق مايل كما قدمنا

 :نمنزلة دين الزكاة من سائر الديو 
  .(3)من الشافعية (املهذب)قال صاحب 

ومــن وجبــت عليــه الزكــاة، ومتكــن مــن أدائهــا فلــم يععــل حــى مــات، وجــب قضــاء ذلــك مــن 
تركتــه؛ ألنــه حــق مــايل لزمــه يف حــال احليــاة، فلــم يســقط ابملــوت كــدين اآلدمــي، فــإن اجتمعــت 

 :الزكاة ودين اآلدمي ومل يتس  املال للجمي ، فعيه ثالثة أقوال
يُقدم ديـن اآلدمـي؛ ألن مبنـاه علـى التشـديد والتأكيـد، وحـق هللا تعـاىل مبـين علـى : أحدمها
 .التخعيف
 .(4)"فدين هللا أحق أن يُقضى": تُقدم الزكاة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلج: والثاين
 .يقسم بينهما؛ ألهنما تساواي يف الوجوب فتساواي يف القضاء: الثالث

على غريها من ديون العباد هـو قـول الظاهريـة، وقـد نصـره أبـو دمحم ابـن والقول بتقدمي الزكاة 
فلو مات الذي وجبـت عليـه الزكـاة : حزم، وعضده ابألدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، قال

 .(5)سنة أو سنتني، فإهنا من رأس ماله، أقر هبا، أو قامت عليه بينة، ورثه ولده أو كاللة

                                                 

 (.5/112)، واجملموع (292-4/291)املغين البن قدامة ( 1)
 .عن عائشةيف الصوم،  امهالك،  (7721)، ومسلم (7854)رواه البخاري : متعق عليه (2)
 (.2/417)اجملموع  3))
 .صـ سبق صخرجيه( 4)
 .من ورثة غري ولده ووالده: الكاللة( 5)
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: كلهـــا ســـواء يف ذلـــك( يعـــين الزكـــاة)للورثـــة، حـــى تســـتويف  ال حـــق للغرمـــاء وال للوصـــية وال
 .العني واملاتية والزرع

وانقــش ابــن حــزم احلنعيــة وغــريهم ممــن أســقطوا الزكــاة مبــوت رب املــال، ونســب إلــيهم غايــة 
دين ا هلل تعاىل وجب عليه يف حياته، بـال برهـان أكثـر مـن  -مبوت املرء  -اخلطأ؛ ألهنم أسقطوا 

 .ن ذلك ملا تاء إنسان أن ال يورث ورثته تيئ ا إال أمكنهلو كا: أن قالوا
فما تقولون يف إنسان أكثر من إتـالف أمـوال النـاس ليكـون ذلـك دين ـا عليـه وال يـرث : قال

أهنــا كلهــا مــن : ورثتــه تــيئ ا، ولــو أهنــا ديــون يهــودي أو نصــراين يف مخــور أهرقهــا هلــم؟ فمــن قــوهلم
نقــض، وأســقطوا حــق هللا تعــاىل  أبوحــش، فنقضــوا علــتهم رأس مالــه ســواء ورث ورثتــه أم مل يرثــوا

الـــذي جعلـــه للعقـــراء واملســـاكني مـــن املســـلمني والغـــارمني مـــنهم، ويف الرقـــاب مـــنهم، ويف ســـبيله 
 .وأوجبوا ديون اآلدميني، وأطعموا الورثة احلرام -تعاىل، وابن السبيل فريضة من هللا تعاىل 

وقتهــا علــى العامــد لرتكهــا، وإســقاطهم الزكــاة والعجــب كلــه مــن إجيــاهبم الصــالة بعــد خــروج 
 !!ووقتها قائم عن املتعمد لرتكها

يف  -عــــز  وجــــل   -ويبــــني صــــحة قولنــــا وبطــــالن قــــول املخــــالعني قــــول هللا ): قــــال أبــــو دمحم
، فعـم عـز وجـل الـديون كلهـا، [77: النسـاء] ِم ْن ب اْع ِد واِص يٍَّة يُوِص ي ِِبا ا أاْو دايْ ن: املواريث
، وللمساكني والعقراء والغارمني، وسائر من فرضها تعـاىل هلـم يف نـص دين قائم هلل تعاىلوالزكاة 
 .القرآن

مث روى ابــن حــزم إبســناده احلــديث الــذي أخرجــه مســلم يف صــحيحه ورواه ســعيد بــن جبــري 
وم إن أمي ماتت وعليها ص: جاء رجل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: وجماهد وعطاء عن ابن عباس قال

: قـال. نعـم: قال ".لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟": تهر، أفأقضيه عنها؟ فقال
 ."فدين هللا أحق أن يُقضى"

فاقضـوا هللا فهـو ": قـالعليـه السـالم  أنـه -من طريق ابن جبـري  -ويف رواية عن ابن عباس 
 ."أحق ابلوفاء
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: عبــاس، فقــال هــؤالء آبرائهــمفهــؤالء عطــاء وســعيد بــن جبــري وجماهــد يروونــه عــن ابــن : قــال
  .اهـ!! (1)"والناس أحق ابلوفاء! بل دين هللا تعاىل ساقط، ودين الناس أحق أن يُقضى

 .(2)وإذا غضضنا الطرف عن عنف ابن حزم يف اهلجوم، وأسلوبه يف مناقشة اخلصوم
صـيل والتعتنا فقط إىل ما استدل به من القرآن واحلديث، فالذي يتأكد لنـا أن الزكـاة حـق أ

اثبـــت، ال يســـقطه تقـــادم وال مـــوت، وأهنـــا تؤخـــذ مـــن الرتكـــة وتُقـــد م علـــى كـــل حـــق وكـــل ديـــن 
ســواها، وبــذلك يكــون اإلســالم قــد ســبق التشــريعات املاليــة احلديثــة الــيت قــررت للحكومــة حــق 

 .(3)امتياز على أموال املدينني ابلضريبة، تسبق به غريها من دائين املمول املتأخر عن السداد

                                                 

 (.87-2/98)احمللى ( 1)
من أجل عنعه وطريقته يف مهامجة املذاهب وأتباعها، وحنن بعض الناس يرى إسقاط االستعادة من ابن حزم هنائي ا  2))

نرى االنتعاع مبا يورده من أفكار واعتبارات، فلنا فقهه، وعليه عنعه، ولكل  -وإن كنا ننكر ذلك على ابن حزم  -
 .امرئ ما نوى، وحسابه على هللا، وكل واحد يؤخذ من كالمه ويرتك إال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .721صـ النظرية العامة للضريبة للدكتور عبد احلكيم الرفاعي، وحسني خالف مبادئ( 3)
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 السادس الفصل
 مباحث متفرقة حول أداء الزكاة

 :االحتيال إلسقاط الزكاة
هــل جيــوز االحتيــال إلســقاط الزكــاة : هــل جيــوز التهــرب أو العــرار مــن الزكــاة؟ وبعبــارة أخــرى

 عمن وجبت عليه؟
 :اختالف الفقهاء

: ز االحتيــال إلســقاط الزكــاة، قــالأن أاب حنيعــة جيــو   (القواعــد النورانيــة)ذكــر ابــن تيميــة يف 
 .هل هو مكروه أم ال، فكرهه دمحم، ومل يكرهه أبو يوسف: واختلف أصحابه

وحــــرم مالــــك االحتيــــال إلســــقاطها، وأوجبهــــا مــــ  احليلــــة، وكــــره الشــــافعي احليلــــة يف : قــــال
 .إسقاطها

حيــرم االحتيــال لســقوطها ويوجبهــا مــ  احليلــة،  : وأمــا أمحــد فقولــه يف االحتيــال كقــول مالــك
  .(2)وغريها من الدالئل (1)(مالقل)كما دلت عليه سورة 

حيــث قــال مــا  (اخلــراج)ومــا ذكــره ابــن تيميــة عــن أىب يوســف خيــالف مــا صــرح بــه يف كتابــه 
ال حيل لرجل يؤمن ابهلل واليوم اآلخر من  الصـدقة، وال إخراجهـا مـن ملكـه إىل ): نصه ابحلرف

مـنهم مـن اإلبـل ملك مجاعة غـريه، ليعرقهـا بـذلك، فتبطـل عنـه الصـدقة، أبن يصـري لكـل واحـد 
 .(3)(والبقر والغنم ما ال جتب فيه الصدقة، وال حيتال يف إبطال الصدقة بوجه وال سبب

وهــــذا الكــــالم واضــــح الداللــــة علــــى أن اإلمــــام أاب يوســــف حيــــرم االحتيــــال إلســــقاط الزكــــاة 
 .وإبطاهلا أبي وجه أو سبب

اء، وإن كانـت ال أن احليـل تنعـذ قضـ: فلعل الذي ذكـره ابـن تيميـة واتـتهر عـن أىب يوسـف
 .جتوز داينة

                                                 

 .يقصد قصة أصحاب اجلنة، كما سيأي ذلك يف كالم ابن قدامة 1))
 .98صـ القواعد النورانية 2))
 .9صـ اخلراج ألىب يوسف 3))
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 .أن بعض احليل يكره وبعضها ال يكره: واملنصوص يف كتب احلنعية
يكره أن حيتال يف صرف الزكاة إىل والديه املعسرين أبن تصدق هبـا علـى فقـري مث : فقد قالوا

 .صرفها العقري إليهما، وهى تهرية مذكورة يف غالب الكتب
نـــاء مســـجد، وال إىل كعـــن ميـــت وقضـــاء دينـــه وحنـــو أن الزكـــاة ال تصـــرف لب: وحـــني ذكـــروا

واحليلــة يف الــدف  إىل هــذه األتــياء مــ  صــحة الزكــاة أن يتصــدق علــى العقــري، مث : ذلــك، قــالوا
إن : أيمره بععل هذه األتياء، ويكون له ثواب الزكاة، وللعقري ثواب هذه القرب، كما قالوا هنا

التمليـك، والظـاهر أنـه ال تـبهة فيـه؛ ألنـه  للعقري أن خيـالف أمـره إن تـاء؛ ألنـه مقتضـى صـحة
ا، واهلبــــة والصــــدقة ال يعســــدان ابلشــــرط  ملكــــه إايه عــــن زكــــاة مالــــه وتــــرط عليــــه تــــرط ا فاســــد 

 .(1)العاسد

أمـــا يف . يف صـــرف الزكـــاة -مـــا يكـــره منهـــا ومـــا ال يكـــره  -ولكـــن يالحـــظ أن هـــذه احليـــل 
 .اليت راجعتها من صرح جبوازه إسقاط الزكاة عن مالك النصاب، فلم أجد يف كتب احلنعية

 :املالكية َيرمون احليل ويبطلون أثرها
 .ال جتوز احليل داينة وال تنعذ قضاء: وعند املالكية

من كان عنده نصـاب مـن مـال جتـب فيـه الزكـاة، كاملاتـية مـثال ، فأبدلـه كلـه أو : وهلذا قالوا
كـأن أبـدل مخسـة مـن اإلبـل بعضه بعد احلـول أو قبلـه بقليـل، كشـهر، مباتـية أخـرى مـن نوعهـا  

أبربعــة، أو مــن غــري نوعهــا، كــأن يبــدل اإلبــل بغــنم أو عكســه، ســواء أكانــت األخــرى نصــااب  أم 
أقــل مــن نصــاب، أو أبــدهلا بعــروض أو نقــود، أو ذبــح ماتــيته، أو حنــو ذلــك، وعلــم أنــه فعــل 

حـوال، فـإن ذلـك ويعـرف ذلـك إبقـراره، أو بقـرائن األ -ذلك فرار ا من الزكاة، وهتراب  من وجوهبـا 
اإلبــدال أو غــريه مــن التصــرفات ال يســقط عنــه زكــاة املــال املبــدل، بــل يؤخــذ بزكاتــه معاملــة لــه 
بنقيض قصده، وال يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر؛ ألن البدل مل جتب فيـه زكـاة لعـدم 

 .مرور احلول عليه
 .ال يف املعامالتأن احليل ال تعيد يف العبادات و : وذلك ملا تقرر يف املذهب
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ا للنصاب: قالوا  .وال يكون فار ا إال إذا كان مالك 
أن يهــب مالــه أو بعضــه لولــده أو لعبــده قــرب احلــول ليــأي عليــه : ومــن احليــل الباطلــة: قــالوا

احلـــول وال زكـــاة عليـــه، مث يعتصـــره أو ينتزعـــه منـــه، ليكـــون بزعمـــه ابتـــداء ملكـــه، وقـــد يقـــ  ذلـــك 
فتؤخــذ منــه ! ردى إىل مــا وهبتــه لــك، بقصــد إســقاط الزكــاة عنــه: اللــزوج مــ  زوجتــه مث يقــول هلــ

  .(1)وجيب إخراجها
 :احلنابلة كاملالكية

قـــد ذكـــران أن إبـــدال النصـــاب بغـــري جنســـه يقطـــ  احلـــول، ): (املغـــين)وقـــال ابـــن قدامـــة يف 
 آخر، فإن فعل هذا فرار ا من الزكاة مل تسقط عنه، سواء أكـان البـدل ماتـية أو ويستأنف حوال  

ا للتنقــيص لتســقط عنــه الزكــاة مل  غريهــا مــن النصــب، وكــذا لــو أتلــف جــزء ا مــن النصــاب قصــد 
تسقط، وتؤخذ الزكاة منه يف آخر احلول، إذا كان إبداله وإتالفه قرب الوجوب، ولو فعل ذلـك 

 .لعرارليف أول احلول مل جتب الزكاة؛ ألن ذلك ليس مبظنة 
 .اجشون وإسحاق وأبو عبيدومبا ذكرانه قال مالك واألوزاعي وابن امل

تسـقط عنـه الزكـاة؛ ألنـه نقـص قبـل متـام حولـه، فلـم جتـب فيـه : وقال أبـو حنيعـة والشـافعي 
 .(الزكاة، كما لو أتلف حلاجته

ُهْم كاما ا ب الا ْونا أاْص حاابا اجلْانَّ ِة ِإْذ أاْقسا ُموا : ولنا قـول هللا تعـاىل): قال ابن قدامة ِإنَّ ب الا ْونا
ثْ ُنونا ( 17)هاا ُمْصِبِحيا لاياْصرُِمن َّ  ِئُم ونا ( 18)واالا ياْست ا ُه ْم نا هاا طااِئف  ِمْن رابِ كا وا فاطاافا عالاي ْ

فعــــاقبهم هللا تعــــاىل بــــذلك لعــــرارهم مــــن . [40 - 71: القلــــم] فاأاْص    باحاْت كاالصَّ    ِرميِ ( 19)
(. املســتحقنييعــين العقــراء و )الصــدقة، وألنــه قصــد إســقاط نصــيب مــن انعقــد ســبب اســتحقاقه 

ا، اقتضـت احلكمـة  ا فاسـد  فلم يسقط، كما لو طلق امرأته يف مـرض موتـه، وألنـه ملـا قصـد قصـد 
  .(2)(معاقبته بنقيض قصده، كمن قتل مورثه الستعجال مرياثه عاقبه الشرع ابحلرمان

ا فــال يســتحق  ا فاســد  وهــذا خبــالف مــا إذا أتلــف بعــض مالــه حلاجتــه، فإنــه مل يقصــد قصــد 
 .العقاب
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 :لزيدية َيرمون احليلا
ال جيــوز التحيــل إلســقاط الزكــاة، ويف : وعنــد الزيديــة يف ذلــك بعــض تعصــيل، حيــث قــالوا

: ، والثانيـة(قبل حصول الشرط وهو احلـول: وبتعبري أدق)إحدامها قبل الوجوب : ذلك صوراتن
 .بعده

اتـرتى بـه أما قبل الوجوب، فنحو أن ميلك نصااب  من نقد، فإذا قرب حوالن احلول عليه، 
ا للحيلــة يف إســقاطها فــذلك ال جيــوز، فــإن فعــل أمث . تــيئ ا ال جتــب فيــه الزكــاة كالطعــام، قصــد 

 .وسقطت
 .إنه مباح: ومن فقهائهم من قال

وأما الصورة الـيت بعـد الوجـوب، فنحـو أن يصـرفها إىل العقـري ويشـرط عليـه الـرد إليـه ويقـارن 
ن زكــاي، علــى أن تــرده علــى، فــإن هــذه قــد صــرفت إليــك هــذا عــ: الشــرط العقــد حنــو أن يقــول

 .الصورة ال جتوز وال جتزئ، بال خالف يف املذهب
علـى الـرد، مث صـرفها إليـه مـن غـري  -قبـل الصـرف  -فإن تقدم الشرط حنو أن تق  مواطـأة 

تــرط ممــا تواطــآ عليــه، فاملــذهب أن ذلــك ال جيــوز وال جتــزئ، وقــال بعضــهم جتــزئ مــ  الكراهــة 
 .التحرميية

إىل إسقاط حق العقراء، وقد جعل هللا ذلك هلم، فعيه إبطال مـا  يأنه يؤد: ذاهبووجه امل
 .(1)ترعه هللا وأراده، وكل حيلة توصل هبا إىل خمالعة مقصود الشارع فهي حرام ويبطل أثرها

ــا ال جيــوز ملــن ال حتــل لــه : قــالوا. وكمــا منعــوا التحيــل إلســقاطها منعــوا التحيــل ألخــذها أيض 
 .ليحل له أخذها الزكاة أن يتحيل

 :والتحيل ألخذها له صوراتن
ليأخـذها مـن ال حتـل لـه مـن هـامشي أو غـِن أو ولـد  أن يقـبض العقـري الزكـاة حتـيال   :إحداها

 .أو والد أو غريهم ممن ليسوا من أهل الزكاة، فال جيوز ذلك وال جتزئ الزكاة، وجيب ردها

                                                 

 (.520-7/518)ترح األزهار وحواتيه  1))



 801 

فــإن ذلــك جــائز وإن تقــدمت  واســتثنوا مــن ذلــك مــا إذا أخــذها هلــامشي فقــري وحنــو ذلــك،
 .مواطأة

صختص مبن ال حتل له الزكاة ألجل غناه، وهو أن يتحيل إبخـراج مـا ميلكـه  :والصورة الثانية
أن ذلـك ال جيـوز، وقيـده بعضـهم مبـا : إىل ملك غـريه ليصـري فقـري ا، فيحـل لـه أخـذها، فاملـذهب

 .(1)جيوزإذا فعل ذلك للمكاثرة ال ليأخذ ما يكعيه إىل وقت الدخل، فهو 

أنه إذا قصد ابحليلة وجه هللا تعاىل، ومطابقة مقاصـد الشـرع، وامليـل عـن احلـرام، : واخلالصة
  .(2)جازت، وإن قصد هبا خمالعة مقصود الشرع مل جتز، ولو أجزانها مطلق ا مل يبق حمرم إال حل

مـا الـذي ال حمـيص عنـه اطـراح كـل حيلـة حتلـل ): عـن الشـوكاين قـال( األزهار)ويف حواتي 
 .(3)(حرم هللا، أو حترم ما حلل، وتصحيحها ليس من الشريعة يف ورد وال صدر

 :ما يقوله آخذ الزكاة ومعطيها
ونرى اجلانب الروحي الذي متتاز به الزكاة عن الضـرائب الوضـعية يف مظـاهر عـدة، نظـر ا ملـا 

 .هلا من صعة العبادة يف نظام اإلسالم
ألهلهــــا عنــــد دفعهــــا لــــه، ترغيب ــــا هلــــم يف املســــارعة أن جــــايب الزكــــاة مــــأمور أن يــــدعو : منهــــا

وإتــــعار ا برابطــــة األخــــوة بــــني اآلخــــذ واملعطــــى، ومتييــــز ا للمســــلمني عــــن غــــريهم مــــن أهــــل امللــــل 
ُرُهْم : والدايانت ودافعي املكوس اجلائرة، وهذا امتثال لقوله تعاىل قاة  ُتطاهِ  ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صادا

يِهْم ِِباا وا  ُمْ واتُ زاكِ  تاكا ساكان  ِلا  .[701: التوبة] صالِ  عالاْيِهْم ِإنَّ صاالا
ادع هلـــم، وقـــد بـــني هللا تعـــاىل أثـــر هـــذا الـــدعاء يف أنعـــس دافعـــي  واصا   لِ  عالا   ْيِهمْ ومعـــِن 

كـــان : الصـــدقات، وهـــو الســـكينة والطمأنينـــة واألمـــن والتثبـــت، وقـــد روى عبـــد هللا بـــن أىب أويف
: اللهم صل عليهم، فأاته أىب أبو أويف بصدقته فقـال:  إذا أاته قوم بصدقتهم قالرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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: وهذا الدعاء غري مقيد بصيغة معينة، وقال اإلمام الشـافعي .(1)"اللهم صل على آل أىب أويف"
  .(2)آجرك هللا فيما أعطيت، وجعله لك طهور ا، وابرك فيما أبقيت: أحب أن يقول

اللهــم ابرك فيــه ويف ": النــيب ملسو هيلع هللا ىلص دعـا لرجــل بعــث بناقــة حسـناء فقــال وقـد روى الن ســائي أن
 .(3)"إبله

وهـــل هـــذا الـــدعاء واجـــب أو مســـتحب؟ ظـــاهر األمـــر يف اآليـــة يعيـــد الوجـــوب، وهـــو قـــول 
معـاذ لو كان واجب ا لعلمه النـيب ملسو هيلع هللا ىلص لسـعاته ووالتـه ك: الظاهرية وبعض الشافعية، وقال اجلمهور

  .(4)وغريه، غري أن ذلك مل ينقل
جلــواز اكتعائــه ملسو هيلع هللا ىلص ابآليــة، الــيت ال صخعــي علــى مثــل معــاذ رضــى هللا : وهــذا االعــرتاض مــردود

 .عنه
إن ســائر مــا أيخــذه اإلمــام مــن الــديون والكعــارات وغريهــا ال جيــب عليــه فيهــا : وقــالوا أيض ــا

لثبــوت األمــر يف الزكــاة بصــريح اآليــة دون ! ال حجــة فيــه، وهــذا أيض ــا (5)الــدعاء، وكــذلك الزكــاة
غريهــا، وهــذا ملــا هلــا مــن عظــيم املنزلــة يف الــدين، وألهنــا حــق الزم دوري، فحســن الرتغيــب فيــه، 

 .والتثبيت عليه
ـــا بـــه ملسو هيلع هللا ىلص لكـــون صـــالته ســـكن ا هلـــم خبـــالف غـــريه فهـــذا تثبيـــت  وأمـــا جعـــل الوجـــوب خاص 

يلها املانعون للزكاة يف عهد أىب بكـر، ومل يقبلهـا مـنهم أحـد مـن الصـحابة، للشبهة اليت تعلق بذ
ــا ابلرســول؟ فــاألرجح أن يبقــى األمــر أصــل صــيغته  ــا وآخرهــا خاص  وكيــف جنعــل أول اآليــة عام 
ا للوجــــوب، وهــــذا يوافــــق طبيعــــة الزكــــاة اخلاصــــة، ونظــــرة اإلســــالم إليهــــا، ومــــا مييزهــــا عــــن  معيــــد 

 .الضرائب اليت يعرضها البشر

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
 (.4/477)الروضة للنووي  2))
وصححه احلاكم علي ، ثالثتهم يف الزكاة (7/200)واحلاكم ، (4412)وابن خزمية ، (4259)رواه النسائي ( 3)

 .ترط مسلم، ووفقه الذهيب
 (.2/751)نيل األوطار : انظر( 4)
 .املرج  السابق 5))



 803 

أن دافــ  الزكــاة مطالــب أن يكــون طيــب الــنعس هبــا، داعي ــا هللا أن يتقبلهــا منــه، وأن : ومنهــا
ــا عليــه، هكــذا علمنــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ــا لــه، ال مغرم  إذا أعطيــتم الزكــاة ": حيــث قــالجيعلهــا مغنم 

  .(1)"اللهم اجعلها مغنم ا وال جتعلها مغرم ا: فال تنسوا ثواهبا، أن تقولوا
للعقــري املســتحق أو للعامــل عليهــا مــن  -معــِن احلــديث أن علــى املكلــف إذا أعطــى الزكــاة 

اللهم طيـب نعسـي هبـا، حـى : أال يهمل هذا الدعاء ليتم له ثواهبا، ومعِن الدعاء -قبل اإلمام 
ــا ورحب ــا يل يف ديــين ودنيــاي وآخــري، وال أراهــا غرامــة أغرمهــا وأخرجهــا وأان   أرى إخراجهــا مغنم 

 .كاره
ـــا إذا فعلـــت أمـــيت مخـــس عشـــرة ": وقـــد روى يف حـــديث أخرجـــه الرتمـــذي عـــن علـــى مرفوع 

ـــا: خصـــلة حـــل هبـــا الـــبالء، وعـــد منهـــا ـــا، والزكـــاة مغرم  ، وإذا ســـأل (2)"إذا اصخـــذت األمانـــة مغنم 
  .املسلم ربه أال جيعل زكاته مغرم ا، فهو جينب نعسه وأمته أسباب البالء

مبِن للعاعل، وهذا املشهور، وجيوز بنـاءه للمععـول كمـا قـال " أعطيتم"وهذا بناء على فعل 
فـال ترتكـوا مكافـأة  -أيها املسـتحقون  -أي إذا أعطيتم . فيكون اخلطاب للمستحقني. املناوي

اللهم اجعله له مغنم ا، وال جتعلها عليه مغرم ا: املزكي على إحسانه أبن تقولوا
(3).  

واصا  لِ  : أو انئبــه، وهــو املعهــوم مــن قولــه تعــاىل ومثــل ذلــك وكيــل املســتحقني وهــو اإلمــام
  .عالاْيِهمْ 

                                                 

في  بانيقال األلو  (993)، والبيهقي في الدعوات الكبير (1717)رواه ابن ماجة في الزكاة ( 1)
إسناده ضعيف جًدا، الَبْخَتري بن عبيد  .عن أبي هريرة ،ضوعمو (: 318)ابن ماجه  فيضع

 .وسويد بن سعيد ضعيف. متروك الحديث
وضععه األلباين يف  ، (228)حديث غريب ، والطرباين يف األوسط : ، وقال(4470)رواه الرتمذي يف العنت  (2)

 .عن علي بن أيب طالب ، (7201) ضعيف الرتغيب والرتهيب
فيه أنه يندب قول ذلك وإن مل يذكروه؛ ألنه من العضائل وقد دخل حتت أصل كلى (: 7/480)قال يف العيض  3))

 .وهو طلب الدعاء له
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 :التوكيل ِف إخراج الزكاة

ا ثقــة خيرجهــا نيابــة عنــه،  وال يلــزم املســلم أن خيــرج زكاتــه بنعســه، بــل لــه أن يوكــل عنــه مســلم 
هـا، واملراد ابلثقـة مـن يطمـئن إىل أمانتـه يف إخراجهـا إىل مسـتحقها؛ ألن غـري الثقـة ال يـؤمن علي

واتـــرتط بعـــض العقهـــاء أن يكـــون الوكيـــل مســـلم ا؛ ألن الزكـــاة عبـــادة، وغـــري املســـلم لـــيس مـــن 
  .(1)جيوز توكيل الذمي يف إخراج الزكاة إذا نوى املوكل، وكعت نيته: أهلها، وقال آخرون

والذي أراه أال يلجأ املسلم إىل توكيل غري املسلم؛ إال حلاجة، بشـرط أن يكـون ثقـة يطمـئن 
 .يذه رغبة موكلهإىل تنع

ا عــن  وذهـب بعـض املالكيــة إىل أن اسـتنابة املالـك مــن يـؤدى الزكــاة عنـه أمـر مســتحب بعـد 
 .الرايء، وخوف ا عليه من أنه إذا توىل تعرقتها بنعسه يقصد محد الناس، وثناءهم عليه

وقد جتب االستنابة إن علـم مـن نعسـه ذلـك، ومل يكـن جمـرد خـوف، وكـذلك إذا جهـل مـن 
 .(2)كاة، فعليه أن يوكل من يضعها يف موضعها ويعطيها أهلهايستحق الز 

 :إظهار إخراج الزكاة
األفضل يف الزكاة إظهار إخراجها لرياه غريه، فيعمل عملـه، ولـئال يسـاء  :قال اإلمام النووي

الظن بـه، وهـذا كمـا أن الصـالة املعروضـة يسـتحب إظهارهـا، وإمنـا يسـتحب اإلخعـاء يف نوافـل 
  .(3)الصالة والصوم

وذلــك أن الزكــاة مــن تــعائر اإلســالم الــيت يف إظهارهــا وتعظيمهــا واملعالنــة هبــا تقويــة للــدين 
وأتكيد لشخصية املسلمني، وجيب أن يكـون احلـرص علـى هـذه املعـاين الكرميـة رائـد املزكـي، ال 

 .مراءاة الناس اليت تعسد النية، وتلوث العمل، وحتبط األجر عند هللا

                                                 

 (.7/289)الشرح الكبري وحاتية الدسوقي عليه : انظر( 1)
 .املرج  السابق (2)
 .(اإلسرار اإلعالن أفضل من): ، حيث قال يف رواية(4/82)فقه اإلمام جععر : ، انظر(2/411)اجملموع ( 3)
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تـــعائر اإلســـالم وتعظيمهـــا وحتبيبهـــا إىل النـــاس، فهـــذا مـــن دالئـــل أمـــا احلـــرص علـــى إظهـــار 
ذالِ    كا واما    ْن يُ عاظِ     ْم شا    عاائِرا اّللَِّ فاِإن َّها    ا ِم    ْن ت اْق    واى : قــــال تعــــاىل. اإلميــــان، وأمــــارات التقــــوى

 .[14: احلج] اْلُقُلوبِ 
: النبــوي ولعــل هــذا هــو املــراد ابالختيــال الــذي حيبــه هللا يف الصــدقة الــذي جــاء بــه احلــديث

، وأصـل (1)(واالختيال الذي حيبه هللا عز وجل اختيال الرجل بنعسه عند القتال وعند الصـدقة)
قااِت فاِنِعمَّا ِهيا : ذلك قوله تعاىل  .[417: البقرة] ِإْن تُ ْبُدوا الصَّدا

 هل خيرب الفقري ِبِنا زكاة؟
توزيع ـــا، وكـــان األفـــراد هـــم إذا مل تكـــن احلكومـــة املســـلمة هـــي الـــيت تتـــوىل أمـــر الزكـــاة جبايـــة و 

 -كمــا هـو الشــأن يف معظــم الـبالد اإلســالمية اليــوم   -الـذين يقومــون بصــرفها علـى مســتحقيها 
 -أال خيرب العقري أن ما يعطيه إايه زكاة فقد يـؤذى اآلخـذ ذلـك القـول : فاألوىل ملن خيرج الزكاة

 . حاجة إليهوال -وخاصة إذا كان من املستورين الذين يتعععون عن أخذ الصدقات 
وإذا دفــ  الزكــاة إىل مــن يظنــه فقــري ا، مل حيــتج إىل إعالمــه أهنــا زكــاة، قــال ): (املغــين)قــال يف 

 .ال صخربه! عه؟أتريد أن تقر   : احلسن
هـذا مـن الزكـاة : يـدف  الرجـل الزكـاة إىل الرجـل فيقـول: قلـت ألمحـد: وقال أمحد بـن احلسـن

 أو يسكت؟
 ! ؟(2)(ما حاجته إىل أن يقرعه. طيه ويسكتيع! ومل يبكته هبذا القول؟: قال

 .(3)يكره، ملا فيه من كسر قلب العقري: بل قال بعض املالكية
أنه ال جيب إعالم العقري ابلزكاة حـني الـدف  : وعند اجلععرية مثلما عند أهل السنة يف ذلك

بنا يسـتحي الرجـل مـن أصـحا(: عليـه السـالم) قلت لإلمام الباقر: قال أبو بصري. إليه وال بعده

                                                 

والنسائي يف الزكاة ، (4258)وأبو داود يف اإلجتهاد حسن لغريه، : وقال خمرجوه، (41129)أمحد رواه  (1)
 .عن جابر بن عتيك، (4199)صحيح أيب داود وحسن األلباين يف ، (4559)

 (.4/221)املغين ( 2)
 (.7/145)بلغة السالك وحاتية الصاوي  (3)
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أعطــــه وال تســــم، وال تــــذل : أن أيخــــذ الزكــــاة، فأعطيــــه منهــــا، وال أمســــى أهنــــا مــــن الزكــــاة؟ قــــال
  .(1)املؤمن

 إسقاط الداين عن املعسر هل َيسب زكاة؟
: إذا كــان لرجــل علــى معســر ديــن، فــأراد أن جيعلــه عــن زكاتــه وقــال لــه): قــال اإلمــام النــووي

أصـحهما ال جيزئـه، وهـو مـذهب أىب حنيعـة (. فعييف مذهب الشا)جعلته عن زكاي، فوجهان 
جيزئـه، وهـو مـذهب احلسـن البصـري : والثـاين .وأمحد؛ ألن الزكاة يف ذمته، فال تربأ إال إبقباضها

وعطاء؛ ألنه لو دفعه إليه، مث أخذه منه جاز، فكـذا إذا مل يقبضـه، كمـا لـو كانـت عنـده دراهـم 
أما إذا دف  الزكـاة إليـه بشـرط أن يردهـا . بضها أم الوديعة ودفعها عن الزكاة، فإنه جيزئه سواء ق

وال يصـح قضـاء ( يف املـذهب)إليه عن دينه، فـال يصـح الـدف  إليـه، وال تسـقط الزكـاة ابالتعـاق 
الــدين بــذلك ابالتعــاق، وال نــواي ذلــك ومل يشــرطاه جــاز ابالتعــاق، وأجــزأه عــن الزكــاة، وإذا رده 

ادفـ  إىل زكاتـك حـى أقضـيك دينـك، فععـل، أجـزأه : نإليه عن الدين برئ منـه، ولـو قـال املـدي
  .(2)(عن الزكاة، وملكه القابض، وال يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه

ـا، إذا كـان : ما ذكره النووي عن احلسن هنا نقله عنـه أبـو عبيـد أنـه كـان ال يـرى بـذلك أبس 
دين مثن ا لسـلعة، كمـا هـو الشـأن أي إذا كان ال. (فأما بيوعكم هذه فال): قال. ذلك من قرض

، وهو تقييد حسن  .يف ديون التجار، فال يراه احلسن جمز  
أمـا أبـو عبيــد فشـدد يف ذلــك ومل يـره جمــز   حبـال، ونقلــه عـن ســعيان الثـوري، ورأى يف ذلــك 
خمالعة للسنة، كما خشي أن يكون صـاحب الـدين إمنـا أراد أن يقـي مالـه هبـذا الـدين الـذي قـد 

فيجعله ردء ا ملاله يقيه به، وال يقبل هللا إال ما كان له خالص ايئس منه، 
(3). 

مــن كــان لــه ديــن علــى بعــض أهــل الصــدقات، فتصــدق عليــه بدينــه قبلــه، : وقــال ابــن حــزم
ونوى بذلك أنـه مـن الزكـاة، أجـزأه ذلـك، وكـذلك لـو تصـدق بـذلك الـدين علـى مـن يسـتحقه، 

 .زكاة، فإنه جيزئهوأحاله به على من هو له عنده، ونوى بذلك ال

                                                 

 (.4/99)الصادق فقه اإلمام جععر : انظر( 1)
 (.477 - 2/470)اجملموع  2))
 .دار الشروق ، طب 582-585صـ األموال 3))
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أنــه مــأمور ابلصــدقة الواجبــة، وأبن يتصــدق علــى أهــل الصــدقات مــن زكاتــه : برهــان ذلــك
 .الواجبة مبا عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة، فقد أجزأه
أصــيب رجــل علــى : واســتدل ابــن حــزم حبــديث أىب ســعيد اخلــدري يف صــحيح مســلم قــال

 .(1)"تصـــدقوا عليـــه" : يف مثـــار ابتاعهـــا، فكثـــر دينـــه، فقـــال رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعهـــد رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  .(2)وهو قول عطاء بن أىب رابح وغريه: قال

يل ديــن علــى قــوم قــد : فقــد ســأل رجــل جععــر ا الصــادق قــائال  . وهــو مــذهب اجلععريــة أيض ــا
هــــل يل أن أدعــــه، : للزكــــاةطــــال حبســــه عنــــدهم، ال يقــــدرون علــــى قضــــائه، وهــــم مســــتوجبون 

  .(3)نعم: فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال
وعندي أن هذا القول أرجح، ما دام العقري هو املنتع  يف النهاية ابلزكاة بقضـاء حاجـة مـن 
حوائجــه األصــلية وهــى وفــاء دينــه، وقــد مســى القــرآن الكــرمي حــط الــَدين عــن املعســر صــدقة يف 

ِإْن كا    انا ُذو: قولــــه تعــــاىل ي ْ    ر  لاُك    ْم ِإْن ُكن ْ    ُتْم  وا ُعْس    راٍة ف اناِظ    راة  ِإىلا ماْيسا    راٍة واأاْن تاصا    دَُّقوا خا
 .[490: البقرة] ت اْعلاُمونا 

فهذا تصدق على املدين املعسر، وإن مل يكن فيه إقباض وال متليـك، واألعمـال مبقاصـدها، 
نه، ويعلمـه بـذلك، فمثـل ال بصورهتا، وهذا بشرط أن يكون عاجز ا عن الوفاء، وأن يربئه من دي

هذا املـدين العـاجز، إن مل يكـن مـن العقـراء واملسـاكني، فهـو قطع ـا مـن الغـارمني، فهـو مـن أهـل 
الزكاة، واإلبراء مبنزلة اإلقباض، وهو حيقق للمدين حاجة نعسية، إبزاحـة ثقـل الـدين عـن كاهلـه 

 .ن عقوبة اآلخرةع فينزاح عنه هم الليل، وذل النهار، وخوف املطالبة واحلبس، فضال  
غري أن ما قاله احلسن من تقييد ذلك بدين القرض ال ديون التجارات، أمر ينبغي اعتباره، 
خشــية اسرتســال التجــار يف البيــ  ابلــدين رغبــة يف مزيــد مــن الــربح، فــإذا أعيــاهم اقتضــاء الــدين 

 .احتسبوه من الزكاة، وفيه ما فيه
 هل تغِن اإلابحة عن التمليك؟

                                                 

 .ـص سبق صخرجيه 1))
 (.702-2/705)احمللى ( 2)
 (.4/87)فقه اإلمام جععر ( 3)
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ــا أو ضــيع ا فقــري ا بنيــة الزكــاةعــرض بعــض العقهــا هــل : ء هنــا ملســألة، وهــى مــا إذا أطعــم يتيم 
 جيوز احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلك، ابعتبار أنه أابحه هلم؟

نــص احلنعيــة وغــريهم علــى أن ال جيــزئ عــن الزكــاة؛ ألنــه ال بــد مــن متليــك، واإلطعــام لــيس 
 .بتمليك، وإمنا هو إابحة

جيزئــه، كمــا لــو كســاه؛ ألنــه ابلــدف  إىل العقــري الزكــاة  دفــ  إليــه املطعــوم انواي   إذا: لكــن قــالوا
 .(1)من ملكه، خبالف ما لو أطعمه معه بنية الزكاة ميلكه، فيصري آكال  

 :وأجاز بعض الزيدية احتساب ما يقدمه لضيوفه العقراء من الزكاة بشروط
 .أن ينوى الزكاة -7
 .لتمر والزبيبأن تكون عني الطعام ابقية كا -4
 .أن يصري إىل كل واحد ما له قيمة وال يتسامح مبثله -1
 .أن يقبضه العقري أو خيلى بينه وبينه م  علمه بذلك -2
  .(2)أن يعلم العقري أنه زكاة؛ لئال يعتقد جمازاته، ورد اجلميل مبثله -5

                                                 

 (.4/1)الدر املختار وحاتيته ( 1)
 .524صـ ترح األزهار وحواتيه( 2)
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 الباب السادس
 أهداف الزكاة وآاثرها ِف حياة الفرد واجملتمع

 
 .زكاة وآاثرها ِف حياة األفرادأهداف ال*
 .هدف الزكاة وأثرها ِف املعطى*
 .هدف الزكاة وأثرها ِف اْلخذ*
 .أهداف الزكاة وآاثرها ِف حياة اجملتمع*
 .الزكاة والضمان االجتماعي*
 .الزكاة والتوجيه االقتصادي*
 .الزكاة واملقومات الروحية لَمة*
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 تمعأهداف الزكاة وآاثرها ِف حياة الفرد واجمل
 :متهيد

وهم ينأون ابلضريبة أن تكون هلا أهـداف إنسـانية أو  ظل علماء املالية والضريبة زمن ا طويال  
اجتماعيــة أو اقتصــادية، خشــية أن يــؤثر ذلــك علــى هــدفها األول عنــدهم وهــو وفــرة احلصــيلة، 

ذهب مـــ)وغــزارة املــال الــذي يتــدفق علــى اخلزانــة مــن وراء جبايتهــا، وُعــرف هــذا االجتــاه ابســم 
 .(احلياد الضرييب

وأخــري ا بعــد تطــور األفكــار، وتقلــب األحــوال، واتــتعال الثــورات، اضــطروا أن يرفضــوا تلــك 
العكــرة التقليديــة، وأن ينــادوا ابســتخدام الضــريبة، لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة واقتصــادية معينــة،  

ري ذلــــك مــــن كتقليــــل العــــوارق بــــني الطبقــــات، وإعــــادة التــــوازن االقتصــــادي يف اجملتمــــ ، إىل غــــ
 .األهداف

 .أما الزكاة يف اإلسالم فكان هلا تأن آخر
إن اإلسالم جعلها ركن ا من أركانه، وتعرية من تعائره، وعبادة مـن عباداتـه، يؤديهـا املسـلم 

ألمر هللا وابتغاء مرضاته، طيبة هبا نعسه، خالصة هبا نيتـه،  بوصعها فريضة دينية مقدسة امتثاال  
 .(1)(ما نوىاألعمال ابلنيات، وإمنا لكل امرئ إمنا : ) تعاىلحى حتوز القبول عند هللا

 ةا وايُ ْؤتُ   وا الزَّكا   اةا ينا ُحن افا   اءا وايُِقيُم   وا الصَّ   الا ْعبُ   ُدوا اّللَّا ُُمِْلِص   يا لا   ُه ال   دِ  واما   ا أُِم   ُروا ِإالَّ لِي ا
 .[5: البينة] واذاِلكا ِديُن اْلقايِ ماةِ 

يقــوم هبــا املســلم بوصــعها جــزء ا مــن التكليــف اإلهلــي لإلنســان  -يف املقــام األول  -فالزكــاة 
مثرتـه يف دار  الذي استخلعه هللا يف هذه األرض، ليعبـده تعـاىل، ويعمرهـا ابحلـق والعـدل، ليجـين

أخرى، فهو يعد ويصـقل ويصـهر يف بوتقـة التكـاليف واالبـتالء يف هـذه ليصـلح للخلـود والنعـيم 
رت نعســه وزكــا قلبــه ابلتــزام حــدود هللا وإقامــة واجباتــه، كــان يف الــدار الباقيــة األخــرى، فــإذا طهــ

ِئكا   ُة طايِ بِ   يا لنعـــيم احليـــاة اآلخـــرة وجـــوار هللا يف جنتـــه، وكـــان مـــن  أهـــال   الَّ   ِذينا ت ات اوافَّ   اُهُم اْلماالا
ُتْم ت اْعماُلونا  م  عالاْيُكُم اْدُخُلوا اجلْانَّةا ِباا ُكن ْ  .[14: النحل] ي اُقوُلونا ساالا

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ( 1)
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ذا املعــِن قــرن القــرآن بــني الصــالة والزكــاة يف مثانيــة وعشــرين موضــع ا منــه، وقرنــت بينهمــا وهلــ
السنة يف عشرات املواض ، وعرف يف اإلسـالم أن الزكـاة أخـت الصـالة، ال جتـوز التعرقـة بينهمـا 
ا وقد مجعهما هللا، وهلذا قال أبو بكر ملن تردد من الصحابة يف قتال من أقاموا الصالة، وامتنعـو 

 .(1)(وهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة: )من أداء الزكاة
يف كتــــــب العقـــــه اإلســــــالمي مبختلــــــف مذاهبــــــه يف قســــــم  (الزكــــــاة)ومـــــن مث تــــــذكر أحكــــــام 

 .اقتداء ابلكتاب والسنة (2)اتلية ألحكام الصالة (العبادات)
أخالقيـة رفيعـة،  ومـثال  وم  وضوح معِن العبادة يف الزكاة، فإن هناك أهداف ا إنسانية جليلة، 

وقيم ا روحية عليا، كان اإلسالم يقصد إىل حتقيقها وتثبيتهـا مـن وراء فريضـة الزكـاة، كمـا نبهـت 
 .على ذلك اآلايت واألحاديث، وكما التعت إىل ذلك كثري من حمققي علماء اإلسالم
قــت هــذه وحــني طبــق املســلمون يف العصــور األوىل تــريعة الزكــاة، كمــا أمــر هللا ورســوله حتق

 .األهداف اجلليلة، وبرزت آاثرها يف حياة العرد املسلم، واجملتم  اإلسالمي، ماثلة للعيان
وهــذه األهــداف ليســت ماديــة فحســب، وال معنويــة فحســب، بــل تشــمل اجلــانبني املــادي 

 .واملعنوي، وتعِن ابألهداف الروحية واألخالقية عنايتها ابألهداف االقتصادية واملالية
ف ليست فردية فقط، وال اجتماعية فقط، بل منها ما يعود على العرد، سـواء فهذه األهدا

ا هلـــا، ومنهـــا مـــا يعـــود علـــى اجملتمـــ  املســـلم، وحتقيـــق أمنـــه، ونشـــر  أكـــان معطي ـــا للزكـــاة أم آخـــذ 
 .رسالته، وحل مشكالته

 :ويشتمل هذا الباب على فصلني أساسيني
 .عرد املسلميبحث يف أهداف الزكاة وآاثرها يف حياة ال :األول
 .يبحث يف أهداف الزكاة وآاثرها يف حياة اجملتم  املسلم :والثاين

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه 1))
أي أن  : هذا هو الغالب يف كتب العقه، وقليل منها يذكر الصوم بعد الصالة على أساس أهنما عباداتن بدنيتان 2))

 .أما الزكاة فهي عبادة مالية، واحلج عبادة بدنية ومالية مع ا. كلتيهما تؤدى جبهد بدين ومشقة جسمية
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 الفصل األول
 أهداف الزكاة وآاثرها ِف حياة الفرد

 :يضم هذا العصل مبحثني
 .عن أهداف الزكاة ابلنسبة للمعطى، وهو الغِن الذي وجبت عليه :األول

هبــا، وهــو الــذي تصــرف لــه مــن ذوى  عــن أهــداف الزكــاة ابلنظــر آلخــذها واملنتعــ  :والث  اين
أما الذي تصرف له الزكاة ممن حيتـاج إليـه املسـلمون كـاملؤلف والغـارم إلصـالح ذات . احلاجات

 .البني، والغازي يف سبيل هللا، والعامل عليها فيندرجون حتت أهداف الزكاة ابلنظر للمجتم 
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 املبحث األول
 هدف الزكاة وأثرها ِف املعطي

مــن الزكــاة مجــ  املــال، وال إغنــاء اخلزانــة فحســب، ولــيس هدفــه منهــا  لــيس هــدف اإلســالم
مســـاعدة الضـــععاء وذوى احلاجـــة وإقالـــة عثـــرهتم فحســـب، بـــل هدفـــه األول أن يعلـــو ابإلنســـان 
ا، ومـــن هنـــا اهتمـــت أهـــداف الزكـــاة ابملعطـــى اهتمامهـــا  ا هلـــا ال عبـــد  علـــى املـــادة، ويكـــون ســـيد 

كاة عن الضرائب الوضعية اليت ال تكاد تنظـر إىل املعطـى إال ابآلخذ متام ا، وهنا تتميز فريضة الز 
 .خلزانتها ابعتباره مورد ا أو مموال  

ولقد عرب القرآن الكرمي عن هدف الزكاة ابلنظر لألغنياء الذين تؤخذ منهم فأمجل ذلـك يف  
ن كلمتني من عدة أحرف، ولكنهما تتضمنان الكثري من أسـرار الزكـاة وأهـدافها الكبـرية، وهـاات

قاة  : التطهــري، والتزكيــة، اللتــان وردت هبمــا اآليــة الكرميــة: الكلمتــان مهــا ُخ  ْذ ِم  ْن أاْم  وااِلِِْم صا  دا
يِهْم ِِبا ا ُرُهْم واتُ  زاكِ  ، ومهـا يشـمالن كـل تطهـري وتزكيـة، سـواء أكـاان مـاديني [701: التوبـة] ُتطاهِ 

 :يف العقرات التالية لروح الغِن ونعسه، أو ملاله وثروته، مما سنعصله. أم معنويني
 :الزكاة تطهري من الشح

ألمــر هللا وابتغــاء مرضــاته، إمنــا هــي تطهــري لــه مــن أرجــاس  الزكــاة الــيت يؤديهــا املســلم امتثــاال  
 .الذنوب بعامة، ومن رجس الشح خباصة

ذلـك الشــح الــذميم الـذي أحضــرته األنعــس وابتلـى بــه اإلنســان؛ فقـد تــاء هللا أن يغــرس يف 
جمموعـــة مـــن الـــدواف  النعســـية أو الغرائـــز، تســـوقه ســـوق ا إىل الســـعي يف األرض حنـــااي اإلنســـان 

وعمارهتا، فكان منها حب التملك، وحب الذات، وحب البقاء، وكان من آاثرها هـذه الغرائـز 
ـــاس واكا   انا : أو النـــوازع تـــح اإلنســـان مبـــا يف يـــده، وحبـــه االســـتئثار ابخلـــريات واملنـــاف  دون الن

ْنسااُن ق اُتور   فكـان ال . [749: النسـاء] واُأْحِضراِت اأْلانْ ُفُس الشُّحَّ . [700: اإلسـراء] ااإْلِ
بـــد لإلنســـان الراقـــي أو اإلنســـان املـــؤمن أن يســـتعلي علـــى نـــوازع األثـــرة واألاننيـــة يف نعســـه، وأن 
ينتصــر علــى نزعــة الشــح ببواعــث اإلميــان، وال فــالح لــه يف دنيــاه أو آخرتــه إال ابالنتصــار علــى 

 .ح املقيتهذا الش
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الشح آفة خطرة على العرد واجملتم ؛ إهنا قد تـدف  مـن اتصـف هبـا إىل الـدم فيسـعكه، وإىل 
الشرف فيدوسه، وإىل الدين فيبيعه، وإىل الوطن فيخونه، ولذا روى عن الرسول صلى هللا عليـه 

تـح مطـاع، وهـوى متبـ ، وإعجـاب : ثـالث مهلكـات: )وسلم أنه جعله أحـد املهلكـات فقـال
، 8: احلشــر] واما  ْن يُ  وقا ُش  حَّ ن اْفِس  ِه فاُأولائِ  كا ُه  ُم اْلُمْفِلُح  ونا : ، وقــال تعــاىل(1)(بنعســهاملــرء 

كررهــا يف القــرآن مــرتني، قصــر فيهــا العــالح علــى مــن وقــى هــذا الــداء العتــاك، . [72: التغــابن
أمـرهم ابلبخـل . حإايكم والشح؛ فإمنـا هلـك مـن كـان قـبلكم ابلشـ: )وخطب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقال

 .(2)(فبخلوا، وأمرهم ابلقطيعة فقطعوا، وأمرهم ابلعجور فعجروا
أي تطهـر صـاحبها مـن خبـث البخـل املهلـك، وإمنـا طهارتـه بقـدر : فالزكاة هبذا املعِن طهرة

 .بذله، وفرحه إبخراجه، واستبشاره مبصرفه إىل هللا تعاىل
التحريـــر هلـــا، حتررهـــا مـــن ذل التعلـــق والزكـــاة كمـــا حتقـــق معـــِن التطهـــري للـــنعس، حتقـــق معـــِن 

ابملال واخلضوع له، ومن تعاسـة العبوديـة للـدينار والـدرهم، فـإن اإلسـالم حيـرص علـى أن يكـون 
ا هلل وحده، متحرر ا من اخلضوع ألي ت ا لكل ما يف هـذا الكـون مـن  يءاملسلم عبد  سواه، سيد 

 .عناصر وأتياء
ا، فـإذا هـو يعبـد نعسـه  وأي تعاسة أعظم من أن جيعل هللا اإلنسان يف األرض خليعـة وسـيد 

 !ملا عليها من مادة ومال؟
أي تعاسة أعظم من أن يصبح مج  املال هدف اإلنسان، وأكرب مهـه، ومبلـغ علمـه، وحمـور 

 !حياته، وقد خلق لرسالة أكرب، وهدف أمسى؟
العبودية وال غرو أن جاء النور من مشكاة النبوة حيذر من هذه التعاسة، اليت هي من لوازم 

تعــس عبــد الــدينار، تعــس عبــد الــدرهم، تعــس عبــد القطيعــة، تعــس وانــتكس، : )لغــري هللا تعــاىل
 .(3)(وإذا تيك فال انتقش

                                                 

، عن (1018)أللباين يف صحيح اجلام  الصغري ، وحس نه ا(5254)، والطرباين يف األوسط (1481)رواه البزار  (1)
 .أنس بن مالك

، والنسائي يف الكربى يف (7289)إسناده صحيح، وأبو داود يف الزكاة : وقال خمرجوه( 2291)رواه أمحد  (2)
 .، عن عبد هللا بن عمرو(7298)، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (77578)التعسري 

 .، عن أيب هريرة(2712)، وابن ماجه يف الزهد (4991)والسري رواه البخاري يف اجلهاد ( 3)
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 :الزكاة تدريب على اإلنفاق والبذل
ـــا تـــدريب لـــه علـــى خلـــق البـــذل  وكمـــا أن الزكـــاة تطهـــري لـــنعس املســـلم مـــن الشـــح، هـــي أيض 

 .واإلعطاء واإلنعاق
بني علماء الرتبيـة واألخـالق أن للعـادة أثرهـا العميـق يف خلـق اإلنسـان فمما ال خالف فيه 

، ومعـِن ذلـك أن للعـادة مـن القـوة والسـلطان (العـادة طبيعـة اثنيـة): وسلوكه وتوجيهه وهلذا قيـل
 .اليت ولد عليها اإلنسان (الطبيعة األوىل)ما يقرب من 

، وزكـاة دخلـه كلمـا ورد، وزكـاة واملسلم الذي يتعود اإلنعاق، وإخراج زكاة زرعه كلما حصد
ماتــيته ونقــوده وقــيم أعيانــه التجاريــة كلمــا حــال عليهــا احلــول، وخيــرج زكــاة فطــره كــل عيــد مــن 
أعيــاد العطــر، هــذا املســلم يصــبح اإلعطــاء واإلنعــاق صــعة أصــيلة مــن صــعاته، وخلق ــا عريق ــا مــن 

 .أخالقه
فــإذا فــتح اإلنســان . القــرآن ومــن مث كــان هــذا اخللــق مــن أوصــاف املــؤمنني املتقــني يف نظــر

املصــحف الشــريف وتــال فاحتــة الكتــاب، مث اجتــه إىل الصــعحة التاليــة، ليقــرأ طليعــة ســورة البقــرة، 
ذالِ كا اْلِكتا اُب ( 1)امل : وجد فيها بياان  لصعات املتقني، الذين ينتععون هبدى الكتاب العزيـز

ةا واِِمَّ   ا رازاقْ نا   اُهْم الَّ   ِذينا ( 2)الا رايْ   با ِفي   ِه ُه   د ى ِلْلُمتَِّق   يا  يُ ْؤِمنُ   ونا اِبْلغاْي   ِب وايُِقيُم   ونا الصَّ   الا
 .[1 - 7: البقرة] يُ ْنِفُقونا 

فعـــي ســـورة الشـــورى : وقبـــل ذلـــك مل يغعـــل القـــرآن املكـــي هـــذا اخللـــق مـــن أخـــالق املـــؤمنني
نْ ياا واما  ا ِعْن  : املكيــة تا  اُع احلْايا  اِة ال  دُّ ي ْ  ر  واأابْ قا  ى ِللَّ  ِذينا آمانُ  وا فاما  ا ُأوتِي  ُتْم ِم  ْن شا  ْيٍء فاما دا اّللَِّ خا

ِ   ْم ي ات اواكَّلُ   ونا  ِإذاا ما   ا غاِض   ُبوا ُه   ْم ( 36)واعالا   ى راِبِ  ُثِْ وااْلفا   وااِحإ َشا وا با   ائِرا اإْلِ واالَّ   ِذينا جياْتاِنبُ   ونا كا
ةا واأاْم رُ ( 37)ي اْغِفُرونا  ابُوا ِلراِبِ ِْم واأاقا اُموا الصَّ الا ُهْم ُش وراى ب اي ْ ن اُهْم واِِمَّ ا رازاقْ نا اُهْم واالَِّذينا اْستاجا
 .[19 - 12: الشورى] يُ ْنِفُقون

ويـروى هـذا عـن  -الزكـاة املعروضـة : فقيـل. وقد اختلف املعسرون يف حتديد املراد مـن ذلـك
نظر ا  -وروى عن الضحاك  -صدقة التطوع : لقرن اإلنعاق إبقامة الصالة، وقيل -ابن عباس 

 .هو النعقة على األهل والعيال: أتتى إال بلعظها املختص هبا، وقيل إىل أن الزكاة ال
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وهــذا هــو الصــحيح الــذي ينبغــي أن تعهــم اآلايت يف ، (1)هــو عــام يشــمل ذلــك كلــه: وقيــل
إنــه . ضــوئه، فــاألمر أوســ  وأعــم مــن الزكــاة العريضــة، أو صــدقة التطــوع، أو النعقــة علــى األهــل

نِيا   ة  الَّ   ِذينا ي ُ خلـــق مـــن أخـــالق املـــؤمنني  ُْم اِبللَّْي   ِل واالن َّها   اِر ِس   رًّا واعاالا : البقـــرة] ْنِفُق   ونا أاْم   وااِلا
 .[712: آل عمران] الَِّذينا يُ ْنِفُقونا ِف السَّرَّاِء واالضَّرَّاءِ ، و[412
 ِْغِفرِينا اِبأْلاْس    حاار : آل عمــــران] الصَّ    اِبرِينا واالصَّ    اِدِقيا وااْلقا    انِِتيا وااْلُمْنِفِق    يا وااْلُمْس    ت ا
71]. 

نَّ اٍت : ومما يدل على ذلك ما جاء يف القرآن املكي من أوصاف املتقـني ِإنَّ اْلُمتَِّق يا ِف جا
انُوا ق اْبلا ذاِلكا َُمِْسِنيا ( 15)واُعُيوٍن  ُهْم راب ُُّهْم ِإن َُّهْم كا كا انُوا قاِل يال  ِم نا ( 16)آِخِذينا ماا آَتا

ُع    ونا  ْغِفُرونا ( 17)اللَّْي    ِل ما    ا ي اْهجا اِر ُه    ْم ياْس    ت ا واِف أاْم    وااِلِِْم حا    قٌّ ِللسَّ    اِئِل ( 18)وااِبأْلاْس    حا
 .[78 - 75: الذارايت] وااْلماْحُرومِ 

 ْنساانا ُخِلقا هاُلوع  ا ِإذاا ماسَّ ُه اخْلاي ْ ُر ماُنوع  ا ( 24)ِإذاا ماسَّ ُه الشَّ رُّ جاُزوع  ا ( 19)ِإنَّ اإْلِ وا
ِِتِْم دااِئُم ونا ( 22)يا ِإالَّ اْلُمصال ِ ( 21) واالَّ ِذينا ِف أاْم وااِلِِْم حا قٌّ ( 23)الَِّذينا ُه ْم عالا ى صا الا

 .[45 - 78: املعارج] ِللسَّاِئِل وااْلماْحُرومِ ( 24)ماْعُلوم  
وبعـــد ذلـــك إن الـــذي يعتـــاد اإلنعـــاق ممـــا بيـــده لغـــريه، والبـــذل مـــن ملكـــه مواســـاة إلخوانـــه، 

ه، يبعـــد أتـــد البعـــد أن يعتـــدي علـــى مـــال غـــريه انهب ـــا أو ســـارق ا؛ فإنـــه ومســـامهة يف مصـــاحل أمتـــ
ليصــعب علــى مــن يعطــى مــن مالــه ابتغــاء رضــا هللا، أن أيخــذ مــا لــيس لــه، ليجلــب علــى نعســه 

 .سخط هللا
وااللَّْي ِل : ومن أوائل ما أنزل من القرآن يف مكة سـورة الليـل، وفيهـا يقسـم هللا تعـاىل فيقـول

اِر ِإذاا ْجاالَّى  (1)ِإذاا ي اْغشاى  ( 4)ِإنَّ سا ْعياُكْم لاشا ىتَّ ( 3)واماا خالاقا الذَّكارا وااأْلُنْ ثاى ( 2)واالن َّها
نُ ياسِ   ُرُه ِلْلُيْس  راى ( 6)واصا  دَّقا اِبحْلُْس  ىنا ( 5)فاأامَّ  ا ما  ْن أاْعطا  ى واات َّقا  ى  واأامَّ  ا ما  ْن َبِا  لا ( 7)فاسا

ُرُه ِلْلُعْسراى ( 9) واكاذَّبا اِبحْلُْسىنا ( 8)وااْست اْغىنا  نُ ياسِ  واماا يُ ْغِِن عاْنُه ماالُُه ِإذاا ت ارادَّى ( 14)فاسا
ناا لاْلُه داى ( 11) ر ا ت الاظَّ ى ( 13)واِإنَّ لانا ا لاآْلِخ راةا وااأْلُوىلا ( 12)ِإنَّ عالاي ْ ْرُتُكْم نا ( 14)فاأانْ ذا

هاا ِإالَّ اأْلاْش  قاى  ن َّبُ هاا اأْلاتْ قا  ى ( 16)ت ا  واىلَّ الَّ  ِذي كا  ذَّبا وا ( 15)الا ياْص  الا الَّ  ِذي ( 17)واسا  ُيجا
                                                 

 (7/718) القرطيب: انظر( 1)
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ُه ِم ْن نِْعما ٍة ُْجْ زاى ( 18)يُ ْؤِت ماالاُه ي ات ازاكَّى  ٍد ِعْندا ِإالَّ ابِْتغا اءا واْج ِه راب ِ ِه اأْلاْعلا ى ( 19)واماا أِلاحا
 .(21)والاساْوفا ي اْرضاى ( 24)

 :تضمنت السورة الكرمية صنعني من الناس
. واصا    دَّقا اِبحْلُْس    ىنا ( 5)أاْعطا    ى واات َّقا    ى  :ثــــِن هللا عليــــه ويســــره لليســــرى ألنــــهصــــنف أ

فاإلعطاء صعة مـن صـعاته األساسـية جبانـب التقـوى والتصـديق ابحلسـِن، وأطلـق القـرآن وصـعه 
ابإلعطـــاء، ومل يقـــل مـــاذا أعطـــى؟ وال كـــم أعطـــى؟ وال نـــوع مـــا أعطـــى؛ ألن املقصـــود أن نعســـه 

ابذلــــة ال لئيمــــة مانعــــة فــــالنعس املعطيــــة هــــي النافعــــة احملســــنة، الــــيت طبعهــــا نعــــس كرميــــة معطيــــة 
اإلحســان وإعطــاء اخلــري، فتعطــى خريهــا لنعســها ولغريهــا، فهــي مبنزلــة العــني الــيت ينتعــ  النــاس 
بشـــرهبم منهـــا وســـقى دواهبـــم وأنعـــامهم وزرعهـــم، فهـــم ينتععـــون هبـــا كيـــف تـــاءوا، فهـــي ميســـرة 

يســر للنعــ  حيــث حــل، فجــزاء هــذا أن يســره هللا لليســرى، كمــا  لــذلك، وهكــذا الرجــل املبــارك م
 .كانت نعسه ميسرة للعطاء

. واكا ذَّبا اِبحْلُْس ىنا ( 8)َبِا لا وااْس ت اْغىنا وصنف مقابل هلذا ذمه هللا ويسره للعسرى؛ ألنـه 
فهــذا هــو الصــنف الشــحيح اللئــيم الــذي خبــل مبالــه، وظــن نعســه مســتغني ا عــن هللا وعــن النــاس، 

ر ا : هلـــذا أنـــذره هللا. مبـــا وعـــد هللا مـــن حســـن العاقبـــة للمـــؤمنني الصـــادقني وكـــذب ْرُتُكْم نا فاأانْ   ذا
هاا ِإالَّ اأْلاْش  قاى ( 14)ت الاظَّ  ى  مثــل هـــذا الــذي كـــذب . الَّ   ِذي كا  ذَّبا وات ا   واىلَّ ( 15)الا ياْص   الا

 .ابحلسِن، وتوىل عن اإلعطاء والتقوى
 ن َّبُ هاا اأْلاتْ قا  ى ُه ِم  ْن نِْعما  ٍة ( 18)الَّ  ِذي يُ   ْؤِت ماالا  ُه ي ات ازاكَّ  ى  (17)واسا  ُيجا واما  ا أِلاحا  ٍد ِعْن  دا
 .(21)والاساْوفا ي اْرضاى ( 24)ِإالَّ ابِْتغااءا واْجِه رابِ ِه اأْلاْعلاى ( 19)ُْجْزاى 

لقــــد كانــــت هــــذه الســــورة املبكــــرة مــــن ســــور القــــرآن املكــــي مبــــا اتــــتملت عليــــه مــــن هــــذين 
إىل االجتــاه الــذي يســري فيــه اإلســالم حنــو املــال وحنــو األغنيــاء، وموضــحة  مشــرية -النمــوذجني 

 .النموذج اخللقي الذي ينشده ويرضاه هللا تعاىل
 :ختلق ِبخالق هللا

واإلنسان إذا تطهر من الشح والبخـل، واعتـاد البـذل واإلنعـاق، ارتقـى مـن حضـيض الشـح 
ْنسا  اُن ق اتُ  ور ا: اإلنســاين ، (الرابنيــة)، واقــرتب مــن أفــق الكمــاالت [700: اإلســراء] واكا  انا اإْلِ
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فإن من صعات احلق تبارك وتعـاىل إفاضـة اخلـري والرمحـة واجلـود واإلحسـان دون نعـ  يعـود عليـه 
تعاىل، والسعي يف حتصيل هذه الصعات بقدر الطاقة البشرية صخلق أبخالق هللا، وذلـك منتهـى 

 .كماالت اإلنسانية
هلــا  -يعــين تلــك الــيت صــار هبــا اإلنســان إنســاان   -الناطقــة  إن الــنعس) :قــال اإلمــام الــرازي

نظريـــة وعمليـــة؛ فـــالقوة النظريـــة كماهلـــا يف التعظـــيم ألمـــر هللا، والقـــوة العمليـــة كماهلـــا يف : قـــواتن
الشــعقة علــى خلــق هللا، فأوجــب هللا الزكــاة، ليحصــل جلــوهر الــروح هــذا الكمــال، وهــو اتصــافه 

وهلــذا الســر  -يف إيصــال اخلــريات إلــيهم، رافع ــا لآلفــات عــنهم  بكونــه حمســن ا إىل اخللــق، ســاعي ا
 .هـا (3)،(2)((1)"صخلقوا أبخالق هللا: قال عليه السالم

ومن آاثر هذا اخللق وذلك الروح الذي منـاه اإلسـالم يف نعـوس املسـلمني عـن طريـق الزكـاة، 
اخلـريون ملـن بعـدهم  تلـك الصـدقات اجلاريـة الـيت خلعهـا املسـلمون: أعِن خلـق البـذل وروح الـرب

ومـا ضـرب فيـه الواقعـون املسـلمون  (الوقـف اخلـريي)ينتععون هبـا، والـيت تتمثـل واضـحة يف نظـام 
مـــن أمثلـــة فريـــدة يف صـــدق عاطعـــة اخلـــري، وأصـــالة روح الـــرب يف حنـــاايهم، واتســـاع هـــذه الـــروح 

جنـاس والطبقـات، ملختلف احلاجات، وتى احملتاجني إىل املعونة املادية أو املعنوية، مـن كـل األ
 .(4)بل من غري اإلنسان يف بعض األحيان

 :الزكاة شكر لنعمة هللا 
ومـــن املعلـــوم الـــذي تنـــادى بـــه العقـــول، وتقـــره العطـــر، وتـــدعو إليـــه األخـــالق وحتـــث عليـــه 

 .أن االعرتاف ابجلميل، وتكر النعمة، أمر الزم: األداين والشرائ 

                                                 

 .حبثت عنه يف مظانه فلم أجد له أصال ، وال من تكلم عليه( 1)
ومما يقرب من هذا املعِن ما قاله أيض ا من أن االستغناء عن الشيء أعظم من االستغناء ابلشيء؛ فإن االستغناء ( 2)

جب االحتياج إليه، إال أنه يتوسل به إىل االستغناء عن غريه، فأما االستغناء عن الشيء فهو الغِن التام، ابلشيء يو 
ولذلك فإن االستغناء عن الشيء صعة احلق، واالستغناء ابلشيء صعة اخللق، فاهلل سبحانه ملا أعطى بعض عبيده 

فإذا أمره ابلزكاة كان املقصود أن ينقله من درجة . شيءكثرية فقد رزقه نصيب ا وافر ا من ابب االستغناء ابل  أمواال  
 .االستغناء ابلشيء إىل املقام الذي هو أعلى منه وأترف منه وهو االستغناء عن الشيء

 (.72/707)التعسري الكبري ( 3)
 .481-487ـص (الرمحة)فصل  (اإلميان واحلياة)كتابنا   :انظر مناذج من هذا الوقف يف 4))
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تعــاىل، واالعــرتاف بعضــله عليــه وإحســانه والزكــاة تــوقظ يف نعــس معطيهــا معــِن الشــكر هلل 
علـى عبـده نعمـة يف نعسـه ويف مالـه، ومـا  -كمـا قـال اإلمـام الغـزايل   -فإن هلل عـز وجـل )إليه، 

أخــس مــن ينظــر إىل العقــري، وقــد ضــيق عليــه الــرزق وأحــرج إليــه، مث ال تســمح نعســه أبن يــؤدى 
  .(1)(ب  العشر أو العشر من مالهتكر هللا تعاىل على إععائه عن السؤال وإحواج غريه إليه بر 

معـِن أن الزكـاة مقابـل  -ومن اإلحياءات العميقة هلذا املعِن يف أفكـار املسـلمني ومشـاعرهم 
أن كــــل نعمــــة جيــــب أن تقابــــل بزكــــاة مــــن اإلنســــان، ســــواء أكانــــت النعمــــة ماديــــة أم  -النعمـــة 

. بصــرك، ونــور عينيــكزك عــن . زك عــن عافيتــك: معنويــة، وهلــذا تــرع بــني املســلمني أن يقولــوا
: وهكذا، وهو إحياء نبيل مجيـل وقـد روى يف احلـديث..  زك عن جنابة أوالدك. زك عن علمك

 .(2)"لكل تيء زكاة"
 :عالج للقلب من حب الدنيا

تنبيــه للقلــب علــى واجبــه حنــو ربــه وحنــو اآلخــرة، وعــالج لــه مــن  -والزكــاة مــن وجــه آخــر 
يــذهل  -كمــا قــال الــرازي   -االســتغراق يف حبــه  االســتغراق يف حــب الــدنيا، وحــب املــال؛ فــإن

الـــنعس عـــن حـــب هللا، وعـــن التأهـــب لآلخـــرة، فاقتضـــت حكمـــة الشـــرع تكليـــف مالـــك املـــال 
إبخــراج طائعــة منــه مــن يــده، ليصــري ذلــك اإلخــراج كســر ا مــن تــدة امليــل إىل املــال، ومنع ــا مــن 

ـــا لـــه علـــى أن ســـعادة اإلنســـان ال حتصـــل عنـــد االتـــتغال  انصـــراف الـــنعس ابلكليـــة إليـــه، وتنبيه 
فإجيـاب الزكـاة عـالج صـاحل . بطلب املال، وإمنا حتصـل إبنعـاق املـال يف طلـب مرضـاة هللا تعـاىل

 .(3)متعني إلزالة مرض حب الدنيا عن القلب
إن كثــرة املــال ): الســر يف اســتيالء حــب املــال علــى القلــب اإلنســاين فيقــول ويوضــح الــرازي

تزايـد املـال يوجـب تزايـد القـدرة، وتزايـد القـدرة يوجـب تزايـد توجب تدة القوة وكمال القدرة؛ و 
االلتذاذ بتلك القدرة، وتزايد اللذات يدعو اإلنسان إىل أن يسعى يف حتصـيل املـال الـذي صـار 

                                                 

 .طب  احلليب، (7/781)اإلحياء ( 1)
وقال البوصريي يف زوائد ابن ماجه ، (1488)، والبيهقي يف الشعب (7125) يف الصومرواه ابن ماجه ( 2)

وضععه األلباين يف ضعيف ، ومدار الطريقني عليه وهو متعق على تضعيعه. فيه موسى بن عبيدة الزيري (:214)
 .عن أيب هريرة ،(518)الرتغيب والرتهيب 

 (.72/707)عسري الكبري يف الت( 3)
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سبب ا حلصول هـذه اللـذات املتزايـدة؛ وهبـذا الطريـق تسـري املسـألة مسـألة الـدور؛ ألنـه إذا ابلـغ يف 
يوجب ازدايد القدرة، وهو يوجب ازدايد اللذة وهو حيمل اإلنسـان وذلك  -السعي ازداد املال 

وملــا صــارت املســألة مســألة الــدور مل يظهــر هلــا مقطــ  وال آخــر،  -علــى أن يزيــد يف طلــب املــال 
فأثبت الشـرع هلـا مقطع ـا وآخـر ا، وهـو أنـه أوجـب علـى صـاحبه صـرف طائعـة مـن تلـك األمـوال 

الــذي ال  الظلمــاين؛ ليصــرف الــنعس عــن ذلــك الطريــق إىل اإلنعــاق يف طلــب مرضــاة هللا تعــاىل
 .هـا (1)(آخر له، ويتوجه إىل عامل عبودية هللا وطلب رضوانه

أن هللا ال حيب لعبده املؤمن أن يسري يف حلقة معرغة ال يعرف هلا طرف ا تنتهـي : ومعِن هذا
ب أن يــذكره أبن حلقــة قوامهــا مجــ  املــال، واحلــرص عليــه، واالهنمــاك يف طلبــه، وإمنــا حيــ: عنــده

عنــد هــذا املكــان مــن احللقــة قــف، لتنعــق وتتصــدق وصخــرج : املــال وســيلة ال غايــة، وأن يقــول لــه
 .حق هللا، وحق العقري، وحق اجلماعة

إن هللا أابح للمســـلم مجـــ  املـــال، وأابح لـــه طيبـــات الـــدنيا، ولكنـــه مل يـــرض ذلـــك لـــه مهمـــة 
إن الـــدنيا خلقـــت لـــه، وأمـــا هـــو فخلـــق . ىوغايـــة يف احليـــاة، إنـــه خلـــق لغايـــة أمســـى، ولـــدار أبقـــ

لآلخــرة ولعبــادة هللا، ومــا الــدنيا إال طريــق لآلخــرة، وال أبس أن جيمــل اإلنســان الطريــق وميهــده، 
 .ولكن ال ينسى أنه فيه سائر إىل هدف، وساع إىل غاية

ُك  الًّ : إن هللا يعطــى املــال مــن حيــب ومــن ال حيــب، يعطيــه املــؤمن والكــافر، والــرب والعــاجر
ِء ِمْن عاطااِء رابِ كا واماا كاانا عاطااُء رابِ كا َماْظُور ا ِء واهاُؤالا  .[40: اإلسراء] َّنُِدُّ هاُؤالا

علـى فضـله وال خـريه، إمنـا العضـل واخلـري يف بـذل  فوجود املال يف َيَدي اإلنسان ليس دلـيال  
 .املال هلل، وإنعاقه يف سبيل هللا، وابتغاء ما عند هللا

: نظــر اإلســالم خــري ونعمــة، ولكنــه خــري يبتلــى بــه اإلنســان كمــا يبتلــى ابلشــرإن املــال يف 
  نا  ة لُ  وُكْم اِبلشَّ  رِ  وااخْلا  رْيِ ِفت ْ نا  ة  ، [15: األنبيــاء] وان اب ْ دُُك  ْم ِفت ْ : التغــابن] ِإَّنَّا  ا أاْم  وااُلُكْم واأاْوالا

75] ، ُه رابُُّه فاأاْكرا ْنسااُن ِإذاا ماا ابْ تاالا  .[75: العجر] ماُه وان اعَّماهُ فاأامَّا اإْلِ
واأاْنِفُق وا : والسعيد من اعتـرب نعسـه أمين ـا علـى املـال ومسـتخلع ا فيـه، فأنعقـه حيـث أمـر هللا

 .[1: احلديد] ِمَّا جاعالاُكْم ُمْستاْخلاِفيا ِفيهِ 
                                                 

 .املرج  السابق( 1)
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 ال  والزكــاة تــدريب للمســلم علــى مقاومــة فتنــة املــال وفتنــة الــدنيا، إبعــداد الــنعس للبــذل، امتثــا
 .ألمر هللا وسعي ا يف مرضاته سبحانه

: إن تر ما تصاب به األمم، وجيعل أعدادها اهلائلة كثرة كغثاء السيل، ويغـرى هبـا أعـداءها
أن يصاب أبناؤها ابلوهن، الذي خيدر األنعس، وحيطم العزائم، ويقتل الروح املعنوية، وسر هذا 

 .(1)حب الدنيا وكراهية املوت: ينحصر يف أمرينكما عرفنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   -الوهن 
فإذا تعلم املسلم كيف يدع الدنيا لآلخرة، ويبذل املال هلل، يؤخر هوى نعسـه ملصـلحة غـريه 

 .أو حاجته، فقد حطم الوهن، وحقق القوة لنعسه، وابلتايل ألمته
 :الزكاة منمية لشخصية الغِن

. اء وزايدة لشخصـــية الغــــِن وكيانــــه املعنــــويأهنــــا منــــ: ومـــن معــــِن التزكيــــة الــــيت حتققهـــا الزكــــاة
فاإلنسان الذي يسدى اخلري، ويصـن  املعـروف، ويبـذل مـن ذات نعسـه ويـده، ليـنهض إبخوانـه 
يف الدين واإلنسانية وليقوم حبق هللا عليه، يشعر ابمتداد يف نعسـه، وانشـراح واتسـاع يف صـدره، 

نتصر علـى ضـععه وأثرتـه وتـيطان تـحه قد ا وحيس مبا حيس به من انتصر يف معركة، وهو فعال  
 .وهواه

ُتطاهِ   ُرُهْم : فهــذا هــو النمــو النعســي والزكــاة املعنويــة، ولعــل هــذا مــا نعهمــه مــن عبــارة اآليــة
يِهْم ِِباا فعطـف التزكيـة علـى التطهـري يعيـد هـذا املعـِن الـذي ذكـرانه، إذ  . [701: التوبـة] واتُ زاكِ 

 .هاكل كلمة يف القرآن هلا معناها وداللت
 :الزكاة جملبة للمحبة

والزكاة تربط بني الغِن وجمتمعه برابط متني سداه احملبة وحلمته اإلخاء والتعـاون؛ فـإن النـاس 
إذا علمـوا يف اإلنســان رغبتــه يف نععهــم، وســعيه يف جلــب اخلـري هلــم، ودفــ  الضــري عــنهم، أحبــوه 

بلـت القلـوب علـى حـب مـن ج): ابلطب ، ومالت نعوسهم إليه ال حمالة، على ما جـاء يف األثـر

                                                 

 .، عن ثوابن(2481)إسناده حسن، وأبو داود يف املالحم : وقال خمرجوه، (44181)أمحد رواه  (1)
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فالعقراء إذا علموا أن الرجل الغِن يصرف إليهم طائعـة . (1)(أحسن إليها وبغض من أساء إليها
مـــن مالـــه، وأنـــه كلمـــا كـــان مالـــه أكثـــر كـــان الـــذي يصـــرف إلـــيهم مـــن ذلـــك املـــال أكثـــر أمـــدوه 

قـــاء ذلـــك ابلـــدعاء واهلمـــة، وللقلـــوب آاثر، ولـــألرواح حـــرارة، فصـــارت تلـــك الـــدعوات ســـبب ا لب
فاُع النَّ اسا : كما قال الرازي، وإليه اإلتارة بقوله تعاىل. اإلنسان يف اخلري واخلصب واأامَّا ماا ي ان ْ

حصــــــنوا أمــــــوالكم ": ، وبقولــــــه عليــــــه الصــــــالة والســــــالم[71: الرعــــــد] ف اياْمُك      ُث ِف اأْلاْرضِ 
  .(2)"ابلزكاة

 :الزكاة تطهري للمال
 .هي تطهري ملال الغِن وتنمية -كية هلا كما هي طهارة للنعس وتز   -والزكاة 

هـي طهـارة للمــال؛ فـإن تعلــق حـق الغــري ابملـال جيعلــه ملـواث  ال يطهــر إال إبخراجـه منــه، ويف 
، وكـذلك الـدرهم (احلجر املغصـوب يف الـدار رهـن خبراهبـا): مثل هذا املعِن يقول بعض السلف

إذا أديـت ": ول عليـه الصـالة والسـالمالذي استحقه العقري يف املـال رهـن بتلويثـه كلـه، وهلـذا يقـ
 .(3)"زكاة مالك فقد أذهبت عنك تره

، ومـــا (4)"حصـــنوا أمـــوالكم ابلزكـــاة": وأكثـــر مـــن ذلـــك مـــا روي عنـــه عليـــه الصـــالة والســـالم
أحــوج األغنيــاء إىل هــذا التحصــني، وخاصــة يف عصــران الــذي عــرف املبــادئ اهلدامــة والثــورات 

 .احلمر
مبال الغِن تعلـق قـوى، حـى إن بعـض العقهـاء ذهبـوا إىل أن  إن تعلق حق الضعيف والعقري

الزكاة تتعلق بعني املال ال بذمة الغِن، وأن عني املـال مهـدد ابهلـالك أو الـنقص مـا مل خيـرج حـق 
 .(5)(قط إال أهلكته ما خالطت الصدقة ماال  : )الزكاة منه، ويف هذا جاء حديث نبوي

                                                 

، والقضاعي (2/747)هذا هو احملعوظ موقوف، وأبو نعيم يف احللية : وقال( 9511)رواه البيهقي يف الشعب  (1)
(: 2117)الصغري وقال األلباين يف اجلام  ، (4/492)عدي يف الكامل ، وابن (7/150)يف مسند الشهاب 

 .عبد هللا بن مسعود ،مرفوعا وموقوفا، موضوع
 .، عن احلسن(705)رواه أبو داود يف املراسيل  (2)
 .صـ سبق صخرجيه (3)
 .صـ سبق صخرجيه(4)
 .ـص سبق صخرجيه 5))
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ليــك يف مالــك صــدقة فــال صخرجهــا فيهلــك يكــون قــد وجــب ع: )وجــاء يف بعــض الــرواايت
 .(1)(احلرام احلالل

بل إن مال األمة كلها ليهدد ابلنقص، وعروض اآلفات السماوية اليت تضر ابإلنتاج العام، 
وهتبط ابلدخل القومي، وما ذلك إال أثـر مـن سـخط هللا تعـاىل ونقمتـه علـى قـوم مل يتكـافلوا ومل 

مــــا منــــ  قــــوم الزكــــاة إال منعــــوا املطــــر مــــن ": احلــــديث يتعــــاونوا ومل حيمــــل قــــويهم ضــــعيعهم، ويف
 .(2)"ولوال البهائم مل ميطروا ،السماء

إن تطهـري مــال العـرد واجلماعــة مـن أســباب الـنقص واحملــق ال يكـون إال أبداء حــق هللا وحــق 
 .الزكاة: العقري

 :الزكاة ال تطهر املال احلرام
ربكتــه، فإمنــا نعــِن بــذلك املــال احلــالل، إن الزكــاة مطهــرة للمــال وســبب لنمائــه ول: وإذا قلنــا

أما املال اخلبيـث الـذي جـاء عـن طريـق النهـب أو . الذي وصل إىل يد حائزه من طريق مشروع
االخــتالس أو الرتــوة أو اســتغالل النعــوذ أو الــراب أو القمــار، أو أي نــوع مــن أنــواع أكــل أمــوال 

: باركـه، ومـا أبلـغ مـا قالـه بعـض احلكمـاءالناس ابلباطل، فإن الزكـاة ال تـؤثر فيـه وال تطهـره وال ت
 !مثل الذي يطهر املال احلرام ابلصدقة كمثل الذي يغسل القاذورات ابلبول

ورمبــا يظــن كثــري مــن اللصــوص الصــغار أو الكبــار، املعــروفني ابســم اللصوصــية أو املختعــني 
عوا من أن حبسبهم أن يتصدقوا ببعض ما كسبوا من سحت، وما مج -حتت أمساء مزورة كاذبة 

 !!مال حرم، فإذا هم عند هللا مقبولون، وإذا هم عند الناس برآء أطهار
إن هللا طيـب : )وهو وهم كاذب يرفضه اإلسالم رفض ا حامس ا، ويقول نيب اإلسالم يف ذلـك

مــن حــرام مث تصــدق بــه مل يكــن لــه فيــه أجــر، وكــان إصــره  مــن مجــ  مــاال  )، (3)(ال يقبــل إال طيب ــا

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
 .صـ سبق صخرجيه( 2)
 .، عن أيب هريرة(4898)، والرتمذي يف تعسري القرآن (9129)، وأمحد (7075)لم يف الزكاة رواه مس( 3)
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اخليانــــة يف : ، والغلــــول(2)(ل هللا صــــدقة مــــن غلــــول، وال صــــالة بغــــري طهــــورال يقبــــ)، (1)(عليــــه
 .الغنيمة

 .ال يقبل هللا صدقة من مثل هذا املال امللوث، كما ال يقبل الصالة بغري طهارة
حرام ا، فيتصدق به فيقبـل منـه، وال ينعـق  والذي نعسي بيده ال يكسب عبد ماال  : )ويقول

إن هللا ال ميحــــو الســــيئ . خلــــف ظهــــره إال كــــان زاده إىل النــــار منــــه فيبــــارك لــــه فيــــه، وال يرتكــــه
 . (3)(إن اخلبيث ال ميحو اخلبيث. ابلسيئ، ولكن ميحو السيئ ابحلسن

وإمنــا ال يقبـل هللا الصـدقة ابحلــرام؛ ألنـه غــري مملـوك للمتصـدق وهــو ممنـوع مــن : قـال القـرطيب
يكـون الشــيء مـأمور ا منهي ـا مــن  التصـرف فيـه، واملتصــدق بـه متصـرف فيــه، فلـو قبـل منــه لـزم أن

  .(4)وجه واحد، وهو حمال
لو دف  رجل إىل فقري تيئ ا من املال احلرام، يرجو به الثواب، : بل قال بعض علماء احلنعية

 -يكعر بذلك، ولو علم بذلك العقري فـدعا لـه يكعـر أيض ـا، ولـو مسعـه آخـر فـأمن علـى دعائـه 
ا من احلرام يرجـو بـه القربـة؛ ألنـه يطلـب  يكعر كذلك، ومثله لو -م  علمه ابحلال  بِن مسجد 

الثواب فيمـا فيـه العقـاب، وال يكـون ذلـك إال ابسـتحالل احلـرام وهـو كعـر، وهـذا كلـه يف احلـرام 
  .(5)املقطوع حبرمته، ال املشتبه فيه

فــال حيســنب واهــم أن الزكــاة كعــارة للغصــب عــن إمث غصــبه، وللمرتشــي عــن جرميــة رتــوته، 
هيهات هيهـات ملـا زعمـوا؛ فـإن املـال احلـرام ال تقبـل منـه زكـاة، بـل ال . جناسة رابهوللمرايب عن 
إن الزكاة ال جتب إال يف مال ميلكه صاحبه، واإلسالم ال يقر امللكية احلـرام وإن . جتب فيه زكاة

                                                 

، وصحح (180/ 7)إسناده حسن، واحلاكم : ، وقال األرانؤوط(1472)، وابن حبان (4217)رواه ابن خزمية  (1)
 . هريرة، عن أيب(154)إسناده، ثالثة يف الزكاة، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

 .صـ سبق صخرجيه (2)
، واحلاكم يف (7245)، وضععه األلباين (4042)إسناده ضعيف، والبزار : ، وقال خمرجوه(1214)رواه أمحد  (3)

 .، وصحح إسناده، ووافقه الذهيب، عن ابن مسعود(11/ 7)اإلميان 
 (. 1/790)فتح الباري  4))
 (.4/41)حاتية رد احملتار على الدر املختار : انظر( 5)
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تصـــدقوا، : إنـــه ال يقـــول للغاصـــبني واملرتشـــني واللصـــوص الصـــغار أو الكبـــار. طـــال عليـــه األمـــد
 !(1)ردوا األموال اليت يف أيديكم إىل أصحاهبا: هلم قبل كل تيء ولكن يقول

                                                 

 .راج  املال احلرام ال زكاة فيه يف العصل األول من الباب الثاين من هذا الكتاب (1)
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 :الزكاة َّناء للمال

والزكاة بعد ذلك مناء للمال وبركة فيـه، ورمبـا اسـتغرب ذلـك بعـض النـاس فالزكـاة يف الظـاهر 
 !نقص من املال إبخراج بعضه فكيف تكون مناء وزايدة؟
زايدة يف مـال اجملمـوع : وراءه زايدة حقيقيـةولكن العارفني يعلمون أن هذا النقص الظاهري 

وزايدة يف مــال الغــِن نعســه، فــإن هــذا اجلــزء القليــل الــذي يدفعــه يعــود عليــه أضــعافه مــن حيــث 
 .يدرى أو ال يدرى

وقريــب مــن هــذا مــا نــراه يف بعــض الــدول املتخمــة تتــربع أبمــوال مــن عنــدها لــبعض الــدول 
 .جاهتاالعقرية ال هلل ولكن لتخلق قوة ترائية ملنت

وإذا نظـــران نظـــرة نعســـية نـــرى أن الـــدينار يف يـــد رجـــل صخعـــق لـــه القلـــوب ابحلـــب وهتتـــف لـــه 
الـــدينار مـــ  هـــذا اإلنســـان أتـــد قـــدرة  -األلســـنة ابلـــدعاء، وحتوطـــه األيـــدي ابحلمايـــة والرعايـــة 

وأكثــر حركــة مــن بضــعة داننــري مــ  غــريه، ولعــل هــذا التعســري االقتصــادي للنمــاء هــو بعــض مــا 
ُر الرَّازِِقيا : آايت القرآنتشري إليه  ي ْ  .[18: سبأ] واماا أانْ فاْقُتْم ِمْن شاْيٍء ف اُهوا خُيِْلُفُه واُهوا خا

 وا ُ ُ ياِع دُُكْم ماْغِف راة  ِمْن ُه وافاْض ال  وااّللَّ ُم رُُكْم اِبْلفاْحشا اِء وااّللَّ َيْا اِس ع  الشَّْيطااُن ياِعدُُكُم اْلفاْق را وا
ْربُ   وا ِف أاْم  وااِل النَّ  اِس فا  الا ي اْربُ  و ِعْن  دا اّللَِّ واما  ا . [429: البقــرة] عاِل  يم   واما  ا آت اي ْ  ُتْم ِم  ْن ِراب  لِي ا

ُ ال  رِ ابا . [18: الــروم] آت اي ْ  ُتْم ِم  ْن زاكا  اٍة تُرِي  ُدونا واْج  ها اّللَِّ فاُأولائِ  كا ُه  ُم اْلُمْض  ِعُفونا  مياْحا  ُق اّللَّ
 .[412: البقرة] وايُ ْريب الصَّداقااتِ 

وال تنس هنا العنايـة اإلهليـة يف هـذا اإلخـالف واإلرابء، بغـري مـا نعـرف مـن األسـباب، وهللا 
ُ ُذو اْلفاْضِل اْلعاِظيمِ : يؤتى من فضله ما يشاء ملن يشاء  .[705: البقرة] وااّللَّ

مث إن اجلزاء الذي يؤخذ كل حـول، زكـاة مـن مـال املسـلم، يكـون حـافز ا لـه علـى تثمـري مالـه 
ميــة ثروتــه، إمــا بنعســه أو مبشــاركة غــريه حــى ال أتكلهــا الزكــاة، وهــذا التثمــري يعــود علــى رب وتن

 .املال وفق ا لسنة هللا أضعاف ما أخذ منه
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 املبحث الثاين
 هدف الزكاة وأثرها ِف اْلخذ

والزكاة ابلنظـر آلخـذها، حتريـر لإلنسـان ممـا يـذل كرامـة اإلنسـان، ومـؤازرة عمليـة ونعسـية لـه 
كتــه الــدائرة مــ  أحــداث احليــاة، وتقلبــات الزمــان، فمــن الــذي أيخــذ الزكــاة ويســتعيد منهــا يف معر 

 من األفراد؟
 إنه العقري الذي أتعبه العقر؟

 أو املسكني الذي أرهقته املسكنة؟
 !أو الرقيق الذي أذله الرق

 !أو ابن السبيل الذي أأيسه االنقطاع عن األهل واملال
 :حلاجةالزكاة حترير ْلخذها من ذي ا

إن اإلسالم يريد للناس أن حييوا حياة طيبة، ينعمـون فيهـا ابلعـيش الرغـد، ويغتنمـون بركـات 
الســـموات واألرض، وأيكلـــون مـــن فـــوقهم ومـــن حتـــت أرجلهـــم، وحيســـون فيهـــا ابلســـعادة تغمـــر 

 .جواحنهم، وابألمن يعمر قلوهبم، والشعور بنعمة هللا ميأل عليهم أنعسهم وحياهتم
 .املطالب املادية عنصر ا هام ا يف حتقيق السعادة لإلنسانإنه جيعل حتقيق 

املـــرأة تراهـــا فتعجبـــك، وتغيـــب عنهـــا : ثـــالث مـــن الســـعادة": يقـــول الرســـول عليـــه الســـالم
فتأمنهــا علــى نعســها ومالــك، والدابــة تكــون وطيئــة فتلحقــك أبصــحابك، والــدار تكــون واســعة  

املـــرأة الصـــاحلة، واملســـكن الواســـ ، : ةأربـــ  مـــن الســـعاد": ، ويف حـــديث آخـــر(1)"كثـــرية املرافـــق

                                                 

هذا حديث صحيح اإلسناد من خالد بن عبد هللا الواسطي إىل رسول  :وقال ،(4/715)النكاح احلاكم يف رواه  (1)
دمحم قال : وقال الذهيب، صحيح على ترط الشيخني هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعرد به دمحم بن بكري، عن خالد إن كان حعظه فإنه

 .بن أيب وقاص عن سعدأبو حامت صدوق يغلط وقال يعقوب بن تيبة ثقة
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اجلـار السـوء، واملـرأة السـوء، واملركـب السـوء، : واجلار الصاحل، واملركب اهلينء، وأرب  مـن الشـقاء
 .(1)"واملسكن الضيق

وهــي لعتــة نبويــة رائعــة إىل أثــر احليــاة الزوجيــة وأثــر املواصــالت واملســكن واجلــريان يف ســعادة 
 .دقته احلياة أعظم تصديقاإلنسان أو تقائه، وهو ما ص

أجل، حيب اإلسالم للناس أن يسعدوا ابلغِن، ويكره هلم أن يشقوا ابلعقر، وتشـتد كراهيتـه 
 .وعداوته للعقر إذا كان انتئا عن سوء التوزي  وتظامل اجملتم ، وبغى بعضه على بعض
باع الــبطن وفــرق مــا بــني نظــام اإلســالم واألنظمــة املاديــة، أن األنظمــة املاديــة تقــف عنــد إتــ

والعـــرج، وال تتجـــاوز دائـــرة املنـــاف  املاديـــة الـــدنيا، فالرفاهيـــة والســـعة هـــي هـــدفها األخـــري، وجنـــة 
 .أحالمها على األرض، وال جنة غريها

أما النظام اإلسالمي فيجعـل هدفـه مـن وراء الغـِن ورغـد العـيش أن يسـمو النـاس أبرواحهـم 
نشــغال مبعركــة اخلبــز، عــن معرفــة هللا وحســن إىل رهبــم، وأال يشــغلهم اهلــم يف طلــب الرغيــف، واال

 .الصلة، والتطل  إىل حياة أخرى هي خري وأبقى
إن النـــاس إذا تـــوافرت هلـــم كعـــايتهم وكعايـــة مـــن يعولونـــه اســـتطاعوا أن يطمئنـــوا يف حيــــاهتم 

 .ويتجهوا ابلعبادة اخلاتعة إىل رهبم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
الم للعقــر وحبــه للغــِن وللحيــاة الطيبــة مــن أن هللا تعــاىل امــنت ولــيس أدل علــى كراهيــة اإلســ

، وامـنت علـى املسـلمني بعــد [9: الضــحى] واواجا  داكا عا اِئال  فا أاْغىنا : علـى رسـوله ابلغـِن فقـال
: األنعــال] فا  آوااُكْم واأايَّ  داُكْم بِناْص  رِِه وارازاقاُك  ْم ِم  نا الطَّيِ با  اِت لاعالَُّك  ْم تاْش  ُكُرونا : اهلجــرة فقــال

42]. 
، ومــن (2)"اللهــم إين أســألك اهلــدى والتقــى والععــاف والغــِن" :وكــان مــن دعــاء الرســول ملسو هيلع هللا ىلص

وقد جعل القرآن الغـِن واحليـاة الطيبـة مـن  (3)توجيهاته تعضيل الغِن الشاكر على العقري الصابر
                                                 

إسناده صحيح على ترط البخاري، وصححه األلباين يف : ، وقال األرانؤوط(2014)رواه ابن حبان يف النكاح  (1)
 .، عن سعد بن أيب وقاص(494)السلسلة الصحيحة 

 .عن عبد هللا بن مسعود، (1298)والرتمذي يف الدعوات  ،(4147)مسلم يف الذكر  رواه (2)
 .(47228)، وأمحد (7002)رواه مسلم يف الزكاة  ،"ذهب أهل الدثور ابألجور: "كما يظهر من حديث  3))
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عيشـــة مـــن عاجـــل عقوبتـــه مثوبـــة هللا العاجلـــة للمـــؤمنني الصـــاحلني، كمـــا جعـــل العقـــر وضـــنك امل
نَّ  ُه : قــال تعــاىل. للكعــرة والعاســقني ُه  وا ُم  ْؤِمن  ف الاُنْحِيي ا ما  ْن عاِم  لا صا  احِل ا ِم  ْن ذاكا  ٍر أاْو أُنْ ثا  ى وا

يا  اة  طايِ با  ة   والا  ْو أانَّ أاْه  لا اْلُق  راى آمانُ  وا واات َّقا  ْوا لافاتاْحنا  ا عالا  ْيِهْم ب اراكا  اٍت ِم  نا ، [81: النحــل] حا
ْي ُث ( 2)واما ْن ي اتَّ ِق اّللَّا جياْعا ْل لا ُه ُماْراج  ا ، [82: األعـراف] اِء وااأْلاْرضِ السَّما  واي اْرزُقْ ُه ِم ْن حا

تِيها  ا ِرْزقُ ها  ا ، [1، 4: الطــالق] الا َياْتاِس  بُ  ِئنَّ  ة  َيْا انا  ْت آِمنا  ة  ُمْطما ُ ما  ثاال  ق اْريا  ة  كا واضا  رابا اّللَّ
ا ِم    ْن ُك    لِ  ماكا    اٍن فا  ُ لِبا    اسا اجْلُ    وِع وااخْلا    ْوِف ِبا    ا كا    انُوا راغا    د  فا    راْت ِبِانْ ُع    ِم اّللَِّ فاأاذااق اها    ا اّللَّ كا

  [.774: النحل] ياْصن اُعون
يع     ا : ومنــــذ أهــــبط آدم وزوجــــه إىل األرض أنبأمهــــا بســــنته يف خلقــــه ها    ا مجِا قا    الا اْهِبطا    ا ِمن ْ

تِي ا   نَّكُ  ْم ِم   ِنِ  ُه   د ى فاما   ِن ات َّبا   عا ُه   داايا فا   الا ياِض   لُّ واالا ياْش   قاى ب اْعُض   ُكْم لِ   ب اْعٍض عا   ُدوٌّ فاِإمَّ   ا َيْا
: طــه] واما ْن أاْع راضا عا ْن ِذْك ِري فا  ِإنَّ لا ُه ماِعيشا ة  ضا ْنك ا واَناُْش  ُرُه ي ا ْوما اْلِقيااما ِة أاْعما ى( 123)

741 ،742]. 
لعقـر والرتحيـب ومن هذا يتبني لنا أن األفكار اليت نشـأت يف رحـاب التصـوف مـن متجيـد ا

بــه وإطـــالق ذم الغـــِن والتخويــف منـــه، إمنـــا هــي أفكـــار قـــذفت هبــا املانويـــة العارســـية، والصـــوفية 
 .(1)اهلندية، والرهبانية املسيحية فهي على كل حال أفكار دخيلة على اإلسالم

ومــن هنــا فــرض هللا الزكــاة وجعلهــا مــن دعــائم ديــن اإلســالم، تؤخــذ مــن األغنيــاء لــرتد علــى 
، فيقضـــى هبـــا العقـــري حاجاتـــه املاديـــة، كاملأكـــل واملشـــرب وامللـــبس واملســـكن، وحاجاتـــه العقـــراء

النعســـية احليويـــة، كـــالزواج الـــذي قـــرر العلمـــاء أنـــه مـــن متـــام كعايتـــه، وحاجاتـــه املعنويـــة العكريـــة،  
 .ككتب العلم ملن كان من أهله

هللا، وهبـذا يشـعر أنـه  وهبذا يستطي  هذا العقري أن يشارك يف احلياة، ويقوم بواجبه يف طاعة
عضو حي يف جسم اجملتم ، وأنه ليس تيئ ا ضائع ا وال كم ا مهمال ، وإمنا هـو يف جمتمـ  إنسـاين  
كرمي يعين به ويرعاه وأيخذ بيده، ويقدم له يد املساعدة، يف صورة كرمية اَل مـن  فيهـا وال أذى، 

 .ألنه إمنا أيخذ حقه املعلوم، ونصيبه املقسوم

                                                 

 .(نظرة اإلسالم إىل العقر)، فصل (مشكلة العقر وكيف عاجلها اإلسالم)كتابنا : انظر 1))
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بت األمــور يف اجملتمــ  املســلم، وقــدر لألفــراد أن يكونــوا هــم املــوزعني للزكــاة حــى لــو اضــطر  
أبنعســـهم، فـــإن القـــرآن حيـــذرهم مـــن إهانـــة العقـــري، أو جـــرح إحساســـه مبـــا يعهـــم منـــه االســـتعالء 

: قــال تعــاىل. عليــه، أو االمتنــان، أو أي معــِن يــؤذى كرامتــه كإنســان، وينــال مــن عزتــه كمســلم
 ا الَِّذينا أاي ُّها ءا النَّ اِس واالا  َيا الَّ ِذي يُ ْنِف ُق ماالا ُه ِرنا قااِتُكْم اِبْلما نِ  وااأْلاذاى كا آمانُ وا الا تُ ْبِطلُ وا صا دا

ا ثا  ِل صا  ْفوااٍن عالاْي  ِه تُ   رااب  فاأاصا  اباُه واابِ  ل  ف ات اراكا  ُه صا  ْلد  ث الُ  ُه كاما  يُ   ْؤِمُن اِبّللَِّ وااْلي ا  ْوِم اْْلِخ  ِر فاما
 .[422: البقرة]

عور العقــــري أنــــه لــــيس ضــــائع ا يف اجملتمــــ  وأن جمتمعــــه يهــــتم بــــه ويرعــــاه، كســــب كبــــري إن تــــ
 .لشخصيته، وزكاة لنعسيته، وهذا الشعور نعسه ثروة ال يستهان هبا لألمة كلها

إن رسالة اإلنسان على األرض، وكرامتـه علـى هللا سـبحانه، تقتضـيان أال يـرتك للعقـر الـذي 
ه ودنيــاه، ويعزلـه عــن أمتــه ورســالتها، ويشـغل عــن ذلــك كلــه ينسـيه نعســه وربــه، ويذهلـه عــن دينــ

هـذا  (سيد قطـب)يوضح الشهيد . ابلتعكري يف سد اجلوعة وسرت العورة، واحلصول على املأوى
يكـــره اإلســـالم العقـــر واحلاجـــة للنـــاس؛ ألنـــه يريـــد أن يععـــيهم مـــن : )املعـــِن بقلمـــه البليـــغ فيقـــول

أعظـم؛ وملـا هـو أليـق ابإلنسـانية وابلكرامـة الـيت خـص هللا ضرورات احلياة املادية، ليعرغوا ملا هـو 
لاقا    ْد كارَّْمنا    ا با    ِِن آداما واْحااْلنا    اُهْم ِف اْلب ا    رِ  وااْلباْح    ِر وارازاقْ نا    اُهْم ِم    نا الطَّيِ با    اِت : هبــــا بــــين آدم

لاْقناا ت اْفِضيال   ِثرٍي ِمَّْن خا  .[10: اإلسراء] وافاضَّْلنااُهْم عالاى كا
ـــة إىل مـــا هـــو أعلـــى مـــن ضـــرورات  مهم فعـــال  ولقـــد كـــر  ابلعقـــل والعاطعـــة وابألتـــواق الروحي

اجلســـد؛ فـــإذا مل يتـــوافر هلـــم مـــن ضـــرورات احليـــاة مـــا يتـــيح هلـــم فســـحة مـــن الوقـــت واجلهـــد هلـــذه 
األتــــواق الروحيــــة، وهلــــذه اجملــــاالت العكريــــة، فقــــد ســــلبوا ذلــــك التكــــرمي؛ وارتكســــوا إىل مرتبــــة 

ان ليجـــد طعامـــه وتـــرابه غالب ـــا، وإن بعـــض احليـــواانت ليختـــال ويقعـــز ال بـــل إن احليـــو . احليـــوان
 .فرح ا ابحلياة بعد أن ينال كعايته من الطعام والشراب ويسقسقوميرح، وإن بعض الطري ليغرد 

فما هو إبنسان وما هو بكرمي على هللا، ذلك الذي تشـغله ضـرورات الطعـام والشـراب عـن 
فــإذا . علــى مــا جيــب لإلنســان الــذي كرمــه هللا يــوان، فضــال  التطلــ  إىل مثــل مــا ينالــه الطــري واحل

قضــى وقتــه وجهــده مث مل ينــل كعايتــه، فتلــك هــي الطامــة الــيت هتــبط بــه دركــات عمــا أراد بــه هللا، 
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واليت تصم اجلماعة اليت يعيش فيها، أبهنا مجاعة هابطة ال تستحق تكرمي هللا؛ ألهنا صخـالف عـن 
 .إرادة هللا

احليــــاة فيهــــا، ويرقيهــــا؛ مث  ي يف أرضــــه، قــــد اســــتخلعه عليهــــا لينمــــإن اإلنســــان خليعــــة هللا
ليجعلهــــا انضــــرة هبيجــــة، مث ليســــتمت  جبماهلــــا ونضــــرهتا، مث ليشــــكر هللا علــــى أنعمــــه الــــيت آاته، 
واإلنســان لــن يبلــغ مــن هــذا كلــه تــيئ ا، إذا كانــت حياتــه تنقضــي يف ســبيل اللقمــة ولــو كانــت  

 .(1)(جيد الكعاية؟كافية، فكيف إذا قضى احلياة فلم 
 الزكاة تطهري من احلسد والبغضاء

ــا  -والزكــاة  تطهــري مــن داء احلســد والكراهيــة، فاإلنســان إذا عضــته أنيــاب  -آلخــذها أيض 
العقر، ودهته داهية احلاجة، ورأى حوله مـن ينعمـون ابخلـري، ويعيشـون يف الرغـد، وال ميـدون لـه 

ا ابلعــــون، بـــل يرتكونــــه ملخالــــب العقـــر وأنيا بــــه، هـــذا اإلنســــان ال يســــلم قلبـــه مــــن البغضــــاء، يـــد 
والضـغينة علــى جمتمــ  يهملــه، وال يعـين أبمــره، وتربــة الشــح واألاننيـة ال تنبــت إال احلقــد واحلســد 

 .لكل ذي نعمة
واإلســـالم يقـــيم العالئـــق بـــني النـــاس علـــى أســـاس مـــن األخـــوة اجلامعـــة بيـــنهم، وأصـــل هـــذه 

املســلم أخــو . )(2)(كونــوا عبــاد هللا إخــواان  : )املشــرتكةهــو اإلنســانية املشــرتكة والعقيــدة : األخــوة
ولــن تقــوم هــذه األخــوة وتســتقر إذا تــب  أحــد األخــوة وتــرك اآلخــرين جيوعــون وهــو  .(3)(املســلم

ا مبعونة  .ينظر إليهم فال ميد هلم يد 
إن هـــذا معنـــاه تقطيـــ  األواصـــر بـــني األخـــوة وإيقـــاد انر الكراهيـــة واحلســـد يف صـــدر العقـــري 

 .ضد الغِن الواجد، وهذا ما يقف اإلسالم دونه، وحيول دون وقوعه احملروم
 .فإن احلسد والبغضاء داء فتاك وآفة قاتلة، وخسارة مدمرة للعرد واجملتم 

                                                 

 .طبعة خامسة ،711 – 714صـ ة االجتماعية يف اإلسالمالعدال 1))
 .عن أيب هريرة، (4521) ، ومسلم يف الرب والصلة(5721)رواه البخاري يف النكاح : متعق عليه (2)
 .صـ سبق صخرجيه( 3)
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العهـــم يف قســـمة هللا  يءاحلســـد خســـارة علـــى الـــدين؛ ألنـــه ينحـــرف بتعكـــري احلاســـد، فيســـ
لواقـ  بـني النـاس، وهلـذا قـال القـرآن يف ألرزاق عباده، وقد حيمل القدر وزر التظامل االجتماعي ا

ُ ِمْن فاْضِلهِ : وصف اليهود ُهُم اّللَّ  .[52: النساء] أاْم َياُْسُدونا النَّاسا عالاى ماا آَتا
واحلســــد والبغضــــاء واألحقــــاد آفــــات تنخــــر يف كيــــان العــــرد الروحــــي واجلســــمي، ويف كيــــان 

سـد، وحتتلـه الضـغينة والكراهيـة، لـن يكـون فـالعرد الـذي يغـزو قلبـه احل. اجلماعة املادي واملعنوي
 .إنساان  كامل اإلميان؛ ألن القلب ال يتس  إلميان ابهلل وحقد على عباد هللا

ــا، إنــه يــؤدى إىل اإلصــابة أبمــراض  واحلســد والكراهيــة داء جثمــاين كمــا هــو داء نعســي أيض 
  واقتصـاده، فاحلاسـد وبيلة كقرحة املعـدة وضـغط الـدم، واحلسـد والكراهيـة يضـران إبنتـاج اجملتمـ

إنه بدل أن يعمل وينتج، يعـرغ طاقتـه . الكاره إنسان مصاب بضعف اإلنتاج إن مل يكن بعقمه
( داء األمـــم: )فـــال عجـــب أن مســـى نـــيب اإلســـالم هـــذه اآلفـــات. يف الكراهيـــة والبغضـــاء واحلســـد

ألمـم مـن دب إلـيكم داء ا: )وحذر النيب أمتـه أن تـدب إلـيهم العقـارب واحلشـرات السـامة فقـال
أمـــا إين ال أقــول حتلـــق الشــعر، ولكـــن حتلـــق . احلســـد والبغضــاء، والبغضـــاء هــي احلالقـــة: قــبلكم
 .(1)(الدين

مل حيــــارب اإلســــالم هــــذه اآلفــــات النعســــية االجتماعيــــة اخلطــــرية ابلــــوعظ اجملــــرد، واإلرتــــاد 
تمـ ، النظري فحسب، ولكنه عمل على اقتالع أسباهبا من احلياة، واستئصال جـذورها مـن اجمل

ــا بليغ ــا يف خطــر احلقــد واحلســد،  فلــيس يكعــي اجلــائ  أو احملــروم أو العــراين أن تلقــى عليــه درس 
ـا  وكل حلظة يف حياته التعسة البائسة، وحياة الطاعمني الناعمني املرتفني من حولـه، تلقنـه دروس 

كيـــف حيســـد؟ وكيـــف حيقـــد؟ وكيـــف يـــبغض؟ وكيـــف يغلـــى قلبـــه كراهيـــة وغيظ ـــا : عمليـــة أخـــرى
مـة؟ ومــن أجــل ذلـك فــرض اإلســالم الزكـاة لييســر للعاطــل العمـل، ويضــمن للعــاجز العــيش، ونق

ويقضى عن الغارم الدين، وحيمل ابن السبيل إىل أهله ووطنه، فيشعر الناس أهنم إخـوة بعضـهم 
أولياء بعض، وأن مـال اآلخـرين مـال هلـم عنـد الضـرورة واحلاجـة، وحيـس العـرد أن قـوة أخيـه قـوة 

                                                 

إسناده ضعيف النقطاعه، والترمذي في صفة القيامة : وقال مخر ِّجوه( 1412)رواه أحمد ( 1)
، وقال األلباني في صحيح الترغيب (2122)البر في جامع بيان العلم ، وابن عبد (2913)

 .حسن لغيره، عن الزبير بن العوام(: 81/ 3)والترهيب 
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غِن أخيه مدد له إذا أعسر، ويف هذا اجلو النقي ميتد ظل اإلميـان مبـا يتبعـه مـن له إذا ضعف، و 
 .(1)(ال يؤمن أحدكم حى حيب ألخيه ما حيب لنعسه: )حب وإيثار

                                                 

 .عن أنس ،يف اإلميانكالمها ،  (25)، ومسلم (71)رواه البخاري : متعق عليه (1)
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 الفصل الثاين
 أهداُف الزكاة وآاثرها ِف حياة اجملتمع

إن اجلانـــــب االجتمـــــاعي مـــــن أهـــــداف الزكـــــاة ظـــــاهر ال ريـــــب فيـــــه، ويكعـــــي أن ننظـــــر إىل 
 .صارف الزكاة نظرة سريعة، لتتضح لنا هذه احلقيقة وضوح الصبح لذي عيننيم

ـــة ـــة التوب ها   ا وااْلُمؤالَّفا   ِة إِ  :إذا قـــرأان آي قااُت ِلْلُفقا   رااِء وااْلماسا   اِكِي وااْلعا   اِمِليا عالاي ْ َّنَّا   ا الصَّ   دا
ِبيِل اّللَِّ واا . [20 :التوبـة] ِم نا اّللَِّ  بْ ِن السَّ ِبيِل فارِيضا ة  قُ ُلوبُ ُهْم واِف الر ِقااِب وااْلغاارِِميا واِف سا

تبــني لنــا أن مــن هــذه األهــداف مــا لــه صــبغة دينيــة سياســية؛ ألنــه يتصــل ابإلســالم بوصــعه دين ــا 
 (.ويف سبيل هللا)، (املؤلعة قلوهبم: )ودولة، وذلك ما يشري إليه سهما

لـة، جتمـ  الزكـوات مـن أرابهبـا إن هذين املصـرفني يقتضـيان أن تكـون هلـذا الـدين مجاعـة ودو 
، مث تنعق منها على نشر دعوتـه، وإعـالء كلمتـه، والـدفاع عـن حوزتـه، (العاملني عليها)بواسطة 

 .(سبيل هللا)وذلك بتأليف القلوب عليه ودعوة الشعوب إليه، فإهنا دعوة إىل 
إىل ذلـك  فلريجـ  (مصارف الزكاة)وقد فصلنا القول يف معِن هذين املصرفني وداللتهما يف 

كما سنبني يف هذا العصل عالقة الزكاة ابملقومات الروحية واألخالقيـة للمجتمـ  املسـلم . هناك
 .ولألمة املسلمة

 :الزكاة والضمان االجتماعي
ومــــن هــــذه األهــــداف مالــــه صــــبغة اجتماعيــــة، كمســــاعدة ذوي احلاجــــات واألخــــذ أبيــــدي 

مســاعدة هــؤالء تــؤثر فــيهم بوصــعهم فــإن . الضــععاء مــن فقــراء ومســاكني وغــارمني وأبنــاء ســبيل
ـــاان  متماســـك ا، واحلـــق أن احلـــدود بـــني العـــرد واجملتمـــ   أفـــراد ا، وتـــؤثر يف اجملتمـــ  كلـــه ابعتبـــاره كي

بـــل اجملتمـــ  لـــيس إال جمموعـــة أفـــراده، فكـــل مـــا يقـــوي تخصـــية العـــرد وينمـــي مواهبـــه . متدخلـــة
رقيـة لـه، وكـل مـا يـؤثر يف اجملتمـ  وطاقاته املادية واملعنويـة، هـو مـن غـري تـك تقويـة للمجتمـ  وت

 .بصعة عامة يؤثر يف أفراده، تعروا بذلك أو مل يشعروا
فــال عجــب أن نعــد تشــغيل العاطــل ومســاعدة العــاجز ومعونــة احملتــاج، كــالعقري واملســكني 
والرقيــق واملــدين، أهــداف ا اجتماعيــة ملــا تــؤدي إليــه مــن متاســك اجملتمــ  وتكافلــه، وهــي يف الوقــت 

 .فردية، ابلنظر هلؤالء اآلخذين للزكاة نعسه أهداف
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إن الزكـــاة جـــزء مـــن نظـــام التكافـــل االجتمـــاعي يف اإلســـالم، ذلـــك التكافـــل الـــذي مل يعرفـــه 
الغـــرب إال يف دائـــرة ضـــيقة، هـــي دائـــرة التكافـــل املعيشـــي، مبســـاعدة العئـــات العـــاجزة والعقـــرية، 

فهنــاك . ة املاديــة واملعنويــةوعرفــه اإلســالم يف دائــرة أعمــق وأفســح، حبيــث يشــمل جوانــب احليــا
التكافل األديب، والتكافل العلمـي، والتكافـل السياسـي، والتكافـل الـدفاعي، والتكافـل اجلنـائي، 
والتكافـــل األخالقـــي، والتكافـــل االقتصـــادي، والتكافـــل العبـــادي، والتكافـــل احلضـــاري، وأخـــري ا 

 .(1)(ماعيالتكافل االجت)التكافل املعيشي، وهو الذي خصص اليوم خطأ ابسم 
التكافــل االجتمــاعي إذن نظــام أمشــل وأوســ  كثــري ا مــن الزكــاة؛ ألنــه يتمثــل يف عــدة خطــوط 
تشـــمل فـــروع احليـــاة كلهـــا، ونـــواحي االرتباطـــات البشـــرية مجيع ـــا، والزكـــاة خـــط واحـــد مـــن هـــذه 

جمتمعني،  (الضمان االجتماعي)و (التأمني االجتماعي)اخلطوط، وهي تشمل ما يسمى اآلن بـ
بــني التــأمني والضــمان أن كــل فــرد يف التــأمني يــؤدى قســط ا مــن داخلــه، يف نظــري أتمينــه  والعــرق

أمــا يف الضــمان، فالدولــة هــي الــيت تقــوم بــه مــن ميزانيتهــا العامــة، . عنــد عجــزه الــدائم أو املؤقــت
 .بدون أن يشرتك أفراد اجملتم  أبداء قسط معني

 العام التايل مستحقني للزكاة، بـنقص مـا وإن كثري ا ممن يؤدون الزكاة يف عام، قد يكونون يف
يف أيديهم عن الوفاء حباجتهم، أو حلول كوارث جعلـتهم يسـتدينون علـى أنعسـهم وعيـاهلم، أو 

فهــي مــن هــذه الناحيــة أتمــني اجتمــاعي، وهنــاك . انقطــاعهم عــن وطــنهم ومــاهلم، أو حنــو ذلــك
يء يف حصــيلة الزكــاة ولكنــه آخــرون مل يكونــوا ممــن وجبــت علــيهم الزكــاة مــن قبــل ومل يســاهم بشــ
  .(2)يستحقها لعقره وحاجته، فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي

غري أن الزكاة يف الواق  أقرب إىل الضمان منها إىل التأمني؛ ألهنـا ال تعطـي العـرد مبقـدار مـا 
 .دف  كما هو الشأن يف نظام التأمني، وإمنا تعطيه مبقدار ما حيتاج إليه، قل ذلك أو كثر

ن الزكاة بذلك تعد أول تشري  منظم يف سبيل ضمان اجتماعي ال يعتمد على الصـدقات إ
بل يقـوم علـى مسـاعدات حكوميـة دوريـة منتظمـة، مسـاعدات غايتهـا حتقيـق . العردية التطوعية

                                                 

، دمشق، املطبعة اهلامشية ،طعي السباعيللدكتور مص (اترتاكية اإلسالم)انظر أقسام هذا التكافل العشرة يف كتاب ( 1)
 .الطبعة الثانية

 (.0/97)7: يف ظالل القرآن للشهيد سيد قطب( 2)
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الكعايــة يف املطعــم وامللــبس واملســكن وســائر احلاجــات، لــنعس الشــخص : الكعايــة لكــل حمتــاج
 .ف وال تقتريوملن يعوله يف غري إسرا

ولقد سدت الزكاة كل ما يتصور من أنواع احلاجـات، الناتـئة عـن العجـز العـردي أو اخللـل 
االجتمــاعي، أو الظــروف العارضــة الــيت ال يســلم مــن أتثريهــا بشــر، وحنــن نقــرأ فيمــا كتبــه اإلمــام 

قعــدين، أن فيهــا نصــيب ا للــزمين وامل: الزهــري لعمــر بــن عبــد العزيــز عــن مواضــ  الســنة، يف الزكــاة
ونصيب ا لكل مسكني به عاهة ال يسـتطي  حيلـة وال تقلب ـا يف األرض، ونصـيب ا للمسـاكني الـذي 

ونصـــيب ا ملـــن يف ( حـــى أيخـــذوا كعـــايتهم وال حيتـــاجوا بعـــدها إىل الســـؤال)يســـألون ويســـتطعمون 
السجون من أهل اإلسالم، ممن ليس له أحد، ونصيب ا ملن حيضـر املسـاجد مـن املسـاكني الـذين 

وال يسـألون النـاس، ونصـيب ا  - لـيس هلـم رواتـب وال معاتـات منتظمـة - عطاء هلم وال سهم ال
يف  :أو قـال -ينـه ملن أصابه العقـر وعليـه ديـن ومل يكـن تـيء منـه يف معصـية هللا وال يـتهم يف د  

ونصيب ا لكل مسافر لـيس لـه مـأوى، وال أهـل أيوي إلـيهم، فيـؤوى ويطعـم وتعلـف دابتـه  - ينهدَ 
  .(1)أو يقضى حاجة د منزال  حى جي

فهو ضمان تامل لكل أصناف احملتـاجني، وكـل حاجـاهتم املختلعـة بدنيـة ونعسـية وعقليـة، 
 .وقد رأينا كيف اعترب الزواج من احلاجات اليت جيب إتباعها، وكذلك كتب العلم ألهلها
يهـود ومل يكن ذلك خاص ا ابملسلمني وحدهم، بل مشل كل من يعيش يف ظل دولتهم من ال

والنصارى، كما فعل سيدان عمر م  اليهودي الذي وجـده يسـأل علـى األبـواب، وأمـر بكعالتـه 
كمــا أنــه حــني رأى يف طريقــه إىل  (2)مــن بيــت مــال املســلمني، وجعــل ذلــك مبــدء ا لــه وألمثالــه

ــا جمــذومني مــن النصــارى أمــر أن يرتــب هلــم معــاش مــن بيــت املــال اإلســالمي دمشــق قوم 
هــذا ( 3)

االجتمــاعي الــذي مل تعكــر فيــه الــدول الغربيــة إال منــذ وقــت قريــب، ومل تعكــر فيــه هــو الضــمان 
إخالص ا هلل وال رمحة  ابلضععاء، ولكن دفعتها إليه الثورات العارمة وموجات املذاهب الشـيوعية 

كما دفعتها إليه احلرب العاملية الثانية، ورغبتهـا يف اسرتضـاء تـعوهبا، وحـثهم علـى . واالترتاكية
 .مرار يف بذل الدم والعرق، حى تض  احلرب أوزارهااالست

                                                 

  (.7950)رواه أبو عبيد يف األموال  1))
 (.778)السابق  املرج ( 2)
 .711اتريخ البالذري صـ( 3)
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حــــني اجتمعــــت كلمــــة إجنلــــرتا  (م7827)وكــــان أول مظهــــر رمســــي هلــــذا الضــــمان يف ســــنة 
والـــوالايت املتحـــدة األمريكيـــة يف ميثـــاق األطلنطـــي علـــى وجـــوب حتقيـــق الضـــمان االجتمـــاعي 

مــواطن، وحتقيقــه الكعايــة ومــ  هــذا مل يبلــغ تــأن الضــمان اإلســالمي يف مشولــه لكــل  (1)لألفــراد
عما ذهب إليه اإلمام الشافعي ومـن وافقـه يف  التامة لكل حاجاته األساسية هو وأسرته، فضال  

ــــا ال حيتــــاجون بعــــده إىل معونــــة أو  حتقيــــق كعايــــة العمــــر للعقــــراء، وإغنــــائهم ابلزكــــاة غــــِن دائم 
 .مساعدة

ان اجتمــاعي يعرضــه والعجــب أن يســبق اإلســالم هــذه الــدول بقــرون عديــدة يف إقامــة ضــم
ــــا حلقــــوق العقــــراء مــــن بــــراثن  الــــدين، وتنظمــــه الدولــــة، وتســــل مــــن أجلــــه الســــيوف، استخالص 

أمـــا . األغنيـــاء، ومـــ  هـــذا جنـــد مـــن الكـــاتبني مـــن يرجـــ  فضـــل الضـــمان االجتمـــاعي إىل أورواب
 !!اترخينا وتراثنا فيهال عليه الرتاب

 (م7854)ت االجتماعيـة سـنة ومن ذلك أن جامعة الـدول العربيـة عقـدت حلقـة للدراسـا
بدمشــق، وخصصــت هــذه احللقــة لدراســة التكافــل االجتمــاعي، وقــد ألقــى مــدير احللقــة املســرت 

أن احملتــــاجني يف : ذكــــر فيهــــا (تطــــور التكافــــل االجتمــــاعي)حماضــــرة عــــن  (جــــريج. ل سادانيــــ)
املــوت القــرون الغــابرة مل يكــن أمــامهم وســيلة إال االســتجداء أو تلقــى الصــدقات للــتخلص مــن 

جوع ا، وأن اتريـخ التـدابري احلكوميـة إلعانـة العقـراء يرجـ  إىل القـرن السـاب  عشـر، وقـد اصخـذت 
وهـذا مـن أثـر  (2).إخل... اخلطوات األوىل تكل تنظيم املعونة إىل العقراء من قبل اهليئات احمللية

ا نظــام تقــوم أهنــ -مبــا ال تــك فيــه  -اجلهــل بتــاريخ اإلســالم وحقيقــة فريضــة الزكــاة، الــذي بينــا 
عليــه احلكومــة املســلمة جبايــة وصــرف ا، وأهنــا ليســت مــن ابب اإلحســان العــردي، أو الصــدقات 

حــق معلــوم، وابلنظــر لــذوي األمــوال ضــريبة  -ابلنظــر لــذوي احلاجــات  -التطوعيــة، وإمنــا هــي 
ميــز عــن إال أهنــا تت. وتوزيع ــا إلزاميــة معروضــة، وأهنــا ضــريبة تقــوم عليهــا الدولــة املســلمة حتصــيال  

الضريبة الوضعية خبلودهـا وثباهتـا، فـإذا أمهلتهـا احلكومـات ومل تطالـب هبـا، فـإن املسـلم ال يصـح 
إسالمه وال يتم إميانـه إال إبخراجهـا، إرضـاء لربـه، وتزكيـة لنعسـه، وتطهـري ا ملالـه، وفـرض عليـه أن 

ه احلـال أيخـذها خيرجها طيبة هبا نعسه، خالية مـن املـن واألذى، واحملتـاج الـذي أيخـذها يف هـذ
                                                 

 .742صـ الضمان االجتماعي، للدكتور صادق مهدى( 1)
 .471صـ -الدورة الثالثة  -ماعية حلقة الدراسات االجت 2))
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وقــد علمـــه اإلســـالم أهنــا حـــق لـــه يف مــال هللا الـــذي اســـتخلف فيــه بعـــض عبـــاده، وأن اجلماعـــة 
 .مطالبة أن تقاتل من أجل هذا احلق املعلوم

 :الزكاة والتوجيه االقتصادي
وللزكـــاة أثرهـــا يف اجلانـــب االقتصـــادي، وقـــد أتـــران إىل ذلـــك يف العصـــل الســـابق فإهنـــا مبـــا 

 .ب املال تدفعهم إىل العمل على تعويض ما أخذ منهمتستقطعه من أراب
وهـــذا أوضـــح مـــا يكـــون يف زكـــاة النقـــود، فقـــد حـــرم اإلســـالم كنزهـــا، وحبســـها عـــن التـــداول 

واالَّ ِذينا ياْكنِ ُزونا ال ذَّهابا وااْلِفضَّ ةا واالا يُ ْنِفُقون اها ا ِف : والتثمري، وجاء يف ذلـك وعيـد هللا تعـاىل
ِبيِل اّللَِّ ف اباش ِ  اٍب أالِيمٍ سا  [.12: التوبة] ْرُهْم ِبعاذا

ومل يكتــف هبــذا الوعيــد اهلــادر الشــديد، بــل أعلــن حــراب  عمليــة علــى الكنــز، ووضــ  اخلطــة 
علــــى الثــــروة  (%4.5)احلكيمــــة إلخــــراج النقــــود مــــن الشــــقوق واخلــــزائن، وذلــــك حــــني فــــرض 

وقه ســوق ا إىل إخــراج فالزكــاة بــذلك ســوط يســ. النقديــة، ســواء اســتغلها صــاحبها أم مل يســتغلها
النقــــود لتعمــــل وتغــــل وتكســــب وتنمــــى، حــــى ال أيي عليهــــا مــــرور األعــــوام، ويف هــــذا جــــاءت 

 (.اجتروا أبموال اليتامى حى ال أتكلها الزكاة: )األحاديث واآلاثر
 .وقد حتدثنا عن تيء من ذلك يف زكاة النقود، وحكمة فرضيتها على رأس املال

 :َمةالزكاة واملقومات الروحية ل
وفــوق ذلــك كلــه، فـــإن للزكــاة أهــدافها وآاثرهـــا يف حتقيــق املثــل العليــا الـــيت تعــيش هلــا األمـــة 
املسلمة، وتعيش هبا، ويف رعاية مقوماهتـا الروحيـة الـيت يقـوم عليهـا بناؤهـا، ويبـِن كياهنـا، وتتميـز 

 .تخصيتها
قوماهتــــا احلســــية مبقوماهتــــا الروحيــــة، ال مب -كمــــا يقــــول األســــتاذ البهــــي اخلــــويل  -واألمــــة )

بـــل إن املقومـــات احلســـية ال قيمـــة هلـــا يف بنـــاء األمـــة، ودعـــم كياهنـــا بـــدون املقومـــات . فحســـب
لــذا نــرى اإلســالم حيعــل هبــا، وجيعــل اإلنعــاق مــن مــال اجلماعــة علــى رعايتهــا ودعمهــا . الروحيــة

تلـك  فريضة الزمة، فهي للكيان املعنوي كالشراب والطعام للكيان احلسي، وقـد أصـل اإلسـالم
 (:أتارت إليها آية مصارف الزكاة)املقومات الروحية يف ثالثة أصول 
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توفري احلرية لكافة أفراد اجملتم ، ولكنه يف هذا املقام ينص على فرضية فك  :األصل األول
الرقـــاب، أي حتريـــر األرقـــاء مـــن ذل العبوديـــة، وذلـــك أول مـــا عرفـــت اإلنســـانية قاطبـــة مـــن مســـو 

أن جيعل حتريرهم فريضة علـى املسـلمني بسـهم مـن أمـواهلم مقـرر، وقـد : ءالتشري  يف حترير األرقا
 .[20: التوبة] واِف الر ِقاابِ : جاء هذا احلق يف آية الزكاة يف قولة تعاىل

بعـــث مهـــم األفـــراد ومواهـــب املـــروءة فـــيهم إىل بـــذل املكرمـــات الـــيت حتقـــق  :واألص   ل الث   اين
 .مكروه ا يوتك أن يق  للمجتم  مناف  أدبية أو حسية، أو ترد عنه
هلــــا يف حــــب اخلــــري، واالســــتعداد ملختلــــف اخلــــدمات  ذلــــك أن يف األفــــراد طاقــــات ال حــــد  

االجتماعيـــة، وهـــي كمواهـــب العقـــل، مل خيلقهـــا هللا ســـدى، بـــل خلقهـــا لتحقـــق ذاهتـــا، وتـــؤدي 
فــإذا كــان مــن الواجــب تشــجي  طاقــات الــذهن، واســتثارة كامنهــا، لتــؤدي . وظيعتهــا يف احليــاة

ظيعتها يف احلياة، فإن تشجي  مواهب املـروءة العطريـة يف األفـراد، أحـق وأوىل، ال لثمارهـا ومـا و 
تبدع من مثل كرمية يف احلياة فحسـب، بـل ألهنـا أيض ـا هـي السـبيل الـذي يعـد لنـا الرجـال ذوي 
القــيم، وخيــرج لألمــة ثروهتــا األساســية مــن النعــوس الســامية الكرميــة، فإنــه لــيس أفضــل مــن فعــل 

ري إال الـنعس الـيت فعلتـه والني  ـة الـيت بعثتـه، واألمــة الـيت تعـِن هبـذا الطـراز، تعـِن أبسـباب القــوة اخلـ
ودعامات اجملد كله، وكعاها ترف ا وأهلية  للحياة ما تشي  من عزائم اخلـري، ومواجيـد احلـب، بـل  

ن كنوزهــا، كعاهــا بــر ا ابحلــق، وابحليــاة وبنعســها، أهنــا تســتخرج مــن منــاجم النعــوس والعطــر أمثــ
وأترف معادهنـا، وهتـب للحيـاة أتـرف معانيهـا، وترقـى ابإلنسـانية إىل أكـرم قيمهـا، وذلـك هـو 

 .املثل األعلى الذي أراده هللا لإلنسانية وللحياة
فواجُب اجلماعـة أن تتعهـد تلـك الطاقـات يف نعـوس أفرادهـا مبـا ينبههـا ويثريهـا وينميهـا، ال 

هـــا، ويطمـــس ينابيعهـــا، فقـــد يكـــون أحـــد هـــؤالء بصـــدد أن تـــرتك لإلمهـــال واجلمـــود، يـــوهن قوا
مكرمة يبذل فيها ماله كله، حى يصري إىل ال تيء، ليدف  عن أمته اباب  من الشر كان يوتـك 

فــإذا تركنــا ذلــك الــذي أدتــه مروءتــه . أن يهــز أمنهــا، ويغــزو قلــوب فريــق منهــا ابلشــحناء والــبغض
ءة أخرى، إذا أتيح له أن يـنهض مـن عثرتـه، ولـن إىل العقر، يواجه مثرة عمله، فلن يعود إىل مرو 

ذو مروءة يف مكرمة، فاحلق والعدل يقضى أبن يكون ملثل هذا الـذي غـرم  -بعد  -يقتدي به 
مــا غــرم نصــيب يف مــال اجلماعــة، أو أن يكــون يف هــذا املــال ســهم إلطــالق مهــم ذوي املــروءة، 
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ما أسلف لألمة من خري، وهذا مـا وتشجي  حوافز اخلري فيهم، فال يضام أحدهم ابلعقر، على 
 .[20: التوبة] وااْلغاارِِميا : قدره اإلسالم وقضى به احلق سبحانه يف آية الصدقات

رعايـــة العقائـــد والتعـــاليم الـــيت نزلـــت لتزكيـــة مبـــادئ العطـــرة يف اإلنســـان،  :واألص   ل الثال   ث
جــاء يف قولــه تعــاىل يف وخباصــة إحكــام الصــلة ابهلل، وتبصــري العــرد بغايتــه مــن احليــاة، وهــو مــا 

 .هللاِ  يلِ بِ  سا وِف : اآلية نعسها
نعقــات الغــزو والــدفاع، أي إعــداد اجليــوش،  وِف سا  ِبيِل هللاِ : وممــا أدخلــوه يف معهــوم قولــه

دفــاع عــن العقيــدة، وجهــاد يف ســبيلها ولــيس  - أصــال   -والــدفاع واجلهــاد يف اإلســالم إمنــا هــو 
 -وقبـل كـل تـيء  أوال   -وطني ا صرف ا، مقطوع الصـلة ابهلل، بـل هـو أمر ا مدني ا حبت ا، وال جهاد ا 

جهاد يف سبيل هللا، وأخص مـا كـان يف سـبيل هللا هـو مـا كـان يف صـيانة العقيـدة والـدفاع عنهـا 
 .(1)(... والتمكني هلا، وامتداد سلطاهنا

ــــة تكــــون الزكــــاة قــــد قامــــت بــــدورها يف تثبيــــت القــــيم الع ــــا، وبرعايــــة هــــذه األصــــول الثالث لي
 .واملقومات املعنوية األصيلة، اليت حيرص عليها اجملتم  املسلم، بل يقوم عليها كيانه، كما قلنا
 -وهبذا يتحقق التكامل والتساند يف احليـاة اإلسـالمية، ويف كافـة الـنظم اإلسـالمية، فالزكـاة 

ـــا مالي ـــا يف الظـــاهر  عـــن القـــيم  ال تنعصـــل عـــن العقيـــدة وال عـــن العبـــادة، وال -وإن كانـــت نظام 
 .واألخالق، وال عن السياسة واجلهاد، وال عن مشكالت العرد واجملتم ، واحلياة واألحياء

ويف املباحـــــث التاليـــــة، نعـــــرض لـــــبعض املشـــــكالت االجتماعيـــــة املهمـــــة، الـــــيت تعـــــاىن منهـــــا 
جمتمعاتنــا، ويتطلــب املصــلحون هلــا العــالج، وعالقــة الزكــاة بعــالج هــذه املشــكالت أو صخعيــف 

 .ويالهتاآاثرها و 
خاصــة، وكيــف عاجلهــا اإلســالم، وموضــ  الزكــاة مــن  (مشــكلة العقــر)وقــد فصــلنا القــول يف 

 .نشرانه فلريج  إليه من تاء (2)هذا العالج، يف كتاب مستقل
 مشكلة الفوارق

                                                 

 .722-727صـ لألستاذ البهي اخلويل (االترتاكية يف اجملتم  اإلسالمي)من كتاب  1))
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لــيس هــدف الزكــاة مقصــور ا علــى حماربــة العقــر مبعونــة مؤقتــة أو دوريــة، ولكــن مــن أهــدافها 
كثري عدد املالك، وحتويل أكرب عدد مستطاع من العقـراء املعـوزين إىل توسي  قاعدة التملك، وت

 .أغنياء مالكني ملا يكعيهم طوال العمر
ذلـــك أن هـــدف الزكـــاة إغنـــاء العقـــري بقـــدر مـــا تســـمح بـــه حصـــيلتها، وإخراجـــه مـــن دائـــرة 
احلاجـــة إىل دائـــرة الكعايـــة الدائمـــة، وذلـــك بتمليـــك كـــل حمتـــاج مـــا يناســـبه ويغنيـــه، كـــأن متلـــك 
التــاجر متجــر ا ومــا يلزمــه ويتبعــه، ومتلــك الــزارع ضــيعة ومــا يلزمهــا ويتبعهــا، ومتلــك احملــرتف آالت 

فهــي هبــذا تعمــل علــى  (1)كمــا وضــحنا ذلــك يف مصــارف الزكــاة  -حرفتــه، ومــا يلزمهــا ويتبعهــا 
 .هو التقليل من عدد األجراء، والزايدة يف عدد املالك: حتقيق هدف عظيم

ســـالم الكبـــرية يف ميـــدان االقتصـــاد، واالجتمـــاع؛ أن يشـــرتك وذلـــك هـــدف مـــن أهـــداف اإل
النـــاس يف اخلـــريات واملنـــاف  الـــيت أودعهـــا اخلـــالق يف هـــذه األرض، وال يقتصـــر تـــداوهلا علـــى فئـــة 

 .األغنياء وحدهم وحيرم اآلخرون
يع  اقال تعـاىل  يف  (يع ـامج)وكلمـة . [48: البقـرة] ُهوا الَِّذي خالا قا لاُك ْم ما ا ِف اأْلاْرِض مجِا

ا ملــا يف األرض، أو للنــاس املخــاطبني، وال مــان  مــن إرادة املعنيــني  اآليــة يصــح أن تكــون أتكيــد 
مع ـــا، فـــاملعِن علـــى هـــذا أن مجيـــ  مـــا يف األرض خملـــوق للنـــاس مجيع ـــا، ال لتســـتأثر بـــه فئـــة دون 

 .أخرى
و بنظـــام ومـــن هنـــا يعمـــل اإلســـالم علـــى عدالـــة التوزيـــ ، وتقـــارب امللكيـــات يف اجملتمـــ ، وهـــ

يعمــل علــى إعــادة التــوازن، وتقريــب املســتوايت بعضــها مــن بعــض، كمــا . الزكــاة والعــيء وغريمهــا
ُ عالا ى : نص علـى ذلـك صـراحة يف كتـاب هللا عـز وجـل يف آيـة توزيـ  العـيء فقـال ما ا أافا اءا اّللَّ

ْلي اتا اماى وااْلماسا اِكِي واابْ ِن السَّ ِبيِل كا ْي راُسوِلِه ِمْن أاْهِل اْلُقراى فاِللَِّه واِللرَُّس وِل والِ ِذي اْلُق ْرَبا واا
 .[1: احلشر] الا ياُكونا ُدولاة  ب اْيا اأْلاْغِنيااِء ِمْنُكمْ 

وإذا كــان اإلســالم قــد أقــر التعــاوت بــني النــاس يف املعــايش واألرزاق، ألنــه بــال تــك نتيجــة 
أن االعـــــرتاف هبـــــذا  فمـــــن املقـــــرر. لتعـــــاوت فطـــــرى يف املواهـــــب وامللكـــــات، والقـــــدر والطاقـــــات

التعـــاوت والتعاضـــل لـــيس معنـــاه أن يـــدع اإلســـالم الغـــين يـــزداد غـــِن والعقـــري يـــزداد فقـــر ا، فتتســـ  
                                                 

 .العصل األول ،من الباب الراب  ،(كم يعطى العقري املسكني؟)راج  مبحث  1))
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كتـب هلـا أن تعـيش يف أبـراج مـن العـاج   (طبقة)الشقة بني العريقني، ويصبح األغنياء يف اجملتم  
كـــواخ مـــن البـــؤس يف أ (متـــوت)كتـــب عليهـــا أن   (طبقـــة)تتـــوارث النعـــيم والغـــِن وميســـي العقـــراء 

 .واحلرمان
بــل تــدخل اإلســالم بتشــريعاته القانونيــة، وتنظيماتــه العمليــة، ووصــاايه الرتغيبيــة والرتهيبيــة، 

فعمــل علــى احلــد مــن طغيــان األغنيــاء، والرفــ  مــن مســتوى . لتقريــب املســافة بــني هــؤالء وأولئــك
، وإمنــا (1)التقريــب ولســت هنــا يف مقــام احلــديث عــن وســائل اإلســالم الكثــرية يف هــذا .العقــراء

إذ هـــي أخـــذ مـــن الغـــين وإعطـــاء ! أحتـــدث عـــن الزكـــاة ابعتبارهـــا وســـيلة ابرزة مـــن هـــذه الوســـائل
 .للعقري

إننــا إذا تصــوران اجملتمــ  اإلســالمي الصــحيح، الــذي يعمــل أفــراده فيتقنــون العمــل، اســتجابة 
ا، وينتشـرون يف ميشون يف مناكـب األرض الـذلول، ويلتمسـون الـرزق يف خباايهـ: لنداء اإلسالم

أرجائهـــا ُزر اع ـــا وُصـــن اع ا، وجُت ـــار ا، وعـــاملني يف تـــى امليـــادين، وحمرتفـــني بشـــى احلـــرف، مســـتغلني 
لكــل الطاقــات، منتععــني بكــل مــا اســتطاعوا ممــا ســخر هللا هلــم يف الســموات واألرض مجيع ــا منــه 

هم الزكـــاة يف ثـــرواهتم إذا تصـــوران هـــذا اجملتمـــ ، فكـــم تكـــون نســـبة القـــادرين الـــذين جتـــب علـــي -
 ودخوهلم؟

ا، والعدد سيكون هائال    .إن النسبة بال ريب ستكون كبرية جد 
 وكم تكون نسبة الذين قعد هبم العجز عن العمل، أو أعيتهم كثرة العيال وقلة الدخل؟

ا، والعدد سيكون حمدود ا  .إهنا بال تك ستكون نسبة ضئيلة جد 
لنأخـــذ منهـــا عـــن ســـعة  -ن الضـــخامة كمـــا ذكـــران وحصـــيلة الزكـــاة مـــ -وهنـــا يتســـ  اجملـــال 

لتمليــك ذوي الـــدخل الضـــئيل أو الـــذين ال دخـــل هلـــم، فتقـــرب املســـافة بيـــنهم وبـــني غـــريهم مـــن 
 .املوسرين من أبناء األمة

إن أعظـــم آفـــة تصـــيب اجملتمـــ  وهتـــز كيانـــه هـــز ا، وتنخـــر يف عظامـــه مـــن حيـــث يشـــعر أو ال 
العقـر املـدق ، أن يوجـد مـن ميلـك القنـاطري املقنطـرة أن يوجد الثراء العـاحش إىل جانـب : يشعر

ومن ال ميلك قوت يومه، أن يوجد من يضـ  يـده علـى بطنـه يشـكو زمحـة التخمـة، وجبـواره مـن 
                                                 

 .(معامل النظام االقتصادي يف اإلسالم)ذلك إن تاء هللا يف كتابنا  سنعصل( 1)
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يض  يده على بطنـه يشـكو عضـة اجلـوع، أن يوجـد مـن ميلـك القصـور العخمـة ال يسـكنها وال 
وأبويـه وزوجـه  أحشـائها الـدقاق رجـال  الـيت تضـم يف  (البـدروم)حيتاج إليها، وابلقـرب منـه حجـرة 

 !!وأوالده
إن هدف الزكاة أال يق  هذا التعاوت الشاس  البش ، وأقل ما حتققه أن خيتعي هذا العريق 
الثاين الذي ال جيد مستوى العيش الالئق به من الطعام والكساء واملأوى، وأكثر من ذلك أهنـا 

 .ك ويدخلوا يف زمرة األغنياء املالكنيتعمل على أن ترتع  هبؤالء حى يقرتبوا من أولئ
 مشكلة التسول

 :اإلسالم َيارب التسول تربوَي  وعملي ا
يغرس اإلسالم يف نعس املسلم كراهة السؤال للناس، تربية له على علـو اهلمـة وعـزة الـنعس، 
ــــاي  عليهــــا  ــــيت يب ــــادئ ال ــــداناي، وإن رســــول اإلســــالم ليضــــ  ذلــــك يف صــــف املب والرتفــــ  عــــن ال

حــدثين احلبيــب : فعــن أيب مســلم اخلــوالين قــال. خيصــها ابلــذكر ضــمن أركــان البيعــةصــحابته، و 
كنـا عنـد رسـول ): عـوف بـن مالـك قـال: األمـني، أمـا هـو إىل فحبيـب، وأمـا هـو عنـدي فـأمني

. هـد ببيعـةولنـا حـديث ع( أال تبايعون رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟: )هللا ملسو هيلع هللا ىلص سبعة أو مثانية أو تسعة فقال
، وبســطنا أيــدينا فبايعنــا، فقــال قائــل! قــد ابيعنــاك: قلنــا اي رســول هللا، إان قــد : حــى قاهلــا ثــالاث 

أن تعبــدوا هللا وال تشــركوا بــه تــيئ ا، وتصــلوا الصــلوات اخلمــس، : )ابيعنــاك فعــالم نبايعــك؟ قــال
: راوي احلـــديث قـــال( وال تســـألوا النـــاس تـــيئ ا): ، وأســـر  كلمـــة خعيـــة، قـــال(وتســـمعوا وتطيعـــوا

ا أن يناولـه إايه) وهكـذا نعـذ  .(1)(فلقد كان بعض أولئك النعـر يسـقط سـوطه، فمـا يسـأل أحـد 
ا  ا تــيئا  (حرفي ــا)هــؤالء األصــحاب امليــامني مضــمون هــذه البيعــة النبويــة تنعيــذ  فلــم يســألوا أحــد 

ا، ورضــي هللا عــن الصــحابة، فــإهنم مــا ان تصــروا علــى حــى فيمــا ال يــرزأ مــاال ، وال يكلــف جهــد 
 .الناس إال بعد أن انتصروا على أنعسهم، وألزموها صراط دينهم املستقيم

                                                 

 .يف الزكاةكالمها  ،(7224)وأبو داود  ،(7021)رواه مسلم  (1)
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مـــن يتكعـــل يل أن ال يســـأل " :قـــال رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعـــن ثـــوابن مـــوىل رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــال
تســـأل النــــاس  ال": فقــــال .اي رســـول هللا ،أان: فقــــال ثـــوابن ".النـــاس تـــيئ ا وأتكعــــل لـــه ابجلنـــة؟

ا تيئ ا ".تيئ ا  .(1)فكان ال يسأل أحد 
اليـــد "واليـــد املتعععـــة أو املعطيـــة بــــ" اليـــد الســـعلى"ولقـــد صـــور هلـــم النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص اليـــد اآلخـــذة بــــ

، وعلمهـم أن يروضــوا أنعسـهم علــى االسـتععاف فــيععهم هللا، وعلـى االســتغناء عـن الغــري "العليـا
ـا مـن األنصـار سـألوا رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأعطـاهم، مث : عيد اخلـدريفيغنيهم هللا، فعن أيب س أن انس 

مــا يكــون عنــدي مــن خــري فلــن أدخــره عــنكم، : )ســألوه فأعطــاهم، حــى إذا نعــد مــا عنــده قــال
ومــن يســتعف يععــه هللا، ومــن يســتغن يغنــه هللا، ومــن يتصــرب يصــربه هللا، ومــا أعطــي أحــد مــن 

 .(2)(عطاء أوس  من الصرب

 :العمل هو األساس
 :لقد علم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه مبدأين جليلني من مبادئ اإلسالم

أن العمل هو أساس الكسـب، وأن علـى املسـلم أن ميشـي يف مناكـب األرض : املبدأ األول
أفضــل مــن  -وإن نظــر إليــه بعــض النــاس نظــرة اســتهانة  -ويبتغــي مــن فضــل هللا، وأن العمــل 

ألن أيخذ أحدكم حبله على ظهره فيـأي حبزمـة مـن : )اس، وإراقة ماء الوجه ابلسؤالتكعف الن
 .(3)(احلطب فيبيعها، فيكف هللا هبا وجهه، خري من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

 :ُحرمة سؤال الناس
أن األصــل يف ســؤال النــاس وتكععهــم هــو احلُرمــُة، ملــا يف ذلــك مــن تعـــريض : واملبــدأ الثــاين

لهــوان واملذلــة، فــال حيــل للمســلم أن يلجــأ للســؤال إال حلاجــة تقهــره علــى الســؤال، فــإن الــنعس ل
 .سأل وعنده ما يغنيه كانت مسألته مخوت ا يف وجهه يوم القيامة

 .ويف هذا جاءت مجلُة أحاديث تُره  ب من املسألة بوعيد تنعطر له القلوب
                                                 

والنسائي  ،(7221)وأبو داود  إسناده صحيح على ترط مسلم،: وقال خمرجوه ،(44112)رواه أمحد  (1)
 .(512)وصحح إسناد أيب داود النووي يف رايض الصاحلني ، ثالثتهم يف الزكاة ،(7911)وابن ماجه  ،(4580)

 .(7051)، ومسلم (7228)اه البخاري رو : متعق عليه (2)
 .عن الزبري، (7912)، وابن ماجه (7217)رواه البخاري ( 3)
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ال تـزال املسـألُة أبحـدكم حـى ": من ذلك ما رواه الشيخان والنسائي عـن ابـن عمـر مرفوع ـا
 ."يلقى هللا وليس يف وجهه مزعة حلم
مـــن ســـأل ولـــه مـــا يغنيـــه جـــاءت يـــوم القيامـــة مخـــوش أو ": ومنهـــا مـــا رواه أصـــحاُب الســـنن

مخسـون درمهـ ا أو قيمتهـا ": ومـا الغـِن؟ قـال! اي رسـول هللا: فقيـل ".خدوش أو كدوح يف وجهـه
 .(1)"ذهب ا

 .أخص مظهر لكرامته وإنسانيته وهو وجههفاملسألة تصيب اإلنسان يف 
 .واألوقية أربعون درمه ا (2)"أوقية فقد أحلف قيمة من سأل وله": ومنها حديث
 ".فإمنــا يســتكثر مــن النــار أو مــن مجــر جهــنم. مــن ســأل وعنــده مــا يغنيــه": ومنهــا حــديث

 .(3)"قدر ما يغديه ويعشيه": وما يغنيه؟ قال ،اي رسول هللا: فقالوا
اد أن عنده غداء يوم وعشاءه؟ أم املـراد أنـه يكسـب قـوت يـوم بيـوم، فيجـد غـداءه وهل املر 

 وعشاءه على دائم األوقات؟
لعل هذا هو األرجح واألليق، فمثل هذا هو الذي جيـد مـن رزقـه املتجـدد مـا يغنيـه عـن ذل 

 .السؤال
 :الِغىنا الذي َُير ِم السؤالا 

 معه السؤال يف هذه األحاديث؟ ولكن ملاذا اختلعت مقادير الغِن الذي حَيُرمُ 
ـــدهلوي يف كتابـــه العريـــد : إن أفضـــل جـــواب عـــن هـــذا الســـؤال مـــا ذكـــره العالمـــة ويل هللا ال

هذه األحاديث ليست متخالعة عندان؛ ألن الناس على منازل : )حيث قال (ُحج ة هللا البالغة)
فهـو معـذور حـى واحد كسـب ال ميكـن أن يتحـول عنـه، فمـن كـان كاسـب ا ابحلرفـة  لتى، ولك

جيــد آالت احل رفــة، ومــن كــان زارع ــا حــى جيــد آالت الــزرع ومــن كــان اتجــر ا حــى جيــد البضــاعة، 

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه (1)
خزمية وابن ، (4585)، والنسائي (7249)وأبو داود  ،صحيح: وقال خمرجوه، (77022)أمحد رواه  (2)

 .اخلدري عن أيب سعيديف الزكاة، ، ثالثتهم (4221)
 .صـ سبق صخرجيه (3)



 846 

كمــا كــان أصــحاب رســول هللا   -ومــن كــان علــى اجلهــاد مســرتزق ا مبــا يــروح ويغــدو مــن الغنــائم 
 .ملسو هيلع هللا ىلص فالضابط فيه أوقية أو مخسون درمه ا

قـــال يف األســـواق، أو احتطـــاب احلطـــب وبيعـــه وأمثـــال ذلـــك ومـــن كـــان كاســـب ا حيمـــل األث
 .(2)((1)فالضابط فيها ما يغديه ويعيشه

أخــــص مــــن الغــــِن الــــذي حيــــرم معــــه أخــــذ والتحقيــــق أن الغــــِن الــــذي حيــــرم معــــه الســــؤال، 
فــإن الشــارع تــدد يف املســألة وابلــغ يف التحــذير منهــا، فــال حتــل للمســلم إال لضــرورة، وال .الزكــاة

 .د ما يكعيه يف وقته إىل املسألة، كما قال اخلطايبضرورة مبن جي
 .هذه هي تربية اإلسالم ألبنائه، وهذه هي توجيهاته وإرتاداته هلم

ولكن اإلرتاد النظري، والتوجيـه اخللقـي، والرتبيـة النعسـية، ال تكعـي مـا مل يصـحبها عـالج 
إن صــوت املعــدة  :عملــي للســائلني الــذين يســألون عــن حاجــة ملحــة، وضــرورة قــاهرة، وقــد قيــل

 .أقوى من نداء الضمري
 العالج العملي للتسول بتشغيل القادرين

 :والعالج العملي هنا يتمثل ِف أمرين
هتيئة العمل املناسب لكل عاطل قادر على العمل، وهـذا واجـب الدولـة اإلسـالمية  :أوِلما
القـادرين العـاطلني فما ينبغي لراع مسئول عن رعيته أن يقف مكتوف اليدين أمـام . حنو أبنائها

مــن املــوطنني، كمــا ال جيــوز أن يكــون موقعــه مــنهم بصــعة دائمــة مــد اليــد مبعونــة قلــت أو كثــرت 
ال حتـــل ": مـــن أمـــوال الصـــدقات، فقـــد ذكـــران يف مصـــارف الزكـــاة قولـــه عليـــه الصـــالة والســـالم

ليســت يف  "لــذي مــرة ســوى"، وكــل إعانــة ماديــة تعطــى (3)"الصــدقة لغــين وال لــذي مــرة ســوى

                                                 

يرى العالمة احلنعي أبو جععر الطحاوي يف مشكل اآلاثر أن النيب أغلظ عليهم أوال يف نصاب القدر الذي حيرم ( 1)
ولكن ال دليل على  السؤال معه مث حذف ذلك ابلتدريج حى انتهى إىل مخس أواق، وهي نصاب الزكاة يف العضة،

 .وحديث األواقي اخلمس الذي أتار إليه مل تثبت صحته. ذلك، وصخريج العالمة الدهلوي أوىل
 .املنريية ، طب 22صـ اجلزء الثاين 2))
 .صـ سبق صخرجيه( 3)
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واقــ  إال تشــجيع ا للبطالــة مــن جانــب، ومزامحــة للضــععاء والــزمين والعــاجزين يف حقــوقهم مــن ال
 .جانب آخر

 .والتصرف السديد الواجب هو ما فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إبزاء واحد من هؤالء السائلني
أمـا يف بيتـك تـيء؟ : لمن األنصار أتى النـيب ملسو هيلع هللا ىلص يسـأله فقـا أن رجال   فعن أنس بن مالك

ائتـين هبمـا، : قـال. نشرب فيـه املـاء (2)نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب (1)حلس: بلى: قال
أان آخـذمها بــدرهم، : مـن يشـرتى هــذين؟ قـال رجــل: فـأاته هبمـا، فأخــذمها رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقــال

خذمها بـدرمهني، فأعطامهـا إايه أان آ: قال رجل -مرتني أو ثالاث   -من يزيد على درهم؟ : وقال
ـــا وانبـــذه إىل أهلـــك، واتـــرت : وأخـــذ الـــدرمهني، وأعطامهـــا األنصـــاري وقـــال اتـــرت أبحـــدمها طعام 

اذهـب فاحتطـب وبـ ، وال : ابآلخر قدوم ا فائتين به، فشد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عـود ا بيـده مث قـال لـه
فجاء وقد أصـاب عشـر دراهـم، فاتـرتى  أرينك مخسة عشر يوم ا فذهب الرجل حيتطب ويبي ،

هذا خري لك مـن أن جتـئ املسـألة نكتـة يف ": ببعضها ثواب  وببعضها طعام ا، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، أو لـــــذي غـــــرم (3)لـــــذي فقـــــر مـــــدق : إن املســـــألة ال تصـــــلح إال لثالثـــــة. وجهـــــك يـــــوم القيامـــــة

 .(6)"(5)، أو لذي دم موج (4)معظ 
ث الناصـ  جنـد النـيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يـرد لألنصـاري السـائل أن أيخـذ مـن الزكـاة وهـو ويف هذا احلـدي

قوي على الكسب، وال جيوز له ذلك إال إذا ضاقت أمامه املسالك، وأعيته احليـل، وويل األمـر 
 .ال بد أن يعينه يف إاتحة العرصة للكسب احلالل وفتح ابب العمل أمامه

                                                 

 .كساء يوض  على ظهر البعري أو يعرش يف البيت حتت حر الثياب: احللس( 1)
 .اإلانء -القدح : والقعب( 2)
العقر الذي يعضي به إىل الرتاب، أي ال يكون : الشديد، وأصله من الدقعاء وهو الرتاب، ومعناه: والعقر املدق  (3)

 .عنده ما يتقى به الرتاب
 .أن تلزمه الدية العظيعة العادحة، فتحل له الصدقة ويعطى من سهم الغارمني: والغرم املعظ ( 4)
 .فرتهقه وتوجعه، فتحل له املسألة فيها كناية عن الدية يتحملها،: الدم املوج ( 5)
، والرتمذي يف البيوع (7227)إسناده ضعيف، وأبو داود يف الزكاة : وقال خمرجوه( 74712)رواه أمحد ( 6)

، عن (487)، وضععه األلباين يف ضعيف أيب داود (4789)حسن، وابن ماجه يف التجارات : وقال( 7479)
 .أنس بن مالك
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وات سباقة سبق هبا اإلسـالم كـل الـنظم الـيت عرفتهـا اإلنسـانية إن هذا احلديث حيتوى خط)
 .بعد قرون طويلة من ظهور اإلسالم

إنه مل يعاجل السائل احملتاج ابملعونة املادية الوقتية كما يعكـر كثـريون، ومل يعـاجل ابلـوعظ اجملـرد 
جهــا والتنعــري مــن املســألة كمــا يصــن  آخــرون، ولكنــه أخــذ بيــده يف حــل مشــكلته بنعســه وعال

 .بطريقة انجحة
علمه أن يسـتخدم كـل مـا عنـده مـن طاقـات وإن صـغرت، وأن يسـتنعد مـا ميلـك مـن حيـل 

 .وإن ضؤلت، فال يلجأ إىل السؤال وعنده تيء يستطي  أن ينتع  به يف تيسري عمل يغنيه
هــو عمــل تــريف كــرمي، ولــو كــان احتطــاب حزمــة  وعلمــه أن كــل عمــل جيلــب رزق ــا حــالال  

 .، فيكف هللا هبا وجهه أن يراق ماؤه يف سؤال الناسجيتلبها فيبيعها
الـذي  (آلـة العمـل)وأرتده إىل العمل الذي يناسب تخصه وقدرته وظروفه وبيئته وهيـأ لـه 

 .أرتده إليه، ومل يدعه اتئه ا حريان
وأعطاه فرصة مخسة عشر يوم ا يستطي  أن يعرف منه بعدها مدى مالءمـة هـذا العمـل لـه، 

 .آخر فيقره عليه، أو يدبر له عمال  ووفاءه مبطالبه، 
وبعـــد هـــذا احلـــل العملـــي ملشـــكلته لقنـــه ذلـــك الـــدرس النظـــري املـــوجز البليـــغ يف الزجـــر عـــن 
املســألة والرتهيــب منهــا، واحلــدود الــيت جتــوز يف دائرهتــا، ومــا أحــراان أن نتبــ  حنــن هــذه الطريقــة 

الم واإلرتـــاد، نبـــدأ أوال حبـــل فقبـــل أن نبـــدئ ونعيـــد يف حماربـــة التســـول ابلكـــ! النبويـــة الرتـــيدة
 .(1)(املشاكل، وهتيئة العمل لكل عاطل

ودور الزكاة هنا ال خيعـي، فمـن أمواهلـا ميكـن إعطـاء القـادر العاطـل مـا ميكنـه مـن العمـل يف 
حرفته من أدوات أو رأس مال، كما بينا ذلك يف مصارف الزكـاة، ومنهـا ميكـن أن يـدرب علـى 

مصــان  أو متــاجر أو  -نهــا ميكــن إقامــة مشــروعات مجاعيــة عمــل مهــين حيرتفــه ويعــيش منــه، وم
 .ليشتغل فيها العاطلون وتكون ملك ا هلم ابالترتاك كلها أو بعضها -مزارع وحنوها 

 :ضمان املعيشة للعاجزين

                                                 

 .(العقر وكيف عاجلها اإلسالم مشكلة)من كتابنا ( (1
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أعـــين اثين األمـــور الـــيت يتمثـــل فيهـــا العـــالج العملـــي للمســـألة والتســـول يف نظـــر  :واثنيهم   ا
 :ملالئمة لكل عاجز عن اكتساب ما يكعيه، وعجزه هذا لسببنيهو ضمان املعيشة ا ،اإلسالم
إمــــا لضــــعف جثمــــاين حيــــول بينــــه وبــــني الكســــب لصــــغر الســــن وعــــدم العائــــل كمــــا يف ( أ)

إخل، تلــك األســباب ... اليتــامى، أو لــنقص بعــض احلــواس أو بعــض األعضــاء، أو مــرض معجــز
فهذا يعطـى مـن الزكـاة مـا يغنيـه، . سبيال   البدنية اليت يبتلى املرء هبا، وال ميلك إىل التغلب عليها

جرب ا لضـععه، ورمحـة بعجـزه، حـى ال يكـون اجملتمـ  عـوان  للـزمن عليـه، علـى أن عصـران احلـديث 
قـــد اســـتطاع أن ييســـر بواســـطة العلـــم لـــبعض ذوي العاهـــات كـــاملكعوفني وغـــريهم، مـــن احلـــرف 

ـــق هبـــم، ويناســـب حـــالتهم، ويكعـــيهم هـــوان الســـؤال ، ويضـــمن هلـــم العـــيش والصـــناعات مـــا يلي
 .الكرمي، وال أبس ابإلنعاق على تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة

والســــبب الثــــاين للعجــــز عــــن الكســــب هــــو انســــداد أبــــواب العمــــل احلــــالل يف وجــــه ( ب)
القــادرين عليــه، رغــم طلــبهم لــه، وســعيهم احلثيــث إليــه، ورغــم حماولــة ويل األمــر إاتحــة الكســب 

ا، وإن كـــانوا يتمتعـــون  -وال تـــك  -فهـــؤالء . هلـــؤالء يف حكـــم العـــاجزين عجـــز ا جثماني ـــا مقعـــد 
ابملــــرة والقــــوة؛ ألن القــــوة اجلســــدية وحــــدها ال تطعــــم وال تغــــين مــــن جــــوع، مــــا مل يكــــن معهــــا 

 .اكتساب
وقد روى اإلمام أمحد وغريه قصة الرجلني اللذين جاءا يسأالن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مـن الصـدقة فرفـ  

إن تـئتما أعطيتكمـا، وال حـظ فيهـا : )عضه فوجدمها جلدين قويني فقال هلمـافيهما البصر وخ
 .، فالقوي املكتسب هو الذي ال حق له يف الزكاة(1)(لغين، وال لقوي مكتسب

وهبذا البيان يتضح لنا ضالل الكثـريين ممـا ظنـوا أن الزكـاة صـدقة تعطـى لكـل سـائل، وتـوزع 
بـل تبـني ! ثـرة السـائلني واملتسـولني الشـاحذينعلى كل مستجد، وظن بعضهم أهنا تعني علـى ك

لنا أن الزكاة لو فهمت كما تـرعها اإلسـالم، ومجعـت مـن حيـث أمـر اإلسـالم، ووزعـت حيـث 
 .فرض اإلسالم أن توزع، لكانت أجنح وسيلة يف قط  دابر التسول واملتسولني

 مشكلة الشحناء وفساد ذات البي
 :اإلخاء هدف إسالمي أساسي

                                                 

 . صـ سبق صخرجيه 1))
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. ساسية لإلسالم أن يسود اإلخاء أبناء البشر كافة، وأبنـاء جمتمعـة خاصـةمن األهداف األ
فقـد سـاد  -مبا ينطوي عليه مـن حمبـة وألعـة، ومـا يثمـره مـن تكافـل وتعـاون  -فإذا ساد اإلخاء 

األمــن والســالم وظللــت الســكينة ربــوع اجملتمــ ، ومل يعــد يــرى النــاس تلــك اخلصــومات الكبــرية 
 .املنازعات الدائمة على أعراض احلياة التافهة على أمور صغرية، وال تلك

ولــــن يتحقــــق ذلــــك إال إذا اســــتقر يف القلــــوب إميــــان عميــــق ابهلل تعــــاىل، وابلــــدار اآلخــــرة، 
هبـــذا تســتعلي النعـــوس . وهبــدف كبــري يعـــيش اإلنســان لــه وميـــوت عليــه، هــو نصـــرة احلــق واخلــري

 تقـف يف الطريـق لتقاتـل علـى أعـراض املؤمنـة علـى املتـاع األدىن، وتتطلـ  إىل األفـق األعلـى، وال
 .الدنيا وهي مثن قليل، واآلخرة خري وأبقى
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 :اجملتمع النموذجي لَخوة اإلسالمية

وقد رأينا هذه الصور النموذجية للمجتمـ  املتـآخي املتحـاب، يف اجملتمـ  اإلسـالمي األول، 
ان ميكن أن يقف عقبة يف سبيل هذا الذي ضمته مدينة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رغم ما هناك من تباين ك

اإلخاء الرائ ، فاجملتم  يتألف من املهاجرين وهم قوم وافدون دخالء على أهل البلـد، وهـم مـن 
أعــين العــداننيني، ومــن األنصــار وهــم أهــل البلــد وأصــحابه وهــم مــن العــرب  -العــرب املســتعربة 

نيني تنـافس وتعـاخر قـدمي، وحـى أعين القحطانيني، وبني كل مـن القحطـانيني والعـدان -العرابء 
 اثراتينهما حروب ودماء صخلعت عنها هؤالء األنصار يتألعون من بطنني كبريين طاملا قامت ب

وأحقـــاد، ومهـــا األوس واخلـــزرج، ومـــ  هـــذا جتـــد بـــني هـــؤالء وأولئـــك احلبشـــي كـــبالل، والعارســـي  
تحضـر الـذي ريب كسلمان، والرومي كصهيب، وهناك فوق ذلك البدوي اخلشـن كـأيب ذر، وامل

 .يف أحضان النعيم كمصعب بن عمري
ذلـك اإلخــاء العريـد، الــذي مل تكتحـل عــني الــدنيا  -يف ظـل اإلميــان  -ومـ  ذلــك كلـه قــام 

فرأينا اجملتم  الذي حيب العرد فيه ألخيه ما حيب لنعسه، ويكره له ما يكره لنعسه، . برؤية مثله
مــن يــؤثر أخــاه علــى نعســه، وجيــود ابلطعــام وهــو بــل رأينــا فيــه . ويــرى إميانــه ال يكمــل بغــري هــذا

ـا، وقـد رسـم القـرآن لنـا صـورة  أتد ما يكون جوع ا، ويتنازل عن املاء وهو أتد مـا يكـون عطش 
رِِه   ْم : مـــن هـــذا اجملتمـــ  العاضـــل يف قولـــه تعـــاىل ِلْلُفقا   رااِء اْلُمها   اِجرِينا الَّ   ِذينا ُأْخرُِج   وا ِم   ْن ِدَيا

ت اُغونا  ( 8)فاْضال  ِم نا اّللَِّ واِرْض واان  واي اْنُص ُرونا اّللَّا واراُس ولاُه ُأولائِ كا ُه ُم الصَّ اِدُقونا  واأاْموااِلِِْم ي اب ْ
ميا  انا ِم  ْن ق ا  ْبِلِهْم َيُِبُّ  ونا ما  ْن ها  اجارا ِإلا  ْيِهْم واالا جيِا  ُدونا ِف ُص  ُدورِ  ِهْم واالَّ  ِذينا ت اب ا  وَُّءوا ال  دَّارا وااإْلِ

وايُ ْؤثُِرونا عالاى أانْ ُفِسِهْم والاْو كاانا ِِبِْم خاصااصاة  واماْن يُوقا ُشحَّ ن اْفِس ِه فاُأولائِ كا حااجاة  ِمَّا ُأوتُوا 
 .[8، 9: احلشر] ُهُم اْلُمْفِلُحونا 

 :اإلسالم يشرع للواقع
هـــذا هـــو اجملتمـــ  الـــذي يضـــعه اإلســـالم نصـــب عينيـــه صـــورة مثلـــى، تتطلـــ  إليهـــا األعـــني، 

 .عمل املخلصون على أن تكون واقع ا يلمسه الناسوتصبو إليها النعوس، وي
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ال يشـرع . إنـه ال يشـرع للقمـم العاليـة، وينسـى السـعوح اهلابطـة. ولكن اإلسالم ديـن واقعـي
للحاالت الرائعة النادرة، ويغعل األحوال الطبيعية السائدة إنـه ال يعـرتض البشـر مالئكـة ميشـون 

كثـري ا مـا تسـوقهم غرائـزهم وتسـول هلـم أنعسـهم على األرض أويل أجنحة، ولكنه يعرتضـهم بشـر ا  
األمــارة ابلســوء، ويوســوس هلــم تــياطني اإلنــس واجلــن، يــوحي بعضــهم إىل بعــض زخــرف القــول 
غرور ا، وتغريهم أعراض احلياة الدنيا، وتتقاذفهم أمواج العنت املظلمة، وهـذا مـا جيعلهـم يتنـازعون 

 .، وتسعك دماءفتشتم أعراض، وتسلب أموال. ويتخاصمون ويتقاتلون
 :التقاتل قدمي ِف البشر

وقــد وقــ  هــذا منــذ كــان علــى وجــه هــذه األرض الواســعة أســرة واحــدة مكونــة مــن والــدين 
ومل مينــ  ذلــك أن يعتــدي أخ علــى أخيــه فيقتلــه بغي ــا  -آدم وحــواء وبنيهمــا وبناهتمــا : وأوالدمهــا

، مما حقق ظن املالئكة هبذا املخلوق اجلديد الذي استخ لعه هللا يف األرض، حـني قـالوا وعدواان 
مااءا واَناْ ُن ُنسا بِ ُح حباْم ِدكا : متطلعني إىل رتبة اخلالفة أاْجاْعاُل ِفيهاا ماْن يُ ْفِسُد ِفيهاا واياْس ِفُك ال دِ 

ُس لاكا   .[10: البقرة] وانُ قادِ 
غريـزة وقد قص القرآن علينا قصة ابين آدم لنرى فيها كيف يكون اإلنسان إذا انساق وراء ال

ن  ف اتُ ُقب ِ لا ِم ْن : قال تعـاىل. وأغعل داعي اإلميان وااْتُل عالاْيِهْم ن اباأا ابْ ِناْ آداما اِبحلْاقِ  ِإْذ ق ارَّابا قُ ْرابا
ُ ِم  نا اْلُمتَِّق  يا  اقْ تُ لانَّ  كا قا  الا ِإَّنَّا  ا ي ات اقابَّ  ُل اّللَّ ْ يُ ت اقابَّ  ْل ِم  نا اْْلخا  ِر قا  الا ألا لا  ِئْن  (27)أاحا  ِدمِهاا واملا

ْقتُ لا  ِِن ما  ا أانا بِبااِس  ٍط يا  ِديا ِإلاْي  كا أِلاقْ تُ لا  كا ِإين ِ أاخا  اُف اّللَّا رابَّ اْلعا  الامِ  يا باسا  ْطتا ِإيلاَّ يا  داكا لِت ا
ِإَْثِ  كا ف اتاُك  ونا ِم  ْن أاْص  حااِب النَّ  اِر واذالِ  كا جا  زااُء الظَّ  اِلِميا ( 28)  ِإين ِ ُأرِي  ُد أاْن ت ابُ  وءا ِبَِِْثِ  ي وا
ُ غُ  راااب  ( 34)فاطاوَّعا  ْت لا  ُه ن اْفُس  ُه ق اْت  لا أاِخي  ِه ف اقات الا  ُه فاأاْص  باحا ِم  نا اخْلااِس  رِينا ( 29) ف اب اعا  ثا اّللَّ

ا  وايْ لاتا ا أاعاجا ْزُت أاْن أاُك ونا ِمثْ لا ها ذا ْي فا يُ  وااِري سا ْوءاةا أاِخي ِه قا الا َيا ي اْبحاُث ِف اأْلاْرِض ِلرُيِيا ُه كا
 .[17 - 41: املائدة] وااِريا ساْوءاةا أاِخي فاأاْصباحا ِمنا النَّاِدِميا اْلُغرااِب فاأُ 

حيـث مل يكـن يعـرف اإلنسـان كيـف تـوارى سـوأة  - يف هذا الوقـت املبكـر مـن حيـاة البشـر
 !قتل اإلنسان أخاه اإلنسان، أخاه ألمه وأبيه -امليت، ومل ير ميت ا يدفن بعد 

 :عاتموقف اإلسالم من اخلصومات واملناز 
 ماذا فعل اإلسالم الدين املثايل الواقعي لعالج هذه املشكلة البشرية القدمية اجلديدة؟
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لئن كان النزاع والتقاتل أمر ا ال مناص منه حبكـم طبيعـة البشـر، مل يكـن معـِن ذلـك أن يـرتك 
ـــا بعــد يـــوم إن اخلصـــومة حـــني حتـــدث، . ليستشــري خطـــره ويتطـــاير تـــرره، ويــزداد ســـوء أثـــره يوم 

فهـــل يـــرتك احلريـــق يلـــتهم األخضـــر واليـــابس، . ع حـــني يقـــ ، أتـــبه ابحلريـــق حـــني يشـــبوالنـــزا 
إلطعـاء  -واجملتم  يكتعي ابلتعـرج أو الصـراخ؟ ال، فـال بـد أن يتـدخل اجملتمـ  كـل بقـدر طاقتـه 

ـــة، وال أبس أن خيصـــص اجملتمـــ  رجـــاال   ـــار، بكـــل ســـرعة ممكن مـــن أبنائـــه إلطعـــاء مثـــل هـــذه  الن
 .اانت الالزمة واملعدات الكافيةاحلرائق مزودين ابإلمك

اجملتمــ  إذن مســئول ابلتضــامن عــن إطعــاء أي حريــق يصــيب دار ا أو أكثــر مــن دوره، وأي 
 .هتاون يف إطعائه خيشى سوء أثره على اجلمي  ال حمالة

 :على اجملتمع أن يتدخل لإلصالح
ل اخلشـب وهذه اخلصومات حريق من نـوع آخـر، حريـق ال يـدمر البنيـان واحلجـارة وال أيكـ

واحلطـــب واملتـــاع، ولكنـــه أيكـــل القلـــوب والضـــمائر، ويـــدمر معـــاين احلـــب واخلـــري يف الصـــدور، 
واجملتم  مسئول ابلتضامن أيض ا عن إطعاء هـذا احلريـق املعنـوي اخلطـر علـى اإلميـان واألخـالق، 

: ، ويــروى عنــه(1)(إن فســاد ذات البــني هــي احلالقــة: )والــذي بــني الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ســوء أثــره بقولــه
  .(2)(حتلق الشعر، ولكن حتلق الدين: ال أقول)

علــى اجملتمــ  أن يتــدخل إلطعــاء أي تــقاق حيــدث حــى ولــو كــان ذلــك بــني زوج وزوجتــه، 
علـــى أن يكـــون القـــائمون ابإلطعـــاء واإلصـــالح مـــن أهـــل الـــزوجني، حـــى ال يتســـ  اخلـــرق علـــى 

ِإْن ِخْفُتْم ِشقااقا ب ايْ : الراق ، قال تعاىل ِنِهماا فاابْ عاثُوا حاكام  ا ِم ْن أاْهِل ِه واحاكام  ا ِم ْن أاْهِلها ا ِإْن وا
ِبري ا ن اُهماا ِإنَّ اّللَّا كاانا عاِليم ا خا ُ ب اي ْ ا يُ وافِ ِق اّللَّ ح  ا ِإْصالا  .[15: النساء] يُرِيدا

                                                 

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو داود : ، وقال مخر ِّجوه(27938)رواه أحمد  1))
حه : ، وقال(2931)، والترمذي في صفة القيامة (4111)في األدب  حديث صحيح، وصحَّ

 .، عن أبي الدرداء(9312)لح ، وابن حبان في الص(414)األلباني في غاية المرام 
إسناده ضعيف النقطاعه، والترمذي في صفة القيامة : وقال مخر ِّجوه( 1412)رواه أحمد  (2)

، وقال األلباني في صحيح الترغيب (2122)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2913)
 ..حسن لغيره، عن الزبير بن العوام(: 81/ 3)والترهيب 
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وقـــد بينـــت اآليـــة أن احلكمـــني يكـــوانن مـــن أهـــل الـــزوجني، ولكـــن الـــذي يبعـــث احلكمـــني 
يف أويل األمـر مـن  ممـثال   فا ابْ عاثُوا: هـو اجملتمـ  املخاطـب بقولـه (اجمللس العـائلي)ا ويشكل هذ

 .أهل احلل والعقد فيه، فإن مل يوجد هؤالء كان اجلمي  مسئولني مسئولية تضامنية
عن نزاع صـغري يقـ  داخـل أسـرة، فكيـف بنـزاع أكـرب منـه يقـ  بـني  وإذا كان اجملتم  مسئوال  

 .إن مسئوليته هنا ال تك أكرب، وتدخله ال ريب ألزم! أسرتني أو بلدتني؟
وهنــا أيمــر القــرآن ابلتــدخل احلاســم حلــل النــزاع واإلصــالح بــني الطــائعتني وإيقــاف الصــراع 

ن اُهما ا فا ِإْن ب اغا ْت : بينهما ولو بقوة السالح ت الُ وا فاأاْص ِلُحوا ب اي ْ ِإْن طاائِفاتا اِن ِم نا اْلُم ْؤِمِنيا اقْ ت ا وا
امُها  ا عالا  ى اأْلُْخ  راى ف اقا  اتُِلوا الَّ  ِِت ت اْبِغ  ي حا  ىتَّ تاِف  يءا ِإىلا أاْم  ِر اّللَِّ فا  ِإْن فا  اءاْت فاأاْص  ِلُحوا ِإْح  دا

ن اُهما  ا اِبْلعا  ْدِل واأاْقِس  طُوا ِإنَّ اّللَّا َيُِ  بُّ اْلُمْقِس  ِطيا  ة  فاأاْص  ِلُحوا ب ا  ْيا ( 9)ب اي ْ ِإَّنَّا  ا اْلُمْؤِمنُ  ونا ِإْخ  وا
ْيُكْم   .[70، 8: احلجرات] واات َُّقوا اّللَّا لاعالَُّكْم تُ ْرْحاُونا أاخاوا

فاات َُّقوا اّللَّا واأاْص ِلُحوا : وحيث القرآن على اإلصالح بني الناس يف أكثر من موض  فيقـول
ُتْم ُمْؤِمِنيا   .[7: األنعال] ذااتا ب اْيِنُكْم واأاِطيُعوا اّللَّا واراُسولاُه ِإْن ُكن ْ

ٍح ب ا  ْيا الا خا : ويقــول قاٍة أاْو ماْع  ُروٍف أاْو ِإْص  الا ثِ  رٍي ِم  ْن جناْ  وااُهْم ِإالَّ ما  ْن أاما  را ِبصا  دا ي ْ  را ِف كا
ا  .[772: النساء] النَّاِس واماْن ي اْفعاْل ذاِلكا ابِْتغااءا ماْرضااِت اّللَِّ فاساْوفا نُ ْؤتِيِه أاْجر ا عاِظيم 

غــب يف اإلصــالح مبثــل هــذا األســلوب وقــد جــاءت أحاديــث الرســول تؤكــد هــذا املعــِن وتر 
أال أدلكم على أفضل من درجة الصالة والصيام والصدقة؟ إصالح ذات البـني، : )القوي املؤثر

 .(1)(فإن فساد ذات البني هي احلالقة
 :جلان املصاحلات

مـن  -ينبغي لـه  (اخلراطيم)إلطعاء احلريق مزودين ابلسيارات و وكما خصص اجملتم  رجاال  
يف كـــل  (جلـــان للمصـــاحلات)لإلصـــالح بـــني النـــاس، بتكـــوين  أن خيصـــص رجـــاال   -ابب أوىل 

 .جهة أو قرية يكون من سلطتها التدخل لعض اخلصومة، والتععية على آاثرها بكل الوسائل
 :العقبة املالية

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ (1)
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غري أن هنالك عقبة كئود ا تقف يف سبيل اإلصالح وحسم اخلالف، تلك هي عقبة املال؛ 
أو غرامــات علــى أحــد الطــرفني، أو علــى كليهمــا لآلخــر، ال يســتطي   فقــد تكــون هنــاك دايت

دفعهــا، أو ال يــرى دفعهــا، ومل يســامح فيهــا الطــرف اآلخــر، ومل يكــن مــن املصــلحة فــرض ذلــك 
فمــا احلــل إذن؟ وكيــف التغلــب علــى هــذه . علــى رأب الصــدوع، والتئــام اجلــروح ابلقــوة، عمــال  
 العقبة الكأداء؟

أن مـن  (مصـارف الزكـاة)فقـد ذكـران يف . (سـهم الغـارمني)لزكـاة مـن احلل يسري، تقدمه لنـا ا
الغارمني قوم ا مـن أصـحاب القلـوب الكبـرية عرفهـا اجملتمـ  العـريب واإلسـالمي؛ كـان الواحـد مـن 
هـــؤالء يتقـــدم إلصـــالح مـــا بـــني أســـرتني أو قبيلتـــني ويلتـــزم دفـــ  مـــا يقتضـــيه الصـــلح مـــن دايت 

العتنة، ويقر السكينة والسالم، وكان من فضل اإلسـالم وغرامات من ماله اخلاص، ليخمد انر 
 .أن يعان هؤالء من الزكاة على ذلك اهلدف النبيل

ــل مَحَالــة يف إصــالح، مث أتــى النــيب صــلى  ويف حــديث قبيصــة بــن املخــارق اهلــاليل الــذي حَتَم 
ـا مـن السـؤال يف ذلـك  -هللا عليه وسـلم يسـأله املعونـة فيهـا  فقـال لـه  -ومل يكونـوا جيـدون حرج 

مث ذكر لـه أن أي رجـل حتمـل محالـة فقـد . (1)"أقم حى أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا" :النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .حلت له املسألة حى يصيبها مث ميسك

أن نــص العقهــاء علــى أن الغــارم إلصــالح ذات : يف التســامح اإلســالميحق ــا  ومــن الرائــ 
 .(2)الح بني أهل ذمة من اليهود أو النصارىالبني يعطى من الزكاة ولو كان اإلص

فـــإن ســـيادة الســـالم والـــو م بـــني مجيـــ  الـــذين يعيشـــون يف كنـــف اجملتمـــ  اإلســـالمي هـــدف 
 .أصيل من أهداف اإلسالم

 :سؤال فقهي
غرامـات الصـلح مـن مالـه اخلـاص، مث يعطـى  لكن هل ال بد أن يدف  أحد األتـخاص أوال  

؟ إن عبــارات العقهــاء بصــعة (الغــارمني)يكــون حقيقــة مــن بعــد ذلــك مــا دفعــه مــن مــال الزكــاة ل
 .(1)عامة تدل على اترتاط ذلك مراعاة للعظ اآلية

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
 (.4/721)مطالب أويل النهى : انظر( 2)
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ولكــن روح اآليــة واهلــدف الــذي يرمــى إليــه الشــارع مــن وراء هــذا الســهم ال متنــ  مــن إعطــاء 
د جلنة الصلح لتدف  بدورها إىل الطرف املستحق ما دامت املصلحة قد حتققت بتقرير جلنـة يعتـ

برأيهــا اجملتمــ  الــذي كوهنــا ورضــي عنهــا، وإن كــان ال بــد مــن احملافظــة علــى الشــكل فــيمكن أن 
يكلــف أحــد أعضــاء اللجنــة ابلــدف ، استقراض ــا مــن أحــد النــاس أو املؤسســات، مث يــرد عليــه مــا 

 .غرمه بعد ذلك من سهم الغارمني صندوق املصاحلات
 الــذي ينبثــق مــن ضــمري اجملتمــ ، ابذال  علــى أننــا جيــب أال نغعــل أمهيــة وجــود الصــنف األول 

يف  -مــن ذات يــده للرفــق واإلصــالح، دون أن يضــمن اســرتداد مــا دفــ ، فوجــود هــذا الصــنف 
كمــا وضــحنا . هــدف يف ذاتــه حيســب لــه حســاب كبــري يف تقــدير اإلســالم -امليــزان األخالقــي 

 .ذلك يف عالقة الزكاة ابملقومات الروحية لألمة

                                                 

السادس غارم تدين إلصالح ذات البني، ولو كان غني ا؛ إن مل يدف  من ماله ما ): قال يف غاية املنتهى وترحه( 1)
ويل النهى مطالب أ (حتمله؛ ألنه إذا دفعه منه مل يصر مدين ا، ولو اقرتض ووفاه، فله األخذ لوفائه، لبقاء الغرم

(4/722). 
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 مشكلة الكوارث
 :واألمنالكفاية 

حيــرص اإلســالم علــى أن يعــيش كــل فــرد مــن أبنائــه يف كعايــة مــن العــيش وأمــن مــن اخلــوف، 
ليستطي  أن يؤدى عبادة هللا أداء خشوع وإحسان، وهلذا طالب هللا قريش ا بعبادتـه ممتن ـا علـيهم 

ِف قُ   راْيإ ٍَش : فقــال تعــاىل. الكعايــة واألمــن: هبــاتني النعمتــني ي  الا ِفِه  ْم رِ ( 1)إِلِ ْحلا  ةا الشِ   تااِء ِإيالا
ْي    ِت ( 2)واالصَّ    ْيِف  ا اْلب ا ْعبُ    ُدوا رابَّ ها    ذا ُه    ْم ِم    ْن ُج    وٍع واآما    ن اُهْم ِم    ْن ( 3)ف اْلي ا الَّ    ِذي أاْطعاما

ُ : وتر مـا يصـاب بـه بلـد، أن حيـرم هـاتني النعمتـني، كمـا قـال هللا تعـاىل. خاْوفٍ  واضا رابا اّللَّ
ئِ  اناْت آِمناة  ُمْطما ا ِم ْن ُك لِ  ماكا اٍن فاكافا راْت ِبِانْ ُع ِم اّللَِّ فاأاذااق اها ا ماثاال  ق اْرياة  كا ا ِرْزقُ هاا راغاد  تِيها نَّة  َيْا

انُوا ياْصن اُعونا  ُ لِبااسا اجْلُوِع وااخْلاْوِف ِباا كا  .[774: النحل] اّللَّ
ا   -ومــن أجــل ذلــك رأينــا التشــري  اإلســالمي يكعــل لكــل مــن يعــيش يف ظــل دولتــه  مســلم 

مستوى مالئم ا من املعيشة جيد فيـه الغـذاء والكسـاء واملسـكن، كمـا جيـد  -غري مسلم كان أو 
 .سبل العالج والتعليم ميسرة له

وقــد رأينــا يف تشــري  الزكــاة كيــف عملــت علــى معاجلــة مشــكلة العقــر بتهيئــة العمــل للعاطــل 
كلـه علـى قـول أو كعايتـه العمـر   ،كعيتـه وعائلتـه ملـدة عـام علـى قـول: وإعطاء الكعاية للمحتـاج

 .آخر، ومن كان عنده بعض الكعاية أعطي متام ما يكعيه رفع ا ملستوى معيشته
 :كوارث الزمن

ولكــن اإلنســان قــد يكــون يف كعايــة مــن العــيش بــل يف ســعة منــه ولكــن ال يلبــث أن يعضــه 
بعـــد عـــز، مضـــطراب  بعـــد  الـــدهر بنابـــه، ويضـــربه ضـــرابت معاجئـــة، ترتكـــه فقـــري ا بعـــد غـــِن ، ذلـــيال  

 .تلك هي الكوارث املعاجئة، اليت ال يد لإلنسان يف جلبها وال دفعها. نينة وأمانطمأ
يكون التاجر يف رغد من العيش فتغرق السعينة اليت حتمل جتارته أو حيرتق متجـره وفيـه كـل 

 .رأس ماله
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وصــاحب الــزرع أو الغــرس الــذي تنــزل اآلفــات الســماوية فتجتــاح زرعــه أو غرســه، وكــذلك 
قطنـــه أو قمحـــه أو أذرتـــه، أو الـــذي هلكـــت جاموســـته فكـــاد  (الـــدودة)لـــت العـــالح الـــذي أك
ا  .يهلك بعدها غم 

 :الكوارث اقتضت نظام التأمي ِف الغرب
ـــا كـــانوا يف حببوحـــة مـــن الغـــِن،  هـــذه الكـــوارث الـــيت طاملـــا خربـــت دور ا عـــامرة وأفقـــرت أانس 

ذويهــم مــن بعــدهم،  جعلــت الكثــريين خيــافون علــى متــاجرهم ومصــانعهم ورؤوس أمــواهلم، وعلــى
فبحثوا عن تيء أيمنون به من ضرابت الدهر وغدرات األايم، فكـان مـن ذلـك نظـام التـأمني، 

 .الذي عرفه الغرب يف القرون األخرية يف صور تى وألوان عديدة
 :نظام التأمي اإلسالمي

ده وقبـــل أن يعـــرف اجملتمـــ  الغـــريب نظـــام التـــأمني بقـــرون كـــان اجملتمـــ  اإلســـالمي يـــؤمن أفـــرا
هــو تــركة التــأمني الكــربى الــيت يلجــأ إليهــا كــل  (بيــت مــال املســلمني)بطريقتــه اخلاصــة، إذ كــان 

 .من نكبه الدهر فيجد فيه العون واملالذ
إنه ال يرتك املصاب حتـت رمحـة تربعـات قـد تصـل إليـه مـن اخلـريين مـن النـاس، وإن كـان ال 

محة بني الناس، وقد قال النيب صـلى مين  ذلك، بل يرغب فيه، تنمية لعواطف اخلري ومشاعر الر 
فتصــدق ( تصــدقوا عليــه: )هللا عليــه وســلم ألصــحابه عنــدما تــكا إليــه رجــل جائحــة حلــت بــه

 .(1)الناس عليه
 :ِف سهم الغارمي متسع للكوارث

نعم ال يدع اإلسالم املنكوب لتربعات الناس الطيبـني وحـدها، بـل جيعـل لـه نصـيب ا يف بيـت 
ابلــذات، يطالــب بــه ويل األمــر، غــري هيــاب وال خجــل، فهــو رجــل مــن  املــال، ويف مــال الزكــاة

 .املسلمني يطلب حقه من بيت مال املسلمني

                                                 

 . ـص سبق صخرجيه 1))
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إن املسـألة ال : )ويف حديث قبيصة بن املخارق الذي ذكـرانه مـن قبـل أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـال لـه
فحلـت لـه املسـألة حـى أصـابته جائحـة اجتاحـت مالـه  رجال  )وذكر منهم  ،...( حتل إال لثالثة

 .(يصيب قوام ا من عيش
مـن : "يف آيـة مصـارف الزكـاة أنـه (الغـارمني)وقد جاء عـن معسـري السـلف يف أتويـل معـِن 
 .(1)"احرتق بيته أو ذهب السيل مباله، فأدان على عياله

 :كم يعطى املنكوب ابلكارثة
يسـأل أويل األمـر حـى ولقد رأينا حديث الرسول الكرمي لقبيصة يبـيح لـه أن يطالـب حبقـه و 

يصيب قوام ا من عيش أو سداد ا من عيش، وقوام عيش كل إنسـان يقـدر حبسـب وضـعه املـايل 
فقوام عيش من احـرتق بيتـه أن يبـِن لـه بيـت مالئـم يسـعه وعائلتـه، ويؤثـث . ومركزه االجتماعي

ارتـه وإن مل أن يـدور دوالب جت. مبا يليق حباله، وقوام عيش التـاجر الـذي أصـيب يف جتارتـه مـثال  
 .يعد كما كان سعة وثروة، وهكذا كل إنسان حبسبه

ولكـين أرى أن  ،(2)ومـن العقهـاء مـن يـرى أن يعطـى مثـل هـذا مـا يعـود بـه إىل حالتـه األوىل
األخــذ هبــذا الــرأي أو ذاك موقــوف علــى قــدر مــال الزكــاة كثــرة وقلــة، وحاجــة املصــارف األخــرى 

 .تدة وضعع ا
 :كوارث الريف
 .س إىل االنتعاع هبذا السهم هم أهل الريف الكادحون املتعبونإن أحوج النا

لقد كان أهل القرى قدمي ا يتكافلون فيما بيـنهم، إذا حلـت أبحـدهم كارثـة مجعـوا مـن بيـنهم 
ا ألزره وتقوية لظهره  .مقدار ا من املال يدفعونه أليه تد 

ح العــالح املســكني وبعــد أن غــاض نبــ  العواطــف اخلــرية مــن صــدور النــاس، إال قلــيال ، أصــب
عليهـا زوجـه وأوالده،   ييف بلد كمصـر متـوت جاموسـته، فيحـزن عليهـا كأهنـا بعـض أهلـه، وتبكـ

، ويعرف الناس أن فالان  قد انكسر ظهره ومثـل هـذا مـن ! كأهنم يبكون عزيز ا عليهم، أم ا أو أاب 

                                                 

 .من مصارف الزكاة (الغارمون)فصل : انظر 1))
 .(العقراء واملساكني): كما نقلنا ذلك يف مصرف  (اإلحياء)ذكره الغزايل يف  2))
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ؤالء كـــل هـــ. أهلكـــت اآلفـــات زرعـــه وأتـــد منـــه مـــن احـــرتق بيتـــه ودمـــر عليـــه معاتـــه وحمصـــوله
، أن تنتشـلهم (العقـراء واملسـاكني)، بـل مـن سـهم (الغـارمني)املنكوبني تستطي  الزكـاة مـن سـهم 

من هوة النكبـة، وأتخـذ أبيـديهم ليمضـوا يف قافلـة احليـاة مـ  السـائرين وال يتخلعـوا فيهلكـوا مـ  
 .املنقطعني

 مشكلة العزوبة
 :ال رهبانية ِف اإلسالم

ريـزة اجلـنس لتنطلـق بغـري حـدود وال قيـود، ولـذلك حـرم وقف اإلسـالم دون إرخـاء العنـان لغ
نزعــة : الــزان ومــا يعضــي إليــه ومــا يلحــق بــه، ولكنــه إىل جانــب ذلــك قــاوم النزعــة املضــادة لــذلك

 .(1)مصادرة الغريزة وكبتها، ومن أجل ذلك دعا إىل الزواج، وهنى عن التبتل واخلصاء

يـــه، بـــدعوى التبتـــل هلل، أو التعـــرغ فـــال ينبغـــي ملســـلم أن يعـــرض عـــن الـــزواج مـــ  القـــدرة عل 
 .للعبادة والرتهب واالنقطاع عن الدنيا

وقد ملح النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض أصحابه تـيئ ا مـن النـزوع إىل هـذه الوجهـة الرهبانيـة، فـأعلن أن 
 .هذا احنراف عن هنج اإلسالم، وإعراض عن سنته عليه الصالة والسالم

ابهلل وأخشــاكم لــه، ولكنــين أقــوم وأانم، وأصــوم وأفطــر، وأتــزوج  إمنــا أان أعلمكــم: )وقــال هلــم
رد رسـول هللا صـلى : )، وقـال سـعد بـن أيب وقـاص(2)(النساء، فمن رغب عن سـنيت فلـيس مـين

، ووجـه عليـه السـالم (3)(هللا عليه وسـلم علـى عثمـان بـن مظعـون التبتـل، ولـو أذن لـه الختصـينا
الشـــباب، مـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة فليتـــزوج فإنـــه  اي معشـــر: )نـــداءه إىل الشـــباب عامـــة فقـــال

 .(4)(أغض للبصر وأحصن للعرج
إن الــزواج فريضــة علــى املســلم ال حيــل لــه تركــه مــا دام قــادر ا : ومــن هنــا قــال بعــض العلمــاء

 .عليه
                                                 

 .االنقطاع عن النساء وعن الدنيا للعبادة، واخلصاء قط  الشهوة بسل اخلصيتني: التبتل( 1)
 .عن أنس ،يف النكاح امهالك،  (7204)، ومسلم (5021)اه البخاري رو : متعق عليه (2)
 .عن سعديف النكاح،  امهالك،  (7204)، ومسلم (5011)رواه البخاري : متعق عليه (3)
 .صـ سبق صخرجيه (4)
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وال يليق ابملسلم أن يصد عن الزواج خشية ضيق الرزق عليه أو ثقل املسئولية علـى عاتقـه، 
يســعى وينتظــر فضــل هللا ومعونتــه الــيت وعــد هبــا املتــزوجني، الــذين يرغبــون يف وعليــه أن حيــاول و 
ِإما  اِئُكْم : قــال تعــاىل. الععــاف واإلحصــان ما  ى ِم  ْنُكْم واالصَّ  احِلِيا ِم  ْن ِعبا  ادُِكْم وا واأاْنِكُح  وا اأْلاَيا

ُ ِمْن فاْضِلهِ  ثالثة حـق علـى ": رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوقال . [14: النور] ِإْن ياُكونُوا فُ قارااءا يُ ْغِنِهُم اّللَّ
أي العبـد الـذي يريـد أن  -الناكح الذي يريد الععاف، واملكاتـب الـذي يريـد األداء : هللا عوهنم

 .(1)"والغازي يف سبيل هللا -حيرر رقبته ببذل مقدار من املال يكاتب عليه سيده 
أن ميـد اجملتمـ  : نعسـه ابلـزواجومن فضل هللا وعونـه الـذي وعـد بـه كـل مـؤمن يريـد إععـاف 

يده إليـه ابملسـاعدة يف املهـر ونعقـات الـزواج إن   -يف احلكومة أو مؤسسة الزكاة  ممثال   -املسلم 
كــان مــن أهــل احلاجــة، حــى يســتطي  أن يســتجيب لنــداء اإلســالم يف غــض البصــر وإحصــان 

: عليهــا عبــاده ممتن ــا علــيهم بقولــهه العــرج، وإقامــة األســرة املســلمة، ومعرفــة آيــة هللا البينــة الــيت نب ــ
 ناُكْم ماوادَّة  واراْْحا هاا واجاعالا ب اي ْ ا لِتاْسُكُنوا ِإلاي ْ تِِه أاْن خالاقا لاُكْم ِمْن أانْ ُفِسُكْم أاْزوااج  ة  ِإنَّ واِمْن آَيا

ٍت ِلقاْوٍم ي ات افاكَُّرونا  َيا  .[47: الروم] ِف ذاِلكا ْلا
عســي أو اجتهــاد ا مــين غــري مســبوق إليــه، ولكنــه الــذي ولســت أقــول هــذا ابتــداع ا مــن عنــد ن

إن من متام الكعاية ما أيخـذه : قرره أئمتنا منذ قرون؛ فقد جعلوا الزواج من متام الكعاية، وقالوا
كمــا فصــلنا ذلــك يف موضــعه مــن . العقــري ليتــزوج بــه، إذا مل تكــن لــه زوجــة واحتــاج إىل الــزواج

(2)مصارف الزكاة
.
 

 مشكلة التشرد
كيــف عــِن القــرآن اببــن الســبيل يف ســوره املكيــة واملدنيــة، : (مصــرف الزكــاة)يف ابب  رأينــا

 .وأمر يف أكثر من موض  ابإلحسان به وإيتائه حقه، مث جعل له أخري ا سهم ا يف مال الزكاة

                                                 

حديث حسن، والنسائي  :، وقال(7255)إسناده قوي، والرتمذي يف : وقال خمرجوه، (1272)أمحد رواه  (1)
 ،(4027) ابن ماجهحسنه األلباين يف صحيح و ، (4579)وابن ماجه يف العتق مها يف اجلهاد، كال،  (1740)

 .عن أيب هريرة
 .يف العصل األول من الباب الراب  ،(الزواج من متام الكعاية): موضوع: انظر 2))
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يؤويــه، ويكــره لــه أن يكــون  (ابــن بيــت)ومــا ذاك إال ألن املســلم حيــب لإلنســان أن يكــون 
كان من املقرر يف الشريعة أن يكـون لكـل إنسـان مسـكن الئـق بـه يؤويـه ، ومن هنا  (ابن سبيل)

 .وعياله، واعترب هذا من احلاجات األصلية اليت ال بد للمرء منها ليعيش ويبقى
قـــال اإلمـــام النـــووي يف بيـــان معـــِن الكعايـــة الـــيت بـــدوهنا يكـــون اإلنســـان فقـــري ا أو مســـكين ا 

مــا ال بــد منــه، علــى مــا يليــق حبالــه بغــري إســراف وال  املطعــم وامللــبس واملســكن وســائر: واملعتــرب)
 .(1)(إقتار، لنعس الشخص وملن هو يف نعقته

وقال ابن حزم يف بيان األتـياء األساسـية، الـيت جيـب أن تتـوافر لكـل إنسـان يف ظـل النظـام 
وفرض على األغنياء يف كـل بلـد أن يقومـوا بعقـرائهم وجيـربهم السـلطان علـى ذلـك ): اإلسالمي

فيقــام هلــم مبــا يلــزمهم مــن القــوت الــذي ال  -ســائر املســلمني هبــم  ءمل تقــم الزكــوات وال يفإن  -
بـــد منـــه، ومـــن ملـــبس للصـــيف والشـــتاء مثـــل ذلـــك، ومـــن مســـكن يكـــنهم مـــن الشـــمس واملطـــر 

 .(2)(وعيون املارة
من مصارف الزكاة أن مـن املعاصـرين مـن صـرف معنـاه  (ابن السبيل)وقد ذكران يف مبحث 

وال بُعد يف ذلك، فإن السبيل أهله وأمه وأبوه، واللقطاء مثرة جلرمية اقرتفها غريهم،  (طاللقي)إىل 
ها ا واالا تا ِزُر وااِزراة  ِوْزرا ُأْخ راى: قـال تعـاىل. فال حيملـون إمثهـا  واالا تاْكِس ُب ُك لُّ ن اْف ٍس ِإالَّ عالاي ْ

عى به تئوهنم، وينعق منه فمن الواجب أن يكون هلم حظ من مال الزكاة تر . [722: األنعام]
 .على حسن تربيتهم، وإعدادهم لغد طاهر مستقيم

فهـو مـن . يدخلونـه قطع ـا يف العقـراء واملسـاكني (ابن السـبيل)والذين ال يدخلون اللقيط يف 
 .مصارف الزكاة بال نزاع

 :تنبيه البد منه
اإلســــالم ينبغــــي أن ننبــــه يف خامتــــة هــــذا البــــاب علــــى أن الزكــــاة إمنــــا هــــي جــــزء مــــن نظــــام 

بــه النــاس ويصــلح احليــاة، ولــن تســتطي  الزكــاة وحــدها حــل  ياملتكامــل، الــذي تــرعه هللا ليهــد

                                                 

 .يف العصل األول من الباب الراب  ،(مستوى الئق للمعيشة)راج  ذلك حتت عنوان ( 1)
 (.2/752)لى احمل( 2)
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يف جمتمــ  يعطــل اإلســالم وتــرائعه يف  -الــيت حتــدثنا عنهــا أو عــن بعضــها  -مشــكالت اجملتمــ  
 .سائر تئون احلياة األخرى، وال يلتزم يف سلوكه أخالق اإلسالم، وآداب اإلسالم

ة تاملة مرتابطـة، ال جيـوز أخـذ بعضـها وإمهـال بعضـها، كمـا ال جيـوز اسـترياد اإلسالم تريع
نظام آخر غري إسالمي، وترقيعه بقط  أو أجزاء من نظام اإلسالم كالزكـاة، فـإن هـذا الرتقيـ  ال 

 .جيدي
أاف اتُ ْؤِمنُ    ونا بِ    ب اْعِض : إن هللا عــــاب علــــى اليهــــود مثــــل هــــذا الصــــني  حــــني خــــاطبهم بقولــــه

 .[95: البقرة] تاْكُفُرونا بِب اْعضٍ اْلِكتااِب وا 
واأاِن اْحُك ْم : مـن تـرك بعـض مـا أنزلـه سـبحانه، فقـال -وكل حاكم بعده  -وحذر رسوله 

ْرُهْم أاْن ي اْفِتنُ وكا عا ْن ب اْع ِض ما ا أانْ  زالا اّللَُّ  ُ واالا ت اتَِّبْع أاْهوااءاُهْم وااْح ذا ن اُهْم ِباا أانْ زالا اّللَّ   ِإلاْي كا ب اي ْ
 .[28: ملائدةا]

 .(1)إن العالج العذ هو األخذ ابإلسالم، كل اإلسالم

                                                 

 .(ترط ال بد منه)فصل  (مشكلة العقر)كتابنا : انظر 1))
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 الباب السابع
 زكاة الفطر

 معناها وحكمها وحكمتها 
 على من ْجب زكاة الفطر وعمن ْجب؟

 مقدار الواجب ومم يكون؟
 ملن ُتصرف زكاة الفطر؟ 
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 زكاة الفطر
 :حيتوى هذا الباب على مخسة فصول

 .طر وبيان حكمها وحكمة مشروعيتهايف معِن زكاة الع :األول
 على من جتب؟ وعمن جتب؟ :الثاين

 .يف مقدار الواجب، ومن أي تيء يكون؟ وحكم دف  القيمة :الثالث
 .وقت الوجوب واإلخراج :الرابع

 ملن تصرف زكاة العطر؟ :اخلامس
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 الفصل األول
 معىن زكاة الفطر وحكمها وحكمتها

 : معىن زكاة الفطر
ــا صــدقة العطــر، : معــِن زكــاة العطــر أي الزكــاة الــيت ســببها العطــر مــن رمضــان، وتســمى أيض 
تطلــق تــرع ا علــى الزكــاة املعروضــة وقــد جــاء ذلــك كثــري ا يف القــرآن  (الصــدقة)وقــد بينــا أن لعظــة 

والسـنة، كمــا تسـمى أيض ــا زكـاة العطــر، كأهنـا مــن العطـرة الــيت هـي اخللقــة، فوجوهبـا عليهــا تزكيــة 
بكســر العــاء، وهــي مولــدة، ال عربيــة وال  (فطــرة)، ويقــال للمخــرج هنــا للــنعس، وتنقيــة لعملهــا

 .(1)بل اصطالحية للعقهاء. معربة

 - (2)وهـي السـنة الـيت فـرض فيهـا صـيام رمضـان -وقد فرضت يف السنة الثانيـة مـن اهلجـرة 
طهــرة للصــائم مــن اللغــو والرفــث، وطعمــة للمســاكني، وإغنــاء هلــم عــن ذل احلاجــة، والســؤال يف 

 .العيديوم 

إذ هـــي ضـــريبة علـــى األتـــخاص،  ؛فهـــذه الزكـــاة ضـــريبة متميـــزة عـــن بقيـــة الزكـــوات األخـــرى
وتلك ضريبة على األمـوال وهلـذا ال يشـرتط هلـا مـا يشـرتط للزكـوات األخـرى مـن ملـك النصـاب 

                                                 

الواق  يف كالم العقهاء وغريهم مولد حى  (العطرة)إن لعظ : قال ابن عابدين يف حاتيته يف النهر عن ترح الوقاية 1))
ت هبذا املعِن، وأما ما يف أي أن العطرة املراد هبا الصدقة غري الغوية؛ ألهنا مل أت. هـا عده بعضهم من حلن العامة

صدقة العطر، واخللقة، فاعرتضه بعض احملققني أبن األول غري صحيح؛ ألن  -ابلكسر  -من أن العطرة  (القاموس)
ما يق  كثري ا فيه من خلط احلقائق الشرعية  (القاموس)ذلك املخرج مل يعلم إال من الشارع، وقد ُعد  من غلط 

العطرة هبذا املعِن قد جاءت يف عبارات الشافعي وغريه، وهي صحيحة من طريق اللغة أن : (املغرب)ابللغوية، ويف 
قال . هي اسم مولد، ولعلها من العطرة اليت هي اخللقة: وإن مل أجدها فيما عندي من األصول، ويف حترير النووي

األصل، جتب زكاة العطرة،  -عطرة وقوهلم ال: معناها زكاة اخللقة، كأهنا زكاة البدن، ويف املصباح: أبو دمحم األهبري
هـ، ومشى عليه ا ...فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه واستغِن به يف االستعمال لعهم املعِن: وهي البدن

ال  -ابلتاء  -أن لعظ العطرة : أهنا تسمى صدقة الرأس وزكاة البدن، واحلاصل: القهستاين، وهلذا نقل عن بعضهم
فهو اصطالح : لقة، وإمنا الكالم يف إطالقه مراد ا به املخرج، فإن أطلق عليه بدون تقديرتك يف لغويته ومعناه اخل

. ترعي مولد، وأما م  تقدير املضاف، فاملراد هبا املعِن اللغوي، ولعل هذا وجه الصحة الذي أراده صاحب املغرب
 .(4/19)رد احملتار : انظر

 (.2/758)املرقاة : انظر( 2)
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كمـا سـنرجح ذلـك، ويسـمي العقهـاء هـذه الزكـاة زكـاة الــرؤوس أو . بشـروطه املبينـة يف مواضـعها
 .بدان، واملراد ابلبدن الشخص ال ما يقابل الروح أو النعسالرقاب أو األ

 :وجوب زكاة الفطر
أن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فـرض زكـاة العطـر  ،روى اجلماعة عـن عبـد هللا بـن عمـر رضـي هللا عنهمـا

مــن رمضــان، صــاع ا مــن متــر، أو صــاع ا مــن تــعري، علــى كــل حــر أو عبــد، ذكــر أو أنثــى، مــن 
 .(1)املسلمني
ألـــزم وأوجـــب فزكـــاة العطـــر : هنـــا( فـــرض)معـــِن : ال مجهـــور العلمـــاء مـــن الســـلف واخللـــفقـــ

، 770:قـــرةســـورة الب] اةا كا   وا الزَّ وآتُ    :فـــرض واجـــب عنـــدهم، لـــدخوهلا يف عمـــوم قولـــه تعـــاىل
 وقد مساها رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكـاة، فهـي داخلـة يف أمـر هللا تعـاىل هبـا، ،[52:، والنور11:والنساء

( فـرض)وهـو غالـب يف اسـتعمال الشـرع هبـذا املعـِن، وممـا يؤكـد أن ( فرض: )ولقوله يف احلديث
علـى  : )إذ قـال يف احلـديث ؛اليت تعيد الوجوب أيض ـا( على)اقرتاهنا حبرف  (أوجب وألزم)مبعِن 

مـر يعيـد ، وظـاهر األ(أمـر رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )كمـا أن الـرواايت الصـحيحة فيهـا(. كل حـر وعبـد
ـــــة وعطـــــاء وابـــــن ســـــريين أبهنـــــا فريضـــــة ،(2)الوجـــــوب كـــــذلك ـــــو العالي كمـــــا يف . وقـــــد صـــــرح أب

 .(3)البخاري

 .وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد
ــا، بنــاء علــى قاعــدهتم يف التعرقــة بــني العــرض  وذهــب احلنعيــة إىل أهنــا واجبــة، وليســت فرض 

ثبــت بــدليل ظــين، ومــن آاثر فــالعرض عنــدهم مــا ثبــت بــدليل قطعــي، والواجــب مــا . والواجــب
: أن جاحد العرض يكعر، أما جاحد الواجـب فـال يكعـر، وهلـذا يسـمون الواجـب: هذه التعرقة

، وهــذا خبــالف العــرض عنــد األئمــة الثالثــة، (العــرض االعتقــادي)يف مقابلــة  (العــرض العملــي)
                                                 

، والنسائي (212)، والرتمذي (7277)، وأبو داود (892)، ومسلم (7502)رواه البخاري  :رواه اجلماعة (1)
 .، عن ابن عمريف الزكاة مجيعهم، (7942)، وابن ماجه (4504)

 (. 2/778)احمللى : ، وانظر(1/59)ترح النووي على مسلم : انظر( 2)
جريج عن عطاء، ووصله ابن أيب تيبة من طريق  وصله عبد الرزاق عن ابن: ذكره معلق ا وقال احلافظ يف العتح( 3)

عاصم األحول عن اآلخرين، وإمنا اقتصر البخاري على ذكر هؤالء لكوهنم صرحوا بعرضيتها وإال فقد نقل ابن 
 .املنذر وغريه اإلمجاع على ذلك
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عني للمـذاهب أن احلنعيـة ليسـوا خمـال: ما ثبت بقطعي وبظين، وهبذا نعلم: فإنه يشمل القسمني
 .(1)الثالثة يف احلكم

 .وإمنا هو اختالف يف االصطالح، وال مشاحة فيه
 .(2)أهنا سنة مؤكدة: ونقل املالكية عن أتهب

يف احلـديث  (فـرض)وهو قول بعض أهل الظاهر، وابن اللبان من الشـافعية، وأتولـوا كلمـة  
 .، وما ذكرانه قبل يرد عليهم(قدر)مبعِن 

لكــــن نقــــل يف عــــرف الشــــرع إىل  (قــــدر)يف اللغــــة  (فــــرض)أصــــل : ابــــن دقيــــق العيــــد: قــــال
 .الوجوب، فاحلمل عليه أوىل

محل اللعظ على احلقيقة الشرعية يف كالم الشارع متعـني مـا مل يقـم صـارف  :قال ابن اهلمام
ــا يف لعــظ البخــاري ومســلم أنــه أمــر بزكــاة : عنــه، واحلقيقــة الشــرعية غــري جمــرد التقــدير، خصوص 

 .(أمر)هو معِن لعظ  (فرض)لعظ العطر، ومعِن 
ويؤيـــد الوجـــوب تســـميتها زكـــاة، فتـــدخل يف عمـــوم الزكـــاة الـــيت أمـــر هللا هبـــا، وتوعـــد مانعيهـــا 

هـذا تـاذ منكـر، بـل : ابلعذاب الشديد ومن هنا حكى النووي قول ابن اللبـان بسـن  يتها مث قـال
 .غلط صريح

نقــل ابــن املنــذر اإلمجــاع علــى إجيــاب زكــاة العطــر كاإلمجــاع، بــل : وقــال إســحاق بــن راهويــه
 .وجوهبا

                                                 

ر جاحده، فهو معِن فإن االفرتاض الذي يثبتونه ليس على وجه يكع: ال خالف يف املعِن: قال احملقق ابن اهلمام (1)
الوجوب الذي نقول به، غايته أن العرض يف اصطالحهم أعم من الواجب يف عرفنا، فأطلقناه على أحد جزأيه، 
وإمنا قال احلنعية ابلوجوب هنا دون العرضية لوجود بعض اخلالف يف وجوهبا، وما ورد من أحاديث فليست قطعية 

 .(2/720)كاة املرقاة على املش: انظر. الثبوت وال الداللة
عن مالك أن زكاة العطر ليست فرض ا وعلق الشيخ تاكر عليه أبن هذا (: 2/779)حكى ابن حزم يف احمللى ( 2)

جتب زكاة العطر على أهل البادية كما جتب على أهل : وهم من ابن حزم أو ممن نقل عنه، فقد قال مالك يف املوطأ
وحكاه ابن رتد يف بداية اجملتهد  .إخل...  فرض زكاة العطر من رمضان على الناسالقرى، وذلك أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .عن بعض املتأخرين من أصحاب مالك ومل يعينه ،(7/428)
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وقــول إســحاق أدق، لوجــود خــالف طعيــف فيهــا، كمــا ذكــران، وألن إبــراهيم بــن عليــة وأاب 
 .إن وجوهبا نسخ بعرض الزكاة: بكر األصم قاال

أنــه ســئل عــن صــدقة : واســتدل هلمــا مبــا رواه أمحــد والنســائي عــن قــيس بــن ســعد بــن عبــادة
ملسو هيلع هللا ىلص بصـــدقة العطـــر، قبـــل أن تنـــزل الزكـــاة، فلمـــا نزلـــت الزكـــاة مل أمـــر رســـول هللا : )العطـــر، فقـــال

كمــــا قــــال   -ويف إســــناد احلــــديث مقــــال، فعيــــه راو جمهــــول  .(1)(أيمــــران ومل ينهنــــا، وحنــــن نععلــــه
 ؛وعلــى تقــدير صــحته ال دليــل فيــه علــى النســخ، الحتمــال االكتعــاء ابألمــر األول، (2)احلــافظ

 .(3)سقوط فرض آخرألن نزول فرض ال يوجب 
 .واألصل يف أوامر هللا ورسوله أن تظل حمكمة ابقية، وال يثبت النسخ مبجرد االحتمال 

هلــذا اســتقر األمــر بــني املســلمني كافــة علــى وجــوب زكــاة العطــر، ومل يعبــأ أحــد بشــذوذ مــن 
 .(4)تذ، ملخالعته لإلمجاع قبله وبعده

  .(5)هنا فعيه خلط كبري (تاخت)وأما ما ذكره املستشرق 

                                                 

 .صـ سبق صخرجيه( 1)
العثمانية ولكن الشيخ أمحد  ، طب (2/790)وتبعه يف هذا السيوطي يف ترح النسائي، والشوكاين يف نيل األوطار ( 2)

إبسنادين، قال ( 5/28)جب من قول ابن حجر ومن تبعه، بعد أن ساق احلديث كما رواه النسائي تاكر تع
 (. 2/778)حاتية احمللى  .إسنادان صحيحان رواهتما ثقات فليس فيه جمهول قط: عنهما

، واحمللى (2/758،720)طب  مصطعي احلليب، واملرقاة  ،(2/770،777)فتح الباري : انظر( 3)
 ، طب (2/790)، ونيل األوطار (1/59)، وترح مسلم له (4/487)والروضة للنووي ، (2/779،778)

 (411-8/412)العثمانية، والعتح الرابين وترحه 
 (.4/785)البحر الزخار : انظر( 4)
: قال. أن العقهاء خيتلعون يف وجوب زكاة العطر(: 70/127)يف دائرة املعارف اإلسالمية  (تاخت)ذكر ( 5)

. ويف هذا خلط كثري .هـا أما عند املالكية فال تعترب إال سنة: لذي ساد أخري ا تعترب زكاة العطر واجبةوحبسب الرأي ا
فقد رأينا أن العقهاء تبه جممعني على وجوب العطرة، حى نقل ابن املنذر اإلمجاع عليه، وإذا تذ اثنان أو ثالثة يف 

. تعترب عندهم إال واجب ا، كما هو املعتمد يف كتب املذهبأما عند املالكية فال . أعصر خمتلعة فال عربة بشذوذهم
، والشرح الكبري وحاتية الدسوقي عليه (7/411)بلغة السالك على الشرح الصغري للدردير : انظر مثال  

فلعل تاخت اغرت بقول ابن أيب زيد يف . أما ما نقل عن أتهب فليس هو املعتمد يف املذهب( 7/502)
 (سنة): م  أنه مل يكتف بقوله. إخل... سنة واجبة فرضها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على الكبري والصغري زكاة العطر: (الرسالة)

 ترح الرسالة لزروق: انظر. املشهور أهنا فرض ابلسنة: ، وهلذا قال الشراح(واجبة فرضها رسول هللا): حى قال
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 :حكمة مشروعيتها
فــرض رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكــاة : )واحلكمــة يف إجيــاب هــذا الزكــاة مــا جــاء عــن ابــن عبــاس، قــال

 .(1)(العطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني
 :فهذه احلكمة مركبة من أمرين

قــد تــاب صــيامهم  يتعلــق ابلصــائمني يف تــهر رمضــان، ومــا عســى أن يكــون: األمــر األول
من لغو القول، ورفث الكـالم، والصـيام الكامـل الـذي يصـوم فيـه اللسـان واجلـوارح، كمـا يصـوم 

فــال يســمح الصــائم للســانه وال ألذنــه وال لعينــه وال ليــده أو رجلــه أن تتلــوث مبــا . الــبطن والعــرج
حبكــم  هنــى هللا ورســوله عنــه مــن قــول أو فعــل، وقلمــا يســلم صــائم مــن مقارفــة تــيء مــن ذلــك،

يتطهـر  (محـام)الضعف البشـري الغالـب، فجـاءت هـذه الزكـاة يف ختـام الشـهر، مبثابـة غسـل أو 
به من أوضار ما تاب نعسه، أو كدر صومه، وجتـرب مـا فيـه مـن قصـور، فـإن احلسـنات يـذهنب 

 .السيئات
كما جعل الشارع السنن الرواتب مـ  الصـلوات اخلمـس جـرباَ ملـا قـد حيـدث فيهـا مـن غعلـة 

: قال وكيـ  بـن اجلـراح. أو إخالل ببعض اآلداب وتبهها بعض األئمة بسجود السهو أو خلل
زكــاة العطــر لشــهر رمضــان، كســجدة الســهو للصــالة، جتــرب نقصــان الصــوم، كمــا جيــرب الســجود 

 .(2)نقصان الصالة

فيتعلــق ابجملتمــ  وإتــاعة احملبــة واملســرة يف مجيــ  أحنائــه وخاصــة املســاكني : وأمــا األمــر الثــاين
 .هل احلاجة فيهوأ

                                                 

ديث، كما ذكران قبل، وإذن ال يكون وجوب زكاة بوجوهبا واستدل عليه ابحل (املوطأ)، ومالك صرح يف (7/127)
 .العطر من الرأي الذي ساد أخري ا كما زعم تاخت، بل مما عرف منذ عهد النبوة

يف ثالثتهم ووافقه الذهيب،  ،وصححه، (7/529) احلاكم، و (7941)، وابن ماجه (7208)رواه أبو داود  (1)
 .عن ابن عباس، (7290)ابن ماجه حسنه األلباين يف صحيح و الزكاة، 

: واللغو". من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات: "وتكملة احلديث
هو يف األصل ما يتصل ابجلماع وما يتعلق به مما جيري بني : الباطل، والرفث: ما ال فائدة فيه، وما ال يعين، وقيل

 (.م قبيحمث استعمل يف كل كال. املرء وزوجه
 (.4/709)هناية احملتاج  2))



 871 

فالعيد يوم فرح وسرور عام، فينبغي تعميم السرور على كل أبنـاء اجملتمـ  املسـلم، ولـن يعـرح 
املسكني ويسر إذا رأى املوسرين والقادرين أيكلون ما لذ وطاب وهو ال جيد قوت يومه يف يوم 

 .عيد املسلمني
اجـــة وذل الســـؤال، فاقتضــت حكمـــة الشــارع أن يعـــرض لــه يف هـــذا اليـــوم مــا يغنيـــه عــن احل

: ويشــــعره أبن اجملتمــــ  مل يهمــــل أمــــره، ومل ينســــه يف أايم ســــروره وهبجتــــه، وهلــــذا ورد يف احلــــديث
 .(1)"أغنوهم يف هذا اليوم"

وإخراجـه ممـا يسـهل  -كمـا سـيأي  -تقليل مقـدار الواجـب : وكان من حكمة الشارع أيض ا
ألمـة يف هـذه املسـامهة الكرميـة، على الناس من غالب قوهتم، حى يشرتك أكرب عدد ممكن مـن ا

 .وهذا اإلسعاف العاجل يف هذه املناسبة املباركة

                                                 

 .ابن عمر عن، (2/715)الزكاة البيهقي يف ، و (4711)زكاة العطر الدارقطين يف رواه  (1)
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 الفصل الثاين
 على من ْجب زكاة الفطر وعمن ْجب؟

 على من ْجب زكاة الفطر؟
أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فــرض زكــاة العطــر مــن ، يف حــديث ابــن عمــر الســابق الــذي رواه اجلماعــة

 .عبد ذكر أو أنثى من املسلمنيرمضان على كل حر أو 
فــرض رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكــاة العطــر، صــاع ا مــن متــر أو صــاع ا مــن : وروى البخــاري عنــه قــال

 .تعري، على العبد واحلر، والذكر واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني
بـري، فقـري أو أنثـى، صـغري أو ك علـى كـل حـر وعبـد، ذكـر أو: وعن أيب هريرة يف زكاة العطر

 .(1)غين
 .وهذا من كالم أيب هريرة، ولكن مثله ال يقال ابلرأي 

علـى الـرؤوس واألتـخاص مـن املسـلمني  وهذه األحاديث تدلنا علـى أن هـذه الزكـاة فريضـة
إن زكـاة العطـر : ال فرق بـني غـين وفقـري، وال بـني حضـري وبـدوي، وقـال الزهـري وربيعـة والليـث

أهـل الباديـة، وظـاهر األحاديـث يـرد علـيهم، فالصـواب مـا عليـه صختص ابحلضر، وال جتب علـى 
  .(2)اجلمهور

وروى ابـــن حـــزم هـــذا القـــول عـــن عطـــاء، ورد عليـــه أبن رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل خيـــص أعرابي ـــا وال 
بدواي  من غريهم، فلم جيز صخصيص أحد من املسلمني
(3). 

                                                 

، والدارقطين يف زكاة العطر له ثقات رجال الشيخني، وهو موقوفرجا: وقال خمرجوه، (1142)محد أرواه  (1)
(4772.) 

 (.2/797)نيل األوطار  2))
 (.2/717)ى احملل( 3)



 873 

 
 هل ْجب على الزوجة والصغري؟

أهنــا جتــب علــى املــرأة ســواء : يشــهد ملــا ذهــب إليــه أبــو حنيعــة( كــر أو أنثــىذ : )وظــاهر قولــه
أكـــان هلـــا زوج أم ال، وأهنـــا جتـــب علـــى الزوجـــة يف نعســـها، ويلزمهـــا إخراجهـــا مـــن ماهلـــا، وهـــو 

 .(1)مذهب الظاهرية
ألهنـا  ؛أن الـزوج يلزمـه إخـراج زكـاة العطـر عـن زوجتـه: وعند األئمة الثالثة والليث وإسحاق

إن أعسـر وكانـت الزوجـة أمـة وجبـت فطرهتـا : ألهنـم قـالوا ؛وفيـه نظـر: قال احلـافظ. نعقةاتبعة لل
على السيد، خبالف النعقة، فافرتقا، واتعقوا على أن املسلم ال خيرج عن زوجته الكافرة، مـ  أن 

أدوا صــدقة : "نعقتهــا تلزمــه، وإمنــا احــتج الشــافعي مبــا رواه مــن طريــق دمحم بــن علــى البــاقر مرســال  
 .(2)"ن متونونممعطر ال

 (3)كمـا قـال ابـن الرتكمـاين  -ومثل هذا ال حيتج به لضععه، وكان يلزم الشـافعي ومـن وافقـه 
 .اإلخراج عن أجريه ورقيقه الكافر، ألنه ميوهنما -

 .(4)إن زكاة العطر عن نعسه وعن كل من يعول: وهكذا قال اإلمامية
علومـة، فـإن كانـت أجرتـه معلومـة فـال خيرجها عن أجريه الذي ليست أجرتـه م: وقال الليث

 . (5)يلزمه إخراجها عنه
  .(6)أما الزيدية فاقتصروا على كل من تلزمه نعقته بقرابة أو زوجية أو رق

                                                 

 .من كتاب الزكاة فيه( 791)، وهو احلديث رقم (8/720)العتح الرابين وترحه ( 1)
 .ترتيب السندي( 212)يف مسنده  رواه الشافعي (2)
 (2/720)اجلوهر النقي م  السنن الكربى  3))
 (.702 - 4/701)فقه اإلمام جععر  4))
 (.2/741)احمللى ( 5)
 (.4/788)البحر  6))
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يــدل علــى وجوهبــا علــى الصــغري يف مالــه إن كــان لــه مــال، وخيرجهــا ( صــغري أو كبــري)وقولــه 
ه جتـب علـى مـن تلزمـه نعقتـه، وإىل هـذا فإن مل يكن له مال، فإن فطرت. الويل منه كزكاة األموال

 .ذهب اجلمهور
وعـن  ،(1)هي على األب مطلق ا، فإن مل يكـن لـه أب فـال تـيء عليـه: وقال دمحم بن احلسن

ألهنـا وجبـت تطهـري ا، والصـيب  ؛ال جتـب إال علـى مـن صـام: سعيد بن املسيب واحلسن البصـري
 .ليس حمتاج ا إىل تطهري، لعدم اإلمث يف حقه

فــرض رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكــاة العطــر طهــرة للصــائم مــن اللغــو : يث ابــن عبــاس قــالبــدليل حــد
 .والرفث

 .(2)وأجيب أبن ذكر التطهري خرج خمرج الغالب

طعمـــــة )كمـــــا أن بعـــــض األحاديـــــث ذكـــــرت حكمـــــة أخـــــرى إلجيـــــاب هـــــذه الزكـــــاة، وأهنـــــا   
 (.أغنوهم يف هذا اليوم: )وكما جاء يف حديث( للمساكني
انـــت هـــذه الزكـــاة تطهـــري ا مـــن جانـــب، فهـــي طعمـــة وإغنـــاء مـــن جانـــب آخـــر، وهـــذه فـــإذا ك

 .حكمة تنطبق على الصغري، كما تنطبق على الكبري
 هل ْجب عن اجلني؟

 .أما اجلنني، فجمهور العقهاء على أن زكاة العطر ال جتب عنه
العجـر مـن إذا أكمـل اجلنـني يف بطـن أمـه مائـة وعشـرين يوم ـا قبـل انصـداع : وقال ابـن حـزم

 .ملا صح يف احلديث أنه ينعخ فيه الروح حينئذ. ليلة العطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة العطر
واحــتج ابــن حــزم أبن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص فــرض صــدقة العطــر علــى الصــغري والكبــري، واجلنــني يقــ  

 .فكل حكم وجب على الصغري فهو واجب عليه( صغري)عليه اسم 
أنــه كــان يعطــى صــدقة العطــر عــن الصــغري والكبــري : ان بــن ععــانوروى ابــن حــزم عــن عثمــ

 .واحلمل
                                                 

 (.2/711)، واحمللى (797 - 2/790)نيل األوطار : ، وانظر715صـ السابق املرج ( 1)
 .املصادر السابقة 2))
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كـــان يعجـــبهم أن يعطـــوا زكـــاة العطـــر عـــن الصـــغري والكبـــري حـــى عـــن : وعـــن أيب قالبـــة قـــال
 .قال ابن حزم، وأبو قالبة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم. احلمل يف بطن أمه

 .؟ قال نعمأنه سئل عن احلمل أيزكي عنه: وعن سليمان بن يسار
 .(1)وال يعرف لعثمان يف هذا خمالف من الصحابة: قال

واحلق أن كل ما ذكره ابن حزم ال دليل فيه على وجوب التزكية عـن احلمـل، ومـن التعسـف 
كمــا أن مــا روى عــن عثمــان وغــريه ال . يف احلــديث تشــمل احلمــل( صــغري)إن كلمــة : أن يقــال

 .ا فهو خري لهيدل على أكثر من االستحباب، ومن تطوع خري  
أن ابـن املنـذر نقـل اإلمجـاع علـى أهنـا ال جتـب عـن اجلنـني، وكـان أمحـد : وقد ذكر الشـوكاين

  .(2)يستحبه وال يوجبه
 هل يشرتط ِلا النصاب؟
،  ( كـل حـر أو عبـد: )وقول ابن عمر يف حديثـه يشـمل الغـين والعقـري الـذي ال ميلـك نصـااب 

وإىل ذلــك ذهـب األئمــة الثالثــة واجلمهــور، ( قــريغـين أو ف: )كمـا صــرح بــه أبـو هريــرة يف حديثــه
عــن قوتــه وقــوت  ومل يشــرتطوا لوجوهبــا إال اإلســالم وأن يكــون مقــدار هــذه الزكــاة الواجبــة فاضــال  

 .عن مسكنه وأاثثه وحوائجه األصلية من تلزمه نعقته يوم العيد وليلته وفاضال  
ني ــا وال فقــري ا، وال جمــال ألن النصــوص أطلقــت ومل صخــص غ ؛وهــذا هــو احلــق: قــال الشــوكاين

ــا لــه، وال ســيما والعلــة الــيت  لالجتهــاد يف تعيــني املقــدار الــذي يعتــرب أن يكــون خمــرج العطــرة مالك 
ا  ترعت هلا العطرة موجودة يف الغين والعقري وهي التطهر من اللغو والرفث، واعتبار كونـه واجـد 

رة إغنـاء العقـراء يف ذلـك اليـوم، فلـو ألن املقصود من ترع العط ؛لقوت يوم وليلة أمر ال بد منه
مل يعتــرب يف حــق املخــرج ذلــك لكــان ممــن أمــران إبغنائــه يف ذلــك اليــوم، ال مــن املــأمورين إبخــراج 

  .(3)العطرة، وإغناء غريه

                                                 

 (.2/714)احمللى ( 1)
 (.2/797)نيل األوطار ( 2)
 (.2/792)نيل األوطار ( 3)
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، بــدليل حــديث : وخــالعهم أبــو حنيعــة وأصــحابه فقــالوا ال جتــب إال علــى مــن ميلــك نصــااب 
  .(1)البخاري
والغــِن عنــدهم ملــك النصــاب، والعقــري ال غــِن  ،(ال عــن ظهــر غــِنال صــدقة إ: )والنســائي 

كمــا اســتدلوا . ألنــه حتــل لــه الصــدقة فــال جتــب عليــه، كمــن ال يقــدر عليهــا ؛لــه، فــال جتــب عليــه
 .ابلقياس على زكاة املال
أبن احلـــديث الـــذي ذكـــروه ال يعيـــد املطلـــوب،  -كمـــا ذكـــر الشـــوكاين   -وأجــاب اآلخـــرون 

، وهـو معـارض أيض ـا حبـديث (خري الصدقة ما كان عن ظهر غِن: )بلعظ (2)فقد رواه أبو داود
ــا -عنــد أيب داود واحلــاكم  -أيب هريــرة  ، وحبــديث أيب (3)"أفضــل الصــدقة جهــد املقــل: "مرفوع 

وفســره يف  .(4)"ســر إىل فقــري، وجهــد مــن مقــل: أفضــل الصــدقة": أمامــة عنــد الطــرباين مرفوع ــا
 .ل املالبقدر ما حيتمل حال قلي (النهاية)

 -اللعــــظ لــــه  -وحبــــديث أيب هريــــرة عنــــد النســــائي وابــــن خزميــــة وابــــن حبــــان يف صــــحيحه 
 ".!ســبق درهــم مائــة ألــف درهــم": أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال -وصــححه علــى تــرط مســلم  -واحلــاكم 

رجــل لــه مــال كثــري، أخــذ مــن عــرض مالــه مائــة ": وكيــف ذاك اي رســول هللا؟ قــال: فقــال رجــل
م فتصــدق هبــا، ورجــل لــيس لــه إال درمهــان فأخــذ أحــدمها فتصــدق بــه، فهــذا تصــدق ألــف درهــ

 .(5)احلديث "بنصف ماله

                                                 

ا البن رواه معلق ا يف كتاب الوصااي من صحيحه وتعليقاته اجملزومة هلا حكم الصحة، كما هو رأي اجلمهور، خالف  ( 1)
 .صـ واحلديث سبق صخرجيه ،حزم

أفضل الصدقة "الزكاة النسائي يف النعقات و البخاري يف كذا اقتصر الشوكاين على أيب داود، واحلديث أخرجه أيض ا   2))
 ".عن ظهر غِن -أو خري الصدقة  -

 .، عن أيب هريرة(7211)إسناده صحيح، وأبو داود : وقال خمرجوه، (9104)أمحد رواه  (3)
وضععه ، (9/471)الطرباين ، و (2012)البزار و ، إسناده ضعيف جدا: وقال خمرجوه، (44499)أمحد رواه  (4)

 .ذرعن أيب  ،(4821)األلباين يف اجلام  الصغري 
احلاكم ، و (1121)ابن حبان ، و (4541)النسائي و ، إسناده قوي: وقال خمرجوه، (9848)أمحد رواه  (5)

 .لزكاةتهم يف اثالث، وصححه، (7/512)
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ألنـه قيـاس مـ   ؛كمـا قـال الشـوكاين  -وأما استدالهلم ابلقياس على زكاة املـال غـري صـحيح 
 .(1)إذ وجوب العطرة متعلق ابألبدان، ووجوب الزكاة األخرى متعلق ابألموال، فافرتقا ؛العارق

ــا : وأمــا قــوهلم الغــِن ملــك النصــاب، والعقــري ال غــِن لــه، فــال جتــب عليــه فقــد رد علــيهم أيض 
علـى كـل مسـلم مبـا يف ذلـك الغـين  (العطـر)بعموم األحاديث الصـحيحة املرويـة يف إجيـاب زكـاة 

عـن ثعلبـة  ،، وما رواه أمحـد وأبـو داود(غين أو فقري: )والعقري، ومبا صرح به أبو هريرة يف حديثه
: أو قال -أدوا صدقة العطر صاع ا من قمح ": أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ،عن أبيه ،أيب صعري بن
أمــا غنــيكم . عــن كــل إنســان صــغري أو كبــري، حــر أو مملــوك، غــين أو فقــري، ذكــر أو أنثــى -بــر 

ع مــن بــر أو صــا ": ويف روايــة أيب داود ".فيزكيــه هللا، وأمــا فقــريكم فــريد هللا عليــه أكثــر ممــا أعطــى
 .(2)"قمح عن كل اثنني

حـــق مـــال ال يزيـــد بـــزايدة املـــال، فـــال يعتـــرب  -كمـــا قـــال ابـــن قدامـــة   -وألن هـــذه الصـــدقة 
وجــوب النصــاب فيهــا كالكعــارة، وال مينــ  أن يؤخــذ منــه ويعطــى، كمــا وجــب عليــه العشــر يف 

 .زرعه وهو بعد حمتاج إىل ما يكعيه وعياله
حممـول علـى صـدقة املـال وهـذه صـدقة خاصـة  ،(3)"ال صدقة إال عن ظهـر غـِن": وحديث

 .عن البدن والنعس
مــن فــرض هــذه الزكــاة  -وراء اهلــدف املــايل  -أن للشــارع هــدف ا أخالقي ــا تربــواي  : والــذي أراه

ذلــك هــو تــدريب املســلم علــى اإلنعــاق يف الضــراء كمــا ينعــق يف . علــى كــل مســلم غــين أو فقــري
يف اليســر، ومــن صــعات املتقــني الــيت ذكرهــا القــرآن أهنــم  الســراء، والبــذل يف العســر، كمــا يبــذل

 ِيُ ْنِفُق   ونا ِف السَّ   رَّاِء واالضَّ   رَّاء [712: آل عمـــران] وإن كـــان فقـــري  -، وهبـــذا يـــتعلم املســـلم
أن تكــون يــده هــي العليـا، وأن يــذوق لــذة اإلعطــاء واإلفضــال علــى غــريه،  -املـال، رقيــق احلــال 

، وهلـذا أرجـح مـذهب اجلمهـور الـذين مل يشـرتطوا لوجـوب هـذه ولو كان ذلـك يوم ـا يف كـل عـام
 .الزكاة ملك النصاب

                                                 

 (.792 - 2/795)نيل األوطار : انظر( 1)
 (.1/12)املغين : انظر( 2)
 .صـ صخرجيه بقس( 3)
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كما أرجح رأي أيب حنيعة وغريه ممن أوجبها على الزوجة يف ماهلا، ملـا فيـه مـن إتـعار املـرأة 
. املسلمة هبذا الواجب السنوي، وتعويدها البذل من ماهلا اخلاص، ال جمرد االعتماد على الزوج

 .زوج فأخرج عنها جازفإذا تطوع ال
 :شروط وجوب الفطرة على الفقري

عــن قوتــه  وتــرط اجلمهــور إلجيــاب هــذه الزكــاة علــى العقــري أن يكــون عنــده مقــدارها فاضــال  
عـــن مســـكنه ومتاعـــه وحاجاتـــه  وقـــوت مـــن تلزمـــه نعقتـــه ليلـــة العيـــد ويومـــه، وأن يكـــون فاضـــال  

أجرهـا لنعقتـه، أو ثيـاب بذلـة لـه أو ملـن فمن كان له دار حيتاج إليهـا لسـكناها أو إىل . األصلية
تلزمـه مؤنتــه، أو هبــائم حيتـاج إىل ركوهبــا واالنتعــاع هبــا يف حوائجـه األصــلية، أو ســائمة حيتــاج إىل 

 ؛فــال فطــرة عليــه -منائهــا كــذلك، أو بضــاعة خيتــل رحبهــا الــذي حيتــاج إليــه إبخــراج العطــرة منهــا 
ه بيعـه كمؤنـة نعسـه، ومـن لـه كتـب حيتـاج إليهـا ألن هذا ممـا يتعلـق بـه حاجتـه األصـلية فلـم يلزمـ

للـبس، أو لكـراء حتتـاج إليـه، مل  يللنظر فيها واحلعظ منها ال يلزمه بيعها، واملرأة إذا كان هلا حلـ
يلزمهـــا بيعـــه يف العطـــرة، ومـــا فضـــل مـــن ذلـــك عـــن حوائجـــه األصـــلية، وأمكـــن بيعـــه وصـــرفه يف 

فأتـــبه مـــا لـــو ملـــك مـــن . ري ضـــرر أصـــلىألنـــه أمكـــن أداؤهـــا مـــن غـــ ؛العطـــرة وجبـــت العطـــرة بـــه
  .(1)عن حاجته الطعام ما يؤديه فاضال  

 :الدين املؤجل ال مينع زكاة الفطر
إال  ؛ومن كان يف يده ما خيرجه عن صدقة العطر، وعليـه ديـن مثلـه، لزمـه أن خيـرج الصـدقة

 .أن يكون مطالب ا ابلدين، فعليه قضاء الدين وال زكاة عليه
بـدليل  ؛ألهنـا آكـد وجـواب   ؛(كمـا مينـ  زكـاة املـال)ا مل مينـ  الـدين العطـرة إمنـ: قال ابن قدامة

وجوهبا على العقري، ومشوهلا لكل مسلم قدر على إخراجها ووجوب حتملها عمن وجبـت نعقتـه 
على غريه، وال تتعلق بقدر من املال، فجرت جمرى النعقة، ألن زكاة املال جتب ابمللك، والـدين 

والــدين ال يــؤثر فيــه، ( يعــين علــى الشــخص)فيهــا، وهــذه جتــب علــى البــدن يــؤثر يف امللــك فــأثر 
لوجـــوب أدائـــه عنـــد املطالبــة وأتكـــده بكونـــه حـــق آدمـــي  ؛وتســقط العطـــرة عنـــد املطالبـــة ابلــدين

                                                 

 (.100-4/488)، والروضة (1/12)املغين : انظر 1))



 879 

معـــني ال يســـقط ابإلعســـار، وكونـــه أســـبق ســـبب ا وأقـــدم وجـــواب  أيمث بتـــأخريه، فإنـــه يســـقط غـــري 
  .(1) املطالبة إمنا هو يف إلزام األداء وحترمي التأخريألن أتثري ؛العطرة، وإن مل يطالب به

                                                 

 .املرج  السابق 1))
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 الفصل الثالث
 مقدار الواجب ومم يكون؟

 :طعام كل من صاع الواجب ِبن القائلي مذهب
فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكاة العطـر مـن رمضـان صـاع ا مـن متـر، أو صـاع ا : )عن ابن عمر قال

 (.عةرواه اجلما)احلديث (... من تعري
صاع ا  -إذ كان فينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  -كنا خنرج زكاة العطر : )وعن أيب سعيد اخلدري قال

من طعام، أو صاع ا من متر، أو صاع ا من تعري، أو صاع ا من زبيب، أو صاع ا مـن أقـط، فلـم 
ام يعـدل صـاع ا إين ألرى مدين من مسـراء الشـ: فقال. نزل كذلك حى قدم علينا معاوية املدينة

فــال أزال أخرجــه كمــا  : )قــال أبــو ســعيد: وزاد غــري البخــاري ،(1)(مــن متــر، فأخــذ النــاس بــذلك
 (.كنت أخرجه

 .دل هذان احلديثان وغريمها على أن الواجب يف زكاة العطر صاع عن كل نعس
ألنــه يشــب  أهــل بيــت، فعيــه غنيــة معتــد هبــا للعقــري، وال  ؛وإمنــا قــدر ابلصــاع: قــال الــدهلوي

  .(2)يتضرر اإلنسان إبنعاق هذا القدر غالب ا
ـــا عنـــد األئمـــة  والصـــاع يف غـــري القمـــح والزبيـــب واجـــب ابإلمجـــاع، ويف غريمهـــا واجـــب أيض 
الثالثة، وهـو قـول أيب سـعيد اخلـدري وأيب العاليـة وأيب الشـعثاء واحلسـن البصـري وجـابر بـن زيـد 

  .(3)ذكر الشوكاينوإسحاق، واهلادي والقاسم والناصر واملؤيد ابهلل، كما 
 :مذهب القائلي بنصف الصاع من القمح

، وهـو (1)جيزئ نصف صـاع مـن قمـح، واختلـف عنـه يف الزبيـب: وقال أبو حنيعة وأصحابه
وصــح عــن عمــر بــن : وقــال ابــن حــزم (2)مــذهب زيــد بــن علــي واإلمــام حيــىي كمــا قــال الشــوكاين

                                                 

 .يف الزكاةكالمها ،  (7272)أبو داود و ، (895)مسلم رواه  (1)
 (.4/508)احلجة البالغة ( 2)
اختلعت الرواية عن علي وابن عباس والشعيب، فروي صاع : ، وفيه(1/51)، واملغين (2/791)نيل األوطار ( 3)

، وأبو سعيد روى عنه ابن حزم ما خيالف املعروف عنه من وجوب الصاع، وهو عجيب (أ هـ)وروي نصف صاع 
 (.2/710)احمللى 
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بري وأيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن بـن عبد العزيز وطاوس وجماهد وسعيد بـن املسـيب وعـروة بـن الـز 
كمـا أورد ابـن حـزم عـدة . عوف وسعيد بـن جبـري، وهـو قـول األوزاعـي والليـث وسـعيان الثـوري

مــنهم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وعائشــة : رواايت عــن مجاعــة مــن الصــحابة قــالوا بــذلك
س، وابــن الــزبري، وأمســاء بنــت أيب بكــر وأبــو هريــرة، وجــابر بــن عبــد هللا، وابــن مســعود، وابــن عبــا

وهــــو عــــنهم كلهــــم صــــحيح إال عــــن أيب بكــــر وابــــن عبــــاس وابــــن : قــــال. وأبــــو ســــعيد اخلــــدري
  .(3)مسعود

 :حجة القائلي بوجوب الصاع
صاع ا من طعام، أو صـاع ا مـن متـر، أو صـاع ا : "وحجة اجلمهور حديث أيب سعيد يف قوله

 ".من تعري، أو صاع ا من زبيب، أو صاع ا من أقط
 :والداللة فيه من وجهني: ويقال النو 
أن الطعــام يف عــرف أهــل احلجــاز اســم للحنطــة خاصــة، ال ســيما وقــد قرنــه ببــاقي : أحــدمها
 .املذكورات

أنــه ذكــر أتــياء قيمتهــا خمتلعــة، وأوجــب يف كــل نــوع منهــا صــاع ا فــدل علــى أن : واثنيهمــا
إال حـديث معاويـة، وليس للقائلني بنصـف صـاع حجـة : قال (4)املعترب صاع وال نظر إىل قيمته

  (5)وأحاديث ضعيعة ضععها أهل احلديث، وضععها بني
واجلمهــور جييبــون عــن حــديث معاويــة أبنــه قــول صــحايب، وقــد خالعــه أبــو ســعيد وغــريه ممــن 
هــو أطــول منــه صــحبة، وأعلــم أبحــوال النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وإذا اختلــف الصــحابة مل يكــن قــول بعضــهم 

وجــدان ظــاهر األحاديــث والقيــاس : قــالوا. الرجــوع إىل دليــل آخــر فــال بــد مــن. أبوىل مــن بعــض

                                                 

ة، ورجحها ابن اهلمام يف فتح القدير أما الصاحبان فجعاله كالتمر، وهو رواية عن اإلمام، وصححها بعض احلنعي( 1)
 (4/91)من جهة الدليل، وذكر يف الدر املختار عن مجاعة أن عليه العتوى الدر وحاتيته 

 .نيل األوطار، املرج  السابق 2))
 (.221 - 4/222)نصب الراية م  بغية األملعي : ، وانظر(717 - 2/749)احمللى ( 3)
 (.1/20)ترح النووي على صحيح مسلم ( 4)
 .املرج  السابق( 5)
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ــا علــى اتــرتاط الصــاع مــن احلنطــة كغريهــا، فوجــب اعتمــاده، وقــد صــرح معاويــة أبنــه رأي  متعق 
مــ  كثــرهتم يف تلــك  -رآه، ال أنــه مسعــه مــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ولــو كــان عنــد أحــد مــن حاضــري جملســه 

عاويـــة للســـنة عـــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص لـــذكره، كمـــا جـــرى هلـــم يف غـــري هـــذه علـــم يف موافقـــة م -اللحظـــة 
  .(1)القصة

والرأي واالجتهاد مشروع، كما دل عليه صني  معاوية ومن وافقه من الصـحابة، ولكنـه مـ  
 .(2)وجود النص فاسد االعتبار

 :أدلة أيب حنيفة ِف إجزاء نصف الصاع
 :مبا أييواستدل ملذهب أيب حنيعة ومن وافقه 

ما أخرجه أبو داود من حديث عبد هللا بن ثعلبـة أو ثعلبـة بـن عبـد هللا بـن أيب صـعري  :أوال  
  .(3)"صدقة العطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنني": قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بلعظ

 واملـدان نصـف .صـدقة العطـر مـدان مـن القمـح: وما أخرجه احلاكم عن ابـن عبـاس مرفوع ـا
صـــاع كمـــا علمنـــا، وأخـــرج حنـــوه الرتمـــذي مـــن حـــديث عمـــرو بـــن تـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده 

فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه الصـدقة : بلعظ مرفوع ا، وأخرج أبو داود والنسائي عن احلسن مرسال  
إىل غــري ذلــك مــن األحاديــث الــيت  ،(4) صــاع ا مــن متــر أو مــن تــعري، أو نصــف صــاع مــن قمــح

نهض مبجموعهـــا لتخصـــيص أحاديـــث الصـــاع، كمـــا قـــال الشـــوكاين، علـــى التســـليم ميكـــن أن تـــ
 .(5)بدخول الرب حتت لعظ الطعام الذي صحت به الرواايت

                                                 

 .24، 27صـ املرج  نعسه( 1)
 .طب  السلعية ،(1/112)فتح الباري ( 2)
، كالمها يف (4705)والدارقطين ، (7278)، وأبو داود إسناده ضعيف: وقال خمرجوه، (41222)أمحد رواه  (3)

  .لغريه صحيح: (7092) يف صحيح الرتغيب األلباينوقال الزكاة، 
 كالمها،  (4509)، والنسائي (7244)إسناده ضعيف النقطاعه، وأبو داود : وقال خمرجوه، (1487)أمحد رواه  (4)

 .ابن عباس عن، (499)ضعيف أيب داود  يف األلباينوضععه  ،الزكاةيف 
 (.2/794)نيل األوطار  5))
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فقـد  ؛ما صح عن عدد كبري مـن الصـحابة أهنـم رأوا إخـراج نصـف صـاع مـن القمـح :واثنيا
يــروى ذلــك ، و (نصــف صــاع مــن بــر: )أخــرج ســعيان الثــوري يف جامعــه عــن علــي موقوف ــا بلعــظ

  .(1)عن اخللعاء األربعة وغريهم
ال نعلـم يف القمـح خـرب ا اثبت ـا عـن : فقد قـال اعتمد ابن املنذر،وعلى أقوال هؤالء الصحابة 

 .(2)النيب ملسو هيلع هللا ىلص يعتمد عليه

                                                 

ن أيب تيبة يف ، واب(1/175)صالة العيدين الرزاق يف ، وحديث علي رواه عبد (2/791)نيل األوطار : انظر (1)
 (.2/727)الزكاة البيهقي يف ، و (4/728)زكاة العطر الدارقطين يف ، و (4/181)الزكاة 

من مجلة أحاديث يف صاع الرب صححها كلها وأقر ( 277 - 7/270)قد يعكر على هذا ما أخرجه احلاكم ( 2)
ذكر الرب فيه ليس مبحعوظ : هقيأحدمها من طريق سعيد اجلمحي عن ابن عمر، ولكن قال البي: الذهيب اثنني منها

فال حجة فيه، واحلديث الثاين أخرجه م  احلاكم أيض ا ابن خزمية يف صحيحه من طريق ابن إسحاق ( 2/722)
وذكروا عنده صدقة : قال أبو سعيد: عن عبد هللا بن عبد هللا بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد هللا قال

صاع متر أو صاع حنطة أو صاع تعري أو صاع : يف عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال أخرج إال ما كنت أخرج: رمضان فقال
ولكن قال  .ال، تلك قيمة معاوية؛ ال أقبلها وال أعمل هبا: أو مدين من قمح؟ فقال: أقط، فقال له رجل من القوم

دال على  ،إخل (...فقال رجل): ذكر احلنطة يف خرب أيب سعيد غري حمعوظ، وال أدرى ممن الوهم، وقوله: ابن خزمية
أن ذكر احلنطة يف أول القصة خطأ؛ إذ لو كان أبو سعيد أخرب أهنم كانوا خيرجون منها يف عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

إن ذكر : ، وقد أتار أبو داود إىل رواية ابن إسحاق هذه وقال(أو مدين من قمح): صاع ا، ملا كان الرجل يقول له
من ( 2/710)، وهذا احلديث ذكره ابن حزم يف احمللى (4/111)انتهى من فتح الباري . غري حمعوظاحلنطة فيه 

طريق ابن إسحاق أيض ا، وليس فيه ذكر صاع الرب، واستدل به على أن أاب سعيد مين  من الرب مجلة، ولكن العالمة 
وهي اليت ذكرانها ( 7/277)ستدرك ، ورواية احلاكم يف امل(444ص)الشيخ أمحد تاكر تعقبه برواية الدارقطين 

وهذا مما خيتلف فيه الرواة، فيذكر بعضهم نوع ا ويذكر اآلخر غريه، : قال (أو صاع ا من حنطة)هنا، وفيها زايدة 
، وكأن الشيخ رمحه هللا مل يكن قد اطل  على قول ابن خزمية وأيب داود يف (أ هـ)وكل صحيح، وزايدة الثقة حجة 

له صاحب العتح، وزايدة الثقة مقبولة إذا مل خيالف من هو أوثق منه، أو مل يكن يف الكالم ما هذه الزايدة، كما نق
على أن ابن إسحاق الذي جاءت الرواية من طريقه معروف عند النقاد . يدل على ومهه، وسنذكر بعضها قريب ا

ه يتبني ما يف تصحيح احلاكم ابلتدليس إذا مل يصرح ابلتحديث، وهو هنا قد عنعن، كما يف املستدرك، وهبذا كل
والنتيجة أن ما جزم به اإلمام ابن املنذر من عدم ثبوت خرب يعتمد عليه يف . للحديث وإقرار الذهيب له من التساهل

قد وردت (: 2/710)القمح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص صحيح وليس فيه مطعن معترب، وكذلك قال احلافظ البيهقي يف سننه 
 ملسو هيلع هللا ىلص يف صاع من بر، ووردت أخبار يف نصف صاع، وال يصح تيء من ذلك، قد بينت علة كل أخبار عن النيب

واحد منها يف اخلالفيات، وروينا يف حديث أيب سعيد اخلدري ويف احلديث الثابت عن ابن عمر تعديل مدين من 
 (.أ هـ) بصاع من تعري، وق  بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص -وهو نصف صاع  -بر 
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فلمــا كثــر يف زمــن الصــحابة رأوا . ومل يكــن الــرب ابملدينــة ذلــك الوقــت إال الشــيء اليســري منــه
اع منه يقـوم مقـام صـاع مـن الشـعري، وهـم األئمـة، فغـري جـائز أن يعـدل عـن قـوهلم أن نصف ص

مث روى ابــن املنــذر عــن عثمــان وعلــي وأيب هريــرة وجــابر وابــن عبــاس وابــن . إال إىل قــول مــثلهم
أهنم رأوا أن يف -أبسانيد صحيحة كما قال احلافظ ابن حجر -الزبري وأمه أمساء بنت أيب بكر 

 .ع من قمح، وهذا مصري منه إىل اختيار ما ذهب إليه احلنعيةزكاة العطر نصف صا 
لكن حديث أيب سعيد دال على أنه مل يوافق على ذلك، وكـذلك ابـن عمـر، فـال إمجـاع يف 

  .(1)املسألة، خالف ا للطحاوي
وأمــا حــديث أيب ســعيد، فلــيس فيــه دليــل علــى الوجــوب، بــل هــو حكايــة عــن : قــال احلنعيــة

أمـا  (2)فيكـون الواجـب نصـف صـاع ومـا زاد يكـون تطوع ـا. ، وبـه نقـولفعله، فيدل على اجلواز
ظـــن بعـــض : قـــال ابـــن املنـــذر. تعســـري الطعـــام يف حـــديث أيب ســـعيد ابحلنطـــة فهـــو غـــري مســـلم

صـاع مـن حنطـة، : حجـة ملـن قـال( صاع ا مـن طعـام: )أن قوله يف حديث أيب سعيد: أصحابنا
فسـره، مث أورد مـن طريـق حعـص بـن ميسـرة  ذلك أن أاب سعيد أمجـل الطعـام مث ؛وهذا غلط منه

كنــا خنــرج يف عهــد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يــوم العطــر صــاع ا مــن : )أن أاب ســعيد قــال: عنــد البخــاري وغــريه
، وهـي ظـاهرة فيمـا قـال، (وكـان طعامنـا الشـعري والزبيـب واألقـط والتمـر: )قال أبو سعيد( طعام

  .(3)(وال خنرج غريه): وأخرج الطحاوي حنوه من طريق أخرى، وفيه
مل تكن الصدقة علـى عهـد رسـول هللا : عن ابن عمر قال ،بل أخرج ابن خزمية يف صحيحه

مــن وجــه آخــر عــن أيب  وملســلم يف الزكــاة .(4)ملسو هيلع هللا ىلص إال التمــر والزبيــب والشــعري، ومل تكــن احلنطــة
مــن أقــط، أو صــاع ا مــن صــاع ا مــن متــر، أو صــاع ا : كنــا خنــرج مــن ثالثــة أصــناف: قــال. ســعيد
قـــال . وكأنـــه ســـكت عـــن الزبيـــب يف هـــذه الروايـــة لقلتـــه ابلنســـبة إىل الثالثـــة املـــذكورة .(5)تـــعري

                                                 

 (. 717-2/749)طب  السلعية، واحمللى  ،(1/112)فتح الباري : انظر 1))
 .(4/279)، ونصب الراية (4/14)بدائ  الصنائ  ( 2)
 .، وفتح الباري أيض ا(781-2/784)نيل األوطار : انظر 3))
 نصب الراية ه الزيلعي يفوصحح، (7218)والطرباين يف األوسط  ،(4202)الزكاة خزمية يف رواه ابن  (4)

 .عن ابن عمر ،(4/279)
 (.77814)وأمحد ، (895)رواه مسلم يف الزكاة (5)  
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وهـــذه الطـــرق كلهـــا تـــدل علـــى أن املـــراد ابلطعـــام يف حـــديث أيب ســـعيد غـــري احلنطـــة، : احلـــافظ
وقــد  وهــى قــوت غالــب هلــم، ؛فيحتمــل أن تكــون الــذرة، فإنــه املعــروف عنــد أهــل احلجــاز اآلن

صــاع ا مــن متــر، صــاع ا : مــن طريــق ابــن عجــالن عــن عيـاض يف حــديث أيب ســعيد اجلـوزقيروى 
  .(1)من سلت أو ذرة

 :تعقيب وترجيح
والذي يبدو من جممـوع الـرواايت أن القمـح مل يكـن مـن أطعمـتهم الشـائعة علـى عهـد النـيب 

كمـــا فــــرض يف غــــريه مــــن الشـــعري والتمــــر، ومــــن الزبيــــب ملسو هيلع هللا ىلص ومل يعـــرض النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص صــــاع ا منــــه،  
أمــر رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بزكــاة : )واألقــط، ويؤكــد ذلــك مــا رواه الشــيخان عــن عبــد هللا بــن عمــر قــال

، ويف رواية (فجعل الناس عدله مدين من حنطة: صاع ا من متر أو صاع ا من تعري قال: العطر
 .(2)(ن برفعدل الناس به نصف صاع م: )أخرى

واملعـروف أن عمـر بـن اخلطـاب جعـل نصـف صـاع مـن بـر مكـان صـاع مـن : قال ابن القيم
 .(3)ذكره أبو داود. هذه األتياء

أن معاويــة هــو الــذي قــوم ذلــك، وفيــه عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص آاثر مرســلة مســندة : ويف الصــحيحني
 وغـريه، وحـديث احلسـن البصـري وذكر ابن القـيم حـديث ابـن أيب ُصـَعري (4)يقوي بعضها بعض ا

أخرجــوا صــدقة صــومكم، : خطــب ابــن عبــاس يف آخــر رمضــان علــى منــرب البصــرة فقــال: قــال
فـإهنم ال  ؛من ههنا من أهل املدينة؟ قوموا إىل إخـوانكم فعلمـوهم: فقال! فكأن الناس مل يعلموا

تـــعري، أو نصـــف صـــاع مـــن  فـــرض رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هـــذه الصـــدقة صـــاع ا مـــن متـــر، أو. يعلمـــون
                                                 

 .السلعية ، طب (1/114)فتح الباري : انظر 1))
 .عن ابن عمريف الزكاة،  كالمها،  (892)، ومسلم (7577)رواه البخاري : متعق عليه (2)
اوية ومن تبعه، وقد وق  ذلك صرحي ا يف حديث أيوب عن إىل مع ،(الناس): أتار ابن عمر بقوله: وقال ابن حجر( 3)

فلما كان معاوية عدل الناس نصف : قال ابن عمر: انف ، أخرجه احلميدي يف مسنده عن سعيان بن عيينة وفيه
وهكذا أخرجه ابن خزمية يف صحيحه، من وجه آخر عن سعيان وهو املعتمد، وهو موافق  .صاع بر بصاع من تعري

 .وهو أصرح منهلقول أيب سعيد 
حكم على الراوي فيها  (التمييز)وأما رواية أيب داود اليت أتار إليها ابن القيم، فقد ذكر احلافظ أن مسلم ا يف كتاب 

 .السلعية ، طب (1/114): فتح الباري: انظر. ابلوهم، وأوضح الرد عليه
 (.172-7/171)زاد املعاد ( 4)
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قمـــح، علـــى كـــل حـــر أو مملـــوك، ذكـــر أو أنثـــى، صـــغري أو كبـــري، فلمـــا قـــدم علـــي ورأى رخـــص 
 -؟ رواه أبـــو داود (قـــد أوســـ  هللا علـــيكم، فلـــو جعلتمـــوه صـــاع ا مـــن كـــل تـــيء: )الســـعر، قـــال
  .(1)والنسائي -وهذا لعظه 
 .(2)(ه صاع ا من بر وغريهاجعلو  ؛أما إذا أوس  هللا عليكم فأوسعوا: )فقال علي: وعنده

هـو قيـاس : قال ابن القيم وكان تيخنا رمحـه هللا يعـين ابـن تيميـة يقـوي هـذا املـذهب ويقـول
  .(3)أن الواجب فيها من الرب نصف الواجب من غريه: قول أمحد يف الكعارات

أن األحاديـث الـواردة بنصـف الصـاع مـن القمـح ليسـت مـن : ويتبني لنـا مـن كـل مـا ذكـرانه
حبيث ترد مجلة، وخاصة إذا صح حديث احلسـن عـن ابـن عبـاس، ولكنهـا ليسـت مـن  الضعف

الصـــحة والشـــهرة بـــني الصـــحابة حبيـــث جيـــزم بثبوهتـــا كثبـــوت الصـــاع مـــن التمـــر والشـــعري واألقـــط 
 .والزبيب

                                                 

يف : فعلى هذا. باس، وكذلك قال أمحد وابن املديين وغريمها من األئمةاحلسن مل يسم  من ابن ع: قال النسائي (1)
احلديث انقطاع، وإمنا قالوا ذلك، ألن ابن عباس كان ابلبصرة يف عهد علي، واحلسن يف عهدي عثمان وعلي كان 

نه كان فإن احلسن عاصر ابن عباس يقين ا، وكو : كل هذا وهم: ابملدينة، وعقب على ذلك الشيخ أمحد تاكر فقال
ابملدينة أايم أن كان ابن عباس والي ا على البصرة، ال مين  مساعه منه قبل ذلك أو بعده، كما هو معروف عن 

 ،(1742)إبسناد صحيح أمحد ما رواه : مث الذي يقط  بسماعه منه ولقائه إايه. احملدثني من االكتعاء ابملعاصرة
: ام احلسن، ومل يقم ابن عباس، فقال احلسن البن عباسأن جنازة مرت ابحلسن وابن عباس، فق: عن ابن سريين

خمتصر املنذري م  معامل : انظر. هـا وليس بعد هذا بيان يف اللقاء والسماع .قام وقعد: قام هلا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال
بصرة، يف وقت  ولكن املعاصرة وحدها ال تكعي لسماع خطبة قيلت على منرب ال: أقول( 4/444)السنن وحواتيه 

إمنا تكعي املعاصرة يف األحاديث اليت مل . فال بد أنه نقلها بواسطة من مس . كان فيه احلسن يقين ا يف غري البصرة
إن مثل هذه اخلطبة ال بد أن تكون معروفة لدى أهل البصرة، وليس من : توقت مبكان وزمان خاص، إال أن يقال

طاوس عامل أبمر معاذ وإن مل يلقه ولكن : ا قالوا يف طاوس عن معاذالالزم أن يسمعها احلسن من ابن عباس، كم
 - 2/721)السنن الكربى واجلوهر النقي : ، وانظر(صاع من طعام): قد روي عن ابن عباس يف هذه اخلطبة

 (.278 - 4/279)ونصب الراية  ،(728
وضععه األلباين يف ضعيف أيب داود  ،كالمها يف الزكاة  ،(4102)والنسائي يف الكربى ، (7244)رواه أبو داود  (2)

(499). 
 (.7/172)زاد املعاد  3))
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ولو صـحت هـذه مـا خعيـت علـى مثـل ابـن عمـر وأيب سـعيد ومعاويـة ومـن مسـ  كالمـه مـن 
 .الصحابة وتالمذهتم

لصــاع التمــر، فهــو مــن ابب  ويــة ظــاهر يف أنــه جعــل نصــف صــاع القمــح عــدال  وصــني  معا
وكــذلك  ،(1)تلــك قيمــة معاويــة ال أقبلهــا وال أعمــل هبــا: املعادلــة والقيمــة، ولــذا قــال أبــو ســعيد

رأوا أن نصـف صـاع منـه يقـوم مقـام صـاع مـن : فعل غريه من الصحابة ملا كثر القمـح يف زمـنهم
 .الشعري، كما قال ابن املنذر

التمر )أن الصاع اثبت ابلنص يف األطعمة األربعة : فالذي يطمئن إليه القلب من الرواايت
كمـا مل تصـل أحاديـث . ومل يثبت عنه صاع من قمـح، علـى التحقيـق( والشعري والزبيب واألقط

كمعاويـة   -نصف الصاع منه إىل درجة الصحة، وأما من جعل املقدار نصف صاع من القمح 
صحابة مهنع هللا يضر بدل صاع من تعري أو متر، فقد فعل ذلـك ابالجتهـاد، بنـاء علـى ومن وافقه من ال

لكــن يلــزم علــى قــوهلم أن . أن قــيم مــا عــدا القمــح متســاوية، وكــان القمــح إذ ذاك غــاىل الــثمن
تعترب القيمة يف كل زمان ويف كل بلد، فيختلف احلال وال ينضبط، ورمبـا لـزم يف بعـض األحيـان 

  .(2)من قمح( صاع مج )إخراج آص  
أن قيمة القمح عنـدهم أدىن بكثـري : ويف زايرة يل إىل ابكستان ذكر يل بعض العلماء هناك

ا من قيمة التمر، فكيف يكون الواجب فيه نصف الواجب يف التمر؟ وكـذلك الزبيـب فهـو  جد 
 !اآلن يف معظم البلدان أغلى من القمح ومن التمر أيض ا

 .ت إال اعتبار الصاع هو األساسوال خيلصنا من هذه اإلتكاال
ومما يدل على أن الصحابة مهنع هللا يضر حلظوا ما قلناه من اعتبار القيمة ما ذكرانه عن اإلمام علـي 

فـدل علـى أنـه  . اجعلوه صاع ا من بـر وغـريه: حني رأى رخص األسعار ابلبصرة، حيث قال هلم
  .(3)كان ينظر إىل القيمة يف ذلك كما قال احلافظ

                                                 

، ثالثتهم (4082)والدارقطين  ،حسنإسناده : قال األرانؤوط، و (1102)بن حبان او ، (4278)ابن خزمية ارواه  (1)
 .عن أيب سعيد يف الزكاة،

 . طب  السلعية ،(1/112)فتح الباري  (2)
 .بقاملرج  السا -فتح الباري ( 3)
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هــذا، ينبغــي أن يكــون األصــل هــو الصــاع مــن غالــب قــوت البلــد أو الشــخص، كمــا فعلــى 
جـــاز إخـــراج نصـــف صـــاع منـــه إذا كانـــت قيمتـــه . ســـيأي، وإذا أريـــد إخـــراج القمـــح وكـــان غالي ـــا
بنــــاء علــــى اجتهــــاد الصــــحابة يف إخــــراج القمــــح . تســــاوى صــــاع ا مــــن القــــوت الغالــــب الســــائد

 .ابلقيمة
ـا مـن اخلـالف واتباع ـا للـنص الثابـت بيقـني، وإخراج الصاع أحوط يف األحوا ل كلها، خروج 

كمـا قـال علـي رضـي . الذي خيرج املسلم مما يريبه إىل ما ال يريبه، ومن أوسـ  هللا عليـه فليوسـ 
 .هللا عنه

 هل ْجوز الزَيدة على الصاع؟
أنـه ينـدب للمزكـي أال يزيـد علـى الصـاع، ): من الغريب أىن وجدت يف بعض كتب املالكيـة

ـــه بـــل ـــزايدة علي ـــد مـــن الشـــارع، فـــالزايدة عليـــه بدعـــة مكروهـــة، كـــالزايدة يف  ؛تكـــره ال ألنـــه حتدي
والـذي أراه أن  (1)(التسبيح على ثالث وثالثني، وهـذا إذا حتققـت الـزايدة، وأمـا مـ  الشـك فـال

فإن الزكـاة ليسـت مـن الشـئون التعبديـة احملـض كالصـالة ومـا  ؛هذا التنظري أو التشبيه غري مسلم
فــالزايدة فيهــا علــى الواجــب ال حــرج فيــه، بــل هــو أمــر حســن،  . ق هبــا مــن الــذكر والتســبيحيتعلــ

ي ْ   ر  : كمـــا قـــال القـــرآن الكـــرمي ي ْ   ر ا ف اُه   وا خا وذلـــك يف فديـــة  ،[792: البقـــرة] فاما   ْن تاطا   وَّعا خا
 .الصيام وهي طعام مسكني

يف مالــه بنــت وجبــت عليــه  وقــد روى اإلمــام أمحــد وأبــو داود عــن أيب بــن كعــب، أن رجــال  
ألهنـا ال لـنب فيهـا وال تصـلح للحمـل والركـوب، وأىب إال  ؛خماض، فلم يرض أن يعطيها املصـدق

ألهنا فوق الواجب عليه، احتكما إىل النـيب  ؛أن يعطي انقة كوماء، وملا رفض أيب أن يقبلها منه
مث أمـــر ( وقبلنـــاه منـــك فـــإن تطوعـــت خبـــري آجـــرك هللا فيـــه،. ذاك الـــذي عليـــك: )ملسو هيلع هللا ىلص فقـــال لـــه

 . (2)بقبضها منه، ودعا له يف ماله ابلربكة

                                                 

 (.7/509)الشرح الكبري للدردير  :انظر( 1)
، كالمها يف (4411)، وابن خزمية (7591)، وأبو داود إسناده حسن: وقال خمرجوه، (47418)أمحد رواه  (2)

 .الزكاة
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وهــذا نــص يف قبــول مــا زاد عــن الواجــب، وفيــه وعــد بــزايدة األجــر، ال ابلكراهــة، وقــد قــال 
 .أما إذا أوس  هللا عليكم فأوسعوا: علي هنع هللا يضر

كــل بدعــة علــى أنــه لــو صــحت بدعيــة التطــوع ابلــزايدة لكانــت حمرمــة ال مكروهــة فقــط، ف
 .ضاللة

نعـــم ميكـــن أن يقـــال ذلـــك فـــيمن يزيـــد علـــى الصـــاع مـــن ابب الغلـــو والتنطـــ ، ال مـــن ابب 
 .(1)"هلك املتنطعون": السخاء والتطوع، ويف الصحيح

                                                 

عن ابن ( 4838)، وأبو داود في السنة (3899)، وأحمد فيد (2873)رواه مسلم في العلم ( 1)
 .مسعود
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 :مقدار الصاع

كمـا . وقد حققنا فيما تقدم أن الصاع يساوى سدس كيلة مصـرية أي قـدح وثلـث مصـري
ـــوزن ابجلرامـــاتيف تـــرح الـــدردير وغـــريه، وهـــو يســـاوى اب وذلـــك حســـب الـــوزن  (1)(4752) ل

 .ابلقمح
. إن مـا عـداه مـن األصـناف أخـف منـه: وإذا كان هذا هو وزن الصاع من القمح فقد قالوا
 .فإذا أخرج منها مقدار ذلك وزان  كانت أكثر من صاع

فالواجـب  - كـاألرز مـثال    -فإن كان هناك صنف يقتات منه الناس وهـو أثقـل مـن القمـح 
 .دة على الوزن املذكور مبا يوازي العرقالزاي

ألن يف احلبـــوب اخلعيـــف  ؛ومـــن هنـــا رأى بعـــض العلمـــاء االعتمـــاد علـــى الكيـــل دون الـــوزن
 .والثقيل

قـد يستشـكل ضـبط الصـاع ابألرطـال، فـإن الصـاع املخـرج ): قال اإلمـام النـووي يف الروضـة
ف قدره وزان  ابختالف جنس ما خيرج، كالذرة به يف زمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكيال معروف، وخيتل

أن : ، وخمتصـره(تـرح املهـذب)واحلمص وغريمها، وفيه كالم طويل، فمـن أراد حتقيقـه راجعـه يف 
أن االعتمــاد يف ذلــك علــى الكيــل، : الصــواب مــا قالــه اإلمــام أبــو العــرج الــدارمي مــن أصــحابنا
ذي كـان خيـرج بـه يف عصـر رسـول هللا دون الوزن، وأن الواجب أن خيرج بصاع معاير ابلصاع الـ

ملسو هيلع هللا ىلص وذلـــك الصـــاع موجـــود، ومـــن مل جيـــده وجـــب عليـــه إخـــراج قـــدر يتـــيقن أنـــه ال يـــنقص عنـــه، 
وقـال ( تقريـب أو تقـرييب: كذا، ولعل الصـواب)وعلى هذا فالتقدير خبمسة أرطال وثلث تقريب ا 

هــذا  .هـــا (2)(الكعــني، وهللا أعلـم الصــاع أربــ  حعنـات بكعــي رجـل معتــدل: مجاعـة مــن العلمـاء
وقــد يشــق اعتبــار مــا قالــه يف عصــران الــذي أصــبح كــل تــيء فيــه يقــدر ابلــوزن  ؛مــا قالــه النــووي

 .تقريب ا

                                                 

 .، فلزم التنبيه4712ب تصحيح اخلطأ احلسايب يف وزن الصاع ابحلرامات، فقد كتب من قبل أنبه هنا على وجو  (1)
 (.104-4/107)الروضة  2))
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وجــدان أهــل املدينــة ال خيتلــف مــنهم اثنــان يف أن مــد رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الــذي : وقــال ابــن حــزم
هـو : وال دون رطـل وربـ ، وقـد قـال بعضـهميؤدى به الصـدقات لـيس أبكثـر مـن رطـل ونصـف 

 .رطل وثلث
  .(1)وليس هذه اختالف ا، ولكنه على حسب رزانة املكيل من الرب والتمر والشعري: قال

وهو : قال أبو داود. صاع ابن أيب ذئب مخسة أرطال وثلث: وذكر يف املغين عن أمحد قال
  .(2)ن طعام ثقيل الوزن أن يزيد تيئ ا احتياط اواألوىل ملن أخرج م: صاع النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال

أمــا احلنعيــة فالصــاع عنــدهم مثانيــة أرطــال، كمــا ذكــرانه يف زكــاة الــزرع، فهــو يســاوى صــاع ا 
بعــض مشــايخ ( أي النصــف)فنصــعه يســاوى ثلثــي صــاع غــريهم وقــدره . ونصــع ا عنــد اجلمهــور

  .(3)احلنعية بقدح وسدس ابملصري، وبعضهم بقدح وثلث
ا يف النتيجة، رغـم احتـدام النـزاع، وهبذا  يكون املقدار الواجب يف القمح عند العريقني واحد 

ولكــن يظهــر العــرق تاســع ا يف إخــراج مــا عــدا القمــح، حيــث خيــرج احلنعــي ضــعف غــريه، علــى 
 .هذا التقدير

مـلء كعـي  -كمـا قـالوا   -فليخرج أربعة أمـداد، واملـد . ومن مل يكن عنده مكيال وال ميزان
 .املعتدل، وأرب  حعنات على هذه الطريقة تساوى صاع ا، ومن تطوع خري ا فهو خري لهالرجل 

 :األجناس الِت خيرج منها
نصـــت األحاديــــث الــــواردة يف زكــــاة العطـــر علــــى أصــــناف معينــــة مـــن الطعــــام، وهــــي التمــــر 

: وزادت بعــض الــرواايت -وهــو اللــنب اجملعــف الــذي مل ينــزع زبــده  -والشــعري والزبيــب واألقــط 
فهــل هــذه األصــناف تعبديــة ومقصــودة لــذاهتا، حبيــث ال . الســلت أو الــذرة: لقمــح، وبعضــهاا

 جيوز للمسلم العدول عنها إىل غريها من أصناف األطعمة واألقوات؟

                                                 

 (.5/425)احمللى ( 1)
 (.1/58)املغين ( 2)
 (.92-4/91)رد احملتار ( 3)
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هذه األصناف ليست تعبدية وال مقصـودة لـذاهتا، وهلـذا كـان : أما املالكية والشافعية فقالوا
مــــن غالــــب قــــوت : غالــــب قــــوت البلــــد، ويف قــــول الواجــــب علــــى املســــلم أن خيــــرج فطرتــــه مــــن

 .الشخص نعسه
وهل القوت املنظور له هو األغلب يف العام كله؟ أم األغلب يف رمضان خاصة؟ أم يف يوم 

 اإلخراج؟ أم يف يوم الوجوب؟
احتمـــاالت ذكرهـــا املالكيـــة، ومـــال بعضـــهم إىل اعتبـــار يـــوم اإلخـــراج، ولكـــن رجـــح آخـــرون 

  .(1)اعتبار األغلب يف رمضان
املعترب غالـب قـوت البلـد وقـت وجـوب العطـرة ال : (الوسيط)وعند الشافعية قال الغزايل يف 
  .(2)غالب قوت البلد يوم العطر: يف مجي  السنة، وقال يف الوجيز

الشـعري والتمـر : واترتط املالكية أن يكون غالب القوت من أصناف تسعة حددوها، وهـي
فمــــى وجــــدت التســــعة أو بعضــــها . ز والــــدخن واألقــــطوالزبيــــب والقمــــح والــــذرة والســــلت واألر 

وتساوت يف االقتيات خري يف اإلخراج من أيها تاء، وم  غلبة واحد منها تعني اإلخـراج منـه،  
 .كما إذا انعرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غريها تعني اإلخراج منها صخيري ا

: ذا قــال بعـض حمققــي املــذهبيســتند إليــه، وهلـ ومل أجـد هلــذه التشـقيقات والتعريعــات دلـيال  
 .إنه مى اقتيت غري التسعة أخرج مما يقتات، ولو وجدت التسعة أو بعضها

أن يصبح قوته وعيشه منه يف زمـن الرخـاء والشـدة مع ـا ال يف زمـن الشـدة : واملراد ابالقتيات
 .وحده

، وخيرجـــه حينئـــذ ابلـــوزن مـــا الـــدقيق أ. وهلـــذا أجـــازوا إخـــراج اللحـــم واللـــنب وحنـــوه مـــا دام قـــوات 
 .فاختلعوا فيه

وعـــرض املالكيـــة هنـــا ملســـألة، وهـــي مـــا إذا اقتـــات الشـــخص مـــا هـــو أدىن وأدون مـــن قـــوت 
أن مــن اقتــات األدون لعجــز عــن قــوت البلــد أجــزأ اتعاقـ ـا، وإن كــان : البلــد، وحاصــل مــا قــالوا

                                                 

 (.7/505)حاتية الدسوقي ( 1)
 (.4/105)الروضة ( 2)
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 لبخـــل وتـــح مل جيـــز اتعاق ـــا، وإن كـــان هلضـــم نعـــس أو لعادتـــه، كبـــدوي أيكـــل الشـــعري حباضـــرة
كـل مـا جيـب فيـه : وعنـد الشـافعية ،(1)يقتات أهلها القمح، فعيه خالف، واملعتمد هو اإلجزاء

فهـو صـاحل إلخـراج -وهو ما يقتات يف حالة االختيار ال الضـرورة -العشر من احلبوب والثمار 
أنه ال جيزئ فيها احلمـص والعـدس، واملـذهب املشـهور : العطرة، وحكى قول قدمي عن الشافعي

 .هو األول
ينبغـــي أن يقطـــ  جبـــوازه، لصـــحة احلـــديث فيـــه مـــن غـــري : وتـــرددوا يف األقـــط، وقـــال النـــووي

 .معارض
ال جيـزئ اجلـنب املنـزوع زبـده، كمـا ال جيـزئ : واألصح أن اللنب واجلنب يف معناه، ولكـن قـالوا

 .األقط اململح الذي أفسد كثرة امللح جوهره، ومثله أيض ا املسوس واملعيب من احلبوب
حلب القدمي وإن قلت قيمته إذا مل يتغري طعمـه ولونـه، وال جيـزئ الـدقيق وال السـويق وجيزئ ا

 .جيزئ ألن املقصود إتباع املسكني يف هذا اليوم: وال اخلبز، كما ال جيزئ القيمة وقال بعضهم
غالــب قــوت البلــد، : ويف الواجــب مــن األجنــاس اجملزئــة ثالثــة أوجــه، أصــحها عنــد اجلمهــور

 .يتخري بني األجناس: سه، والثالثقوت نع: والثاين
وإذا أوجبنا قوت نعسه أو البلد، فعدل إىل ما دونه، مل جيز، وإن عدل إىل أعلى منـه : قالوا

 .جاز ابالتعاق
لزمه الـرب، ولـو كـان يليـق  وإذا اعتربان قوت نعسه وكان يليق به الرب وهو يقتات الشعري خبال  

  .(2)يتعني الرب: أنه جيزئه الشعري، والقول الثاين: صحبه الشعري، فكان يتنعم ويقتات الرب، فاأل
ـــا ال غالـــب فيهـــا، أخـــرج مـــا تـــاء،  وإذا أوجبنـــا غالـــب قـــوت البلـــد وكـــانوا يقتـــاتون أجناس 

  .(3)واألفضل أن خيرج من األعلى
أنـــه ال جيـــوز العـــدول عـــن األصـــناف اخلمســـة املنصـــوص عليهـــا مـــ  : وظـــاهر مـــذهب أمحـــد
  .(1)املعدول إليه قوت بلده أو مل يكنقدرته عليها، سواء أكان 

                                                 

 (.501 - 7/502)الشرح الكبري حباتية الدسوقي ( 1)
 (.4/101)الروضة للنووي  2))
 . 105صـ املرج  السابق( 3)
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ألنـه ممـا يكـال وينتعـ  بـه العقـري، وقـد   ؛وجيوز عند أيب حنيعة وأمحد إخراج الدقيق والسـويق
  .(2)كعي مؤنة الطحن

ألنـه كانـت هـي األقـوات املتداولـة  ؛والذي يظهر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص إمنـا حـدد األصـناف املـذكورة
فلو أن قوم ا يعيشون على األرز كما يف الياابن مثال ، كانت فطـرهتم ممـا . عندئذيف البيئة العربية 

يتقوتـــون بـــه، ولـــو كـــان قـــوم يعيشـــون علـــى األذرة، كمـــا يف الريـــف املصـــري لكـــان واجـــبهم هـــو 
فلهـــذا أرجـــح أن خيـــرج املـــرء فطرتـــه مـــن غالـــب قـــوت بلـــده أو مـــن غالـــب قوتـــه إذا كـــان . األذرة

 .أفضل من قوت البلد
ال جيزئ تـيء غـري التمـر أو الشـعري، ال زبيـب وال قمـح وال دقيـق وال أقـط : ابن حزم وعند

وال غريها، وأطال يف االحتجاج لذلك، ورد سائر األحاديث املخالعة، وتن  على خمـالعي رأيـه  
إن هللا قـــد : قلـــت البـــن عمـــر: وممـــا اســـتدل بـــه مـــا رواه مبســـنده عـــن أيب جملـــز قـــال، (3)كعادتـــه

إن أصـحايب سـلكوا : فقـال لـه ابـن عمـر: يف صـدقة العطـر: ضل من التمر؟ يعينأوس ، والرب أف
  .(4)طريق ا، فأان أحب أن أسلكه

بــرغم . ويبــالغ ابــن حــزم يف االســتدالل هبــذا األثــر، حــى ليكــاد جيعلــه إمجاع ــا مــن الصــحابة
خ أمحـــد اآلاثر الكثـــرية الـــوفرية الـــيت جـــاءت خبالفـــه، ويكعـــي أن أذكـــر هنـــا تعليـــق العالمـــة الشـــي

مـن أتمـل يف طريـق األحاديـث ): حيث قال (احمللى)تاكر على رأى ابن حزم هذا، يف حاتية 
الواردة يف زكاة العطر، وفقه معناها مـ  اخـتالف ألعاظهـا عـن الصـحابة مهنع هللا يضر، علـم أن ابـن حـزم 

 رأى ال حجــة لــه يف االقتصــار علــى إخــراج التمــر والشــعري، وهــذا معاويــة حبضــرة الصــحابة مهنع هللا يضر
أي إخـراج  -مدين من مسـراء الشـام، بـدل صـاع مـن تـعري أو غـريه، ومل ينكـر عليـه ذلـك أحـد 

وإمنا أنكر أبو سـعيد املقـدار، فـرأى إخـراج صـاع مـن قمـح، وابـن عمـر  -القمح موض  الشعري 
كــر علــى مــن أخــرج إمنـا كــان خيــرج يف خاصــة نعسـه مــا كــان خيــرج يف عهــد رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومل ين

غري ذلك، ولو رأى عمل الناس ابطال ، وهم الصحابة والتابعون، ألنكره أتد إنكار، وقد كـان 
                                                 

 (.1/24)املغين املرج  السابق ( 1)
 .نعس املرج ( 2)
 .وما بعدها( 2/779)احمللى ( 3)
 .741املرج  السابق صـ( 4)
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هنع هللا يضر يتشدد يف أتياء، ال على سـبيل التشـري ، بـل علـى سـبيل احلـرص علـى االتبـاع فقـط، كمـا  
ســلمني ذلــك واجب ــا، والزكــاة إمنــا كــان ينــزل يف مواضــ  نــزول رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومل يــر أحــد مــن امل

جعلت إلغناء العقري عن الطواف يف يـوم العيـد، واألغنيـاء يتمتعـون مبـاهلم وعيـاهلم ولينظـر امـرؤ 
هل يرى أنه يغـين العقـري عـن الطـواف إذا أعطـاه صـاع متـر أو صـاع تـعري، يف بلـد مثـل : لنعسه

 أن يطـــوف ليجـــد مـــن يشـــرتيهما ومـــاذا يععـــل هبمـــا العقـــري إال! القـــاهرة، يف مثـــل هـــذه األايم؟
  .(1)(!ببخس من القيمة، ليبتاع لنعسه أو ألوالده ما يتقوتون به؟

 :إخراج القيمة
سـئل أمحـد عـن . أما إخراج القيمة فلم جيزه األئمة الثالثة يف زكـاة العطـر ويف سـائر الزكـوات

 .خالف سنة رسول هلل ؛أخاف أال جيزئه: عطاء الدراهم يف صدقة العطر فقال
 عمر بن عبد العزيز كان أيخذ القيمة؟: قوم يقولون: وقيل له

فــرض رســـول هللا  :قـــال فــالن؟ قـــال ابــن عمـــر: يـــدعون قــول رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويقولــون: قــال
 .[58: النساء] أاِطيُعوا اّللَّا واأاِطيُعوا الرَُّسولا : احلديث، قال هللا تعاىل... ملسو هيلع هللا ىلص

  .(2)دف  القيمة خمالعة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهذا قول مالك والشافعي فهو يرى
ال جتزئ قيمة أصال ، ألن ذلك غري ما فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والقيمـة : وكذلك قال ابن حزم

  .(3)يف حقوق الناس ال جتوز إال برتاض  منهما، وليس للزكاة مالك معني فيجوز رضاه أو إبراؤه
جيوز إخـراج القيمـة، وقـد روي ذلـك عـن عمـر بـن عبـد : وقال الثوري وأبو حنيعة وأصحابه

  .(4)العزيز واحلسن البصري
ابلبصـرة  يمسعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إىل عـد: روى ابن أيب تيبة عن عون قال

وعـن  ،(1)يؤخذ من أهل الديوان من أعطياهتم من كل إنسان نصف درهم(: هو الوايل يوعد)
  .(2)ال أبس أن تعطى الدراهم يف صدقة العطر: احلسن قال

                                                 

 (.714 - 2/717)هامش احمللى ( 1)
 (. 1/25)املغين  2))
 (.2/711)احمللى ( 3)
 . صح ذلك عن عمر بن عبد العزيز(: 2/715)يف احمللى و  ،(1/25)املغين ( 4)
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 .(3)أدركتهم وهم يؤدون يف صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام: وعن أيب إسحاق قال
  .(4)(دراهم فضية)أنه كان يعطي يف صدقة العطر ورق ا : وعن عطاء

 ".يف هــذا اليــوم -يعــين املســاكني  -أغنــوهم ": وممــا يــدل هلــذا القــول أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال( أ)
واإلغناء يتحقق ابلقيمة، كما يتحقق ابلطعام، ورمبـا كانـت القيمـة أفضـل، إذ كثـرة الطعـام عنـد 
العقــــري حتوجــــه إىل بيعهــــا، والقيمــــة متكنــــه مــــن تــــراء مــــا يلزمــــه مــــن األطعمــــة واملالبــــس وســــائر 

 .احلاجات
أن الصـحابة أجـازوا إخـراج : املنذر مـن قبـلكما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن ( ب)

يف القيمـة للصـاع مـن التمـر أو الشـعري، وهلـذا قـال  ألهنـم رأوه معـادال   ؛نصف الصاع من القمـح
 .(5)إين ألرى مدين من مسراء الشام تعدل صاع ا من التمر: معاوية
 يتعامـــل مث إن هـــذا هـــو األيســـر ابلنظـــر لعصـــران وخاصـــة يف املنـــاطق الصـــناعية الـــيت ال( جــــ)

 .هو األنع  للعقراء -يف أكثر البلدان ويف غالب األحيان  -كما أنه . الناس فيها إال ابلنقود
لنـدرة : األول: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إمنـا فـرض زكـاة العطـر مـن األطعمـة لسـببني: والذي يلوح يل

أن قيمــة : ، والثــاينالنقــود عنــد العــرب يف ذلــك احلــني، فكــان إعطــاء الطعــام أيســر علــى النــاس
النقود صختلف وتتغري قوهتـا الشـرائية مـن عصـر إىل عصـر، خبـالف الصـاع مـن الطعـام فإنـه يشـب  
حاجــة بشــرية حمــددة، كمــا أن الطعــام كــان يف ذلــك العهــد أيســر علــى املعطــي، وأنعــ  لآلخــذ، 

 .وهللا أعلم ابلصواب
 (طريقــة أداء الزكــاة) ابب يف الزكــوات عامــة يف (دفــ  القيمــة)وقــد فصــلنا القــول يف موضــوع 

 .فلريج  إليه
 :مسائل تتعلق بدفع القيمة

                                                 

 .(70228) يف الزكاة ابن أيب تيبةرواه ( 1)
 .(70210) املصدر السابق (2)
 (.70214)املصدر السابق ( 3)

 (.70211)املصدر السابق  (4)
 .عن أيب سعيدكالمها يف الزكاة، ، (7272)أبو داود و  ،(895)رواه مسلم ( 5)
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 :بقيت هنا بعض مسائل تتعلق إبخراج القيمة ذكرها علماء احلنعية
أن املـــراد بـــدف  القيمـــة قيمـــة احلنطـــة أو الشـــعري أو التمـــر، يـــؤدى قيمـــة أي الـــثالث  :األوىل

  .(1)نطةيؤدى قيمة احل: تاء عن أيب حنيعة وأيب يوسف وقال دمحم
أن يدف  قيمة صاع من غالب قوت البلد، من أوسط األصـناف، فـإن كـان : والذي أختاره

 .من أجودها فهو أحسن
فكمـا . أنه ال جيوز أداء األجناس املنصوص عليها بعضها عن بعض ابعتبار القيمة :الثانية

طـة جيـدة عـن أبن يؤدى نصف صاع من حن ؛ال جيوز إخراج احلنطة عن احلنطة ابعتبار القيمة
صــاع مــن حنطــة وســط، ال جيــوز إخــراج متــر أو تــعري عــن احلنطــة ابعتبــار القيمــة، أبن، يــؤدى 

تبلــغ قيمتــه نصــف صــاع مــن حنطــة، عــن احلنطــة، بــل يقــ  عــن نعســه،  نصــف صــاع متــر مــثال  
: اختلـف احلنعيــة: الثالثـة (2)ألن القيمـة إمنـا تعتــرب يف غـري املنصـوص عليـه ؛وعليـه تكميـل البـاقي

 دف  القيمة أم إخراج املنصوص عليه؟: ا أفضلأيهم
ألن  ؛دفــ  احلنطــة أفضــل يف األحــوال كلهــا، ســواء أكانــت أايم تــدة أم ال: فقــال بعضــهم

إذا كان الزمن زمن تـدة وأزمـة يف األقـوات، فـدف  : وفصل آخرون فقالوا. يف هذا موافقة للسنة
ألهنــا أعــون علــى  ؛القيمــة أفضــل أفضــل وأمــا يف أوقــات الســعة والرخــاء، فــدف ( احلنطــة)العــني 

  .(3)دف  حاجة العقري
ومن هذا يتضح لنا أن املـدار يف األفضـلية علـى مـدى انتعـاع العقـري مبـا يـدف  لـه، فـإن كـان 
انتعاعه ابلطعام أكثر كان دفعه أفضل، كما يف حالة اجملاعـة والشـدة، وإن كـان انتعاعـه ابلنقـود 

 .كان دفعها أفضل. أكثر
يف احلســاب انتعــاع أســرة العقــري كلهــا ال نععــه وحــده، فقــد أيخــذ بعــض  وينبغــي أن يوضــ 

العقراء ذوي العيال القيمة وينعقها على نعسه أو يف أتـياء كماليـة، علـى حـني أوالده حيتـاجون 
 .فدف  الطعام هلؤالء أوىل. إىل القوت الضروري

                                                 

 (.4/90)ر وحاتيته رد احملتار الدر املختا 1))
 .عن البدائ  نقال   ،(4/91)ذكر ذلك يف رد احملتار ( 2)
 .املرج  السابق( 3)
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 الفصل الرابع
 وقت الوجوب واإلخراج

 مىت ْجب زكاة الفطر؟
: مون علــى أن زكــاة العطــر جتــب ابلعطــر مــن رمضــان، حلــديث ابــن عمــر املتقــدماتعــق املســل

واختلعــــوا يف حتديــــد وقــــت الوجــــوب، فقــــال ( فــــرض رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكــــاة العطــــر مــــن رمضــــان)
جتــب بغــروب الشــمس مــن آخــر يــوم : -ومالــك يف روايــة -الشــافعي وأمحــد وإســحاق والثــوري 

 .للصائم، والصوم ينتهي ابلغروب فتجب به الزكاة ألهنا وجبت طهرة ؛من رمضان
جتــب بطلــوع : -يف إحــدى روايتيــه -وقــال أبــو حنيعــة وأصــحابه والليــث وأبــو ثــور ومالــك 

ألهنا قربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوهبا يـوم العيـد، كاألضـحية يـوم  ؛العجر من يوم العيد
  .(1)األضحى

املولــود الــذي يولــد بعـــد مغيــب الشــمس وقبــل فجـــر واألمــر هــني، ومثــرة اخلــالف تظهـــر يف 
  .(2)هل جتب عليه أم ال جتب؟ وكذلك املكلف الذي ميوت يف هذا الوقت: العيد

 مىت خيرجها؟
أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمــر بزكــاة العطــر أن تــؤدى قبــل : روى الشــيخان وغريمهــا عــن ابــن عمــر

يقدم الرجـل زكاتـه يـوم العطـر : يد، وعن عكرمة قاليريد صالة الع .(3)خروج الناس إىل الصالة
 واذاكا  را اْس  ما راب ِ  ِه فاصا  لَّى( 14)قا  ْد أافْ لا  حا ما  ْن ت ازاكَّ  ى : إن هللا تعــاىل يقــول ؛بـني يــدي صــالته

 .[75، 72: األعلى]
أن رسـول هللا صـلى هللا  ،عـن جـده ،عـن أبيـه ،وروى ابن خزمية مـن طريـق كثـري بـن عبـد هللا

  .(4)"نزلت يف زكاة العطر": سئل عن هذه اآلية فقالعليه وسلم 

                                                 

 (.29 - 1/21)املغين  1))
 (.7/411)بداية اجملتهد ( 2)
 .عن ابن عمريف الزكاة،  امهكال،  (892)، ومسلم (7501)رواه البخاري : متعق عليه (3)
 (.2/785)نيل األوطار ( 4)
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ا عند أئمة احلديث (كثري ا)ولكن احلديث ضعيف اإلسناد، ألن    .(1)ضعيف جد 
أن السورة مكية، وزكاة العطر إمنا ترعت ابملدينة بعد فرضـية : كما يوهن من هذا احلديث

أن اآليــة تــدل علــى ( العطــر نزلــت يف زكــاة: )صــيام رمضــان وتــرعية العيــدين، وقــد يتــأول معــِن
 !ذلك ابلعبارة أو اإلتارة، ال أن زكاة العطر سبب لنزوهلا ابملعِن االصطالحي

كنـا خنـرج يف عهـد رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يـوم العطـر، : )وقد أخرج البخاري ومسلم عن أيب سـعيد
وا أبول اليـوم، وهـو وظـاهره صـحة اإلخـراج يف اليـوم كلـه، ولكـن الشـراح أتولـ ،(صاع ا من طعـام

 .ما بني صالة الصبح إىل صالة العيد، كما يف العتح
: علــى االســتحباب، لقولــه عليــه الصــالة والســالم (قبــل الصــالة)ومحــل الشــافعي التقييــد بـــ 

  .(2)يصدق على مجي  النهار "اليوم"و "أغنوهم يف هذا اليوم"
قصود األول منها إغنـاء العقـري ألن امل ؛ويرى مجهور العقهاء أن أتخريها عن الصالة مكروه

عـــن الســـؤال والطلـــب يف هـــذا اليـــوم، فمـــى أخرهـــا، فـــات جـــزء مـــن اليـــوم دون أن يتحقـــق هـــذا 
  .(3)اإلغناء

فالتأخري عنـه . ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي اببيضاض الشمس وحلول وقت صالة العيد
 .حرام

له ملن هي لـه، فهـي ديـن لـه، فمن مل يؤدها حى خرج وقتها، فقد وجبت يف ذمته وما: قال
وحــق مــن حقــوقهم، قــد وجــب إخراجهــا مــن مالــه، وحــرم عليــه إمســاكها يف مالــه، فوجــب عليــه 

                                                 

ا، يروى عن أبيه : إنه ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان: بل قال الشافعي وأبو داود 1)) إنه منكر احلديث جد 
عن جده بنسخة موضوعة؛ ال حيل ذكره يف الكتب إال على جهة التعجب إال أن الرتمذي يصحح له، وذكر 

، (201 - 1/202)زان االعتدال مي: انظر. الذهيب أن العلماء ال يعتمدون على تصحيح الرتمذي حلديثه
 4/4)، واجلرح والتعديل (471صـ 2/7)، والتاريخ الكبري للبخاري (241 - 9/247)وهتذيب التهذيب 

 (. 7/749)، واملستدرك للحاكم (752صـ
 (.1/115)فتح الباري ( 2)
 (.1/21)املغين ( 3)
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ا، ويسقط بذلك حقهم، ويبقـى حـق هللا يف تضـييعه الوقـت، ال يقـدر علـى جـربه إال  أداؤها أبد 
  .(1)ابالستغعار والندامة

فمـن أداهـا قبـل : )حلـديث ابـن عبـاس ؛ومال الشوكاين إىل أن إخراجها قبل الصالة واجـب
 (.الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات

أي لـيس هلـا الثـواب اخلـاص لزكـاة العطـر بوصـعها قربـة (: صـدقة مـن الصـدقات)ومعِن أهنا 
 .هلا وقت معلوم

ا زكـــاة واجبـــة، ألهنـــ ؛إنـــه حـــرام ابالتعـــاق: وأمـــا أتخريهـــا عـــن يـــوم العيـــد، فقـــال ابـــن رســـالن
  .(2)فوجب أن يكون يف أتخريها إمث، كما يف إخراج الصالة عن وقتها

وحكــى عــن ابــن ســريين  ،(3)فــإن أخرهــا عــن يــوم العيــد أمث ولزمــه القضــاء: (املغــين)وقــال يف 
والنخعــــي الرخصــــة يف أتخريهــــا عــــن يــــوم العيــــد، وحكــــاه ابــــن املنــــذر عــــن أمحــــد، واتبــــاع الســــنة 

  .(4)أوىل
ها وتعجيلها، فمن  منه ابن حزم ومل يسامح يف أدائها قبل طلوع فجـر يـوم العطـر وأما تقدمي

بنـاء علـى رأيـه يف عـدم جـواز تعجيـل  (5)ال جيـوز تقـدميها قبـل وقتهـا أصـال  : بيوم وال أقل، وقـال
 .الزكاة مطلق ا، وهو خمالف ملا صح عن الصحابة يف تعجيلها

والضـمري  ،(6)(هنـا قبـل العطـر بيـوم أو يـومنيكـانوا يعطو ) :فروى البخاري عن ابن عمر قال
يرجــ  إىل أصــحاب النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وهــم الــذين هبــم يقتــدى فيهتــدى، وإىل هــذا ذهــب ( كــانوا)يف 

 .ال جيوز أكثر من ذلك يعين يوم ا أو يومني: أمحد وقال

                                                 

 (. 2/721)احمللى 1))
 (.2/785)نيل األوطار ( 2)
 .وال تسقط العطرة مبعِن زمنها لرتتبها يف الذمة(: 7/509)دير يف الشرح الكبري وكذا قال الدر ( 3)
 (.1/21)املغين ( 4)
حيث مل ( 4/702)، ومذهب ابن حزم هنا هو مذهب اإلمامية أيض ا، كما يف فقه اإلمام جععر (2/721)احمللى ( 5)

 .جيز تقدميها قبل هالل توال
 .عن ابن عمر، (7577)رواه البخاري يف الزكاة ( 6)
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ـــة أايم ـــا، وأجـــاز بعضـــهم التقـــدمي إىل ثالث ـــة أيض  وقـــال بعـــض  ،(1)وهـــو املعتمـــد عنـــد املالكي
 .جيوز تعجيلها من بعد نصف الشهر: احلنابلة

ألن سـبب الصـدقة الصـوم والعطـر عنـه، فـإذا  ؛جيـوز مـن أول تـهر رمضـان: وقال الشـافعي
  .(2)وجد أحد السببني جاز تعجيلها كزكاة املال بعد ملك النصاب

 .الألهنا زكاة، فأتبهت زكاة امل ؛جيوز تعجيلها من أول احلول: وقال أبو حنيعة
  .(3)جيوز تعجيلها ولو إىل عامني كزكاة املال: وعند الزيدية

 .وقول مالك وأمحد أحوط وأقرب إىل حتقيق املقصود، وهو إغناؤهم يف يوم العيد ابلذات
والقول جبواز إخراجها من بعـد نصـف الشـهر أيسـر علـى النـاس، وخاصـة إذا كانـت الدولـة 

. إىل زمـن لتنظـيم جبايتهـا وتوزيعهـا علـى املسـتحقني فقد حتتاج. هي اليت تتوىل مج  زكاة العطر
حبيث تشرق مشس العيد وقد وصل إليهم حقهم، فشعروا بعرحة العيد وهبجته كمـا يشـعر سـائر 

 .الناس
 .ومثل ذلك إذا تولت زكاة العطر مؤسسة أو مجعية إسالمية

                                                 

 (7/509)الشرح الكبري حباتية الدسوقي ( 1)
 (.28-1/29)املغين ( 2)
 (.4/782)البحر ( 3)
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 الفصل اخلامس
 ملن ُتصرف زكاة الفطر؟

 الصرف لفقراء املسلمي ابإلمجاع
أما ملـن تصـرف؟ فـأمجعوا علـى أهنـا تصـرف لعقـراء املسـلمني لقولـه صـلى هللا : ال ابن رتدق

 .احلديث"... أغنوهم" :عليه وسلم
 :اخلالف ِف فقراء أهل الذمة

 هل جتوز لعقراء أهل الذمة؟: واختلعوا: قال
 .واجلمهور على أهنا ال جتوز هلم

 .جتوز هلم: وقال أبو حنيعة
: جوازهـا هـو العقـر فقـط؟ أو العقـر واإلسـالم مع ـا؟ فمـن قـال هل سبب: وسبب اختالفهم

العقر فقط أجازها هلم، واترتط قوم يف أهل الذمـة : العقر واإلسالم مل جيزها للذميني، ومن قال
  .(1)الذين جتوز هلم أن يكونوا رهباان  

بـن  ، وعـن عمـرو(2)أنه كان يعطي الرهبان صدقة العطر: روى ابن أيب تيبة عن أيب ميسرة
  .(3)أهنم كانوا يعطون منها الرهبان: ميمون، وعمرو بن ترحبيل، ومرة اهلمداين

وهــي لعتــة إنســانية كرميــة تنبــئ عــن روح اإلســالم الســمح، الــذي ال ينهــي عــن الــرب مبخالعيــه 
الـــذين مل يقـــاتلوا أهلـــه ويعـــادوهم، فـــال غـــرو أن تشـــمل مســـرة العيـــد كـــل مـــن يعـــيش يف كنـــف 

علـــى أن هــــذا إمنــــا يكـــون بعــــد أن يســــتغين فقــــراء . ن الكعــــار يف نظــــرهاملســـلمني، ولــــو كــــانوا مـــ
 .املسلمني أوال  

 .وقد فصلنا القول يف ذلك يف ابب مصارف الزكاة
 هل تُفرَّق على األصناف الثمانية؟

                                                 

 (.7/11)بداية اجملتهد  1))
 (.70502)رواه ابن أيب تيبة يف الزكاة  2))
 (.1/19)املغين ( 3)
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وهل يقتصر صرفها على العقـراء واملسـاكني أم تعمـم علـى األصـناف الثمانيـة؟ املشـهور مـن 
العطــرة إىل األصــناف الــذين ُتصــرف إلــيهم زكــاة املــال، وهــم  أنــه جيــب صــرف: مــذهب الشــافعي

، وهـــو (1)وتلـــزم قســـمتها بيـــنهم ابلســـوية، [20: التوبـــة] إَّنَّا   ا الصَّ   داقااتُ : ن يف آيـــةو املـــذكور 
مــذهب ابــن حــزم، فــإذا فرقهــا املزكــي بنعســه ســقط ســهم العــاملني لعــدم وجــودهم، واملؤلعــة ألن 

  .(2)أمرهم إىل اإلمام ال إىل غريه
وكــــان مــــن هديــــه ملسو هيلع هللا ىلص صخصــــيص املســــاكني هبــــذه ): ورد  ابــــن القــــيم علــــى هــــذا الــــرأي فقــــال

الصدقة، ومل يكن يقسمها على األصناف الثمانية قبضة قبضـة، وال أمـر بـذلك، وال فعلـه أحـد 
 أنـه ال جيـوز إخراجهـا إال علـى املسـاكني: من أصـحابه، وال مـن بعـدهم بـل أحـد القـولني عنـدان

 .خاصة
  .(3)(وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على األصناف الثمانية

إمنا ُتصرف للعقراء واملساكني، وال ُتصرف لعامل عليها وال ملؤلف قلبـه، وال : وعند املالكية
يف الرقــاب، وال لغــارم وال جملاهــد وال البــن ســبيل يتوصــل هبــا لبلــده، بــل ال تعطــى إال بوصـــف 

يوجد يف بلدها فقراء نقلت ألقرب بلد فيها ذلك أبجرة من املزكي ال منهـا، لـئال  العقر، وإذا مل
  .(4)ينقص الصاع

 :فتبني هبذا أن هنا ثالثة أقوال
قــــول بوجــــوب قســــمتها علــــى األصــــناف الثمانيــــة أو َمــــن وجــــد مــــنهم ابلســــوية، وهــــو  -7

 .املشهور عند الشافعية
صيصــها ابلعقــراء، وهــو قــول اجلمهــور؛ وقـول جبــواز قســمتها علــى األصــناف، وجــواز صخ -4

: التوبـــة] إَّن   ا الص   دقات للُفقا   راِء واملسا   اِكيِ : ألهنـــا صـــدقة فتـــدخل يف عمـــوم قولـــه تعـــاىل
 .اآلية[...20

                                                 

 (.2/722)اجملموع ( 1)
 (.725-2/721)احمللى ( 2)
 (.7/175)زاد املعاد ( 3)
 (. 508-7/509) ح الكبري حباتية الدسوقيالشر  4))
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وقول بوجوب صخصيصها ابلعقراء، وهو مذهب املالكية كمـا ذكـران وأحـد القـولني عنـد  -1
 .أمحد، ورجحه ابن القيم، وتيخه ابن تيمية

أن العطـــــرة ُتصـــــرف يف العقـــــراء : القـــــول ذهـــــب اهلـــــادي والقاســـــم وأبـــــو طالـــــب وإىل هـــــذا
ــــة، ملــــا جــــاء يف األحاديــــث أهنــــا طعمــــة : )واملســــاكني دون غــــريهم مــــن مصــــارف الزكــــاة الثماني

  .(1)(أغنوهم يف هذا اليوم: )، وحلديث(للمساكني
أال نســد  ومــ  وجاهــة هــذا القــول، ومتشــيه مــ  طبيعــة زكــاة العطــر، وهــدفها األساســي فــأرى

 .الباب ابلكلية ومنن  جواز استخدامها يف املصارف األخرى عند احلاجة
واألحاديث اليت ذكروها تدل على أن املقصـود األهـم منهـا إغنـاء العقـراء هبـا يف ذلـك اليـوم 
خاصة، فيجب تقدميهم علي غريهم إن وجدوا، وهـذا ال مينـ  أن ُتصـرف يف املصـارف األخـرى 

تُؤخـذ مـن أغنيـائهم فـرُتد : )أهنـا: كما ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف زكـاة األمـوال  حسب احلاجة واملصلحة،
 .، ومل مين  ذلك أن ُتصرف يف اجلهات األخرى اليت أرتدت إليها اآلية الكرمية(على فقرائهم

أن القــول الــذي خنتــاره، هــو تقــدمي العقــراء علــى غــريهم إال حلاجــة ومصــلحة : وهبــذا يتضــح
 .ربةإسالمية معت

والقول الصحيح الذي عليه أكثر العقهاء أن للشخص الواحد أن يدف  فطرته إىل مسكني 
أو عـــــدة مســـــاكني، كمـــــا أن للجماعـــــة أن يـــــدفعوا فطـــــرهتم إىل مســـــكني واحـــــد؛ إذ مل يعصـــــل 

  .(2)الدليل
وكره بعضهم دف  الواحد إىل عدد؛ ألنه ال يتحقق به اإلغناء املأمور بـه يف احلـديث، ومثـل 

ف  مجاعة كثرية فطرهتم إىل واحد يؤثرونه هبا، م  وجود غـريه ممـن هـو مثلـه يف احلاجـة أو ذلك د
  .(3)أحوج منه، دون مسوغ يقتضي هذا اإليثار

 :من ال ُتصرف له زكاة الفطر

                                                 

 (.2/785)نيل األوطار  1))
 (. 4/781)البحر الزخار ( 2)
 (.7/509)، والشرح الكبري حباتية الدسوقي (4/95)الدر املختار وحاتيته : انظر( 3)
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وما دامت صدقة العطر زكاة، فال جيوز دفعها إىل كل من ال جيوز دف  زكاة املـال إليـه، مـن  
مرتـد، أو فاسـق يتحـدى املسـلمني بعسـقه، أو غـين مبالـه أو كسـبه، أو كافر معاد لإلسالم، أو 

متبطل قادر على الكسب وال يعمل، أو والد، أو ولد، أو زوجة؛ ألن املسـلم حـني يـدفعها إىل 
 .(مصارف الزكاة)هؤالء كأمنا يدفعها إىل نعسه، وقد فصلنا ذلك يف ابب 

 :فقراء البلد أوىل
أن األصــل أن تــوزع العطــرة يف البلــد الــذي : نقولــه هنــا، وهــوومــا قلنــاه يف نقــل زكــاة املــال 

وجبـــت فيـــه، وهـــو البلـــد الـــذي فيـــه املزكـــي، لالعتبـــارات الـــيت ذكرانهـــا هنـــاك، وألن زكـــاة العطـــر 
خاصة مبثابة إسعاف سري  يف مناسبة خاصة، هي مناسبة العيد، فأوىل الناس بـه اجلـريان وأهـل 

 .البلد
: ل إىل مــا قــرب منــه كمــا ذكــران عــن املالكيــة، وقــال يف البحــرإال إن عــدم العقــراء فيــه، فتنقــ

 . (1)ُتكره يف غري فقراء البلد إال لغرض أفضل

                                                 

 (.4/401)البحر الزخار ( 1)
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 الباب الثامن
 أِف املال حق سوى الزكاة؟

 .سوى الزكاةحقًّا  رأي من نفي أن ِف املال
 .سوى الزكاةحقًّا  رأي القائلي ِبن ِف املال

 .حترير موضع النزاع ترجيح الراجح



 907 

 أِف املال حق سوى الزكاة؟
كثــري ا مــا يشــتهر يف بعــض القضــااي رأي مــن اآلراء، حــى خييــل إىل بعــض النــاس أنــه الــرأي 

 .العذ، وال رأي غريه، م  ضعف حجته، ووهن منطقه
أن ال حق يف املال سوى الزكاة، وأصـبح : ومن ذلك ما تاع لدى املتأخرين من أهل العقه

مــن املشــتغلني ابلعلــم الــديين، وســنعرض يف هــذا البــاب هلــذه  هــذا كالقضــية املســلمة عنــد كثــري
القضــية علــى ضــوء النصــوص الثابتــة، والقواعــد الشــرعية احملكمــة، مبينــني مــا نــراه احلــق يف هــذا 

 .املوضوع
 :وسيشتمل هذا الباب على فصول ثالثة

 .سوى الزكاةحق ا  يف بيان رأي من نعي أن يف املال :األول
 .سوى الزكاةحق ا  ائلني أبن يف املاليف رأي الق :والثاين

 .يف حترير موض  النزاع بني العريقني، وترجيح الراجح :والثالث
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 الفصل األول
 سوى الزكاةحقًّا  رأي من نفي أن ِف املال

إىل أن احلــق الوحيــد يف املــال هــو الزكــاة، فمــن أخــرج زكاتــه فقــد  (1)ذهــب كثــري مــن العقهــاء
يطالــب بعــدها بشــيء آخــر، إال مــا تطــوع بــه، رغبــة يف مثوبــة هللا طهــر مالــه، وبرئــت ذمتــه، وال 

 .وابتغاء زايدة األجر، وهذا املذهب هو الذي اتتهر عند املتأخرين حى ال يكاد يُعرف غريه
 :األحاديث الِت احتج ِبا النافون

اســـتند أصـــحاب هـــذا احلـــديث إىل احلـــديث الـــذي رواه الشـــيخان وغريمهـــا عـــن طلحـــة  -7
جـــاء رجـــل إىل رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مـــن أهـــل جنـــد، اثئـــر الـــرأس، ُيســـم  دوي صـــوته، وال : قـــال هنع هللا يضر

 :يُعقه ما يقول، حى دان من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإذا هو يسـأل عـن اإلسـالم، فقـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
قـــال . "ال، إال أن تطـــوع": ن؟ قـــالهـــل علـــي  غـــريه: فقـــال ".مخـــس صـــلوات يف اليـــوم والليلـــة"

وذكــر  ".ال، إال أن تطــوع": قــال ".هــل علــي  غــريه؟": قــال. "وصــيام رمضــان" :رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ال أزيـد علـى هـذا، : فـأدبر وهـو يقـول ".ال، إال أن تطـوع": هـل علـي  غريهـا قـال: الزكاة، فقال

 .(2)"دخل اجلنة إن صدق: أو ،أفلح إن صدق" :فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .وال أنقص منه
دلـين علـى : أن أعرابي ـا أتـى النـيب ملسو هيلع هللا ىلص فقـال ،ومثله ما روى البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر -4

تعبـــد هللا ال تشـــرك بـــه تـــيئ ا، وتقـــيم الصـــالة املكتوبـــة، ": عمـــل إذا عملتـــه دخلـــُت اجلنـــة، فقـــال
فلمــا  .والــذي نعســي بيــده، ال أزيــد علــى هــذا: قــال. "روضــة، وتصــوم رمضــانوتــؤدي الزكــاة املع

 .(3)"َمن سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا" :وىل، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 أن ال تيء عليـه غـري الزكـاة، إال أن يتطـوع،: فعي احلديث األول أخرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الرجل

 .وهو دليل ظاهر

                                                 

 .إىل األكثر( 4/719)نسبه يف البحر  1))
 .كالمها يف اإلميان،  (77)، ومسلم (22)ري رواه البخا: متعق عليه (2)
 (.72)، ومسلم يف اإلميان (7181)رواه البخاري يف الزكاة : متعق عليه (3)
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أهنمــا ال يزيــدان علــى الزكــاة املعروضــة تــيئ ا، ورضــى : ويف احلــديثني أعلــن الــرجالن الســائالن
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص منهما ذلك، بل أخرب أهنما من أهل اجلنة، ولو كـان يف املـال حـق سـوى الزكـاة مـا 

 .استحقا اجلنة م  تركه
إذا أديَت زكاة مالـك ": أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: أيب هريرةواستندوا إىل ما رواه الرتمذي عن  -1

، ومــن قضــى مــا عليــه يف مالــه مل يكــن عليــه حــق فيــه، وال يُطالــب (1)"فقــد قضــيَت مــا عليــك
 .إبخراج تيء آخر على سبيل الوجوب

إذا أديـت زكـاة مالـك فقـد أذهبـت عنـك ": ومثله مـا أخرجـه احلـاكم عـن جـابر مرفوع ـا -2
 .وإمنا يذهب عن اإلنسان تر املال يف الدنيا واآلخرة إذا أديت منه احلقوق كلها ،(2)"تره

ا مـن ذهـب، فسـألت : وكذلك مـا رواه احلـاكم عـن أم سـلمة -5 أهنـا كانـت تلـبس أوضـاح 
ويف بعـــض  ،(3)"إذا أديـــت زكاتـــه فلـــيس بكنـــز": أكنـــز هـــو؟ فقـــال: عـــن ذلـــك النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص فقـــال

وفيـه داللـة علـى أن الوعيـد الـذي جـاء  ،(4)"بلـغ أن تـؤدي زكاتـه فزكـي فلـيس بكنـز ما": رواايته
يف حق الكانزين ألمواهلم ال يلحق من أدى زكاته، ولو كان يف املال حق واجب آخر، ما سلم 

 .من الوعيد
: لوزاد بعــض أصــحاب هــذا الــرأي علــى ذلــك كلــه، فــرووا عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص حــديث ا صــرحي ا يقــو 

  .(5)"ليس يف املال حق سوى الزكاة"
                                                 

 ، ثالثتهم يف الزكاة،(4217)وابن خزمية ، (7199)حديث غريب، وابن ماجه : وقال ،(279)رواه الرتمذي  (1)
 .(182)وضععه األلباين يف ضعيف ابن ماجه 

 .صـ جيهسبق صخر  (2)
 .صـ سبق صخرجيه(3)
  .صـ سبق صخرجيه (4)
، (181)وضععه األلباين يف ضعيف ابن ماجه ، يف الزكاة كالمها، (2/92)والبيهقي  ،(7198) ماجهرواه ابن ( 5)

 .عن فاطمة بنت قيس
ا ال يعرف: (5/114)قال النووي يف اجملموع  : (2/92) السنن الكربى يف وقبله قال البيهقي .إنه حديث ضعيف جد 
واعرتض احلافظ العراقي عليه برواية ابن ماجه له يف سننه هبذا . تعاليق، ولست أحعظ فيه إسناد ايرويه أصحابنا يف ال

كما هو عند الرتمذي، " يف املال حق سوى الزكاة: "أنه عند ابن ماجه بلعظ: اللعظ، وذكر ابنه احلافظ أبو زرعة
احلديث عن طريق النساخ، وتاع اخلطأ بعد، كما بني ذلك أيض ا زيدت يف " ليس: "ويف بعض نسخ ابن ماجه
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هــــذه هــــي مجلــــة األحاديــــث الــــيت يؤخــــذ مــــن ظاهرهــــا أن ال حــــق يف املــــال ســــوى الزكــــاة، 
واحلـــديثان األوالن منهـــا مـــن أحاديـــث الصـــحيحني فـــال مطعـــن يف ثبوهتمـــا، واحلـــديث الثالـــث 

 .ضعف إسناده، والراب  رجح وقعه، واخلامس يف إسناده كالم
ا ومـردود  ."لـيس يف املـال حـق سـوى الزكـاة": ئـلأما احلديث القا فإنـه حـديث ضـعيف جـد 

 .فاملعول عليه حديثا الصحيحني. (1)بل خطأ وحتريف. بال تك

                                                 

 ، طب (122 -1/121)من تعسري الطربي  4510 -العالمة الشيخ أمحد تاكر رمحه هللا يف التعليق على األثر 
 :املعارف، ومما استدل به على وقوع هذا اخلطأ يف ابن ماجه ما يلي

إن يف املال حلق ا : "حيىي بن آدم اليت رواه منها ابن ماجه، ونصهمن نعس طريق  4541 -رواية الطربي لألثر  -7
 ".سوى الزكاة

نسب ابن كثري يف تعسريه احلديث للرتمذي وابن ماجه مع ا، ومل يعرق بني روايتيهما، وكذلك صن  النابلسي يف  -4
 .؛ إذ نسبه إليهما حديث ا واحد ا77288ذخائر املواريث 

لست أحعظ فيه إسناد ا، ولو كان يف ابن ماجه على هذا اللعظ ملا قال ذلك إن تاء : قول البيهقي، كما تقدم -1
 .أهـ. هللا

 .ال يعرف، ومل يشر الشيخ تاكر إىل ما قاله أبو زرعة، فلعله مل يطل  عليه: ومثله قول النووي
فيني، كما هو وهذا التحقيق أصوب وأوىل من وصف احلديث ابالضطراب، لروايته من طريق واحدة بلعظني متنا

 .الشائ 
 .التعليق السابق: انظر (1)
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 :موقفهم من النصوص املعارضة

وأمــا مــا جــاء يف بعــض النصــوص مــن إثبــات حقــوق يف املــال غــري الزكــاة، فقــد أتولوهــا أبهنــا 
 .سبيل الوجوب واإللزام كما يف حق الضيف مطلوبة على سبيل االستحباب ال على

أو قــالوا أبهنــا كانــت حقوق ــا واجبــة قبــل الزكــاة، فلمــا فُرضــت الزكــاة نســخت كــل حــق كــان 
 [.727: األنعام] وآتُ ْوْا حاقَُّه ي اْوما حاصااِدهِ : قبلها، كالذي قالوا يف قوله تعاىل

كمــا أن بعضــهم   (املــاعون) أو أتولــوه أبنــه واجــب يف حالــة الضــرورة، كمــا قــال بعضــهم يف
 .فس ر املاعون ابلزكاة، وهو مروي عن بعض الصحابة، فال داللة فيه على حق آخر بعد الزكاة

يف املـــال حـــق ســـوى ": وأمـــا احلـــديث الـــذي رواه الرتمـــذي عـــن فاطمـــة بنـــت قـــيس مرفوع ـــا
  .(1)"الزكاة

وهــو ضــعيف  ،(2)فقــد ضــععه الرتمــذي؛ ألنــه مــن طريــق أيب محــزة ميمــون األعــور القصــاب
ا عند أهل احلديث، فال يعول على ما رواه  .جد 

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ( 1)
 2/7)، وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل (121ـص 2/7)ترمجه ابن حجر يف التهذيب والبخاري يف التاريخ الكبري  2))

 (.412-415ــص
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 الفصل الثاين
 سوى الزكاةحقًّا  رأي القائلي ِبن ِف املال

 .سوى الزكاةحق ا  وذهب آخرون منذ عهد الصحابة والتابعني إىل أن يف املال
لـي ، جاء ذلك عن عمر، وعلي ، وأيب ذر، وعائشة، وابـن عمـر، وأيب هريـرة، واحلسـن بـن ع

 .وفاطمة بنت قيس من الصحابة مهنع هللا يضر
 .وصح ذلك عن الشعيب وجماهد وطاوس وعطاء وغريهم من التابعني

 :أدلة هؤالء
ُكْم ِقبا  لا املاْش  ِرِق وااملاْغ  ِرِب : بقولــه تعــاىل أوال  اســتدل هــؤالء  لا  ْيسا الْ  رِبَّ أن تُ والُّ  وْا ُوُج  وها

 واالي ا ْوِم اْلِخ ِر وااملاالِئكا ِة والِكتا اِب واالنَِّبي يَّا واآتا ى املا الا عالا ى ُحب ِ ِه والاِك نَّ ال رِبَّ ما ْن آما نا اِبّللَِّ 
تا  اماى وااملاسا  اِكيا واابْ  نا السَّ  ِبيِل واالسَّ  ائِِليا واِف الر ِقا  اِب واأقا  اما الصَّ  الةا واآتا  ى  ذاِوي الُق  ْرَبا واالي ا

ا عااها ُدوْا، واالصَّ اِبرِينا ِف الباأسا اِء واالضَّ رَّاِء واِح يا البا أِس، ُأْولائِ كا الزَّكااةا وااملُوُفونا ِبعاْهِدِهْم ِإذا 
ُقوْا، واُأْولاِئكا ُهُم املُت َُّقونا   [.711: البقرة] الَِّذينا صادا

هبا علـى احلكـم املـذكور، فعـن  وقد روى الرتمذي وغريه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص تال هذه اآلية مستدال  
، مث تــال "إن يف املـال حلق ــا سـوى الزكـاة: "ســألُت النـيب ملسو هيلع هللا ىلص عـن الزكــاة فقـال: طمـة بنـت قـيسفا

 .اآلية... لاْيسا اْلرِبَّ أن تُ والُّوْا ُوُجوهاُكمْ : هذه اآلية اليت يف البقرة
فإذا كان يف احلديث ضعف كما قـال الرتمـذي فـإن آيـة الـرب املـذكورة تقـوي عضـده، وتشـد 
أزره، وهي وحدها ُحج ة ابلغة، فقد جعلت من أركان الرب وعناصره إيتـاء املـال علـى حبـه ذوي 

مث عطعـــت علـــى ذلـــك إقامـــة الصـــالة وإيتـــاء . إخل...  القـــرىب واليتـــامى واملســـاكني وابـــن الســـبيل
. الزكــاة، والعطــف كمــا هــو معلــوم يقتضــي املغــايرة، فــدل علــى أن ذلــك اإليتــاء غــري إيتــاء الزكــاة

واحلــديث وإن كــان فيــه مقــال فقــد دل علــى صــحته : القــرطيب معقب ــا علــى احلــديث املــذكور قــال
فــذكر الزكــاة مــ  ... واأقا  اما الصَّ  الةا واآتا  ى الزَّكا  اةا : معــِن مــا يف اآليــة نعســها مــن قولــه تعــاىل
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ب ِ هِ : الصالة، وذلك دليل على أن املراد بقوله املعروضـة،  لـيس الزكـاة...  واآتا ى املا الا عالا ى حا
  .(1)فإن ذلك يكون تكرار ا

وال يقــال إن املــراد ابإليتــاء املــذكور هــو التطــوع والصــلة ال الوجــوب، فــإن اآليــة بصــدد الــرد 
علــى اليهــود املتمســكني ابملظــاهر واألتــكال، وبيــان الــرب احلــق والــدين الصــدق، وهــذا يقتضــي 

ات ال املســتحبات، وكــل مــا ذكرتــه بيــان األركــان ال املكمــالت، والعــرائض ال النوافــل، والواجبــ
اآليـــة يف تـــرح حقيقـــة الـــرب مـــن هــــذا القبيـــل، فاإلميـــان ابهلل واليـــوم اآلخـــر واملالئكـــة والكتــــاب 
والنبيني، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والوفاء ابلعهد، والصرب يف البأسـاء والضـراء وحـني البـأس،  

العبـادة أو األخـالق، فلمـاذا يكـون إيتـاء كلها عناصر أساسية ال يتحقق بـدوهنا بـر العقيـدة أو 
 هو وحده النافلة واملندوب يف اآلية كلها؟؟. إخل.. املال على حبه ذوي القرىب

نســخت : وذكــر أبــو عبيــد أن بعضــهم كــان يــرى هــذه اآليــة منســوخة، كمــا قــال الضــحاك
كـالم هللا وهـي دعـوى جريئـة، ال يسـندها دليـل وال تـبه دليـل، و  ،(2)الزكاة كل صدقة يف القـرآن

 .ال يُنسخ ابالدعاء

                                                 

قد اختلف أهل التأويل يف : زكاة؟ قيلوهل من حق جيب يف مال إيتاؤه فرض ا غري ال: فإن قال قائل: وقال الطربي( 1)
 .ذلك

واآتاى }: ملا قال هللا تبارك وتعاىل: واعتلوا لقوهلم ذلك هبذه اآلية، وقالوا. فيه حقوق جتب سوى الزكاة: فقال بعضهم
بِ ِه ذاِوي الُقرَب علمنا أن املال الذي " ةَ َوأَقاَم الص اَلَة َوآَتى الز َكا: "ومن مسى هللا معهم، مث قال بعد ،{املاالا عالاى حا

 وصف املؤمنني به أهنم يؤتونه ذوي القرىب وَمن مسى معهم، غري الزكاة اليت ذكر أهنم يؤتوهنا؛ ألن ذلك لو كان ماال  
ا مل يكن لتكريره معِن معهوم  .واحد 

ري الزكاة، وأن الزكاة ال معِن له، علمنا أن حكم املال األول غ فلما كان غري جائز أن يقول تعاىل ذكره، قوال  : قالوا
 .اليت ذكرها بعد غريه

 .وبعد، فقد أابن أتويل أهل التأويل صحة ما قلنا يف ذلك: قالوا
 .هـا ... بل املال األول هو الزكاة: وقال آخرون

 .ويبدو من كالم اإلمام الطربي أنه ميال إىل قول األولني
 (.7/24)يب املعارف، وتعسري القرط ، طب (1/129)تعسري الطربي : انظر

 (.817)رواه أبو عبيد يف األموال ( 2)
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ا لقولــه فيهــا واآت  ى الزَّكا  اةا : ولــو صــح قــول الضــحاك لكــان قولــه يف اآليــة واآتا  ى : انســخ 
ا ينسخه اجلزء اآلخر، وهذا غري معقولاْلماالا عالاى ُحبِ هِ   .، فيقرر جزء اآلية حكم 

خبـار ال تُنسـخ؛ ألن على أن اآلية إمنا اتتملت على خرب َووصف ألهل الرب والتقـوى، واأل
 .نسخها يكون تكذيب ا لقائلها، وتعاىل هللا عن ذلك

ـــاس يف هـــذه اآليـــة قـــال نزلـــت ابملدينـــة حـــني نزلـــت العـــرائض : روى أبـــو عبيـــد عـــن ابـــن عب
 .فهي آية حمكمة بال ريب ،(1)وحد ت احلدود وأمروا ابلعمل

 :حق الزرع عند احلصاد :الدليل الثاين
عــاىل يف ســورة األنعــام بعــد أن امــنت هللا علــى عبــاده إبنشــاء اجلنــات واســتدلوا اثني ــا بقولــه ت

ُكُلوْا ِمن َثاا رِِه إذاا أَْثا را واآتُ وْا حاقَّ ُه ي ا ْوما : والنخل والزرع والزيتون والرمان متشاهب ا وغري متشابه
تهم أن احلـق املـأمور بـه وُحجـ، [727: األنعام] حاصااِدِه، واال ُتْسرُِفوْا، إنَُّه ال َيُِبُّ املُْسرِِفيا 

 :يف اآلية هو تيء غري الزكاة، وذلك بني من وجوه
أن اآليـــة مكيـــة نزلـــت قبـــل فـــرض الُعشـــر يف املدينـــة، والـــدليل علـــى مكيتهـــا أن الســـورة  -7

( وقـــد بينـــا ذلـــك مـــن قبـــل. )نزلـــت مجلـــة واحـــدة يف مكـــة، كمـــا جـــاءت بـــذلك أتـــهر الـــرواايت
 .صيص بال دليلوادعاء أن هذه اآلية وحدها مدنية صخ

أن املطلوب فيها إيتاء حق الثمر يوم حصاده، وهذا ال يتأتى يف زكاة الُعشر؛ ألنه إمنـا  -4
 .خيرج بعد التصعية والتنقية ليعرف مقدار احلاصل مث خيرج ُعشره أو نصف ُعشره

الزكـــاة؛ ألهنـــا  ، وال إســـراف يفواال ُتْس   رُِفوْا، ِإنَّ   ُه ال َيُِ   بُّ املُْس   رِِفيا : قولـــه يف اآليـــة -1
 .(2)حمدودة بتقدير الشارع وليس ألحد أن ينقص منها أو يزيد فيها

ومــن قــال إن احلــق الــذي أمــرت اآليــة إبيتائــه كــان تــيئ ا واجب ــا مث ُنســخ فقــد ردوا عليــه أبن 
مــن ادعــى أنــه نســخ مل يصــدق إال : قــال ابــن حــزم. النســخ ال يثبــت مبجــرد االحتمــال واالدعــاء

هللا ملسو هيلع هللا ىلص وإال فمـــــا يعجــــز أحـــــد أن يـــــدعي يف أي آيـــــة تـــــاء، ويف أي  بــــنص يتصـــــل إىل رســـــول

                                                 

 .(814)املرج  نعسه ( 1)
 (.471-5/472)راج  احمللى البن حزم 2) )
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حديث تاء أنه منسوخ، ودعوى النسخ إسقاط لطاعة هللا تعاىل فيما أمر به من ذلـك الـنص، 
  .(1)وهذا ال جيوز إال بنص مسند صحيح

ق غــري الزكــاة، نعــم هــو حــ: فمــا هــذا احلــق املعــرتض يف اآليــة؟ قلنــا: فــإن قيــل: قــال ابــن حــزم
هــذا ظــاهر . يف ذلـك وهـو أن يعطــي احلاصـد حــني احلصـد مــا طابــت بـه نعســه وال بـد، ال حــد  

كــانوا : وهلــذا جــاء عــن ابــن عمــر يف تعســري هــذا احلــق، (2)اآليــة، وهــو قــول طائعــة مــن الســلف
 .يعطون تيئ ا سوى الزكاة

 .يعطى من حضره يومئذ ما تيسر وليس ابلزكاة: وقال عطاء
عنـد الـزرع يعطـي القبضـة، : إذا حضرت املساكني طرحت هلم منه وقال أيض ا: هدوقال جما

 .وعند الصرام يعطي القبضة ويرتكهم يتتبعون آاثر الصرام
 .احلزمة (3)ثغيعطي مثل الض: يوالنخغوقال إبراهيم 

وعن أيب العالية وسعيد بن جبري وعلي  بن احلسني والربي  بن أنس حنو قول هؤالء
(4).  

كمـا ذكـر عـن أصـحاب . وقد ذم هللا سبحانه الذين يصـرمون وال يتصـدقون: بن كثريقال ا
وقـــد مضـــى اخلـــالف يف حتديـــد املـــراد ابحلـــق يف هـــذه اآليـــة وتـــرجيح  ،(5)(القلـــم)اجلنـــة يف ســـورة 

كـــابن عمـــر   أن صـــحابي ا جلـــيال   -والـــذي يعنينـــا هنـــا  -نســـخه ابلزكـــاة، ومعـــِن النســـخ يف هـــذا 
أن يف : عني مثل عطاء وجماهد والنخغـي وغـريهم أيخـذون مـن هـذه اآليـةومجاعة من فقهاء التاب

 .سوى الزكاةحق ا  املال
 :حقوق األنعام واخليل :الدليل الثالث

حـديث  :منهـا ،واستدلوا اثلث ا مبـا جـاءت بـه األحاديـث الصـحاح مـن حقـوق اإلبـل واخليـل
ي اإلبـل علـى صـاحبها علـى خـري مـا كانـت، إذا أت": أيب هريرة عند البخاري أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـال

                                                 

 .نعس املرج ( 1)
 .نعس املرج  2))
 .نعس املرج 3) )
 .نعس املرج 4) )
 (.794-4/797)ابن كثري يف تعسري اآلية : راج ( 5)
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هــو مل يعــط فيهــا حقهــا، تطــؤه أبخعافهــا، وأتي الغــنم علــى صــاحبها علــى خــري مــا كانــت إذا مل 
 ومـــن حقهـــا أن حُتلـــب علـــى املـــاء: قـــال. يعـــط فيهـــا حقهـــا، تطـــؤه أبظالفهـــا، وتنطحـــه بقروهنـــا

 .احلديث (1)"...
يشــمل اإلبــل والغــنم مع ــا وقــد جــاء  ،"لــى املــاءومــن حقهــا أن حُتلــب ع": والظــاهر أن قولــه

مـا مـن صـاحب إبـل ال يـؤدي حقهـا، ": ذلك صرحي ا بعـد ذكـر اإلبـل يف روايـة مسـلم وأيب داود
 .احلديث (2)"... ومن حقها حلبها يوم وردها

وهذه اجلملة ليست مدرجة مـن كـالم أيب هريـرة كمـا يتـوهم، وإمنـا هـي مـن حـديث الرسـول 
ابب حلــب )ذلــك روايــة البخــاري هلــذه اجلملــة مرفوعــة إىل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف  نعســه، كمــا يــدل علــى

مــن ": عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال ،فــذكر بســنده عــن أيب هريــرة (املســاقاة)مــن كتــاب  (اإلبــل علــى املــاء
 .(3)"حق اإلبل أن حُتلب على املاء

مـا مـن صـاحب إبـل وال ": ل هللا ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـو : عن جابر بن عبد هللا قـال ،وروى النسائي
 - أرض مســـتوية ملســـاء -بقـــر وال غـــنم ال يـــؤدي حقهـــا إال وقـــف هلـــا يـــوم القيامـــة بقـــاع قرقـــر 

ال  -تطــؤه ذات األظــالف أبظالفهــا، وتنطحــه ذات القــرون بقروهنــا، ولــيس فيهــا يومئــذ مجــاء 
إطراق فحلهـا، وإعـارة طـ: وماذا حقها؟ قالاي رسول هللا، : قلنا ".وال مكسورة القرن - قرن هلا

وروى حنـــو ذلـــك مســـلم يف صـــحيحه مـــن  .(4)احلـــديث... "دلوهـــا، ومحـــل عليهـــا يف ســـبيل هللا
  .(5)حديث جابر أيض ا

                                                 

 .عن أيب هريرة، كالمها يف الزكاة، (4229)، والنسائي (7204)رواه البخاري  (1)
 .عن أيب هريرة، كالمها يف الزكاة، (7258)وأبو داود  ،(891)رواه مسلم  (2)
 .عن أيب هريرة ،(4229) يف الزكاةوالنسائي  ،(4119)رواه البخاري يف املساقاة  (3)
 .عن جابر، (4252) يف الزكاةالنسائي و ، (72224)أمحد ، و (899) يف الزكاةرواه مسلم  (4)
 (.74-2/77)طرح التثريب : انظر( 5)
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أن يُنحر مسينها ويُطرق فحلها ": ما حق اإلبل؟ قال :سئل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعنه أيض ا قال
جــاء رجــل إىل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يســأله عــن تــيء مــن أمــر : وعــن الشــريد قــال ،(1)"وحيلبهــا يــوم وردهــا

  .(2)"احنر مسينها، وامحل على جنيبها، واحلبها يوم وردها": اإلبل، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
اإلدراج، وفيـه وكل هذه الرواايت صرحية يف رف  هذا الكالم إىل النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، ال حيتمـل معهـا 

 .رد على احلافظ العراقي الذي رجح أنه من كالم أيب هريرة
إعارتـه للضـراب ال مينعـه ممـن طلبـه، وإعـارة دلوهـا إلخـراج املـاء مـن (: إطراق فحلها)ومعِن 

البئـــر ملـــن حيتـــاج إليـــه وال دلـــو معـــه، واحلمـــل عليهـــا يف ســـبيل هللا إركـــاب مـــن ال ركوبـــة معـــه مـــن 
 .اجملاهدين

أهنـــا رتبـــت الوعيـــد علـــى منـــ  احلقـــوق املـــذكورة، : ة هـــذه األحاديـــث علـــى املـــرادووجـــه داللـــ
 .فدلت على أهنا حقوق واجبة، وهي حقوق أخرى غري الزكاة

لبهـا يـوم وردهـا علـى املـاء، حيوفرض على كل ذي إبل وبقر وغـنم أن ): وهلذا قال ابن حزم
 .(ويتصدق من لبنها مبا طابت به نعسه

يف املـال  إنـه ال حـق  : ومن قال): مث قال. أيب هريرة عند البخاري واستدل ابن حزم حبديث
غري الزكاة فقد قال الباطل، وال برهان على صحة قوله، ال من نص، وال إمجاع، وكل ما أوجبـه 

 .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف األموال، فهو واجب
ُع    ونا املا    اُعونا : وأمــــا إعــــارة الــــدلو وإطــــراق العحــــل، فــــداخل حتــــت قــــول هللا تعــــاىل ْن ا  واميا

 .هـا (3)([1:املاعون]
وكما صحت األحاديث يف حقوق اإلبل والغنم صحت أيض ا يف حقوق اخليل، ومن ذلـك 

اخليـــل لرجـــل أجـــر، ولرجـــل ســـرت، ": أن رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــال ،عـــن أيب هريـــرة ،مـــا رواه البخـــاري

                                                 

رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال  :(2585)م  اجمليف اهليثمي قال و  ،(1254)رواه الطرباين يف األوسط ( 1)
 .عن جابر ،الصحيح خال تيخ الطرباين، وقد روى عنه ابن أيب حامت ومل يضععه أحد

 عن الشريد ،رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن :(2582)م  اجمليف يثمي اهلقال و  ،(1/179)رواه الطرباين 2) )
 .بن سويد

 (.2/50)احمللى ( 3)
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: إىل أن قال - أي للجهاد -" ها يف سبيل هللاوعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر، فرجل ربط
ورجل ربطهـا َتغني ـا وتععع ـا مث مل يـنس حـق هللا يف رقاهبـا وال ظهورهـا، فهـي لـذلك سـرت، ورجـل "

 .(1)"ألهل اإلسالم فهي على ذلك وزر - أي مناوأة -ربطها فخر ا ورايء نواء 
 :حق الضيف :الدليل الرابع

فعــن أيب . حاديــث مــن إجيــاب حــق الضــيف علــى املضــيفواســتدلوا رابع ــا مبــا صــحت بــه األ
مـــن كـــان يـــؤمن ابهلل واليـــوم ": أن رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــال ،هنع هللا يضر العـــدوي تـــريح خويلـــد بـــن عمـــرو

ــــك فهــــو  ــــة أايم، فمــــا كــــان بعــــد ذل ــــة، والضــــيافة ثالث اآلخــــر فليكــــرم ضــــيعه جائزتــــه، يــــوم وليل
 .(2)"صدقة

ى الوجوب بـدليل تعليـق اإلميـان عليـه، وبـدليل جعـل مـا بعـد الثالثـة واألمر إبكرامه يدل عل
 .األايم صدقة

 إن  جلسـدك عليـك: )يؤيد ذلك ما قاله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعبد هللا بـن عمـرو رضـي هللا عنهمـا
ــا حق ــا، وإن لــزورك عليــك حق ــا، وإن لعينــك عليــك حق ــا، : وزورك .(3)(وإن لزوجــك عليــك حق 
 .زوارك وأضيافك أي

فأصــــبح الضــــيف  ،أميــــا ضــــيف نــــزل بقــــوم": ويؤكــــده حــــديث أيب هريــــرة أن النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــــال
 .(4)"وال حرج عليه ،فله أن أيخذ بقدر قراه ،حمروم ا

أميـا رجـل أضـاف قوم ـا ": أن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال ،بل روى املقدام بن معـد يكـرب الكنـدي
 "ف حمروم ا، فإن نصره حق على كل مسلم حى أيخذ بقرى ليلتـه مـن زرعـه ومالـهفأصبح الضي

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص 1))
 .(29)، ومسلم يف اللقطة (2078)دب رواه البخاري يف األ: متعق عليه (2)
 .يف الصوم االمهك،  (7758)، ومسلم (7815)رواه البخاري : متعق عليه (3)
 وصححه، وصححه، (2/714)األطعمة احلاكم يف إسناده صحيح، و : وقال خمرجوه، (9829)أمحد رواه  (4)

 .عن أيب هريرة، (4110)األلباين يف صحيح اجلام  
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فَمــن أصــبح بعنائــه فهــو عليــه  ،ليلــة الضــيف حــق علــى كــل مســلم": عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ،، وعنــه(1)
 . (2)احلديث "... دين

نـا فننـزل اي رسـول هللا، إنـك تبعث: قلنـا: وروى ابن حزم من طريق مسـلم عـن عقبـة بـن عـامر
إن نــزلتم بقــرى قــوم فــأمروا لكــم مبــا ينبغــي : "بقــوم فــال يقروننــا، فمــا تــرى؟ قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(3)"للضيف فاقبلوا، فإن مل يععلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي هلم
ــ: ومــن طريــق البخــاري بســنده إىل عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر ا أن أصــحاب الُصــع ة كــانوا انس 

مــن كــان عنــده طعــام اثنــني فليــذهب بثالــث، ومــن كــان عنــده طعــام ": فقــراء وأن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال
أو كمـا قـال، وأن . (4)"أربعة فليذهب خبـامس، ومـن كـان عنـده طعـام مخسـة فليـذهب بسـادس

 .أاب بكر جاء بثالثة، وانطلق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعشرة
ا يف مــال حق ــا  يــث يــدل داللــة واضــحة علـى أن للضــيف الطــارقوجممـوع هــذه األحاد أكيــد 

أخيه املسلم الذي أضافه، حى إن اجلماعة ليجب عليها معاونتـه ونصـره حـى أيخـذ هـذا احلـق 
عنــد  -املؤكــد، وواضــح أن هــذا احلــق تــيء غــري الزكــاة؛ ألن الزكــاة إمنــا جتــب يف وقــت خــاص 

الضــيافة : طــرق يف أيــة ســاعة، وهلــذا قــال ابــن حــزموحنــو ذلــك، والضــيف ي -احلــول أو احلصــاد 
فــرض علــى احَلَضــري والبــدوي والعقيــه واجلاهــل، يــوم وليلــة مــربة وإحتــاف، مث ثالثــة أايم ضــيافة، 
وال مزيد، فإن زاد على ذلك فليس نراه الزم ا، وإن متادى على قـراه فحسـن، فـإن منـ  الضـيافة 

 .(5)قضى له بذلكالواجبة فله أخذها مغالبة، وكيف أمكنه، ويُ 
 هل هو واجب أو مستحب؟: وقد اختلف العلماء يف حق الضيف): قال الشوكاين

                                                 

وصححه،  ،(2/714)احلاكم ، و (1157) وأبو داود، إسناده ضعيف: خمرجوهوقال ، (71719)أمحد رواه  (1)
 .بن معدي كرب عن املقدام، (4411)وضععه األلباين يف ضعيف اجلام    ،كالمها يف األطعمة، ووافقه الذهيب

 ،(1150)أبو داود يف األطعمة و ، صحيح على ترط الشيخنيإسناده : خمرجوهوقال ، (71782)أمحد رواه  (2)
  .(8/114)والبيهقي يف اجلزية ، (40/421)والطرباين يف الكبري 

 .، عن عقبة بن عامر(7141)، ومسلم يف اللقطة (4227)رواه البخاري يف املظامل : متعق عليه (3)
 (.4051)، ومسلم يف األتربة (204)رواه البخاري يف مواقيت الصالة : متعق عليه (4)
 .(8/712)احمللى  5))



 920 

فــاجلمهور علــى أن الضــيافة مــن مكــارم األخــالق، وحماســن الــدين، وليســت واجبــة، خالف ــا 
 .لليث بن سعد، فإنه أوجبها ليلة واحدة

 واليوم اآلخر، فليكرم من كان يؤمن ابهلل: )وحجة اجلمهور ما جاء يف احلديث املتعق عليه
يـوم وليلـة، والضـيافة ثالثـة أايم، فمـا كـان : ومـا جائزتـه اي رسـول هللا؟ قـال: ضيعه جائزتـه، قـالوا

 .احلديث(... وراء ذلك فهو صدقة
املذكور يف احلـديث يـدل علـى االسـتحباب فـإن اجلـائزة هـي العطيـة والصـلة ( جائزته)فلعظ 

االهتمــام : ل هــذا اللعــظ يف الواجــب، ومعــِن احلــديثالــيت أصــلها علــى النــدب، وقلمــا ُيســتعم
  .(1)(ابلضيف يف أول يوم وليلة وإحتافه مبا يستطي  من بر وإلطاف

كما استندوا أيض ا إىل األحاديث القاضية حبرمة مال املسلم إال بطيب نعسـه، واألحاديـث 
 .الدالة على أن ليس يف املال حق سوى الزكاة

 :ق الضيف، فقد كان هلم منها مواقفأما األحاديث الواردة يف ح
إمنا كان يلزم ذلك يف زمنه ملسو هيلع هللا ىلص حيث مل يكن بيت مـال، وأمـا اليـوم فـأرزاقهم : قال اخلطايب

 .ال، ال حق هلم يف أموال املسلمنييف بيت امل
ومحلــه بعضــهم علــى أن هــذا كــان يف أول اإلســالم، إذ كانــت املواســاة واجبــة، فلمــا اتســ  

  .(2)م ُنسخ  ذلكاإلسال
 :واحلق وجوب الضيافة ألمور): قال الشوكاين

 .إابحة العقوبة أبخذ املال ملن ترك ذلك، وهذا ال يكون يف غري واجب :األول
التأكيــد البــالغ جبعــل ذلــك فــرع اإلميــان ابهلل واليــوم اآلخــر، ويعيــد أن فعــل خالفــه  :والث  اين

مث تعليق ذلك ابإلكرام . أن فروع اإلميان مأمور هبافعل من ال يؤمن ابهلل واليوم اآلخر، ومعلوم 
 .وهو أخص من الضيافة، فهو دال على لزومها ابألوىل

                                                 

 .طب  احلليب ،(721 -9/724)نيل األوطار : انظر( 1)
 (.9/724)نيل األوطار ( 2)
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فهو صريح أن ما قبـل ذلـك غـري صـدقة، بـل  ،"فما وراء ذلك فهو صدقة": قوله :والثالث
 .واجب ترع ا
علـى فهـذا تصـريح ابلوجـوب، مل أيت مـا يـدل  ،"ليلـة الضـيف حـق واجـب": قولـه :والرابع

 .أتويله
فــإن ظــاهر هــذا وجــوب النصــرة،  ،"فــإن نصــره حــق علــى كــل مســلم": قولــه ملسو هيلع هللا ىلص :واخل  امس

 .وذلك فرع وجوب الضيافة
إذا تقـــرر هـــذا ضـــعف مـــا ذهـــب إليـــه اجلمهـــور، وكانـــت أحاديـــث الضـــيافة خمصصـــة : قـــال

 ."سوى الزكاةليس يف املال حق ": ألحاديث حرمة األموال إال بطيبة األنعس، وحلديث
قـم عليـه دليـل، وال ومن التعسعات محل أحاديث الضيافة على سد الرمق، فإن هذا مما مل ي

 .دعت إليه حاجة
 .اهـ (1)(كذلك صخصيص الوجوب أبهل الوبر دون أهل املدنو 

 :حق املاعون :الدليل اخلامس
ــا مبــا جــاء يف القــرآن الكــرمي مــن الوعيــد بشــأن الــذين مينعــون قــال . املــاعون واســتدلوا خامس 

 ف اواْيل  لِ ْلُمصالِ يا الَّذينا ُهْم عان صاالاِِتِْم سااُهونا الَّذِينا ُهْم يُ رااُءونا ومينعون امل اعون: تعاىل
مـن كتـاب الزكـاة عـن عبــد هللا  (حقـوق املــال)وقـد روى أبـو داود يف ابب ، [1 - 2: املـاعون]

 .(2)(الدلو والقدر ؛ ملسو هيلع هللا ىلص عاريةكنا نعد املاعون على عهد رسول هللا: )بن مسعود قال
ومعـــِن هـــذا أن إعـــارة هـــذه األتـــياء الصـــغرية الـــيت حيتـــاج إليهـــا اجلـــريان بعضـــهم مـــن بعـــض  

واجبـة؛ ألن مانعهــا مــذموم مســتحق للويــل، كالسـاهي عــن الصــالة املرائــي وال يســتحق املكلــف 
 .الويل إال على ترك واجب

                                                 

 .721ـاملرج  السابق ص -نيل األوطار ( 1)
األلباين يف صحيح أيب داود وقال ، (77211)التعسري  يف، والنسائي يف الكربى (7251)رواه أبو داود يف الزكاة  (2)

 .إسناده حسن صحيح: (7227)
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حق ـا  ياء واجبـة وهـي غـري الزكـاة قطع ـا، فقـد ثبـت أن يف املـالوإذا ثبت أن إعارة هـذه األتـ
 .سوى الزكاة

ـــا العـــأس، : املـــاعون مـــا تعـــاوره النـــاس بيـــنهم: وروى ابـــن حـــزم بســـنده عـــن ابـــن مســـعود أيض 
 .(1)والقدر، واتباهه

: ، وروى عنــــه(2)أنــــه متــــاع البيــــت: وعــــن ابــــن عبــــاس يف تعســــري املــــاعون املــــذكور يف اآليــــة
ومثلــــه عــــن علــــي  ابــــن أيب طالــــب .(3)العاريــــة

هــــي املهنــــة يتعاطاهــــا النــــاس : وعــــن أم عطيــــة ،(4)
وهـو موافـق ملـا ذكـرانه وهـو قـول ): قـال ابـن حـزم .هو املال مُين  حقه: وعن ابن عمر ،(5)بينهم

 .(6)(عكرمة وإبراهيم وغريمها، وما نعلم عن أحد من الصحابة مهنع هللا يضر خالف ا هلذا
بـن حـزم حجـة يف اللغـة، وقـد اتعقـت أقـواهلم علـى تعسـري املـاعون مبـا وكل هـؤالء كمـا قـال ا

 .ذكرانه
لـــيس : نعـــم ومل يقـــل: أهنـــا الزكـــاة قلنـــا: قـــد روى عـــن علـــي  هنع هللا يضر: فـــإن قيـــل): قـــال ابـــن حـــزم

  .هـا (7)(أهنا العارية، فوجب مج  قوليه: مث قد جاء عنه. العارية
ه حكــم املرفــوع عنــد احملــدثني؛ لنســبته تعســري علــى أن حــديث ابــن مســعود عنــد أيب داود، لــ

 .املاعون إىل عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولو كانوا خمطئني لصحح الوحي خطأهم يف فهم كتاب هللا
 :وجوب التكافل بي املسلمي :الدليل السادس

                                                 

 .(9/712)ذكره ابن حزم يف احمللى  1))
 .(9/711)احمللى  (2)

 .ووافقه الذهيب، وصححه، (8/936)رواه احلاكم يف التعسري (  3
 .(9/711) احمللى( 4)
 .السابق املرج ( 5)
 .املرج  السابق( 6)
 .ابقسالاملرج   7))
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ـا سـلمني، ابلنصـوص اجلمـة، الـيت أوجبـت التعـاون والتكافـل والـرتاحم بـني امل واستدلوا سادس 
وفرضــت إطعــام املســكني واحلــض عليــه، وجعلــت ذلــك مــن مثــرات األخــوة، ومقتضــيات اإلميــان 

 .واإلسالم
 ْدوانوالُع   وا عل  ى اإلُثِْ اونُ ى، وال تعا  وا ْق  والت َّ  ى ال  رب ِ وا علا  اونُ وتعا  : مــن ذلــك قولــه تعــاىل

ن اُهمْ : وقال تعاىل يف وصف املؤمنني، [4: املائدة] وبني العقبـة الـيت ، [48: العتح] ُرْحاُء ب اي ْ
فا ال اقْ  تاحاما : على كل إنسان أن جيتازها لينال مثوبـة هللا، ويكـون مـن أصـحاب امليمنـة، فقـال

العقابا   ة وما   ا أْدرااكا م   ا العاقابا   ُة فا   كُّ راق ابا   ٍة أْو إْطعا   ام  ِف ي ا   ْوٍم ِذي ماْس   غاباٍة ياِتيم    ا ذاا ماْقرابا   ٍة أْو 
رابا   ةٍ  ُثَّ كا   ان ِم   نا الَّ   ِذينا آمانُ   وْا واتاواص   ْوا اِبلصَّ   رْبِ وات اوااص   وْا اِبْلماْرْحاا   ِة أْولئِ   كا  ِمْس   ِكين ا ذاا مات ْ

ناةِ   [.79-77: البلد] أْصحااُب املاْيما
 [.42: اإلسراء] واآِت ذا الُقْرَبا حاقَُّه وااْلِمْسِكيا وااْبنا السَِّبيلِ : وقال تعاىل

ْينِ : وقال سبحانه إْحساان  واِبِذي الُقْرَبا واالي اتااماى وااملاسا اِكِي وااجلْا اِر ِذي الُق ْرَبا  وااِبلوااِلدا
 [.12: النساء] وااجلااِر اجلُُنِب واالصاِحِب اِبجلْانِب وااْبِن السَِّبيِل واماا مال كاْت أمْيااُنُكمْ 

ه مــن وقــد ذكــران مــن قبــل اآلايت الكثــرية الــيت جعلــت إطعــام املســكني واحلــض علــى إطعامــ
أراأيْ تا الَّ ذي : عالئم اإلميان، وتركه من لوازم الكعـر والتكـذيب ابآلخـرة، مـن مثـل قولـه تعـاىل

ُ ضُّ عالا ى طاعا اِم امِلْس ِكيِ  يِن فاذالكا الَِّذي يا دُع  الياتِ يما واالا َيا ُب اِبلدِ  ، [1-7: املـاعون] ُيكاذِ 
ْ نا ُك نُْطِع ُم امِلْس ِكيا  قااُلوْا ملاْ : وقال يف أسباب دخول اجملرمني يف سـقر  ناُك ِمنا املُصا لَّيا واملا

: ويف تأن َمن أوي كتابه بشماله فاستحق صـلي  اجلحـيم والعـذاب األلـيم، [22-21: املدثر]
 ِإنَُّه كاان ال يُ ْؤِمُن اِبّللَِّ العاِظيِم واال َياُضُّ عالاى طاعااِم امِلْسكي [12-11: احلاقة.] 

 أبحاديثـــه حقيقـــة اجملتمـــ  اإلســـالمي ومبلـــغ تكافلـــه وترابطـــه وتضـــامنه، وصـــور الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص
ــا: )فقــال فلــيس اجملتمــ  املســلم لبنــات منعصــلة . (1)(املــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يشــد بعضــه بعض 

. عـن غـريه لـيس أبنـاء اإلسـالم أفـراد ا متنـاثرين، كـل مـنهم يعـيش منعصـال   ،متعرقة وبعبارة أخرى

                                                 

 .، عن أيب موسى(4595) والصلة ، ومسلم يف الرب(297)رواه البخاري يف الصالة : متعق عليه (1)
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ُل املسلمني يف توادهم وتعاطعهم وترامحهم كَمَثل اجلسد الواحد؛ إذا اتتكي منه عضـو َمثَ : )بل
 .(1)(تداعى له سائر األعضاء ابحلمى والسهر

ـــا ـــا خيـــدم بعضـــها بعض   ،وأي تضـــامن أقـــوى مـــن تضـــامن أجـــزاء اجلســـد الواحـــد؟ إهنـــا مجيع 
مبــؤمن َمــن  لــيس": ويســتعيد بعضــها مــن بعــض، وأيمل ســائرها ألمل جــزء واحــد منهــا، وقــال ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)"ابت تبعان وجاره إىل جنبه جائ 
إن هللا فـــــرض علـــــى أغنيـــــاء ": قـــــال رســـــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قـــــال هنع هللا يضروعـــــن علـــــي بـــــن أيب طالـــــب 

املســلمني يف أمـــواهلم بقـــدر الـــذي يســـ  فقـــراءهم، ولــن جيهـــد العقـــراء إذا جـــاعوا أو عـــروا إال مبـــا 
ا، ويعذهبم عذااب  أليم ايصن    .(3)"أغنياؤهم، أال وإن  هللا حياسبهم حسااب  تديد 

 :ابن حزم يدافع عن هذا املذهب
ا جادل عن هذا املذهب، وعضده ابألدلة الـوفرية، مـن القـرآن والُسـن ة، وأقـوال  وال جند أحد 

قـــد قـــال يف كتابـــه الصـــحابة والتـــابعني، أبلـــغ وأنصـــ  مـــن العقيـــه الظـــاهري أيب دمحم ابـــن حـــزم، ف
وفــرٌض علــى األغنيــاء مــن أهــل كــل بلــد أن يقومــوا بعقــرائهم، وجيــربهم الســلطان علــى ) :احمللــي

ذلـــك، إن مل تقـــم الزكـــوات هبـــم، وال يف ســـائر أمـــوال املســـلمني هبـــم، فيقـــام هلـــم مبـــا أيكلـــون مـــن 
ملطــر القــوت الــذي ال بــد منــه، ومــن اللبــاس للشــتاء والصــيف مبثــل ذلــك، ومبســكن يكــنهم مــن ا

 .(4)(والصيف والشمس وعيون املارة

                                                 

 .عن النعمان بن بشري، (1592) ، ومسلم يف الرب والصلة(2077)رواه البخاري يف األدب : متعق عليه (1)
، (5505)يف صحيح اجلام  وصححه األلباين ، (7/458)والطرباين ، (10882)ابن أيب تيبة يف اإلميان  رواه (2)

 .ابن عباسعن أنس و 
: رواه الطرباين يف الصغري واألوسط، وقال :(2142)يثمي يف اجملم  قال اهلو  ،(1518)رواه الطرباين يف األوسط ( 3)

 .علي  عن ، (224)ضعيف الرتغيب ين يف األلبا وضععه، تعرد به اثبت بن دمحم الزاهد
 .وقد اكتعينا ابألخبار من غري أسانيدها اليت ذكرها اختصار ا ،(758 -2/752)احمللى ( 4)
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 :برهانه من القرآن

: اإلسـراء] واآِت ذاا اْلُقْرَبا حاقَُّه وااْلِمْسِكيا وااْبنا السَّ ِبيلِ : قول هللا تعاىل: برهان ذلك)
ْيِن ِإْحساان  واِبِذي اْلُقْرَبا وااْلي اتااماى وااْلماسا اِكِي وا : ، وقوله تعاىل[42 اجلْا اِر ِذي اْلُق ْرَبا اْلوااِلدا

 .[12: النساء] وااجلْااِر اجْلُُنِب واالصَّاِحِب اِبجلْاْنِب وااْبِن السَِّبيِل واماا مالاكاْت أامْيااُنُكمْ 
فأوجـــب تعـــاىل حـــق املســـاكني وابـــن الســـبيل مـــ  حـــق ذي القـــرىب، وافـــرتض اإلحســـان إىل 

، واإلحســان يقتضــي كــل مــا ذكــران، األبــوين وذي القــرىب واملســاكني واجلــار ومــا ملكــت اليمــني
 .ومنعه إساءة بال تك

ْ ناُك ِمنا اْلُمصالِ يا ( 42)ماا سالاكاُكْم ِف ساقارا : وقال تعاىل ْ ناُك نُْطِع ُم ( 43)قااُلوا ملا واملا
 .فقرن هللا تعاىل إطعام املسكني بوجوب الصالة. [22 - 24: املدثر] اْلِمْسِكيا 

 :برهانه من احلديث
من ال يرحم الناس ال يرمحه ": أنه قال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من طرق كثرية يف غاية الصحةوعن 

ورأى املسلم أخاه جائع ا عرايان  ضائع ا فلم  -زايدة عن حاجة  -ومن كان على فضلة  .(1)"هللا
 .يغثه، فما رمحه بال تك

ـا فقـراء، وأن رسـول أن أصـحاب الصـعة كـ: وعن عبد الرمحن بـن أيب بكـر الصـد يق انوا أانس 
من كان عنده طعام اثنني فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب ": هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .(2)"أو سادس... خبامس
ومـن  ،(3)"املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسـلمه": أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ،وعن ابن عمر

 .يعين خذله ،يعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمهتركه جيوع و 

                                                 

 .، عن أيب هريرة(4179)ومسلم يف العضائل  ،(5881)رواه البخاري يف األدب : متعق عليه (1)
 (.4/221)التواتر، كما يف التيسري للمناوي  وصح هذا املعِن أبلعاظ خمتلعة وطرق كثرية، وصلت إىل درجة

 .ـسبق صخرجيه ص( 2)
 .ـسبق صخرجيه ص( 3)
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من كان عنده فضل ظهر فليعد بـه علـى ": أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ،وعن أيب سعيد اخلدري
فــذكر مــن : قــال ".. مــن ال ظهــر لــه، ومــن كــان عنــده فضــل زاد فليعــد بــه علــى مــن ال زاد لــه

 .(1)ه ال حق ألحد منا يف فضلأصناف املال ما ذكر، حى رأينا أن
 .وهذا إمجاع من الصحابة مهنع هللا يضر خيرب بذلك أبو سعيد، وبكل ما يف اخلرب نقول 

: قــــال. (2)"أطعمــــوا اجلــــائ ، وفكــــوا العــــاين": عــــن النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــــال ،ومــــن طريــــق أيب موســــى
ا  .والنصوص من القرآن واألحاديث الصحاح يف هذا تكثر جد 

 :ْلاثرمن ا
لـــو اســـتقبلُت مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرُت ألخـــذُت فضـــول أمـــوال األغنيـــاء : وقـــال عمـــر هنع هللا يضر

 .(3)فقسمتها على فقراء املهاجرين
إن  هللا تعـــاىل فـــرض علـــى األغنيـــاء يف أمـــواهلم بقـــدر مـــا يكعـــي : بـــن أيب طالـــب وقـــال علـــيٌّ 

علــى هللا تعــاىل أن حياســبهم يــوم  فقــراءهم، فــإن جــاعوا أو عــروا وجهــدوا فبمنــ  األغنيــاء، وحــقٌ 
 .القيامة ويعذهبم عليه

 .يف املال حق سوى الزكاة: وعن ابن عمر أنه قال
إن كنـت : أهنـم قـالوا كلهـم ملـن سـأهلم: وعن عائشة أم املؤمنني واحلسن بـن علـي  وابـن عمـر

 .تسأل يف دم موج ، أو ُغرم معظ ، أو فقر مدق ، فقد وجب حقك
أن زادهــم فــِن، فــأمرهم أبــو : اجلــراح وثالمثائــة مــن الصــحابة مهنع هللا يضروصــح عــن أيب عبيــدة بــن 

فهـذا إمجـاع مقطـوع بـه . عبيدة، فجمعـوا أزوادهـم يف مـزودين، وجعـل يقـوهتم إايهـا علـى السـواء
 .من الصحابة مهنع هللا يضر، ال خمالف هلم منهم

 .(ى الزكاةيف املال حق سو : وصح عن الشعيب وجماهد وطاوس وغريهم، كلهم يقول
 :مناقشة ابن حزم للمخالفي
                                                 

 .عن أيب سعيد، (7221)، وأبو داود يف الزكاة (7149)رواه مسلم يف اللقطة ( 1)
 .وعودوا املريض": أطعموا اجلائ "األسري، واحلديث رواه البخاري وفيه بعد : العاين 2))
 .هذا إسناد يف غاية الصحة واجلاللة: ناد هذا األثرقال ابن حزم يف إس( 3)
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: وما نعلم عن أحد منهم خالف هذا إال عن الضحاك بـن مـزاحم فإنـه قـال): قال أبو دمحم
 !؟(1)نسخت الزكاة كل حق يف املال، وما رواية الضحاك حج ة، فكيف رأيه

النعقـات : فريى يف املال حقوق ا سوى الزكاة، منها.. والعجب أن احملتج هبذا أول خمالف له
فظهـر .. على األبوين احملتاجني، وعلى الزوجة، وعلى الرقيق، وعلـى احليـوان، والـديون واألروش

 .تناقضهم
مــن عطــش فخــاف املــوت فعــرٌض عليــه أن أيخــذ املــاء حيــث وجــده، وأن يقاتــل : ويقولــون

 .عليه
 مـا فأي فرق بني ما أابحوا من القتال على ما يدف  بـه عـن نعسـه املـوت مـن العطـش وبـني

منعــوه منــه مــن القتــال عــن نعســه فيمــا يــدف  بــه عنهــا املــوت مــن اجلــوع والعــرى، وهــذا خــالف 
 .(لإلمجاع والقرآن وللسنن وللقياس

وال حيــل ملســلم اضــطر، أن أيكــل ميتــة أو حلــم خنزيــر وهــو جيــد طعام ــا فيــه ): قــال أبــو دمحم
ــا علــى صــاحب الطعــام إطعــام اجلــائ ، فــإذا كــان  فضــل عــن صــاحبه ملســلم أو لــذمي؛ ألن فرض 

ذلك كذلك فليس مبضطر إىل امليتة وال إىل حلم اخلنزير، وابهلل تعاىل التوفيق، وله أن يقاتل عـن 
وهـو  حق ـا، وإن قـََتل املان  فإىل لعنة هللا؛ ألنه من ( القصاص)ذلك، فإن قُتل فعلى قاتله القود 

امُهاا عالا ى : قـال تعـاىل. طائعة ابغية اأُلْخ راى ف اقا اتُِلوْا الَّ ِِت ت اْبِغ ي حا ىتَّ تاِف يءا فا إن ب اغا ْت إْح دا
ومـان  احلـق ابغ علـى أخيـه الـذي لـه احلـق، وهبـذا قاتـل أبـو بكـر ، [8:احلجرات] إىلا أْمِر اّللَّ 
  .هـا (2)(مان  الزكاة هنع هللا يضرالصديق 

                                                 

إال حيىي بن سعيد ووثقه أمحد وابن معني وأبو زرعة والعجلي والدارقطين،  -فيما رأيت  -مل يضعف الضحاك أحد ( 1)
 -4/145)ميزان االعتدال : انظر. صدوق كثري اإلرسال: وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال احلافظ يف التقريب

كما ادعى ابن . على أن ضعف الرواية ال يوجب ضعف الراوي(. 252 -2/251)، وهتذيب التهذيب (142
 .م  أنه يف العقه إمام - مثال   -فاحملدثون يضععون ابن أيب ليلى . حزم

، وقد علق الشيخ أمحد تاكر على رأي ابن حزم هذا بكلمة قيمة حيسن أن نسجلها (2/758)احمللى البن حزم  2))
من هذا ومن أمثاله يف الشريعة اإلسالمية، يرى املنصف، أن التشري  اإلسالمي يف ): قال. يها عربة وذكرىهنا، فع

الذروة العليا من احلكمة والعدل، وليت إخواننا الذين غرهتم القوانني الوضعية، وأتربتها نعوسهم يطلعون على هذه 
التشري  يف األرض، تشري  يشب  القلب والروح، ويطبق يف  الدقائق ويتعقهوهنا، لريوا أن دينهم جاءهم أبعلى أنواع 

كل زمان ومكان، إن هو إال وحي يوحى، ولو فقه املسلمون أحكام دينهم، ورجعوا إىل استنباطها من املنب  الصايف 
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أحوال عملوا مبا أيمرهم به رهبم يف خاصة أنعسهم، ويف أمورهم العامة، ويف  لو -الكتاب والسن ة  -واملورد العذب 
لو عملوا هذا، لكانوا سادة األمم، وهل قامت الثورات املخربة اهلادمة والعنت املهلكة، إال من ظلم  -اجتماعهم 

؟ ، واملثل على ذلك كثرية؛ ولو فقه األغنياء، !الغِن للعقري، ومن استئثاره خبري الدنيا، وجبواره أخوه ميوت جوع ا وعراي 
هلم، إسداء املعروف للعقراء، بل القيام حنوهم مبا أوجبه هللا على األغنياء، لعلموا أن أول ما حيعظ عليهم أموا

كما أطلقها غريه   -إهنا صيحة حق أطلقها الشيخ . (فليعقهوا وليعلموا ويعملوا فقد جاءهتم النذر؛ هداان هللا مجيع ا
 .منذ أربعني عام ا، ومل جتد آذاان  واعية، فكان ما كان
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 الفصل الثالث
 حترير وترجيح

 :حترير موضع النزاع بي الفريقي
عد عرض أقوال العريقني وأدلتهما أن تقة اخلالف بينهمـا ليسـت ابلسـعة الـيت والذي أراه ب

 :نتخيلها، فإن بينهما مواض  اتعاق بال تك فيها، وال ينازع فيها أحد من الطرفني
 .فحق الوالدين يف النعقة إذا احتاجا، وولدمها موسر، ال نزاع فيه( أ)
، وإمنـــا اختلعـــوا يف درجـــة القرابـــة وحـــق القريـــب ال نـــزاع فيـــه كـــذلك مـــن حيـــث املبـــدأ( ب)

 .املوجبة للنعقة ما بني موس  ومضيق
قــــال . وحــــق املضــــطر إىل القــــوت، أو الكســــاء أو املــــأوي، يف أن يغــــاث ال نــــزاع فيــــه( جـــــ)

إن املعـــروض إخراجـــه هـــو الزكـــاة إال أنـــه حتـــدث أمـــور توجـــب ): (أحكـــام القـــرآن)اجلصـــاص يف 
والعــــاري املضــــطر، أو ميــــت لــــيس لــــه مــــن يكعنــــه أو  املواســــاة واإلعطــــاء، حنــــو اجلــــائ  املضــــطر

  .هـا (1)(يواريه
ــــدلو وال ــــة ال ــــك املضــــطر إىل عاري ــــل ذل ــــدخل حتــــت اســــم قــــومث در، والعــــأس وحنوهــــا، ممــــا ي

 .فدف  الضرر عن املسلم فرض كعاية ابإلمجاع (املاعون)
صــد خطــر وحــق مجاعــة املســلمني يف دفــ  مــا ينــوهبم مــن النــوازل العامــة الــيت تنــزل هبــم ك( د)

العــدو، واســتنقاذ أســرى املســلمني مــن أيــدي الكعــار، ومقاومــة األوبئــة واجملاعــات وحنوهــا، فــال 
خيـــالف فقيـــه هنـــا يف أن حـــق اجلماعـــة مقـــد م علـــى حـــق العـــرد، وأن وجـــوب املســـامهة يف هـــذه 

 .النوازل موض  إمجاع من علماء املسلمني
فـ  ضـرر املسـلمني، ككسـوة عـار، د: ومـن فـروض الكعايـة): (تـرح املنهـاج)قال الرملي يف 

مـن عنـده زايدة علـى كعايـة : وإطعام جائ ، إذا مل يندف  بزكاة وبيت مال، علـى القـادرين، وهـم
. مـــا يســـد الرمـــق أم الكعايـــة؟ قـــوالن: ســـنة هلـــم وملمـــوهنم، وهـــل املـــراد مـــن دفـــ  ضـــرر مـــن ذكـــر

ق ابحلــال مــن فيجــب يف الكســوة مــا يســرت كــل البــدن علــى حســب مــا يليــ. اثنيهمــا: أصــحهما
                                                 

 (.1/717)اص أحكام القرآن للجص 1))
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تـــتاء وصـــيف، ويلحــــق ابلطعـــام والكســـوة مــــا يف معنامهـــا كـــأجرة طبيــــب، ومثـــن دواء، وخــــادم 
يف مصارف الزكاة ما قالـه النـووي  (سبيل هللا)وقد ذكران يف سهم  ،(1)(كما هو واضح. منقط 

علـى األغنيـاء  -مـن غـري مـال الزكـاة  -وغريه من الشـافعية مـن وجـوب إعانـة اجلنـود النظـاميني 
 .إذا مل يكن يف بيت املال ما يُعَطْون منه

وليس يف املـال ): (أحكام القرآن)وهذا القاضي أبو بكر بن العريب العقيه املالكي يقول يف 
حــق ســوى الزكــاة، وإذا وقــ  أداء الزكــاة ونزلــت بعــد ذلــك حاجــة فإنــه جيــب صــرف املــال إليهــا 

 .ابتعاق من العلماء
 .مني فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أمواهلمجيب على كافة املسل: وقد قال مالك

فهــل جيــب ( أي منــ  توزيعهــا علــى املســتحقني بعــد أخــذها)وكــذلك إذا منــ  الــوايل الزكــاة 
 .هـا (2)(على األغنياء إغناء العقراء؟ مسألة نظر، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم

ابملسـلمني حاجـة واتعـق العلمـاء علـى أنـه إذا نزلـت ): وأكد ذلـك القـرطيب يف تعسـريه فقـال
جيــب علــى النــاس : جيــب صــرف املــال إليهــا، ونقــل ذلــك مالــك رمحــه هللا -بعــد أداء الزكــاة  -

 .(3)(هذا إمجاع أيض ا، وهو يقوي ما اخرتانه: مث قال. فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أمواهلم
ــــا يف كتابــــه العريــــد  ال، إذا خــــال بيــــت املــــ): (االعتصــــام)وقــــال الشــــاطيب مــــن املالكيــــة أيض 

 -أن يوظـف علـى األغنيـاء  وارتععت حاجـات اجلنـد إىل مـال يكعـيهم، فلإلمـام إذا كـان عـدال  
 .(4)(مبا يراه كافي ا هلم يف احلال إىل أن يظهر مال يف بيت املال - أي أن يرتب عليهم ضرائب

وهذه النصوص الواضحة من العقهاء الذين صرحوا أبن ال حق يف املال سـوى الزكـاة، تبـني 
أن النافني إمنا قصدوا نعي املكوس اجلائرة اليت يعرضها بعـض احلكـام، توسـعة علـى أنعسـهم لنا 

وأتبـــاعهم، وتضـــييق ا علـــى تـــعوهبم، وإن مل تـــدف  إىل ذلـــك حاجـــة، ومل تقتضـــه مصـــلحة عامـــة، 
وكأمنا خشي هؤالء العلماء أن يتخـذ احلكـام الظلمـة قـوهلم ذريعـة إىل فـرض املكـوس والضـرائب 

                                                 

 (.1/728)هناية احملتاج ( 1)
 (.20 -7/58)أحكام القرآن ( 2)
 (.4/441)تعسري القرطيب ( 3)
 .701ـاالعتصام ص( 4)
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ال حـق يف املـال سـوى : "حق، فسد وا علـيهم البـاب، وقطعـوا علـيهم السـبيل بقـوهلم املرهقة بغري
 .(1)"الزكاة

 :ولكن هناك مجلة مواض  اختلف فيها العريقان اختالف ا حقيقي ا، منها
 .حق الزرع والثمر عند احلصاد( أ)
 .وحقوق املاتي من اإلبل والغنم واخليل (ب)
 .وحق الضيف( جـ)
 .وحق املاعون( د)

فهذه كلها يف نظر أصحاب املذهب الثاين حقوق واجبة يف املـال، أيمث املسـلم إن قصـر يف 
 .أدائها ويستحق عقوبة هللا على ذلك

وهــي عنــد أصــحاب املــذهب األول حقــوق مندوبــة ينــال مثوبــة هللا إذا هــو أداهــا، وال أيمث 
ة الـــدلو والقـــدر برتكهـــا، مـــا مل تكـــن هنـــاك ضـــرورة إليهـــا، فتجـــب، كمـــا قـــال اجلصـــاص يف عاريـــ

 .(2)والعأس وحنوها
إن عاريــة هــذه اآلالت قــد تكــون واجبــة يف حــال الضــرورة إليهــا، ومانعهــا مــذموم مســتحق 
للذم، وقد مينعها املان  لغري ضرورة، فينبئ ذلك عن لؤم، وجمانبة أخـالق املسـلمني، وقـال النـيب 

 .ـها (3)"بعثُت ألمتم مكارم األخالقإمنا " :ملسو هيلع هللا ىلص
حقـوق العقـراء يف أمـوال األغنيـاء، وهـي : وأهم من كل مـا ذكـرانه مـن احلقـوق اجلزئيـة( هـ) 

حقــوق توجــب هلــم يف رأي أصــحاب املــذهب الثــاين أن يقــوم األغنيــاء يف بلــدهم بكعــايتهم مــن 
املأكل واملشرب وامللبس واملسكن، ومـا ال بـد لإلنسـان منـه، وجيـربهم السـلطان علـى ذلـك، إذا 

 .م الزكوات وال موارد الدولة األخرىمل تقم هب
                                                 

 .العصل الساب  -الزكاة والضريبة : سيأي مزيد إيضاح لذلك يف الباب التاس  1))
 (.1/592)أحكام القرآن للجصاص ( 2)
، واحلاكم يف (411)صحيح، والبخاري يف األدب املعرد يف حسن اخللق : وه، وقال خمر  ج(9854)رواه أمحد  (3)

، (25)، وصح حه على ترط مسلم، ووافقه الذهيب، وصح حه األلباين يف الصحيحة (271/ 4)تواريخ املتقدمني 
 .عن أيب هريرة
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 :مناقشة وترجيح
 :وال بد لنا من وقعة عند هذه احلقوق املتنازع عليها وخباصة األخري منها

أمـــا حـــق الـــزرع والثمـــر عنـــد احلصـــاد فقـــد رجحنـــا يف زكـــاة الـــزروع والثمـــار أن املـــراد بـــه  -7
من ذلك أن اآلية مكية، فقـد الُعشر ونصف الُعشر، كما هو قول طائعة من السلف، وال مين  

يف مكة مث بين ه على لسان رسوله ابملدينة، فهو من اجملمـل الـذي  أمر هللا تعاىل هبذا احلق جممال  
، وهذا معِن النسخ الذي روي عن بعض السلف ل وبـُني    .ُفص  

الغريـب الــذي ينـزل ببلـد غــري : وأمـا حـق الضـيف فالواضــح مـن األحاديـث أن املــراد بـه -4
ابـن السـبيل هـو : فكأنه مرادف البن السـبيل، وهلـذا قـال ابـن عبـاس ومجاعـة مـن التـابعني بلده،

 .(1)الضيف
وقــد صــرحت األحاديــث أن مــن حقــه أن يـُْقــَرى عنــد طروقــه، وال ريــب أن هــذا تــيء غــري 

 .الزكاة
وأما حق املاعون فلوال أنه واجب ما استحق مانعه الوعيـد ابلويـل الـذي ذكـره القـرآن،  -1
 .ن فسروا املاعون ابلزكاة مل مينعوا تعسريه مبتاع البيت وما يتعاوره الناسوالذي
وأمـــا حقـــوق العقــــراء يف أمـــوال األغنيــــاء، ومـــا أوجــــب هللا مـــن اإلحســــان هبـــم والوفــــاء  -2

حباجاهتم من طعام وكساء وغريمها، فإن األمر فيها أبني وأوضح مـن أن يؤيـد آبيـة أو آيتـني، أو 
( يف املال حق سوى الزكـاة: )، وحبديثلاْيسا الرِبَّ : مام العلماء آبيةحديث أو حديثني، واهت

. سـوى الزكـاةحق ا  وحنوه، إمنا هو ملا فيها من تقرير املبدأ وإثبات الشكل أوال ، وهو أن يف املال
كمـا   -أما املوضوع نعسه، فاألدلة عليـه أوضـح مـن فلـق الصـبح، فـإن طبيعـة النظـام اإلسـالمي 

جتعـــل التكافـــل يف  -القـــرآن مكيـــة ومدنيـــة، وأحاديـــث الرســـول صـــحاح ا وحســـاان  رمستـــه آايت 
اجملتمــ  فريضــة الزمــة، والتعــاون واملواســاة واجب ــا ال بــد مــن أدائــه، فــالقوي فيــه حيمــل الضــعيف، 
والغين أيخذ بيد العقري، والقريب يصل قرابته، واجلار حيسن إىل جاره، ومن أضاع هذه التعـاليم 

 .م وال من رسوله يف تيء، وبريء من هللا وبريء هللا منهفليس من اإلسال

                                                 

 .[711:البقرة] {لاْيسا اْلرِبَّ }: من تعسري آية( 7/409)تعسري ابن كثري : انظر 1))
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اي رســول هللا، أان رجــل ذو مــال كثــري، وأهــل : جــاء رجــل مــن بــين متــيم إىل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص فقــال
صخـــرج زكـــاة مالـــك فإهنـــا طهـــرة تطهـــرك، : )وحاضـــرة، فـــأخربين كيـــف أنعـــق؟ وكيـــف أصـــن ؟ قـــال

 .(1)(جلار واملسكنيوتصل أقاربك، وتعرف حق السائل وا
بعــد الزكــاة، كمــا عطــف صــلة األقــارب علــى الزكــاة، حق ــا  فجعــل للســائل واجلــار واملســكني 

قَّ   ُه وااْلِمْس   ِكيا واابْ   نا السَّ   ِبيلِ : وهـــذا موافـــق ملـــا جـــاء يف القـــرآن الكـــرمي  واآت ذاا الُق   ْرَبا حا
 .(2)(إن جاء على فرسللسائل حق و : )، وموافق ملا جاء يف احلديث اآلخر[42:اإلسراء]

 .(3)"من ال يرحم الناس ال يرمحه هللا" :وقال ملسو هيلع هللا ىلص 
إهنــا ليســت برمحــة ": ، قــالرحــيمكلنــا اي رســول هللا  : قــالوا ".لــن تؤمنــوا حــى ترامحــوا": وقــال 

 .(4)"أحدكم صاحبه، ولكنها رمحة العامة
 .إىل غري ذلك من األحاديث 

الــذي أمــرت بــه اآلايت  -احم والتعــاون والتكافــل واإلحســان وأدىن مــا يتحقــق بــه هــذا الــرت 
أال حيـــرم فـــرد يف هـــذا اجملتمـــ  مـــن مســـتوى معيشـــي مالئـــم جيـــد فيـــه احلاجـــات  -واألحاديـــث 

األصــلية لــه ولعيالــه، مــن املأكــل واملشــرب وامللــبس واملســكن والعــالج والتعلــيم، وكــل مــا ال بــد 
 .للمرء منه

الدولـــة تكعـــي لتحقيـــق هـــذا املســـتوى مـــن حصـــيلتها فبهـــا  فـــإذا كانـــت أمـــوال الزكـــاة ومـــوارد
ونعمـــت، وكعـــي هللا املـــؤمنني أن يطـــالبوا حبـــق آخـــر للعقـــراء، وإذا مل تكـــف أمـــوال الزكـــاة واملـــوارد 

علـــى األغنيــاء القــادرين أن يقومـــوا حق ــا  األخــرى يف القضــاء علـــى العقــر، وإغنــاء العقـــراء، فــإن
به وجريانه ومن يتصل به، فإذا قام البعض بداف  إمياهنم متضامنني بكعايتهم، كل يف حدود أقار 

                                                 

 ،وصححه، (4/120)التعسري احلاكم يف رجاله ثقات رجال الشيخني، و : وقال خمرجوه، (74182)أمحد رواه  (1)
 .عن أنس، ووافقه الذهيب

وابن أيب تيبة يف الزكاة  ،(7225) يف الزكاةداود  ، وأبوإسناده ضعيف: وهرجخمقال و ، (7110)رواه أمحد ( 2)
 .عن احلسني بن علي، (8872)

 .صـ رجيهسبق صخ (3)
عن ، ووافقه الذهيب ،وصححه، (2/721)الرب والصلة احلاكم يف و ، (5849)النسائي يف الكربى يف القضاء رواه  (4)

 .األتعري أيب موسى
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إىل أداء هــذا الواجــب حبيــث ُكعــي احملتــاجون حــاجتهم، فقــد ســقط اإلمث عــن البــاقني، وإال فــإن 
 .لويل األمر أن يتدخل ابسم اإلسالم، ويرتب يف أموال األغنياء ما يقوم ابلضععاء والعقراء

طــوة تقدميــة مل تعرفهــا أورواب إال منــذ أزمنــة متــأخرة، وإذا كــان هــذا يعتــربه كثــري مــن النــاس خ
فـــإن هـــذا مـــا قـــرره اإلســـالم يف كتابـــه وُســـن ته منـــذ طلعـــت مشســـه يف اآلفـــاق، ومـــا قـــرره صـــحابة 

 .الرسول واتبعوهم يف غري لبس وال خعاء
 :َتويل األحاديث الِت احتج ِبا النافون

حق يف املال سوى الزكاة، إال بتطوع فما أتويل األحاديث اليت يعيد ظاهرها أن ال .. وإذن
 املالك، وأن من أدى زكاته فقد قضى ما عليه؟؟

 .(1)إن الذي يتضح لنا مما صح من تلك األحاديث
أن الزكــاة هــي احلــق الــدوري احملــدد الثابــت يف املــال، والواجــب علــى األعيــان بصــعة دائمــة، 

واجـــب األداء، ولـــو مل يوجـــد فقـــري  تـــكر ا لنعمـــة هللا، وتطهـــري ا وتزكيـــة للـــنعس واملـــال، وهـــو حـــق
 .يستحق املواساة أو حاجة تستدعي املسامهة

فــالعرد املســلم املالــك للنصــاب يف الظــروف العاديــة ال يُطالــب بشــيء يف مالــه غــري الزكــاة، 
فــإذا أداهــا فقــد قضــى مــا عليــه، وأذهــب عــن نعســه تــر مالــه، ولــيس عليــه تــيء آخــر، إال أن 

 .يطوع، كما جاء يف احلديث
ا احلقوق األخرى فهي حقوق طارئـة غـري اثبتـة ثبـوت الزكـاة، وغـري مقـدرة مبقـدار معلـوم،  أم

كمقــادير الزكــاة، فهــي صختلــف ابخــتالف األحــوال واحلاجــات، وتتغــري بتغــري العصــور والبيئــات 
 .واملالبسات

وهــي يف الغالــب ال جتــب علــى األعيــان بــل علــى الكعايــة، إذا قــام هبــا الــبعض ســقط احلــرج 
قني، وقد تتعني أحياان  كأن يرى الشخص مضـطر ا وهـو قـادر علـى دفـ  ضـرورته فيجـب عن البا

عليه دفعها، أو يكون له جار جائ  أو عراين وهو قادر على معونته، كما أن الغالب أن توكل 
إال أن يـــرى حـــاكم مســـلم أن . هـــذه احلقـــوق إىل إميـــان األفـــراد وضـــمائرهم دون تـــدخل الُســـلطة

                                                 

 .قد بين ا درجتها يف أول هذا الباب( 1)
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، وخاصــــة إذا كثــــرت حاجــــات األفــــراد . يعــــرض بقــــوة القــــانون ــــا مــــا أوجبــــه اإلميــــان إجيــــااب  فرض 
فحينئــذ ال بــد مــن تــدخل الدولـــة . واتســعت نعقــات الدولــة وأعباؤهــا كمــا يف عصــران احلــديث

 .وإلزامها
أي ليس فيه حـق جيـب )": ليس يف املال حق سوى الزكاة: "وقال ابن تيمية يف تعسري قول
عيــه واجبــات بغــري ســبب املــال، كمــا جتــب النعقــات لألقــارب بســبب املــال ســوى الزكــاة، وإال ف

والزوجة والرقيق والبهائم، وجيب محل العاقلة، وقضاء الديون، وجيب اإلعطاء يف النائبـة، وجيـب 
ـــا علـــى الكعايـــة، إىل غـــري ذلـــك مـــن الواجبـــات املاليـــة، لكـــن  إطعـــام اجلـــائ  وكســـوة العـــاري فرض 

ــــدن ســــبب الوجــــوب، بســــبب عــــارض واملــــال تــــرط وجوهبــــا، كاالســــت طاعة يف احلــــج، فــــإن الب
واالســتطاعة تــرط، واملــال يف الزكــاة هــو الســبب، والوجــوب معــه، حــى لــو مل يكــن يف بلــده مــن 

 .(1)(يستحقها محلها إىل بلد أخرى، وهي حق وجب هلل تعاىل

                                                 

 .جمموع العتاوى ،(1/172)الكبري  (اإلميان)كتاب ( 1)
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 الزكاة والضريبة
ــــة بــــني ــــة أو مقارن ــــاب دراســــة موازن ــــني الضــــريبة  هــــذا الب الزكــــاة، كمــــا تــــرعها اإلســــالم، وب

فـــــنحن ال نقـــــارن الزكـــــاة . الوضـــــعية، كمـــــا متخضـــــت عنهـــــا األفكـــــار واألنظمـــــة املاليـــــة احلديثـــــة
ابلضـــرائب، يف عصـــر الرومـــان أو الُعـــرس، ويف العصـــور الوســـطى أبورواب؛ إذ ال جمـــال للموازنــــة 

ارن الزكــاة ابلضــريبة يف صــورهتا احلديثــة واملقارنــة بــني الزكــاة والضــرائب يف تلــك العصــور، وإمنــا نقــ
، وأدخلــت عليهــا تعــديالت وحتســينات عديــدة، وصــقلتها جتــارب  بعــد أن مــر ت بتطــورات تــى 
القـــرون، وخـــدمتها عقـــول كبـــرية مـــن خمتلـــف األقطـــار والبيئـــات، حـــى نضـــجت واســـتوت علـــى 

 .سوقها
مشـــاهبات ومقـــارانت، وســنبني يف فصـــول هـــذا البـــاب مـــا بـــني الزكــاة والضـــريبة احلديثـــة مـــن 

تتجلـــى هبـــا حقيقـــة كـــل منهمـــا، وتتميـــز هبـــا الزكـــاة بوصـــعها فريضـــة ماليـــة ذات طـــاب  خـــاص، 
فهي متميـزة يف طبيعتهـا وأساسـها، ومواردهـا ومصـارفها، وأنصـبتها ومقاديرهـا،  . وفلسعة خاصة

تزيـد كمـا هـي متميـزة مببادئهـا وأهـدافها وضـماانهتا، وسـنرى كيـف سـبقت بثالثـة عشـر قـران  أو 
أرقـــى مـــا انتهـــى إليـــه العكـــر املـــايل والضـــرييب يف عصـــران احلـــديث مـــن مبـــادئ وأحكـــام، وكيـــف 

 .امتازت مبعان تقصر عنها الضريبة
 :ويضم هذا الباب مثانية فصول

 .يف حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة :األول
 .يف األساس النظري لعرض الضريبة وفرض الزكاة :والثاين

 .يبة ووعاء الزكاةيف وعاء الضر  :والثالث
 .يف مبادئ العدالة بني الضريبة والزكاة :والرابع

 .يف النسبية والتصاعد بني الضريبة والزكاة :واخلامس
 .يف ضماانت الضريبة وضماانت الزكاة :والسادس

 .يف بيان ترعية الضرائب جبوار الزكاة :والسابع
 .يف بيان أن الضرائب ال تغين عن الزكاة :والثامن
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 األول الفصل
 حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة

ـــا . فريضـــة إلزاميـــة: الضـــريبة كمـــا عر فهـــا علمـــاء املاليـــة يلتـــزم املمـــول أبدائهـــا إيل الدولـــة، تبع 
ملقدرتـــه علـــي الـــدف ، بغـــض النظـــر عـــن املنـــاف  الـــيت تعـــود عليـــه مـــن وراء اخلـــدمات الـــيت تؤديهـــا 

العامـــة مـــن انحيـــة، وحتقيـــق بعـــض الســـلطات العامـــة، وتســـتخدم حصـــيلتها يف تغطيـــة النعقـــات 
األهــداف االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســة وغريهــا مــن األغــراض الــيت تنشــد الدولــة حتقيقهــا 

  .(1)من انحية أخرى
والزكــاة كمــا عرفهــا فقهــاء الشــريعة حــق مقــدر فرضــه هللا يف أمــوال املســلمني ملــن مســاهم يف  

كر ا لنعمتـه تعـاىل، وتقـراب  إليـه، وتزكيـة للـنعس كتابه من العقراء واملساكني وسائر املستحقني، ت
 .واملال

 :أوجه االتفاق بي الزكاة والضريبة
ومن خالل التعريعني يتضح لنا أن هناك أوجه اختالف، وأوجه اتعاق بني الضريبة والزكاة، 

 .وسنبدأ ببيان أوجه االتعاق
د يف الزكــــاة إذا أتخــــر فعنصــــر القســــر واإللــــزام الــــذي ال تتحقــــق الضــــريبة إال بــــه، موجــــو ( أ)

املســلم عــن أدائهــا بــداف  اإلميــان، ومقتضــى اإلســالم، وأي قســر وإلــزام أكثــر مــن أخــذها بقــوة 
 السالح ممن منعها، ومن سل السيف لقتال من جحدها وكان ذا توكة؟

كمــا أن مــن تــأن الضــريبة أن تــدف  إيل هيئــة عامــة مثــل الســلطة املركزيــة والســلطات ( ب)
ك الزكـــاة، إذ األصـــل فيهـــا أن تـــدف  إيل احلكومـــة بواســـطة اجلهـــاز الـــذي مســـاه وكـــذل ،(2)احملليـــة
 .كما وضحنا ذلك يف موضعه  (العاملني عليها)القرآن 

                                                 

، وقد استخلص هذا التعريف بعد حماولة تكييف (7/427) فؤاد إبراهيم من كتاب مبادئ علم املالية للدكتور دمحم( 1)
 .طبيعة الضريبة والبحث عن أهدافها

إمنا ذكروا هذا القيد يف معِن الضريبة، احرتاز ا مما كان حيدث يف أورواب يف العصور الوسطى عندما كان العالحون ( 2)
 !يدفعون الضرائب إيل صاحب األرض
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انعدام املقابل اخلاص، فاملمول يدف  الضريبة بصعته عضو ا يف : ومن مقومات الضريبة( ج)
يـدفعها املسـلم مقابـل نعـ  جمتم  خاص، يستعيد من أوجـه نشـاطه املختلعـة، والزكـاة كـذلك ال 

فعليــه أن . خــاص وإمنــا يــدفعها بوصــعه عضــو ا يف جمتمــ  مســلم يتمتــ  حبمايتــه وكعالتــه وأخوتــه
يسهم يف معونة أبنائـه، وأتميـنهم ضـد العقـر والعجـز وكـوارث احليـاة، وأن يقـوم بواجبـه يف إقامـة 

احلـق يف األرض، بغـض النظـر  املصاحل العامة لألمة املسلمة اليت هبا تعلو كلمـة هللا وتنشـر دعـوة
 .عما يعود عليه من املناف  اخلاصة من وراء إيتاء الزكاة

أهــــداف اجتماعيــــة واقتصــــادية وسياســــية  -يف االجتــــاه احلــــديث  -وإذا كــــان للضــــريبة ( د)
معينة فوق هدفها املايل فـإن الزكـاة هلـا أيض ـا أهـداف أبعـد مـدى ، وأوسـ  أفق ـا، وأعمـق جـذور ا، 

 .(1)حي املذكورة ويف غريها، مما له عظيم األثر يف حياة العرد واجلماعةيف هذه النوا
 :أوجه اخلالف بي الزكاة والضريبة

 .تلك هي أوجه االتعاق
 :فأما أوجه اخلالف بني الزكاة والضريبة، فهي كثرية، نذكرها أو أمهها يف األمور التالية

 :ِف االسم والعنوان -1
يبة يظهــر للوهلـة األوىل يف االســم والعنــوان لكــل منهمــا ومــا إن االخـتالف بــني الزكــاة والضــر 

 .له من داللة وإحياء
زكت نعسـه، إذا طهـرت، : تدل يف اللغة على الطهارة والنماء والربكة، يقال (الزكاة)فكلمة 

 .وزكى الزرع، إذا منا وزكت البقعة، إذا بورك فيها
صــة الــيت فــرض إخراجهــا مــن املــال واختيــار الشــرع اإلســالمي هــذه الكلمــة ليعــرب هبــا عــن احل

لـــه يف الـــنعس إحيـــاء مجيـــل، خيـــالف مـــا تـــوحي بـــه كلمـــة  -للعقـــراء وســـائر املصـــارف الشـــرعية 
 .(الضريبة)

لعظــة مشــتقة مــن ضــرب عليــه الغرامــة أو اخلــراج أو اجلزيــة وحنوهــا، أي ألزمــه  (الضــريبة)فــإن 
ناةُ واُضرِباْت عالاْيِهُم الذ ِ : ومنه هبا، وكلعه حتمل عبئها،  [.27: البقرة] لَُّة وااْلماْسكا

                                                 

 .من هذا الكتاب (أهداف الزكاة)صيل يف ابب انظر ذلك بتع( 1)



 940 

 .ومن هنا ينظر الناس عادة إيل الضريبة ابعتبارها مغرم ا وإصرا ثقيال  
، ومــا حتملــه مــن دالالت التطهــري والتنميــة والربكــة، فهــي تــوحي أبن املــال (الزكــاة)أمــا كلمــة 

يظــل خبيث ــا  -ه الــذي يكنــزه صــاحبة، أو يســتمت  بــه لنعســه، وال خيــرج منــه حــق هللا الــذي فرضــ
 .جنس ا، حى تطهره الزكاة، وتغسله من أدران الشح والبخل

وهي توحي كـذلك أبن هـذا املـال الـذي يـنقص، يف الظـاهر، ملـن ينظـر ببصـره، يزكـو وينمـو 
ُ ال    رِ ابا وايُ     ْريب : كمــــا قــــال تعــــاىل. ويزيــــد، يف حقيقــــة األمــــر، ملــــن يتأمــــل ببصــــريته مياْحا    ُق اّللَّ

 .[412: لبقرةا] الصَّداقااتِ 
 ُواماا أانْ فاْقُتْم ِمْن شاْيٍء ف اُهوا خُيِْلُفه [18: سبأ]ومـا نقـص مـال مـن ": ، وقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
  .(1)"صدقة

ــا : وهــي تــوحي كــذلك أن الطهــارة والنمــاء والربكــة ليســت للمــال وحــده، بــل لإلنســان أيض 
ا تتطهـــر هبـــا نعســـه مـــن احلســـد والبغضـــاء فآخـــذ الزكـــاة ومســـتحقه. آلخــذ الزكـــاة وملعطـــي الزكـــاة

 .وتنمو هبا من معيشته، إذ حتقق له وألسرته متام الكعاية
وأما معطي الزكاة فيتطهر هبا من رجس الشح والبخل وتزكو نعسه ابلبذل والعطـاء، ويبـارك 

قاة  ُتطا : له يف نعسه وأهله وماله، ويف يقول القرآن الكـرمي يِهْم ُخْذ ِمْن أاْم وااِلِِْم صا دا هِ  ُرُهْم واتُ  زاكِ 
 .[701: التوبة] ِِباا

 :ِف املاهية والوجهة -2
أن الزكـاة عبـادة فرضـت علـى املسـلم، تـكر ا هلل : ومن أوجه االخـتالف بـني الزكـاة والضـريبة

أما الضريبة فهي التزام مدين حمض خال من كل معِن للعبـادة والقربـة، وهلـذا . تعاىل، وتقراب  إليه
(: إمنا األعمال ابلنيات: )ترط ا ألداء الزكاة وقبوهلا عند هللا، إذ ال عبادة إال بنية (النية)كانت 

 ينا ْعُبُدوا اّللَّا ُُمِْلِصيا لاُه الدِ   .[5: البينة] واماا أُِمُروا ِإالَّ لِي ا
 .يف العقه اإلسالمي (العبادات)يف قسم  (الزكاة)وهلذا أيضا تذكر 

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص 1))
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فــالقرآن يف نيــف وعشــرين موضــع ا مــن . ن قــران الزكــاة ابلصــالةاقتــداء ابلقــران والســنة اللــذي
ســوره املكيــة واملدنيــة، وأمــا الســنة فعــي مواضــ  ال حصــر هلــا، كمــا يف حــديث جربيــل املشــهور، 

فكالمهـــا ركـــن مـــن أركـــان اإلســـالم اخلمســـة، . وغريهـــا (1)(بـــين اإلســـالم علـــى مخـــس: )وحـــديث
 .وعبادة من عباداته األرب 

عبادة وتعرية وركن ا ديني ا من أركان اإلسالم، مل تعرض إال علـي املسـلمني،  وملا كانت الزكاة
فلـــم تقبـــل الشـــريعة الســـمحة أن توجـــب علـــى غـــري املســـلمني فريضـــة ماليـــة فيهـــا طـــاب  العبـــادة 
والشعرية الدينية، وهذا خبالف الضريبة، فهي جتب على املسلم وغري املسـلم، تبع ـا ملقدرتـه علـى 

 .الدف 
 :د األنصبة واملقاديرِف حتدي -3

والزكاة حـق مقـدر بتقـدير الشـارع، فهـو الـذي حـدد األنصـبة لكـل مـال، وععـا عمـا دوهنـا، 
فلـيس ألحـد . وحدد املقادير الواجبة من اخلمس إيل العشر، إيل نصف العشـر، إيل ربـ  العشـر

ورين الــذين أن يغــري فيمــا نــص عليــه الشــرع أو يبــدل، وال أن يزيــد أو يــنقص، وهلــذا خط ــأان املتهــ
اندوا بزايدة املقادير الواجبة يف الزكاة، نظر ا للتغريات االقتصادية واالجتماعية الـيت متخـض عنهـا 

 .(2)العصر احلديث
الجتهـاد  -خبالف الضريبة، فهي صخض  يف وعائهـا، ويف أنصـبتها، ويف سـعرها، ومقاديرهـا 

 .السلطة ملدى احلاجة إليهاالسلطة وتقدير أويل األمر، بل بقاؤها وعدمه مرهون بتقدير 
 :ِف الثبات والدوام -4

أن الزكـــاة فريضـــة اثبتـــة دائمـــة مـــا دام يف األرض إســـالم ومســـلمون، ال : يرتتـــب علـــى هـــذا
يبطلهـــا جـــور جـــائر، وال عـــدل عـــادل، تـــأهنا تـــأن الصـــالة فهـــذه عمـــاد الـــدين، وتلـــك قنطـــرة 

نوعهــــا وال يف أنصــــبتها وال يف  أمــــا الضــــريبة فلــــيس هلــــا صــــعة الثبــــات والــــدوام، ال يف. اإلســــالم
مقاديرهــا، ولكــل حكومــة أن حتــور فيهــا وتعــدل حســبما تــرى، أو يــرى أهــل احلــل والعقــد مــن 

 .غري مؤبد، فهي جتب حسب احلاجة وتزول بزواهلا -كما ذكران   -بل بقاؤها نعسه . ورائها
                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص( 1)
 .(زكاة الذهب والعضة)يف املبحث األول من العصل الثالث  (هل يزاد هذا املقدار يف عصران؟)عنوان  :انظر (2)
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 :ِف املصرف -5
 بقوله وفعله، وهي مصـارف وللزكاة مصارف خاصة، عينها هللا يف كتابه، وبينها رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
زكاتــه  -أو علــى معظمهــا  -حمــددة واضــحة، يســتطي  العــرد املســلم أن يعرفهــا وأن يــوزع عليهــا 
أمـا الضـريبة فتصـرف لتغطيـة . بنعسه إذا لزم األمر، وهي مصارف ذات طاب  إنساين وإسـالمي

 .النعقات العامة للدولة، كما حتددها السلطات املختصة
يزانية الزكاة إذن مستقلة عن امليزانية العامـة للدولـة، واجبـة الصـرف إيل األبـواب املنصـوص م

 .[20 :التوبة] ِمنا اّللَِّ  فارِيضاة   :عليها، واليت جعل القرآن الصرف هلا وفيها
 :ِف العالقة ابلسلطة -6

ة احلاكمـة، وهـي أن أداء الضريبة عالقة بني املكلف أو املمول وبـني السـلط: ومن هذا يُعلم
اليت تسنها، وهي اليت تطالب هبا، وهي اليت حتدد النسبة الواجبة، وهي اليت متلك أن تنقصـها، 
أو تتنــازل عــن جــزء منهــا لظــرف معــني ولســبب خــاص، أو علــى الــدوام، بــل متلــك إلغــاء ضــريبة 

فـال لـوم  فإذا أمهلـت السـلطة أو أتخـرت يف املطالبـة ابلضـريبة. ما، أو الضرائب كلها إن تاءت
عالقـة بـني املكلـف  -قبـل كـل اعتبـار  -علـي املكلـف، وال يطلـب منـه تـيء، أمـا الزكـاة فهـي 

ألمـره وابتغـاء مرضـاته،  هـو الـذي آاته املـال، وهـو الـذي كلعـه أن يـؤي منـه الزكـاة، امتثـاال  . وربه
كاة من أرابهبـا، فإذا مل توجد احلكومة املسلمة اليت جتم  الز .. وعرفه مقاديرها، وبني له مصارفها

وتصـــرفها علـــى مســـتحقيها، فاملســـلم يعـــرض عليـــه دينـــه أن يقـــوم هـــو بتعريقهـــا علـــى أهلهـــا وال 
ا وال . تسقط عنه حبال مثلها يف ذلك مثل الصالة، لو كان املسلم يف مكان ال جيد فيه مسجد 

ــا أيمت بــه، وجــب عليــه أن يصــلي حيــث تيســر لــه، يف بيتــه أو غــريه، فــاألرض كلهــا مســ جد إمام 
ا، والزكاة أخت الصالة  .للمسلم وال يرتك الصالة أبد 

ولذلك جيـب علـي املسـلم أن يـدف  الزكـاة وهـو طيـب الـنعس هبـا، راجي ـا أن يتقبلهـا هللا منـه 
ـا، وال : )وال يردها عليه، ويستحب له أن يسأل ربه قبوهلـا مبثـل هـذا الـدعاء اللهـم اجعلهـا مغنم 

 (.جتعلها مغرم ا
لم علـى إيتـاء الزكـاة وال يتهـرب مـن دفعهـا، كمـا يتهـرب مجهـور النـاس ومن هنـا حيـرص املسـ

بـل جنـد مـن املسـلمني مـن يـدف  . من دف  الضرائب، فإن مل يتهربوا دفعوهـا مكـرهني أو كـارهني
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كما حدث ذلك يف . من ماله أكثر مما توجبه الزكاة، رغبة فيما عند هللا، وطلب ا ملثوبته ورضوانه
بـــني  (الضـــماانت) وفيمـــا بعـــده مـــن العهـــود، وســـنعود إىل بيـــان ذلـــك يف فصـــل عهـــد النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .الضريبة والزكاة

 :ِف األهداف واملقاصد -7
وللزكــاة أهــداف روحيــة وخلقيــة حتلــق يف أفــق عــال، تقصــر الضــريبة عــن االرتقــاء إليــه، وقــد 

مــن داللــة ومــا تنطــوي  ومــا هلــا (الزكــاة)أتــران إىل هــذه األهــداف الســامية يف حــديثنا عــن كلمــة 
وحســبنا مــن هــذه  (أهــداف الزكــاة وآاثرهــا)عليــه مــن إحيــاء، كمــا فصــلنا الكــالم عليهــا يف ابب 

: األهــداف مــا صــرح بــه كتــاب هللا يف تــأن أصــحاب املــال املكلعــني ابلزكــاة حيــث قــال تعــاىل
 ِ يِهْم ِِباا واصال ُرُهْم واتُ زاكِ  قاة  ُتطاهِ  ُ مْ  ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صادا تاكا سا كان  ِلا : التوبـة] عالاْيِهْم ِإنَّ صاالا

أي ادع هلــم، وكــان ملسو هيلع هللا ىلص يــدعو لــداف  الزكــاة ابلربكــة يف نعســه ويف ( صــل علــيهم)، ومعــِن [701
مالــه، وهــو أمــر منــدوب لكــل عامــل علــى الزكــاة أن يــدعو ملعطــي الزكــاة اقتــداء ابلنــيب ملسو هيلع هللا ىلص، بــل 

 .هو واجب، ألن اآلية أمرت به وظاهر األمر الوجوب: العقهاءقال بعض 
أمــا الضــريبة فهــي مبعــزل عــن التطلــ  إىل مثــل هــذه األهــداف، وقــد ظــل رجــال املاليــة قــروان  

مــــذهب احليــــاد )يرفضــــون أن يكــــون للضــــريبة هــــدف غــــري حتصــــيل املــــال للخزانــــة، ومســــي هــــذا 
جتماعيــة والسياســية واالقتصــادية، اهنــزم فلمــا تطــورت األفكــار، وتغــريت األوضــاع اال (الضــرييب

مـــذهب احليـــاديني، وظهـــر الـــذين ينـــادون ابســـتخدام الضـــرائب أداة لتحقيـــق أهـــداف اقتصـــادية 
واجتماعيــة معينــة، أو تقريــب العــوارق وغــري ذلــك، وهــذا إىل جــوار هــدفها املــايل، وهــو اهلــدف 

 .األول
ة ومعكروهــا أن خيرجــوا مــن دائــرة ولكــن مل يســتط  مشــرعو الضــرائب وال علمــاء املاليــة العامــ

األهـــداف املاديـــة، إىل دائـــرة أرحـــب وأبعـــد مـــدى، وهـــي دائـــرة األهـــداف الروحيـــة واخللقيـــة الـــيت 
 .عنيت هبا فريضة الزكاة
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 :ِف األساس النظري لفرض كل منهما -8

ومن أبرز أوجه االختالف بني الزكاة والضريبة، هو اختالف األساس الذي بين عليه فـرض  
فاألساس القانوين أو النظـري لعـرض الضـريبة قـد اختلـف يف حتديـده علـى نظـرايت . نهماكل م

أما الزكاة، فإن أساسـها واضـح، ألن موجبهـا هـو هللا عـز وجـل، وسـنجليه يف . متباينة سنذكرها
 نظرايت أرب ، ال تعارض بينها، وإمنا يشد بعضـها أزر بعـض، وقـد آثـرت أن أفـرد لـذلك فصـال  

 .فيه حقه إن تاء هللاحى أو  مستقال  
 :الزكاة عبادة وضريبة مع ا

إن الزكـــاة ضـــريبة وعبـــادة مع ـــا، هـــي ضـــريبة ألهنـــا حـــق مـــايل : ومـــن هنـــا، نســـتطي  أن نقـــول
ا إن مل تؤد طوع ا، وتنعـق حصـيلتها يف حتقيـق أهـداف  معلوم تشرف عليه الدولة، وأتخذها كره 

 .تعود على اجملتم  ابخلري
يتقرب أبدائها املسلم إىل هللا، ويشعر حني يؤديهـا أنـه حيقـق . ةوهي قبل ذلك عبادة وتعري 

ركن ــا مــن أركــان اإلســالم، وتــعبه مــن تــعب اإلميــان، وأنــه يعــني هبــا مــن يعطيــه علــى طاعــة هللا 
ــا،  تعــاىل، ومــن هنــا كــان إيتاؤهــا طاعــة وصــالح ا، ومنعهــا فســق ا ُصــراح ا، وجحودهــا كعــر ا بواح 

خر اجلـــايب، وال إبمهـــال احلـــاكم، وال مبـــرور الســـنني وليســـت  فهـــي حـــق هللا الـــذي ال يســـقط بتـــأ
 .جتب بطلب احلكومة هلا، وتسقط بعدمه: كالضريبة

أن علماءان رمحهـم هللا قـد تنبهـوا ونبهـوا علـي أن الزكـاة تشـتمل : والذي يهمنا أن نذكره هنا
هبذا اللعـظ نعسـه، معِن الضريبة، ومعِن العبادة، وإن مل يعربوا عن الضريبة : على هذين املعنيني

واجــب للعقــراء واملســاكني يف  (حــق)ألنـه اصــطالح متــأخر، وقــد يعـربون عــن هــذا املعهــوم أبهنـا 
أي اإلنســانية أو اإلســالمية، جبانــب مــا  (صــلة للــرحم)أو يعــربون عنــه أبهنــا  ،(1)أمــوال األغنيــاء

 .فيها من تائبة العبادة
عـن  (الـروض النضـري)نقلـه صـاحب ومن أوضح ما يدل على هذا املعـِن الـذي ذكـرانه، مـا 

إمنـا فـرض هللا الزكـاة يف أمـوال ): بعض احملققني من العلماء يف بيان حقيقة الزكاة وحكمتها قال
                                                 

 . طب  مطبعة االستقامة ،(7/411)بداية اجملتهد البن رتد : انظر 1))
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مبا يوجب أتكيـد األلعـة، ومـا أمـر  األغنياء، مواساة إلخواهنم العقراء، قضاء حلق األخوة وعمال  
أرابب األمـوال، الـيت هـي تـقائق النعـوس،   هللا به من املعونة واملعاضدة على مـا فيهـا مـن ابـتالء

كمـــا ابـــتالهم يف األبـــدان ابلعبـــادات البدنيـــة، فهـــي صـــلة للـــرحم، وفيهـــا تـــائبة عبـــادة، فألجـــل 
ولكوهنــا صــلة،  تــائبة العبــادة وجبــت فيهــا النيــة، ومل يصــح فيهــا مشــاركة معصــية، وحنــو ذلــك،

ملالــك يف النيــة عنــد أخــذها  صــحت فيهــا االســتنابة، وصــح اإلجبــار عليهــا، وانب اإلمــام عــن ا
ـــا، وأخـــذت مـــن مـــال امليـــت وإن مل يـــوص، وألجـــل كـــون الصـــلة غالب ـــا عليهـــا، وجـــب فيهـــا  كره 
رعايــة األنعــ  للعقــراء، ووجبــت يف مــال الصــغري وحنــوه، وملــا كــان املقصــود هبــا املواســاة مل يوجبهــا 

الناميــــة، وهــــي العــــني هللا تعــــاىل إال يف مــــال خطــــري وهــــو النصــــاب، ومل جيعلهــــا إال يف األمــــوال 
وأمــوال التجــارة واملواتــي ومــا أخرجــت األرض، وحــدد الشــرع نصــاب كــل جــنس مبــا ( النقــود)

حيتمل املواساة، ورتب مقدار الواجب علـى حسـب التعـب واملؤنـة، فجعـل فيمـا سـقت السـماء 
 .هـا (1)(نصعه - الدواب وحنوها -وحنوها العشر، وفيما سقي ابلسواقي 

 .ناه يف األبواب السابقةوهو كالم جيد فصل 

                                                 

 (.4/198)نضري الروض ال( 1)
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 الفصل الثاين
 األساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة

لعــل ممــا يلقــي ضــوء ا أكثــر علــى حقيقــة الزكــاة أن نعــرض ملــا ذكــره علمــاء املاليــة العامــة يف 
، إذ ابملقارنــة تتجلــى  (تكييــف) الضــريبة الوضــعية، وبيــان األســاس الــذي بــين عليــه فرضــها قــانوان 

لزكاة وخصائصها بوصعها فريضة إهلية، وضريبة مقدسة، ذات طاب  خاص، وفلسعة لنا طبيعة ا
 .خاصة

 :األساس القانوين لفرض الضريبة
يف األســــاس القــــانوين : اختلــــف البــــاحثون واملعكــــرون يف الطبيعــــة القانونيــــة، وبعبــــارة أخــــرى

 .لعرض الضرائب على الناس
 :النظرية التعاقدية

ر إىل أن الضــريبة تقــوم علــى أســاس عالقــة تعاقديــة بــني فــذهب فالســعة القــرن الثــامن عشــ
الدولة والعرد، فريى أنصار هذه النظرية أن الضـريبة تـدف  مقابـل النعـ  الـذي يعـود علـى املمـول 

وهـــذه  -مـــن رعايـــة الدولـــة للمرافـــق العامـــة، مبوجـــب عقـــد ضـــمين مـــربم بـــني الدولـــة واملـــواطنني 
يف بيـــان  (جـــان جـــاك روســـو)الـــذي قـــال هبـــا  (العقـــد االجتمـــاعي)العكـــرة هـــي تطبيـــق لنظريـــة 

 .أساس الدولة
وقد ذهب أنصار النظرية التعاقدية يف تكييف طبيعة العقد املربم بـني الدولـة ودافـ  الضـريبة 

 .مذاهب تى
أن العقـد : إن الضريبة مثن عاجل يشرتي به العـرد محايـة اجلماعـة، ومعـِن هـذا: فقال مريابو
 .املربم عقد بي 

إن هــــذا العقــــد هــــو عقــــد إجيــــار أعمــــال، فالدولــــة تقــــوم أبداء خــــدمات : يــــثوقــــال آدم مس
 .للمواطنني، ويقوم املواطنون بدف  الضريبة هلا كأجر هلذه األعمال

إن العقـد أتمـني، فالضـريبة هـي قسـط التـأمني الـذي يدفعـه املمـول : وقال مونتسكيو وهـوبز
 .من ماله للتأمني على اجلزء الباقي
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ي نوا أن هذا التصوير خاطئ من أساسه، فمن غري املمكـن حتقيـق التعـادل غري أن الناقدين ب
بني الضريبة اليت يدفعها املمول وبـني مـا يعـود عليـه مـن نعـ  مـن خـدمات الدولـة ألنـه ال ميكـن 
تقدير نسـبة املنععـة الـيت تعـود علـى كـل مـواطن علـى حـدة مـن النعقـات العامـة، كاحملافظـة علـى 

عــن أنــه لــو أمكــن تقــدير  ، أو نشــر التعلــيم، أو الــدفاع الــوطين، فضــال  األمــن، أو تنظــيم القضــاء
ـــا إيل  هـــذه املنععـــة، فـــإن هـــذه النظريـــة تـــؤدي إىل نتـــائج ظاملـــة، فالطبقـــات العقـــرية أكثـــر احتياج 
ــــا لنظريــــة البــــدل أو اإلجيــــار، جيــــب أن يتحملــــوا  خــــدمات الدولــــة مــــن الطبقــــات الغنيــــة، وتطبيق 

 .العبء األكرب للضريبة
األوىل أهنـا تقصـر وظيعـة الدولـة علـى احملافظـة : معيبـة مـن انحيتـني (التـأمني)أن نظرية كما 

أن عقــد التــأمني يلقــى علــى عــاتق املــؤمن : علــى األمــن، وهــو مــا خيــالف الواقــ ، والناحيــة الثانيــة
 .عبء تعويض اخلسائر يف حني أن الدولة ال تلتزم بتعويض األفراد عما يلحقهم من ضرر

 :الدولةنظرية سيادة 
ـــا للضـــريبة، وهـــذا هـــو الســـبب يف  (النظريـــة التعاقديـــة)مـــن هـــذا يتضـــح أن  ال تصـــلح أساس 

 .(سيادة الدولة)ظهور النظرية الثانية، نظرية 
وتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة تؤدي وظيعتها بقصد إتباع احلاجات اجلماعيـة، 

در تغليب املصاحل العامة علـى املصـاحل وال تض  نصب عينيها حتقيق مصاحل األفراد اخلاصة، بق
وملـا كـان أداء هـذه  -اخلاصة، واحملافظة على التضامن القومي بني األجيال احلاضـرة واملسـتقبلة 

مبــا هلــا مــن حــق  -الوظــائف يســتلزم اإلنعــاق كــان للدولــة احلــق يف أن تلــزم املســتظلني بســمائها 
ـــ  هـــذا العـــبء أن يتضـــافروا مجيع ـــا يف النهـــوض بعـــبء هـــذا  -الســـيادة  اإلنعـــاق، وتقـــوم بتوزي

الـذي  (التضـامن االجتمـاعي)عليهم، حبسـب درجـة يسـار كـل مـنهم، طبقـا ملـا يقضـي بـه مبـدأ 
 .(1)تقوم عليه اجلماعات السياسية احلديثة

                                                 

هنضة مصر سنة  ، طب 15 - 11صـ للدكتور دمحم حلمي مراد (ميزانية الدولة)اعتمدان يف هذا املبحث على كتاب  1))
 .(األساس القانوين للضريبة)مبحث  - 7855
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 :أساس فرض الزكاة

 :أما أساس فرض الزكاة واحلقوق املالية كلها فيقوم على نظرايت ُأخر، نبينها يف ما يلي
 :ية العامة للتكليفالنظر 
النظريـــة العامـــة للتكليـــف، وتقـــوم هـــذه النظريـــة علـــى أن مـــن حـــق اخلـــالق املـــنعم أن : أُوالهـــا

يكلــف عبــاده مــا يشــاء مــن واجبــات بدنيــة وماليــة، أداء  حلقــه، وتــكر ا لنعمتــه، وليبلــوهم أيهــم 
ه ممـــن أحســـن عمـــال ، ليختـــرب مـــا يف صـــدورهم، ولـــيمحص مـــا يف قلـــوهبم، ولـــيعلم مـــن يتبـــ  رســـل

ينقلب على عقبيه، فيميز هللا اخلبيث من الطيـب، واملسـيء مـن احملسـن، ويـوفيهم أعمـاهلم وهـم 
 .ال يظلمون

نا  ا الا إن اإلنســان ال خيلــق عبثــا ومل يــرتك ســدى  ث   ا واأانَُّك  ْم ِإلاي ْ لاْقنا  اُكْم عاب ا ُتْم أاَّنَّا  ا خا ِس  ب ْ أافاحا
كـال، مل . [12: القيامـة] ْنسا اُن أاْن يُ ت ْ راكا ُس د ىأاَياْسا ُب اإْلِ . [775: املؤمنون] تُ ْرجاُعونا 

يرتك سدى، بل بعث هللا إليه النبيني مبشرين ومنذرين، فعرفوه أمر هللا وهنيـه، وحقوقـه وواجباتـه 
 لِياْجِزيا الَِّذينا أاسااُءوا ِباا عاِمُلوا واجياِْزيا الَِّذينا أاْحساُنوا اِبحْلُْسىنا [17: النجم]. 

لف هللا املسلم ابلصـالة وهـي العريضـة اليوميـة الـيت يؤديهـا مخـس مـرات يف اليـوم، يف وكما ك
ِإن َّها ا مواقيتها احملددة، مقاوما نوازع الكسل، وبواعث اهلـوى، ودواعـي الغعلـة، وعوائـق الـدنيا  وا

 .[25: البقرة] لاكاِبرياة  ِإالَّ عالاى اخْلااِشِعيا 
ة الــيت ميســك فيهــا أايم تــهر كامــل عــن تــهوي الــبطن وكلعــه ابلصــيام وهــو العريضــة الســنوي
يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع : )والعرج كما جاء يف احلديث القدسي

 .(1)(لذته من أجلي

                                                 

. إسناده صحيح، عن أبي هريرة: ، وقال األعظمي(1817)« الصيام»رواه ابن خزيمة في ( 1)
الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من »: «حيحينالص»وأصل الحديث في 

، عن «الصوم»، كالهما في (1191)، ومسلم (1814)متفق عليه، رواه البخاري . «أجلي
 .أبي هريرة
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وكلعــه ابحلــج وهــو فريضــة العمــر، الــيت يرحتــل فيهــا املســلم، معارق ــا األهــل والــوطن، إىل واد  
 .، ويطوف ببيت هللا، ويرج  من ذنوبه كيوم ولدته أمهغري ذي زرع، ليعظم تعائر هللا

كمـــا كلـــف هللا املســـلم ابلصـــالة والصـــيام وكـــل منهمـــا عبـــادة بدنيـــة، وابحلـــج، وهـــو .. أجـــل
عبــادة بدنيــة ماليــة، كلعــه ابلزكــاة، وهــي عبــادة ماليــة خالصــة فيهــا بــذل املــال الــذي هــو تــقيق 

ه تعاىل حقـا فيبـذل مـا عنـده هلل، ومـن يعبـد النعس، وعصب احلياة، وفتنة الدنيا ليعلم من يعبد
: احلشـر] واماْن يُوقا ُشحَّ ن اْفِس ِه فاُأولائِ كا ُه ُم اْلُمْفِلُح ونا  :ماله ودنياه، فيؤثرها على رضا هللا

8]. 
 :نظرية االستخالف

 .نظرية االستخالف يف مال هللا.. والنظرية الثانية
، واإلنسـان مسـتخلف فيـه، فـاهلل سـبحانه هـو أن املـال مـال هللا تعـاىل: وأساس هذه النظرية

ّلِلَِّ ماا ِف السَّمااوااِت واماا ِف اأْلاْرضِ املالك احلق لكل ما يف الكون، أرضه ومسائه  : الـنجم] وا
17] .تا الث َّ راى ْ ن اُهما ا واما ا حتا فكـل . [2: طـه] لاُه ماا ِف السَّمااوااِت واما ا ِف اأْلاْرِض واما ا ب اي ْ

قُ  ِل ذا العــامل علويــه وســعليه، ملــك خــالص هلل تعــاىل، ولــيس ألحــد تــرك يف ذرة منــه مــا يف هــ
ِْلُك  ونا ِمثْ قا  الا ذارٍَّة ِف السَّ  مااوااِت واالا ِف اأْلاْرِض واما  ا  اْدُع  وا الَّ  ِذينا زاعاْم  ُتْم ِم  ْن ُدوِن اّللَِّ الا ميا

ُهْم ِم ْن ظا  ا ِمْن ِشْرٍك واما ا لا ُه ِم ن ْ ُْم ِفيِهما ، وذلـك امللـك مبقتضـى خلقـه هلـا، [44: سـبأ] ِه ريٍ ِلا
اِلُق ُكلِ  شاْيٍء واُه وا عالا ى ُك لِ  شا ْيٍء واِكي ل  وهيمنته عليها  ُ خا واخالا قا ُك لَّ . [24: الزمـر] اّللَّ

ْلُ . [4: العرقــان] شا  ْيٍء ف اقا  دَّراُه ت اْق  ِدير ا اب  والا  ِو ِإنَّ الَّ  ِذينا تا  ْدُعونا ِم  ْن ُدوِن اّللَِّ لا  ْن خيا ُق  وا ُذابا
ُعوا لاهُ   .[11: احلج] اْجتاما

واألمـــوال كلهـــا ملـــك هلل تعـــاىل، فهـــو واهبهـــا واملـــنعم هبـــا علـــى عبـــاده وهـــو وحـــده خالقهـــا 
ـــا)ومنشـــئها، وعمـــل اإلنســـان الـــذي نســـميه  يتخـــذ جمالـــه يف مـــادة خلقهـــا هللا ســـبحانه  (إنتاج 

خلــق املنععــة ولــيس خلــق املــادة، ومعــِن  إن اإلنتــاج هــو: وســخرها لــه وهلــذا يقــول االقتصــاديون
 .(1)هذا أنه حيول املادة لتشب  حاجاته وتكون هلا منععة
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ال يتجـاوز التغيـري يف أوضـاع األتـياء وأماكنهـا، كـأن  (اإلنتـاج)كل ما يقوم به اإلنسان يف 
يستخلصــها مــن مواطنهــا األصــلية ابالســتخراج أو الصــيد مــثال ، أو ينقلهــا مــن مكــان تزيــد فيــه 

ن احلاجـــة إىل مكـــان حيتـــاج إليهـــا فيـــه، أو حيعظهـــا عـــن طريـــق التعبئـــة واخلـــزن لينتعـــ  هبـــا يف عـــ
املستقبل، أو خيضعها لـبعض املـؤثرات لتصـبح صـاحلة لسـد حاجـة مـا، أو حيوهلـا مـن تـكل إىل 

ــا ا ،آخــر ابحللــج أو الغــزل أو الــنقش أو الطحــن ــاخل، أو يؤلــف بينهــا أتليع  فيجعــل منهــا  خالص 
هو جمرد التغيري يف أوضاع العناصر وأماكنها، حى يف حال إحـداث ثـروة جديـدة . اتيئ ا جديد  

مل تكن من قبل، كما يف الزراعة أو تربية احليوان، ال يعمـل اإلنسـان أكثـر ممـا يعملـه يف املظـاهر 
  .(1)اإلنتاجية األخرى

جمــرد حتــوير : هــذا مــا يقــرره فالســعة االقتصــاد بوضــوح يف بيــان وظيعــة اإلنســان يف اإلنتــاج
راب ُّنا  ا الَّ  ِذي أاْعطا  ى ُك  لَّ وتغيــري يف أوضــاع وأمــاكن األتــياء املوجــودة فعــال، ومــن موجــدها؟ إنــه 

ْلقاُه ُثَّ هاداى  .[50: طه] شاْيٍء خا
 اِء ما  اء  فا  أاْخراجا بِ  ِه ِم  نا الثَّما  را لا  قا السَّ  مااوااِت وااأْلاْرضا واأانْ   زالا ِم  نا السَّ  ما ُ الَّ  ِذي خا اِت اّللَّ

واسا  خَّرا ( 32)ِرْزق   ا لاُك  ْم واسا  خَّرا لاُك  ُم اْلُفْل  كا لِتاْج  ِريا ِف اْلباْح  ِر ِبِاْم  رِِه واسا  خَّرا لاُك  ُم اأْلانْ ها  ارا 
ُكْم ِم ْن ُك لِ  ما ا سا أاْلُتُموُه ( 33)لاُكُم الشَّْمسا وااْلقامارا داائِب اْيِ واساخَّرا لاُكُم اللَّْيلا واالن َّهاارا  واآَتا

 .[12 -14: إبراهيم] ِإْن ت اُعدُّوا نِْعماتا اّللَِّ الا حُتُْصوهااوا 
حى هـذا التغيـري والتحـوير مـن الـذي يس ـر سـبله لإلنسـان، ومنحـه القـدرة علـى فعلـه وأمـده 
بكل ما يعينه يف هذا السبيل؟ إنه ربنا الذي خلق اإلنسان ومل يكن تـيئا مـذكورا، وعلمـه مـا مل 

 .يكن يعلم
 :بعض األمثلة ولنضرب لذلك

ـــا فـــآتى مثـــر ا، فكـــم يـــوازي عمـــل يـــده يف  إذا زرع اإلنســـان زرع ـــا فأنبـــت حب ـــا، أو غـــرس غرس 
احلــــرث والســــقي والتعهــــد، جبانــــب عمــــل يــــد هللا الــــذي جعــــل األرض ذلــــوال ، وصــــرف الــــرايح، 

مـة، وسخر السحاب، وأنزل املاء من السماء مطر ا، أو أجراه يف األرض هنر ا، ووفـر احلـرارة املالئ
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والضوء الكايف، واهلواء املناسب، وهيأ للحبة يف ابطـن الـرتاب غـذاءها مـن تـى العناصـر، حـى 
 صارت تجرة مورقة مثمرة؟

 !!أال ما أقل عمل اإلنسان وجهده جبانب رعاية هللا
مث مـــا عمـــل اإلنســــان إذا مل يهبـــه هللا العقــــل الـــذي يعكـــر ويــــدبر، والقـــدرة الــــيت هبـــا ينعــــذ، 

 !ا يعمل؟واألدوات اليت هب
أاف ا راأايْ ُتْم ما ا حتاُْرثُ ونا : هلذا يبني القرآن فضل هللا على عباده، ويـرد احلـق إىل نصـابه، فيقـول

ُه   ونا ( 64)أاأانْ    ُتْم ت اْزراُعونا   ُه أاْم َناْ   ُن الزَّارُِع   ونا ( 63) لا   ْو ناشا   اُء جلااعاْلنا   اُه ُحطاام    ا فاظاْل   ُتْم ت افاكَّ
( 68)أاف ا   راأايْ ُتُم اْلما   اءا الَّ   ِذي تاْش   رابُونا ( 67)با   ْل َناْ   ُن َماُْروُم   ونا ( 66)ِإنَّ لاُمْغراُم   ونا ( 65)

 لاْو ناشا اُء جاعاْلنا اُه ُأجااج  ا ف الا ْوالا تاْش ُكُرونا ( 69)أاأانْ ُتْم أانْ زاْلُتُموُه ِمنا اْلُمْزِن أاْم َناُْن اْلُمْنزُِلونا 
 .[10 - 21: الواقعة]

ْنسااُن ِإىلا طاعااِمِه ف ا : ويقول يف سورة أخرى ناا اْلمااءا صا بًّا ( 24)ْلي اْنظُِر اإْلِ ب ْ ( 25)أانَّ صاب ا
بًّا ( 26)ُثَّ شاقاْقناا اأْلاْرضا شاقًّا  ناا ِفيهاا حا ت ْ ، [49 - 42: عـبس] واِعن اب  ا واقاْض ب ا( 27)فاأانْ ب ا
ي ْ ويقــول يف ســورة اثلثــة  تا  ُة أاْحي ا ي ْ ُ  ُم اأْلاْرُض اْلما ُكلُ  ونا واآيا  ة  ِلا بًّ  ا فاِمْن  ُه َيْا ها  ا حا نااها  ا واأاْخراْجنا  ا ِمن ْ

ي  ٍل واأاْعنا  اٍب وافاجَّ  ْرنا ِفيها  ا ِم  نا اْلُعيُ  وِن ( 33) نَّ  اٍت ِم  ْن َنِا لِيا  ْأُكُلوا ِم  ْن ( 34)واجاعاْلنا  ا ِفيها  ا جا
 .[15 - 11: يس] َثاارِِه واماا عاِملاْتُه أاْيِديِهْم أافاالا ياْشُكُرونا 

؟، وهم أيكلون من مثـار مل تعملهـا أيـديهم وإمنـا عملتهـا يـد هللا، هللا أافاالا ياْشُكُرونا .. نعم
 .الذي أحيا األرض امليتة، وأخرج منها احلب، وأنشأ اجلنات، وفجر العيون

ولــيس عمــل يــد هللا يف الزراعــة فحســب، بــل يف كــل انحيــة مــن احليــاة، زراعــة أو جتــارة، أو 
من خلق هللا، ال من إنتاج اإلنسـان،  (اخلام)جند املادة  لصناعة مثال  فعي ا -صناعة، أو غريها 

س  شا  ِديد  وامانا  اِفُع : ومــن هنــا امــنت هللا علــى النــاس مبــادة احلديــد، فقــال واأانْ زاْلنا  ا احلْاِدي  دا ِفي  ِه ِبْا
 دخــل يعــين أن هللا خلقــه بتــدبري مســاوي علــوي ال (أنزلنــا)، والتعبــري بـــ [45: احلديــد] ِللنَّ  اسِ 

 .لإلنسان فيه
وجند مادة الوقود والقوى احملركة من صن  هللا وحـده، فاإلنسـان مل خيلـق العحـم وال البـرتول، 

 .وال الكهرابء، وإمنا اكتشعها فقط، أما الذي بثها يف الكون فهو هللا
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 وجند االهتداء إىل الصناعات من إهلام هللا وتعليمه لإلنسان ما مل يكن يعلم كما قال تعاىل
ِس ُكْم ف اها ْل أانْ  ُتْم شا اِكُرونا : عن نيب هللا داود عاةا لابُ وٍس لاُك ْم لُِتْحِص ناُكْم ِم ْن ِبْا  واعالَّْمنااُه صان ْ

 .[90: األنبياء]
منــــه ونعمــــة، ومهمــــا يــــذكر  أن املــــال رزق يســــوقه هللا لإلنســــان فضــــال  : والنتيجــــة مــــن هــــذا

واما  ا ِبُك  ْم ِم  ْن نِْعما  ٍة يف اإلجيــاد واإلمــداد اإلنســان علمــه وجهــده فليــذكر عمــل القــدرة اإلهليــة 
فال غرابة بعد هـذا أن ينعـق اإلنسـان عبـد هللا بعـض مـا رزقـه هللا يف . [51: النحل] فاِمنا اّللَِّ 

ســبيل هللا، وإعــالء كلمــة هللا، وعلــى إخوانــه عبــاد هللا، قيام ــا للواهــب املــنعم حبــق الشــكر علــى 
ا وِمَّ   ، [452: البقـــرة] مْ اكُ نا   ا رزق ْ وا ِمَّ   ُق   أنفِ : يف كتابـــه نعمائـــه، ومـــن أجـــل هـــذا يقـــول هللا

ويقـرر أن املـال مـال هللا، واإلنسـان مـا هـو إال مسـتخلف فيـه، ، [1: البقـرة] ونُق نفِ يُ  مْ اهُ نا رزق ْ 
 هللاِ  الِ ما  نْ ِم  مْ وهُ وآتُ : يقول تعاىل. أو موظف مؤمتن على تنميته وإنعاقه، واالنتعاع والنع  به

ُ ِم  ْن فاْض  ِلِه : ويقــول، [11: النــور] مْ ُك  آَتا ي ال  ذِ  ُه  ُم اّللَّ لُ  ونا ِبا  ا آَتا َّ الَّ  ِذينا ي اْبخا واالا َياْسا  َبا
ُمْ  ُْم باْل ُهوا شارٌّ ِلا ر ا ِلا ي ْ ِبا ا  :مل يقل الذين يبخلون مباهلم بل قال. [790: آل عمران] ُهوا خا

ُ ِمْن فاْضِلهِ  ُهُم اّللَّ أن املال رزق مـن عنـد هللا آاتهـم إايه مـن فضـله، : احلقيقةليذكرهم هبذه  آَتا
فاإلنسـان لــيس مالـك املــال يف . [1: احلديــد] واأاْنِفُق  وا ِمَّ ا جاعالاُك  ْم ُمْس تاْخلاِفيا ِفي  هِ : ويقـول

 .(1)احلقيقة، ولكنه خليعة املالك وهو هللا تعاىل ووكيله فيه
يعـين أن ) :ُقوا ِمَّا جاعالاُكْم ُمْستاْخلاِفيا ِفي هِ واأاْنفِ : يف قوله تعاىل (الكشاف)قال صاحب 

هـــا، وخـــولكم  ـــولكم إاي  األمـــوال الـــيت يف أيـــديكم إمنـــا هـــي أمـــوال هللا خبلقـــه وإنشـــائه هلـــا، وإمنـــا م 
االستمتاع هبا، وجعلكم خلعاء ابلتصرف فيها، فليست هي أبموالكم يف احلقيقة، ما أنـتم فيهـا 

اب، فـأنعقوا منهـا يف حقـوق هللا، ولـيهن علـيكم اإلنعـاق منهـا كمـا يهـون إال مبنزلة الوكالء والنـو 
 .(2)(على الرجل اإلنعاق من مال غريه إذا أذن له فيه

                                                 

ا وكيل هللا؟: هل يصح أن يقال): قال ابن القيم( 1) فإن الوكيل من يتصرف عن موكله ): وأجاب ابلنعي (.إن أحد 
اللهم أنت : "بطريق النيابة، وهللا عز وجل ال انئب له وال خيلعه أحد، بل هو الذي خيلف عبده، كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

على أنه ال ميتن  أن يطلق ذلك ابعتبار أنه مأمور حبعظ ما وكله : مث قال". السعر واخلليعة يف األهل الصاحب يف
 .مطبعة السنة احملمدية ،(741 - 4/742)انتهى من مدارج السالكني  (فيه، ورعايته والقيام به

 (.1/400)الكشاف ( 2)
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وليست مثـرة العلـم أبن املـال مـال هللا، واإلنسـان فيـه مبنزلـة النائـب أو الوكيـل، مقصـور علـى 
لــه فيــه، بــل يعيــد العلــم هبــذه هتــوين البــذل واإلنعــاق عليــه، حيــث ينعــق مــن مــال غــريه وقــد أذن 

ـــا أن يتقيـــد اإلنســـان مبشـــيئة املالـــك احلقيقـــي للمـــال، فـــإن الوكيـــل مـــا هـــو إال ممثـــل  احلقيقـــة أيض 
إلرادة املوكل، ومنعذ ملا يطلبه، ولـيس لـه حـق االنعـراد ابلتصـرف حسـبما يهـوى ويشـتهي، وإال 

 .هبطلت وكالته، ومل يعد جدير ا حبق االستخالف الذي أساء استعمال
ه علماؤان رمحهم هللا على حق هللا يف املال بعبارات بليغة، نـذكر منهـا مـا قالـه اإلمـام وقد نب  
إن العقـــراء عيــال هللا، واألغنيــاء خـــزان هللا، ألن األمــوال الــيت يف أيـــديهم ) :(تعســريه)الــرازي يف 

زانــــة إىل اصــــرف طائعــــة ممــــا يف تلــــك اخل: أمــــوال هللا، فلــــيس مبســــتبعد أن يقــــول امللــــك خلازنــــه
 . (1)(احملتاجني من عيايل

إن هللا حبكمتـــه البالغـــة، وأحكامـــه املاضـــية العاليـــة، خـــص ): ومـــا قالـــه القاضـــي ابـــن العـــريب
بعــض النــاس ابألمــوال دون الــبعض، نعمــة منــه علــيهم، وجعــل تــكر ذلــك مــنهم إخــراج ســهم 

واما ا ِم ْن : م يف قولـهيردونه إىل من ال مال له، نيابة عنه سـبحانه وتعـاىل فيمـا ضـمنه بعضـله هلـ
 .(2)([2: هود] داابٍَّة ِف اأْلاْرِض ِإالَّ عالاى اّللَِّ ِرْزقُ هاا

هبـذا املـال علـى عيـال هللا، واخـتص  -وهو اخلـازن ملـال هللا واألمـني عليـه  -فإذا ضن الغين 
 .نعسه بنعمته دوهنم، فقد استوجب نكال هللا وعقوبته

املــال مــايل، والعقــراء ": قدســي عــن هللا تعــاىل يقــولوقــد تــاع بــني عــوام املســلمني حــديث 
 .(3)"عيايل، واألغنياء وكالئي، فإذا خبل وكالئي على عيايل، أذقتهم وابيل وال أابيل

ومـ  أن لعــظ احلــديث غـري اثبــت مــن جهـة الســند، فــإن معنـاه يف اجلملــة صــحيح، وتــهرته 
هللا وتغلغلهـا يف أفكـارهم، لدى مجهـور املسـلمني تـدل علـى رسـوخ نظريـة االسـتخالف يف مـال 
 .وهو تغلغل أصيل له جذوره العميقة من كتاب هللا وسنة رسول هللا

                                                 

 (.72/701)التعسري الكبري ( 1)
 (.4/825)أحكام القران ( 2)
 .حبثت عنه فلم أجد له أصال وال من تكلم عنه 3))
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ومــــن الطريــــف أن أكثـــــر املتســــولني والشـــــحاذين يف بــــالد املســــلمني يعرفـــــون هــــذه النظريـــــة 
ويستغلوهنا الستعطاف القادرين، واستخراج الصدقات من أيديهم، وال عجب أن تسم  منهم  

 .وهي كلمة حق يريدون هبا ابطال  ! (من مال هللا): مةكثري ا هذه الكل
ربنـــا ظلمـــوان حقوقنـــا الـــيت : ويـــل لألغنيـــاء مـــن العقـــراء يـــوم القيامـــة، يقولـــون": ويف احلـــديث
 .(1)"وعزي وجاليل ألدنينكم وألبعدهنم: فيقول هللا تعاىل .فرضت لنا عليهم

 :نظرية التكافل بي الفرد واجملتمع
 .نظرية التكافل بني العرد واجملتم .. والنظرية الثالثة

أو  -كمــا قــال القــدماء   -أن اإلنســان مــدين بطبعــه : فمــن املقــرر لــدى فالســعة االجتمــاع
وأنه ال يستطي  أن حييا حيـاة إنسـانية حقـة إال يف  -كما قال احملدثون   -حيوان اجتماعي  هو

ارفـه وخرباتـه وفضـائله، أن العـرد مـدين للمجتمـ  بكثـري مـن مع: ظل جمتمـ ، ومـن املقـرر كـذلك
ال ميكنه أن يعيش وحييا بغري عون اجملتم ، فهو الذي يضمن لـه  -يف مبدأ حياته  -فإن العرد 

احليــاة والبقــاء، ولــواله ملــات يف مهــده، واجملتمــ  هــو الــذي يقــوم بتلقــني العــرد مظــاهر حضــارته، 
والعـــرف والتقاليـــد  ويســـهر علـــى ســـلوكه، ويعلمـــه أصـــول الـــرتاث االجتمـــاعي، كاللغـــة والعـــادات
 .إخل. وآداب السلوك ومظاهر احلضارات والثقافة املختلعة وقواعد الدين واملعاملة

فلوال اجملتم  وحياة اجلماعة، لصار العرد كاحليوان األعجم، ال يدري من أمور الدنيا تـيئ ا، 
دل مــن أو يكــون كالطعــل ال يســتطي  أن مييــز بــني مــا يضــره ومــا ينععــه، فــاجملتم  هــو الــذي يعــ

 .سلوكه، ويعاونه على التكيف م  احلياة يف خمتلف مراحلها
إن العرد يولـد وعقلـه كالصـعحة البيضـاء، مث يعمـل اجملتمـ  بعـد ذلـك علـى تغذيتـه أبسـباب 

 .(2)الرتاث االجتماعي، مما يرتكه السلف للخلف، من لغة وثقافة وعقائد وتقاليد وغريها
كمــــا يصــــدق علــــى مكاســــب العــــرد املعنويــــة   العــــرد إذن مــــدين للمجتمــــ  بــــال ريــــب، وهــــذا

 .والثقافية واحلضارية، يصدق أيضا على مكاسبه املادية واالقتصادية
                                                 

رواه الطرباين يف : (2145)م  اجملقال اهليثمي يف و ، (2971)يف األوسط ، و (281)يف الصغري رواه الطرباين ( 1)
 .عن أنس، (72482)وضععه األلباين يف اجلام  الصغري  ،وفيه احلارث بن النعمان وهو ضعيفالصغري واألوسط 

 .12صـ (العرد يف اجملتم )اب علم االجتماع للدكتور أمحد اخلشاب فصل راج  كت( 2)
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مل يكســب املــال جبهــده  -وإن أوي مــن املواهــب مــا أوي  -فالــذي ال تــك فيــه أن العــرد 
وحده، بل تاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثرية ال حتصى، بعضها سـاهم مـن قريـب، وبعضـها 

م من بعيد، بعضها عن قصـد، وبعضـها عـن غـري قصـد، وكلهـا أسـباب عاونـت يف وصـول ساه
 .املال إىل صاحبه

إىل الـذي حصـد القمـح، كيـف حصـل علـى قمحـه هـذا؟ ومـا قيمـة جهـده  فإذا نظـران مـثال  
جبانب جهد اجملتم ؟ إن اجملتم  هو الذي تق له الرتع والقنـوات ونظـم الـري والصـرف، وصـن  

ه مـن أدوات الزراعـة، وأمـده مبـا حيتـاج إليـه مـن قـوت وملـبس ومسـكن، وهيـأ لـه له احملراث وغـري 
 .إىل غري ذلك من األمور اليت ال حتصى. األمن واالستقرار

وإذا نظــران إىل التــاجر مــثال ، كيــف مجــ  مالــه، وحقــق كســبه؟ رأينــا للمجتمــ  عليــه العضــل 
عمل؟ ومبن يسري إذا مل يكن اجملتمـ  األكرب، واليد الطوىل، فممن يشرتي؟ وملن يبي ؟ وم  من ي

 ومعاونة اجملتم ؟
 .ومثل الزارع والتاجر، الصان  واملوظف وكل ذي حرفة وكل ذي مال

وكلمــا كــان مــال املالــك أكثــر، وثروتــه أوســ ، كــان جهــد اجلماعــة أظهــر وأعظــم، ونصــيب 
ووقتـــه  حبـــدود قدرتـــه -وال تـــك  -العـــرد فيـــه أقـــل وأصـــغر، فـــإن طاقـــة العـــرد للعمـــل حمـــدودة 

 .وضروراته كإنسان
كـــم يبـــذل مـــن اجلهـــد صـــاحب املزرعـــة الواســـعة، أو املصـــن  الكبـــري، أو املؤسســـة الضـــخمة 
ذات العروع؟ وكم يقاس جهده إذا كان له جهد إداري مثال، جبانب جهد العشرات أو املئـات 

عيـنهم، أو أو نـور أ أو األلوف من أبناء اجملتم  الذين يعملون معه، ويبذلون من عـرق جبيـنهم،
ـــه، هـــو مـــال ! وهـــج أفكـــارهم؟ ومـــن أجـــل هـــذا كـــان املـــال الـــذي حيـــوزه مكتســـبه، وينســـب إلي

 .اجلماعة أيضا، ينسب إليها، وحيسب عليها، وتكلف متضامنة ابحملافظة عليه
واالا تُ ْؤتُوا السُّفاهااءا أاْمواالاُكُم : وهذا ما جعل القرآن الكرمي خياطب مجاعة املسلمني فيقول

ُ لاُكْم ِقياام االَِِّت   .[5: النساء]  جاعالا اّللَّ
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وقد أخذ العقهـاء مـن هـذه اآليـة حكـم احلجـر علـى السـعهاء واملبـذرين املتالفـني، وإن كـان 
املــال يف ظــاهر األمــر مــاهلم ويف حيــازهتم، وهــم مــالكوه إال أنــه يف احلقيقــة مــال اجلماعــة، إن منــا 

 .لضرر الحق هباوحعظ فالنع  يعود عليها، وإن تلف وبعثر فا
، ومل واالا تُ ْؤتُ  وا السُّ  فاهااءا أاْم  واالاُكمُ : ومــن هنــا تعهــم ســر التعبــري يف اآليــة الكرميــة إذ تقــول

: بـل قالـت (اليت جعل هللا هلـم قيام ـا): حسبما تنص عقود االمتالك، كما مل تقل (أمواهلم)تقل 
لاُك  ْم ِقياام   ا ُ ــا، فهــي قيــام للجماعــة كلهــا، فإهنــا وإن كانــ. الَّ  ِِت جاعا  لا اّللَّ ت هلــم حيــازة وملك 

 .وعصب حلياهتا
ـــا أاي ُّها   ا الَّ   ِذينا آمانُ   وا الا َتاُْكلُ   وا أاْم   واالاُكْم ب اي ْ   ناُكْم اِبْلبااِط   ِل ِإالَّ أاْن : ويقـــول القـــرآن أيض  َيا

 .[48: النساء] كاانا ِبُكْم راِحيم ا  تاُكونا ِْجااراة  عاْن ت ارااٍض ِمْنُكْم واالا ت اْقتُ ُلوا أانْ ُفساُكْم ِإنَّ اّللَّا 
فاآليـــة الكرميـــة تنهـــى أن أيكـــل املؤمنـــون بعضـــهم مـــال بعـــض، كمـــا تنهـــى أن يقتـــل بعضـــهم 

ليشعر كـل مـنهم أن مـال بعضـهم ، أانْ ُفساُكمْ و أاْمواالاُكمُ بعض ا، وإمنا اختارت اآلية التعبري بـ
 .هو مال كلهم، وأن نعس كل فرد منهم كنعس اآلخر

ألمة املسلمة متكافلة متضامنة يف حقوقها ومصـاحلها وأنعسـها وأمواهلـا، فمـن أضـاع مـال فا
غريه فكأمنا أضاع مال نعسه، أو أضاع مال اجملتم  كله، ومـن اعتـدى علـى نعـس أخيـه ابلقتـل 

أانَّ  ُه ما  ْن ق اتا  لا : فكأمنــا قتــل نعســه، أو اعتــدى علــى اجلماعــة كلهــا، كمــا جــاء يف اآليــة األخــرى
يع   ا واما  ْن أاْحيااها  ا فاكاأاَّنَّا  ا أاْحيا  ا ن اْفس    ا ِبغا  رْيِ ن اْف  ٍس أاْو فاسا  اٍد ِف اأْلاْرِض فاكاأاَّنَّا  ا ق اتا  لا النَّ  اسا مجِا

 .[14:املائدة] النَّاسا 
وما أروع هذا القرآن وأبلغ إعجازه حيث يشـري بعبـارة أو جـزء مـن عبـارة إىل حقيقـة كبـرية، 

 الا َتاُْكلُ   وا أاْم   واالاُكْم ب اي ْ   ناُكْم اِبْلبااِط   لِ : يـــة مـــن ســـورة النســـاءأو مبـــدأ عظـــيم كمـــا يف هـــذه اآل
ال أيكـل بعضـكم ): حيث أضـاف األمـوال فيهـا إىل مجيـ  املخـاطبني فلـم يقـل[. 48: النساء]

إن مـال : كأنـه يقـول. ، لينبـه علـى أن اجملتمـ  املسـلم وحـدة متضـامنة يف كـل تـيء(مـال بعـض
 .قيقة، ومال كل فرد منكم، هو مال اجملتم  كله يف الواق اآلخرين هو مالكم يف احل

إن مثـــل هـــذه اإلضـــافة قـــد قـــررت يف اإلســـالم ): يقـــول الســـيد رتـــيد رضـــا يف تعســـري اآليـــة
قاعــدة االتــرتاك الــيت يرمــى إليهــا االتــرتاكيون يف هــذا الزمــان، ومل يهتــدوا إىل ســنة عادلــة فيهــا، 
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ن اإلسالم جيعل مال كل فرد من أفراده املتبعني لـه ولو التمسوها يف اإلسالم لوجدوها، ذلك أب
ألمته كلهـا، مـ  احـرتام احليـازة وامللكيـة، وحعـظ حقوقهـا، فهـو يوجـب علـى كـل ذي مـال   ماال  

كثري حقوق ا معينة للمصاحل العامة، كما يوجب عليه وعلى صاحب املال القليـل حقوقـا أخـرى 
ث فوق ذلك على الرب واإلحسـان، والصـدقة لذوي االضطرار من األمة، ومن مجي  البشر، وحي

 .(1)(إخل.. الدائمة واملؤقتة، واهلدية
ـــا  خنلـــص مـــن هـــذا كلـــه إىل أن للجماعـــة ا يف مـــال العـــرد،حق  ـــا  أكيـــد  ال يســـلبه ملكيتـــه حق 

املشروعة له، بل جيعل جزء ا معين ا ملصاحلها العامـة، وأكثـر منـه عنـد اقتضـاء احلاجـة، واسـتدعاء 
 .املصلحة
يف الدولـة الـيت تشـرف عليـه، وترعـى مصـاحله، أن يكـون هلـا نصـيب  حق اجملتمـ  ممـثال  فمن 

من مال ذي املال تنعقه فيما يعود على اجملتمـ  ابخلـري، ومـا حيعـظ علـى اجملتمـ  كيانـه ورسـالته، 
 .ويذود عنه كل بغي وعدوان

بــد أن يــؤدي فلــو مل يكــن يف اجملتمــ  املســلم أفــراد فقــراء حمتــاجون، لوجــب علــى املســلم وال
ا للجماعــة اإلســالمية، تنعــق منــه عنــد املقتضــيات، وتبــذل منــه يف  ســبيل )زكاتــه، لتكــون رصــيد 

 .وهو مصرف عام دائم ما دام يف األرض إسالم (هللا

                                                 

 .الطبعة الثانية ،(5/18)تعسري املنار ( 1)
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 :اإلخاء بي املسلمي

 .نظرية اإلخاء.. والنظرية الرابعة
اإلخـاء ال يعتمـد . جملتمـ واإلخاء معِن أعمق غور ا، وأبعـد مـدى، مـن التكافـل بـني العـرد وا

علــى تبــادل املنــاف ، وال علــى اإلعطــاء مقابــل األخــذ، وإمنــا هــو معــِن إنســاين روحــي، ينبــ  مــن 
جــوهر اإلنســان األصــيل، اإلخــاء يقتضــي األخ أن يعطــي أخــاه وإن مل أيخــذ منــه، وأن يســاعد 

ا إليه، وأن حيب ألخيه ما حيب لنعسه، بل قد يؤثره   .على نعسهأخاه وإن مل يكن حمتاج 
إخــاء أساســه االتــرتاك يف اإلنســانية، : واإلخــاء الــذي جــاء بــه اإلســالم نوعــان أو درجتــان

 .وإخاء أساسه االترتاك يف العقيدة
فــروع ألصــل  -وإن اختلعــت ألســنتهم وألــواهنم، وتباينــت طبقــاهتم ودرجــاهتم  -فــإن النــاس 

ا ها  ي ُّ  أا َيا : كمــا ينــاديهم بـــ  .(1)ما  آدا ِِن  با  َيا : واحــد، أبنــاء ألب واحــد، ولــذلك ينــاديهم رهبــم
 .فبينهم مجيع ا رحم واتجة، وأخوة جامعة ،(2)اسُ النَّ 

وقد أكد يف كتابـه حـق هـذه الـرحم اإلنسـانية، وتلـك األخـوة البشـرية فقـال تعـاىل يف مطلـ  
ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وا : سورة النساء أاي ُّها ها ا زاْوجاها ا َيا ٍة واخالا قا ِمن ْ اِحدا

ِثري ا واِنسااء  واات َُّق وا اّللَّا الَّ ِذي تاسا اءاُلونا بِ ِه وااأْلاْرحا اما ِإنَّ اّللَّا كا انا  ُهماا رِجااال  كا عالا ْيُكْم  واباثَّ ِمن ْ
 .[7: النساء] راِقيب ا

أا  ـيف هذا املقام بعد النداء ب اما حا رْ األا ومن حق كلمة  ا النَّ اسُ َيا والتـذكري خبلقهـم مـن  ي ُّها
 .القرابة اإلنسانية العامة -فيما يراد  -أن يراد هبا  -هي نعس آدم  -نعس واحدة 

. (3)"واان  إْخـ هللا   ادَ بَـوا ع  نُـوْ وكُ ": كما أن رسول اإلسالم أكد هـذه األخـوة، ودعـا إليهـا فقـال
يشــهد هللا عليهــا، ويــدعو النــاس إىل بــل أعلــن هــذه األخــوة اإلنســانية عقيــدة مــن العقائــد الــيت 

اللهم ربنا ورب كل تيء ومليكه أان تـهيد : )اإلميان هبا، فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يقول عقب كل صالة
                                                 

 .ورد هذا النداء يف القرآن مخس مرات، أربع ا يف سورة األعراف، ومرة يف سورة يس( 1)
 .أول سورة النساء واحلج، وتكرر يف القرآن مرار ا( 2)
 .صـ سبق صخرجيه( 3)
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ا عبــدك  أنــك هللا وحــدك ال تــريك لــك، اللهــم ربنــا ورب كــل تــيء ومليكــه أان تــهيد أن حممــد 
 .(1)(ن العباد كلهم أخوةورسولك، اللهم ربنا ورب كل تيء ومليكه أان تهيد أ

فـــإذا كانـــت األخـــوة هـــي عنـــوان العالقـــة بـــني اإلنســـان واإلنســـان، فـــإن هلـــذه األخـــوة مثـــرات 
ومقتضيات، ومن مقتضيات هذه األخوة أال يعيش اإلنسـان مسـتأثر ا ابخلـري والنعمـة دون أخيـه 

 :اإلنسان، فما استحق أن يولد من عاش لنعسه فقط، وما أروع ما قال املعري
 ملا أحببت ابخللد انعرادا و أين حبيت اخللد فرد اول

 سحائب ليس تنتظم البالدا فال هطلت علي  وال أبرضي
وفوق هذه األخوة العامة هناك أخوة أبعد منها غور ا، وأعمق أثر ا، تلك هي أخوة العقيـدة، 

رابط جيعـل  فإن العقيدة اإلسالمية تربط بني املؤمنني هبـا بـرابط فكـري وروحـي ال تنعصـم عـراه،
األخ يف العقيــــدة أقــــرب إىل القلــــب والعكــــرة، وأســــرع إىل املعونــــة والنجــــدة، مــــن األخ يف الــــدم 

 [.70: احلجرات] ة  وا خْ إِ  ونا نُ مِ ا املؤْ َّنَّا إِ :والنسب وهلذا قال تعاىل
ومــن حـــق هــذه األخـــوة الروحيــة، وهـــذه الرابطــة العقليـــة العاطعيــة، أن تـــؤي مثارهــا يف جمـــال 

 .عملي، والتكافل االجتماعي املعاتي، وإال كانت أخوة فارغة جوفاءالتضامن ال
ويتأكــد حــق هــذه األخــوة إذا كــان املؤمنــون هبــا يعيشــون يف ظــل جمتمــ  واحــد فهنــا تنضــم 
رابطــــة املســــاكنة يف الــــوطن الواحــــد إىل رابطــــة األخــــوة اإلميانيــــة الواصــــلة، ومــــن الثابــــت أن دار 

مسـلمني، وأن أبنـاء اإلسـالم داخـل هـذا الـدار جمتمـ  وطـن واحـد لل -علـى سـعتها  -اإلسالم 
 .واحد

املـؤمن للمـؤمن  ": وقد بني  رسول اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص حقوق هذه األخـوة أبحاديثـه الكثـرية اهلاديـة
ــا مثــل املــؤمنني يف تــوادهم وتــرامحهم كمثــل اجلســد الواحــد، إذا " ،(2)"كالبنيــان يشــد بعضــه بعض 

                                                 

، (1938)إسناده ضعيف، وأبو داود في الصالة : ، وقال مخرجوه(11213)رواه أحمد  (1)
 .عن زيد بن أرقم ،(329)، وضعَّفه األلباني في ضعيف أبي داود (213/ 9)والطبراني 

 .ـسبق صخرجيه ص( 2)
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املسلم أخو املسلم ال يظلمـه "، (1)"له سائر األعضاء ابحلمى والسهر اتتكى منه عضو تداعى
 . (2)"وال يسلمه

ومن ترك أخاه جيوع ويعرى وميرض، وهو قادر على إنقاذه من اجلوع والعـرى واملـرض، فقـد 
 .أسلمه وخذله

مــا آمــن يب مــن ابت تــبعان وجــاره جــائ  إىل جنبــه وهــو ": ويقــول عليــه الصــالة والســالم
 .(3)"يعلم

ــا، وأســرة واحــدة يكعــل كــل أخ : هــذا هــو اجملتمــ  املســلم بنيــان مرصــوص يشــد بعضــه بعض 
فمـن حـق اإلنسـان املسـلم الـذي . فيها أخاه، بل جسـد واحـد، إذا اتـتكى بعضـه اتـتكى كلـه

ال يستطي  أن يعمل، أو يستطي  أن يعمل وال جيد عمال ، أو يعمل وال جيد كعايته من عملـه، 
أحداث الزمن ما أفقره إىل املعونة، كأن احرتق بيته، أو ذهب السـيل  أو جيد ولكن حل به من

مباله، أو أصـابت اجلـوائح زرعـه، أو أفلسـت جتارتـه، أو حنـو ذلـك، ممـا جعلـه يـدان علـى عيالـه،  
 .كذلك من سافر لغرض مشروع فانقط  يف الطريق غريب ا عن وطنه وماله

ؤخــذ بيــده ليــنهض ويســري يف قافلــة مــن حــق كــل واحــد مــن هــؤالء أن يعــان، ويشــد أزره، وي
وإال فــــال خــــري يف اإلنســــان إذا خــــذل أخــــاه  -احليــــاة مرفــــوع الــــرأس، بوصــــعه إنســــاان  كرمــــه هللا 

 .اإلنسان، وال يف املؤمن إذا ضي  أخاه يف العقيدة واإلميان
هبــذا كلــه يتضــح لنــا األســاس النظــري لعــرض الزكــاة يف اإلســالم، وهــو تــيء أوســ  وأعمــق 

ســاس الـذي بــين عليــه فــرض الضـريبة، وقــد يكــون يف نظريـة التكافــل قــدر مشــرتك وأخلـد مــن األ
 .بني الزكاة والضريبة، ولكن النظرايت الثالث األخر، مما متيزت به فريضة الزكاة بال مراء

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص( 1)
 .ـسبق صخرجيه ص 2))
 .صــسبق صخرجيه  (3)
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 الفصل الثالث
 وعاء الضريبة ووعاء الزكاة

 .املطرح: عضهماملصدر، وب: هو العنصر الذي خيض  هلا، ويسميه بعضهم: وعاء الضريبة
. أن أهــم تقســيم للضــرائب هــو تقســيمها مــن حيــث وعائهــا: وقــد ذكــر علمــاء املاليــة العامــة

 :فتنقسم إىل
 .ضرائب على رأس املال -7
 .ضرائب على الدخل واإليراد -4
 .ضرائب على األتخاص -1
 .ضرائب على االستهالك -2

ن حقيقــة الزكــاة أهنــا ضــريبة ومل يعــرف اإلســالم يف ابب الزكــاة ضــرائب االســتهالك هــذه؛ أل
تؤخذ من الغين، وترد على العقري واملصاحل العامة للدين واألمة، واملستهلك قد يكون فقري ا كما 
يكــون غني ــا، وإمنــا يلجــأ إىل هــذه الضــريبة مــن يلجــأون، طلب ــا لــوفرة احلصــيلة، ووفــرة احلصــيلة ال 

ا عــــرف اإلســــالم الضـــــرائب هتــــم يف نظــــر اإلســــالم إذا تعارضـــــت هــــي ومبادئــــه األخــــرى، وإمنـــــ
 .األخرى، على رأس املال، وعلى الدخل، وعلى األتخاص

ويف مباحث هذا العصل نذكر هذه األنواع الثالثـة مـن أنـواع الزكـاة، مقـارنني بينهـا وبـني مـا 
 .مياثلها من الضرائب، يف غري تطويل ممل، وال إجياز خمل



 962 

 املبحث األول
 الزكاة ِف رأس املال

أن الشـريعة : يتبـني لـه جلي ـا -كمـا فرضـها اإلسـالم   -أموال الزكاة ومقاديرها  إن املتأمل يف
اإلســالمية مل أتخــذ بنظــام الضــريبة الواحــدة، كمــا اندى بعــض املعكــرين االقتصــاديني يف بعــض 

 .العصور، بل أخذت بنظام الضرائب املتعددة يف ابب الزكاة
( النقـود)حليوانيـة السـائمة والـذهب والعضـة فالزكاة جتب يف رأس املال حين ا، كما يف الثروة ا

 .والثروة التجارية
، ولـــيس وجوهبـــا يف عمـــوم الـــدخل، بـــل يف فـــروع الـــدخل  وجتـــب يف اإليـــراد والـــدخل أحيـــاان 

دخـل االسـتغالل الزراعـي، مث دخـل اإلنتـاج املعـدين، مث دخـل العقـارات املبنيـة : املختلعة، وأوهلا
مث  -غــري جتــاري  -واآلالت، ودخــل كــل رأس مــال مغــل املســتأجرة ابلععــل، مث دخــل املصــان  

دخــل العمــل والكســب وهــو يشــمل رواتــب وأجــور املــوظعني والعمــال، كمــا يشــمل إيــراد ذوي 
 .املهن احلرة، وهذا حسبما رجحناه يف موضعه من هذا الكتاب

 :ِف الزكاة مزاَي ضريبة رأس املال دون عيوِبا
 -املاتـية والثـروة التجاريـة والنقـود  - رأس املـال والشريعة اإلسـالمية حـني فرضـت الزكـاة يف

قد سبقت االترتاكيني وأمثاهلم ممن اندوا بعرض الضـرائب علـى رأس املـال، حـى غـاىل بعضـهم 
أي يقتصــر عليهــا النظــام املــايل، وتتنــاول رأس املــال  -فطلــب أن تكــون هــي الضــريبة الوحيــدة 

  .(1)دون غريه
 : نظر أنصارهامزاَي الضريبة على رأس املال ِف

 :ويسوق الضريبة على رأس املال حجج ا كثرية نذكر منها
إن ملكيـــة رأس املـــال متـــنح أصـــحاهبا مـــزااي اجتماعيـــة واقتصـــادية عديـــدة، منهـــا فـــرص  -7

الكسب اليت تتاح هلم أكثر مـن غـريهم، واالطمئنـان الـذي يشـعرون بـه بسـبب ثـروهتم، هـذا إىل 
 .دوريجانب ما يدره رأس املال من إيراد 

                                                 

 .154رتيد الدقر صـعلم املالية للدكتور ( 1)
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 إن الضريبة على رأس املال تتناول ثروات األفراد كلها، حى تلك الـيت ال تعطـي دخـال   -4
كـالتحف الثمينـة   -سواء أكانت ال أتي بدخل بطبيعتها  -وال صخض  ابلتايل لضرائب الدخل 

 .أو بسبب من قبل أصحاهبا كاألموال النقدية -واحللي واجلواهر النعيسة 
تصــيب األمــوال العاطلــة،  -وقــد خضـعت هلــا مجيــ  عناصــر الثـروة  -إن هـذه الضــريبة  -1

وحتعـــز علـــى تثمريهـــا، حـــى ال أتكلهـــا الضـــريبة املتكـــررة، علـــى خـــالف ضـــريبة الـــدخل الـــيت ال 
 .تصيب إال األموال العاملة املستغلة، وتعلت منها رؤوس األموال املكنوزة

ال إىل زايدة إنتـــاجهم ابعتبـــار إن هـــذه الضـــريبة علـــى رأس املـــال تســـتثري مهـــم أرابب املـــ -2
 .أم كثري ا أهنم دافعون للضريبة، سواء أنتج رأس ماهلم أم مل ينتج، وسواء أكان اإلنتاج قليال  

إن تطبيق هذه الضريبة يساهم يف التخعيف من النسب العالية، واملقادير الباهظـة الـيت  -5
رائهــا، فتععــي الســلطات املاليــة تصــل إليهــا ضــرائب الــدخل، بعضــل اإليــرادات الــيت تتــوافر مــن و 

 .إىل حد ما من زايدة التصاعد يف ضريبة الدخل
ال تصــــيب الطبقــــات غــــري  -كمــــا يــــدل عليهــــا امسهــــا   -إن الضــــريبة علــــى رأس املــــال  -2

املالكــــــة، الــــــيت يقتصــــــر رزقهــــــا علــــــى العمــــــل وحــــــده، وبــــــذا تعتــــــرب مــــــن الضــــــرائب اإلصــــــالحية 
  .(1)االترتاكية

ؤيــد هبــا أنصــار الضــريبة علــى رأس املــال وجهــتهم، ومجهــور هــؤالء مــن هــذه أهــم املــزااي الــيت ي
 .ذوي النزعة االترتاكية

                                                 

، 121صـ مطبعة اجلامعة السورية -الطبعة الثانية  -انظر يف هذه املزااي كتاب علم املالية للدكتور رتيد الدقر ( 1)
 .وما بعدها 722صـ وكتاب موارد الدولة للدكتور سعد ماهر محزة
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 :املعارضون لضريبة رأس املال

ويف مواجهــة هــؤالء يقــف املعارضــون لعــرض الضــرائب علــى رأس املــال، وجلهــم مــن أنصــار 
 :الواق. حياولون تنعيذ هذه احلجج، والغض من هذه املزااي -االقتصاد الرأمسايل 

إن فرض أية ضريبة على رأس املال من تأنه يف كثـري مـن األحـايني أن حيـد مـن الرغبـة  -7
يف االدخار، بل القدرة على االستثمار، مما يعضي إيل نتائج غـري حممـودة، فـإن إخضـاع رؤوس 
األموال الثابتة من عقارات ومصان  وحنوها للضريبة قد يثبط مهة املدخرين ويـدعوهم إىل إنعـاق 

 .من حتويله إىل أصول اثبتة خلهم بدال  د
إنــه مــن الصــعوبة مبكــان حتديــد رأس املــال اخلاضــ  للضــريبة، ذلــك ألن اآلراء مــا زالــت  -4

حبيـــث يتعـــق  -متضـــاربة بشـــأن تعريـــف رأس املـــال وطبيعتـــه، وتقـــدير ممتلكـــات الشـــخص بدقـــة 
 ال يكعـي، ألن كثـري ا ت املكلعـنياأمـر تـاق وعسـري، واالعتمـاد علـى إقـرار  -التقدير م  الواقـ  

 .ت غري صحيحة، وهناك من األموال ما ميكن إخعاءه كالنقودامنهم يلتجئون إىل تقدمي إقرار 
إن فرض ضريبة سنوية على رأس املال قد يـؤدي يف النهايـة إىل فنـاء هـذا املصـدر اهلـام  -1

مـة، بـل ال يتجـدد دوراي  بصـعة منظ -علـى خـالف الـدخل  -من مصادر الدخل، فرأس املـال 
فإذا استمرت الدولة يف فرض هـذا . إن كان قدر يستقط  منه يعد مبثابة قضاء على هذا القدر

النوع من الضرائب فإهنا تكون مقدمة بال ريـب علـى حتويـل األمـوال اخلاصـة إىل ذمتهـا وبـذلك 
  .(1)تقل حصيلة الضرائب، وينكمش النشاط العردي

 :ملالما جيب مراعاته عند فرض ضريبة على رأس ا
عنــد اللجــوء إىل ضــريبة رأس املــال لالســتعادة مــن  -ومــن هنــا أوصــى بعــض علمــاء املاليــة 

 :أن يراعى ما يلي -بعض املزااي اليت تتمت  هبا 

                                                 

 .وما بعدها من كتاب موارد الدولة 729صعحة ( 1)
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يستحســـن أال تـــؤدى هـــذه الضـــريبة إىل اقتطـــاع جـــزء كبـــري مـــن رأس املـــال ذاتـــه، وإمنـــا  -7
لناتــئ عــن رأس املــال فســتويف يعضــل أن تكــون معتدلــة يف نســبتها، حبيــث تقــف عنــد الــدخل ا

 .منه حصر ا دون أن تتعرض إىل رأس املال ذاته
أي إىل  (تكميليـة)يف النظـام الضـرييب، وإمنـا تعـرض  (وحيـدة)جيب أال تعـرض الضـريبة  -4

 .(1)(الضريبة على الدخل)جانب ضرائب أخرى، وخاصة 
الثروة إذا كـان أن يععي صاحب الثروة اليت تقل عن رقم معني أو صاحب الدخل من  -1

 .معني الدخل يقل عن حد   
  .(2)جيب استبعاد التكاليف على الثروة كالديون والرهون وحنوها -2

 :سبق اإلسالم ِبراعاة هذه األمور ِف الزكاة
وحنــن إذا نظــران إىل الزكــاة الــيت تــرعها اإلســالم يف رأس املــال، وجــدانها حبمــد هللا مشــتملة 

أة من العيوب اليت انتقـدوها، متضـمنة أحسـن التوصـيات الـيت نبهـوا على املزااي اليت ذكروها، مرب 
 .عليها
فاإلســالم مل يوجــب الزكــاة يف كــل رأس املــال، بــل يف املــال النــامي املغــل فقــط، واملــراد  -7

ما من تأنه أن ينمى ولو عطله صاحبه، وإمنا اترتط النمـاء يف املـال، لتؤخـذ الزكـاة : (النامي)بـ
ا، وكلمــة  مــن الــزايدة والعضــل،

 
يف لغــة العــرب معناهــا النمــاء، وهلــذا   (الزكــاة)ويبقــى األصــل ســامل

  .(3)أن، متعلقها األموال ذات النماء. كان مما عللوا به إطالقها على هذه العريضة املالية
ومن هنا اخرتان رأي القائلني بعدم زكاة احللى املباح املستعمل، لعدم منائه، خبالف ما اصخـذ  

فيــه ســرف ظــاهر، وجمــاوزة للمعتــاد، وكــذلك إذا اســتعمله الرجــال حليــة هلــم، أو  كنــز ا، أو كــان
ملــا فيــه مــن تعطيــل ثــروة  ؛اســتعمل يف اآلنيــة والتحــف والتماثيــل وحنوهــا، فعــي كــل ذلــك الزكــاة

 .انفعة يف غري حاجة إليها

                                                 

 .الطبعة الثانية ،155صـ د الدقرعلم املالية للدكتور رتي( 1)
 .712موارد الدولة صـ 2))
 .مقدمة كتاب الزكاة 1/729: فتح الباري: انظر( 3)
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ــ ــا اتعــق العقهــاء علــى أن ال زكــاة يف دور الســكِن، وثيــاب البــدن، وأاثث املن زل، وهلــذا أيض 
ودواب الركوب، وسالح االستعمال وآالت احملرتفني، وكتـب العلـم، ألهنـا ليسـت بناميـة، وألهنـا 

  .(1)مشغولة ابحلاجة األصلية للمالك
هذا م  أن السائد يف تشري  الضرائب أال يععي املنـزل الـذي يسـكنه صـاحبه مـن الضـريبة، 

كافـة الثـروات   -الـدخول املختلعـة عـن  فضـال   -ويف بعض الوالايت السويسرية تتنـاول الضـريبة 
  .(2)املنقولة واألتياء القابلة للتثمني حى األاثث

ومل تعــرض الشــريعة اإلســالمية الزكــاة يف رأس املــال الثابــت نعســه كاملصــان  والعقــارات،  -4
بل يف رأس املال املتداول، أما رأس املال الثابت فتؤخذ الزكاة من غلته ومنائه، كاألرض الزراعيـة 

ليت جاء هبا النص، وما أحلقناه هبا من العمارات وحنوهـا مـن املسـتغالت، وهبـذا ال تثـبط الزكـاة ا
مهــم املــدخرين، وال تــدعوهم إىل التوســ  يف إنعــاق دخلهــم، خمافــة أن يتحــول إىل أصــول اثبتــة،  

 .كما حيدث نتيجة لبعض الضرائب
كثــر، بــل فرضــت نصــااب    ومل تعــرض الشــريعة اإلســالمية الزكــاة يف كــل رأس مــال قــل أو -1

ــا اعتربتــه احلــد األدىن للغــِن، وأععــت مــا دونــه مــن وجــوب الزكــاة، إال أن يتطــوع املالــك،  خاص 
جرام ــا مــن الــذهب، ابلنســبة للنقــود  (95)مبــا قيمتــه  -كمــا تــرحنا مــن قبــل   -وقــد قــدر ذلــك 

اجــات املالــك عــن ح والثــروة التجاريــة فأوجبــت فيــه الزكــاة إذا حــال عليــه احلــول، وكــان فاضــال  
 .األصلية، واحلاجات األصلية صختلف ابختالف العصور كما بينا من قبل

كما أن اإلسالم مل يرف  سعر الزكـاة يف رأس املـال، حبيـث تقتطـ  جـزء ا كبـري ا منـه، وإمنـا   -2
ا يف النقـود والثـروة التجاريـة، وتقريب ـا يف هبيمـة (%4.5)فرضها بنسبة معتدلة جدا هـي  ، حتديـد 

م حبيــث يســتطاع أخــذها بســهولة مــن الــدخل النــاتج مــن منائــه، وخاصــة أن الزكــاة فريضــة األنعــا
 .دورية

                                                 

 (. 298 - 7/291)فتح القدير وترح العناية على اهلداية : انظر( 1)
 .155: علم املالية للدقر( 2)
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مل  -يف النقـود والتجـارة واملاتـية  -والواق  أن اإلسالم حني فرض الضـريبة علـى رأس املـال 
يقصد إىل إخضاع رأس املال ذاته، بل قصد إخضاع الـدخل النـاتج عنـه، وممـا جيـدر ابلـذكر أن 

 .نصوا على هذا املعِن بعبارات صرحيةفقهاءان 
يقـول يف التعريـق بـني مـا اعتـرب لـه احلـول مـن األمـوال  (املغـين)فشيخ اإلسـالم ابـن قدامـة يف 

إن ما اعترب لـه احلـول مرصـد للنمـاء، فاملاتـية مرصـدة للـدر والنسـل، وعـروض ): وما مل يعترب له
ترب لـه احلـول، ألنـه مظنـة النمـاء، ليكـون فـاع( يعـين النقـود)التجارة مرصـدة للـربح، وكـذا األمثـان 

إخـــراج الزكـــاة مـــن الـــربح، فإنـــه أســـهل وأيســـر، ولكـــيال يعضـــي إىل تعاقـــب الوجـــوب يف الـــزمن 
  .(1)(الواحد مرات فينعد مال املالك

وال بد من احلول؛ ألنه ال بد من مدة يتحقق فيهـا : يف فقه احلنعية (اهلداية)وقال صاحب 
حلــــول، ألنـــه املــــتمكن بــــه مـــن االســــتنماء، التـــتماله علــــى العصــــول النمـــاء، وقــــدرها الشـــارع اب

 .املختلعة، والغالب تعاوت األسعار فيها، فأدير احلكم عليه
على بيـان هـذه احلكمـة يف اتـرتاط احلـول  (فتح القدير)وعلق احملقق الكمال ابن اهلمام يف 

 -األصــلي مــن االبــتالء  مــ  املقصــود -أن املقصــود مــن تــرعية الزكــاة ): وحقيقتــه: تــرع ا فقــال
مــــن كثــــري،  مواســــاة العقــــراء علــــى وجــــه ال يصــــري هــــو فقــــري ا، أبن يعطــــي مــــن فضــــل مالــــه قلــــيال  

واإلجيــاب يف املــال الــذي ال منــاء لــه يــؤدي إىل خــالف ذلــك عنــد تكــرر الســنني، خصوصــا مــ  
عبـد، أو خبلـق مـن ال( يريـد التنميـة والتثمـري)احلاجة إىل اإلنعاق، فشـرط احلـول يف املعـد للتجـارة 

هللا تعـــاىل إايه هلـــا، ليـــتمكن مـــن حتقيقهـــا يف الوجـــود فيحصـــل النمـــاء، املـــان  مـــن حصـــول ضـــد 
  .(2)(املقصود

وهبذا يتضـح لنـا أن اهلـدف مل يكـن أخـذ الزكـاة مـن رأس املـال نعسـه، بـل مـن إيـراده ومنائـه، 
 ولكن ملاذا تؤخذ الزكاة من اإليراد والنماء حقيقة؟

                                                 

 .من هذا الكتاب( العضل عن احلوائج األصلية)عنوان  :بتصرف، وانظر( 4/245)املغين ( 1)
 (.7/294)فتح القدير ترح اهلداية ( 2)
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مل تعتــرب حقيقــة النمــاء، لكثــرة اختالفــه وعــدم ) :(1)اجلــواب عــن ذلــك يقــول ابــن قدامــة يف
  .(2)(ضبطه، وألن ما اعتربت مظنته مل يلتعت إىل حقيقة، كاحلكم م  األسباب

                                                 

 (.4/245)املغين ( 1)
 (العلل)يشري هبذا إىل أن الشرع ال يرتب أحكامه إال على األوصاف الظاهرة املنضبطة وهي ما يسميها العقهاء ( 2)

إلسالم ترع للمسافر العطر أن ا: اليت هي العلة احلقيقية حلكم الشارع، ومثال ذلك (احلكم)ال على  (األسباب)أو
يف رمضان، وقصر الصالة الرابعية، واحلكمة يف ذلك هي املشقة، ولكنها ملا كانت أمر ا غري حمدد وال منضبط مل 

 .يلتعت إلية، ورتب الشارع احلكم على مظنة املشقة وهو السعر نعسه
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 املبحث الثاين

 الزكاة ِف الدخل واإليراد
أهـــم أوعيـــة الضـــريبة يف العصـــر احلـــديث، وإذا كـــان أعظـــم مصـــادر الـــدخل  (الـــدخل)يعتـــرب 

هــو امللكيــة العقاريــة، فــإن عصــران قــد فــتح أبــوااب  جديــدة للــدخل، انتــئة عــن العمــل، أو قــدمي ا 
 .رأس املال، أو االثنني مع ا

فعنــدما تقــدمت حركــة التصــني ، وزاد تيــار املبــادالت الداخليــة واخلارجيــة، زادت اإليــرادات 
صــــناعي، الناتــــئة عــــن العمــــل ورأس املــــال وتنوعــــت، ومــــن ذلــــك أرابح النشــــاط التجــــاري وال

وإيــرادات القــيم املنقولــة مــن أســهم وســندات، وذلــك إىل جانــب أرابح املهــن واملرتبــات واألجــور 
 .اليت أصبحت تدف  إىل عدد كبري من املوظعني والعمال ابملنشآت املختلعة

ونظــــر ا للتوســــ  يف اختصاصــــات الدولــــة احلديثــــة مــــن جهــــة، وظهــــور مصــــادر جديــــدة غــــري 
أخرى، فقـد جلـأت الـدول يف الوقـت احلاضـر إىل الضـرائب املباتـرة اإليرادات العقارية من جهة 

علـى الــدخل بوصـعها مــورد ا للخزانــة، وبـذلك قلــت األمهيـة النســبية للضــرائب غـري املباتــرة، مــن 
 يف نظـر علمـاء املاليـة - عـن ذلـك، فضـرائب الـدخل رسوم مجركيـة وضـرائب اسـتهالك، وفضـال  

احلديثة، اليت البد فيهـا مـن اتـرتاك أصـحاب اإليـرادات أقرب إىل حتقيق العدالة يف الظروف  -
  .(1)غري العقارية، م  أصحاب اإليرادات العقارية يف حتمل األعباء العامة

 :معىن الدخل
 .(الثروة اجلديدة اليت تعيض من مصدر معلوم قابل للثبات): والدخل هو

العيـــين والنقـــدي، أو فالبـــد مـــن مصـــدر للـــدخل، ســـواء أكـــان مـــاداي  كالعقـــار واملنقـــول ( أ)
إمــا : أو مزجي ــا منهمــا، فمصــادر الــدخل( الــذي ميكــن تقــديره ابألجــر النقــدي)معنــواي  كالعمــل 

 .رأس املال أو العمل أو مها مع ا
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وملــا كــان رأس املــال ينقســم إىل عقــار ومنقــول، فــإن الــدخل الــذي يعــيض منهمــا هــو دخــل 
 .من الثروة العقارية، ومن الثروة املنقولة

العمــل فقــد يباتــره املمــول بنعســه دون أن يــرتبط بــرابط اخلضــوع لغــريه، ويضــطل   أمــا عــن
بعمل يدوي أو عقلي، فدخله يف هذه احلال دخل مهـين مسـتمد مـن املهنـة الـيت ميارسـها، فـإذا 
مــا ارتــبط بغــريه بعقــد إجــارة أتــخاص، فــإن دخلــه يتخــذ حينئــذ صــورة الرواتــب أو األجــور أو 

 .املكافآت
ر الثالث خمتلط ا جيم  بني املال والعمل، فإن الـدخل املسـتمد منـه هـو الـربح وملا كان املصد

 .(1)يف العادة
 .وعلى أساس التعرقة تبع ا للمصدر يقسمون الدخول إىل ري  وفائدة، وأجر وربح

واألصــل يف هــذه املصــادر كلهــا أهنــا تتصــف ابلبقــاء والثبــات، واملــراد الثبــات النســيب، ( ب)
احتمـــال العـــودة إىل اإلنتـــاج، ولكـــن هـــذه املصـــادر تتعـــاوت يف احتماهلـــا وأقـــل درجـــات الثبـــات 

وهـــذه العـــروق  ،(2)للبقـــاء والـــدوام، فـــرأس املـــال أقـــدر علـــى البقـــاء يف هـــذه الناحيـــة مـــن العمـــل
النســبية يف درجــة بقــاء مصــدر الــدخل تكــون عــادة مســوغ ا الخــتالف أعبــاء الضــريبة الواحــدة، 

فحســب،  فحســب، وخيعــف إذا كــان املصــدر عمــال   مــاال   فيزيــد الســعر إذا كــان مصــدر الــدخل
ويكــون العــبء وســط ا إذا كــان املصــدر مزجي ــا مــن املــال والعمــل، بــل قــد يتعــاوت ســعر الضــريبة 
أيض ا حبسب نوع رأس املال، فسعر الضريبة على الدخل مـن األراضـي الزراعيـة ميكـن أن يكـون 

  .(3)وهكذا..ين تستهلك بعد مدةألن املبا ؛أعلى من سعر الضريبة على دخل املباين
 :كاة الدخل ِف شريعة اإلسالمز

واإلســـالم كمـــا فـــرض الزكـــاة علـــى رأس املـــال يف الثـــروة احليوانيـــة والتجاريـــة والنقديـــة، فـــرض 
وأوضح مثل لـذلك مـا فرضـه اإلسـالم علـى دخـل االسـتغالل . الزكاة على الدخل واإليراد أيض ا

فقـــد أوجـــب فيهـــا الُعشـــر أو نصـــف الُعشـــر  (وع والثمـــارزكـــاة الـــزر )الزراعـــي أو مـــا عـــرف ابســـم 
                                                 

 (.7/144)مة للدكتور دمحم فؤاد إبراهيم مبادئ علم املالية العا( 1)
 . املصدر السابق نعسه (2)
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حسب طريقة ري األرض آبلـة أو بغـري آلـة وهنـا أعطـاان اإلسـالم مبـدء ا لـه وزنـه وخطـره يف عـامل 
التشري  الضرييب، وذلك هو تنوي  سعر الواجب وفق اجلهد املبذول، فكلما قل اجلهـد ارتععـت 

 .نسبة الضريبة، وكلما زاد اجلهد هبطت النسبة
علــــى مــــا يعثــــر عليــــه مــــن الكنــــوز املدفونــــة يف %( 40)ومــــن هنــــا فــــرض اإلســــالم اخلُمــــس 

على مـا سـقى مـن الـزرع والثمـر مبـاء السـماء %( 70( )الُعشر)األرض، وفرض نصف اخلمس 
علــى مــا ســقى ابلــدواب أو اآلالت، وفــرض نصــعه % 5( نصــف العشــر)أو ابلراحــة، وفــرض 

وراء كـــده وعملـــه، كمـــا هـــو الشـــأن يف كســـب  علـــى مـــا يكســـبه مـــن%( 4.5( )ربـــ  العشـــر)
 .التجارة

ــا ذهــب بعــض العقهــاء إىل أن الواجــب يف املســتخرج مــن املعــادن يتنــوع مــن  ومــن هنــا أيض 
  .(1)مخس إىل رب  العشر، حسب املؤنة واملشقة، كما بينا ذلك يف موضعه

ل بزكـــاة مـــا ذهـــب إليـــه مجاعـــة مـــن األئمـــة مـــن القـــو : ومـــن أنـــواع زكـــاة الـــدخل يف اإلســـالم
 .وهو ما رجحناه وقسنا عليه املنتجات احليوانية. العسل، وأن فيه العشر

. زكـاة الـدخل النـاتج مـن إنتـاج الثـروة املعدنيـة، علـى اخـتالف يف قـدر الواجـب: ومن ذلـك
زكاة الدخل الناتئ من إنتاج الثروة البحرية من لؤلؤ وعنرب وأمساك وغريها ممـا : ومن ذلك أيض ا
 .حر، وهذا ما ذهب إليه بعض السلف، وما اخرتانه وأيدانهيستخرج من الب
الــدخل الناتــئ مــن أجــرة األرض الزراعيــة الــيت تــؤجر ملــن يزرعهــا بنقــود معينــة، : ومــن ذلــك

 .فاملالك يزكي األجرة، كما يزكي الزارع اخلارج من األرض من زرع ومثر
السـيارات ومـا تـاهبها ومن ذلك زكاة الدخل الناتئ من استغالل املمتلكات كالعمـارات و 

 .مما يكرى ويؤجر ويدر على مالكه دخال ، كما ذهب إليه بعض العلماء، ورجحناه يف موضعه
ويـدخل يف ذلـك الرواتـب . زكاة الـدخل الناتـئ مـن كسـب العمـل واملهـن احلـرة: ومن ذلك

واألجــور واملكافــآت ومــا يســتعيده أصــحاب املهــن واحلــرف املختلعــة مــن املكاســب والــدخول، 
 .على ما رجحناه - بشروطها – ي كل هذا الزكاةفع
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 املبحث الثالث
 الزكاة الواجبة على األشخاص

 :الضريبة على األشخاص
 ،ضـرائب علـى رأس املـال :إىل ذكران أن علماء الضريبة قسـموا الضـرائب مـن حيـث وعائهـا

علـى ــ وقـد حتـدثنا عـن الزكـاة بوصـعها ضـريبة .وضرائب على الدخل، وضرائب على األتخاص
رأس املــال، وضــريبة علــى الــدخل، وبقــى أن نتحــدث عــن نــوع مــن الزكــاة هــو مــن الضــريبة علــى 
األتـــخاص، وضـــريبة األتـــخاص تصـــيب املمـــول مباتـــرة علـــى أنـــه العنصـــر اخلاضـــ  للضـــريبة، 

ألهنـا تؤخـذ  (ضريبة الرؤوس)بغض النظر عن حالته الشخصية من غين أو فقر، وكانت تسمى 
 .عن كل رأس، أي كل تخص

وضــريبة الــرؤوس هــذه قــد تعمــد الدولــة إىل فرضــها حبيــث تصــيب الرجــال والنســاء واألطعــال 
علـى السـواء، أو علـى األتــخاص الـذين تتـوافر فـيهم بعــض الشـروط اخلاصـة، كاتـرتاط األهليــة 

 .إخل.. السياسية، أو يتقرر فرضها على األقليات أو األجانب
 :مزاَيها وعيوِبا

ا ال تكلـــف اإلدارة املاليـــة مئونـــة البحـــث يف حتديـــد العناصـــر أهنـــ: ومـــن مـــزااي هـــذه الضـــريبة
ــا ملبــدأ العموميــة املطلقــة اخلاضــعة للضــريبة، فضــال   ، عــن أهنــا تقــرر خضــوع اجلميــ  للضــريبة وفق 

 .فتزداد احلصيلة
علـــى أنـــه يؤخـــذ عليهـــا أهنـــا تصـــطدم مببـــادئ القـــدرة علـــى حتمـــل الضـــريبة وأدائهـــا، مـــا دام 

 .لني مجيع ا مقدار واحد، مهما تتباين دخوهلم وثرواهتميستقط  من طوائف املمو 
ومن مث أعرضت الدول احلديثـة عنهـا، واجتهـت إىل ضـرائب األمـوال، ومـ  ذلـك فمـا زالـت 
  ؛بعض الدول احلديثة تلجأ إىل فرض هذا النوع من الضرائب لتحقيـق بعـض األهـداف اخلاصـة

م، ولتشـعرهم أهنـم مجيع ـا يسـهمون يف كأن تعرضها على اجلمي  لتنمية الوجدان اجلماعي عنده
حتمـــل األعبـــاء العامـــة، ولتحـــثهم ابلتبعيـــة علـــى االهتمـــام ابلشـــئون السياســـية، وبشـــئون اهليئـــات 

 .احمللية إذا كانوا مقيمني ابألقاليم
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هــذا، ويالحــظ أن عــدد ا مــن الــوالايت األمريكيــة مــا بــرح يعــرض ضــريبة علــى الــرؤوس، وإن  
نعــــاق علــــى التعلــــيم، وإمــــا لتقــــدمي إعــــاانت اجتماعيــــة، وإمــــا كـــان خيصــــص حصــــيلتها، إمــــا لإل

 .لتحسني حال الطرق
إن  -وكذلك فرنسا، ما زالت تعرض أيض ا، ضريبة الـرؤوس كضـريبة حمليـة ومـا علـى املمـول 

إال أن يعمل ثالثة أايم سنواي  يف تعبيد الطرق وصيانتها -مل يرد اخلضوع هلا 
(1).  

 :األشخاصمزاَي زكاة الفطر كضريبة على 
وإذا نظــران إىل زكــاة العطــر الــيت فرضــها اإلســالم مــرة يف كــل عــام مبناســبة العــراغ مــن فريضــة 
الصيام وقدوم العيد، وجدانها نوع ا من الضريبة على األتخاص فيها مزاايها من حيث سهولة 
فرضــها، وســهولة حتصــيلها، وعمومهــا لكــل املكلعــني، وهــي مــ  ذلــك خاليــة ممــا تعــاب بــه تلــك 

رائب، ألهنـــا قـــدر يســـري، يســـهل علـــى الـــنعس أداؤه عـــن طيـــب خـــاطر، وخاصـــة الرتباطهـــا الضـــ
بعبــادة معروضــة، ومعــان قدســية، وأهــداف روحيــة وأخالقيــة، كمــا أن مــن ال يقــدر علــى دفعهــا 

 .مععي منها إبمجاع املسلمني
و  إن الشريعة اإلسالمية بعرض هذه الزكاة السنوية على كـل مسـلم، رجـل أو امـرأة، صـغري أ

كبــري، غــين أو فقــري، إمنــا أرادت أن تعــود املســلم البــذل يف العســر واليســر، واإلنعــاق يف الســراء 
والضراء، واالهتمام ابآلخرين، والشعور حباجة احملتاجني، وخاصة يف مناسبة سار ة كقدوم العيـد 

 .واالنتهاء من فريضة الصوم
اة، وإن كـان ممـن يسـتحق أخـذها، ومن هنا مل ير اإلسـالم مانع ـا أن يعطـى املسـلم هـذه الزكـ

أمــــا غنــــيكم فيزكيــــه هللا تعــــاىل، وأمــــا فقــــريكم فــــريد هللا عليــــه أكثــــر ممــــا ": وقــــد جــــاء يف احلــــديث
  .(2)"أعطى

وال زالـــت هـــذه الزكـــاة ممـــا حيـــرص املســـلمون يف تـــى بقـــاع األرض علـــى أدائهـــا، لتجـــرب مـــا 
 .زكاة األموالنقصه اللغو والرفث من صيامهم، رغم إمهال الكثريين منهم ل

                                                 

الضرائب على )مبحث ، (101-7/105)من كتاب مبادئ علم املالية العامة للدكتور دمحم فؤاد إبراهيم  1))
 .(األتخاص

 .تقدم يف زكاة العطر( 2)
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 الرابع الفصل
 والزكاة الضريبة بي العدالة مبادئ

كانت الضريبة فريضة إلزامية تؤخذ من املكلف قسر ا إن مل يؤدها طوع ا، فقـد اندى كثـري   ملا
من االقتصـاديني واملـاليني يف العصـر احلـديث أن تراعـى بعـض املبـادئ والقواعـد الـيت حتـول دون 

ـا جيعـل أمــر فرضـها موافق ـا لقواعـد العدالــة،  اجلـور والتعسـف، وأن تـنظم  أحكامــه الضـريبية تنظيم 
كمــا جيعــل حتصــيلها يــتم يف أوقــات مالئمــة، حــى ال يُرهــق املمــول، إىل غــري ذلــك مــن األصــول 
الـيت يتعـني علـى املشـرع مــن انحيـة أن يُـدخلها يف تقـديره، عنــد وضـ  التشـري  الضـرييب، ويتعــني 

 الضريبة ربط إىل عمدت كلما جانبها من تراعيها أن - أخرى حيةان من -على اإلدارة املالية 
 .وحتصيلها
 آدم الشـهري االقتصـادي العيلسـوف والقواعـد املبـادئ هـذه عـن الكشـف علـى عكـف وممن
 األربعــــة املبــــادئ أو القواعــــد إليــــه تُنســــب الــــذي هــــو واألول وسيســــموندي، وفــــاجنز، مسيــــث،
 .واالقتصاد واملالءمة، واليقني، العدالة،: وهي ،الضريبة يف مراعاهتا جيب اليت املشهورة

 جانــب مــن عليــه؛ اخلــروج جيــوز وال مراعاتــه، جتــب دســتور ا والقواعــد األســس هــذه واعتــربت
مع ا املالية اإلدارة ورجال التقنني رجال

(1). 
 يظهـر أن قبـل فائقـة، رعايـة الزكاة فريضة يف املبادئ هذه برعاية سبق قد اإلسالم أن واحلق

 ...التالية املباحث يف ذلك وسنوضح عام، ألف من أبكثر وغريه (يثمس)
*** 

                                                 

 (.421 -7/424)علم املالية العامة للدكتور دمحم فؤاد إبراهيم  مبادئكتاب : انظر( 1)
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 األول املبحث

 العدالة ِف
 تــرح وقــد النــاس، علــى تعــرض ضــريبة كــل يف مراعاتــه جتــب الــذي األول املبــدأ هــي العدالــة

جيـــب أن يشـــرتك رعـــااي الدولـــة يف نعقـــات احلكومـــة، كـــل ): هـــذا املبـــدأ فقـــال (1)(مسيـــثآدم )
 .(2)(كان تبع ا ملقدرته، أي بنسبة دخله الذي يتمت  به يف محاية الدولةحبسب اإلم
 .خاصة بصعة الزكاة وضريبة عامة، بصعة اإلسالم تريعة يطابق املبدأ وهذا

يف اإلسالم مطلوب يف كل أمر من األمور، وهو صـعة مـن صـعات هللا جـل تـأنه،  فالعدل
ض، وبـه بعـث الرسـل، وأنـزل الكتـب، كمـا واسم من أمسائه احلسِن، وبه قامت السـموات واألر 

يِ نا  اِت وأانزاْلنا  ا ماعاُه  ُم الِكتا  ابا ﴿: أعلــن ذلــك القــرآن الكــرمي يف وضــوح لاقا  ْد أاْرسا  ْلناا ُرُس  لاناا اِبْلب ا
 .العدل هو والقسط[. 45: احلديد] واْلِميزاانا لِي اُقوما النَّاُس اِبْلِقْسِط﴾

ا األمـــر وجـــدان الزكـــاة علـــى ذلـــك نـــاطبق فـــإذا اإلســـالم، يف العـــدل مكانـــة هـــذه  كـــل واضـــح 
 :تى أحكام يف ذلك ورأينا الوضوح،
 :الزكاة وجوب ِف التسوية: أوال

واجبـة علـى كـل مسـلم مالـك لنصـاب الزكـاة، دون نظـر إىل جنسـه أو لونـه أو نسـبه  فالزكاة
اكم أو طبقتــــه االجتماعيــــة، فالــــذكر واألنثــــى، واألبــــيض واألســــود، والشــــريف والضــــعيف، واحلــــ

. واحملكــوم، وامللــك والســوقة، رجــل الــدين ورجــل الــدنيا، كلهــم ســواء أمــام هــذه العريضــة احملكمــة
علــى خــالف احلــال يف التشــريعات الغربيــة القدميــة الــيت كانــت تععــى مــن الضــريبة طبقــة النــبالء 

 .(3)وصلواهتم دماءهم يقدمون -البعض ذكر كما-ورجال الدين، ألهنم 

                                                 

ويعد رأس االقتصاد احلر أو  (ثروة األمم)فيلسوف اقتصادي إجنليزي، ظهر يف القرن الثامن عشر، له كتاب ( 1)
 .املدرسي كما يقال

 .عويضة اثبت محدأ للدكتور (للضريبة احلديثة األسس وض  اإلسالم)اضرة حم: انظر( 2)
 .حماضرة الدكتور اثبت عويضة عن اإلسالم والضريبة( 3)
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قـال : ض على الرجال والنساء، والكبار والصغار، والعقالء واجملـاننيالزكاة فر : ابن حزم قال
يِهم ِِبا ا﴾﴿: تعـاىل قاة  ُتطاهِ   ُرُهْم وتُ  زاكِ   لكــل عمـوم فهـذا[. 701: التوبــة] ُخ ْذ ِم  ْن أاْم وااِلِِْم صا دا
 وكلهــم إايهــم، وتزكيتــه تعــاىل، هللا طهــرة إىل حمتــاجون كلهــم ألهنــم وجمنــون، وعاقــل وكبــري صــغري
 علـــيهم افـــرتض هللا أنأعلمهـــم : "ملعـــاذ وســـلم عليـــه هللا صـــلى الرســـول وقـــال. آمنـــوا الـــذين مـــن

 .(2)املسلمني من غين لكل عموم وهذا ،(1)"فقرائهم يف وتُرد أغنيائهم من تؤخذ صدقة
 :النصاب دون ما إعفاء: اثني ا
فيـه، ومل يعـرض عدالة اإلسالم يف ضريبة الزكاة أنه أععى املال اليسـري مـن فـرض الزكـاة  ومن

، وذلك ليكون أخـذ الزكـاة مـن الععـو الـذي يسـهل  الزكاة إال على املال الذي يبلغ نصااب  كامال 
ُخ    ِذ العاْف    وا وْأُم    ْر ﴿: علــــى النعــــوس، وال يشــــق علــــى طبيعــــة البشــــر، كمــــا قــــال تعــــاىل لرســــوله

﴾ وياْس أاُلوناكا ما اذاا يُنِفُق ونا ﴿: وقـال تعـاىل ،[788: األعـراف] اِبْلُعْرِف﴾ : البقـرة] قُ ِل العاْف وا
 .العضل عن الغين: أنه (الععو)؛ جاء عن ابن عباس تعسري [478

 :الزكاة ازدواج منع: اثلث ا
حيـث  ،علنـه الرسـول ملسو هيلع هللا ىلصذلك القانون الـذي أ (العدالة)أعظم ما ظهر به تطبيق مبدأ  ومن

 الصـدقة تؤخـذ أال: عبيـد أبـو قـال كمـا يثاحلد يف املنعي   والثِن ،(3)" ال ثِن يف الصدقة: "قال
ا مـن هـذا احلـديث أنـه ال جيـوز إجيـاب زكـاتني يف  ،(4)مرتني عام من وقـرر ابـن قدامـة وغـريه أخـذ 

منــ  )وهــذا مــا يعــرف يف دراســات الضــريبة واملاليــة احلديثــة ابســم  ،(5)حــول واحــد بســبب واحــد
 .(ازدواج الضريبة

 وتعلـيالت ومبـادئ أحكـام مجلـة إىل اإلسـالم فقهاء رأنظا املذكور النبوي القانون وجه وقد
 :ذلك من له، مثيل ال سبق ا تعد

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص( 1)
 .فسر بعضهم الععو ابلزكاة ألهنا يسري من كثري( 2)
 .، عن فاطمة بنت احلسني225 ـاألموال ص يف رواه أبو عبيد( 3)
 .املصدر السابق نعسه( 4)
 (.15، 1/12)املغين ( 5)
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 من عنده ما إىل املزكاة الغنم أو البقر أو اإلبل أمثان املال رب يضم ال: حنيعة أبو قال (أ )
 الزكــاة إجيــاب الثــِن ألن الصــدقة؛ يف( ثــِنال) حتقيــق الضــم يف أبن ذلــك وعلــل نقــدي، نصــاب
 .(1)ابحلديث منعى وأنه واحد، حول يف واحد مال يف واحد مالك على مرتني
أدى زكــاة نقــوده مث اتــرتى هبــا إبــال  أو غريهــا مــن الســوائم، وعنــده ســائمة  مــن (ب )

عنـد  - يزكيهـا ال أي -من جنس السائمة الـيت اتـرتاها بـذلك النقـد املزكـى، فـال يضـمها إليهـا 
 احلــول يف اثنيــة مــرة جتــب فــال لزكــاة،ا عنــه أديــت مــال بــدل ألهنــا صــلية؛متــام حــول الســائمة األ

 .(2)نعسه
ـاه( غـنم أو بقـر أوإبـل ) السـائمة األنعـام مـن نصااب   للتجارة اترتى إذا (ج )  التجـارة زكـاة زك 
 وعللـوا السـائمة، زكـاة يزكيهـا: اجلديـد يف والشـافعي مالـك وقال وأمحد، والثوري حنيعة أيب عند
 أصـحاب واحـتج أوىل، فكانـت ابلعـني، تصاصهاواخ عليها، اإلمجاع النعقاد أقوى، أبهنا ذلك
 .(3)ابحلساب زاد فيما جتب ألهنا للمساكني، أحظ التجارة زكاة أبن األول الرأي

 إمـا فقـط؛ واحـد ابعتبـار جتـب الزكـاة أن علـى اتعقـوا أهنـم الـرأيني كال من هنا يهمنا والذي
 ال وذلـك واحـد، نصـاب يف زكـاتني وجـوب إىل فيـؤدى االعتبـارين رعايـة أمـا. السوم أو التجارة
 .املتقدم للحديث ملخالعته جيوز،
 يوهـــي الـــيت تعمـــل يف احلـــرص والســـق( لالعوامـــ)ومـــن ذلـــك مـــا قـــالوه يف اإلبـــل والبقـــر ( د)

وخدمــة الــزرع؛ فقــد ذهــب مجهــورهم إىل عــدم وجــوب الزكــاة فيهــا، وعللــوا ذلــك أبن يف القمــح 
أهنـا إذا كانـت تسـقى وحتـرث فـإن احلـب : بيـدهذا املعِن أبـو ع وأكدصدقة، وإمنا القمح ابلبقر 

 احلـب مـ  أيض ـا هـي صـدقت فـإذا هبـا، ودايسـه وسـقيه حرثه يكون إمنا الصدقة فيهالذي جتب 
 .(4)الناس على مضاععة الصدقة صارت

                                                 

 (.420، 4/418)البن جنيم البحر الرائق ( 1)
 (.4/47)الدر املختار : املرج  نعسه، وانظر( 2)
 (.15، 1/12)املغين ( 3)
 .217األموال صـ ( 4)
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ـــة مبـــدأ وتطبيـــق( هــــ)  احلنعيـــة فقهـــاء جعـــل الـــذي العمـــل هـــو الزكـــاة ازدواج وتعـــادي العدال
 حـى( حمـددة سـنوية ضـريبة رقبتهـا علـىاملعروض ) اخلراجية األرض من الُعشر يؤخذ ال: يقولون

 مــــال يف والتجــــارة الســــائمة زكــــاة جتتمــــ  ال كمــــا واحــــدة، أرض يف واخلــــراج الُعشــــر جيتمــــ  ال
 .(1)واحد
 ديـن عـن فارغ ـا النصاب يكون أن العقهاء مجهور اترتطه ما العدالة ملبدأ التطبيق ومن( و)
 املــدين أن كمــا كاملعــدوم، للــدين صــرفه املســتحق املــال أن لــكوذ العبــاد، جهــة مــن مطالــب لــه

 ذلـك يف ويسـتوي احلاجـة أهـل مـن بـل الغـِن، أهـل مـن يعـد ال نصاب دينه بعد يبقى ال الذي
 .الراجح هو كما والباطنة الظاهرة األموال
الرائ  ما ذكره هنا بعض العقهاء يف علة سقوط الزكاة عـن املـدين بسـبب الـدين، فقـد  ومن

 الــدين مســتحق أبن بعضــهم وعللــه -لــه بعضــهم بضــعف ملــك املــدين لتســلط الــدائن عليــه عل
 هنـى مـا وهـو. (2)الواحـد املـال يف الزكـاة تثنيـة منـه لـزم أيض ـا املـدين علـى أوجبنا فلو الزكاة، تلزمه
 .احلديث عنه

 .الصور من صورة أي يف االزدواج من  على تنبيه وهذا
 :اجلهد ابختالف الزكاة مقدار اختالف: رابع ا
 اإلنســان، مــن املبــذول اجلهــد بتعــاوت الواجــب مقــادير بــني فــاوت أنــه اإلســالم عــدل ومــن
والثمـار بغـري آلـة، ونصـف العشـر فيهـا  الـزروع مـن سـقى فيمـا الُعشـر إجيابـه لـذلك مثـل وأوضح

ســقى آبلــة، كمــا أوجــب اخلُمــس فيمــا حصــل عليــه اإلنســان مــن الكنــوز واملعــادل لضــآلة اجلهــد 
 .ذول فيها جبانب الثروة اليت حيصلها منهااملب

 .وهو مبدأ جدير ابلرعاية - نعلم فيما -املبدأ مل يلتعت إليه غري التشري  اإلسالمي  وهذا
 الـــدخل ضـــريبة يف راعــوا فـــإهنم بــه وينتععـــوا إليــه، يلتعتـــوا أن العامــة املاليـــة رجــال أجـــدر ومــا
 .وتعاوته فيه، املبذول للجهد اهتمام أدىن يعطوا ومل فقط، مصدره

                                                 

 (.4/51)بدائ  الصنائ  ( 1)
 (.5/212)اجملموع ( 2)
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 :الضريبة لدافع الشخصية الظروف مراعاة: خامس ا
 العــدل حتقيــق يف عظمــى أمهيــة لــه آخــر جانــب مــن العدالــة حتقيــق علــى الزكــاة عملــت كمــا

 ومل املكلـــف، جانـــب راعـــت (تخصـــية) عناصـــر مـــن عليـــه اتـــتملت مبـــا وذلـــك املمـــولني، بـــني
: الضـــرائب مـــن نـــوعني بـــني املاليـــة علمـــاء فـــرق فقـــد فحســـب، (املـــالعـــني ) علـــى النظـــر تقصـــر

 ومــا الشخصــية املمــول ظــروف عــن النظــر بغــض املــال، عــني علــى تعــرض الــيت (العينيــةالضــريبة )
 هــذه فيهــا تراعــى الــيت وهــي (الشخصــيةالضــريبة ) واألخــرى وتكــاليف، وديــون أعبــاء مــن عليــه
 :األمور
 .الضريبة من الكعاية حد    إععاء -7
 .الدخل مصدر مراعاة -4
 .بعدها الدخل صايف من الضريبة وأخذ والتكاليف اتالنعق رف  -1
 .العائلية األعباء مراعاة -2
 .الديون مراعاة -5

 أن قبــل منهــا، أكثــر هــو ومــا األمــور، هــذه كــل مبراعــاة الزكــاة فــرض يف اإلســالم ســبق وقــد
 .والشخصية العينية الضريبة بني العرق البشرية تعرف
 إمنــا اإلســالم أن: هــذا وأســاس ،الزكــاة وجــوب مــن النصــاب دون مــا إععــاء ذلــك فمــن (أ )

 نظـــر يف للغـــين األدىن احلـــد هـــو والنصـــاب فقرائهـــا، علـــى لـــرتد األمـــة أغنيـــاء علـــى الزكـــاة افـــرتض
 فكـرة بقـرون ذلـك سـبق وقـد للزكـاة، املوجـب الغـِن ميلك مل النصاب هذا ميلك مل فمن الشارع،
 .(1)الضريبة عبء من احملدود الدخل ذوي إععاء
د األدىن ملعيشة العرد ومن يعولـه، فـإن هـذا احلـد يعـد مـن ذلك إععاء احل ومن (ب )

أن يكــون النصــاب فاضــال  عــن حاجــات : حاجاتــه األصــلية، وقــد اتــرتط احملققــون مــن العلمــاء
مالكه األصـلية، وقـد عضـدان ذلـك ابألدلـة احلامسـة مـن القـرآن والسـنة وأقـوال فقهـاء األمـة، مـ  

                                                 

 .(ةالشروط العامة للمال الذي جتب فيه الزكا)راج  يف ذلك العصل األول من الباب الثالث من هذا الكتاب ( 1)
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﴾﴿: وله تعـاىلوحسبنا ق. ما يؤيد ذلك من النظر واالعتبار  وياْسأاُلوناكا مااذاا يُنِفُقونا ُقِل العاْفوا
 [.478: البقرة]

ال : "وسـلم عليـه هللا صـلى وقولـه. العلمـاء مجهـور فسـره كمـا احلاجـة عـن فضـل مـا: والععو
 .(1)"تعول مبن وابدأ غِن ظهر عن إال صدقة
 هـذا ينقصـه، أو النصـاب يسـتغرق عليـه الـذي الـدين كـان إذا املـدين إععاء ذلك ومن (ج )
 كمـــا العامـــة وروحهـــا وقواعـــدها الشـــريعة نصـــوص تؤيـــده الـــذي وهـــو العلمـــاء، مجهـــور قـــول هـــو

 .(2)قبل من ذلك وضحنا
 ديــن عليــه كــان مــن: قــالوا ذلــك، يف احلنعيــة علمــاء قالــه مــا بعــض هنــا أســجل أن ويكعــي

 ومثـــن رضكـــالق للنـــاس أو كالزكـــاة هلل أكـــان ســـواء العبـــاد، جهـــة مـــن مطالـــب ولـــه مبالـــه، حيـــيط
 حـاال   أكـان وسـواء غريهـا، من أو النقود من أكان وسواء املرأة، ومهر املتلعات، وضمان البي ،

، أو  .عليه زكاة فال مؤجال 
أي أنـــه معـــد ملـــا يـــدف  عنـــه اهلـــالك . ألن النصـــاب مشـــغول حباجـــة املـــدين األصـــلية وذلـــك

ملطالبــة واملالزمــة واحلــبس يف حقيقــة أو تقــدير ا؛ ألنــه حمتــاج إليــه لقضــاء دينــه ليــدف  عــن نعســه ا
احلــال، واملؤاخــذة مــن هللا يف اآلجــل؛ إذ الــدين حائــل بينــه وبــني اجلنــة، وأي حاجــة أعظــم مــن 

 معـــدوم ا يعتـــرب وذلـــك - االســـتعمال -هـــذه؟ فصـــار كاملـــاء املســـتحق للعطـــش، وثيـــاب البذلـــة 
 .(3)ُنُصب ا البذلة ثياب بلغت وإن الزكاة، جتب ومل ذلك، م  التيمم جاز حى ترع ا،
. الثــروة أو الــدخل صــايف يف الزكــاة تكــون حبيــث والتكــاليف النعقــات طــرح ذلــك ومــن (د )
ارفـــ  : "ومثـــر زرع مــن األرض مـــن خيــرج فيمـــا قــال فقـــد عطـــاء، مــذهب وهـــو ذلــك اخـــرتان وقــد

 .بل هو مذهب ابن عمرو وابن عباس يف رف  النعقات إذا كانت دينا". الباقي وزك    ،نعقتك
 والثمـار البـذور مثـن كـان إذا كمـا دينـا، النعقة من كان فيما أمحد إلماما عن روى وكذلك

 .مثال التسليف لبنك عليه دينا
                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص( 1)
 .التعليق السابق :انظر( 2)
 (.7/292)مشرح العناية على اهلداية، وفتح القدير  :انظر( 3)
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 علــى دين ــا اخلــراج واعتــرب اخلــراج، رفــ  بعــد والثمــر الــزرع مــن بقــى مــا تزكيــة عنــه روى ولــذلك
 .(1)وحنوها واملصان  العمائر كإيراد غريه، الزرع على ويقاس. األرض
؛ ترفـ  النعقـات فـإن التجارة، أما  إىل والـريح األصـل مـن بقـى ممـا تؤخـذ إمنـا الزكـاة ألن فعـال 
 مل الــيت (الــدكان) كــأجرة دين ــا منهــا يكــن مل مــا انقــرض، فقــد نعقــة مــن كــان فمــا احلــول، هنايــة
 .الباقي ويزكى فيطرح تدف ،
 الــذي فالــدخل. الــدخل مصــدر مراعــاة مــن الســابق العصــل يف ذكــرانه مــا ذلــك ومــن (ه )

 أمـا. نصـعه أو العشـر منـه يؤخذ الزراعية، األرض كدخل متداول، غري اثبت مال رأس مصدره
 ربــ  منــه فيؤخــذ احلــرة، املهــن أصــحاب وإيــراد واألجــور كالرواتــب العمــل مصــدره الــذي الــدخل
 .فقط العشر

 :العدالة ِف التطبيق - سادس ا
 وأبلــغ صــوره، أجلــى يف العــدل رعايــة مــن التشــريعية نصوصــه احتوتــه مبــا اإلســالم يكتــف ومل
 تنعيــذه، علــى القيــام وحســن التشــري ، هــذا تطبيــق يف العــدل رعايــة ذلــك إىل ضــم بــل معانيــه،
 أبن منــه إميــاان   وحتصــينهم، وتــوجيههم الزكــاة، علــى العــاملني اختيــار علــى احلــرص كــل فحــرص
 ،موضـعه عـن حـرف تنعيـذه؛ علـى القـائمني ضـمري يف يكـن ومل القانون نص يف كان إذا العدل

 .ورق على حربا يكون أن وأوتك
 ععيــف ثقــة أمــني رجــل ابختيــار ،املــؤمنني أمــري ايمــر ): للرتــيد يوســف أبــو يقــول ذلــك ويف
 أقوام ــا فيهــا فليوجــه ومــره البلــدان، يف الصــدقات مجــ  فولــه رعيتــك، وعلــى عليــك مــأمون انصـح
 .دانالبل صدقات إليه جيمعون وأماانهتم وطرائقهم مذاهبهم عن ويسأل يرتضيه،
 ويعســـعون فيظلمـــون الصـــدقات يف قـــبلهم مـــن رجـــاال   يبعثـــون اخلـــراج عمـــال أن بلغـــين وقـــد
 .(2)(والصالح الععاف أهل للصدقة يتخذ أن ينبغي وإمنا يس ، وال حيل ال ما وأيتون

                                                 

وقد اطلعت أخري ا على أن مذهب اجلععرية هو  (زكاة الثروة الزراعية)راج  يف ذلك املبحث الساب  من فصل ( 1)
 .العقيه ومصباح الكالم جواهر عن ،(97 ،4/90) (فقه اإلمام جععر)مذهب عطاء كما نقل ذلك يف 

 .90ـاخلراج أليب يوسف ص( 2)
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 فقــال العريضــة، أحكــام والتــزام ابالعتــدال الزكــاة عمــال وســلم عليــه هللا صــلى الرســول وأمــر
 هللا صـلى وقـال ،(1)"هللا سـبيل يف كالغـازي ابحلـق الصـدقة علـىالعامـل : "وسلم عليه هللا صلى
 أو رغــاء، لــه حتملــه ببعــري القيامــة يــوم أتي ال الوليــد؛ أاب اي هللااتــق : "عمالــه ألحــد وســلم عليــه
 .(2)"ثغاء هلا تاة أو خوار، هلا بقرة

*** 

                                                 

 يف الزكاة، والرتمذي (4812)راج حديث حسن، وأبو داود يف اخل: وقال خمرجوه، (75942)أمحد رواه ( 1)
 .، عن راف  بن خديجه، وحسن(225)

 .ـسبق صخرجيه ص( 2)
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 الثاين املبحث

 اليقي ِف
 .الضريبية لةالعدا مبادئ من الثاين املبدأ وهو

 اليقـني، سـبيل علـى حمـددة املمـول بـدفعها يلـزم اليت الضريبة تكون أن: هنا ابليقني ويريدون
ا دفعـــه؛ املطلـــوب واملبلـــغ وطريقتـــه، الـــدف  ميعـــاد يكـــون حبيـــث حتكـــم، أو غمـــوض دون  واضـــح 

 .آخر تخص وألي للممول، ومعلوم ا
 عليــه الواقعــة اباللتزامــات املمــول معلــ إن: قــال حينمــا اليقــني أمهيــة (مسيــثآدم ) أابن ولقــد

ــا  أتـــد ضــرييب نظــام أي يف اليقــني عــدم أن ذلــك. مبكـــان األمهيــة مــن فيــه تــك ال قاطع ــا علم 
 .الضريبية األعباء توزي  يف العدالة عدم من خطر ا

 علــى املمــول اعتــاد فــإذا الضــرائب، ابســتقرار كلــه االرتبــاط مــرتبط اليقــني أن يف مشـاحة وال
 الشــراح بعــض دعــا مــا وهــذا. أمرهــا مــن يقــني علــى فإنــه أحكامهــا، وألــف ينــة،مع ضــريبة دفــ 
 ضــريبة جديــدة ضــريبة كــل وأن طيبــة، ضــريبة قدميــة ضــريبة كــل أبن القــول إىل (كــاانر) أمثــال
 .سيئة

 فكــذلك االقتصــادية، احلالــة ازدهــار إىل يــؤدي أن تــأنه مــن املعــامالت اســتقرار أن فكمــا
 دون يعضـى الضـريبية، األحكـام ينتـاب قد الذي التغيري كثرة فإن الضرائب، إىل ابلقياس األمر
 .(1)املشرع نيات يف والشك الثقة، زعزعة إىل ريب

 تعــــاىل هللا فــــإن. الزكـــاة فريضــــة يف صـــورة أبجلــــى تتحقـــق هــــذه اليقـــني قاعــــدة أن تـــك وال
 فقهيـة وةثـر  توضـيحها يف األئمـة لنـا وتـرك رسوله، لسان على مقاديرها وحدد كتابه، يف فرضها

 دينــه، مــن جــزء ا ابعتبارهــا أحكامهــا يــتعلم أن مســلم كــل علــى الواجــب مــن وأصــبح ضــخمة،
 بعـض يف ومـا األخـرى، املدنية كالضرائب والتبديل، التحويل لكثرة قابلة غري اثبتة فريضة وهي

                                                 

 .421صـ إبراهيم فؤاد للدكتور امةعال املالية علم مبادئ كتاب من( 1)
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 للزكــاة قــانون وضــ  عنــد منــه رأي واختيــار متحيصــه ميكــن العقهــاء بــني خــالف مــن أحكامهــا
 .الدولة هعلي تسري
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 الثالث املبحث

 املالءمة ِف
 .الضريبية العدالة لتحقيق (مسيث) هبا اندى اليت املبادئ من الثالث املبدأ وهي

 هبــا طيبــة الضــريبة يــؤدوا حــى هبــم، والرفــق املمــولني جانــب رعايــة: هــو املبــدأ هــذا وخالصــة
 .إرهاق أو تعسف من متربمني وال تاكني غري أنعسهم،

 أعطـى أنـه لـه يتبـني: مواضـعها يف أوضـحناها الـيت وتوجيهاتـه اإلسـالم يعاتتشر  يف والناظر
 :يلي ما منها نذكر تى، مواض  يف تتضح كبرية، عناية اجلانب هلذا

تؤخذ صـدقات املسـلمني : "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ،روى أمحد عن عبد هللا بن عمرو :أوال  
ـــــاههم ـــــة ويف ،(1)"علـــــى مي ـــــه داود وأيب ألمحـــــد رواي ـــــال عن ـــــب وال جلـــــبال : "ق  تؤخـــــذ وال جن

 .(2)"دايرهم يف إال صدقاهتم
 وذكــر -أن تصــدق املاتــية يف مواضــعها، وال جتلــب إىل املصــدق  ،هنــا" ال جلــب" ومعــِن
 عنهـا يبعـدون ال أي مواضـعهم، عـن األمـوال أصحاب جينب أال" جنبال " معِن أن: اخلطايب

 جانبـه يرعوا أن عليهم جانبهم يرعى فكما طلبهم، يف وميعن يتبعهم أن إىل املصدق حيتاج حى
 .(3)أيض ا

 فتجنــب الصــدقة أصــحاب مواضــ  أبقصــى املصــدق يكــون أبن" جنــبال " بعضــهم وفســر
 .(4)ذلك عن فنهوا إليه،

                                                 

وصحح إسناده الشيخ أمحد  ،(7902)يف الزكاة وابن ماجه  إسناده حسن،: وقال خمرجوه ،(2110)أمحد رواه ( 1)
 .وبن عمر عبد هللا عن  تاكر يف صخرجيه للمسند،

ود صححه األلباين يف صحيح أيب دا، و (7587)يف الزكاة وأبو داود  ،صحيح: وقال خمرجوه، (1042)أمحد رواه ( 2)
 .وبن عمر عبد هللا عن ، (7271)

 (.4/405)معامل السنن ( 3)
 .751 -752ـنيل األوطار، املرج  السابق ص( 4)
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 علــى وأيخــذها للصــدقات أيي الــذي هــو املصــدق أن علــى يــدل واحلــديث: الشــوكاين قــال
 .(1)هلم أسهل ذلك ألن أهلها، مياه

 .األموال كرائم اتقاءاألمر أبخذ الوسط و  :اثني ا
". أمــواهلم وكــرائمإايك : "الــيمن إىل بعثــه حــني ملعــاذ وســلم عليــه هللا صــلى النــيب وصــية فعــي
 .أرابهبا أنعس هبا تطيب ال العادة يف وهي وأنعسها، خيارها األموال وكرائم

 ارجتعهــا أنــه لــه بــني حــى نة؛حســ انقــة أخــذ ســاع   علــى وســلم عليــه هللا صــلى النــيب وأنكــر
: قـــال. املريضـــة أو الدرنـــة أو اهلرمـــة يعطـــي أن املزكـــي املســـلم وهنـــى. اإلبـــل حواتـــي مـــن ببعـــريين

 .(2)"بشره أيمركم ومل خريه يسألكم مل هللا فإن أموالكم، وسط منولكن "
والثمـــار يف اخلـــرص، وقـــد مـــر حـــديث  عأمـــر اخلـــراص ابلتخعيـــف علـــى أرابب الـــزرو  :اثلث    ا

إذا خرصـــتم فخـــذوا ودعـــوا الثلـــث، فـــإن مل : "ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنـــد أيب داود والرتمـــذي والنســـائيرســـ
 .(3)"ية واآلكلةصخععوا يف اخلرص فإن يف املال العرية والو : "، وقوله"تدعوا الثلث فدعوا الرب 

 أنـه إىل" بـ الر  أو الثالـثدعـوا : "قولـه أتويـل يف العلمـاء بعـض ذهـب قد: اخلطايب قال وقد
 وقـد هبـم، ذلـك ألضـر كلـه احلـق ابسـتيعاء أخـذوا فلـو عليهم، توسعة املال عرض يف هلم مرتوك
 وكــان علــيهم، توســعة الربــ  هلــم فــرتك لألكــل، النــاس وخيرتقهــا الطــري ينتاهبــا الســاقطة منــه يكــون
 .بذلك اخلراص أيمر اخلطاب بن عمر

 خنــالت هلــم يعــرد بــل النخــل، مجلــة يف اتــائع   تــيئا هلــم يــرتك ال أنــه إىل هــؤالء غــري وذهــب
 .(4)ابخلرص مثرها مقدار علم قد معدودة

جواز أتخري الزكاة عن مواعيدها املقررة، حلاجة عرضت ألرابب املال، كما فعل هنع هللا يضر  :رابع ا
 .يف عام اجملاعة

                                                 

 .املرج  السابق( 1)
 طعم طعم فقد هنثالث من فعل: "، وفيه ـواحلديث سبق صخرجيه ص ،(يؤخذ من زكاة األنعام ما)راج  مبحث ( 2)

 ...". اإلميان
 .121ـ صنيحلديثا صخريج سبق ،(والثمار الزروع زكاة)راج  ذلك يف فصل ( 3)
 (.471-4/474)معامل السنن ( 4)
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 الرابع املبحث

 االقتصاد ِف
 .الضرائب يف املشهورة العدالة مبادئ من الراب  املبدأ وهو

 .اإلسراف عن واالبتعاد اجلباية، تكاليف يف االقتصاد به ويريدون
 تبتاعـه ومـا أجور، من املوظعني على الدولة تنعقه ما اجلباية بتكاليف املقام هذا يف ويقصد

 يتكبـــدها الـــيت النعقـــات تلـــك أيض ـــا يقصـــد كمـــا. املاليـــة لـــإلدارة الزمـــة ومهمـــات أدوات مـــن
 ومناقشـتهم أقـواهلم لسـماع أو إقـرارهم، لتقـدمي سـواء املاليـة، اإلدارة مقـر إىل انتقـاهلم يف املمولون

 الــــيت األمــــور مــــن ذلــــك غــــري إىل اإلداريــــة، القــــرارات يف والطعــــن تظلمــــاهتم لرفــــ  أو احلســــاب،
 .انتقاهلم، وتضي  عليهم جزء ا من أوقاهتم، وتكبدهم بعض النعقات تستدعي
 تغطيـــة علـــى حبصـــيلتها الدولـــة لتســـتعني الضـــرائب يـــؤدون املمـــولني مجهـــور أن خبـــاف ولـــيس
 الـذي املـال أن املمـول تـعر فـإذا النعـ ، بعـض إنعاقها وراء من عليهم يعود اليت العامة النعقات
 اخلزانـة إىل سـبيله يف وهـو منـه كبـري جـزء يضـي  بـل اهلـدف، هذا لتحقيق خيصص ال منه يؤخذ
 لـــواء حيمـــل أن يلبـــث ولـــن وتـــذمره، اســـتيائه إىل ذلـــك أدى املاليـــة؛ اإلدارة مـــوظعي علـــى العامـــة

 .(1)مستقبال   الضريبة دف  من ويتهرب العصيان،
ما ذكروه يف تأن الضرائب، فإذا نظران إىل اإلسالم يف ذلك وجدانه بصعة عامة أيمر  هذا

ابالعتـــدال واالقتصـــاد، وينهـــى عـــن اإلســـراف واإلفـــراط، وإذا كـــان هـــذا توجيهـــه للعـــرد يف مالـــه 
 .حرص ا أتد - الزكاة كما -يف املال العام  اخلاص؛ فهو

 وغضب عليها، والعاملني الزكاة جباة على وسلم عليه هللا صلى النيب تدد كيف رأينا وقد
ا غضب ا  .له أهنا وزعم الناس هدااي قبل من على تديد 

كيــف كــان العمــال يــذهبون فيجمعــون أمــوال الزكــاة، مث   (نقــل الزكــاة)رأينــا يف مبحــث  كمــا
هنا يف مواضعها؛ مث يعودون ولـيس معهـم إال سـياطهم وأحالسـهم، ومـا كلعـوا الدولـة تـيئا يوزعو 

                                                 

 (.7/442)مبادئ علم املالية العامة : انظر( 1)
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 وافقـه ومـن الشافعي اإلمام اترتط وقد. تطط وال وكس بغري يكعيهم أجر من أيخذونهإال ما 
ا هلـم ألن الـثمن، مـن أكثـر الزكـاة علـى العاملون يعطى أال  فـال القـرآن، حـددها مثانيـة مـن سـهم 

 .الكرمية اآلية يف املذكورين األصناف بني التسوية يف مذهبه على بناء يه؛عل يزادون
*** 
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 اخلامس الفصل

 والزكاة الضريبة بي والتصاعد النسبية
 التصاعدية والضريبة النسبية الضريبة: 

 كـأن هلـا، اخلاضعة املادة تغري رغم اثبت ا، سعرها يبقى اليت: هي أبهنا النسبية الضريبة تعرف
 أو الدخول مجي  على ينطبق السعر فهذا (%70) سعرها الثروة على أو الدخل ريبةض تعرض

 .صغرية أو كانت كبرية الثروات،
 تُعـــرض كـــأن هلـــا، اخلاضـــعة املـــادة ابزدايد ســـعرها يزيـــد الـــيت فهـــي التصـــاعدية، الضـــريبة أمـــا
 لثانيــة،ا املائــة علــى (%74)و األوىل، جنيــه املائــة علــى (%70) بســعر الــدخل علــى الضــريبة

 .(1)إخل ،الثالثة املائة على (%75)و
 لبيـــان احلجـــج بعـــض ويســـوقون عصـــران، يف الكثـــريون هبـــا ينـــادى الـــيت هـــي الضـــريبة وهـــذه
 :أيي ما احلجج هذه وأهم. املعرتضني اعرتاضات من تسلم مل وإن عدالتها،
 زايدة علــى قدرتــه ازدادت أثــرى فكلمــا املتزايــدة، الغلــة لقــانون خيضــ  الثــري الرجــل إن -7
 أقـل فـال العدديـة، املتواليـات نسـب مـن أكثـر بنسـب لتـزداد القـدرة هـذه إن بـل وتنميتهـا؛ ثروته
 .الضريبية األعباء حتمل على لقدرته نتيجة التصاعدية، للضريبة املمول هذا خيض  أن من إذن

 الثـــــروات يف امللحـــــوظ التعـــــاوت علـــــى للقضـــــاء وســـــيلة أقـــــرب التصـــــاعدية الضـــــريبة إن -4
ـــروة كانـــت فحيـــث والـــدخول،  االســـتعانة جيـــب فإنـــه األمـــة، أبنـــاء بـــني ســـيئ ا توزيع ـــا موزعـــة الث
ــ وتقريــب البــني، التعــاوت هــذا مــن واحلــد األوضــاع، لتصــحيح التصــاعدية ابلضــريبة  بــني ةق  الش 
 .والعقراء األغنياء

 :نسبية ضريبة الزكاة

                                                 

 .747مبادئ النظرية العامة للضريبة صـ( 1)
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 ســـعر يـــزداد حبيـــث اعدالتصـــ بعكـــرة أتخـــذ مل الزكـــاة أن الســـابقة دراســـتنا مـــن لنـــا تبـــني وقـــد
 اخلاضــــ  الـــدخل أو الثـــروة كميـــة زادت كلمـــا الواجــــب املقـــدار نســـبة: أخـــرى وبعبـــارة الزكـــاة،
 .للزكاة

 كميـــة تغـــري مـــن الـــرغم علـــى اثبتـــة، الزكـــاة يف الواجـــب نســـبة ألن نســـبية، فريضـــة هـــي وإمنـــا
 .نقصاان   أو زايدة العناصر
 عشـرها ربـ  يـدف  ألع ـا عشـرين ميلك ومن عشرها، رب  بدف  ذهب ا دينار ا عشرين ميلك فمن

 .أيض ا
 التمــر، مــن أوســق مخســة خنلــة أخرجــت أو احلــب، مــن أوســق مخســة أرضــه أخرجــت ومــن

 .تزيد أو وسق ألف له خرج كمن العشر، نصف أو العشر يدف 
 يف وذلــك معكــوس، تصــاعد ذات احليــوان أنــواع بعــض يف الزكــاة أن وهلــة ألول يظــن ورمبــا

 .الغنم زكاة
 فعيهـــا زادت فـــإذا وعشـــرين، مائـــة إىل تـــاة، تـــاة أربعـــني يف أن األحاديـــث، صـــحت فقـــد
 .تاة مائة كل يف مث ثالمثائة، إىل تياه ثالث فعيها زادت فإذا مائتني، إىل تااتن

 تشـــجيع ا عكســـي، تصـــاعد ذات احليـــواانت يف الزكـــاة أن: املعاصـــرين البـــاحثني بعـــض فهـــم
 الـدارس أن بيـد. وجـه لـه تعسـري وهـذا العـرب، كجزيـرة الدبـ يف وخاصـة احليوانيـة، الثروة إلنتاج
 اإلسـالم أيخـذها الـيت%( 4.5) العشـر ربـ  نسـبة وأن مسـلم، غـري احلكـم هذا أن جيد املتعمق
 وجـــه علـــى احليـــوان، زكـــاة يف هنـــا املعتـــربة هـــي التجـــاري، النقـــدي املـــال رأس عـــن زكـــاة عـــادة،
 .طبع ا التقريب
يث جعلت األحاديث يف ثالثـني مـن البقـر تبيع ـا أو تبيعـة، واضح يف البقر واإلبل، ح وهذا

ويف أربعــني مســنة، كمــا جعلــت يف اإلبــل إذا كثــرت يف كــل أربعــني بنــت لبــون، ويف كــل مخســني 
حقـه، فــالتبي  مــن الثالثــني، واملســنة مــن األربعــني مــن البقــر، وبنــت اللبــون مــن األربعــني، واحلقــة 

كــل هــذا   - هــذه األعــداد الصــغري والوســط والكبــريأن يف روعــي إذا -مــن اخلمســني مــن اإلبــل 
 .رب  العشر ابلتقريبجيعلنا نرى النسبة هي 
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 يكـــون أن يشـــرتط ألنـــه تـــاة؛ األوىل األربعـــني مـــن منهـــا فأخـــذ ومعـــز، ضـــأن مـــن الغـــنم أمـــا
 أربعــني أن وبينــا موضــعه، يف ذلــك رجحنــا كمــا الكبــار، مــن الغــِن يتحقــق بــه الــذي النصــاب
 .الزكاة يوجب غِن ملكها يعد ال ن،فصال مخسة أو محال،

أمــا  - غيهــا يف الشــأن هــو كمــا -أن الواجــب يف األربعــني األوىل ربــ  العشــر : هــذا ومعــِن
صخعيف الواجب فيما كثر عدده من الضأن واملعز، فقد بينا سر ذلك وهو كثرة الصغار يف هـذا 

 واحـدة مـن أكثـر تلـد والعنـز م،العـا يف مـرة مـن أكثـر تلـد العنـز أوفإن الشـاة  األنعام،النوع من 
 يعــدوا أن عمالــه أمــر الــذي عمــر عــن ذلــك روى كمــا علــيهم، يعــد هــذا وكــل الواحــدة، املــرة يف

 .(1)يده على الراعي هبا جاء ولو السخلة، عليهم
 وأيب النخعــي إبــراهيم عــن جــاء مــا العشــر، ربــ  احليــوان زكــاة يف املعتــربة النســبة أن يؤيــد وممــا
 .قيمتها عشر رب  عنها وخيرج تقوم أهنا: يلاخل زكاة يف حنيعة

*** 
 التصاعد؟ ِببدأ الزكاة َتخذ مل ملاذا
 تصاعدية؟ ضريبة تكن ومل نسبية، ضريبة الزكاة كانت ملاذا ولكن

 اليت الضرائب من النوع هبذا تغف الذي لعصران ابلنظر مهمة السؤال هذا عن اإلجابة إن
 .اجملتم  يف االقتصادي التوازن قيقوحت العوارق، لتقريب الكثريون هبا اندى

 :أمهها ألسباب التصاعد بعكرة أتخذ مل الزكاة أن أراه والذي
فريضـــة دينيـــة خالـــدة خلـــود اإلنســـان، ابقيـــة بقـــاء  - طبيعتهـــا إىل ابلنظـــر -أن الزكـــاة  :أوال  

 كــل -وتعبــدا تــدينا-إلســالم، ال تتغــري بتغــري الظــروف واألوضــاع واحلاجــات، بــل يطالــب هبــا 
 .حال كل ويف بيئة، كل ويف عصر، كل يف سلمم

 أو اجتماعيـة أهـداف وحتقيـق معينـة، أوضـاع لعالج الدولة فتعرضها التصاعدية الضريبة أما
 وأن وهبوط ـــا، صـــعود ا نســـبتها تتغــري أن ميكـــن ولـــذا خـــاص، طــرف يف خـــاص بلـــد يف اقتصــادية

 .إليها احلاجة عدم عند اتم ا إلغاء تلغى
                                                 

 .(الغنم زكاة)راج  مبحث ( 1)
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التـــوازن أو اتســـاع  كـــاختالل-متنـــ  أوىل األمـــر مـــن أهلـــه عنـــد احلاجـــة اإلســـالم ال  وتـــريعة
تصـاعدية  - الزكاة سوى -أن يعرضوا من الضرائب  -العوارق أو ضخامة امليزانية أو غري ذلك

أو غــري تصــاعدية مــا مينــ  التظــامل، وحيقــق العــدل، ويعــي حباجــة الدولــة، بشــرط أن يكــون ذلــك 
 هللا أنزهلمـا اللـذان وامليـزان الكتـاب إليـه يهـدى مـا ضوء ويف الشورى، أهل وبرأي احلاجة،بقدر 

 .ابلقسط الناس ليقوم الرسل م 
أن الزكــــاة ابلنظــــر إىل مصــــرفها واجلهــــات الــــيت تنعــــق فيهــــا، حتقــــق هــــدف الضــــريبة  :اثني     ا

التصاعدية يف تقريب العوارق، ورف  مستوى الطبقات الضعيعة، وذلك ألن معظم املنتععـني هبـا 
ل هلـــم، أو مـــن ذوي الـــدخول احملـــدودة، كـــالعقراء واملســـاكني ويف الرقـــاب والغـــارمني ممـــن ال دخـــ
 .وابن السبيل

 غـري ولـو -كـان كثـري مـن الضـرائب يؤخـذ مـن األغنيـاء لـريد علـيهم يف صـورة خـدمات   فإذا
 تــرد مث الزراعيــة، األرض ملكيــة علــى ضــريبة الدولــة أتخــذ فمــثال الدولــة، هلــم تؤديهــا - مباتــرة
 بــــه تصــــلح ممــــا وحنومهــــا، والصــــرف الــــري نعقــــات يف منهــــا أكثــــر أو معظمهــــا أو ريبةالضــــ هــــذه

 .األرض
 املصـاحل بعـض وحتقيـق احلاجـات وذوي العقـراء على لرتد األغنياء من ضريبة فهي الزكاة أما
 .ودولته اإلسالم لدين العامة

 العـوارق قريـبت علـى تعمـل الزكـاة العقـراء، مسـتوى مـن لرتفـ  األغنيـاء مـن أتخذ إذن الزكاة
ـــوازن، مـــن نـــوع وحتقيـــق ـــه أتخـــذ مل وإن التصـــاعد، هـــدف حققـــت قـــد تكـــون مث ومـــن الت  عنوان
 .الرمسية وصورته

اإلســالم لــه طرقــه اخلاصــة يف حتقيــق معظــم األهــداف الــيت يســعى إليهــا املنــادون  أن: اثلث   ا
إخل، .. ابلتصــــاعد كــــالتوازن وتقريــــب امللكيــــات بعضــــها مــــن بعــــض، وإعــــادة توزيــــ  الــــدخول 

فاإلســالم مبــا تــرعه مــن املــرياث والوصــية، ومصــادرة املــال الــذي أيي مــن كســب حــرام، وحتــرمي 
 امللكيـات، تعتيـت يف عملـه يعمـل ذلـك كـل - الزكـاة عن فضال -الراب واالحتكار وغري ذلك 

 .الناس بني العدل وإقامة املستوايت، وتقريب
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ة، أاثرهـا كثـري مـن املعكـرين والُكت ـاب أن فكرة التصاعد نعسـها عليهـا اعرتاضـات مجـ :رابع ا
 :املاليني واالقتصاديني، نذكر منها أبرزها

حتديد فئات التصاعد يـتم بطريقـة حتكميـة، ال تسـتند إىل أي أسـاس عملـي سـليم؛  إن -7
أوضــح النظــرايت الــيت  وهــي-وينتهــي إىل تعســف ال ضــابط لــه وال قيــد، فاملســاواة يف التضــحية 

تســـتند إىل قواعـــد اثبتـــة مســـتقرة، فهـــل تكـــون هـــذه املســـاواة بـــزايدة ال  -يقـــوم عليهـــا التصـــاعد
أو أكثر؟ وهل جيـب أن يتمشـى التصـاعد مـ  رقـم الـدخل أو يكـون  (4)أو  (7)السعر بنسبة 
ـــه؟   صـــعوابت تلـــك أجـــزاء؟ إىل الـــدخل يقســـم أم طبقـــات؟ إىل املكلعـــون يقســـم وهـــلأبطـــأ من

 .(1)للغاية واسع ا فيه سفالتع جمال وجتعل التصاعدي، النظام تعرتض عملية
 الضـريبة أن ذلـك عمليـة، استحالة إىل احلسابية الوجهة من يصل املستمر التصاعد إن -4

 (%748) بنسـبة يصـبح مـثال، لـرية (7000) زاد كلمـا الـدخل من (%7) بنسبة املتصاعدة
 نعســـه، الــدخل تتجـــاوز أهنــا ذلـــك ومعــِن، لـــريةمليــوين  (4.000.000) الـــدخل يبلــغ حينمــا
عملي ا حيلفتست

(2). 
 الـيت االتـرتاكية الدول يف سيما وال -األسلوب التصاعدي يف الضرائب قد يؤدي  إن -1

 .(3)املتكتلة األموال رؤوس وإذابة الغنية، الطبقات سحق إىل - الطبقية التيارات تتنازعها
 لالدخـار املمـول خيصصـه الـذي القـدر ذلـك العادة يف تستقط  التصاعدية الضريبة إن -2
 وهـذا واالسـتثمار، االدخـار يف الرغبـة علـى تقضـي بـل اسـتهالكاته، مـن تقلل ال فهي ،والتثمري

 .(4)إىل إصابة اإلنتاج أبضرار ال صخعى مغبتها يعضي أن تأنه من كله
*** 

                                                 

 .118ـعلم املالية للدكتور رتيد الدقر ص( 1)
 .املرج  السابق( 2)
 .رج نعس امل( 3)
 (.7/418)مبادئ علم املالية للدكتور فؤاد إبراهيم ( 4)
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 السادس الفصل

 الزكاة وضمانت الضريبة ضمانت
 :الضريبة من التهرب
 وهلـــذا للنـــاس، حبـــه زيـــن الـــذي لاملـــا وهـــو عليـــه، عزيـــز تـــيء يف اإلنســـان الضـــريبة تصـــيب

 معاملــــة يف األمانــــة خبلــــق يتحلــــون الــــذين حــــى تــــى، أبســــاليب منهــــا التهــــرب كثــــريون حيــــاول
 تــخص وهــي. احلكومــة معاملــة يف الصــعة هــذه مــن يتجــردون مــا كثــريا الطبيعيــني، األتــخاص

 .حمسوس غري معنوي
 :التهرب أسباب
 يف مالــه يبقــى أن املمــول كحــب دة،متعــد نعســية عوامــل إىل معظمــه يرجــ  التهــرب وســبب

 مـــن عليـــه يعـــود الــذي النعـــ  مبلـــغ يــرى ال ألنـــه أو عادلـــة، غــري الضـــريبة أن العتقـــاده أو يديــه،
ـــة، نشـــاط  الدولـــة أن العتقـــاده أو العـــام، الصـــاحل غـــري يف تنعـــق احلصـــيلة أن العتقـــاده أو الدول
 هناك لتكون مثلهم فيععل يبةالضر  من يتهربون الناس بعض ألن أو تعطيه، مما أكثر منه تطلب
 إىل... أخرى ضريبة يف ظلم ا حتمله ما معينة ضريبة من ابلتهرب يعوض ألنه أو بينهم، مساواة

 .األسباب من ذلك غري
 مــن بعــدالتها املكلعــني اقتنــاع يتــوافر ومل ثقيلــة، الضــريبة كانــت كلمــا التهــرب نطــاق ويتســ 

 .أخرى جهة من اإنعاقه حسن إىل يطمئنوا مل إن وكذلك انحية،
*** 

 :التهرب أساليب
 فينعــذ ثغــرات، مــن الضــرائب قــانون يف مــا إىل املمــول يعمــد فقــد: تــى أســاليب وللتهــرب

 طائلـــة حتــت صــاحبه يقــ  ال الــذي أي (املشــروعالتهــرب ) عليــه يطلــق وهــذا غرضــه، إىل منهــا
 .القانون
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تقـدر الضـريبة علـى يكـون التهـرب بتقـدمي إقـرار غـري صـحيح يتضـمن بيـاانت خاطئـة، ل وقد
أساســـه، وقـــد يكـــون ابالمتنـــاع عـــن تقـــدمي هـــذا اإلقـــرار؛ أمـــال  مـــن املمـــول يف أن يهملـــه رجـــال 

 اآلالت اسـتهالك بتقـدير يكـون وقـد منه، جيىب أن جيب مما أقل ضريبة عليه يعرضوااإلدارة، أو 
 .إخل... للضريبة اخلاضعة املادة الشخص إبخعاء يكون وقد قيمتها، من أبكثر

*** 
 :التهرب مضار
 :أوجه عدة من سيئة نتائج إىل يعضى فهو وأساليبه، التهرب أسباب كانت ما وأاي  
 .الضرائب حصيلة به تقل حيث ابخلزانة يضر فهو ( أ)
 يرتضــــــونه، ال أو التهــــــرب يســــــتطيعون ال الــــــذين املمــــــولني ببقيــــــة يضــــــر وهــــــو ( ب)

 العــبء توزيــ  عدالــة انعــدام إىل يــؤدي ممــا آخــرون منــه يعلــت حيــث الضــريبة، عــبء فيتحملــون
 .اجلمي  على املايل
 جديدة، ضرائب فرض إىل أو املوجودة، الضرائب سعر رف  إىل يؤدي وأحياان   ( ت)

 .التهرب عن الناجم احلصيلة نقص لتعوض
 تعطيــــل مــــن للدولــــة العامــــة اخلزانــــة حرمــــان يف ملــــا اجملتمــــ  بصــــاحل ضــــار وهــــو ( ث)

 .النافعة املشروعات
 الضـــمائر، فســـاد مـــن الغـــش ذيـــوع يف ملـــا القـــي؛األخ الضـــرر علـــى عـــالوة كلـــه وهـــذا ( ج)

 .الواحدة األمة أفراد بني التضامن روابط ووهن األمانة، وذهاب
*** 

 :الضريبة دفع ضمانت وتقرير التهرب مكافحة
 وذهـاب الضـمائر، ملكافحة ضماانت عدة تقرير إىل احلديثة املالية التشريعات عمدت هلذا
 .الواحدة األمة أفراد بني التضامن روابط ووهن األمانة،

*** 
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 :الضريبة دفع ضمانت وتقرير التهرب مكافحة
 :منها التهرب ملكافحة ضماانت عدة تقرير إىل احلديثة املالية التشريعات عمدت هلذا
 .اخلاصة اإلدارية وواثئقه املمول ملعات على االطالع حق املالية اإلدارة رجال إعطاء -7
 ممـثال   يكـون أن وجـوب مـ  للضـريبة، صخضـ  اليت لهأموا عن إقرار تقدمي املمول تكليف -4

 صـــحيح غـــري كـــان فـــإن ابليمـــني، اإلقـــرار يؤيـــد أن تشـــرتط الـــدول بعـــض قـــوانني ويف. للحقيقـــة
 .الكاذبة ابليمني اخلاصة العقوبة عليه طبقت
 .إقراره يف زور مملول عن يبلغ ملن مكافآت منح -1
 وصــول قبـل مـنهم تقتطـ  ظعني،املـو  مرتبـات علــى كالضـريبة املنبـ ؛ مـن الضـريبة حجـز -2
 .إليهم اإليراد
 .املتهربني على وجنائية مالية غرامات توقي  -5
 .(1)دائنيه من غريه على به تتقدم ابلضريبة املدين أموال يف للخزانة امتياز حق تقرير -2

 ابلنظـر وخاصـة التهـرب حماربـة عـن عجـزهم يعلنـون ما كثري ا املالية رجال فإن كله هذا وم 
 قبـل أوال   العرد ضمري يف القضية هذه عالج ألن بعضها؛ أو كلها إخعاؤها ميكن نةمعي ألموال
 .القانون نص

*** 
 :اإلسالم شريعة ِف الزكاة ضمانت

 سياسـي بنضـج يتمتعـوا مل ممـن املكلعـني مـن كثـري وموقـف الضـرائب، وضـ  ذلك كان وإذا
 اختالف ــا الضــريبة عــن تلــفخي الزكــاة وضــ  فــإن. قــدرها حــق العامــة املصــلحة يقــدروا ومل كــاف،
 .الضريبة إىل نظرهتم غري إليها الناس ونظرة كثري ا،

 :واخللقية الدينية الضمانت

                                                 

، للدكتور عبد احلكيم الرفاعي وحسني خالف (مبادئ النظرية العامة للضريبة)رجعنا يف هذا املبحث إىل كتاب ( 1)
 .مكتبة النهضة املصرية طب 
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 عالقـة هـي بـل حتصـيل، إدارة أو حكومـة وبني بينه عالقة ليست الزكاة أن يشعر املسلم إن
 .موض  غري يف أكدانه الذي (العبادة) معِن هو وهذا. اعتبار كل قبل ربه وبني بينه

كقول القاضـي أيب بكـر بـن العـريب . ه فقهاؤان على هذا املعِن بكلمات صرحية بليغةنب   وقد
وما  ا ِم  ن ﴿: إن املســتحق هــو هللا تعــاىل، ولكنــه أحــال حبقــه ملــن ضــمن هلــم رزقــه بقولــه: املــالكي

 [.2: هود] داابٍَّة ِف األاْرِض إالَّ عالاى اّللَِّ ِرْزقُ هاا﴾
إن ركن الزكـاة هـو إخـراج جـزء مـن النصـاب ): مبلك العلماء لق بامل احلنعي الكاساين وقول

إىل هللا تعاىل، وتسليم ذلك إليه، وذلك برف  املالك يده عنه ومتليكه للعقـري، وتسـليمه إليـه، أو 
والــدليل علــى ذلــك قولــه . إىل يــد مــن هــو انئــب عــن هللا تعــاىل يف التمليــك والتســليم إىل العقــري

ْ ي اْعلا ﴿: تعاىل قااِت﴾أاملا [. 702: التوبـة] ُموا أانَّ اّللَّا ُهوا ي اْقباُل الت َّْوباةا عاْن ِعبااِدِه وَيااُخُذ الصَّدا
 الزكــــاة وألن ،(1)"كـــف العقــــري  الصـــدقة تقــــ  يف يـــد الــــرمحن قبـــل أن تقــــ  يف: "وقـــول النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .هـا (2)(تعاىل هلل بكليته العمل إخالص والعبادة عبادة،
 تـارعها ألنـه عليـه؛ إجياهبـا يف اإلجحـاف أو ابلظلـم الشـعور ببالـه خيطر ال ابلزكاة فواملكل

ا يريد ال الذي العدل احلكم هو بل. حييف أو حياىب بشر ا ليس  .العباد رب ألنه للعباد؛ ظلم 
 صخعــى ال ممــن يتهــرب فكيــف األوىل، ابلدرجــة وربــه، املكلــف بــني عالقــة الزكــاة كانــت وإذا

 يقـوم يـوم والقطمـري النقـري علـى حماسـبه هللا أن يعلـم وهـو وأخعـى، السـر يعلـم منو  خافية، عليه
 العاملني؟ لرب الناس

 أقــــوى مــــن ملســــلم نعـــس يف الصــــحيحة اإلســــالمية الرتبيــــة تغرســـه الــــذي اإلســــالمي واخللـــق
 .وجهها على الزكاة ألداء الضماانت

ابتغــاء مــا عنــد هللا، واإلنعــاق يف املســلم يــرىب علــى الزهــد يف الــدنيا، والرغبــة يف اآلخــرة، و  إن
نيا وكـل مـا دسبيل هللا، وإيثار حب هللا ورسوله على كـل أعـراض احليـاة ونعيمهـا، فـإذا كانـت الـ

                                                 

 يد هللا قبل أن تق  يف يد املصدق عليهإن الصدقة تق  يف  : "، عن عائشة بلعظ(441)ابن بطه يف اإلابنة رواه  (1)
." 

 (.4/18)البدائ  ( 2)
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يف كعــة، وكــان حــب هللا  -فيهــا مــن مصــاحل وعالئــق ولذائــذ حيــرص النــاس عليهــا ويتعلقــون هبــا 
 .جانب هللا ورسوله والدار اآلخرة ورسوله واجلهاد يف سبيله يف كعة، مل يرتدد املؤمن يف اختيار

هــذا جــاءت املعاصــلة احلامســة القرآنيــة احلامســة الصــرحية، الــيت خاطــب هللا هبــا املــؤمنني  ويف
ؤُُكْم وأابْ نااؤُُكْم وإْخوااُنُكْم وأاْزوااُجُكْم واعاِش رياُتُكْم وأاْم واال  اقْ ت ارافْ ُتُموها ا ﴿: فقـال ُقْل إن كاانا آابا

نا كاسا  اداهاا وماسا  اِكُن ت اْرضا  ْون اهاا أاحا  بَّ إلا  ْيُكم مِ   نا اّللَِّ وراُس  وِلِه وِجها  اٍد ِف سا  ِبيِلِه وِْجا  اراة  ختاْشا  وْ 
ُ ال ي اْهِدي القاْوما الفااِسِقيا﴾ ُ ِبِاْمرِِه واّللَّ ِتا اّللَّ  [.42: التوبة] ف ات ارابَُّصوا حاىتَّ َيْا

 ينعـق؟ مـاذا: يسـأل فهـو املـؤمتن، وظـفامل تـعور مالـه يف يشـعر املسـلم جعلـت الرتبيـة وهذه
 ماله؟ يف يصن  وماذا

مـاذا ينعقـون؟ وأجـاهبم القـرآن : أن املؤمنني سألوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مـرتني: جاء يف القرآن وقد
﴾﴿: مــرة عــن وعــاء اإلنعــاق، ومــرة عــن مصــرفه : البقــرة] وياْس  أاُلوناكا ما  اذاا يُنِفُق  ونا قُ  ِل العاْف  وا

ْيِن واألاقْ  راِبيا واْلي اتا اماى ﴿ ياْسأاُلوناكا مااذاا يُنِفُقونا ُقِل﴾﴿[. 478 ماا أانفاْقُتم مِ ْن خارْيٍ فاِلْلواالِ دا
 [.475: البقرة] واْلماسااِكِي واْبِن السَِّبيِل وماا ت اْفعاُلوا ِمْن خارْيٍ فاإنَّ اّللَّا ِبِه عاِليم ﴾

 عليـه هللا صـلى هللا رسـول متـيم بـين مـن رجـل ىأتـ: قـال مالك بن أنس عن: السنة يف وجاء
 كيــــف: فــــأخربين وحاضــــرة ومــــال أهــــل وذو كثــــري، مــــال ذو إين هللا؛ رســــول اي: فقــــال، وســــلم
 فإهنـــا مالـــك، مـــن الزكـــاةصخـــرج : "وســـلم عليـــه هللا صـــلى هللا رســـول فقـــال أنعـــق؟ وكيـــف أصـــن ،
 أقلــل هللا، رســول اي: لفقــا". والســائل واجلــار املســكني حــق وتعــرف أقرابئــك، وتصــل تطهــرك،

 رســـول اي: فقـــال". تبـــذير ا تبـــذر وال الســـبيل، وابـــن واملســـكني، حقـــه القـــرىب ذاآت : "فقـــال. يل
 هللا صــلى هللا رســول فقــال ورســوله؟ هللا إىل منهــا برئــت فقــد رســولك إىل الزكــاة أديــت إذا هللا؛
 مـــن علـــى وإمثهـــا ،أجرهـــا ولـــك منهـــا، برئـــت فقـــد رســـويل، إىل أديتهـــا إذانعـــم، : "وســـلم عليـــه
 النــيب يســأل جــاء قليــل مــال ذي مــن فكــم الكثــري، املــال ذوي عنــد األمــر يقــف ومل. (1)"بــدهلا
 به؟ يععل ماذا: وسلم عليه هللا صلى

". نعسـك على بهتصدق : "قال! دينار عندي هللا، رسول اي: قال رجال   أن هريرة أبو روى
 علـى بـهتصـدق : "قـال. آخـر نـديع: قـال". ولـدك علـى بـهتصـدق : "قـال. آخـر عندي: قال
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أنـت : "قـال. آخـر عنـدي: قال". خادمك على بهتصدق : "قال. آخر عندي: قال". زوجك
 .(1)"أبصر
 وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـول إىل ميلـك مـا بكـل فجاء عنده املال هان من منهم جند بل
 عــن يزجــرهم أن إال وســلم عليــه هللا صــلى النــيب يســ  فــال هــو، حاجتــه مــ  مصــارفه، يف ليصــرفه

 .هذا مثل
 ذهـب، مـن بيضـة مبثـل رجـل جـاءه إذ وسـلم عليـه هللا صلى هللا رسول عند كنا: جابر قال
 فـأعرض غريهـا؛ أملـك مـا صـدقة، فهـي فخـذها، معـدن، مـن هذه أصبت هللا، رسول اي: فقال
 أليسـرا ركنـه قبـل مـن أاته مث عنـه، فـأعرض ذلـك، مثـل فقـال األميـن، ركنـه قبـل من أاته مث عنه،

 فلـــو هبـــا، فحذفـــه وســـلم عليـــه هللا صـــلى هللا رســـول فأخـــذها خلعـــه، مـــن أاته مث عـــنهن فـــأعرض
 يسـتكف يقعـد مث صـدقة، هـذه: فيقـول ميلـك مبا أحدكمأيي : "قال مث وعقرته ألوجعته أصابته
 .(2)"غِن ظهر عن كان ما الصدقة خري! الناس؟
 .اإلسالمية لرتبيةا أثر هو وهذا الصادق، الصحيح اإلميان أثر هو هذا
 يطالبـه مل مـال مـن الزكـاة أيخـذ أن منـه يطلـب بنعسه األمر ويل إىل أيي املسلم جعلت لقد

 .بزكاته أحد
ــا دجــفن  عــن زكــاة مــنهم أيخــذ أن منــه يطلبــون خمتــارين عمــر إىل أيتــون الشــام أهــل مــن أانس 
 .(3)طهور زكاة فيها لنا يكون أن حنب ورقيق ا، خيال  : أمواال   أصبنا إان: ويقولون اخليل،

 .(4)"يزكى ال مال يف خريال : "ويقول العسل، بزكاة رجل وأيي
إبخــراج الُعشــر أو نصــف العشــر مــن زرعــه، بــل يقســم  يكتعــي ال مســعود كــابن رجــال   وجنــد

، يدخر ثلث ألهله، وثلث ا يعيده بذر ا يف األرض، وثلث ا يتصدق به  .(1)الثمر أثالاث 

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص( 1)
، (2/752)البيهقي و  ،على ترط مسلم، ووافقه الذهيب وصححه، (7/271)احلاكم ، و (7211)رواه أبو داود  (2)

 .عن جابر ،سناده جيد، لوال عنعنة ابن إسحاقإ:  (1/272)وقال ابن امللقن يف البدر املنري  ثالثتهم يف الزكاة،
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ويزكـــى نعســـه ومالـــه ابلزكـــاة، وأهنـــا حتصـــني لثروتـــه ومنـــاء هلـــا، وإن  يعتقـــد أنـــه يطهـــر  واملســـلم
واما  ا آت اي ْ  ُتم مِ   ن زاكا  اٍة تُرِي  ُدونا واْج  ها هللا ﴿: ويف هــذا يقــول القــرآن. كانــت تنقصــها يف الظــاهر
ُم  رُُكم اِبْلفا ، ﴿[18: الــروم] فاُأْولائِ  كا ُه  ُم املُْض  ِعُفونا﴾ ُ الشَّ  ْيطااُن ياِع  دُُكُم الفاْق  را وَيْا ْحشا  اِء واّللَّ

ي ْ ُر ، ﴿[429: البقـرة] ياِعدُُكم مَّْغِفراة  مِ ْنُه وفاْضال ﴾ واما ا أانفاْق ُتم مِ  ن شا ْيٍء ف اُه وا خُيِْلُف ُه واُه وا خا
 [.18:سبأ] الرَّازِِقيا﴾
 .العني قرير النعس، راضي منه يطلب مما أكثر أداء إىل املسلمني من كثري ا يدف  ما وهذا

مثـــالني عمليـــني مـــن عصـــر رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يـــدالن علـــى مبلـــغ أتثـــري هـــذه أن أذكـــر  ويكعـــي
 أداء بـل الزكـاة، واجـب إىل املسـارعة يف - واإلميـان العقيـدة مصـدرها الـيت -الضماانت الدينية 

 :املطلوب الواجب من أكثر هو ما
 مــ  - ارســ مــن أخــربين قــال أو -ســرت : أبــو داود بســنده عــن ســويد بــن غعلــة قــال روى
 أتخـذ ال أن": وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـول عهـد يف فإذا وسلم عليه هللا صلى النيب مصدق

 الغـنم تـرد حـني امليـاه أيي إمنـا وكـان "جمتمـ  بني تعرق وال متعرق، بني جتم  وال لنب، راض  من
 أاب اي قلـــت: قـــال كومـــاء، انقـــة إىل مـــنهم رجـــل فعمـــد: فقـــال أمـــوالكم، صـــدقات أدوا: فيقـــول
 دوهنـــا، أخـــرى لـــه خطـــم مث يقبلهـــا، أن فـــأىب: قـــال الســـنام، عظيمـــة: قـــال الكومـــاء؟ مـــا صـــاحل؛
: يل يقــول وســلم، عليــه هللا صــلى هللا رســول علــي جيــد أن وأخــاف. آخــذها إين: وقــال فقبلهــا،
 !(2)إبله عليه فتخريت رجل إىلعمدت 
دق ا، فمـررت برجـل، فلمـا مجـ  يل مالـه مل بعثين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مص: أيب بن كعب قال وعن

ذاك مـا ال لـنب : أد   ابنـة خمـاض، فإهنـا صـدقتك، فقـال: أجد عليه فيه إال ابنة خماض، فقلـت لـه
 مل مـافخـذها، فقلـت لـه، مـا أان آبخـذ : فيه وال ظهر، ولكن هـذه انقـة فتيـة عظيمـة مسينـة، قـال

 عليـه فتعـرض أتتيـه أن أحببـت فـإن ريـب،ق منك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وهذا به، أومر
 فاعـــل، فـــإين: قـــال رددت، عليـــك رده وإن قبلتـــه، منـــك فقبلـــه فـــإن فأفعـــل، علـــى، عرضـــت مـــا

                                                 

رواه الطرباين يف : (2121)م  اجمليف ال اهليثمي وق، (8/480)الطرباين ، و (2802)عبد الرزاق يف الصالة رواه ( 1)
 .الكبري، ورجاله رجال الصحيح

 .سبق صخرجيه صـ( 2)
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 وســلم، عليـه هللا صــلى هللا رسـول علـى قــدمنا حـى. علـي عــرض الـيت ابلناقـة وخــرج معـي فخـرج
 وال هللا رسـول مـايل يف قـام مـا هللا وامي مـايل، صـدقة مـين ليأخذ رسولك أاتين هللا، نيب اي: فقال
 وال فيـه لـنب ال مـا وذلـك خمـاض، ابنـة فيـه علـى مـا أن فزعم مايل، له فجمعت قبله، قط رسوله
 جئتـك قـد ذه، هـي وهـا علـي، وردهـا فـأىب ليأخـذها فتيـة عظيمـة انقـة عليـه عرضت وقد ظهر،
 فـــإن عليـــك ذيالـــذاك : "وســـلم عليـــه هللا صـــلى هللا رســـول لـــه فقـــال خـــذها، هللا، رســـول اي هبـــا

 هبــا جئتــك قــد هللا، رســول اي ذه هــي فهــا: قــال ."منــك وقبلنــاه فيــه، هللا آجــرك خبــري تطوعــت
 .(1)ابلربكة ماله يف له ودعا يقبضها وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأمر فخذها
 وال فيــــه لــــنب ال مــــا هللا ألقــــرض كنــــت مــــا: قــــال الرجــــل أن احلــــديث هلــــذا أمحــــد روايــــة ويف
 ال مـا هللا يقـرض أن يسـتحي فهـو تـيء، كل قبل هللا وبني بينه العالقة أن يرى وفه!! (2)ظهر
 .فيحلب ضرع وال فريكب، هر ال اإلبل، من به ينتع 
ذلـك التهـرب الـذي تعشـى يف . هذه الضماانت الدينية هي خـري وقايـة للتهـرب مـن الزكـاة 

أبنــه لــوال الغــش  (م7812)يف ســنة  (نســان أوريــوناف)فعــي فرنســا صــرح املســيو . الــدول الغربيــة
وأتـار . أبنه لوال الغش لزادت حصـيلة الضـرائب (ثريى)وصرح املسيو . خلعض فئات الضرائب

أن مرتكبيـــه يلجـــأون إىل وســـائل بعضـــها ذات صـــعة : إىل هـــذا الغـــش ذاكـــر ا (روزفلـــت)الـــرئيس 
القـــوانني قانونيـــة والـــبعض اآلخـــر خمـــالف للقـــانون، ورأى أن هـــذه الوســـائل كلهـــا، خمالعـــة لـــروح 

 عجـــز مـــن جانـــب تغطيـــةميكـــن  أنـــه إىل اإلجنليزيـــة التـــاميز صـــحيعة وأتـــارت مكافحتهـــاوجتـــب 
 .(3)املايل التهرب ملن  عملية طريقة كشف من املالية وزير متكن لو امليزانية

                                                 

واحلاكم  ،(1428)وابن حبان ، (7591) داود وأبو حسن،ه إسناد: قال خمرجوهو ، (47418) أمحد رواه (1)
وحسنه األلباين يف ، يف الزكاةأربعتهم ، (2/82)والبيهقي  وصححه على ترط مسلم، ووافقه الذهيب،( 7/188)

 .عن أيب بن كعب، (7277)صحيح أيب داود 
 قال: أبيه مسند يف أمحد ابن وزاد حسن، أو صحيح نادإبس داود وأبو أمحد رواه(: 5/241) اجملموع يف النووي قال

 ذلك من فأخذت معاوية، زمن يف الصدقات وليت وقد: حزم بن عمرو بن عمارة وهو كعب، بن أيب عن الراوي
 صخرجيه سبق احلديث ماله، يف ابلربكة له رسوله دعاء هللا فاستجاب. اهـ بعري ومخسمائة أللف حقه، ثالثني الرجل

 .صـ
 .التعليق السابق: ظران( 2)
 .(للضريبة احلديثة األسس وض  اإلسالم)من حماضرة ( 3)
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*** 
 :والتنظيمية القانونية الضمانت

 تـــريعة قـــررت ميـــان،واإل الضـــمري علـــى تعتمـــد الـــيت واخلُُلقيـــة الدينيـــة الضـــماانت هـــذه ومـــ 
 إذا وخاصــــة الزكــــاة، حتصــــيل الدولــــة هبــــا تضــــمن وتنظيميــــة، قانونيــــة أخــــرى ضــــماانت اإلســــالم
 :ذلك ومن. الناس بعض إميان ضعف

 :عنهم شيء إخفاء وعدم اجلباة ِبعاونة األمر
 عليـه هللا صـلى هللا رسـول أن منهـا. سـبق فيمـا بعضها ذكران أحاديث ذلك يف جاءت وقد
 فـإن يبتغـون، مـا وبـني بيـنهم وخلـوا هبم، فرحبوا أتوكم فإذا مبغضون ركبيأتيكم س: "قال وسلم
 .(1)"لكم وليدعوا رضاهم، زكاتكم متام فإن فعليها، ظلموا وإن فألنعسهم، عدلوا

 هللا صـلى هللا رسـول إىل األعـراب مـن انس جـاء: قال عنه هللا رضي هللا عبد بن جرير وعن
ــاأ إن: فقــالوا وســلم عليــه  هللا صــلى قــال. فيظلموننــا أيتوننــا( الصــدقةجبــاة ) املصــدقني مــن انس 
 فمـا: جريـر قـال ."مصـد  قيكمأرضوا : "قال ظلموان وإن: قالوا ."مصد  قيكمأرضوا : "وسلم عليه

 عـــين وهـــو إال وســـلم عليـــه هللا صـــلى هللا رســـول مـــن هـــذا مسعـــت مـــا بعـــد مصـــدق عـــين صـــدر
 .(2)راض

 يعتـدون الصـدقة أصـحاب مـن قوم ـا إن هللا؛ رسـول اي :قلنـا: قـال اخلصاصية بن بشري وعن
 .(3)"ال: "فقال علينا؟ يعتدون ما بقدر أموالنا من أفنكتم علينا،

 يـربر ال اجلزئـي جـورهم أو الزكـاة، جبايـة يف املوظعني بعض تعنت أن األحاديث هذه بينت
 ماليـة خلخلة إىل يؤدي ذلك ألن عنهم، املال كتمان وال مهمتهم، يف مساعدهتم عن االمتناع
 يلتعتـون وال هـم، آرائهـم تقـدير يف يغـالون النـاس بعض أن وخباصة ميزانيتها، واضطراب. الدولة
 .غريهم تقدير إىل

                                                 

 .ـسبق صخرجيه ص( 1)
 .ـسبق صخرجيه ص( 2)

سنن وقال األرانؤوط يف تعليقه على  (7592)أبو داود و  ،إسناده ضعيف: وقال خمرجوه( 40195)أمحد  رواه( 3)
ية بنعن بشري  حسن لغريه،: أيب داود  .اخلصاص 
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ــا ذلــك يكــن مل مــا كلــه وهــذا  عــن يتمنــ  أن هنــا فلــه تــبهة، وال أتويــل لــه لــيس صــرحي ا ظلم 
 مـن ُسـئ لهافمـن : "الزكـاة يف جبـةالوا املقـادير يف أنس حديث يف كما منها، ويتظلم الزايدة أداء

 هللا صــلى النــيب ألن وذلــك". يعطــه فــال ذلــك فــوق ســئل ومــن فليعطهــا، وجههــا علــى املســلمني
ا الواجبة املقادير حدد وسلم عليه  مل اجلبـاة مـن جتـاوزه فمـن املسلمني، كافة عرفه واضح ا حتديد 

 .له يسم 
* * 

 :الزكاة إلسقاط االحتيال إبطال
 جـائز ا االحتيـال ذلـك كـان ولـو عنـه، الزكـاة إلسـقاط وجه أبي االحتيال سالماإل حر م وقد

 لـه هتبـه مث احلـول، لينقطـ  لزوجتـه، بقليـل احلـول متـام قبـل مالـه وهـب إذا كمـا الشرع، ظاهر يف
 بعـــض وعنـــد (املشـــروعالتهـــرب ) اســـم الغـــرب يف عليـــه يطلقـــون مـــا وحنـــوه وهـــذا. فيســـرتده اثنيـــة

 .(شرعيةالاحليل ) اسم العقهاء
 مــا امــرئ لكــل وإمنــا ،ابلنيــات األعمــالإمنــا : "الصــحيح احلــديث: ذلــك حتــرمي علــى والــدليل

 .(1)"نوى
 أنـس حـديث يف وسـلم عليه هللا صلى بقوله احليل بطالن على البخاري اإلمام استدل وقد

قــال اإلمــام . (2)"الصــدقة خشــية متعــرق بــن جيمــ  وال جمتمــ  بــني يعــرقال : "الصــدقة فــرائض يف
أن يكــون النعــر الثالثــة لكــل واحــد مــنهم أربعــون تــاة وجبــت فيهــا الزكــاة : معــِن هــذا: مالــك

فيجمعوهنـــا حـــى ال جتـــب علـــيهم كلهـــم فيهـــا إال تـــاة واحـــدة أو يكـــون للخليطـــني لكـــل واحـــد 
 كــل علــى يكــون ال حــى فيعرقوهنــا تــياه، ثــالث فيهــا عليهمــا فيكــون وتــاة تــاة مائــةمنهمــا 
 .(3)حدةوا تاة إال منهما واحد

                                                 

 .ـق صخرجيه صسب( 1)
الرد  (:4جـ)عالم املوقعني إوقد فصل يف هذا الكتاب؟ ويف  ،(7/112)ذكر ذلك ابن القيم يف إغاثة اللهعان ( 2)

 .على جموزي احليل أبدلة قاطعة وفرية
 (.بتصرف) الباقي عبد فؤاد دمحم بتحقيق احلليب طب  -(7/422)ابب صدقة اخللطاء  -الزكاة كتاب-املوطأ ( 3)
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 منــ  اآلخــر واليــوم ابهلل يــؤمن لرجــل حيــلال ): قبــل مــن ذكــرانه مــا يوســف أبــو اإلمــام وقــال
 عنهــا، الصــدقة فتبطــل بــذلك، ليعرقهــا غــريه مجاعــة ملــك إىل ملكــه مــن إخراجهــا وال الصــدقة،

 يف حيتـــال وال الصـــدقة، فيـــه جتـــب ال مـــا والغـــنم والبقـــر اإلبـــل مـــن مـــنهم واحـــد لكـــل يصـــري أبن
 .(1)(سبب وال بوجه لصدقةا إبطال

 احليــل يبــيح أنــه يزعمــون الــذين علــى يــرد (اخلــراج) كتابــه مــن يوســف أيب عــن النقــل وهــذا
 حيكـم ال لعلـه ولكـن العمـل، هـذا حرمـة علـى الداللة يف صرحية وعبارته وحنوها، الزكاة إلسقاط
؛ العمــــل هــــذا بــــبطالن  النيــــات يف يــــدخل وال ابلظــــاهر، حيكــــم إمنــــا عنــــده القاضــــي ألن قــــانوان 
 .تعاىل هللا إىل فأمرها والسرائر،

 كتــــب فعــــي. قــــانوان   أثرهــــا وبطــــالن احليــــل هــــذه مثــــل حتــــرمي إىل واملالكيــــة احلنابلــــة وذهــــب
 كالعـار مقصـده، بضـد لـه معاملـة قيمتـه، يزكـى زكـاة مـن فـار ا عقـار تراء من أكثر من: احلنابلة

 السـادس العصـل يف ذلـك ذكـران وقـد. كذلـ مثـل املالكيـة كتـب ويف. (2)غريه أو ببي  الزكاة من
 .اخلامس الباب من

 الزكـاة وجوب من فرار ا لنعسها حلي ا املرأة اترتت أو المرأة، حلي ا الرجل اترتى إذا وكذلك
 .احللى زكاة حبث يف ذكران كما. احلنابلة عند فيه جتب الزكاة فإن. عليها

* * 

                                                 

 .طب  السلعية ،90ـراج أليب يوسف صاخل( 1)
 .98صـ النورانية والقواعد ،(7/707)ترح غاية املنتهى ( 2)
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 :اةالزك عن للممتنع وجنائية مالية عقوابت تقرير
 إبـل كـليف  : "والنسـائي داود وأبـو أمحـد ورواه. مانعهـا بعقوبـة احلـديث فيـه جـاء الذي وهو
 ومـن أجرهـا، فله مؤجتر ا أعطاها ومن حساهبا، عن إبل تعرق ال لبون ابنة أربعني كل يف سائمة
 منهــا دمحم آلل حيــل ال وتعــاىل، تبــارك ربنــا عزمــات مــن عزمــة إبلــه، وتــطر أخــذوها فــإان منعهــا
 .(1)"ءتي

 .(2)موقعها ووقوعها املمتن  من أخذها يف حجة وهو: األخبار منتقى يف قال
 زكاتـه أداء عـن امتنـ  الـذي مالـه نصـف مصـادرة: أخـرى وبعبـارة -تطر إبل املمتن   وأخذ

ــــوع - ــــة مــــن ن ــــة العقوب ــــد األمــــر ويل إليهــــا يلجــــأ الــــيت املالي ــــؤدب احلاجــــة، عن  املمتنعــــني هبــــا لي
 الشـورى وأهـل األمـر أوىل لتقـدير صخضـ  الـيت املقدرة غري التعزيرية العقوابت من وهو واملتهربني،

 .وتركها فعلها ميكن بل مطردة، وال الزمة غري عقوبة أهنا هذا ومعِن اإلسالمي، اجملتم  يف
 ذلــك وأن ســائغ، وال جــائز غــري أمــر املــال أبخــذ العقوبــة أن إىل األئمــة بعــض ذهــب وقــد
 واسـتناد. التملـك حرمـة علـى احلعـاظ يف مـنهم تشـدد وذلـك ،نسـخ مث األمـر أول حـدث تـيء
وألن الصـحابة قـاتلوا املمتنعـني  ،(3)"وأمـوالكم دمـاءكم علـيكم حرم هللاإن : "القائل احلديث إىل

وهلـــذا رده . ولكـــن احلـــديث املـــذكور هنـــا يـــرد علـــيهم. عـــن الزكـــاة ومل أيخـــذوا مـــنهم زايدة عليهـــا
معطــن معتــرب، وجلــأ بعضــهم إىل القــول بنســخه وال دليــل ولــيس فيــه . بعضــهم ابلطعــن يف ســنده

 .(4)على ذلك، وقد ثبتت العقوابت املالية أبكثر من دليل
يقـــف األمـــر يف عقوبـــة مـــان  الزكـــاة عنـــد الغرامـــة املاليـــة فحســـب، بـــل تعـــداها إىل ســـل  ومل

وهلـذا قاتـل  .السيوف وإيقاد انر احلرب، لقتال املكـابرين يف أداء حـق هللا وحـق السـائل واحملـروم

                                                 

 .سبق صخرجيه صـ( 1)
 (.2/744)نيل األوطار ( 2)
 .بن عمرا عن ،(7124)رواه البخاري يف احلج  (3)
 ،491ـص. عائه حتققت فيها العقوبة ابملالمخس عشرة قضية للنيب ملسو هيلع هللا ىلص وخل (الطرق احلكمية)ذكر ابن القيم يف ( 4)

 .، من هذا الكتاب(ااإلمجاع على أتديب املمتن  وأخذها منه قهر  )طبعة املدين، وراج  عنوان 
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 يؤدونـه كـانوا عقـاال   منعوين لو وهللا: وقال الزكاة مانعي عنهم هللا رضيالصحابة  ومعهأبو بكر 
 .(1)عليه لقاتلهم وسلم عليه هللا صلى رسوله

 فهـو دوهنـا مـان  فـإن كره، أم أحب منه تؤخذ أن هو إمنا الزكاة مان  وحكم: حزم ابن قال
 أو أتديبـه فوجـب منكـر ا، آت فهـو دوهنـا ميان  ومل غيبها نفإ مرتد، فهو هبا كذب فإن حمارب،
 عليــه هللا صــلى هللا رســول قــال كمــا هللا، لعنــة إىل تعــاىل هللا قتيــل ميــوت أو حيضــرها حــى ضــربه
 مــــن علــــى فعــــرض منكــــر وهــــذا ،(2)"اســــتطاع إن بيــــده فليغــــريه منكــــر ا مــــنكم رأىمــــن : "وســــلم
 .(3)يقالتوف وابهلل ذكران، كما يغريه أن استطاع
 ومضــــى ابلتقــــادم يســــقط ال اثبــــت حــــق الزكــــاة أن (الزكــــاة أداءطريقــــة ) ابب يف بينــــا دقــــو 

 ديــون علــى يُقــد م امليــت تركــة علــى دين ــا تعــد وأهنــا الزكــاة، عليــه وجبــت مــن مبــوت وال الســنني،
 .(4)واحملتاجني العقراء عباده وحق هللا، حق أهنا: أمران فيها اجتم  قد ألنه األخرى، العباد

* * * 

                                                 

 .راج  مبحث قتال املمتنعني من أداء الزكاة من الباب األول( 1)
 .عن أيب سعيد، (77220)أمحد ، و (28)رواه مسلم يف اإلميان ( 2)
 (.77/171) احمللى( 3)
 . 924 - 918راج  صـ( 4)
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 الفصل السابع
 هل تُفرض ضرائب مع الزكاة؟

ــا يف أمــوال املســلمني، وجعلهــا ضــريبة تتوالهــا حق ــا  إذا كــان اإلســالم قــد فــرض الزكــاة معلوم 
احلكومـــة املســـلمة جبايـــة وصـــرف ا، فهـــل جيـــوز هلـــذه احلكومـــة أن تعـــرض علـــى األغنيـــاء ضـــرائب 

ة النعقـات العامـة للدولـة؟ أم تُعـد الزكـاة هـي أخرى إىل جوار الزكاة إلقامة مصاحل األمـة، وتغطيـ
 العريضة املالية الوحيدة اليت ال يؤخذ من املسلمني غريها؟

ولكــي يتضــح هــذا األمــر جلي ــا مــن وجهــة نظــر الشــريعة اإلســالمية، جنعــل الكــالم فيــه حــول 
 :مباحث ثالثة

 .األدلة على جواز فرض الضرائب :املبحث األول
 .يت جيب مراعاهتا يف فرض الضرائبالشروط ال :املبحث الثاين

 .تبهات املانعني لعرض الضرائب والرد عليها :املبحث الثالث
 .وها حنن نتحدث عنها على هذا الرتتيب
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 املبحث األول
 األدلة على جواز فرض الضرائب مع الزكاة

 :أما األدلة على جواز فرض الضرائب العادلة فنوضحها فيما يلي
 :تماعي فريضةأن التضامن االج -أوال  

أيف املـال حـق سـوى )وال حاجة بنا إىل إعادة ما ذكرانه من أدلة علـى هـذا احلكـم يف ابب 
وحســبنا أن نــذكر أن اجلميــ  متعقــون علــى أنــه إذا نزلــت ابملســلمني حاجــة عامــة بعــد  ،(الزكــاة؟

لـيس يف املـال حـق ): الزكاة وجب سدها، مهما استغرق ذلك من األموال، حـى الـذين يقولـون
ونظريـة  (التكافـل)كما يؤكـد ذلـك مـا ذكـرانه يف نظريـة . يقررون ذلك يف وضوح ،(سوى الزكاة

يف حديثنا عن األساس النظري لعرض الزكاة، فهي تصلح أساس ا لكل ما يُعرض مـن  (اإلخاء)
 .حقوق يف املال بعد الزكاة أيض ا

 :أن مصارف الزكاة َمدودة ونفقات الدولة كثرية -اثني ا
أهـداف اجتماعيـة وأخالقيـة : أن الزكاة ضريبة ذات صبغة خاصة وأهداف معينة فقد عرفنا

أعـين جمـرد مجـ  املـال  -ودينية وسياسية، كما بي نا فيما سبق، وليس هـدفها اهلـدف املـايل فقـط 
يشـمل كـل طاعـة ومصـلحة،  (سـبيل هللا)إال على قول من جعـل  -لإلنعاق على مرافق الدولة 
 .اآلية واحلديث، وخالف ما ذهب إليه اجلمهوروهو خالف ما تدل عليه 

ومن هنا كانت مصارف الزكاة حمصورة يف األصناف الثمانية اليت حددها القرآن، وجيمعهم 
من كان حمتاج ا من املسلمني كالعقراء واملساكني ويف الرقاب والغارمني ألنعسهم وابـن : وصعان

سـبيل هللا واملؤل عـة قلـوهبم والعـاملني عليهـا،  كاجملاهدين يف: السبيل، ومن حيتاج إليهم املسلمون
 .والغارمني ملصلحة اجملتم 

ومل جُيَـو  ز العقهـاء أن خُيلـط ماهلـا  -أي ميزانية مستقلة  -وهلذا كان للزكاة بيت مال خاص 
أبموال املوارد األخرى، لُتصرف يف مصارفها الشرعية املنصوصة، وتقوم مبهمتهـا األوىل يف إقامـة 

 .االجتماعيالتكافل 
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ال ينبغـي أن ُيَضــم مــال اخلــراج إىل مــال الصــدقات؛ ألن : ومـن أجــل ذلــك قــال أبــو يوســف
 .(1)اخلراج يفء جلمي  املسلمني، والصدقات ملن مسى هللا عز وجل

ــا قــالوا ال ُتصــرف الزكــاة إىل بنــاء اجلســور، ومتهيــد الطــرق، وتــق األهنــار، وبنــاء ): وهلــذا أيض 
 . (2)(والسقاايت، وسد البثوق املساجد والربط واملدارس

ولكن هذه األمور ضرورية للدولة اإلسالمية وألي دولة، فمـن أيـن تنعـق علـى هـذه املرافـق، 
 وإقامة هذه املصاحل إذا مل جيز هلا الصرف من الزكاة؟

أهنــا كانــت تنعــق علــى هــذه املصــاحل مــن مُخــس الغنــائم احلربيــة الــيت يســتويل عليهــا : واجلــواب
عدائهم احملاربني، أو مما أفاء هللا عليهم من أموال املشركني بغـري حـرب وال قتـال، املسلمون من أ

وكان هذان املوردان يف عهود العتح اإلسالمي األوىل يغنيـان اخلزانـة مبـا ال حتتـاج معـه إىل فـرض 
أمـــا يف . وخباصــة أن واجبــات الــدول حينــذاك كانــت حمــدودة. ضــرائب علــى النــاس غــري الزكــاة

فلم يعد إلقامة مصاحل األمـة مـورد إال فـرض ضـرائب أو  -نضب هذان املوردان  وقد -عصران 
مـا ال يـتم ): وظائف علـى ذوي املـال، بقـدر مـا حيقـق املصـلحة الواجـب حتقيقهـا، وفق ـا لقاعـدة

 .(الواجب إال به فهو واجب
وبعبــارة  -الــذين هلــم ســهم يف العــيء  (املرتزقــة)ولقــد رأينــا فقهــاء الشــافعية يقــررون أن الغــزاة 

ال جيوز أن ُيصـرف هلـم تـيء مـن  -اجلنود النظاميني الذين هلم راتب من اخلزانة العامة : أخرى
ولكـنهم حبثـوا هنـا مـا إذا مل . فهـو للمتطوعـة مـن اجملاهـدين (سـبيل هللا)فأمـا سـهم . أموال الزكـاة

 مــن يكعــيهم يكــن يف اخلزانــة العامــة تــيء يُعطــي منــه للجنــود املنتظمــني، واحتــاج املســلمون إىل
 تر الكعار، فمن أين يُعطي هؤالء املنتظمون ما يقوم حباجاهتم ومطالبهم؟

لقـد رجــح النــووي وغــريه مــن أئمــة الشــافعية أنـه يلــزم أغنيــاء املســلمني إعــانتهم مــن غــري مــال 
 .(3)الزكاة

 :قواعد الشريعة الكلية -اثلث ا
                                                 

 .85ـاخلراج ص 1))
 (.4/221)املغين ( 2)
 (.1/82)، وحتعة احملتاج (4/147)الروضة : انظر 3))
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، فـإن هنـاك قواعـد كليـة (إال بهما ال يتم الواجب )وليس األمر مقصور ا على قاعدة إجياب 
ا مـــن نصـــوص الشـــريعة، ومـــن اســــتقراء  ومبـــادئ تشـــريعية عامـــة، أصـــلها علمـــاء اإلســــالم أخـــذ 

تشــريعية حُيــتكم إليهــا، ويعــول عليهــا، ويُهتــَدي هبــا  أحكامهــا اجلزئيــة، وأصــبحت بــذلك أصــوال  
 .عند التقنني أو العتوى أو القضاء

تعويـت )، (درء املعسـدة مقـد م علـى جلـب املصـلحة)، (رعايـة املصـاحل): ومن هذه القواعـد
وال ريــب أن . (1)(يتحمـل الضــرر اخلـاص لـدف  ضــرر عـام)، (ألعالمهــا أدىن املصـلحتني حتصـيال  

حتكيم هذه القواعد الشرعية ال يؤدى إىل إابحـة الضـرائب فحسـب، بـل حيـتم فرضـها وأخـذها، 
ــا ملصــاحل األمــة والدولــة، ودرء ا للمعاســد واأل مــا مل تكــن عنــدها  -ضــرار واألخطــار عنهــا حتقيق 

ولو تركت دولة اإلسالم العصرية دون ضرائب تنعق منها، لكـان  -موارد أخرى كافية كالبرتول 
عن  من احملتم أن تزول بعد زمن يسري من قيامها، وينخر الضعف كياهنا من كل نواحيه، فضال  

 .األخطار العسكرية عليها
 عصور خمتلعة بوجوب إمداد بيت املال مبا يلزمه مـن ضـرائب وهلذا أفى علماء املسلمني يف

 .يعرضها احلاكم املسلم لدرء خطر أو سد حاجة
وإذا خلـت ): يقول -وهو من املضيقني يف األخذ ابملصاحل املرسلة  -جند الغزايل الشافعي 

األيــدي مــن األمــوال، ومل يكــن مــن مــال املصــاحل مــا يعــي خبراجــات العســكر، وخيــف مــن ذلــك 
دخول العـدو بـالد اإلسـالم، أو ثـوران العتنـة مـن ق بَـل أهـل الشـر، جـاز لإلمـام أن يوظـف علـى 
األغنياء مقدار كعاية اجلند، ألان  نعلم أنـه إذا تعـارض تـران أو ضـرران، قصـد الشـرع دفـ  أتـد 

قليـل ابإلضـافة إىل مـا ( أي مـن األغنيـاء)الضررين، وأعظم الشرين، ومـا يؤديـه كـل واحـد مـنهم 
أي حــاكم )مــن ذي تــوكة ( أي بــالده)اطر بــه مــن نعســه ومالــه، لــو خلــت خطــة اإلســالم خيــ

  .(2)(حيعظ نظام األمور، ويقط  مادة الشرور( قوي
إان  إذا قــد ران إمام ــا مطاع ــا معتقــر ا إىل تكثــري اجلنــود لســد حاجــة ): وقــال الشــاطيب املــالكي

ال، وارتععــــت حاجــــة اجلنــــد إىل مــــال الثغــــور، ومحايــــة امللــــك املتســــ  األقطــــار، وخــــال بيــــت املــــ

                                                 

 .أصول التشري  للخضري: األتباه والنظائر البن جنيم، قسم القواعد، وأيض ا: انظر يف هذه القواعد( 1)
 (.7/101)املستصعى  2))
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أن يوظــف علــى األغنيــاء مــا يــراه كافي ــا هلــم يف احلــال، إىل أن  يكعــيهم، فلإلمــام إذا كــان عــدال  
النظر يف توظيف ذلـك علـى الغـالت والثمـار ( أي إىل اإلمام)يظهر مال يف بيت املال، مث إليه 

 .وغري ذلك
التسـاع بيـت املـال يف ( عهـود اإلسـالم السـابقةأي يف )وإمنا مل ينقـل مثـل هـذا عـن األو لـني 

زماهنم، خبالف زماننا، فإنه لو مل يععل اإلمام ذلك بطلت توكة اإلمام، وصـارت دايران عرضـة 
أي الضـرائب )الستيالء الكعار، وإمنا نظام ذلك كله توكة اإلمام، فالذين يعرون من الـدواهي 

مــن األضــرار مــا يســتحقرون ابإلضــافة إليهــا لــو تنقطــ  عــنهم الشــوكة، حلقهــم ( املعروضــة علــيهم
عن اليسري منها، فإذا عورض هذا الضرر العظيم ابلضرر الالحق هبم أبخذ  أمواهلم كلها، فضال  

 .(1)(البعض من أمواهلم، فال يتمارى يف ترجيح الثاين عن األول
يف  فكــالم كــل مــن الغــزايل والشــاطيب يف جتــويز فــرض الضــرائب أو الوظــائف علــى األغنيــاء

 .(وجوب حتمل الضرر األدىن لدف  ضرر أعلى وأتد): احلال اليت ذكروها، مبين على قاعدة
 :اجلهاد ابملال وما يتطلبه من نفقات هائلة -رابع ا

يف مثــل قولــه . إن  اإلســالم قــد فــرض علــى املســلمني اجلهــاد يف ســبيل هللا أبمــواهلم وأنعســهم
[. 27: التوبــة] اِه  ُدوْا ِِبْم  وااِلُكْم واأن اُفِس  ُكْم ِف سا  ِبيِل هللاواجا  انِف  ُروْا ِخفااف   ا واثِقا  اال  : تعــاىل

 ِْم واأنُفِس  ه بُ  وْا واجااها  ُدوْا ِِبْم  وااِلِا ْ ي اْرَتا ْم ِف سا  ِبيِل إَّنَّا  ا املُْؤِمنُ  ونا الَّ  ِذينا آمانُ  وْا اِبّللَِّ واراُس  وِلِه ُثَّ ملا
، أْولائِ  كا ُه  ُم الصَّ  ادُقونا  ِمنُ  ونا اِبّللَّ واراُس  وِلِه واُْجااِه  ُدونا ِف سا  ِبيِل [. 75:تاحلجــرا] اّللَّ تُ ؤ 

واأنفُق    وْا ِف سا    ِبيِل اّللَّ واالا تُ ْلُق    وْا ِِبيْ    ِديُكْم إىلا [. 77:الصــــف] اّللَّ ِِبْم    وااِلُكْم واأنُفِس    ُكمْ 
ِة واأْحِسُنوْا، إنَّ اّللَّا َُيبُّ املُْحِسِنيا   .[785: البقرة] الت َّْهُلكا

وال تــك أن اجلهــاد ابملــال املــأمور بــه واجــب آخــر غــري فريضــة الزكــاة، ومــن حــق أويل األمــر 
يف املسلمني أن حيددوا نصيب كل فرد قادر مـن عـبء اجلهـاد ابملـال، وهـذا مـا نقلـه ابـن تيميـة 

 .كما سيأي  (غياث األمم)عن صاحب 
رد هائلـة مـن املـال، ومـ  ولقد أصبح التسليح ونعقات اجليـوش يف عصـران ممـا حيتـاج إىل مـوا

هذا مل تعد القوة مقصورة على السـالح واجليـوش؛ إذ ال بـد مـن القـوة والتعـوق يف تـى  جوانـب 
                                                 

 .بتصرف ،(4/702)االعتصام ( 1)
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احلياة العلمية والصناعية واالقتصادية، وكل هذا يعتقر إىل أمداد غزيـرة مـن املـال، وال سـبيل إىل 
قــو  ي العــرد أمتــه، وحيمــي دولتــه، ذلــك إال بعــرض الضــرائب ابعتبارهــا نوع ــا مــن اجلهــاد ابملــال، لي

 .فيقو  ي بذلك نعسه، وحيمي دينه ودمه وماله وع رضه
 :الُغْرم ابلغُْنم -خامس ا

إن  األموال اليت جُتىب من الضرائب تُنعق يف املرافق العامة اليت يعود نععها على أفـراد اجملتمـ   
صـالت والـري والصـرف، وغريهـا كافة، كالـدفاع واألمـن والقضـاء والتعلـيم والصـحة والنقـل واملوا

 .من املصاحل اليت يستعيد منها جمموع املسلمني، من قريب أو من بعيد
وإذا كان العرد يسـتعيد مـن وجـود الدولـة وسـيطرهتا، ويتمتـ  ابملرافـق العامـة يف ظـل إتـرافها 

 .ليتهاوتنظيمها ومحايتها لألمن الداخلي واخلارجي، فعليه أن ميدها ابملال الالزم لتقوم مبسئو 
يف الدولــة، فعــي مقابــل  وكمــا يســتعيد العــرد ويغــنم مــن اجملتمــ  وأوجــه نشــاطه املختلعــة ممــثال  

هــذا جيــب أن يغــرم ويــدف  مــا خيصــه مــن ضــرائب والتزامــات، تطبيق ــا للمبــدأ الــذي قــرره العقهــاء 
 .(الُغرم ابلغُنم)وهو 
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 املبحث الثاين
 الشروط الِت ْجب رعايتها ِف الضرائب

بة الــيت يعــرتف هلــا اإلســالم ابلشــرعية، ويرضــى نظامــه عنهــا هــي الــيت تتــوافر هلــا ولكــن الضــري
 :الشروط اآلتية

 :احلاجة احلقيقية إىل املال وال مورد آخر -الشرط األول
حبيــث ال تكــون هنــاك . أن تكــون هنــاك حاجــة حقيقيــة ابلدولــة إىل املــال: إن  أول الشــروط

أهــــدافها، وتقــــيم مصــــاحلها دون إرهــــاق النــــاس مــــوارد أخــــرى تســــتطي  احلكومــــة هبــــا أن حتقــــق 
 .ابلتكاليف

وذلــك أن األصــل يف املــال احلرمــة، ويف الــذمم الــرباءة مــن التكــاليف ماليــة وغــري ماليــة، فــال 
جيـــوز انتهـــاك حرمـــة امل لكيـــة اخلاصـــة، وأخـــذ املـــال مـــن مالكـــه وتكليـــف األمـــة أعبـــاء ماليـــة، إال 

د احلاجـــة، أو ُوجـــد ت، وكـــان عنـــد احلكومـــة مـــن لضــرورة قاضـــية أو حاجـــة داعيـــة، فـــإذا مل توجـــ
األمــــوال أو املــــوارد مــــا يغطــــي نعقاهتــــا، ويغنيهــــا عــــن إلــــزام النــــاس ابلضــــرائب، فــــال جيــــوز فــــرض 

 .الضرائب حينئذ
. وقــد تشــدد علمــاء املســلمني وأصــحاب العتــوى مــنهم يف رعايــة هــذا الشــرط إىل أبعــد حــد

حـى جيـوز فـرض ضـرائب، ومـا صـنعوا ذلـك إال  واترتط بعضهم أن خيلو بيت املـال خلـو ا اتم ـا،
خشـــية إســـراف احلكـــام يف طلـــب األمـــوال حلاجـــة ولغـــري حاجـــة، وإرهـــاق الرعيـــة مبـــا ال حتتملـــه 

 .طاقتهم من الوظائف املالية واملكوس اجلائرة
واحلـــق أن التـــاريخ اإلســـالمي يـــروي لنـــا مـــن ذلـــك مواقـــف رائعـــة لعلمائنـــا وقعـــوا فيهـــا مـــ  

 .ترف السالطني، وأتباع السالطنيمصلحة الشعوب، وضد 
التجهـــز لقتـــال التتـــار، اســـتجابة لطلـــب امللـــك الناصـــر  (قطـــز)فحينمـــا أراد ســـلطان مصـــر 

صــاحب حلــب والشــام يومئــذ، مجــ  القضــاة والعقهــاء واألعيــان ملشــاورهتم فيمــا يعتمــد عليــه يف 
السـلطنة بقلعـة أمر التتـار، وأن يؤخـذ مـن النـاس مـا ُيسـتعان بـه علـى جهـادهم فحضـروا يف دار 

اجلبل، وحضر الشيخ عز الدين بن عبد السالم، والقاضي بدر الـدين السـنجاري قاضـي قضـاة 
الداير املصرية، وغريمها من العلماء، وتناقشوا يف األمر، فكان االعتماد على ما يقولـه ابـن عبـد 
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لـى العـامل أنـه إذا طـرق العـدو بـالد اإلسـالم وجـب ع): السالم، وخالصة ما قاله للسلطان قطـز
قتاهلم، وجاز لكم أن أتخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم بشرط أال يبقى يف بيـت 

املذهبـة واآلالت النعيسـة، ويقتصـر كـل اجلنـد علـى ( 1)املال تيء، وتبيعوا ما لكـم مـن احلـوائص
دي اجلنـد مركوبه وسالحه، ويتسـاووا هـم والعامـة، أمـا أخـذ األمـوال مـن العامـة، مـ  بقـااي يف أيـ

 .(2)وانعض اجمللس على ذلك. (من األموال واآلالت العاخرة فال
 .وتكرر هذا املوقف الشجاع لإلمام النووي م  الظاهر بيربس

فحينما خرج الظاهر إىل قتال التتار ابلشام، ومل يكن يف بيت املال ما يقوم بتجهيز اجليش 
فــرض ضــرائب علــى الشــعب، إلعانــة  واإلنعــاق علــى املقــاتلني، اســتعى علمــاء الشــام يف جــواز

فأفتـــاه العلمـــاء جبـــواز ذلـــك . الســـلطان واجلـــيش علـــى قتـــال األعـــداء، وتغطيـــة النعقـــات املطلوبـــة
: للحاجة واملصلحة، وكتبـوا لـه بـذلك، وكـان اإلمـام النـووي غائب ـا، فلمـا سـأل السـلطان العلمـاء

: طلبــه فحضــر، فقــال لــهف.. نعــم، بقــي الشــيخ حميــي الــدين النــووي: هــل بقــي مــن أحــد؟ قــالوا
مـــــا ســـــبب : فـــــامتن  الشـــــيخ وأىب، وســـــأله الســـــلطان. مـــــ  العقهـــــاء( توقيعـــــك)اكتـــــب خطـــــك 

ولـيس لـك مـال، مث مـن   (بندقـدار)أان أعرف أنك كنت يف الرق لألمري : امتناعك؟ قال الشيخ
ـــا، ومسعــت أن عنـــدك ألــف مملــوك لكـــل مملــوك حياصـــته مــن الـــذهب،  اَّلل  عليــك وجعلــك ملك 

مائتـــا جاريـــة لكـــل جاريـــة ُحـــق مـــن احللـــي، فـــإن أنعقـــت ذلـــك كلـــه، وبقيـــت مماليكـــك وعنـــدك 
مــن احلــوائص، وبقيــت اجلــواري بثيــاهبن دون احللــي، أفتيتــك أبخــذ املــال  والصــوف بــدال   ابلبتــون

 .من الرعية
الســـم  والطاعـــة، : أخــرج مـــن بلـــدي دمشـــق، فقـــال: فغضــب الظـــاهر مـــن كالمـــه وقـــال لـــه

 .(نوي)وخرج إىل 

                                                 

 .وهي كساء موت ي ابلذهب خيلعه السلطان على أمرائه وأعوانه يف مناسبات خاصة: مج  حياصة 1))
وطبقات الشافعية البن ، (271 -7/272)، والسلوك ملعرفة دول امللوك (11 -1/14)النجوم الزاهرة : انظر( 2)

 .السبكي يف ترمجة الشيخ عز الدين
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إن  هذا من كبار علمائنا وصلحائنا، وممن يُقتـَدى هبـم، فأعـده إىل : لعقهاء للسلطانفقال ا
ال أدخلهــا والظـــاهر هبــا، ومـــات : دمشــق، فــأذن الظـــاهر برجوعــه، ولكـــن الشــيخ رفــض، وقـــال

 .(1)الظاهر بعد تهر
: ومما كتبه إىل السلطان الظاهر بيربس يف رسالة ينصـحه فيهـا ويوضـح لـه حكـم الشـرع قـال

 حيل أن يؤخذ من الرعية تيء ما دام يف بيت املال تيء من نقد أو متاع أو ضياع تُبـاع، وال)
متعقــون علــى  -أعــز  هللا أنصــاره  -أو غــري ذلــك، وهــؤالء علمــاء املســلمني يف بــالد الســلطان 

 .(2)(هذا، وبيت املال حبمد هللا معمور زاده هللا عمارة وسعة وخري ا وبركة
 :أعباء الضرائب ابلعدلتوزيع  -الشرط الثاين

وإذا حتققــــت احلاجــــة إىل املــــال، ومل يوجــــد مــــورد لســــد هــــذه احلاجــــة إال الضــــرائب مل يكــــن 
فرضها جائز ا فحسـب بـل واجب ـا، بشـرط أن تـوزع أعبـاء الضـريبة علـى النـاس ابلعـدل، حبيـث ال 

طائعـــة يُرهـــق فريـــق مـــن الرعيـــة حلســـاب فريـــق آخـــر، وال حُتـــاىَب طائعـــة وُيضـــاَعف الواجـــب علـــى 
 .أخرى، بغري مسوغ يقتضي ذلك

فــإن املســاواة بــني املتعــاوتني ظلــم، فلــيس بــالزم أن تكــون نســبة  (املســاواة)ال نعــين ابلعــدل 
املأخوذ واحدة من اجلميـ ، بـل جيـوز العتبـارات اقتصـادية واجتماعيـة أن صختلـف النسـبة فيؤخـذ 

 .من هذا أكثر من ذاك
مـن : كـان عمـر أيخـذ مـن النـبط: )بـن عمـر قـاليدل لذلك ما رواه أبو عبيـد بسـنده عـن ا

 . (3)(الزيت واحلنطة نصف الُعشر، لكي يكثر احلمل إىل املدينة، وأيخذ من القطنية الُعشر
قـــوم مـــن جتـــار أهـــل احلـــرب املســـتأمنني كـــانوا جيلبـــون خمتلـــف الســـل  واألطعمـــة إىل : والنـــبط

أن يؤخــذ مــن جتــار أهــل  -الــك كمــا رواه عنــه أنــس بــن م  -واملبــدأ الــذي وضــعه عمــر . املدينــة
  .(4)احلرب الُعشر، ومن جتار أهل الذمة نصف الُعشر، ومن جتار املسلمني رب  الُعشر

                                                 

 .الطبعة اخلامسة ،441-444ـلألستاذ دمحم الغزايل ص (يهاإلسالم املعرتي عل)عن كتاب ( 1)
 .7815سنة  -مطبعة مجعية النشر والتأليف ابألزهر  -من ترمجة اإلمام النووي للحافظ السخاوي ( 2)
 .227رواه أبو عبيد يف األموال صـ 3))
 .املرج  السابق( 4)
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احملصــلون املوكلــون  -وهــذا عنــد االنتقــال ابلســل  مــن بلــد إىل آخــر، فهنــاك يقعــه العاتــرون 
ضـرائب اجلمركيـة وأيخذون منه الضـريبة ويعطونـه بـراءة بـذلك إىل سـنة، فهـو يشـبه ال -ابجلباية 

ــا ملبــدأ  فقــد كــانوا  (املعاملــة ابملثــل)يف العصــر احلــديث، وإمنــا أخــذ الُعشــر مــن املســتأمنني تطبيق 
 .(1)أيخذون الُعشر من جتار املسلمني كما كتب بذلك أبو موسى إىل عمر

 .(2)وأخذ نصف الُعشر من أهل الذمة؛ ألنه صاحلهم على ذلك ورضوا به
ال عند االنتقال من بلد إىل بلد، خبالف املسلم الذي جيب عليه وعلى أنه ال يؤخذ منهم إ

تزكيــة جتارتــه ولــو يف بلــده، كمــا ال يطلــب مــن الــذمي تــيء عــن زروعــه ومثــاره ومواتــيه وســائر 
األمــوال الــيت جتــب فيهــا الزكــاة ابلنســبة للمســلم، وهــذا فيمــا عــدا نصــارى بــين تغلــب الــذين هلــم 

 .(3)وض  خاص صاحلوا عمر عليه
 .جتار املسلمني فيؤخذ منهم رب  الُعشر؛ ألنه زكاة ثروهتم التجارية وأما

: أن القاعدة يف هؤالء النـبط أن يؤخـذ مـنهم الُعشـر، كمـا قـال السـائب بـن يزيـد: واملقصود
 .(4)فكنا أنخذ من النبط الُعشر: على سوق املدينة يف زمن عمر، قال كنت عامال  

العتبـار  (%5)إىل  (%70)وينـزل هبـا مـن  ولكن عمر رأى أن ينقص مـن سـعر الضـريبة،
وهـي عاصـمة اإلسـالم  -اقتصادي هام، وهو تشجي  استرياد األقوات الـيت تعتقـر إليهـا املدينـة 

أكثــر مــن غريهــا مــن الســل  األخــرى، وكانــت املدينــة يف عهــده يف حاجــة إىل الزيــت  -حينــذاك 
وهـذا مـا تسـري عليـه الـدول احلديثـة (. احلمـص واللوبيـا وحنوهـا)ال إىل الق ْطنيـة ( القمح)واحلنطة 

يف سياســـتها اجلمركيـــة، فرتفـــ  معـــدل الضـــريبة اجلمركيـــة أو صخعضـــه، تبع ـــا ألهـــدافها يف تشـــجي  
واردات معينة، أو محايـة املصـنوعات الوطنيـة، أو التقليـل مـن اسـترياد الكماليـات إىل غـري ذلـك 

 .من األغراض

                                                 

 .714ـاخلراج ليحىي بن آدم ص 1))
 .220ـل صاألموارواه أبو عبيد يف ( 2)
 .راج  ذلك يف املبحث األول من الباب الثاين ال جتب الزكاة على غري مسلم( 3)
 .220ـاألموال صرواه أبو عبيد يف  4))
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مـن الزيـت واحلنطـة نصـف : مـر أيخـذ مـن النـبطكان ع: )وقد مر بنا آنع ا ما قاله ابن عمر
 . (1)(الُعشر، لكي يكثر احلمل إىل املدينة، وأيخذ من القْطنية الُعشر

ـــــا لالعتبـــــارات  ا يف رفـــــ  وخعـــــض نســـــبة الضـــــريبة، وفق  وصـــــني  العـــــاروق هـــــذا يعطينـــــا ســـــند 
 .املصلحية اليت يراها أولو األمر يف األمة

أال تنحصـر ثـروة األمـة : م يف االجتمـاع واالقتصـادوقد بي نا مـن قبـل أن مـن أهـداف اإلسـال
عــن األجانــب عنهــا، وهلــذا يعمــل اإلســالم علــى توزيــ   يف أيــدي فئــة قليلــة مــن أبنائهــا، فضــال  

الثروة على أكرب عدد مستطاع، وإزالـة العـوارق الكبـرية، وتقريـب املسـتوايت بعضـها مـن بعـض، 
 ْي ال ياُك     ونا ُدولا     ة  ب ا     ْيا األْغِنيا     اٍء ِم     نُكمْ كا     : وهلـــــذا عل ـــــل هللا توزيـــــ  العـــــيء بقولـــــه تعـــــاىل

 [.1 :احلشر]
أال يكون املال ُدوَلة : فإذا مل توجد وسيلة غري الضرائب التصاعدية، تؤدي إىل هذه النتيجة

بــني األغنيــاء وحــدهم، وأن ينــزل الغــين درجــة، ويرتعــ  العقــري درجــة، ويقــرتب كــال العــريقني مــن 
 .اإلسالم ويؤيدهاآلخر، فهذا أمر يباركه 

هـــذا مـــ  وجـــوب مراعـــاة اجلانـــب الشخصـــي مـــن إععـــاء نعقـــات املعيشـــة واألعبـــاء العائليـــة 
 .والديون، وغري ذلك مما ذكرانه من قبل

 :أن تُنفق ِف مصاحل األمة ال ِف املعاصي والشهوات -الشرط الثالث
مل يـتم صـرفها يف وال يكعي أن تؤخذ الضريبة ابحلق، وتوزع أعباؤها على الناس ابلعدل، مـا 

املصــــــاحل العامــــــة لألمــــــة، ال يف تــــــهوات احلكــــــام وأغراضــــــهم الشخصــــــية، ويف تــــــرف أســــــرهم 
 .وخاصتهم، ويف رغبات أتباعهم والسائرين يف ركاهبم

منع ـا لألهـواء السياسـية أن تلعـب . ومن هنا اهتم القرآن الكرمي ابلنص على مصارف الزكـاة
 .هبا، وتُنعق أمواهلا يف غري مستحقها

                                                 

 .املرج  السابق 1))
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يف صـــرف األمـــوال  -ومعهـــم أجـــالء الصـــحابة  -مـــن هنـــا أيض ـــا تـــدد اخللعـــاء الراتـــدون و 
العامة يف مصارفها الشرعية، وهذا هو فرق مـا بـني اخلالفـة الراتـدة، وامللـك العضـوض، مـا بـني 

 .حكم يستند إىل رسالة مساوية، وحكم يقوم على الدنيا وحدها
أملــٌك أان أم خليعــة؟ فقــال لــه : لــه روى ابــن ســعد يف الطبقــات عــن ســلمان أن عمــر قــال

إن أنـت جبيــت مـن أرض املســلمني درمهـ ا، أو أقــل أو أكثـر، مث وضــعته يف غـري حقــه، : سـلمان
 . (1)فاستعرب عمر أي بكى هنع هللا يضر! فأنت ملك غري خليعة

أخليعـة أان : وهللا مـا أدري: قـال عمـر بـن اخلطـاب: وروى عن سعيان بـن أيب العوجـاء قـال
ـا فهـذا أمـر عظـيم أم ملك؟ : قـال. اي أمـري املـؤمنني، إن بينهمـا فرقـ ا: قـال قائـل! فـإن كنـت ملك 

وامللـك . وال يضعه إال يف حق، فأنت حبمـد هللا كـذلك حق ا، اخلليعة ال أيخذ إال: ما هو؟ قال
 . (2)فسكت عمر: يعسف، فيأخذ من هذا، ويعطي هذا

وأخرجه، فُكل  م فيـه ( دفعه)ة، فسأله، فزبره كان بينه وبني عمر قراب  أن رجال  : وروى الطربي
مـــال )إنـــه ســـألين مـــن مـــال هللا : اي أمـــري املـــؤمنني؛ فـــالن ســـألك فزبرتـــه وأخرجتـــه، فقـــال: فقيـــل

 ! ؟(3)فما معذري عند هللا إن لقيته ملك ا خائن ا( اجلماعة والدولة
 :موافقة أهل الشورى والرأي ِف األمة -الشرط الرابع

عـــن نو ابـــه ووالتـــه يف األقـــاليم  فضـــال   -رئـــيس الدولـــة األعلـــى  -د اإلمـــام وال جيـــوز أن ينعـــر 
بعــرض هــذه الضــرائب، وحتديــد مقاديرهــا، وأخــذها مــن النــاس، بــل ال بــد أن يــتم ذلــك مبوافقــة 

إن األصـــل يف أمـــوال األفـــراد احلرمـــة، : وقـــد قلنـــا. رجـــال الشـــورى وأهـــل احلـــل والعقـــد يف األمـــة
مـن التكـاليف، فـإذا كانـت احلاجـة واملصـلحة توجـب أخـذ املـال مـن واألصل أيض ـا بـراءة الـذمم 

حائزيه، وتكليف الناس أعبـاء ماليـة، فهـذا أمـر خطـري ال يصـح البـت فيـه إال بـرأي أوىل الـرأي، 
وموافقـــة أهـــل احلـــل والعقـــد، فهـــم الـــذين يســـتطيعون مراعـــاة الشـــروط الســـالعة، فيتبينـــون وجـــوه 

ملــوارد األخــرى أو عجزهــا، ويضــعون مــن التنظــيم مــا يكعــل احلاجــة إىل املــال، ويعرفــون كعايــة ا

                                                 

 .طب  بريوت ،(101 -1/102)طبقات ابن سعد ( 1)
 .املرج  السابق( 2)
 .مصر ،املطبعة احلسينية ،(5/78)اتريخ الطربي ( 3)
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توزي  أعباء الضريبة على الرعيـة ابلعـدل، مسـتعينني ابخلـرباء وأهـل االختصـاص، مث يراقبـون بعـد 
 .ذلك صرف احلصيلة اليت جُتىب فيما مُجعت ألجله من املصاحل واملرافق واإلنتاج واخلدمات

 :وجوب الشورى من الكتاب والُسنَّة
 :نقول ذلك من عند أنعسنا، فهذا ما يدل عليه الكتاب والُسن ة وال

فقد جعل الشورى عنصر ا أساسي ا من العناصر اليت تكون اجملتم  املؤمن، قال : أما الكتاب
ناهْم واِِمَّا رازاقْ نا : تعاىل ابُوْا ِلراِبِ ِْم واأقااُموْا الصَّالةا واأْمراُهْم ُشوراى ب اي ْ  اُهْم يُنِفُق ونا والَّذِينا اْستاجا

، فجعــل الشــورى قرينــة لالســتجابة هلل، وإقامــة الصــالة، واإلنعــاق ممــا رزق هللا، [19: الشــورى]
وذلك يف العهد املكي، وهو عهد تقرير املبادئ واألصول، والطـاب  العـام ألسـلوبه هـو الوصـف 

ا وثناء ، أو ذم ا وتقريع ا  .مدح 
 اِورُهْم ِف األْم  ِر، فا  إذاا عازاْم  تا ف اتاوكَّ  ْل عالا  ى اّللَّ واشا  : ويف العهــد املــدين نــزل قولــه تعــاىل

وملــا كــان العهــد املــدين عهــد تشــري  وتنظــيم للمجتمــ  اإلســالمي، فقــد [. 758: آل عمــران]
 .اصخذت اآلية أسلوب األمر، وكان الطاب  العام هو األمر والنهي

استشــــار النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص فيهــــا  الــــيت (ُأحــــد)وممــــا جيــــدر ابألمــــر أن هــــذه اآليــــة نزلــــت بعــــد غــــزوة 
أيقعــد ابملدينــة أم خيــرج إىل العــدو؟ فأتــار عليــه مجهــورهم ابخلــروج إلــيهم، فخــرج ومل : أصــحابه

ومـ  هـذه النتيجـة . يكن ذلك من رأيـه، وكانـت العاقبـة قتـل سـبعني مـن الصـحابة يف سـبيل هللا
ُدْم على مشاورهتم، وال مينعنك ما حدث  أي واشااِورُهمْ : نزلت اآلية تؤكد الشورى وأتمر هبا
 .من املشاورة، فما ندم من استشار

فكان ملسو هيلع هللا ىلص يشاور أصحابه يف األمور اهلامـة الـيت مل يـوح إليـه فيهـا أبمـر مـن هللا؛ : وأما الُسن ة
ة يف الــذهاب إىل العــري، ومل يكتــف بــرأي املهــاجرين حــى اطمــأن إىل موافقــ (بــدر)تــاورهم يــوم 

األنصــار، وتــاورهم أيض ــا أيــن يكــون املنــزل فنــزل علــى رأي احلبــاب بــن املنــذر، وتــاورهم يــوم 
يف مصاحلة األحزاب بثلث مثار املدينة عامئذ، فـأىب  (اخلندق)كما ذكران، وتاورهم يوم   (أحد)

 (احلديبيـة)فرتك ذلـك، وتـاورهم يـوم  -سعد بن معاذ وسعد بن عبادة  -ذلك عليه السعدان 
ــــه الصــــد  يقيف أن  إان  مل جنــــيء لقتــــال أحــــد، وإمنــــا جئنــــا : مييــــل علــــى ذراري املشــــركني، فقــــال ل
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أتـريوا علـي  معشـر املسـلمني يف قـوم ": معتمرين، فأجابه إىل ما قال، وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف قصة اإلفك
واستشار علي ا وأسامة يف فراق عائشة اهنع هللا يضر ".أهلي ورموهم (1)أبنوا 

(2).  
فكـان ملسو هيلع هللا ىلص يشـاورهم يف احلـروب وحنوهـا، ): قال ابن كثري بعد أن ذكر هذه املشاورات كلها

هـــل كـــان ذلـــك واجب ـــا عليـــه أو مـــن ابب النـــدب تطييب ـــا لقلـــوهبم؟ علـــى : وقـــد اختلـــف العقهـــاء
الف ولــئن جــاز اخلــالف يف تــأن الرســول املعصــوم املؤي ــد ابلــوحي، ال جيــوز اخلــ. هـــا (3)(قــولني

فــيمن بعــده مــن األئمــة واألمــراء وأصــحاب الســلطان، واآليــة صــرحية يف األمــر، واألمــر يف أصــله 
وحـــرص الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص علـــى تنعيـــذ املشـــاورة يف األمـــور اهلامـــة يـــرجح الوجـــوب، . يعيـــد الوجـــوب

يهـــا مـــن وجتـــارب األمـــة اإلســـالمية يف اترخيهـــا الطويـــل مـــ  املســـتبدين، ومـــا جـــره االســـتبداد عل
 .حتتم علينا هذا العهم يف اآلية الكرمية -ويالت 

 هل الشورى ُمعِلمة أم ملزمة؟
 هل هذه الشورى ملزمة لويل األمر؟: بقي هنا سؤال

 .نعم وال تك: واجلواب
أن  الرســــول ملسو هيلع هللا ىلص كــــان بعــــد املشــــاورة ينــــزل عــــن رأيــــه إىل رأي مجهــــور : والــــدليل علــــى ذلــــك

 .ه يف أكثر من موقفأصحابه كما ذكران
ســئل رســول هللا : أن ابــن مردويــه، روى عــن علــي  بــن أيب طالــب هنع هللا يضر قــال: وذكــر ابــن كثــري

: فقـال[. 758: آل عمـران] فا إذاا عازاْم تا ف اتاوكَّ ْل عالا ى هللاِ : ملسو هيلع هللا ىلص عن العـزم يف اآليـة الكرميـة
 .(4)(مشاورة أهل الرأي مث اتباعهم)

 (متثيليـــــة)تكـــــن الشـــــورى ملزمـــــة لعقـــــدت قيمتهـــــا وأثرهـــــا، وجعـــــل منهـــــا املســـــتبدون  ولـــــو مل
يضــحكون هبــا علــى الشــعوب، فيشــاورون مث يععلــون مــا يشــاءون، أو يشــاورون وخيــالعون كمــا 

 .(1)زعموا يف تأن النساء
                                                 

 .إذا رميته خبلة سوء فهو مأبون: التهمة، وأبنت الرجل: موها، واألبنأي اهت 1))
 .، عن عائشة(4110)، ومسلم يف التوبة (2151)رواه البخاري يف التعسري : متعق عليه (2)
 .م 7888 -هـ 7240الثانية : الطبعة، دار طيبة للنشر والتوزي ( 4/728)تعسري ابن كثري ( 3)
 (.4/750)تعسري ابن كثري  4))
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علــى أن  مــن حــق أهــل احلــل والعقــد يف األمــة أن يشــرتطوا علــى ويل األمــر أن يستشــريهم  
 كل أمر هام، مثل فرض الضرائب، وأن يلتزم رأي األغلبية، فهو إذا قَب َل احلكم ومتت وجواب  يف

 ،(2)"املسلمون على تـروطهم": له البيعة على هذا الشرط، مل جيز له أن ينقضها، فعي احلديث
 .معلمة أم ملزمة مستحبة، أم واجبة الشورى: قلنا سواء وهذا. حتم واجب ابلعهد والوفاء

الكرميــة مل تــذكر األمــور الــيت تكــون فيهــا الشــورى، غــري أهنــا ذكــرت كلمــة جامعــة  هـذا واآليــة
وهو يشمل كل أمـر عـام يتعلـق بعمـوم النـاس، ويـؤثر يف مصـاحلهم وأحـواهلم،   (األمر)هي كلمة 

 .كأمر احلروب واملعاهدات بني الدول وما تابه ذلك
أثــر ا يف حيــاة الشــعوب،  وال ريــب أن فــرض الضــرائب علــى األمــة مــن أهــم األمــور، وأبعــدها

وهلذا تنص الدول الدميقراطية املعاصرة على أال تعرض ضريبة علـى الشـعب إال موافقـة ممثليـه يف 
 .اجملالس النيابية

                                                 

على بطالنه  بزعم أهنا حديث نبوي، ويكعينا دليال   ،(تاوروهن وخالعوهن)جيري على ألسنة بعض الناس كلمة  1))
ا فإن أرااداا ِفصااال  }: قوله تعاىل يف تأن الوالدين م  الرضي  ُهما ُهماا واتاشااوٍر فاال ُجنااحا عالاي ْ  {عان ت ارااٍض ِمن ْ

ابن كثري  .ال جيوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غري مشاورة اآلخر: قال الثوري وغريه. [411:البقرة]
(7/92.) 

، "المسلمون على شروطهم: "حسن صحيح، بلفظ: وقال( 1392)رواه الترمذي في األحكام ( 2)
في هذا : بعد أن ذكر تصحيح الترمذي( 1988)وقال ابن الملقن في خالص البدر المنير 

/ 4)جمعوا على ضعفه، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أ( ابن عبد هللا)نظر؛ فكثير 
و كثير بن عبد هللا، ضعيف عند األكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن (: 491

 ...وأنكروا عليه : بعد أن ذكر كالم الترمذي( 878)خزيمة يقوون أمره، وقال في بلوغ المرام 
 .صحيح لغيره(: 1333)في اإلرواء  وقال األلباني. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه
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 املبحث الثالث
 شبهات املانعي لفرض الضرائب

رمبــا يظــن بعــض النــاس أن الزكــاة تغــين عــن غريهــا، وأنــه ال جيــوز فــرض ضــريبة بعــدها، وقــد 
 :هذا، ويؤيدونه ببعض الشبهات اليت جنملها فيما يلييثبتون 

 :أن ال حق ِف املال سوى الزكاة -الشبهة األوىل 
إن املشـــهور عـــن العقهـــاء أن ال حـــق يف املـــال ســـوى الزكـــاة، ومـــا دامـــت الزكـــاة هـــي احلـــق 

 .الوحيد يف املال، فال جيوز أن تُعرض فيه حقوق أخرى ابسم الضرائب أو غريها
 :احرتام امِلْلكية الشخصية -ة الشبهة الثاني

إن اإلسالم قد احرتم امللكية الشخصية، وجعل كل إنسان أحق مباله، وحـر م األمـوال، كمـا 
 .(1)"من قُت ل دون ماله فهو تهيد": حر م الدماء واألعراض، حى جاء يف احلديث

 .وال حيل أخذ مال امرئ إال بطيب نعس منه 
ليسـت إال مصـادرة جلـزء مـن املـال  -يف تربيرها وتعسـريها مهما يقل القائلون  -والضرائب 

ا  .يؤخذ من أراببه قسر ا وكره 
 :األحاديث الواردة بذم املكس ومنع العشور -الشبهة الثالثة 

إن  األحاديـث النبويــة جــاءت بــذم املكــوس والقــائمني عليهــا، وإيعــادهم ابلنــار واحلرمــان مــن 
 .اجلنة

علـى رويعــ   -وكـان أمــري ا علـى مصــر  -عـرض مســلمة بـن خملــد : )الفعـن أيب اخلـري هنع هللا يضر قــ
إن صـاحب املكـس : إين مسعـُت رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: أن يوليـه العشـور، فقـال ،بن اثبـت هنع هللا يضر

 .(2)(يف النار

                                                 

 .، عن عبد هللا بن عمرو(727)، ومسلم يف اإلميان (4210)رواه البخاري يف املظامل : متعق عليه (1)
 م اجملوقال اهليثمي يف  ،(5/48)حديث حسن لغريه، والطرباين : وقال خمرجوه، (71007)أمحد رواه  (2)

 ةصحيحيف الوفيه ابن هليعة وفيه كالم، وصححه األلباين  ،نحوهوالطرباين يف الكبري ب رواه أمحد :(2212)
 .، عن رويع  بن اثبت(1205)
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 .(1)"كسال يدخل اجلنة صاحب م": وعن عقبة بن عامر أنه مس  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول
وهــذا احلــديث والــذي قبلــه، وإن كــان فيهمــا كــالم، يؤيــدمها احلــديث الــذي رواه مســلم يف 
صحيحه يف قصة املرأة الغامدية، اليت محلت من الزان وأقام النـيب ملسو هيلع هللا ىلص عليهـا احلـد ابعرتافهـا بعـد 

مكـس لُغع ـَر  لقد اتبت توبة لو اتهبا صـاحب": أن وضعت وفطمت وليدها، ويف هذا احلديث
 .(2)"له

دل هــذا احلــديث علــى أن ذنــب صــاحب املكــس أتــد مــن ذنــب امــرأة زنــت وهــي متزوجــة 
 .ومحلت من الزان، وهذا من أتد الوعيد

ـــارين)كمـــا يعضـــد هـــذه األحاديـــث مـــا ورد يف ذم  مـــن أحاديـــث، إذا مل تبلـــغ درجـــة  (العش 
 .الصحة أو احُلسن، فإن بعضها يقوى ببعض

عن النيب صـلى هللا  ،عن عثمان بن أيب العاص ،طرباين يف الكبري بسندهمن ذلك ما رواه ال
 . (3)"إال لبغي بعرجها أو عشار ،فيغعر ملن يستغعر ،إن هللا يدنو من خلقه": عليه وسلم

 .(4)(العش ار وهو املاكس، أيخذها اليت الضريبةاملكس ): قال ابن األثري يف النهاية
ــا ابســم يريــد بصــاحب املكــ): وقــال البغــوي س الــذي أيخــذ مــن التجــار إذا مــروا عليــه مكس 

ــا أيخــذون فــإهنم اآلن أمــا: املنــذري قــال. (5)الُعشــر ــا الُعشــر، ابســم مكس   هلــا لــيس أَخــر ومكوس 
ــا أيخذونــه تــيء بــل اســم، ــتهم انر ا، بطــوهنم يف وأيكلونــه وســحت ا، حرام   عنــد داحضــة فيــه ُحج 
 .(6)(تديد عذاب وهلم غضب وعليهم رهبم

                                                 

وابن اجلارود يف املنتقي ، (4811)حسن لغريه ، وأبو داود يف اخلراج : وقال خمرجوه، (71482)أمحد رواه  (1)
 .على ترط مسلم وصححه، (7/202)احلاكم و ، (118)

 .عن بريدةكالمها يف احلدود، ،  (2224)اود ، وأبو د(7285)رواه مسلم  (2)
 .(297)وضععه األلباين يف ضعيف الرتغيب ، (8/58)رواه الطرباين ( 3)
 .طبعة املطبعة اخلريية ،(2/770)النهاية يف غريب احلديث  4))
 (.7/521)الرتغيب والرتهيب ( 5)
 (.7/521)املرج  السابق ( 6)
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ــار، وهــو الــذي أيخــذ الضــريبة مــن النــاس: ل املنــاوي يف صــاحب املكــسوقــا . املــراد بــه العش 
مث  ،(1)وعــده الــذهيب مــن الكبــائر. وفيــه أن املكــس مــن أعظــم املوبقــات: ونقــل عــن الطيــيب قولــه

فإن عسف الناس وجدد عليهم ضـرائب . فيه تبه من قاط  الطريق، وهو تر من اللص): قال
وجـــايب املكـــس وكاتبـــه، وآخـــذه مـــن . أنصـــف يف مكســـه ورفـــق برعيتـــهفهـــو أظلـــم وأغشـــم ممـــن 

 .هـا (2)(جندي وتيخ وصاحب زاوية تركاء يف الوزر أَكالون للسحت
مثـل مـا . ويلحق ابألحاديث اليت ذكرانهـا مـا جـاء أيض ـا يف رفـ  العشـور عـن أهـل اإلسـالم

اي معشـر العـرب، امحـدوا هللا الـذي رفـ  ": مسعـت رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: رواه سعيد بن زيد قال
 . (3)"عنكم العشور

إمنــا العشــور علــى اليهــود والنصــارى، ولــيس علــى املســلمني ": عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ومــا رواه رجــل
 .(4)"وليس على أهل اإلسالم عشور": ويف بعض طرقه ،"عشور

العشــــور علــــى اليهــــود "ب جتــــ" إمنــــا)": (التيســــري)قــــال املنــــاوي يف تــــرح هــــذا احلــــديث يف 
فــإذا صــوحلوا علــى الُعشــر وقــت العقــد، أو علــى أن يــدخلوا بــالدان للتجــارة ويــؤدوا  ،"والنصــارى

غـري عشـور الزكـاة، وهـذا أصـل يف حتـرمي " ولـيس علـى املسـلمني عشـور. "الُعشر أو حنـوه، لـزمهم
 .اهـ (5)(أخذ املكس من املسلم

ـــــرض ضـــــرائب ـــــزون ف ـــــذين ال جيي جبـــــوار الزكـــــاة، بعـــــد أن بســـــطناها  هـــــذه هـــــي تـــــبهات ال
 :ووضحناها، وسنرد عليها فيما يلي

                                                 

ولكن الذهيب مل حيدد ما هو املكس ابلضبط، . مطبعة البيان، بريوت ،يبللذه (الكبائر)من  778كما يف صعحة ( 1)
املكاس من أكرب أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنعسهم، فإنه أيخذ ما ال يستحق ويعطيه من ال ): بل قال
 .وكذلك عده ابن حجر اهليثمي يف الزواجر. (يستحق

 (.2/228)فيض القدير ( 2)
، وقال (822)وأبو يعلى ( 7452)والبزار  إسناده ضعيف،: ال خمرجوهوق، (7252)أمحد رواه  (3)

 .رواه أمحد وأبو يعلى والبزار وفيه رجل مل يسم وبقية رجاله موثقون: (2228)اهليثمي
وضععه األلباين  ،(1029)أبو داود يف اخلراج و  ،إسناده ضعيف الضطرابه: وقال خمرجوه، (75985)رواه أمحد ( 4)

 .بكر بن وائل، عن خالهن ع ،(519) ديف ضعيف أيب داو 
 (.7/159)التيسري ( 5)
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 :الرد على الشبهة األوىل
أن يف : وبي نا ابألدلـة الناصـعة. أما الشبهة األوىل فقد فرغنا من الرد عليها يف الباب السابق

 .بل حقوق ا سوى الزكاة، وأن هذا أمر جمم  عليه يف الواق حق ا  املال
 :هة الثانيةالرد على الشب

 :امللكية الشخصية ال تنايف تعلق احلقوق ابملال
إن  احرتام اإلسالم للملكية العردية ال ينايف تعلق احلقوق ابملال، فللعقراء والضععاء حق يف 
املال مبقتضى أخوهتم اإلنسانية وأخوهتم الدينيـة، وحبكـم حـاجتهم وعجـزهم عـن الكسـب مبـا ال 

 .الوجوه اليت أثبتناهادخل هلم فيه، إىل غري ذلك من 
وللجماعــة حــق يف مــال العــرد ألنــه مل يكســب مالــه إال هبــا، وهــي الــيت ســامهت مــن قريــب 
ومـــن بعيـــد، وعـــن قصـــد وغـــري قصـــد، يف تكـــوين ثـــروة الغـــِن، وهـــي الـــيت بـــدوهنا ال تـــتم معيشـــته  

 .كإنسان يف املدينة، فاإلنسان مدين بطبعه كما قالوا
ىل يف املــال، فهــو خالقــه وواهبــه وميســر الســبيل إليــه، وقبــل ذلــك كلــه؛ هنــاك حــق هللا تعــا

واملــــال يف احلقيقــــة مالـــــه، والنــــاس أمنـــــاء عليــــه مســـــتخلعون فيــــه، ولـــــيس لألمــــني أو الوكيـــــل أو 
املســتخلف أن يســتأثر مبــا هــو مــؤمتن عليــه، بــل يبذلــه ويبــذل منــه كلمــا طلــب املالــك منــه تــيئ ا 

 .يقل أو يكثر
تــــاجون مل تكعهــــم الزكــــاة، أو كانــــت مصــــلحة اجلماعــــة فــــإذا كــــان يف الدولــــة اإلســــالمية حم

لتحقيقهـــا، أو كــان ديــن هللا ودعوتـــه وتبليــغ رســـالته  وأتمينهــا عســكراي  واقتصـــاداي  تتطلــب مــاال  
فإن الواجب الذي حيتمه اإلسالم أن تُعرض يف أمـوال األغنيـاء مـا . حيتاج إىل مال إلقامة ذلك

والة األمــر يف املســلمني وال يــتم هــذا الواجــب إال  حيقـق هــذه األمــور، ألن حتقيقهــا واجــب علـى
 .ابملال، وال مال بغري فرض الضرائب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
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 :الرد على الشبهة الثالثة، املكس غري الضريبة املشروعة

ومـا صـح منهـا . فأما األحاديث الـواردة يف ذم املكـس، فأكثرهـا مل تثبـت صـحته، كمـا رأينـا
ال يــراد هبــا معــِن واحــد حمــدد  (املكــس)هــو نص ــا يف منــ  مطلــق الضــريبة، ذلــك أن كلمــة فلــيس 

 .لغة أو ترع ا
 .املكس دراهم كانت تؤخذ من ابئ  السل  يف األسواق اجلاهلية: (اللسان)يف 
 .واملكس ما أيخذه الُعش ار: وفيه

مث ذكـر . د فراغـهبعـ( جـايب الصـدقة)املكس درهم كـان أيخـذه املصـدق : وقال ابن األعرايب
 ."ال يدخل صاحب مكس اجلنة": حديث

 .الضريبة اليت أيخذها املاكس، وأصله اجلباية: املكس: وفيه أيض ا
 .(1)إخل...واملكس انتقاص الثمن يف البياعة، ومنه أخذ املكاس. املكس النقص: وفيه

حب املكـــس النقصـــان، فـــإذا أنقـــص العامـــل مـــن حـــق أهـــل الزكـــاة فهـــو صـــا: وقـــال البيهقـــي
  .(2)مكس

وعلى هذا ميكن محل ما جاء يف صاحب املكـس علـى املوظـف العامـل علـى الزكـاة، الـذي 
يظلـم يف عملــه ويعتــدي علــى أرابب األمــوال فيأخــذ مــنهم مـا لــيس مــن حقــه، أو يغــل مــن مــال 

وقــد يــدل . هللا الــذي مجعــه مــا لــيس لــه، ممــا هــو مــن حــق العقــراء واملســاكني وســائر املســتحقني
 .(3)ء عن بعض الرواة من تعسري العاتر ابلذي أيخذ الصدقة على غري حقهالذلك ما جا

 .(يف السعاية على الصدقة)كما أن أاب داود أخرج احلديث يف ابب 
كمــا يؤيــد هــذا مــا ورد مــن أحاديــث حتمــل أغلــظ الوعيــد للعمــال املعتــدين يف الصــدقات، 

وهلــذا طلــب عــدد مــن . الزكــاةمــن مصــارف  (العــاملني عليهــا)وقــد ذكــران طرفـ ـا منهــا يف فصــل 
                                                 

 .(س.ك.م)لسان العرب، مادة : انظر 1))
 (.2/228)فيض القدير : انظر( 2)
 .مالك بن عتاهية، عن (78/107)ضعيف، والطرباين : وقال خمرجوه (79059)رواه أمحد ( 3)
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مــن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يععــيهم  -كسـعد بــن عبـادة، وأيب مســعود، وعبـادة بــن الصـامت   -الصـحابة 
من العمل على الصدقات حني مسعوا ما فيها مـن التشـديد، فخشـوا علـى أنعسـهم أن تلعحهـم 

 .همالنار، فاستجاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل رغباهتم، وأععا
الضـــرائب اجلـــائرة الـــيت  : لعلـــه هـــو األظهـــر، واملـــراد هبـــا (املكـــس)وهنـــاك حممـــل آخـــر لكلمـــة 

فقــد كانــت تُؤخــذ بغــري حــق، وتُنعــق يف غــري حــق، وال . كانــت تســود العــامل يــوم ظهــور اإلســالم
مل تكــن هــذه الضــرائب تُنعــق يف مصــاحل الشــعوب، بــل يف مصــاحل امللــوك . تــوزع أعباؤهــا ابلعــدل

هواهتم، وأتبـاعهم، ومل تكـن تؤخـذ مـن املـواطنني حسـب قـدرهتم علـى الـدف ، فكثـري ا واحلكام وت
 .وهكذا أتو له بعض العلماء. ما أععي الغين حماابة، وأرهق العقري عدواان  

حممـول علـى مـن أيخـذ أمـوال  (العش ار)وما ورد من ذم : من كتب احلنعية (التبيني)قال يف 
 .(1)اليوم الناس ظلم ا، كما يععله الظلمة

 .وغريه (2)(الدر املختار)وكذا قال يف 
الذي جاء فيه ذلـك الوعيـد  (املكس)فهذا النوع من الضرائب هو أوىل ما يطلق عليه اسم 

فهــو يف تــأن ذلــك اجلــايب الــذي يســتخدمه الظلمــة  (العشــار)وكــذلك مــا ورد يف ذم . الشــديد
اليـة، وكثـري ا مـا يقـامسهم الظلـم سوط عذاب، إلرهاق الشعب مبـا لـيس يف طاقتـه مـن تكـاليف م

 .ويثرى على حساب الكادحني واملظلومني
املكـــاس مـــن أكـــرب أعـــوان الظلمـــة، بـــل هـــو مـــن ): (الكبـــائر)وهـــذا يطـــابق قـــول الـــذهيب يف 

 .(3)(الظلمة أنعسهم، فإنه أيخذ ما ال يستحق، ويعطيه ملن ال يستحق
نعقــات امليزانيــة وتســد حاجــات أمــا الضــرائب الــيت تُعــرض ابلشــروط الــيت ذكرانهــا، لتغطــي 

الــــبالد مــــن اإلنتــــاج واخلــــدمات، وتقــــيم مصــــاحل األمــــة العامــــة العســــكرية واالقتصــــادية والثقافيــــة 
وغريها، وتنهض ابلشعب يف مجي  امليادين، حى يتعلم كل جاهل، ويعمل كـل عاطـل، ويشـب   

 .كل جائ ، وأيمن كل خائف، ويُعاجل كل مريض
                                                 

 (.4/428)البحر الرائق : انظر( 1)
 (4/24)ه الدر املختار وحاتيت( 2)
 .الكبرية السابعة والعشرون ،778ـالكبائر ص 3))
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راض املــذكورة ومــا تــاهبها فــال يشــك ذو بصــر ابإلســالم أهنــا أمــا هــذه الضــرائب هلــذه األغــ
ـــة حســـب  جـــائزة، بـــل واجبـــة اآلن، وللحكومـــة اإلســـالمية احلـــق يف فرضـــها وأخـــذها مـــن الرعي

 .املصلحة وبقدر احلاجة
 :حديث رفع العشور عن املسلمي ومعناه

ى مــا وأمــا حــديث رفــ  العشــور عــن املســلمني، فمــ  أنــه مل يصــح، لــيس صــريح الداللــة علــ
 .بل له أكثر من معِن صحيح ميكن محله عليه بدون تكلف أو اعتساف. قالوه

 :َتويل أيب عبيد
فقـــد ذكـــر اإلمـــام أبـــو عبيـــد األحاديـــث الـــواردة يف وعيـــد صـــاحب املكـــس والعاتـــر، ومـــا 

وجــوه هــذه األحاديــث الــيت ذكــران فيهــا العاتــر وكراهــة املكــس ): يعضــدها مــن اآلاثر، مث قــال
أنــه قــد كــان لــه أصــل يف اجلاهليــة، يععلــه ملــوك العــرب والعجــم مجيع ــا، فكانــت : والتغلــيظ فيــه

يبني ذلك مـا ذكـرانه مـن كتـب .. ُسنتهم أن أيخذوا من التجار ُعشر أمواهلم إذا مروا هبا عليهم
أنـه قـد كـان : فعلمنـا هبـذا( أهنـم ال حيشـرون وال يعشـرون)النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملن كتب من أهل األمصار 

من سنة اجلاهلية، م  أحاديث فيه كثـرية، فأبطـل هللا ذلـك برسـوله وابإلسـالم، وجـاءت فريضـة 
الزكاة برب  الُعشر، من كل مـائيت درهـم مخسـة، فمـن أخـذها مـنهم علـى فرضـها، فلـيس بعاتـر، 

لـيس علـى املسـلمني عشـور، إمنـا ": ألنه مل أيخذ الُعشر؛ إمنا أخذ ربعه، وهو معسر يف احلديث
وكـــذلك احلـــديث الـــذي ذكـــرانه مرفوع ـــا، حـــني ذكـــر العاتـــر  ".علـــى اليهـــود والنصـــارىالعشـــور 

هــل : وكــذلك وجــه حــديث ابــن عمــر، حــني ســئل. "الــذي أيخــذ الصــدقة بغــري حقهــا": فقــال
وكــذلك حــديث زايد بــن ُحــدير . مل أعلمــه. ال: علمــت عمــر أخــذ الُعشــر مــن املســلمني؟ فقــال

اما كنـا نعشـر مسـلم ا وال معا: حني قال إان  كنـا أنخـذ مـن املسـلمني ربـ  الُعشـر، : إمنـا أراد .هـد 
 .هـا (ومن أهل الذمة نصف الُعشر

فــاملراد برفــ  العشــور عــن املســلمني إذن هــو صخعيــف النســبة الواجبــة علــيهم مــن الُعشــر الــذي  
كــان أيخــذه ملــوك العــرب والعجــم يف اجلاهليــة، إىل ربــ  الُعشــر الــذي فرضــه اإلســالم زكــاة يف 

 .التجارأموال 
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واملراد ابليهود والنصارى إذن يف احلديث هم أهل احلرب منهم خاصة، كمـا روى أبـو عبيـد 
ـرون؟ قـال: سـألت زايد بـن حـدير: عن عبد الرمحن بن معقل قال مـا كنـا نعشـر : مـن كنـتم تعش  

ا جتـــار احلـــرب، كمـــا كـــانوا يعشـــروننا إذا : فمـــن كنـــتم تعشـــرون؟ قـــال: قلـــت. مســـلم ا وال معاهـــد 
  .(1)(همأتينا

وهــو مبــدأ يتبــ  إىل . وهــو ضــرب مــن معاملــة األجانــب مبثــل مــا تعامــل بــه دوهلــم املســلمني
 .اليوم

فأما أهل الذمة من اليهود والنصارى، فلم يكن يؤخذ منهم الُعشر، كأهل احلرب، وال ربعه  
كاملسلمني، وإمنـا يؤخـذ مـنهم نصـف الُعشـر، وقـد أتـكل ذلـك علـى أيب عبيـد، ومل يـدر وجهـه 

فوجدتــه إمنــا صــاحلهم علــى ذلــك  -أي لعمــر  -حــى تــدبرُت حــديث ا لــه : قــال. أول األمــر يف
فـأرى األخـذ مـن : صلح ا، سوى جزية الرؤوس، وخراج األرضني، وسـاق هـذا احلـديث، مث قـال

 .(2)جتارهم يف أصل الصلح، فهو اآلن حق للمسلمني عليهم
لبون بشــيء عــن مواتــيهم ونقــودهم ولعــل هــذا التضــعيف فيمــا ميــر بــه جتــارهم، أهنــم ال يُطــا

 .(3)املدخرة، وغري ذلك مما يُطالب به املسلمون
 :َتويل الرتمذي

، وهلـــذا جـــاء يف (اجلزيـــة): أن املـــراد هبـــا: وهنـــاك أتويـــل آخـــر للعشـــور املـــذكورة يف احلـــديث
خـراج )إذ كانـت اجلزيـة أيض ـا تسـمى ( لـيس علـى املسـلمني خـراج: )بعض رواايته عند أيب داود

 .(وسالرؤ 
إمنـا يعـين بـه  ،"لـيس علـى املسـلمني عشـور": وقـول النـيب ملسو هيلع هللا ىلص: قال اإلمام الرتمذي يف سننه

ـــر هـــذا، حيـــث قـــال. جزيـــة الرقبـــة إمنـــا العشـــور علـــى اليهـــود والنصـــارى، ": ويف احلـــديث مـــا يعس  
 .(4)"وليس على املسلمني عشور

                                                 

 .212 -215صـ األموال،( 1)
 .218 -219صـ املرج  السابق( 2)
 .(الضرائب التجارية)فصل  ،أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم: انظر( 3)
 . ـسبق صخرجيه ص( 4)
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 .اجلزية وقد استدل به على أن الذمي إذا أسلم ُوضعت عنه
 :رأى املناوي ومناقشته

بعـــد أن قـــرر أن احلـــديث أصـــل يف حتـــرمي أخـــذ  (التيســـري)والعجيـــب أن العالمـــة املنـــاوي يف 
أي )ولعــــل اخلــــرب مل يبلــــغ عمــــر حيــــث فعلــــه ): مــــن املســــلم، قــــال -يعــــين الضــــريبة  -املكــــس 
نــد، فيؤخــذ مــنهم بلــغ عمــر أن جتــار ا مــن املســلمني أيتــون اهل: فقــد قــال املقريــزي وغــريه(. املكــس

خــذ مــن كــل اتجــر مــر  بــك مــن : الُعشــر، فكتــب إىل أيب موســى األتــعري، وهــو علــى البصــرة
مــن كــل  -يعــين أهــل الذمــة  -املســلمني مــن كــل مــائيت درهــم مخســة دراهــم، ومــن جتــار العهــد 

 .هـا (1)(مث وض  عمر بن عبد العزيز ذلك عن الناس .عشرين درمه ا درهم
وكتب إىل . أن يض  عن الناس املكس: نه أنه كتب إىل أحد والتهيشري هبذا إىل ما جاء ع

 .(2)، فاهدمه(بيت املكس)الذي يقال له  (رفح)أن اركب إىل البيت الذي بـ: آخر
 .واحلق أن كالم املناوي هنا تعوزه الدقة والتحقيق والتمحيص

 فقــد صــح ح حــديث العشــور أو حســنه، ولــيس هــو بصــحيح وال حســن، كمــا بــني هــو( أ)
 .(فيض القدير)نعسه يف 

ومل ينبهــه عليــه  -افــرتض أن عمــر عمــل بضــد مــا جــاء بــه احلــديث الثابــت يف نظــره ( ب)
أحــد مــن الصــحابة يف عهــده، رغــم كثــرهتم وعنــايتهم أبمــر ديــنهم، وتعلقــه أبمــر مــن أمــور الدولــة 

 .اليت ال خيعي عادة على مجهور الناس
مهنع هللا يضر أمــر ا منكــر ا بــل كبــرية مــن الكبــائر، ألنــه  اعتــرب مــا عملــه عمــر وأقــره عليــه الصــحابة( جـــ)
وهــذا ينــاقض مــا أمــران بــه مــن اتبــاع ســن ة اخللعــاء ! الــذي ال يــدخل صــاحبه اجلنــة (املكــس)مــن 

 .الراتدين، ومنهم عمر ابإلمجاع
أن عمــر بــن عبــد العزيــز قــد وضــ  عــن النــاس مظلمــة بــدأها عمــر بــن : معهــوم كالمــه( د)

التــارخيي يثبــت أن ابــن عبــد العزيــز كــان مهــه إحيــاء ســنن ابــن اخلطــاب، ولــذا  والواقــ  ! اخلطــاب

                                                 

 (.7/129)ترح اجلام  الصغري : التيسري( 1)
 .214صـ األموال( 2)



 1031 

وهـم آلـه وذووه  -وإمنا عمل على هدم املظامل وسنن اجلور اليت أسسها بنو أميـة . كان ُيشب ه به
 .ألن هللا ورسوله كاان أحب إليه منهم -

رهـاق وجتـاوز احلـق ومن هنا يظهـر يل أن الـذي أزالـه عمـر بـن عبـد العزيـز هـو التعسـف واإل
الواجب، وعـدم رعايـة الشـروط واحلـدود فيمـا يؤخـذ منـه، ومـن يؤخـذ منـه، ومـى يؤخـذ، وكيـف 

فهـذا هـو الـذي . يؤخذ، مما جعل الناس يشكون من سوء اجلباية، وجور العاترين أو العشارين
 .أزاله خامس الراتدين هنع هللا يضر

 -بـن حيـان الدمشـقي   (1)عن ُزريـق -وذكرانه من قبل  -يدل لذلك ما أخرجه ابن حزم 
انظر من مـر  بـك مـن املسـلمني، فخـذ : كتب إىل عمر بن عبد العزيز  -وكان على جواز مصر 

مما ظهر من أمواهلم، مما يديرون يف التجارات من كل أربعني دينار ا دينار، وما نقـص فبحسـاب 
 . (2) ذلك

ا ملـن يقـول  ،"رلـيس علـى املسـلمني عشـو ": أن حـديث: والذي يعنينا هنا ال يصـلح مسـتند 
ال مـن انحيـة  -عند حاجة الدولة املسـلمة إليهـا  -بتحرمي أخذ الضرائب العادلة من املسلمني 

 .ثبوته، وال من انحية داللته
 :فقهاء من املذاهب األربعة جييزون الضرائب العادلة

دلـة، حيسـن بنـا وبعد أن فندان كل الشبهات اليت يتمسك هبا معارضو تـرعية الضـرائب العا
أن نـــذكر أن العقـــه اإلســـالمي قـــد عـــرف ضـــرائب غـــري  -لتأكيـــد مـــا بي نـــاه يف هـــذا العصـــل  -

الزكاة، أعين ضرائب عادلـة أقرهـا مجاعـة مـن فقهـاء املـذاهب املتبوعـة، كمـا عرفـوا الضـرائب غـري 
 .العادلة، ورتبوا عليها أحكام ا

: اهــا بعــض العقهــاء مــن املالكيــةبــل مس (الضــرائب)لكــنهم مل يطلقــوا علــى هــذه وتلــك اســم 
 .(اخلراج)أو  (الوظائف)

                                                 

، ألن أهل الشام ومصر ينطقونه هكذا 575ـهكذا رجح أبو عبيد يف األموال ص -بضم الزاي وفتح الراء  -ُزَريق ( 1)
 .وضبطه البخاري والذهيب وغريمها بتقدمي الراء. وهم أعلم به

 (.2/22)احمللى  2))
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ـــة ـــة  - (النوائـــب): ومساهـــا بعـــض احلنعي وهـــى أســـم ملـــا ينـــوب العـــرد مـــن جهـــة  -مجـــ  انئب
 .السلطان، حبق أو ابطل

أي التكليعــات املاليــة الــيت يُلــزم هبــا الســلطان  (الكلــف الســلطانية): ومساهــا بعــض احلنابلــة
 .رعيته أو طائعة منهم

 :الفقه احلنفيِف 
فعــــي احلنعيــــة جنــــد املتقــــدمني مــــنهم واملتــــأخرين قــــد عرضــــوا هلــــذه الضــــرائب العادلــــة وأقــــروا 

 :ما يكون ابحلق، مثل (النوائب)فهذا العالمة ابن عابدين يذكر أن من . ترعيتها
ومـــا  - (اخلعـــري)املســـمى بـــداير مصـــر  -املشـــرتك، وأجـــرة احلـــارس للمحلـــة  (1)كـــري النهـــر
جهز به اجليوش، وفـداء األسـارى، أبن احتـاج إىل ذلـك ومل يكـن يف بيـت املـال وظف لإلمام لي

 .أي فرض عليهم فريضة دورية (وظف عليهم)ومعِن . تيء، فوظف على الناس ذلك
 . (2)كجباايت زمننا: ومن النوائب ما يكون بغري حق، قال ابن عابدين

 :من كتب احلنعية (القنية)قال يف 
الســـلطان علــى الرعيــة مصـــلحة هلــم، يصــري دين ـــا  (3)(يضــربه)مــا ): قــال أبــو جععــر البلخـــي

ــا مســتحق ا كــاخلراج اإلمــام علــيهم ملصــلحة هلــم،  (يضــربه)وكــل مــا : وقــال مشــاخينا. واجب ــا، وحق 
فــاجلواب هكــذا، حــى أجــرة احلراســني حلعــظ الطريــق مــن اللصــوص ونصــب الــدروب، وأبــواب 

فعلـى هـذا، مـا يؤخـذ يف خـوارزم مـن : مث قـال. السكك، وهـذا يُعـَرف وال يُعـر ف، خـوف العتنـة
أو الربض وحنوه من مصـاحل العامـة ديـن واجـب،  (اجلياحون)إلصالح مسناة  (اجلمهور)العامة 

ولكـــن يعلـــم هـــذا اجلـــواب للعمـــل بـــه، وكـــف اللســـان عـــن . ال جيـــوز االمتنـــاع عنـــه، ولـــيس بظلـــم
 .هـا (ة على القدر املستحقالسلطان وسعاته فيه، ال للتشهري، حى ال يتجاسر يف الزايد

 .إعالن هذه العتوى وتعميم العلم هبا (التشهري)ويعين بـ

                                                 

 .استحداث حعره: كري النهر( 1)
 (.4/59)حاتية ابن عابدين رد احملتار ( 2)
 .(الضريبة)ومنه اتتقت  (ضرب)نالحظ أنه استعمل كلمة  3))
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وينبغـي تقييـد ذلـك مبـا إذا مل يوجـد : مث قـال (رد احملتـار)نقل ذلك ابـن عابـدين يف حاتـيته 
 .(1)يف بيت املال ما يكعي لذلك

العقهـاء مقتنعـون  وهذا النص الذي أثبتناه هنا تاهد صريح الداللة علـى مـا نقـول، فهـؤالء
أبن مــا يضــربه الســلطان مــن ضــرائب ملصــلحة اجلمهــور ديــن واجــب وحــق مســتحق، ومــ  هــذا 

هذا أمر يُعرف وال يُعرف خوف العتنة، يعنون أن يظل هذا احلكم يف : ذي لوا هذا احلكم بقوهلم
ا يف دائـــرة خاصـــة بـــني العقهـــاء وتالميـــذهم، وال يشـــاع بـــني احلكـــام وأعـــواهنم، حـــى ال يتجاســـرو 

 .الزايدة على القدر املستحق، ويرهقوا الشعب ابلتكاليف املالية، لسبب وغري سبب
 :ِف فقه املذاهب الثالثة

توظيــف اخلــراج علــى املســلمني مــن املصــاحل املرســلة، وال : وقــال الشــيخ املــالقي مــن املالكيــة
، ملــا أيخــذه تــك عنــدان يف جــوازه، وظهــور مصــلحته يف بــالد األنــدلس يف زماننــا لكثــرة احلاجــة

العــدو مــن املســلمني، ســوى مــا حيتــاج إليــه النــاس وضــعف بيــت املــال عنــه، فهــذا يقطــ  جبــوازه 
وقـد ( 2)اآلن يف األندلس، وإمنا النظر يف املقدار احملتاج إليه من ذلـك، وذلـك موكـول إىل اإلمـام

بيـت املـال، جواز فرض هـذا اخلـراج إذا خـال  -الغزايل والشاطيب  -نقلنا من قبل عن اإلمامني 
 .واحتاج اإلمام

وســيأي يف كــالم اإلمــام ابــن تيميــة عــن الكلــف الســلطانية واملظــامل املشــرتكة مــا يعيــد إقــراره 
لــبعض مــا أيخــذه الســلطان ابعتبــاره مــن اجلهــاد ابملــال، الواجــب علــى األغنيــاء، كمــا نقلــه عــن 

مــاء، بــل أئمــة وهبــذا جنــد يف كــل مــذهب مــن املــذاهب األربعــة عل ،(3)(غيــاث األمــم)صــاحب 
وإن حتع ظ بعضهم يف إعالن ذلـك وتشـهريه خشـية . مرموقني أفتوا جبواز فرض الضرائب العادلة

 .مغاالة احلكام يف األخذ، وجورهم على الشعب
 :فروع فقهية على الضرائب الظاملة

                                                 

 (.4/85)رد احملتار ( 1)
هتذيب العروق والقواعد السنية، أتليف الشيخ دمحم علي بن الشيخ حسني معيت املالكية، وهو مطبوع هبامش  2))

 (.7/727)العروق للقرايف 
سنة  احلرمني اجلويين الشافعي املتوىف إلمام (مامةيف اإل)كتاب ( 4/7471)غياث األمم كما يف كشف الظنون ( 3)
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 .ومن النوائب أو الُكلف السلطانية أو الوظائف ما يعرضه السلطان ظلم ا، وبغري حق
 :هلذا النوع من الضرائب الظاملة، وفر عوا عليه عدة فروع منهاوقد عرض 

أن الكعالــة هبــا تصــح، وإن كانــت بغــري حــق، مبعــِن أن الكعيــل إذا كعــل غــريه هبــا أبمــره  ( أ)
كــــان لــــه الرجــــوع عليــــه، مبــــا أخــــذه الظــــامل منــــه، ال مبعــــِن أنــــه يثبــــت للظــــامل حــــق املطالبــــة عــــن 

 .(1)الكعيل
ـا بائها يؤجر على ذلك، وإن كـان األخـذ يف نعسـه ابطـال  أن من قام بتوزي  أع( ب) . وظلم 
املعادلـــة، أبن حيمـــل كـــل واحـــد بقـــدر طاقتـــه؛ ألنـــه لـــو تـــرك توزيعهـــا إىل : واملـــراد ابلعـــدل: قـــالوا

ــا علــى ظلــم، فعــي قيــام العــارف بتوزيعهــا  الظــامل، رمبــا حيمــل بعضــهم مــا ال يطيــق، فيصــري ظلم 
 .(2)ابلعدل تقليل للظلم، فلهذا يؤجر

 -أن مــا توجــه مــن هــذه النوائــب واجلبــاايت بغــري حــق، جيــوز للعــرد دفعهــا عــن نعســه ( جـــ)
إذا مل حيمــل حصــته علــى البــاقني، فــإذا كــان  -أي التهــرب منهــا حبيلــة أو تــعاعة أو حنــو ذلــك 

 .الباقون سيتحملون حصته، فاألوىل أال يدفعها عن نعسه
مل علــى ظلمــه، فمــن متكــن مــن دفــ  وقــد استشــكل ذلــك بعضــهم أبن إعطــاءه إعانــة للظــا

 .الظلم عن نعسه، فذلك خري له
ســيوق  أنواع ــا مــن  -بواســطة دفــ  هــذا الظلــم عــن نعســه  -ودفــ  غــريه هــذا اإلتــكال أبنــه 

 . (3)الظلم على الضععاء والعاجزين ممن ال حيلة هلم وال تعاعة
يف حتمـــل هـــذه ولشـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة كـــالم جيـــد يف وجـــوب املســـاواة بـــني املمـــولني 

 .الضرائب الظاملة
إذا طلـب مـنهم ): الـيت تطلـب مـن الشـركاء يف قريـة أو مدينـة (املظـامل املشـرتكة)فقد قـال يف 

الــيت توضــ  علــيهم كلهــم، إمــا  (الُكلــف الســلطانية)تــيء؛ يؤخــذ علــى أمــواهلم ورؤوســهم، مثــل 
اهلم، كمـا يؤخـذ على عدد رؤوسهم، أو على عـدد دواهبـم أو عـدد أتـجارهم، أو علـى قـدر أمـو 

                                                 

 (58-4/59)حاتية رد احملتار ( 1)
 .58ـاملرج  السابق ص( 2)
 .الصحيح هو وهذا. 59ـص نعسه املرج ( 3)
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مــنهم أكثــر مــن الزكــاة الواجبــة يف الشــرع، أو أكثــر مــن اخلــراج الواجــب ابلشــرع، أو تؤخــذ مــنهم 
الــيت أحــدثت يف غــري األجنــاس الشــرعية، كمــا وضــ  علــى املتبــايعني للطعــام والثيــاب  (الُكلــف)

مـواهلم، إن ذلك وض  بتأويل اجلهاد علـيهم أب: والدواب والعاكهة وغري ذلك، وإن كان قد قيل
وغــريه، مــ  مــا دخــل يف  (غيــاث األمــم)واحتيــاج اجلهــاد إىل تلــك األمــوال، كمــا ذكــره صــاحب 

ـــه عنـــد العلمـــاء ـــبعض العـــوارض كقـــدوم . ذلـــك مـــن الظلـــم الـــذي ال مســـاغ ل ومثـــل مـــا جيمـــ  ل
السلطان، وحدوث ولد له، وحنو ذلك، وإما أن ترمي عليهم سل  تباع منهم أبكثر من أمثاهنـا، 

ائط، ومثـل القوافـل فيطلـب مـنهم علـى عـدد رؤوسـهم، أو دواهبـم أو قـدر أمـواهلم، وتسمى احلط
 .أو يطلب منهم كلهم

ْكَرهون علـى أداء هـذه األمـوال، علـيهم لـزوم العـدل علـى مـا يطلـب مـنهم، ولـيس 
ُ
فهؤالء امل

لبعضهم أن يظلم بعض ا فيمـا يطلـب مـنهم، بـل علـيهم التـزام العـدل فيمـا أخـذ مـنهم بغـري حـق،  
علــيهم التــزام العــدل فيمــا يؤخــذ مــنهم حبــق، فــإن هــذه الُكلــف الــيت أخــذت مــنهم، بســبب  كمــا

نعوسهم وأمـواهلم، هـي مبنزلـة غريهـا ابلنسـبة إلـيهم، وإمنـا خيتلـف حاهلـا ابلنسـبة إىل اآلخـذ، فقـد 
ا بباطــل، وأمــا املطــالبون فهــذه كلــف تؤخــذ مــنهم بســبب  ا حبــق، وقــد يكــون آخــذ  يكــون آخــذ 

م، فلـيس لبعضـهم أن يظلـم بعض ـا يف ذلــك، بـل العـدل واجـب لكـل أحـد علــى  نعوسـهم وأمـواهل
 .كل أحد يف مجي  األحوال، والظلم ال يباح منه حبال

وحينئذ فهؤالء املشرتكون ليس لبعضهم أن يععل ما به ظلـم غـريه، بـل إمـا أن يـؤدي قسـطه 
ا على قسطه، فيعـني تـركاءه فيمـا أخـذ . مـنهم فيكـون حمسـن ا فيكون عادال ، وإما أن يؤدي زائد 

ولــيس لــه أن ميتنــ  عــن أداء قســطه مــن ذلــك املــال امتناع ــا يؤخــذ بــه قســطه مــن ســائر الشــركاء، 
فيتضــاعف الظلــم علــيهم، فــإن املــال إذا كــان يؤخــذ ال حمالــة، وامتنــ  جبــاه أو رتــوة أو حنومهــا،  

سـه الظلـم كان قد ظلـم مـن يؤخـذ منـه القسـط الـذي خيصـه، ولـيس هـذا مبنزلـة أن يـدف  عـن نع
مثـل أن ميتنـ  عـن أداء مـا خيصـه، فـال يؤخـذ ذلـك منـه وال . من غري ظلم لغريه، فـإن هـذا جـائز

 .من غريه
وحينئــذ فيكــون األداء واجب ــا علــى مجيــ  الشــركاء، كــل يــؤدي قســطه الــذي ينوبــه، إذا قســم 

ان املســلوب بيــنهم ابلعــدل، ومــن أدى عــن غــريه قســطه بغــري إكــراه كــان لــه أن يرجــ  عليــه، وكــ
حمسن ا إليه يف األداء عنه، فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه، كما يف املقرض احملسـن، ومـن غـاب ومل 
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يـؤد حــى أدى عنـه احلاضــرون لزمـه قــدر مـا أدوه عنــه، ومـن قــبض ذلـك مــن ذلـك املــؤدي عنــه؛ 
، وأداه إىل هــذا املــؤدي جــاز لــه أخــذه؛ ســواء أكــان امللــزم لــه ابألداء هــو الظــامل األول أو غــريه

وهلذا له أن يـدعى مبـا أداه عنـه، كمـا حُيكـم عليـه أبداء بـدل القـرض، وال تـبهة علـى اآلخـذ يف 
 .(1)(أخذ بدل ماله

 
 

                                                 

 .مستقلة أيض ا يف دمشق (املظامل املشرتكة)، وقد طبعت رسالة (510-1/528)مطالب أويل النهى  :انظر( 1)
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 الثامن الفصل

 الزكاة؟ عن الضرائب تغِن هل
 :اإلجابة يتطلب سؤال
 واإلجابــة. ابلغــة أمهيــة لــه ســؤال ألســنتهم علــى وجيــري املســلمني، مــن كثــري أفكــار يف يــدور

 األمـوال أصـحاب أن يف السـؤال هـذا يـتلخص. منهـا معـر ال ضـرورة أصـبحت السؤال هذا عن
 مقــادير فــوق كانــت رمبــا مقــادير والتصــاعدية النســبية الضــرائب مــن للحكومــة يــدفعون أصــبحوا
 الــيت الدولــة خزانــة إىل تــذهب األمــوال وهــذه. مضــاععة أبضــعاف الشــريعة فرضــتها الــيت الزكــاة
 مـن تعـد امليزانيـة يف النعقـات أبـواب بعـض أن تـك وال ميزانيتهـا، يف املبينـة مصـارفها يف تنعقها

ـــة منهـــا كـــان مـــا وهـــو الزكـــاة، مصـــارف ـــواء العـــاطلني، وتشـــغيل العـــاجزين، إلعان  املشـــردين وإي
 التعلـــيم كتيســـري وغريهـــا، االجتماعيـــة الشـــئون وزارات عليـــه تقـــوم ممـــا ذلـــك، وحنـــن واللقطـــاء،
عــن الزكــاة، وتصــبح  - املســلم يــدفعها الــيت-ين هــذه الضــرائب فهــل تغــ.. جمــاان   للعقــراء والعــالج

احلكومة هي املسئولة عن سـد حاجـات العقـراء وتغطيـة مصـارف الزكـاة بوجـه عـام؟ أم أن هـذه 
وجيـب علـى املسـلم أن يؤديهـا ابمسهـا وعنواهنـا اخلـاص . ال تغين عن الزكاة كثرهتا علىالضرائب 

 ومقاديرها اخلاصة؟
 :ثالثة أبمور إال زكاة تكون ال الزكاة أن نذكر أن جيب ؤالالس هذا عن وللجواب

 .ُعشر رب  إىل ُعشر، نصف إىل ُعشر، من الشرع عي نه الذي املخصوص املقدار  -7
 أمــر الــيت الزكــاة فــرض أبداء أمــره وامتثــال هللا إىل التقــرب قصــد وهــي املخصوصــة النيــة  -4

 .عباده هبا
 .الكرمي القرآن حددها اليت الثمانية األصناف وهو املخصوص، املصرف  -1

 الوضعية؟ الضرائب يف الثالثة األمور هذه حتققت فهل
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 وأحيـاان   أكثـر، أحياان   أتخذ بل الشرعية، املقادير تلتزم ال الضرائب أن فالثابت املقدار، أما
 والثمــار، كــالزروع الزكــاة، فيــه وجتــب للشــروط مســتوف مــال مــن تــيئ ا أتخــذ ال وأحيــاان   أقــل،

 .الوجوب لشروط استيعائه لعدم للزكاة ترعي ا وعاء   ليس مال من أتخذ وأحياان  
 الُعشـــر ربـــ  مـــن أكثـــر فهـــو خاصـــة، النقـــود عـــن يؤخـــذ فيمـــا الكـــالم إن: هنـــا يقـــال وقـــد
 .الباقي خُيرج أن املسلم فعلى أقل، أنه افرتضنا وإن ضرر، فال أكثر كان وإذا الواجب،
 الزكاة؟ من أهنا الضريبة ف دا اعتبار مبجرد تتحقق فهل النية، وأما
يُعـــرتض علـــى ذلـــك أبن قصـــد التعبـــد هنـــا غـــري خـــالص، والزكـــاة عبـــادة، فيشـــرتط هلـــا  قـــد

ينا ُحن افااءا﴾اإلخالص ﴿ ْعُبُدوا اّللَّا ُُمِْلِصيا لاُه الدِ   [..5: البينة] وماا أُِمُروا إالَّ لِي ا
 عنـه، العـرض إسـقاط مالـه خـراجإب يقصـد أن النيـة يف املعترب أبن االعرتاض هذا يُناقش وقد

 .نوى ما امرئ ولكل هنا، حصل وقد
 مباتـرة املسـتحقني األصـناف أحـد إىل زكاته املسلم يدف  أن فاملعروض الصرف، جهة وأما

. علـــيهم املنصـــوص أهلهـــا يف وصـــرفها لقبضـــها اإلمـــام يعينـــه الـــذي الزكـــاة، علـــى العامـــل إىل أو
 .عليهم ويرد غنياءاأل من أيخذ املستحقني، وكيل هو فاإلمام

 الشــرعية مصــارفها يف لتصــرف وعنواهنــا، برمسهــا الزكــاة ونوابــه اإلمــام أيخــذ أن: هــذا ومعــِن
. الكــربى اإلســالم تــعائر إحــدى الزكــاة ألن وعنواهنــا؛ برمسهــا تؤخــذ أن اتــرتطنا وإمنــا. اخلاصــة
 .ةالشعري  معِن فقدت وإال موحية، ظاهرة ورمسها ابمسها تبقى أن بد ال والشعائر
 عــن جيــزئ اجلــائر اإلمــام أيخــذه مــا أن علــى - قبــل مــن ذكــران كمــا -نــص املالكيــة  وهلــذا

 الكثـريون يصـرح مل وإن العقهـاء مـن غـريهم كـالم مـن معهـوم وهـو الزكـاة، برسـم أخذه إذا الزكاة
 .به

 احلكومـات أتخـذه وما قدمي ا، املكس ابسم احلكومات أتخذه كانت ما أن: هذا ومقتضى
 وحتت الزكاة، اسم بغري يؤخذ ألنه منها، حُيسب وال الزكاة، مقام يقوم ال حديث ا، بةالضري ابسم
 يصرف كما. اخلمس اإلسالم دعائم اثلثة هللا جعلها اليت الشعرية هذه عنوان غري آخر، عنوان

 .والسنة القرآن حددها اليت الشرعية املصارف كلها ليست جهات يف
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 .السؤال هذا عن اجلواب يف يل ظهر ما هذا
ابلتكـاليف املاليـة  مرهق ـا سـيكون وحـده املتـدين املسـلم أن: اجلـواب هـذا علـى يرتتب ولكن

زكـاة  - وحـده-املتنوعة، فهو يدف  الضرائب املقررة للحكومة كما يـدفعها غـريه مث يعـود فيـدف  
 عـن احلـرج برفـ  جـاءت قـد والشـريعة. واحلـرج العسـر مـن تـيء هـذا ويف أخـرى، مـرة أمواله عن
 .عنهم املضار ودف  هلم، اليسر وحتقيق ملكلعنيا

 مــرة الســؤال يكــررون املســلمني مــن كثــريا جيعــل الــذي هــو املاليــة ابلتكــاليف اإلرهــاق وهــذا
 .املعروضة الزكاة من الضرائب احتساب عن ومرة

*** 
 :املسلمي حياة ِف الواقع التناقض

 ابعتبــارهم -يــاة املســلمني، فهــم كــان هلــذا الســؤال أن حيــدث لــوال التنــاقض املاثــل يف ح  ومــا
 زال ال بـــل وعبــادة، فريضـــة الزكــاة يعتقـــدون زالــوا وال دين ـــا؛ اإلســالم يرتضـــون زالــوا ال - تــعواب  

، مهمــال   اإلســالمي النظــام جنــد هــذا ومــ . دوهلــم مــن لكثــري الرمســي الــدين هــو اإلســالم  معطــال 
 يف الصــريح التنــاقض هــذا حيــدث ومل. أهلــه بــني مطــارد ا دايره يف غريب ــا اإلســالمي التشــري  وجنــد
 .قط العصر هذا قبل عصر

 الزمـة فريضـة األقطـار تـى ويف األعصـار كـل يف كانـت أهنـا وجـدان مثال   الزكاة أخذان فإذا
 األموال سائر يف أداءها املسلمني مجهور ويلتزم األموال، من كثري من السلطان جيبيها مقدسة،
 يف وكـان مع ا، فيهما أو صرفها، يف أو مجعها، يف وجار حنرفا من الوالية يف كان نعم. الزكوية

 الزكـاة، فمنعـوا فضـله، من هللا آاتهم مبا فبخلوا الواجب، أداء املال حب أنساهم أفراد املسلمني
 كــان وال كلي ــا، تعطــيال   الزكــاة فريضــة عطــل مــن الــوالة مــن يوجــد مل ولكــن. أدائهــا يف قصــروا أو

ا الزكاة ترك حد    إىل املسلمني مجهور أنعس يف هي  ن ا دين ا اإلسالم  .ظاهر ا ترك 
*** 

 :التناقض هذا خلق ِف االستعمار أثر
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يف زمننــا فقــد تغــري احلــال؛ مل تعــد الزكــاة جتــىب بواســطة الســطالت الرمسيــة يف أكثــر الــبالد  أمــا
العــــامل اإلســــالمية، ومل جيــــئ هــــذا ععــــو ا وإمنــــا جــــاء نتيجــــة لالســــتعمار الغــــريب الــــذي ابتلــــى بــــه 

اإلسالمي، والذي استطاع خالل فرتة متكنه وسلطانه املادي واملعنوي أن يصـوغ احليـاة يف عـامل 
اإلسالم على أسس غربية، وأن يشكك كثريا مـن املسـلمني يف قـيم إسـالم ومثلـه، ويزحـزح كثـري ا 

 مــن ورحــل عصــاه محــل أن بعــد حــى اإلســالم، وفــرائض اإلســالم معتقــدات مــنمــنهم عــن كثــري 
 والنعسـية العكريـة خملعاتـه ترحـل ومل وقواتـه، عسـاكره رحلـت فإمنـا اإلسـالمية، األقطـار مـن كثري

 .والسلوك واألخالق والتشري  الثقافة يف عميق ا أثر ا وراءه ترك لقد. والعملية
 الــزان إبابحــة والعجــور العهــر يبــاح حــى املســلمني حيكــم أن اإلســالمي اجلنــائي التشــري  أبعــد
 ...واخلمور
 اليهـود، وأتـباه اليهـود، للمرابني اجملال ويُعسح الراب، ليُباح اإلسالمي، املدين التشري  ْبعدوأُ 
 ..ورسوله هللا من حبرب األمة وأتذن

 دعـــائم لثالثـــة الزكـــاة فريضـــة فعطلـــت اإلســـالمي، االجتمـــاعي املـــايل التشـــري  كـــذلك وأُبعـــد
 بعـض يف قـدم للزكـاة بقـانون روع امشـ إن حـى البحتـة، املدنية الضرائب عليها وطغت اإلسالم،
 للدولـة ربـط هـذا أبن ذلـك يعـارض اجلغـرافيني املسـلمني بعض فقام املصري، الربملان إىل العهود
 !!بعيد زمن منذ أورواب يف الدين عن انعصلت اليت احلديثة الدولة طبيعة ينايف وهذا ابلدين،
 بعـــده مـــن خلـــف لكنـــهو  واملســـلمني، العـــرب داير عـــن العســـكري االســـتعمار جـــالل لقـــد
 وأفكــاره، وثقافتــه فلســعته وأرضــعهم عينــه، علــى وصــنعهم لنعســه، اصــطنعهم خملصــني، تالميــذ
 أحكــام يعتــرب (عصــري علمــاينحكــم ) طريــق عــن هنجــه، علــى ويســريون خطتــه ينعــذون وتــركهم
 !واالرتقاء والتحضر التقدم فهو الغرب به جيئ ما أما ورجعية، وصخلع ا مجود ا وقيمه اإلسالم

 بعـض حـرص ولـوال واالجتماعيـة، املاليـة تشـريعاتنا يف هلـا مكـان ال ابتت الزكاة أن والنتيجة
 .املسلمني حياة من وتُنسى مُتحى لكادت عليها، الدينية املؤسسات وبعض املسلمني من أفراد

*** 
 :الزكاة َنو اإلسالمية احلكومات واجب
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 ديــن يف هلــا مقدســة إســالمية فريضــة الزكــاة أن: عليــه خــالف وال فيــه ريــب ال الــذي واحلــق
 وخطرهـــا، أثرهـــا واترخيهـــم حيـــاهتم يف وهلـــا عمقهـــا، املســـلمني قلـــوب يف وهلـــا منزلتهـــا، اإلســـالم
 تُعـرض الـيت األخـرى، الضـرائب جـوار إىل ومصـارفها ومقاديرهـا وعنواهنـا ابمسهـا تبقـى أن وجيب
 .املتنوعة ةالواسع امليزانية أبواب على وللصرف العامة، النعقات لتغطية

أن تعــين أبمــر الزكــاة، وأن : علــى كــل حكومــة تتبــِن نظــام اإلســالم يف هــذا العصــر ويتحــتم
 هللا، أمـــر حيـــث الزكـــاة جببايـــة لتقـــوم -تـــئت مـــا مسهـــا -تنشـــئ إدارة أو مصـــلحة أو مؤسســـة 

 ابحلصـــائل صخلـــط فـــال بنعســـها، قائمـــة حصـــيلتها تكـــون وأن تعـــاىل، هللا تـــرع حيـــث وتصـــرفها
 .العامة امليزانية يف وبوتذ األخرى،
 الشـريعة، فقهـاء مـن مشـرتك علمـي جهـاز بواسطة -أن يوض  نظام دقيق : متام ذلك ومن
 االزدواج مينــ  حبيــث املختلعــة، والضــرائب املعروضــة، الزكــاة بــني العالقــة يــنظم - املاليــة وعلمــاء

 .دينه أمر يعنيه ال من منها ويُععى الزكاة، عبء وحده املتدين املسلم يتحمل وال والعوضى،
 بواسـطة-فرض الزم يف عنق احلكومات اليت تنتمي إىل اإلسالم، وفرض علـى تـعوهبا  هذا
 .مشروع سبيل بكل إليه وتسوقها بذلك تطالبها أن - وغريها النيابية جمالسها

 .وتُلتزم تُتب  أن هللا أمرها اليت اإلسالم ترائ  كل يف بل فقط، الزكاة فريضة يف هذا وليس
*** 

 :احلكومات تستجب مل إذا املسلم الفرد واجب
إذا مل توجد احلكومـة الـيت تلتـزم نظـام : أوضح وبعبارة -مل تستجيب لذلك احلكومات  فإذا

اإلســـالم للحيـــاة، ومنـــه الزكـــاة، وإمنـــا توجـــد احلكومـــة علمانيـــة أدارت ظهرهـــا لشـــريعة اإلســـالم، 
دنيــة وحــدها، تغطــى هبــا نعقاهتــا وأســقطت تــأن الزكــاة مــن حســاهبا، واجتهــت إىل الضــرائب امل

 املتقــدم الســؤال جيــيء فهنــا - لألســف عصــران يف الواقــ  هــو كمــا -وتقــيم مصــاحل الدولــة منهــا 
 أن متنوعـة؟ ضـرائب مـن منـه يؤخـذ مـا جبانب الزكاة يدف  أن املسلم العرد على جيب هل: وهو
 يرهـــق ال حـــى ،دفعهـــا عنـــد ذلـــك وينـــوي الزكـــاة، عـــن الضـــرائب هـــذه بعـــض جيعـــل أن لـــه جنيـــز
 واحد؟ مال يف عليه حقني ابجتماع املسلم

*** 
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 :الزكاة من الضرائب احتساب ظاهرها يفيد فتاوٍ 
 ظاهرها يعيد رمبا العهود، بعض يف العقهاء لبعض - مشاهبة مواقف يف -هناك فتاوى  إن
 :الزكاة من الضرائب احتساب جواز

 اخلـــراج أن علـــى - الشـــافعية يعـــين -اتعـــق األصـــحاب : ذلـــك مـــا قالـــه اإلمـــام النـــووي مـــن
ـــا املـــأخوذ  فعـــي الُعشـــر، بـــدل يكـــون أن علـــى الســـلطان أخـــذه فـــإن الُعشـــر، مقـــام يقـــوم ال ظلم 
 أخــرج العشــر قــدر يبلــغ مل إن هــذا فعلــى. بــه الســقوط والصــحيح خــالف، بــه العــرض ســقوط
 .(1)الباقي

 اعتبـار على-فيها الزكاة أن أخذ اخلراج من األرض الُعشرية اليت وجبت : الداللة هنا ووجه
 الزكـاة، فيهـا تـبج اليت األموال من الضريبة أبخذ تبيه -الواجب الُعشر عن بدل اخلراج هذا أن

 العامـــة املصـــاحل يف يصـــرف والضـــريبة اخلـــراج مـــن وكـــل عنهـــا، ومغنيـــة هلـــا بـــدل أهنـــا اعتبـــار علـــى
 .للمجتم 
 ال رعاايهـــا مـــن الضـــرائب أتخـــذ الـــيت احلكومـــة أبن االعتبـــار هـــذا علـــى يُعـــرتض قـــد ولكـــن

 يف وتصــرفها املســلم، وغــري املســلم مــن أتخــذها وهلــذا الزكــاة، عــن بــدل أهنــا حســباهنا يف يــدخل
 .قطع ا الزكاة مصارف من ليس بعضها عامة مصارف

 أيخـذ صـلح أرض يف سـئل أنـه: أمحـد اإلمـام عـن احلنابلـة كتـب ذكرتـه مـا هـذا مـن ويقرب
 بقـى عمـا املالـك فيزكـى: لـه قيـل. ظلـم ألنـه ذلـك، لـه يسلـ: فقـال الغلة؟ نصف منها السلطان

 .(2)املالك به نوى إذا: يعين .الزكاة عن السلطان أخذ ماجيزئ : قال يده؟ يف
( الضـريبة) املكـس ابسم اإلمام أخذهوما ): قال أنه تيمية ابن عن نقل ما ذلك من وأصرح

 مبــا فتاويــه يف صــرح أنــه مــ  هــذا. (3)(صــعتها علــى تكــن مل وإن وتســقط الزكــاة، بنيــة دفعــه جــاز

                                                 

 (.521-5/527)ع اجملمو ( 1)
 (.4/711)ترح غاية املنتهى ( 2)
، طباعة املكتب اإلسالمي)، (7/752)نقل ذلك أمحد بن دمحم املنقور يف العواكه العديدة يف املسائل املعيدة ( 3)

 .دمشق
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 مــن بــه يعتــد ال الزكــاة اســم بغــري األمــور والة أخــذهمــا ): قــال حيــث. عنــه النقــل هــذا يعــارض
 .(1)(الزكاة

 أخري ا؟ إليه انتهى الذي فأيهما عنه صحا وإن. وأثبت أصح عنه النقلني أي فليحرر
 ال حـى أزمنـتهم، يف نـاسال هبـا يعتـوا أن العقهـاء بعض اضطر فتاو فهذه األمر يكن ومهما

 هبـــم يريـــد وال الُيســـر هبـــم يريـــد وهللا ظهـــورهم، بـــه تنـــوء مـــا يكلعـــوهم وال املســـلمني، علـــى يشـــقوا
 السلطان أيخذها ومكوس ضرائب على ينصب جلها أن: العتاوى هذه على وُيالحظ الُعسر،
ــا  أن علــى لزكــاةا مــن الــدف  عنــد احتســاهبا جبــواز العقهــاء مــن أفــى مــن فــأفى حــق، وبغــري ظلم 
 .املسلمني عن للظلم ودفع ا وترخيص ا، صخعيع ا ذلك، ينوى

 يف ضــرورية أصــبحت والــيت العادلــة، الضــرائب عــن نتحــدث أننــا فــاملعروض مســألتنا، يف أمــا
 .الدولة نعقات لتغطية العصر هذا

 ابســم النــاس علــى يوظــف مــا تــرعية يف املتبوعــة املــذاهب عــن قبــل مــن ذكــرانه مــا ومعهــوم
 جبــوار مســتحق، وديــن الزم، أمــر أهنــا وحنوهــا، (الســلطانيةالكلــف ) أو (اخلــراج) أو (وائــبالن)

 .منها حُتسب وال عنها، مغنية وال هلا بدال   فليس أيض ا، الواجبة الزكاة
*** 

 :الزكاة من والضريبة املكس احتساب مينعون العلماء أكثر
 ومحـــل األحـــوال مـــن حبـــال كـــاةالز  مـــن املكـــس احتســـاب جييـــزوا مل العلمـــاء مجهـــور أن علـــى
 ابـن للعالمـة (الزواجـر) يف كمـا .هز جبـوا أفى أو املسلمني من ذلك فعل من على بشدة بعضهم
 .الشافعي اهليتمي حجر

 :اِليتمي حجر ابن كالم
واعلــم أن بعــض فســقة التجــار يظــن أن مــا يؤخــذ مــن املكــس حيتســب عنــه إذا نــوى : )قــال

لــه يف مــذهب الشــافعي؛ ألن اإلمــام مل ينصــب املكاســني  بــه الزكــاة، وهــذا ظــن ابطــل ال مســتند
لقبض الزكاة ممن جتب عليه دون غريه، وإمنا نصبهم ألخذ عشور أي مال وجدوه، قل أو كثر، 

                                                 

 .الرايض طب ، (45/81)جمموع العتاوى ( 1)
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وجب فيه زكاة أو ال، وزعم أنه إمنا أمـر أيخـذ ذلـك ليصـرفه علـى اجلنـد يف مصـاحل املسـلمني ال 
 املــال بيــت يف يكــون ال أن وهــو -ســائغ بشــرطه يعيــد فيمــا حنــن فيــه؛ ألان لــو ســلمنا أن ذلــك 

ــا؛ للزكــاة مســقط غــري أخــذه لكــان - األغنيــاء مــال مــن األخــذ إىل اإلمــام واضــطر تــيء،  أيض 
 .ابمسها أيخذه مل ألنه

أنــه إذا أعطــى املكــاس نــوى بــه أنــه مــن الزكــاة، فيكــون املكــاس قــد : وذكــر يل بعــض التجــار
 جتد أن عز وأعواهنم املكسة ألن تيئ ا؛ يعيد ال وهذا.. ملكه زكاة، أنه ضيعه هو إبعطائه للغري

 يف صـرفوه لـو وجتـرب قـوة وهلـم وكسـب، صـنعة علـى قـدرة هلـم كلهـم ألهنـم للزكـاة؛ مسـتحق ا فيهم
 حالتــه هـذه ومـن القبيحــة، العاحشـة هـذه عـن بــه السـتغنوا حـالل، كســب مـن مـؤنتهم حتصـيل
 وأصــمتهم احلــق، يبصــروا أن عــن أعمــتهم مألمــواهل التجــار حمبــة لكــن! الزكــاة؟ مــن يعطــى كيــف
 مـنهم مـأخوذ املـال هـذا أن هلـم وتسـويله للشـيطان، إتباع ا دينهم، يف ينععهم ما يسمعوا أن عن
 يـربأون فـال الزكـاة، علـيهم أوجـب هللا أن دروا ومـا الزكـاة؟ خيرجون ذلك م  فكيف وظلم ا، قهر ا
 حسـنات، بـه هلـم ُيكتـب أن فيكعـى بـه واظلمـ مـا وأمـا. جـائز سـائغ وجه على بدفعها إال منها
 .درجات به هلم ويُرف 

وقد جعل العلماء املكاسني من مجلة اللصوص، وقطاع الطريـق، بـل أتـر وأقـبح، ولـو أخـذ 
، فنويـت بـه الزكـاة، فهـل ينعـ  ذلـك مطلق ـا؟ فكمـا أن ذاك ال ينععـك،  منك قطاع الطريـق مـاال 

 .وال جيديك تيئ ا، فاحذر ذلك
لماء على بعض اجلهال الـزاعمني أن الـدف  إىل املكاسـني بنيـة الزكـاة جيـديهم، ولقد تن  الع

وأطــالوا يف رد هــذه املقالــة وتســعيهها، وأن قائلهــا جاهــل ال يرجــ  إليــه، وال يعــول عليــه، فتأمــل 
 .(1)(ذلك، واعمل به تغنم إن تاء هللا تعاىل

** 
 :عابدين ابن كالم
بعــض كــالم ابــن حجــر  (الــدر املختــار)تــيته علــى العالمــة ابــن عابــدين احلنعــي يف حا ونقــل

على أنه صار املكـاس يقـاط  اإلمـام بشـيء يدفعـه إليـه، ويصـري أيخـذ : هنا، وعقب عليه بقوله
                                                 

 (.7/728)حجر اهليثمي  البنالزواجر عن اقرتاف الكبائر ( 1)



 1046 

، وأيخــذ ذلــك ولــو مــر التــاجر عليــه، أو علــى مكــاس آخــر يف  ــا وعــدواان  مــا أيخــذه لنعســه ظلم 
ة، فعلـم أيض ـا أنـه ال حُيسـب مـن الزكـاة العام الواحـد مـرار ا متعـددة، ولـو كـان ال جتـب عليـه الزكـا

ألنــه لــيس هــو العاتــر، الــذي ينصــبه اإلمــام علــى الطريــق، ليأخــذ  -عنــد احلنعيــة يعــين-عنــدان 
 ال أنـه فالصـحيح زكـاة، املكـس يكـون أن نـوى إذا: البزازيـة عن ونقل...  املارينالصدقات من 

 .السرخسي اإلمام قال كذا. الزكاة عن يق 
 علـــى التصـــدق الـــدف  عنـــد نـــوى إذا أبنـــه القـــول إىل ابلصـــحيح وأتـــار :عابـــدين ابـــن قـــال
 مــن األول العصــل يف القــول هــذا ذكــران وقــد. (1)التبعــات مــن عليــه مبــا فقــري ألنــه جــاز؛ املكــاس
 .(2)الثالث الباب

** 
 :عليإ َش الشيخ فتوى
 األنعــام، مـن نصـااب   ميلـك فــيمن اسـتعى أنـه: مالـك مــذهب علـى علـيش الشـيخ فتـاوى ويف
ا احلاكم عليه فجعل  بـه ينـوي أن لـه يسـوغ فهـل الزكـاة، اسـم بغـري أيخـذه سنة، كل معلوم ا نقد 
 تسـقط ال نواهـا وإن بـه، الزكـاة نيـة لـه يسـوغ ال أبنـه الشـيخ فأجاب ال؟ أم عنه وتسقط الزكاة،
 .(3)واحلطاب اللقاين الناصر به أفى كما عنه،

** 
 :رضا رشيد السيد فتوى
مــن  - اإلجنليــز يعــين - النصــارى أيخــذه عمــا اهلنــد مســلمي بعــض نمــ رتــيد الســيد وســئل

 مــا أصــل مــن ذلــك يعــد فهــل -األراضــي يف اهلنــد، قريب ــا مــن النصــف أو الربــ  أي مــن ربعهــا 
 الُعشر؟ نصف أو العشر وهو ترع ا، إخراجه جيب

                                                 

 (.4/24)تية رد احملتار حا( 1)
 .من هذا الكتاب (املال احلرام ال زكاة فيه)عنوان  :انظر( 2)
 (.720-7/718)فتح العلي املالك ( 3)
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 إن ما جيـب مـن الُعشـر أو نصـف الُعشـر مـن غـالت) :مبا نصه. (1)املنار يف السيد فأجاب
األرض، هــو مــن مــال الزكــاة، الــيت جيــب صــرفها يف مصــارفها الثمانيــة املنصــوص، أو مــا يوجــد 
منها، فإذا أخذها عامل اإلمام يف دار اإلسالم برئت منها ذمة صـاحب األرض، ووجـب علـى 

وإذا مل أيخــذها العامــل، وجــب علــى املالــك وضــعها حيــث . اإلمــام أو عاملــه صــرفه ملســتحقيها
خـــذه النصـــارى وغـــريهم علـــى األرض الـــيت تغلبـــوا عليهـــا يُعـــد مـــن الضـــرائب وال ومـــا أي. أمـــر هللا

 .اهـ (2)(تسقط به الزكاة، فيجب على املسلم أن خُيرجها مما بقى له من الغلة حتم ا بشرطها
 إن: الشـيخ قـول - مسـلم غـري حـاكم أخـذه فيمـا كانـت وإن -من هـذه العتـوى  والشاهد

 مـن كـان ما أن فمعهومه. الزكاة به تسقط وال ائب الضر نم يُعد وغريهم، النصارى أيخذه ما
 .الزكاة من به يعتد ال الضرائب

 :شلتوت الشيخ فتوى
فأجـاد . عن احتساب الضرائب من الزكـاة - األسبق األزهر تيخ -الشيخ تلتوت  وسئل

 كـل قبـل هـي وإمنـا ضـريبة ليسـت وأهنـا تـافي ا، بياان   الزكاة حقيقة - هللا رمحه -يف إجابته وبني 
 مـن صخالعها ولكنها الوضعية، والضريبة هي االتعاق بعض تتعق أهنا صحيح. مالية عبادة تيء
 ويف واألغــراض، األهــداف ويف اإلجيــاب، أســاس ويف التشــري ، مصــدر يف صخالعهــا: كثــرية وجــوه

 .الباب هذا من األول العصل يف ذلك بينا كما والنعقات، املصارف ويف واملقادير، النسب
 إخراجهــــا، جيــــب حبيــــث إمياني ــــا، فرض ــــا وكانــــت هللا وضــــ  مــــن الزكــــاة كانــــتوإذا  ): قــــال مث

 واملســاكني، للعقــراء دائــم مــورد مبثابــة احلالــة تلــك يف وتكونــه توجــد، مل أم إليهــا حاجــة وجــدت
 مـن كـان -احلاجـة عنـد احلـاكم وضـ  مـن الضـرائب وكانت. تعب أو أمة منهم صخلو ال الذين
 الغايــة، ويف التشــري ، مصــدر يف خمتلعــان حقــان فهمــا األخــرى؛ عــن تغــين ال إحــدامها أن البــني
 .والدوام االستقرار ويف املقدار، ويف

وجدت حاجة إليها أم مل توجـد، وتكـون يف تلـك احلالـة مبثابـة مـورد دائـم للعقـراء  إخراجها،
: احلاجة وكانت الضرائب من وض  احلاكم عند. واملساكني، الذين ال صخلو منهم أمة أو تعب

                                                 

 .518ـص( 7802)اجلزء الساب  ( 1)
 (.410-7/448)فتاوى اإلمام دمحم رتيد رضا ( 2)
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 ويف التشـري ، مصـدر يف خمتلعـان حقـان فهمـا األخـرى؛ عـن تغين ال إحدامها أن البني من كان
 .والدوام االستقرار ويف املقدار، ويف الغاية،

وعليه، فيجب إخراج الضرائب، وتكون مبثابة ديـن تـغل بـه املـال، فـإن بلـغ البـاقي نصـاب 
جــات األصــلية، ومــر عليــه احلــول، وجــب ديني ــا الزكــاة، وحتقــق فيــه تــرطها، وهــو العــراغ مــن احلا

 .إخراج زكاته
وإذا كــان النــاس حيســون بشــيء مــن اإلرهــاق يف بعــض مــا يُعــرض علــيهم مــن ضــرائب، فــإن 
تبعة ذلك ال ترج  إىل العقري حبرمانه من حقه الذي أوجبه هللا له، وإمنا سـبيله مطالبـة احلكومـة 

 .م  وتنعقابالقتصاد يف مصارفها، وحماسبتها على ما جت
وحماســبة احلكومــة علــى أعماهلــا العامــة ممــا تشــهد بــه أصــول اإلســالم وتقضــي بــه املصــلحة 

 .اهـ (1)(االجتماعية العامة، اليت يضعها الدين يف املكان األول
 :زهرة أيب الشيخ رأي

 الضـريبة عالقـة-هلـذه املسـألة  (تنظـيم اإلسـالم للمجتمـ )الشيخ أبو زهـرة يف كتابـه  وعرض
 :فقال -ةابلزكا
 أيستمر وجوب الزكاة م  تلك الضرائب؟: وقد أاثر بعض الباحثني فكرة، هي)

 قيمـة ذات مقادير منها خُيصص مل اآلن إىل الضرائب هذه إن: نقولوحنن ): بقوله وأجاب
 مطلوبـة وهـي االجتمـاعي، اخللـل سـد هـو الزكاة من األصلي املقصد وإن االجتماعي، للتكافل

 عنهـا؛ تغـين أن ميكـن ال القائمـة الضرائب ولكن الضرائب بعض عن تغين وقد تيء، كل قبل
 .(2)(تسد أن بد وال العقراء، حاجات اآلن إىل تسد مل ألهنا

 إذا الضــــرائب أن معهومــــه ألن. ملحــــوظ تســــاهل زهــــرة أيب تــــيخنا مــــن اجلــــواب هــــذا ويف
 أن ميكـن افإهنـ العقـراء، حاجـات وسد االجتماعي، للتكافل قيمة ذات مقادير منها خصصت

 .الزكاة عن تغين

                                                 

 .779-772ـالعتاوى ص( 1)
 .725تنظم اإلسالم للمجتم  صـ( 2)
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 فــال هللا، فرضــها فريضــة فهــي قــط، تــيء عنهــا يغــين وال تــيء، يســقطها ال الزكــاة أن مــ 
 وبشــــروطها، ومقاديرهــــا، ورمسهــــا ابمسهــــا تؤخــــذ أن بــــد وال العبــــاد، جتميــــدها أو نســــخها ميلــــك

 .كتابه يف هللا عينها اليت مصارفها يف وتصرف
ا افرتضنا ولو  لوجـب آخـر، سـبب ألي أو إنتاجـه، لكثـرة أو ثروتـه، لسـعة فقـراؤه اكتعى بلد 

 وأتليـف كلمته وإعالء هللا سبيل يف لتصرف فيه، املسلمني من املال أرابب من الزكاة تؤخذ أن
 .حبال الزكاة تسقط وال دينه، على القلوب

ــــا إذا خصصــــت احلكومــــة مقــــادير كبــــرية مــــن حصــــيلة الضــــرائب للتكافــــل  ومثــــل ذلــــك متام 
ا عــن الزكــاة، الــيت هــي عبــادة وتــعرية فالزكــاة جيــب أن تبقــى مــا  االجتمــاعي، فهــذا ال يغــين أبــد 

 [.21: البقرة] واأاِقيُموا الصَّالةا وآتُوا الزَّكااةا﴾﴿: بقى يف الوجود قرآن خياطب املؤمنني بقوله
 إىل يقصـــد ومل بســـرعة، للموضـــوع عـــرض أنـــه بـــه أجـــاب فيمـــا زهـــرة أيب الشـــيخ عـــذر ولعـــل

 .يصهومتح حتقيقه
*** 



 1050 

 
 :اخلالصة

 عــن تغــين ال الضــرائبأن ): العلمــاء مــن ســبق ومــن -هللا رمحــه-فتــوى الشــيخ تــلتوت  إن
 تـــرعية اعتبـــارات مـــن إليـــه اســـتندت ملـــا واملســـتعيت، املعـــيت قلـــب إليهـــا يطمـــئن الـــيت هـــي (الزكـــاة

 وبقــاء العريضــة، هــذه لبقــاء وأضــمن املســلم، املــرء لــدين أســلم حــال كــل علــى وهــي صــحيحة،
 .الرايح وتذروها الضرائب، ابسم النسيان عليها يععى ال حى هبا، املسلمني صلة

املســلم يرهــق مــن أمــره عســر ا، ويتحمــل مــا ال يتحملــه غــريه مــن األعبــاء املاليــة،  نأ صــحيح
ولكــن هــذه ضــريبة اإلميــان، ومقتضــى اإلســالم، وخاصــة يف أايم العــنت الــيت تــذر احللــيم حــريان، 

 -حـال كـل علـى-وواجـب املسـلم . يها على دينـه كالقـابض علـى اجلمـرواليت يصبح القابض ف
 مــــنهج إىل بردهــــا املعوجــــة، األنظمــــة وتقــــومي املنحرفــــة، األوضــــاع لتصــــحيح وجياهــــد يعمــــل أن

 .اإلسالم وحكم اإلسالم، ونظام اإلسالم،
 قـهيعو  جمتمـ  يف يعـيش ألنه واجتماعيا، ونعسيا ماليا مرهق ا املسلم العرد سيظل هذا وبدون

 احليــاة تــئون كــل يف عــام بــالء وهــذا. بيــده أيخــذ أن بــدل ســبيله، يف ويقــف يعاونــه، أن بــدل
 .وحدها الزكاة يف ال خاص، ترعي ابلتزام أبناءه فيها اإلسالم يطالب اليت

ـا  وإذا رأى املسلم الدولة تقوم بضمان العيش للعقراء واملعوزين، ومل جيـد حولـه مسـلما حمتاج 
فــــال يظــــن أن الزكــــاة حينئــــذ فقــــدت صــــعتها  -يف أمريكــــا مــــثال   ســــلمنيكامل-يســــتحق الزكــــاة 

 القلـوب وأتليـف اإلسـالم، إىل كالـدعوة -قبل من بيناها-وقيمتها، فإن هناك مصارف أخرى 
 هللا كلمـة لتكـون املـنظم العملي واجلهاد بذلك، تقوم اليت واملراكز الدعاة وإعداد عليه، وتثبيتها

 يف يكـن مل فـإذا. (هللا سـبيليف ) ومصـرف (قلـوهبماملؤلعـة ) صـرفم يشـمله مـا وهـذا العليا، هي
 .للزكاة الشرعية املصارف فيه توافر مما إليه، البالد أقرب إىل بزكاته فليبعث ذلك، يستطي  بلده

 أمحد، اإلمام عن روى ما قبلهما ومن النووي، ذكره ما قبله ومن تيمية ابن عن نقل ما أما
 جيبيهـا قائمـة، فيـه الزكـاة فريضـة كانـت زمـن يف زمننـا، غـري زمـن ويف واقعنا، غري واق  يف فذلك
 العتــوى لغــريوا زمننــا يف كــانوا ولــو عـام، وجــه علــى الشــعب ويؤديهــا اإلســالم، دار يف األمـر ويل

 .إليه ذهبوا فيما اجلمهور ووافقوا واحلال العصر لتغيري
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ـا ذلـك لكـان ة،الزكـا مـن مـنهم يؤخـذ مـا احتسـاب لألفراد أجزان لو إننا أما  ابإلعـداد حكم 
 قـوانني من ذهبت كما األفراد، حياة من منها الباقية البقية فتذهب الدينية، العريضة هذه على

 .أعلم وهللا مكان، أو زمان أي يف اإلسالم علماء من عامل عليه يوافق ال ما وهذا احلكومات،
 

*** 
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 اخلامتة
 الزكاة اإلسالمية نظام جديد فريد

أن الزكـاة الـيت فرضـها  -من خـالل أبـواب هـذا البحـث وفصـوله  -ب أنه قد تبني لنا أحس
اإلســـالم يف املدينـــة وبـــني حـــدودها وأحكامهـــا، هـــي نظـــام جديـــد فريـــد يف اتريـــخ اإلنســـانية، مل 

 .يسبق إليه تشري  مساوي، وال تنظيم وضعي
 .هي نظام مايل واقتصادي واجتماعي وسياسي وخلقي وديين معا

ام مــايل واقتصــادي ألهنــا ضــريبة ماليــة حمــدودة، تُعــرض علــى الــرؤوس حين ــا، كزكــاة هــي نظــ 
كمــا هــو الشــأن يف عامــة الزكــاة،   -مــن رؤوس أمــوال ودخــول  -العطــر، وعلــى األمــوال أحيــاان  

وهـي مــورد مــايل دائــم مـن مــوارد بيــت املــال يف اإلســالم، ُتصـرف يف حتريــر األفــراد مــن رق العــوز 
قتصـــادية وغريهـــا، مث هـــي حـــرب عمليـــة علـــى الكنـــز وحـــبس األمـــوال عـــن وإتـــباع حاجـــاهتم اال

 .التداول والتثمري
ألهنا تعمل على أتمـني أبنـاء اجملتمـ  ضـد العجـز احلقيقـي واحلكمـي،  ؛وهي نظام اجتماعي

الذي يعني فيه الواجد املعدم وأيخذ : وضد الكوارث واجلوائح، وحتقق بينهم التضامن اإلنساين
يف، واملسكني وابن السبيل ويقرب املسافة بني األغنياء والعقراء، ويعمـل علـى القوى بيد الضع

؛  إزالة احلسد والضغينة بني القادرين والعاجزين، ويعني املصلحني بني الناس على اجتـاههم اخلـري  
ويدف  هلم ما غرموا يف سبيل اخلري العام؛ كما تسهم يف حل كثري من مشـكالت اجملتمـ  وتعينـه 

 .ق أهدافه النبيلة، وغاايته الطيبة املثلىعلى حتقي
ـــة جبايتهـــا، كمـــا تتـــوىل توزيعهـــا يف  ؛وهـــي نظـــام سياســـي ألن األصـــل فيهـــا أن تتـــوىل الدول

مصارفها، مراعية يف ذلـك العـدل، مقـد  رة احلاجـات، مقد مـة لألهـم علـى املهـم، وذلـك بواسـطة 
بعــض مصــارفها إمنــا هــو مــن كمــا أن . (العــاملني عليهــا)جهــاز قــوي أمــني، حعــيظ علــيم، مــن 

 .(يف سبيل هللا)و (املؤل عة قلوهبم)تئون الدولة كـ 
ألهنـــا هتـــدف إىل تطهـــري نعـــوس األغنيـــاء مـــن دنـــس الشـــح املهلـــك، .. وهـــي نظـــام ُخُلقـــي

. ورجس األاننيـة املمقوتـة، وتزكيتهـا ابلبـذل وحـب اخلـري، واملشـاركة الوجدانيـة والعمليـة لآلخـرين
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ر احلســد يف قلــوب احملــرومني الــذين ميــدون أعيــنهم إىل مــا متــ  هللا بــه كمــا تعمــل علــى إطعــاء ان
 .وإتاعة احملبة واإلخاء بني الناس. غريهم من زهرة احلياة الدنيا

ألن إيتاءهـــا دعامـــة مـــن دعـــائم اإلميـــان، وركـــن مـــن  ؛نظـــام ديـــين -قبـــل ذلـــك كلـــه  -وهـــي 
وألن القصـد األول مـن إعطائهـا . اىلأركان اإلسالم، وعبـادة مـن أمسـى مـا يُتقـرب بـه إىل هللا تعـ

لذي احلاجـة تقويـة إميانـه ابلـدين، وإعانتـه علـى طاعـة هللا وتنعيـذ أوامـره، وألن الـدين هـو الـذي 
جــاء هبــا، وهــو الــذي فص ــل أحكامهــا وبــني مقاديرهــا وحــدد مصــارفها، وجعــل جــزء ا منهــا يف 

ه، ويف ُنصــرته وإعــالء كلمتــه معونــة ذوي احلاجــة مــن أهلــه، وجــزء ا آخــر يف أتليــف القلــوب عليــ
يُن ُكلُه ّللَّ وأتمني دعوته يف األرض  ناة  واياُكونا الدِ   [.18: األنعال] حاىتَّ ال تاُكونا ِفت ْ

هــذه هــي الزكــاة كمــا تــرعها اإلســالم، وإن جهــل املســلمون يف األعصــر األخــرية حقيقتهــا، 
 .وأمهلوا بعد ذلك أداءها، إال من رحم ربك، وقليل ما هم

فمـا كـان حملمـد األمـي يف أمـة . ه الزكاة وحدها دليـل علـى أن هـذه الشـريعة مـن عنـد هللاهذ
أمية أن يهتدي إىل مثل هذا النظام العذ العادل، بتعكريه الشخصي، أو مبعلوماته القليلـة، لـوال 
أن  هللا اختصه بوحيه، وأنزل عليه آايته هـدي  للنـاس وبينـات مـن اهلـدى والعرقـان، وعلمـه مـا مل 

ا  .يكن يعلم، وكان فضل هللا عليه عظيم 
 :شهادة األجانب للزكاة

الـذي أسـاء فهمـه وتطبيقـه كثـري مـن املسـلمني بـل تـوهه  -نظـام الزكـاة  -هذا النظام العذ 
هــذا النظــام  -وطعــن فيــه بعــض املضــللني ممــن ينتســبون إىل اإلســالم، وحيملــون أمســاء املســلمني 

ه، ويثـين عليــه، ويشــيد بعضـل اإلســالم الـذي ســبق الــنظم وجـد مــن الكتـاب الغــربيني مــن ينـو  ه بــ
 .العاملية احلديثة بشرعه للناس

عن تـعائر اإلسـالم فيـذكر احلـج اإلسـالمي  (الدعوة اإلسالمية)يف كتابه  (أرنولد)يتحدث 
وإىل جانــب نظــام احلــج جنــد إيتــاء الزكــاة ) :ومــزاايه، وجليــل أهدافــه، مث ينتقــل إىل الزكــاة فيقــول

ة  : ، يُذك  ر املسلم بقوله تعاىلفرض ا آخر  [.70:احلجرات] إَّنَّاا املُْؤِمُنونا إْخوا
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وهــي نظريــة دينيــة تتحقــق علــى صــورة رائعــة، تبعــث علــى الــدهش، يف اجملتمــ  اإلســالمي، 
ومهما يكن جنسه ولونـه وأسـالفه، فإنـه يُقبَـل ..  وتتجلى يف أعمال الشعقة إزاء املسلم اجلديد

 .(1)(ويتبوأ مكانه على قدم املساواة م  أقرانه املسلمنييف زمرة املؤمنني، 
لقـــــد وجـــــدت يف اإلســـــالم حـــــل املشـــــكلتني االجتمـــــاعيتني اللتـــــني ): (ليـــــود روش)ويقـــــول 
 .تشغالن العامل

ة  : يف قول القرآن: األوىل  .فهذا أمجل مبادئ االترتاكية إَّنَّاا املُْؤِمُنونا إْخوا
ـــة ال وصخويـــل العقـــراء حـــق أخـــذها غصـــباَ، إن امتنـــ  فـــرض الزكـــاة علـــى كـــل ذي مـــ: والثاني

 .(األغنياء عن دفعها طوع ا، وهذا دواء العوضوية
وكانـــت هـــذه ): وينقـــل لنـــا األســـتاذ دمحم كـــرد علـــى عـــن كاتـــب أجنـــيب آخـــر قولـــه يف الزكـــاة

ــا ديني ــا يتحــتم علــى اجلميــ  أداؤه، وفضــال   فالزكــاة نظــام . عــن هــذه الصــعة الدينيــة الضــريبة فرض 
اعي عام ومصدر تدخر به الدولة احملمديـة مـا متـد بـه العقـراء وتعيـنهم، وذلـك علـى طريقـة اجتم

وهـذا النظـام البـدي  كـان اإلسـالم ) ،(2)(نظامية قوميـة، ال اسـتبدادية حتكميـة، وال عرضـية طارئـة
فضــريبة الزكــاة الــيت كانــت جتــرب طبقــات املــالك . أول مــن وضــ  أساســه يف اتريــخ البشــرية عامــة

ر واألغنيــاء علــى دفعهــا، لتصــرفها الدولــة علــى املعــوزين والعــاجزين مــن أفرادهــا، هــدمت والتجــا
الســـياج الـــذي كـــان يعصـــل بـــني مجاعـــات الدولـــة الواحـــدة، ووحـــدت األمـــة يف دائـــرة اجتماعيـــة 

  .(3)(وبذلك برهن هذا النظام اإلسالمي على أنه ال يقوم على أساس األثرة البغيضة. عادلة
إن لدين اإلسالم مـن الكعايـة مـا ) :املستشرق العرنسي الشهري قوله (ونماسيني)وينقل عن 

جيعلــه يتشــدد يف حتقيــق فكــرة املســاواة، وذلــك بعــرض الزكــاة الــيت يــدفعها كــل فــرد لبيــت املــال، 
وهو يناهض الديون الربوية والضرائب غري املباترة اليت تعرض على احلاجات األولية الضـرورية، 

                                                 

 .251ـترمجة الدكتور حسن إبراهيم حسن وزميله، ص -لتوماس أرنولد  -إىل اإلسالم الدعوة ( 1)
 .الطبعة الثانية ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، 712ـلكرد علي ص  (اإلسالم واحلضارة الغربية)من كتاب  2))
 .11-12ـاملرج  نعسه ص( 3)
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 جانــب امللكيــة العرديــة ورأس املــال التجــاري، وبــذلك حيــل اإلســالم ويقــف يف نعــس الوقــت إىل
  .(1)(مرة أخرى مكاان  وسط ا بني نظرايت الرأمسالية الربجوازية، ونظرايت البلشعية الشيوعية

دفــاع )يف كتاهبــا الــذي نقــل إىل العربيــة بعنــوان  (فــاغلريي)وتقـول الكاتبــة اإليطاليــة الــدكتورة 
مــــا، ابألمهيــــة األخالقيــــة واالجتماعيــــة  رتفــــت مجيــــ  األداين، إىل حــــد   لقــــد اع) :(عــــن اإلســــالم

. الكــربى الــيت ينطــوي عليهــا تقــدمي الصــدقات، وأوصــت بــذلك بوصــعه تعبــري ا حســي ا عــن الرمحــة
تعـاليم املسـيح إىل دنيـا  ولكن اإلسالم يتمت  وحده ابجملد املتمثل يف جعل الصدقة إلزاميـة انقـال  

أبن خيصــص جــزء ا مــن  -حبكــم القــانون  -فكــل مســلم ملــزم . دنيــا الواقــ  األمــر، ومــن مَث  إىل
وأبداء هذه العريضة الدينية خيتـرب . إخل... ثروته ملصلحة العقراء، واحملتاجني، واملسافرين والغرابء

ــا أعمــق مــن اإلنســانية، ويطهــر روحــه مــن الشــح، وأيخــذ يف مــراودة األمــل ابلعــوز  املــؤمن حس 
 .(2)(ابملكافأة اإلهلية

 :من كلمات املصلحي املسلمي
وبعد هذه الكلمات اليت نقلناها عن مجاعة من املستشرقني أداهـم اإلنصـاف إىل االعـرتاف 
بعضل الزكاة، نثبت هنا أيضاَ كلمات لـبعض املصـلحني املسـلمني نو هـوا فيهـا بشـأن الزكـاة لعـل 

 .فيها هدى وموعظة
 :التزام أداء الزكاة كاف إلعادة جمد اإلسالم

إن اإلســـالم ميتـــاز علـــى مجيـــ  األداين ) :يقـــول الســـيد دمحم رتـــيد رضـــا رمحـــه هللا يف تعســـريه
ولـــو أقـــام  -كمـــا يعـــرتف هبـــذا حكمـــاء مجيـــ  األمـــم وعقالؤهـــا   -والشـــرائ  بعـــرض الزكـــاة فيـــه 

ــد فــيهم   -بعــد أن كثــرهم هللا ووســ  علــيهم يف الــرزق  -املســلمون هــذا الــركن مــن ديــنهم ملــا ُوج 
ولكن أكثرهم تركـوا هـذه العريضـة، فجنـوا علـى ديـنهم وأمـتهم، . ، وال ذو ُغْرم معج فقري مدق 

يف مصــاحلهم املاليــة والسياســية حــى فقــدوا ُمْلكهــم وعــزهتم  فصــاروا أســوأ مــن مجيــ  األمــم حــاال  
وتـرفهم، وصـاروا عالــة علـى أهـل امللــل األخـرى حــى يف تربيـة أبنـائهم، فهــم يلقـوهنم يف مــدارس 

انية، أو دعـــاة اإلحلـــاد فيعســـدون علـــيهم ديـــنهم ودنيـــاهم، ويقطعـــون روابطهـــم امللي  ـــة دعـــاة النصـــر 
                                                 

 .28ـدفاع عن اإلسالم ص( 1)
 .28ـدفاع عن اإلسالم ص 2))
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ا أذلــــة لألجانــــب عــــنهم ملــــاذا ال تؤسســــون : وإذا قيــــل هلــــم. واجلنســــية، ويعــــدوهنم ليكونــــوا عبيــــد 
إننـا ال جنـد : ألنعسكم مدارس كمدارس هـؤالء الرهبـان واملبشـرين أو املالحـدة اإلابحيـني؟ قـالوا

وإمنــا احلــق أهنــم ال جيــدون مــن الــدين والعقــل وعلــو اهلمــة والغــرية مــا . ا يقــوم بــذلكمــن املــال مــ
ميكــــنهم مــــن ذلــــك، فهــــم يــــرون أبنــــاء امللــــل األخــــرى، يبــــذلون للمــــدارس وللجمعيــــات اخلرييــــة 
والسياســية مــا ال يوجبــه علــيهم ديــنهم، وإمنــا أوجبتــه علــيهم عقــوهلم وغــريهتم املل  يــة والقوميــة، وال 

تركـوا ديـنهم فضـاعت إبضـاعتهم لـه دنيـاهم ! ، وإمنا يرضـون أن يكونـوا عالـة علـيهميغارون منهم
 ناُسوْا اّللَّا فاأنسااُهْم أنُفساُهْم، أْولاِئكا ُهم  الفااِسُقونا [78: احلشر.] 

ـــة مـــن الـــدين  فالواجـــب علـــى دعـــاة اإلصـــالح فـــيهم أن يبـــدأوا إبصـــالح مـــن بقـــى فيـــه بقي
  الزكــاة مــنهم، وصــرفها قبــل كــل تــيء يف مصــاحل املــرتبطني والشــرف بتــأليف مجعيــة لتنظــيم مجــ

 (املؤلعــة قلــوهبم) وجيــب أن يُراَعــى يف تنظــيم هــذه اجلمعيــة أن لســهم. هبــذه اجلمعيــة دون غــريهم
مصــرف ا يف حتريــر الشــعوب املســتعمرة مــن االســتعباد، إذا مل يكــن لــه مصــرف حتريــر األفــراد، وأن 

إلعــادة حكــم اإلســالم، وهــو أهــم مــن اجلهــاد حلعظــه يف  مصــرف ا يف الســعي (ســبيل هللا)لســهم 
حال وجوده مـن عـدوان الكعـار، ومصـرف ا آخـر يف الـدعوة إليـه والـدفاع عنـه ابأللسـنة واألقـالم، 

 .إذا تعذر الدفاع عنه ابلسيوف واألسنة، وألسنة النريان
ة جمد اإلسـالم، أال إن إيتاء مجي  املسلمني أو أكثرهم للزكاة، وصرفها ابلنظام، كاف إلعاد

بل إلعادة ما سـلبه األجانـب مـن دار اإلسـالم، وإنقـاذ املسـلمني مـن رق الكعـار، ومـا هـي إال 
وإننــا نـــرى الشــعوب الـــيت ســـادت  ؛بــذل العشـــر أو ربــ  الُعشـــر، ممــا فضـــل عـــن حاجــة األغنيـــاء

املســـلمني بعـــد أن كـــانوا ســـادهتم يبـــذلون أكثـــر مـــن ذلـــك يف ســـبيل أمـــتهم ومل ـــتهم، وهـــو غـــري 
  .هـا (1)(معروض عليهم من رهبم
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 :الزكاة من األمة وإليها

معلق ـا علـى حـديث  -تيخ اجلام  األزهر األسـبق  -ويقول املرحوم الشيخ حممود تلتوت 
أعلمهم أن هللا افرتض عليهم يف أمواهلم صـدقة تؤخـذ مـن ": معاذ الذي قال له فيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

  .(1)"ائهمأغنيائهم فتـَُرد على فقر 
يــدل هــذا التعلــيم النبــوي علــى أن الزكــاة يف نظــر اإلســالم ليســت إال صــرف بعــض أمــوال )

ليســت إال نقــل : وبعبــارة أخــرى. األمــة، ممثلــة يف أغنيــائهم، إىل األمــة نعســها، ممثلــة يف فقرائهــا
يتـه األمة بعض ماهلا من إحدى يديها، وهي اليد املشرفة، الـيت اسـتخلعها هللا علـى حعظـه وتنم

إىل اليــد األخــرى، وهــي اليــد العاملــة الكادحــة، الــيت ال  -وهــي يــد األغنيــاء  -والتصــرف فيــه 
  .(2)(يعي عملها حباجتها أو اليت عجزت عن العمل، وجعل رزقها فيه ومنه، وهي يد العقراء

 :مهمة الزكاة ِف اجملتمع املسلم
ملهمـة الزكـاة وموضـعها مـن  ويعرض املصلح اإلسالمي العالمـة السـيد أبـو األعلـى املـودودي

 .(أسس االقتصاد بني اإلسالم والنظم املعاصرة)النظام االقتصادي اإلسالمي، يف كتاب 
أال تُــرتك الثــروة تتجمــ  يف  -كمــا قلنــا مــن قبــل   -الــذي يريــده اإلســالم يف حقيقــة األمــر )

أو بكعـاءهتم مـا موض  من املواض  يف اجملتم ، وال ينبغي للذين انلوا من الثروة، حلسـن حظهـم 
يزيـد عـن حاجـاهتم أن يـدخروها وال ينعقـوا منهـا، بـل علـيهم أن ينعقـوا منهـا يف وجـوه ميكـن هبــا 

 .للذين مل يسعدهم احلظ أن ينالوا نصيب ا كافي ا من ثروة اجملتم  يف تداوهلا
روح الســخاء واجلــود والتعــاون االجتمــاعي  -يف جانــب  -وهلــذا الغــرض، ينشــئ اإلســالم 

بتعاليمــه اخلُلقيــة الســامية وطــرق الرتغيــب والرتهيــب املــؤثرة، حــى يصــبح النــاس، مبــيلهم احلقيقــي 
الطبيعــــي، يشــــمئزون مــــن مجــــ  الثــــروة وادخارهــــا، ويرغبــــون يف إنعاقهــــا أبنعســــهم، ويف اجلانــــب 
. اآلخر، يض  قانوان  يوجب أن يؤخذ مقدار معلوم، لعالح اجملتمـ  وإسـعاده، مـن أمـوال النـاس

وال خيعـي عليـك مـا للزكـاة مـن أمهيـة ابلغـة يف  (الزكـاة)املعلوم من أمـوال النـاس هـو  فهذا املقدار
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نظـام اإلسـالم االقتصــادي، وهـي أهــم أركـان اإلســالم بعـد الصــالة، حـى لقــد صـر ح القــرآن أبن 
قاة  ُتطاهِ  ُرُهْم وا : من يكنز املال ال حيل له حى يؤدي زكاته، فقـال يِهْم ُخْذ ِمْن أاْموااِلِِْم صا دا تُ  زاكِ 

 .[701: التوبة] ِِباا
نعسها تدل على أن يف الثروة اليت جيمعها اإلنسان جناسـة وخباثـة ال تطهـر  (الزكاة )وكلمة 

إال  ؛وهللا غـِن ال ينالـه مـالكم وال حيتـاج إليـه. يف سبيل هللا كـل عـام (%4.5)ما مل خيرج منها 
عمـال النافعـة الـيت يشـمل نععهـا طبقـات األمـة أن تسعوا يف ترفيه العقـراء وتعملـوا علـى ترقيـة األ

ها   ا وااملُؤالَّفا   ِة قُ لُ   وبُ ُهْم واِف : كلهـــا، فقـــال قااُت ِلْلُفقا   رااِء وااملاسا   اكِي وااْلعا   اِمِليا عالاي ْ إَّناا   ا الصا   دا
 [.20: التوبة] الر ِقااِب وااْلغاارِِميا واِف سِبيِل اّللَّ وااْبِن السَِّبيلِ 

املســلمني للتعــاون االجتمــاعي، وهــذه هــي تــركتهم للتــأمني االجتمــاعي، فهــذه هــي مجعيــة 
 .وهذا هو ماهلم االحتياطي

وهـــذه هـــي الثـــروة الكافلـــة للعـــاطلني مـــنهم، وهـــذه هـــي الوســـيلة إلعانـــة عجـــزهتم ومرضـــاهم 
ويتاماهم ومواساهتم وتعهد أحواهلم؛ وفوق كل ذلك هـو الشـيء الـذي يغـين املسـلم عـن التعكـر 

دأ اإلســالم الســاذج العطــري أنــك إذا كنــت غني ــا اليــوم، فســاعد غــريك، ليســاعدك فمبــ. يف غــده
ا فلــــيس لــــك أن تشــــغل ابلــــك ابلتعكــــري فيمــــا يكــــون عليــــه حالــــك إن . غــــريك إذا افتقــــرت غــــد 

أصـــبحت فقـــري ا، أو حـــال زوجـــك وأوالدك إذا انلتـــَك املنيـــة وانتقلـــَت إىل الـــدار اآلخـــرة، وكيـــف 
انزلة أو مرضَت أو أصبت ابحلريـق أو العيضـان؟ ومـاذا تععـل  تنجو من املصائب إذا نزلت بك

إن كنت على سعر وليس عندك تيء من املال؟ فالزكاة هي الـيت تغنيـك وتنجيـك عـن التعكـر 
 .يف مثل هذه األمور إىل أبد اآلابد
مـن ثروتــك املـدخرة إىل مؤسسـة هللا للتـأمني، مث أتمــن  (%4.5)لـيس عليـك إال أن تـؤدي 

إنـك لسـت حباجـة إىل هـذه الثـروة يف هـذا الوقـت فـدع الـذين هـم يف  ؛ى نعسكمن كل آفة عل
ا، بـل  حاجة إليها، ينعقون منها ويسدون هبا حاجاهتم، مث تعـود عليـك هـذه الثـروة بتمامهـا غـد 

 .ستعود عليك وهي أكثر منها اآلن إن افتقرت إليها أنت أو أوالدك
. اهج الرأمساليـة ومبـادئ ومنـاهج اإلسـالموههنا أيض ا يبدو التضاد الواضح بـني مبـادئ ومنـ

فالـــذي تقتضـــيه الرأمساليـــة أن جيمـــ  اإلنســـان املـــال وأيخـــذ عليـــه الـــراب حـــى ينجـــذب إىل حبريتـــه 
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ولكــن ذلــك ممــا ال يتعــق مــ  طبيعــة اإلســالم، فهــو . وينصــب فيهــا كــل مــا عنــد غــريه مــن املــال
نهــا وتوزيــ  مائهــا إىل مــا حوهلــا مــن أيمــر، إذا جتمــ  املــال يف حبــرية مــن البحــريات، حبعــر الــرتع م

إن تـداول الثـروة مقيـد يف نظـام الرأمساليـة وهـو حـر يف نظـام . الزروع امليتة حى تعود إليها احليـاة
فإنـــه ال بـــد لـــك، إن أردت أن أتخـــذ املـــاء مـــن حـــوض الرأمساليـــة، أن يكـــون مـــاؤك . اإلســـالم

أن تنــال منــه ولــو قطــرة واحــدة  موجــود ا فيــه مــن ذي قبــل، وإال فلــيس لــك، حبــال مــن األحــوال،
ولكن املبـدأ الـذي جيـرى عليـه نظـام حـوض اإلسـالم، أنـه مـن كـان عنـده مـن املـاء مـا . من املاء

فالظـاهر . يزيد عن حاجته، فليصبه يف هذا احلوض، ومن كان يف حاجة إىل املـاء فليأخـذه منـه
ولـيس اجلمـ  بينهمـا أن هذين الطـريقني متضـادان فيمـا بينهمـا مـن حيـث أصـلهما وطبيعتهمـا، 

يف نظـــام اقتصـــادي إال اجلمـــ  بـــني الضـــدين يف حقيقـــة األمـــر، وال يكـــاد ميـــر ذلـــك خبلـــد رجـــل 
 .هـا (1)(عاقل

 :َسة ابرزة من َسات الزكاة ِف اإلسالم
 (األركــان األربعــة)ويتحــدث الداعيــة اإلســالمي اجلليــل الســيد أبــو احلســن النــدوي يف كتابــه 

فمـن أبرزهـا وأعمقهـا يف التـأثري مـا يقـرتن هبـذه العريضـة مـن . بـارزةعن مسات الزكاة اإلسالمية ال
مث يعرض لسمة أخـرى . وهي الروح اليت تتجرد منها الضرائب الرمسية. روح اإلميان واالحتساب

والســـمة الثانيـــة البـــارزة الـــيت متيـــز الزكـــاة عـــن ســـائر اجلبـــاايت ) :ذات أمهيـــة وداللـــة ابلغـــة، فيقـــول
عــرض يف زمــن امللــوك والســالطني، ويف عهــد احلكومــات الشخصــية أو والضــرائب، الــيت كانــت تُ 

ا  يف عصران احلاضر يف اجلمهورايت وحكومات الشعوب، وجتعلهـا صختلـف عنهـا اختالفـ ا واضـح 
يف البداية والنهاية، ويف النتائج واآلاثر، هي وضعها الشرعي الذي قـرره الرسـول صـلى هللا عليـه 

تؤخـذ ": فقـال. عبريه النبوي الدقيق الذي يـَُعد من جوام  الكلموسلم بلعظه املعجز احلكيم، وت
وذلــك وضـــ  الزكــاة األصـــيل الشـــرعي الــذي كانـــت عليـــه،  ،"مــن أغنيـــائهم، وتُــرد علـــى فقـــرائهم

وجيـــب أن تكـــون عليـــه إىل أن يـــرث هللا األرض ومـــن عليهـــا، فهـــي تؤخـــذ مـــن األغنيـــاء الـــذين 
ني  املنصــوص، وُتصــرف يف مصــارف عينهــا هللا يســتوفون تــروط وجوهبــا، وميلكــون النصــاب املعــ

إَّنَّا ا : تعاىل يف القرآن، ومل يكلها إىل رأي مشرع أو مقـنن، أو حـاكم أو عـامل، وهـو قولـه تعـاىل
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قااُت لْلُفقا  راء وتعضــل الشــريعة، وتــرجح األحاديــث النبويــة أن [. 20:التوبــة]اآليــة  ... الصَّ  دا
 .ذي جُتىَب فيهُتصرف هذه الصدقات على فقراء البلد ال

وكــذلك كــان نظــام الزكــاة حــى يف احلكومــات الــيت مل تكــن دقيقــة كــل الدقــة، وال أمينــة كــل 
ثُــل اإلســالمية العليــا يف احلكــم والسياســة

ُ
فلــم . األمانــة يف تطبيــق األحكــام الشــرعية، وحتقيــق امل

  .(1)لتعطلحُيرم العقراء واملساكني حقهم يف ظل هذه احلكومات، ومل تتعطل حدود هللا كل ا
ـــالغ كثـــري مـــن املـــؤرخني املغرضـــني، والبـــاحثني املستشـــرقني يف   يف هـــذه احلكومـــات، الـــيت يب

 .ذمها، واحنرافها عن تعاليم اإلسالم، بل ثورهتا عليها، كما يقولون
ابلعكــس مــن ذلــك، اجلبــاايت والضــرائب واملكــوس، الــيت تعرضــها احلكومــات اليــوم، فهــي 

ــــة معكوســــة للزكــــاة،  ــــة منهــــا واجملحعــــة، والصــــغرية منهــــا  -فهــــذه الضــــرائب صــــورة مقلوب العادل
إهنــا . تؤخــذ مــن العقــراء وأوســاط النــاس، وتـُــَرد علــى الرؤســاء واألغنيــاء واألقــوايء -والضــخمة 

جتتمــــ  بَعــــَرق جبــــني العالحــــني، والعملــــة والصــــن اعني، والتجــــار الــــذين يشــــتغلون ليــــل هنــــار يف 
يف  -بــل بقســوة اندرة، ووقاحــة زائــدة  -بســخاء  متــاجرهم ودكــاكينهم وُتصــرف هــذه األمــوال

 (ألــف ليلــة وليلــة)اســتقبال رؤســاء اجلمهــورايت الزائــرين للــبالد، ويف والئمهــم الــيت تشــبه والئــم 
اخلياليــة األســطورية، ويف املهرجــاانت الــيت حيتعــل هبــا بــني حــني وحــني ويف مــآدب الســعارات يف 

هنــار، ويف دعــاايت احلكومــة الــيت تســتنعد مــوارد الــبالد األجنبيــة الــيت جتــري فيــه اخلمــر جــري األ
الصــحعيني األجانــب،  جعــاالتالشــعب ومتــتص دمــاءه، وحتــول بــني رجــل الشــعب وقوتــه، ويف 

ووكــاالت األنبــاء ورواتــب املــذيعني البــارعني الــذين حــذقوا فــن تلعيــق األخبــار، واهتــام األبــرايء، 
حف الــيت تعتــرب أهــم وأنعــ  مــن أقــوى وتشــريح األحيــاء مــن املنافســني واألعــداء، وتكــاليف الصــ

اجليــوش، وأحــدث األســلحة، فمــا مــن حكومــة تــعبية دميقراطيــة، وال مــن حكومــة تــيوعية أو 
اتــرتاكية، إال وهــي متــتص دم الشــعب كاإلســعنج، وتصــبه يف حبــر الدعايــة والرتــاء السياســي، 

ق تصـوير ا وال أصـدق والتلبيس الصحعي، وحماكمة املعارضني من اجملرمني وغري اجملـرمني، فـال أد
تؤخــذ مــن "إهنـا : تعبـري ا يف وصــف هـذه الضــرائب، الـيت تقــوم عليهــا احلكومـات اليــوم، مـن قولنــا

                                                 

برهان ساط  على ما كان من  -بصعة خاصة  -لقاضي القضاة اإلمام أيب يوسف ومقدمته  (اخلراج)كتاب ( 1)
راج والزكاة والصدقات فإنه كتب هذا الكتاب العظيم ابقرتاح من أمري اهتمام يف أوج الدولة العباسية أبحكام اخل

 .(املؤمنني هارون الرتيد
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لـذا كانـت الزكـاة اإلسـالمية الـيت فرضـها هللا علـى عبـاده املوسـرين  ،"فقرائهم وتـَُرد علـى أغنيـائهم
ــا ورمحــة ابألمــة، ونتيجــة لنعمــة النبــوة الــيت ال نعمــة فوقهــا،  إذا كــان ال بــد مــن  - (ريبةضــ)لطع 

أقل الضرائب مقدار ا وأخعها مؤنة، وأعظمها مين ا وبركة، وأكثرها فائـدة،  -إطالق هذه الكلمة 
 . هـا (1)"(تؤخذ من أغنيائهم وتـَُرد على فقرائهم": ألهنا

فــإين أهــدي هــذه الدراســة إىل رجــال العكــر والتشــري  املــايل والضــرييب ليعلمــوا كيــف .. وبعــد
متضـــمنة  (الزكـــاة)ســـالم الـــنظم املاليـــة والضـــريبية احلديثـــة فشـــرع هـــذه الضـــريبة احملكمـــة ســـبق اإل

أفضـــل املبـــادئ، وأعـــدل األحكـــام، وأنبـــل األهـــداف وأقـــوى الضـــماانت، مث لينزلـــوا علـــى حكـــم 
الشــرع الــذي يــدينون بــه، والواقــ  الــذي يعيشــون فيــه فرياعــوا معتقــدات األمــة الــيت ُيشــرعون هلــا، 

يف مقدمـة الضـرائب الـيت يسـنوهنا، مث يُعر  عـوا ويكملـوا مبـا  (الزكـاة)ريبة املقدسـة ويضعوا هذه الض
 .تقتضيه احلال من ضرائب تصاعدية أو نسبية

وأهدي هذه الدراسة إىل رجال الضـمان االجتمـاعي، ليعلمـوا علـم اليقـني أن هـذه العريضـة 
لــــف ذوي احلاجــــات يف ملخت -يف اتريــــخ اإلنســــان  -هــــي أول إعانــــة تُــــنظم بواســــطة احلكومــــة 

اجملتم ، بل هـي حـق معلـوم هلـم وفريضـة مـن هللا، وأن اتريـخ التـدابري احلكوميـة إلعانـة الضـععاء 
كمـا أن الضـمان االجتمـاعي لـيس مـن   -كمـا قيـل   -واحملتـاجني، ال يبـدأ ابلقـرن السـاب  عشـر 

ســـالم مســـتوردات الغـــرب، وال مـــن مبتكـــرات العصـــر، بـــل هـــو نظـــام إســـالمي أصـــيل، وفـــره اإل
 .للمسلمني وغري املسلمني

ـا عربيـة أو تــرقية،  وأهـدي هـذه الدراسـة إىل املثقعـني العصـريني الــذين حيملـون أمسـاء  ووجوه 
الداينــة اإلســالمية،  -رمسي ــا  -أوروبيــة أو أمريكيــة أو روســية أو صــينية، يتبعــون  وقلــواب  وعقــوال  

أن اإلســالم لــيس ديــن صــومعة وال  إلــيهم هــذه الدراســة ليعلمــوا .. وهــم أجهــل النــاس ابإلســالم
كهنوت، وإمنا هـو ديـن ودولـة، عقيـدة ونظـام، علـم وعمـل، دنيـا وآخـرة، حريـة وعـدل، حقـوق 

 .وأوضح مثل لذلك نظام الزكاة. وواجبات
وأهدي هذه الدراسة إىل كافة الشعوب اإلسالمية وحكوماهتا املعاصرة؛ لرتاج  موقعها مـن 

اة، عســـى أن تزيـــل التنـــاقض القـــائم يف حياهتـــا، وتطـــرد مـــن تـــرائ  اإلســـالم ونظمـــه، ومنهـــا الزكـــ
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دســاتريها وقوانينهــا االســتعمار التشــريعي كمــا طــردت االســتعمار السياســي والعســكري، ويعــود 
 .اإلسالم دينها ومصدر قوانينها وأنظمتها

 أهدي هذه الدراسة إىل املشتغلني ابلعقـه اإلسـالمي، والثقافـة اإلسـالمية والـداعني.. وأخري ا
إىل تطبيــــق نظــــام اإلســــالم، لعلهــــم جيــــدون يف هــــذه الدراســــة العقهيــــة املقارنــــة يف ضــــوء القــــرآن 
والسـنة، مـا يزيـدهم إميـاان  أبن هــذا الـدين قـادر علـى مواجهـة التطــور، وقيـادة احليـاة مـن جديــد، 
وتوجيــه دفتهــا إىل احلــق واخلــري والعــدل، يف ظــل تــريعته اخلصــبة املثريــة، الصــاحلة املصــلحة لكــل 

 .زمان ومكان
 .أن احلمد هلل رب العاملي: وآخر دعوان

 
 


