


 

 ؟) السؤال ( ما تعريف الزكاة لغة
  .النماء :الزكاة يف لغة العرب) اجلواب ( 

 ألهنا تنمي املال وتطهر معطيها. :النماء والتطهري :وقيل
 .تنمي أجرها :وقيل

  .تنمي الفقراء :وقال األزهري
  وتطهر معطيها. ،وتنمي الفقراء ،وتنمي أجرها ،كلها فيها لكان حسنا فتنمي املالإن هذه املعاين   :ولو قيل

 ؟) السؤال ( ما تعريف الزكاة شرعا  
  .التعبد هلل ـ تعاىل ـ إبخراج جزء واجب شرعا  يف مال معني لطائفة أوجهة خمصوصة) اجلواب (  

 ؟) السؤال ( ما فوائــــــد الزكاة
  :ــــي) اجلواب ( مـــــا يلــ

إمتام إسالم العبد وإكماله؛ ألهنا أحد أركان اإلسالم، فإذا قام هبا اإلنسان مت إسالمه وكمل، وهذا ال شك أنه  -1
 غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى إلكمال دينه.

اء حمبوب مثله أو أهنا دليل على صدق إميان املزكي، وذلك أن املال حمبوب للنفوس، واحملبوب ال يبذل إال ابتغ -2
 أكثر، بل ابتغاء حمبوب أكثر منه، وهلذا مسيت صدقة؛ ألهنا تدل على صدق طلب صاحبها لرضا هللا عّز وجل.

أهنا تزكي أخالق املزكي، فتنتشله من زمرة البخالء، وتدخله يف زمرة الكرماء؛ ألنه إذا عود نفسه على البذل،  -3
صار ذلك البذل سجية له وطبيعة حىت إنه يتكدر، إذا مل يكن ذلك  سواء بذل علم، أو بذل مال، أو بذل جاه،

اليوم قد بذل ما اعتاده، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد، جتده إذا كان ذلك اليوم متأخرا  عن الصيد يضيق 
صدره، وكذلك الذي عود نفسه على الكرم، يضيق صدره إذا فات يوم من األايم مل يبذل فيه ماله أو جاهه أو 

 منفعته.
أهنا تشرح الصدر، فاإلنسان إذا بذل الشيء، وال سيما املال، جيد يف نفسه انشراحا ، وهذا شيء جمرب، ولكن  -4

 بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، ال أن يكون بذله وقلبه اتبع له.
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فيد منه إال الذي يعطي وقد ذكر ابن القيم يف زاد املعاد أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن ال يست
بسخاء وطيب نفس، وخيرج املال من قلبه قبل أن خيرجه من يده، أما من أخرج املال من يده، لكنه يف قرارة قلبه، فلن 

 ينتفع هبذا البذل.
أهنا تلحق اإلنسان ابملؤمن الكامل ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه فكما أنك حتب أن يبذل  -5 

 لذي تسد به حاجتك، فأنت حتب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك كامل اإلميان.لك املال ا
أهنا من أسباب دخول اجلنة، فإن اجلنة ملن أطاب الكالم، وأفشى السالم، وأطعم الطعام وصلى ابلليل والناس  -6

  .وكلنا يسعى إىل دخول اجلنة ،نيام
فيه القادر على العاجز، والغين على املعسر، فيصبح  أهنا جتعل اجملتمع اإلسالمي كأنه أسرة واحدة، يضفي -7  

ُ اإلنسان يشعر أبن له إخواان  جيب عليه أن حيسن إليهم كما أحسن هللا إليه، قال تعاىل:  }َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اَّلله
الجتماعي، والزكاة هي فتصبح األمة اإلسالمية وكأهنا عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند املتأخرين ابلتكافل ا ،ِإلَْيَك{

 خري ما يكون لذلك؛ ألن اإلنسان يؤدي هبا فريضة، وينفع إخوانه.
أهنا تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛ ألن الفقري قد يغيظه أن جيد هذا الرجل يركب ما شاء من املراكب، ويسكن ما  -8

م إال على األسبال وما أشبه ذلك، يشاء من القصور، وأيكل ما يشتهي من الطعام، وهو ال يركب إال رجليه، وال ينا
 ال شك أنه جيد يف نفسه شيئا .

فإذا جاد األغنياء على الفقراء كسروا ثورهتم وهدؤوا غضبهم، وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا يف الشدة، فيألفون األغنياء 
 وحيبوهنم.

الفقراء أيتيهم ما يسد شيئا  من  أهنا متنع اجلرائم املالية مثل السرقات والنهب والسطو، وما أشبه ذلك؛ ألن -9 
حاجتهم، ويعذرون األغنياء بكوهنم يعطوهنم من ماهلم، يعطون ربع العشر يف الذهب والفضة والعروض، والعشر أو 

 نصفه يف احلبوب والثمار، ويف املواشي يعطوهنم نسبة كبرية، فريون أهنم حمسنون إليهم فال يعتدون عليهم.
امة فقد قال النيب صّلى هللا عليه وسّلم: كل امرئ يف ظل صدقته يوم القيامة وقال يف النجاة من حر يوم القي -10

 الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه. 
عد أن يعرف أحكامها وأمواهلا أهنا تلجئ اإلنسان إىل معرفة حدود هللا وشرائعه؛ ألنه لن يؤدي زكاته إال ب -11 

 وأنصباءها ومستحقها، وغري ذلك مما تدعو احلاجة إليه.
أهنا تزكي املال، يعين تنمي املال حسا  ومعىن، فإذا تصدق اإلنسان من ماله فإن ذلك يقيه اآلفات، ورمبا يفتح  -12

وهذا شيء مشاهد أن  ،ن مالهللا له زايدة رزق بسبب هذه الصدقة، وهلذا جاء يف احلديث: ما نقصت صدقة م
اإلنسان البخيل رمبا يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره ابحرتاق، أو خسائر كثرية، أو أمراض تلجئه إىل 

  العالجات اليت تستنزف منه أمواال  كثرية
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   اء.أهنا سبب لنزول اخلريات، ويف احلديث: ما منع قوم زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السم -13
  أن الصدقة تطفئ غضب الرب كما ثبت ذلك عن الرسول صّلى هللا عليه وسّلم. -14
 أهنا تدفع ميتة السوء. -15
 أهنا تتعاجل مع البالء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إىل األرض. -16
   فئ املاءأهنا تكفر اخلطااي، قال الرسول صّلى هللا عليه وسّلم: الصدقة تطفئ اخلطيئة كما يط -17

  النار.
 ؟) السؤال ( ما حكم من ترك الزكاة خبال  

 اختلفت أهل العلم يف ذلك.) اجلواب ( 
  .أن اتركها خبال  يكفر كتارك الصالة كسال   :ثبت عن اإلمام أمحد ـ رمحه هللا ـ يف إحدى الرواايت عنه :القول األول

 ؟) السؤال ( ما دليل الذين كفروا مانعها خبال  
يِن{ }فَِإْن ََتبُوا َوَأقَاُموا الصهاَلةاب (قالوا: إن هللا ـ تعاىل ـ قال: ) اجلو    َوآتَ ُوا الزهَكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِف الدِ 

 ؟) السؤال ( ما وجــــه الداللة على ذلك
 ) اجلواب ( أن هللا رتب ثبوت األخوة على هذه األوصاف الثالثة: 

 إن اتبوا من الشرك. -1
 الصالة.وأقاموا  -2
 وآتوا الزكاة. -3

وال ميكن أن تنتفي األخوة يف الدين إال إذا خرج اإلنسان من الدين، أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لنا، فالقاتل  :قالـــــوا
َلى اْْلُرُّ ِِبْْلُرِ  عمدا  قال هللا فيه:  َواْلَعْبُد ِِبْلَعْبِد َواألُنْ َثى ِِبألُنْ َثى }ََيأَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقت ْ

 . َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشيٌء فَات َِباٌع ِِبْلَمْعُروِف{
َلى اْْلُرُّ ِِبْْلُرِ  َواْلَعْبُد ِِبْلَعبْ فقال ـ سبحانه وتعاىل ـ:  ِد َواألُنْ َثى }ََيأَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقت ْ

أي: املقتول، والضمري يعود على القاتل، فجعل هللا املقتول  ِِبألُنْ َثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشيٌء فَات َِباٌع ِِبْلَمْعُروِف{
 أخا  للقاتل.

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ وقال هللا ـ تعاىل ـ يف املقتتلني من املؤمنني:    .ْْيَ َأَخَوْيُكْم{}ِإَّنه
مع أن قتل املؤمن وقتاله من كبائر الذنوب، فال ميكن أن تنتفي األخوة يف الدين إال بكفر، فدل على كفر اترك 

 الزكاة. ]الشرح املمتع[
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 . كما هو مذهب مجاهري أهل العلم  ،فإنه ال يكفر بذلك ،من تركها خبال   :القول الثاين
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها  :اجلواب ( ما ثبت يف مسلم أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال)  
فتكوى هبا جنبه وجبينه  ،فأمحي عليها يف انر جهنم ،حقها إال إذا كان يوم القيامة ُصفحت له صفائح من انر

ى  :فرُيى وضبطت ،سنة حىت يقضى بني العبادكلما بردت أُعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف   ،وظهره فرير
   .سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار

 ؟) السؤال ( ما وجه الداللة
 ،بل سبيله إىل النار على وجه التحتم ،أن الكافر ال يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار على التخيري) اجلواب ( 

 .ع إقراره بوجوهبا أنه ال يكفرفدل هذا على أن اترك الزكاة تكاسال  م
) السؤال ( فإذا قال قائل: إذا خصصتم آية التوبة ابلنسبة لتارك الزكاة، فلماذا ال تقولون ذلك يف اترك الصالة؟؛ ألن 

يِن{احلكم واحد   ؟}فَِإْن ََتبُوا َوَأقَاُموا الصهاَلَة َوآتَ ُوا الزهَكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِف الدِ 
اترك الصالة وردت فيه نصوص تدل على كفره؛ فمن أجل ذلك حكمنا بكفره، والنصوص الواردة يف  أن ) اجلواب ( 

كفر اترك الصالة نصوص قائمة، وليس هلا معارض مقاوم، وكل ما قيل: إنه معارض، فإنه ال يعارض أدلة كفره، ال 
 ثبوات ، وال استدالال .

 ؟) السؤال ( مىت فرضت الزكـــــاة
 ف أهل العلم يف ذلك.) اجلواب ( اختل

 أهنا فرضت يف مكة. :القول األول
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك

  ) اجلواب ( آايت الزكاة اليت نزلت يف مكة.
  }الهِذيَن اَل يُ ْؤُتوَن الزهَكاَة{ورورْيٌل لِْلُمْشرِِكنير{} :مثـــل قولــــــه

  ِللسهاِئِل َواْلَمْحُروِم{ َمْعُلومٌ }َوالهِذيَن ِف َأْمَواِلِِْم َحقٌّ  :وقولــــــه
ُتْم ِمْن زََكاٍة ُترِي :وقولــــــه ُتْم ِمْن ِرِبا ِلََيْبُ َو ِف َأْمَواِل النهاِس َفاَل يَ ْربُو ِعْنَد اَّللِه َوَما آتَ ي ْ ُدوَن َوْجَه اَّللِه فَُأولَِئَك }َوَما آتَ ي ْ

 ُهُم اْلُمْضِعُفوَن{
 .ُه يَ ْوَم َحَصاِدِه{}َوآُتوا َحقه  :وقولــــــه

أن فرضها يف مكة، وأما تقدير أنصبائها، وتقدير األموال الزكوية، وتبيان أهلها فهذا يف املدينة، وعليه  :القول الثاين
فيكون ابتداء فرضها يف مكة من ابب هتيئة النفوس، وإعدادها لتتقبل هذا األمر، حيث إن اإلنسان خيرج من ماله 
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، خيرج منه يف أمور ال تعود عليه ظاهرا  ابلنفع يف الدنيا، فلما هتيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها الذي حيبه حبا  مجا  
 من ذلك، فرضه هللا ـ تعاىل ـ فرضا  مبينا  مفصال ، وذلك يف املدينة.

 ؟) السؤال ( هل جتب الزكاة يف كل مال  
 را .ال جتب إمنا جتب يف املال النامي حقيقية أو تقدي) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ما املراد ابلنمو احلقيقي
 كماشية هبيمة األنعام، والزروع والثمار، وعروض التجارة.) اجلواب (  

 ؟) السؤال ( ما املراد ابلنمو التقديري
كالذهب والفضة إذا مل يشتغل فيهما ابلتجارة، فإهنما وإن كاان راكدين، فهما يف تقدير النامي؛ ألنه مىت ) اجلواب (  

 ء اجتر هبما.شا
 ؟) السؤال ( ما األصناف اخلمسة اليت جيب فيهـــا الزكــــــاة

 :) اجلواب ( مــــا يلـــــي
 الذهب.ـ  1
 والفضة.ـ  2
 وعروض التجارة. ـ 3
 وهبيمة األنعام.ـ  4
  واخلارج من األرض.ـ  5

فيه زكاة أو ال؟ وسيأيت البحث فيها إن وهناك أشياء خمتلف فيها: كالعسل، هل فيه زكاة أو ال؟ وكالركاز هل الواجب 
 شاء هللا.

 ؟) السؤال ( ما احلكمة من وضع شروط الزكاة
من حكمة هللا ـ عّز وجل ـ وإتقانه يف فرضه وشرائعه، أنه جعل هلا شروطا ؛ أي: أوصافا  معينة ال جتب إال ) اجلواب ( 

 بوجودها؛ لتكون الشرائع منضبطة، ال فوضى فيها.
هناك شروط لكان كل شخص يقدر أن هذا واجب، وهذا غري واجب فإذا أتُقنت الفرائض ابلشروط إذ لو مل يكن 

وُحددت مل يكن هناك اختالف، وصار الناس على علم وبصرية، فمىت وجدت الشروط يف شيء ثبت، ومىت انتفت 
 انتفى.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ  
ُب_ (  قرالر امل  ) _ جتِر

 ؟ى وجوب الزكاة) السؤال ( ما الدليل عل
 _ واإلمجاع. ) اجلواب ( الكتاب _ والسنة
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يِهم ِِبَا َوَصلِ  َعَلْيِهْم  :قوله تعاىل :أما الكتاب ُرُهْم َوتُ زَكِ  ُْم  ۖ  ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِِْم َصَدَقةا ُتَطهِ   ۖ  ِإنه َصاَلَتَك َسَكٌن ِله
يٌع َعِليمٌ  ُ َسَِ   َواَّلله

عن أيب معبد عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث  :سلمما رواه البخاري وم :أما السنة 
معاذا رضي هللا عنه إىل اليمن فقال ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 

أعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أن هللا قد افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك ف
 أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. 

ألن فرضيتها معلومة من الدين  ؛وأن منكر وجوهبا كافر خارج عن اإلسالم ،أمجعت األمة على فرضيتها :أما اإلمجاع
  .ابلضرورة

واحلج وحنوها من األحكام الشرعية أن إنكارها كفر  أن ما ُعلم من الدين ضرورة كفرضية الصالة والزكاة :والقاعـــــدة
 ألنه تكذيب لداللة الكتاب والسنة  ؛ابهلل

 ؟) السؤال ( إذا كان مانع الزكاة خبال  حتت يد اإلمام ما الواجب عليه
 يُلزُِمُه هبا وأيخذ شطر ماله.) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
ومن منعها فإان آخذوها وشطر  :اود إبسناد حسن: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال) اجلواب ( ما رواه أمحد وأبو د

   ماله عزمة من عزمات ربنا. وقال أمحد هو عندي صاحل اإلسناد "
  ؟) السؤال ( إذا مل يكن مانع الزكاة خبال  حتت قبضة اإلمام فما احلكم

كأن متتنع جهة من اجلهات عن أداء   ،انت طائفة ممتنعةأبن ك ،إذا كان اتركها ليس حتت قبضة اإلمام) اجلواب ( 
وقد  .كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة وال تكفر  ،فإن اإلمام يقاتلهم حىت يؤدوا الزكاة ،الزكاة لإلمام وهلم قوة وشوكة

كالصالة   ،رةحكى شيخ اإلسالم اتفاق املسلمني على أن الطائفة املمتنعة عن أداء شعرية من الشعائر اإلسالمية الظاه
 .أو املمتنعة عن ترك شيء من احملرمات الظاهرة كالراب والزان أهنا تقاتل ،والزكاة وحنوها

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 ) _ِبُشُروط  مخرْسرة  _ (  قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما شروط الزكاة
 :مخســــة شـــــروط) اجلواب ( 

 ُحرِّيٌَّة. -1
 وِإْسالرٌم. -2
. ورُمْلكُ  -3  ِنصراب 
 واْسِتْقررارُُه. -4
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 ورُمِضيُّ احلرْوِل. -5
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 

 ) _ ُحرِّيٌَّة _ (  قرالر امل
 ؟) السؤال ( ملاذا ال جتب الزكاة على العبد

 ) اجلواب ( ألن اململوك ال مال له، إذ أن ماله لسيده.
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا وله  :حيحني عن ابن عمر رضى هللا عنه) اجلواب ( ما ثبت يف الص
  مال فماله لذي ابعه إال أن يشرتطه املبتاع.

فهو إذن غري مالك للمال حىت جتب عليه الزكاة، وإذا قدر أن العبد ملك ابلتمليك فإن ملكه يف النهاية يعود لسيده؛ 
يده، وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس مبستقر استقرار أموال األحرار، فعلى هذا تكون ألن سيده له أن أيخذ ما ب

 الزكاة على مالك املال، وليس على اململوك منها شيء، وال ميكن أن تسقط الزكاة عن هذا املال.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 

 ) _ وِإْسالرٌم _ (  قرالر امل
 ؟) السؤال ( هل جتب الزكاة على الكافر 
 الكافر ال جتب عليه الزكاة.اجلواب (  )

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
 :) اجلواب ( الكتاب والسنة

ُْتونر الصَّالر  :قوله تعاىل :أما الكتاب ُْم كرفرُروا اِبللَِّ ورِبررُسولِِه ورالر أير ُهْم نـرفرقراهُتُْم ِإالَّ أرهنَّ ُهْم  ةر ِإالَّ ور ورمرا مرنـرعرُهْم أرن تـُْقبرلر ِمنـْ
 ُكسراىلرٰ ورالر يُنِفُقونر ِإالَّ ورُهْم كرارُِهونر.

وهذا إبمجاع الصحابة رضي هللا عنهم ولذا مل  ،وال خالف بني أهل العلم يف هذا ،وال جتب ،فالزكاة منهم ال تصح
 فالزكاة ال جتب على كافر. .وإمنا كانوا يلزموهنم ابجلزية ،يكونوا أيخذون من الذميني الزكاة

قول النيب صّلى هللا عليه وسّلم حني بعث معاذا  إىل اليمن بعد أن ذكر التوحيد، والصالة: أعلمهم أن هللا  :نةأما الس
  .افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم
 ؟) السؤال ( ما الدليل أن الكفار حماسبون على تركهم الزكاة

( وَُكنها ََنُوُض 44( َوَلَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكَْي )43وا َلَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِ َْي )}قَالُ قوله تعاىل عن اجملرمني: ) اجلواب ( 
  َمَع اْْلَاِئِضَْي{

 ؟) السؤال ( ما وجـــه الداللة
 ) اجلواب ( فلوال أهنم عوقبوا على ترك الصالة، وترك إطعام املسكني ملا ذكروا ذلك سببا  يف دخوهلم النار.
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  ؟}َوَوْيٌل ِلْلُمْشرِِكَْي{}الهِذيَن اَل يُ ْؤُتوَن الزهَكاَة{ :ما املراد بقوله سبحــــانه) السؤال ( 
 . }َقْد َأفْ َلَح َمْن زَكهاَها{املراد هبا هنا: زكاة النفس عند أكثر العلماء؛ لقوله تعاىل: ) اجلواب ( 

 ا ويغفلون عنها.فيكون معىن اآلية على هذا: أي ال يؤتون أنفسهم زكاهتا بل يهينوهن
 ؟) السؤال ( إذا أسلم الكافر هل جيب عليه قضاء الزكاة

 أي يستأنف احلول من إسالمه. ،ويستأنف حوال  جديدا   ،ال جيب عليه قضاؤها) اجلواب ( 
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

إذا أسلم ترتبت عليه األحكام ف } قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ِلم ما قد سلف { :قوله سبحــــانه) اجلواب ( 
 .الشرعية فإذا مت إلسالمه حول أخذت منه الصدقة

  ؟) السؤال ( إذا قلنا: إن الكافر ال جتب عليه الزكاة، فال يعين ذلك أنه ال حياسب عليها
 ) اجلواب ( بل حياسب عليها يوم القيامة، لكنها ال جتب عليه، مبعىن أننا ال نلزمه هبا حىت يسلم.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ قرالر 
 ) _ ورُمْلُك ِنصراب  _ ( امل

  ؟) السؤال ( ما املقصود ابلنصاب
وهو خيتلف يف مقداره ابختالف أنواع املال الزكوي،  ،) اجلواب ( هو مقدار املال الذي ال جتب الزكاة يف أقل منه

)  ق ) الفضة ( مائتا درهم أي ما يعادلفمثال النصاب يف اإلبل مخس، ويف الذهب مخسة ومثانون جراما، ويف الور 
  ويف األوراق املتعامل هبا اآلن قيمة النصاب من الذهب أو من الفضة. ،( جراما 595

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 ) _ واْسِتْقررارُُه _ (  قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما املقصود )بـ( استقرار املال
 ضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط، فال زكاة فيه.أي أن ملكه اتم، فليس املال عر ) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ما الدليل على اشرتاط استقرار املال
 .) اجلواب ( الكتاب _ واإلمجاع _ والنظر

  ،} خذ من أمواِلم صدقة { :قوله تعاىل :أما الكتاب
 ؟) السؤال ( ما وجه الداللة من اآلية

  .إىل أصحاهبا، وال تكون هلم إال إذا ملكوها ملك ا اتمًّا مستقرًّا) اجلواب ( أن هللا تعاىل أضاف األموالر 
 أمجع العلماء على أن استقرار امللك شرط لوجوب الزكاة، ونقل اإلمجاعر ابُن هبرية. :أما اإلمجاع

ك ا هلذا املال فإن بْذل الزكاة فيه متليُك املال ملستحقِّه من الفقراء وغريهم، فإذا مل يكن صاحب الزكاة مال :أما النظر
مْلك ا اتمًّا، فإنه لن يستطيع متليكر غريه من مستحقي الزكاة عند بْذهلا، إذ ا متاُم امللك واستقراره من شروط وجوب 
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الزكاة، وال يكون املال مستقرًّا، ويف متام ملكه، إال إذا ملك صاحُبه متامر التصرف يف احلال ويف املستقبل، أما إذا كان 
ُكراترب.املال ليس يف مل

  كه حاال ، أو أنه عرضة للسقوط يف املستقبل، فإنه ال جتب فيه الزكاة، كـ مال امل
 ؟) السؤال ( ما صورة املـــال الغري ُمسترِقر

  :) اجلواب ( هلذه املسألة عدة صور فمنها
 ال. حصة املضاررب ـ ابلفتح، وهو العامل ـ من الربح فال زكاة فيها؛ ألن الربح وقاية لرأس امل -1

مثالـــــه: أعطيت شخصا  مائة ألف ليتجر هبا فرحبت عشرة آالف؛ للمالك النصف وللمضارب النصف مخسة آالف، 
فال زكاة يف حصة املضارب ألهنا عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس املال، إذ لو خسر املال ال شيء له، وحصة املالك 

فمال رب املال فيه الزكاة وكذا نصيبه من الربح؛ ألن نصيبه اتبع من الربح، فيها الزكاة ألهنا اتبعة ألصل مستقر، 
 ألصل مستقر.

دين الكتابة أي: إذا ابع السيد عبده نفسه بدراهم، وبقيت عند العبد سنة فإنه ال زكاة فيها؛ ألن العبد ميلك  -2
ه املال الذي اشرتى نفسه به، تعجيز نفسه، فيقول: ال أستطيع أن أويف، وإذا كان ال يستطيع أن يويف، فإنه يسقط عن

 فيكون الدين حينئذ غري مستقر.
 )أجرة البيت( قبل متام املدة فإهنا ليست مستقرة؛ ألنه من اجلائز أن ينهدم البيت، وتنفسخ اإلجارة. -3
ألن ملكيتهم ليست بتامة فإنه ال  ؛فال زكاة فيه ،فلو أوقف رجل ماال  على ذريته ،الوقف الذي يكون ملعني -4
 ،بل جيري على ما أوصى به صاحب الوقف ،وال يورث منه مطلقا   ،كنهم التصرف فيه ببيع وال شراء وال حنو ذلكمي

 .فالبد أن يكون امللك اتما   ،ألن امللك فيه غري اتم ؛فال جتب فيه الزكاة
 ؟) السؤال ( إذا حرصرْلتر على املال الذي كان غري مستقر، فهل جتب فيه الزكاة ملا مضى

 واب ( ال، ولكن تستأنف به حوال ؛ ألنه مل يكن مستقرا  قبل ذلك. ]الشرح املمتع[) اجل
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 

 ) _ ورُمِضيُّ احلرْوِل _ (  قرالر امل
 ؟) السؤال ( ما احلكمة من اشرتاط حوالن احلول على املال حىت خيضع للزكاة 

  ) اجلواب ( مــــا يلــــي
 املدة املناسبة اليت ميكن أن يتحقق فيها مناء رأس املال، فاحلول مظنة النماء. أن مدة احلول هي -1 
  أن مقتضى شرط احلول أن يكون إخراج الزكاة من الربح، وهو أيسر وأسهل على نفس املزكي -2 
ليس هناك أعدل من وجوب الزكاة كل عام، وذلك أن وجوهبا يف كل شهر أو أقل من ذلك يضر أبصحاب  -3 

وال ويؤدى إىل ضياع وقت وجهد العاملني عليها، كما أن وجوهبا كل عدة سنوات يضر مبستحقيها ومينعها من األم
  حتقيق مقاصدها األساسية.
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مدة احلول تعطي فرصة لصاحب املال لينميه ابلعمل واالستثمار وهي مدة كافية جدا لتحقيق أرابح طيبة ويف  -4 
 ذلك حتفيز على العمل والتنمية.

 ؟سؤال ( ما املراد مبضي احلول) ال
   ) اجلواب ( هو مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب. 

 ؟) السؤال ( ما الدليل على اشرتاط مضي احلول
 :) اجلواب ( السنة _ واإلمجاع

 ليس يف مال زكاة حىت :ما روي يف سنن أيب داود إبسناد حسن عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال :أما السنة
 حيول عليه احلول. 

 والصحيح الوقف أيضا.  ،وحنوه عن عائشة يف سنن ابن ماجه ،والصحيح وقفه على علي رضي هللا عنه
 فهذا آاثر موقوفة على الصحابة ال يعلم هلذه اآلاثر خمالف. ،وعن ابن عمر عند الرتمذي والصحيح الوقف

 الزكاة، نقل هذا اإلمجاعر ابن هبريةُحكي اإلمجاع على اشرتاط مضي احلول لوجوب  :أما اإلمجاع
  وخالف هذا اإلمجاعر داوُد الظاهري، والصواب اشرتاط ذلك.

يؤيد اشرتاطر مضي احلول أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن يبعث السُّعاة جلمع الزكاة إال كل عام، وهذا يدل على 
  اشرتاط احلول.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ  
 غررْيِ اْلُمعرشَِّر _ (  ) _ يف  قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما املسائل اليت ال يشرتط فيها مضي احلول
  ) اجلواب ( وال يشرتط حوالن احلول يف مخسة أشياء.

  اخلارج من األرض، من احلبوب والثمار، بل جتب زكاته عند حصاده. -1  
  نتاج السائمة: أي أوالدها، فإهنا تتبع األصل يف حوله. -2 
ح التجارة، فمن اشرتى سلعة للتجارة مبائة مثال ، فصارت قبل متام السنة مبائتني زكي عن املائتني عند حوالن رب -3 

  احلول على السلعة.
  الركاز، وهو دفني اجلاهلية، ففيه اخلمس عند العثور عليه. -4 
  كاته فورا .املعدن: فمن عثر على معدن ذهب أو فضة، واستخرج منه نصااب، وجب عليه أداء ز  -5 

 ؟) السؤال ( مــــا املــــراد ابملعشــــر
   احلبوب والثمار.) اجلواب ( 

عشر
ُ
 ؟) السؤال ( ملــاذا مُسّير ابمل

 ) اجلواب ( مُسي معشرا  لوجوب العشر أو نصفه فيه.
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 ؟) السؤال ( ما حكم الزكاة يف احلبوب والثمار
 .) اجلواب ( جتب إبمجاع العلماء

قرةر وراِجبرٌة يف احْلِْنطرةِ  قال ابن قدامة قرالرُه  .ورالزَّبِيبِ  ،ورالتَّْمرِ   ورالشَِّعريِ  ،رمحه هللا يف املغين: أرمْجرعر أرْهُل اْلِعْلِم عرلرى أرنَّ الصَّدر
 .وراْبُن عرْبِد اْلبرِّ " انتهى ،اْبُن اْلُمْنِذرِ 

 ؟ر) السؤال ( ما الدليل على وجوب الزكاة يف احلبوب والثما
  ) ورآُتوا حرقَُّه يـرْومر حرصراِدِه ( :) اجلواب ( قوله تعاىل

 ؟) السؤال ( هل هناك فرق بني ما كان قوات أو غري قوت
 سواء كان قوات  أم مل يكن قوات . ،) اجلواب ( ال فـــــرق جتب يف احلبوب والثمار فيما يكال ويدخر

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
  :ا يرلــــــي) اجلواب ( مرــــ

ُهما عرْن النَّيبِّ صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه ورسرلَّمر قرالر  :ما روى البخاري -1 ِفيمرا سرقرْت السَّمراءُ  :عن عرْبِد اللَِّ بن عمر ررِضير اللَُّ عرنـْ
 ورمرا ُسِقير اِبلنَّْضِح ِنْصُف اْلُعْشِر. ،وراْلُعُيوُن أرْو كرانر عرثررايًّ اْلُعْشرُ 

 ؟السؤال ( ما وجه الداللة) 
  ) اجلواب ( أن احلديث عام يف كل ما خيرج من األرض سواء كان قوات  أم مل يكن قوات

ا ُدونر مخرْسرِة  :ما روى مسلم عرْن أريب سرِعيد  اخْلُْدرِيِّ رضي هللا عنه عرْن النَّيبِّ صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه ورسرلَّمر قرالر  -2 لرْيسر ِفيمر
قرٌة.أرْوسُ   ق  صردر

 ؟) السؤال ( ما وجه الداللة
فألن النعمة ال تكتمل إال  ،أما االدخار .وهو معيار من معايري الكيل ،) اجلواب ( دل احلديث على اعتبار التوسيق

 وذلك ألن نفعه ابق  ملدة أطول. ،فيما يدخر
 .) السؤال ( ما وجه التفريق بني املشعرات وغريها

خبالف هبيمة األنعام وعروض التجارة  ،بل مىت حصدت استهلكت ،ست معدة للنماءاملعشرات لي) اجلواب ( 
 ،فناسب يف إجياب الزكاة فيها مضي احلول. وأما هذه فإهنا ليست مبعدة للنماء ،فإهنا معدة للنماء ،والذهب والفضة

فال فائدة حينئذ من أن  ،كألنه حينئذ يكون معرضا  لالستهال ؛فإن الزكاة جتب فيه ،فمىت حصد الزرع أو جين الثمر
  يرتبص به حوال .

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ  
 ) _ ِإالَّ نـرتراجر السَّاِئمرِة _ (قرالر امل
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 ؟) السؤال ( ما تعريف السائمة
ِة مأخوذة من السَّْوم  فالسائمة هي املاشية من اإلبل أو البقر أو الغنم اليت ترسل .وهو الرعي ؛) اجلواب ( السَّاِئمر

  فرتعى بنفسها وال تعلف يف أكثر أايم السنة.
   ألن ال تتكلم. ؛هبيمة األنعام :وتسمى أيضا  

 ؟) السؤال ( ما صورة نتاج السائمة
وقبل أن يتم عليها حول أنتجت كل شاة منها سخلتني أو أكثر حبيث أهنا زادت  ،رجل عنده أربعون شاة) اجلواب ( 

وإذا نظران إىل النتاج وأضفناه إىل أصله فإن الواجب  ،فيجب فيها شاة ،نفأصلها أربعو  ،على ما جيب يف أصلها
 فتلحق أبصوهلا يف مضي احلول. ،فنعتّد ابلصغار ،فحينئذ نوجب فيها شاتني ،شاتني

 ؟) السؤال ( ما الدليل على أنه ال يشرتط مضي احلول يف نتاج السائمة
 هللا عليه وآله وسلم وأصحابه. عمل السعاة يف عهد النيب صلى) اجلواب ( ما عليه   

 ؟) السؤال ( ما الدليل على أن هــــذا ما عليه عمل السعاة
فكان يعتد على  ،) اجلواب ( ما ثبت يف موطأ مالك إبسناد صحيح عن سفيان بن عبد هللا أن عمر بعثه مصدقا  

خذها فإن الساعي ال أيخذ إنك تعتد علينا ابلسخل وال أت :فقالوا ،الناس ابلسخل يعين حيتسب عليهم السخل
نعم نعتد عليهم ابلسخلة حيملها الراعي  :فقال عمر ،فذكر ذلك لعمر ،اجلذعة والثنية ،الصغار بل أيخذ وْسط املال
 أي حيملها بيده وال أنخذها.

 وال أنخذ األكولة وهي اليت تسمن لتؤكل وهي من خيار املال. -1
 وال الُرَّبَّ وهي املرضع ترَّب ولدها. -2
 وال املاخض وهي احلامل. -3
 وال فْحل الغنم. -4

  وهذا عدل بني غذاء الغنم أي صغاره وخياره. ،وأتخذ اجلذعة والثنية
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ  

 ) _ وررِْبحر التِّجراررة _ (  قرالر امل
 ؟) السؤال ( هل يشرتط لربـــــــح التجــــــارة متــــــام احلول

 له متام احلول. ال يشرتط) اجلواب ( 
 ؟) السؤال ( ملـــاذا قالــــوا ال يشـــرتط

 :) اجلواب ( مـــــا يلــــي
 ألن املسلمني خيرجون زكاهتا دون أن حيذفوا ربح التجارة. -1
 وألن الربح فرع، والفرع يتبع األصل. -2
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 ؟) السؤال ( ما مثــــال هذه املسألة
مبائة ألف وقبل متام السنة صارت تساوي مائتني فيزكي عن مائتني، مع أن ) اجلواب ( لو قدران شخصا  اشرتى أرضا  

  الربح مل حيل عليه احلول؛ ولكنه يتبع األصل.
 ؟) السؤال ( ما الدليل على هذه املسألة

  :) اجلواب ( مــــا يلــــي
 دل على ذلك أثر عمر املتقدم. -1
فإهنم ما كانوا يستثنون السخلة أو صغار اإلبل  ،وسلم وأصحابه ما عليه العمل يف عهد النيب صلى هللا عليه وآله -2

 .بل حيسبون ذلك كله ،أو البقر
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 

الِِه _ (  قرالر امل ا ِإْن كرانر ِنصرااب ، ورِإالَّ فرِمن كرمر ْوُل أْصِلِهمر ُمرا حر ْوهلر ُلْغ ِنصرااب  فرِإنَّ حر  ) _ ورلرْو ملْر يـربـْ
 ؟ما صورة هذه املسألة) السؤال ( 

  :) اجلواب ( مــــا يلــــي
( ويف أثناء احلول نتجت كل واحدة منها 40( شاة فليس فيها زكاة؛ ألن أقل النصاب )35إذا كان عنده ) -1

 سخلة، فنحسب احلول من متام النصاب؛ وهلذا قال: وإال فمن كماله.
نصااب ، مث بعد ثالثة أشهر ربح نصااب  آخر، فاحلول  لو كان عنده نصف نصاب مث بعد مضي ستة أشهر كرُملر  -2

 يبتدئ من حني كمل نصااب ، والربح يتبع األصل.
( رايل فنزكي اخلمسني إذا مت حول 50.000احلول رحبت )(( رايل، ويف أثناء 100.000لو أن رجال  اجتر بـ) -3

 املائة.
( رايل فنزكي اخلمسني إذا مت 50.000له ) ( رايل، ويف أثناء احلول ورث من قريب100.000رجل عنده ) -4

  ( يف احلول.100.000حوهلا، وال تضم إىل )
 ) السؤال ( فإذا قال قائل: فما الفرق بني املثالني؟

) اجلواب ( أن الربح فرع عن رأس املال فتبعه يف احلول، كما يف املثال األول، وأما اإلرث فهو ابتداء ملك، فاعتب 
 املثال الثاين.حوله بنفسه، كما يف 

فاملستفاد بغري الربح كالرجل يرث ماال ، أو يوهب له، أو املرأة متلك الصداق، وما أشبه ذلك، فهذا ال يضم إىل ما 
 عنده من املال يف احلول؛ ألنه مستقل وليس فرعا  له، ولكنه يضم يف تكميل النصاب.

 ؟) السؤال ( ما حكم الزكاة يف مال اجملنون والصيب
 .( اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف ذلك) اجلواب 
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وهو مذهب األئمة مالك  ،ذهب مجهور العلماء إىل وجوب الزكاة يف مال الصيب الصغري واجملنون :القول األول
 والشافعي وأمحد.

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
 ) اجلواب ( استدلوا على ذلك بعدة أدلة:

ُرُهْم ورتـُزركِّيِهْم هِبرا () ُخْذ ِمْن أرْموراهلِِ  :قوله تعاىل -1  قرة  ُتطرهِّ   .ْم صردر
 ؟) السؤال ( ما وجه الداللة

  ومرور احلول. كملك النصاب  ،فهي عبادة مالية جتب مىت توفرت شروطها ،) اجلواب ( أن الزكاة واجبة يف املال
يِهْم ِِبَا{) السؤال ( فإن قال قائل: قوله تعاىل:  ُرُهْم َوتُ زَكِ  ذا يف حق املكلفني؛ ألن التطهري والتزكية يكون من ه }ُتَطهِ 

 ؟الذنوب
يقال: هذا بناء على األغلب؛ فالزكاة جتب غالبا  يف أموال املكلفني فيحتاجون إىل تطهري، على أن  ) اجلواب ( 

ومنمّ  إلميانه  الصيب ـ وال سيما املميز ـ حيتاج لتطهري، ملا قد حيصل منه إخالل ابآلداب، فإن أخذ الزكاة منه مطهر له
 وأخالقه الفاضلة. ]الشرح املمتع[

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل ملا أرسله إىل اليمن أرْعِلْمُهْم أرنَّ اللَّر اْفرتررضر  :ما رواه البخاري -2  
قرة  يف أرْموراهلِِمْ    .فـُقررراِئِهمْ  تـُْؤخرُذ ِمْن أرْغِنيراِئِهْم ورتـُرردُّ عرلرى ،عرلرْيِهْم صردر

 ؟) السؤال ( ما وجه الداللة
  وهذا بعمومه يشمل الصيب الصغري واجملنون إن كان هلما مال. ،) اجلواب ( أن هللا أوجب الزكاة يف املال على الغين

أرال  :عرلرْيِه ورسرلَّمر خرطربر النَّاسر فـرقرالر  ما رواه الرتمذي عرْن عرْمرِو ْبِن ُشعرْيب  عرْن أربِيِه عرْن جردِِّه أرنَّ النَّيبَّ صرلَّى اللَُّ  -3 
قرُة. ا لرُه مراٌل فـرْليـرتَِّجْر ِفيِه ورال يررْتُْكُه حرىتَّ أترُْكلرُه الصَّدر  مرْن ورِلر يرِتيم 

 ؟) السؤال ( ما صحة هذا احلديث
  .ضعفه النووي يف اجملموع واأللباين يف ضعيف الرتمذي ،) اجلواب ( حديث ضعيف

وأقره النووي على تصحيحه كما يف  .إسناده صحيح :رواه عنه البيهقي وقال ،ثبت من قول عمر رضي هللا عنه لكنه
  اجملموع.

 ما روي عن على وابن عمر وعائشة واحلسن بن علي وجابر رضي هللا عنهم. -4  
  .اجتروا مبال اليتيم ال أتكله الصدقة :ما روي عن عمر فيما صح عنه عند الدارقطين -5

 ؟) السؤال ( مـــا وجـــــه الداللــــــة
  .وإمنا اليتيم هو الصيب، وال يعلم هلم خمالف ،) اجلواب ( أن البالغ ال يسمى يتيما  
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أن الزكاة حق اآلدمي، فاستوى يف وجوب أدائه املكلف وغري املكلف، كما لو أتلف الصغري مال إنسان فإننا  -6
 نلزمه بضمانه مع أنه غري مكلف.

 ذهب أبو حنيفة رمحه هللا إىل أن الزكاة ال جتب يف ماله.  :قول الثاينال
 ؟) السؤال ( ما دليلهم عـــــلى ذلـــــــك

  :) اجلواب ( مــــــا يلــــــي
 والصيب حىت يبلغ واجملنون حىت يعقل. :وذكر منهم ،رفع القلم عن ثالثة :قوله صلى هللا عليه وآله وسلم -1
 غري أنه أوجب عليه زكاة الزروع وزكاة الفطر. ،كالصالة والصيام  ؛ى سائر العباداتقيــــاسا  عل -2

 ؟) السؤال ( هل استدالل األحناف صواب يف احلديث
أما العبادات اليت  ،..حبق الغري... رفع القلم أي قلم التكليف يف العبادات اليت:.اجلواب عن هذا أبن يقال) اجلواب ( 

فإهنا متعلقة حبق اآلدمي فال ينظر فيها إىل  ،... ما تقدم من نفقة األقارب وقيم املتلفات.هفهذ ،ال تعلق حبق الغري
 ،فإن الصحابة أقواهلم ختصص األدلة ،كما أن هذا احلديث خُمرصص أبقوال الصحابة  .بل إىل املال نفسه ،املكلف

  .تدل على ختصيص الزكاة فعلى القول بدخول الزكاة يف هذا احلديث من ابب العموم فإن آاثر الصحابة
}َواَل ) السؤال ( فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة يف مال الصيب واجملنون فهذا يؤدي إىل نقصه، وقد قال هللا تعاىل: 

  ؟تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإاله ِِبلهِِت ِهَي ْأْحَسُن{
  :) اجلواب ( مــــا يلــــي

كمال وزايدة؛ ألن الزكاة تطهر وتنمي املال فهي وإن نقصته حسا ، لكنها كمال   أن هذا النقص هو يف احلقيقة -1
 وزايدة معىن، فالزكاة من قرابنه ابليت هي أحسن. 

مث إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما فلو كان للمجنون ـ مثال  ـ أوالد وزوجة وأب لوجبت النفقة هلم يف ماله مع  -2
 أهنا تنقصه. ]الشرح املمتع[

لسؤال ( فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الزكاة من األحسن فالصدقة أيضا  من األحسن، فهل جتيزون أن يتصدق مبال ) ا
 اليتيم واجملنون؟

 ) اجلواب ( ال؛ ألن الصدقة حمض تبع ال تنشغل الذمة برتكها، والزكاة فريضة تنشغل الذمة برتكها.
 ( رايالت.10( رايل والثوب من اخليش قيمته )100مته )وهلذا لو غلت مواد اإلنفاق، وصار ثوب الكتان قي

فنشرتي له ثياب كتان؛ ألن هذا هو املعتاد، فإذا كان كذلك فنقول: الزكاة من ابب أوىل أن خنرجها من مال اليتيم؛ 
 ألهنا أبلغ من أن خيرج من ماله لثوب يلبسه. ]الشرح املمتع[

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق   
اترُه ِإذرا قـربرضرُه ِلمرا ) _ ورمر  الر امل اق  ورغررْيِِه عرلرى مرِليء  أرْو غررْيِِه أردَّى زركر ْن كرانر لرُه درْيٌن أرْو حرقٌّ ِمْن صردر

 مرضرى _ ( 
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 ؟) السؤال ( ما تعريف الدين لغة
  ) اجلواب ( القرض ومثن املبيع. 

 ؟) السؤال ( ما تعريف الدين يف الشرع
 ذمة من قرض، ومثن مبيع، وأجرة، وغري ذلك.ما ثبت يف ال) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ما حكم زكاة الدين
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف ذلك.

  :إىل أن الدَّْين احلالَّ قسمان :ذهب مجهور العلماء :القول األول
ف هبذا الدين غري جاحد مثل أن يكون على شخص دين آلخر، واملدين معرت  :دين حال مرجو األداء :القسم األول

  له، وقادر على سداده عند حلول وقت قضائه، فتجب الزكاة يف هذا النوع من الدين، ألنه مال مملوك للدائن.
 ؟) السؤال ( ما حكم الدين املرجو األداء

  :) اجلواب ( اختلف أهل العلم فيه على أقوال
إال  ،ألنه مال مملوك له أن زكاته جتب على صاحبه كلَّ عام :وهو قول الثوري ،واحلنابلة ،مذهب احلنفية :القول األول

  فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنني. ،أنه ال جيب عليه إخراج الزكاة منه ما مل يقبضه
 ؟) السؤال ( ما وجه هذا القول األول

 :) اجلواب ( مـــــا يلـــــي
 ه.فلم يلزمه اإلخراج قبل قبض ،أنه دْين اثبت يف الذمة -1
على أن الوديعة اليت يقدر صاحبها  ،وليس من املواساة أن خيرج زكاة مال ال ينتفع به ،وألنه ال ينتفع به يف احلال -2

 بل جيب إخراج زكاهتا عند احلول. ،أن أيخذها يف أي وقت ليست من هذا النوع
أنه جيب إخراج زكاة الدْين  :بيدوأيب ع ،وإسحاق ،ومحاد بن أيب سليمان ،مذهب الشافعي يف األظهر :القول الثاين

 كاملال الذي هو بيده.  ،املرجو األداء يف هناية كل حول
 ؟ما وجه هذا القول األول ) السؤال (

   ) اجلواب ( ألنه قادر على أخذه والتصرف فيه.
  :مذهب املالكية الدْين أنواعا :القول الثالث

 ر أي الذي يبيع ويشرتي للتجارة عن مثن بضاعة جتارية ابعها.وهي دين التاجر املدي ،بعض الديون يزكَّى كل عام -1
 ،وهو ما أقرضه لغريه من نقد ،ولو أقام عند املدين سنني ،وبعضها يزكَّى حلول  من أصله لسنرة واحدة عند قبضه -2

   وكذا مثن بضاعة ابعها حمتكر.
  أو عوض جناية. ،أو مهر ،من حنو هبة ،وهو ما مل يقبض ،وبعض الديون ال زكاة فيه -3
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مثل الدين الذي يكون على شخص غري معرتف به أو جاحد له، أو  :دين حال غري مرجو األداء :القسم الثاين
 مماطل يف سداده، أو على فقري معسر ال يقدر على السداد، فال جتب. 

   ؟) السؤال ( ما حكم الدين غري مرجو األداء
  :ل) اجلواب ( اختلف أهل العلم فيه على أقوا

وقول للشافعي أنه ال زكاة  ،ورواية عن أمحد ،وأيب ثور ،وهو قول قتادة وإسحاق ،مذهب احلنفية فيه :القول األول
 لعدم متام املِلك. ؛فيه

 ؟) السؤال ( ما وجه هذا القول
  ) اجلواب ( ألنه غري مقدور على االنتفاع به.

أنه يزكيه إذا قبضه ملا مضى من  :وقول للشافعي هو األظهر ،وأيب عبيد ورواية عن أمحد ،مذهب الثوري :القول الثاين
 السنني.

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
   إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه ملا مضى. :) اجلواب ( ما روي عن علي رضي هللا عنه يف الدين املظنون

وهو قول عمر بن عبد  ،عند املدين أعواما   وذهب مالك إىل أنه: يزكيه إذا قبضه لعام  واحد وإن أقام :القول الثالث
  واألوزاعي" انتهى ابختصار يسري. ،واحلسن والليث ،العزيز

  :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا بعد عرض األقوال يف املسألة
يؤديها إذا ولكن  ؛ألنه يف حكم املوجود عندك ؛إذا كان على غين ابذل ،أنه جتب الزكاة فيه كل سنة :والصحيح 

  وأسرع يف إبراء الذمة. فضيلة :والثاين ،رخصة :واألول ،وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله ،قبض الدين
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

اةر يف مراِل مرْن عرلرْيِه درْيٌن يـُْنِقُص النِّصراب _ (  الر امل  ) _ ورالر زركر
 ؟) السؤال ( هل متنع الديون الزكاة 

  ؟( اختلف الفقهاء على قولني مشهورين) اجلواب 
وهذا  ،مهما كان دريـُْنه ،فمن ملك نصااب وحال عليه احلول وجب عليه أن يزكيه ،أنه ال مينع الزكاة :القول األول

 .وهو الذي يرجحه كثري من أهل العلم ،مذهب الشافعي رمحه هللا
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك

  :) اجلواب ( مـــا يلـــــي
 عموم األدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصااب . -1
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وال أيمرهم ابالستفصال هل على أصحاب  ،ألن النيب صلى هللا عليه ومسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة -2
  ؟األموال ديون أو ال

عليه وسّلم معاذا  إىل اليمن، وقال:  وبعث النيب صّلى هللا }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِِْم َصَدَقةا{أن الزكاة جتب يف املال  -3
والدين جيب يف الذمة ال يف   أعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم

املال؛ ولذلك لو تلف املال الذي بيدك كله مل يسقط عنه شيء من الدين، فلو استقرض ماال  واشرتى به سلعا  للبيع 
جتار، مث هلك املال مل يسقط الدين؛ ألنه يتعلق ابلذمة، والزكاة جتب يف عني املال، فاجلهة منفكة وحينئذ والشراء واال

 ال حيصل تصادم أو تعارض. 
 وهو مذهب اجلمهور أهنا ال تسقط. :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ما دليل من قال أهنا ال تسقط
فمن كان عليه درْين فليؤده  ،هذا شهر زكاتكم :ه أنه كان يقول) اجلواب ( ما جاء عن عثمان بن عفان رضي هللا عن

 وليزك بقية ماله.  ،فمن كان عليه دين فليقض دينه :ويف رواية ،حىت خترجوا زكاة أموالكم
 ؟) السؤال ( هل االستدالل أبثر عثمان رضى هللا عنه صواب

كان على اإلنسان دين حال، وقام ابلواجب وهو أداؤه أما أثر عثمان ـ رضي هللا عنه ـ فإننا نسلم أنه إذا  ) اجلواب ( 
ْبُق الدين يقتضي أن يقدم يف الوفاء على الزكاة؛ ألن الزكاة ال جتب إال إذا  فليس عليه زكاة؛ ألنه سيؤدي من ماله، وسر

 ]الشرح املمتع[ مت احلول، والدين سابق، فكان لسبقه أحق ابلتقدمي من الزكاة.
ل الظاهرة جتب فيها الزكاة، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، واألموال الباطنة ال جتب فيها أن األمواالقول الثالث: 

 الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب.
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك

  :) اجلواب ( مـــا يلـــــي
 واستدلوا مبا يلي:

    العمومات يف كل أربعني شاة شاة. -1
ه وسّلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة من األموال الظاهرة دون أن أيمرهم أن الرسول صّلى هللا علي -2

 ابالستفصال مع أن الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون.
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أن األموال الظاهرة تتعلق هبا أطماع الفقراء؛ ألهنم يشاهدوهنا، فإذا مل يؤد زكاهتا حبجة أن عليه دينا  والدين  -3
فإن الناس إذا رأوا أنه مل يؤد الزكاة عن هذه األموال الظاهرة سيسيئون به الظن، وكما أن يف من األمور الباطنة؛ 

 عدم إخراج الزكاة يف هذه احلال إيغارا  لصدور الفقراء. 
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

اُل ظراِهرا  _ (  الر امل
ر
 ) _ ورلرْو كرانر امل
 ؟) السؤال ( ما أقسام األموال الزكوية

 واب ( اتفق الفقهاء على تقسيم األموال الزكوية إىل ظاهرة وابطنة.) اجل
 واألموال املزكاة ضرابن: ظاهرة وابطنة. :قال القاضي أبو يعلى

 ؟) السؤال ( ما تعريف األموال الظاهرة 
  من الزروع، والثمار، واملواشي. :) اجلواب ( ما ال ميكن إخفاؤه

  ؟نة) السؤال ( ما تعريف األموال الباط  
 ) اجلواب ( ما أمكن إخفاؤه: من الذهب، والفضة، وُعروض التجارة  
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

ْين  ) _  الر امل  _ ( وركرفَّاررٌة كردر
وكانت هذه الكفارة تنقص  ،من كان عليه كفارة عتق رقبة أو كفارة إطعام أو دم حلج) السؤال ( هل جتب الزكاة على 

 ؟النصاب الزكوي
 .جلواب ( وجهان يف املذهب) ا 

لكن وجب يف ذمته عتق رقبة حقا  هلل عز وجل أو وجب  ،فلو أن رجال  عنده مال ،ال جتب عليه الزكاة :الوجه األول
فإن الزكاة تسقط عنه وهذا هو أحد الوجهني يف مذهب  ،يف ذمته إطعام حقا هلل حبيث إن هذه الكفارة تنقص املال

 اإلمام أمحد.
 ؟ا الدليل على ذلك) السؤال ( م

اي رسول هللا إن النيب صلى هللا عليه وسلم فقال  جاء رجل إىل :له عنهما قال :) اجلواب ( ما رواه البخاري ومسلم
 :قال .نعم :قال ؟اــــلو كان على أمِّك درين أكنت قاضيه عنه :فقال ؟أفأقضيه عنها ،أمي ماتت وعليها صوم شهر

ْين هللا أحق أن يُقضى.  فردر
فاحلقوق الواجبة على العبد من الكفارات وحنوها إن كانت تنقص النصاب فال زكاة على  ،ين هللا كدين اآلدميفد

 .صاحبها
 أن الزكاة واجبة عليه. :الوجه الثاين
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 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
فهو متعلق  ،تعلق أيضا ابلذمةكما أنه م  ،فهي حق هلل متعلق ابملال بعينه ،) اجلواب ( ألن الزكاة متعلقة بعني املال

وما كان متعلقا  بعني املال وذمة مالكه أوىل  ،وأما الكفارات فإهنا متعلقة ابلذمة فحسب ،ابملال وبذمة صاحب املال
 .وكالمها حق هلل تعاىل ،مما تعلق ابلذمة فقط

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 حرولُُه ِحنير مرلركرُه _ ( ) _ ورإن مرلركر ِنصرااب  ِصغرارا  انـْعرقردر  الر امل

 ) السؤال ( هل يشرتط يف املواشي أن تبلغ سنا  معينة حىت جتب فيها الزكاة؟
لكنها صغار من صغار اإلبل أو صغار الغنم أو صغار  ،) اجلواب ( ال يشرتط فلو أن رجال  عنده نصاب من املواشي

 .البقر
أما إذا   ،وهذا بشرط أن تكون سائمة ،فهي صغار ،حولكأن ميلك أربعني سخلة أو أربعني من الفصالن أو الف

 كانت تطعم اللنب فإنه ال زكاة فيها.
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك

  :) اجلواب ( مــــا يلــــــي
 يف كل أربعني شاة. :عموم ما أخرجه البخاري -1

 ؟) السؤال ( ما وجــــه الداللة
 ه األربعني صغرية أو كبرية.) اجلواب ( أن هــــذا عام سواء كانت هذ

وهي   فإذا كان عنده صغار من اإلبل أو صغار من البقر أو صغار من الغنم .وألن الزكاة إمنا جتب يف السائمة -2
فال ننتظر حىت تبلغ السن اجملزئة يف   فإن الزكاة جتب فيها وينعقد احلول من حني ملكها ،سائمة ليست مما تطعم اللنب

 بل مبجرد ما ميلكها انعقد احلول. ،أو يف الضأن حىت تكون جذعا   ،ر يف الشاة حىت تكون مسنةفال ننتظ ،األضحية
فهل ،يعين من السخال أو الفصالن أو غريها ،وكلها صغار ،إذا وجبت الزكاة ومضى احلول يف مواشي) السؤال ( 

  ؟خُيرج صغريا  أم جيب أن يشرتي كبريا  فيخرجه يف الزكاة
 .ألهل العلم قوالن) اجلواب ( 
 فعليه أن يشرتي ما جيزئ وخيرجه. ،ذهب مالك إىل أنه ال جيزئه إال أن خيرج اجملزئ يف األضحية :القول األول

 ؟) السؤال ( ما تعليل ذلك
  وهو أن خيرج ما جيزئ يف األضحية ،) اجلواب ( ألن هذا هو الواجب يف الزكاة أصال  
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 أنه جيزئه إخراج الصغري. :ية يف املشهور عندهموهو مذهب احلنابلة والشافع :القول الثاين
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

  :) اجلواب ( مـــــا يلــــــي
  } خذ من أمواِلم صدقة {لقوله تعاىل: ،ألن املخرج يكون من جنس املال يف األصل -1
عة والثنية ألهنا عدل بني صغاره هذا عدل بني غذاء الغنم وخياره فكما أخذت اجلذ :ولقول عمر رضلى هللا عنه -2

 ألن املال كله صغار. ،وهنا العدل أن يؤخذ صغريا   ،وبني خياره
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

 ) _ ورِإْن نـرقرصر النِّصراُب يف بـرْعِض احلرْوِل _ (  الر امل
 ؟) السؤال ( هل جتب الزكاة إذا نقص النصاب يف أثناء احلول

 فإنه مينع وجوب الزكاة. ،ال عن النصاب أثناء السنة إما ببيع أو موت يف املواشي أو ابلنفقة) اجلواب ( إذا نقص امل 
 ؟) السؤال ( ما تعليلهم على ذلك

ُرَّ سنة كاملة على امتالك النصاب ،) اجلواب ( ألن املال الذي نقص عن النصاب يف أثناء احلول فال جتب فيه  ،مل متر
   الزكاة.

 فإنه يبدأ يف حساب سنة جديدة من حني بلوغه النصاب. ،نصاب مرة أخرىمث إذا بلغ املال ال
 ورمرىتر نـرقرصر النِّصراُب يف بـرْعِض احلْرْوِل انـْقرطرعر  :يف كشاف القناع :قال البهويت رمحه هللا

يِع احلْرْوِل شرْرٌط لِْلُوُجوِب " انتهى    أِلرنَّ ُوُجودر النِّصراِب يف مجِر
ُؤرلُِّف ق 

لرُه ِبغررْيِ ِجْنِسِه _ (  ررمِحرُه اللُّ الر امل عرُه أْو أْبدر  ) _ أْو ابر
 ؟) السؤال ( ما صورة هذه املسألة

 مـــا يلـــــي:  ) اجلواب (
 فإنه ينقطع احلول. ،أو ابع إبال  بدراهم ،فباعها وأبدهلا إببل ،رجل عنده أربعون شاة -1
وبقيت الدراهم   فباعها بدراهم،إلبل، فمضى عليها ستة أشهرلو أن رجال  عنده مخس من اإلبل وهو نصاب ا -2

 .ألن حول اإلبل قد انقطع، واستأنف للدراهم حوال  جديدا   ؛فال يزكيها حىت يتم عليها حوال  كامال   ،عنده ستة أشهر
ى عليها فإذا مض ،فإن هذا يستأنف حوال  جديدا   ،لو ابع هذه اإلبل اليت مضى عليها ستة أشهر أبربعني شاة -3

  حول كامل وجبت فيها الزكاة.
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 ؟( درهم200( دينارا  ويف أثناء احلول ابعها بـ)20ما لو إذا أبدل ذهبا  بفضة، أي: كان عنده )) السؤال ( ما احلكم 
وذلك يف حال  ،) اجلواب ( املسألة الواردة يف السؤال تعرف لدى الفقهاء بـ حكم انقطاع احلول يف أبواب الزكاة

على قولني  ،هل يرستأنف للمال املبدرل حوال جديدا أم يبين على احلول السابق ،ل الذهب ابلفضة أو العكساستبدا
  .ألهل العلم

  .يستأنف حوال جديدا :القول األول
  :كما يقول اإلمام النووي رمحه هللا  ،وهو مذهب الشافعية

 ضة الطالبني "لو ابدل الذهب ابلذهب أو ابلورق استأنف احلول " انتهى من " رو 
 ؟) السؤال ( ما الدليل على انقطاع احلول

ختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف أ الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة فإذا :) اجلواب ( قول النيب صّلى هللا عليه وسّلم
 شئتم إذا كان يدا  بيد وعلى هذا فيكون كالم املؤلف عاما ، حىت يف إبدال الذهب ابلفضة. 

  .بل يبين على حول املال األول ،ال ينقطع احلول :القول الثاين
 .وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة

 ؟) السؤال ( ما تعليلهم على ذلك
 ) اجلواب ( ألهنا يف حكم اجلنس الواحد، بدليل أن أحدمها يكمل ابآلخر يف النصاب.

 ابآلخر يف النصاب، وأن احلول ينقطع.والصحيح أن أحدمها ال يكمل  :قال اإلمام العثيمني
 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا بذلك

  :) اجلواب ( مــا يلــــــي
 ألهنا من جنسني. -1
أن عروض التجارة جتب يف قيمتها فال ينقطع احلول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل  -2

ة يف قيمتها ال يف عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم فالذهب ذهبا  أو فضة بعروض جتارة؛ ألن العروض جتب الزكا
والفضة والعروض تعتب شيئا  واحدا ، وكذا إذا أبدل ذهبا  بفضة إذا قصد هبما التجارة، فيكوانن كاجلنس الواحد. 

 ]الشرح املمتع[ 
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

اِة انـْقرطرعر احل الر امل ْنِسِه برىنر عرلى احلرْوِل _( ) _ الر ِفررارا  ِمن الزَّكر لرُه ِِبِ  وُل، وِإْن أرْبدر
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 ؟) السؤال ( ما حكم احليل إلسقاط الزكاة
فهذا أمر قبيح مذموم  ،وكون اإلنسان يتحايل على هللا ،) اجلواب ( ال شك أن التحايل على الشرع من األمور احملرمة

مث  ،يعلم ما ختفيه نفسه ،أبن هللا تعاىل مطلع عليه ؛هو يعلمكيف جيرأ املسلم على خمادعة هللا و   ،عند مجيع العقالء
 يتجرأ بعد ذلك على خمادعة هللا.

  ؟كان بيع النصاب وتبديله بغري جنسه؛ ألجل الفرار من الزكاة) السؤال ( ما احلكم إذا  
 ال ينقطع احلول.) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ملاذا ينقطع احلول
 على إسقاط الواجب والتحيل على إسقاط الواجب ال يسقطه، كما أن التحيل على ) اجلواب ( ألنه فعل ذلك حتيال  

 احلرام ال يبيحه.
 ؟) السؤال ( ما دليل ذلك

احليل ألن العبة  ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا حمارم هللا أبدىن :) اجلواب ( قول النيب صّلى هللا عليه وسّلم
إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى وهذه هي قاعدة  :نيب صّلى هللا عليه وسّلميف األفعال ابملقاصد، قال ال

 احليل.
ما لو أن إنساان  عنده نصاب من الغنم السائمة فلما قارب احلول على التمام أبدهلا مبثلها ) السؤال ( ما احلكم 

 ؟عروضا ؛ لئال تلزمه الزكاة يف السائمة
 احلول. ) اجلواب ( هنا ال ينقطع

 ؟) السؤال ( ملاذا ال ينقطع احلول
 ) اجلواب ( ألنه فعل ذلك فرارا  من الزكاة.

لو أن إنساان  عنده دراهم كثرية، وأراد أن يشرتي هبا عقارا  يؤجره لئال جتب عليه زكاهتا، فهل ) السؤال ( ما احلكم 
 ؟تسقط عنه الزكاة بذلك

قط عنه، ولكن ال بد أن نقول: إن كالمهم يف هذا الباب يدل على أهنا ظاهر كالم الفقهاء أن الزكاة تس) اجلواب ( 
ال تسقط هبذا التبديل، فيقّوم هذه العقارات كل سنة، ويؤدي زكاهتا، وإن كان األصل أنه ليس فيها زكاة، لكن الفار 

 يعاقب بنقيض قصده. ]الشرح املمتع[ 
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

لر ) _  الر امل ْنِسِه برىنر عرلى احلرْوِل _ ( وِإْن أرْبدر  ُه ِِبِ
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 ؟) السؤال ( ما صورة هذه املسألة
 ) اجلواب ( أن تبيع املرأة ذهبها احللي بذهب، فإن احلول ال ينقطع؛ ألهنا أبدلته ِبنسه. 

 أو إنساٌن عنده مائة شاة أسرتالية أبدهلا مبائة شاة جندية، فإن احلول ال ينقطع. 
 ؟ينقطع احلول) السؤال ( ملاذا ال 

 ) اجلواب ( ألن اجلنس واحد واحلكم واحد.
 ؟) السؤال ( إذا اتفقا يف اجلنس واختلفا يف احلكم، فهل ينقطع احلول

 .) اجلواب ( نعم ينقطع
 ؟) السؤال ( ما صورة هذه املسألة

 ) اجلواب ( أن يبدل ماشية سائمة مباشية عروض جتارة فإنه ينقطع احلول.
 ؟الوا ال ينقطع) السؤال ( ملاذا ق

) اجلواب ( ألن املال يف احلقيقة اختلف فالنصاب األخري، وهو عروض التجارة ال يراد به عني املال، بل يراد به 
 قيمته.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
اِل، ورهلررا تـرعرلٌُّق اِبلذِّمِة _ ( ) _  الر امل

ر
اُة يف عرنْيِ امل ُب الزَّكر  ورجتِر

 ؟اة واجبة يف الذمة، أو واجبة يف عني املالهل الزك) السؤال (  
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم رحم هللا اجلميع يف ذلك. 

 ذهب اإلمامان أبو حنيفة ومالك إىل أن الزكاة تتعلق بعني املال.  :القول االول
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك

 أن يؤدي الزكاة. ) اجلواب ( أن املال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على املرء
 ؟) السؤال ( هل يرد على هذا القول إشكال

) اجلواب ( نعم وهو إذا قلنا: إهنا جتب يف عني املال صار تعلقها بعني املال كتعلق الرهن ابلعني املرهونة، فال جيوز 
اة له أن لصاحب املال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خالف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزك

 يتصرف يف ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة.
مذهب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد فلهما يف املسألة رأاين: رأي يوافق أاب حنيفة ومالكا ، ورأي آخر  :القول الثاين

  يقول: إن الزكاة تتعلق بذمة املالك. ]الشرح املمتع[
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 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
 اجلواب ( مـــا يلــــي )  

يِهْم ِِبَا{قوله تعاىل:  -1 ُرُهْم َوتُ زَكِ    }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِِْم َصَدَقةا ُتَطهِ 
قول النيب صّلى هللا عليه وسّلم ملعاذ حني بعثه لليمن: أعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم فالزكاة  -2

  .واجبة يف عني املال
 ؟يرد على هذا القول إشكال) السؤال ( هل 

وإذا قلنا: أبهنا واجبة يف الذمة، فإن الزكاة تكون واجبة حىت لو تلف املال بعد وجوهبا من غري ) اجلواب ( نعم وهو 
تعد وال تفريط وهذا فيه نظر أيضا .وتظهر فائدة هذا اخلالف فيمن ملك مائيت درهم مثال، ومضى عليها حوالن دون 

  علق الزكاة ابلعني يزكيها لسنة واحدة.أن تزكى، فمن قال بت
ومن قال بتعلق الزكاة ابلذمة يزكيها للحولني، ألن الزكاة وجبت يف الذمة فلم يؤثر فيها نقص النصاب مبا دفع منه يف 

  الزكاة، والراجح وهللا تعاىل اعلم الرأي األول لظهور أدلته وقوهتا. ]الشرح املمتع[
 ؟املسألة) السؤال ( ما الصواب يف هذه 

القول الذي مشى عليه املؤلف قول جامع بني املعنيني، وهو أهنا جتب يف عني املال وهلا تعلق ابلذمة، ) اجلواب ( 
فاإلنسان يف ذمته مطالب هبا، وهي واجبة يف املال ولوال املال مل جتب الزكاة، فهي واجبة يف عني املال. ]الشرح 

   املمتع[
 ؟القول شئ ) السؤال ( هل يستثىن من هذا

نعم يستثىن من ذلك مسألة واحدة، وهي العروض، فإن الزكاة ال جتب يف عينها، ولكن جتب يف قيمتها، ) اجلواب ( 
  وهلذا لو أخرج زكاة العروض منها مل جتزئه، بل جيب أن خيرجها من القيمة.

 ؟) السؤال ( ما صورة هذه املسألة
: عندي سكر، وشاي، وثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر، صاحب الدكان إذا مت احلول، وقال) اجلواب ( 

والشاي من الشاي، والثياب من الثياب؛ فإننا نقول له: جيب أن خترج من القيمة، فـرقردِّر األموال اليت عندك، وأخرج 
 ربع عشر قيمتها.

 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا خُترج القيمة ال عنب املال
  :) اجلواب ( مــــا يلـــــي

 ألن ذلك أنفع للفقراء؛  -1
ُ السكر ـ مثال  ـ أبرز، أو بر، أو بغري ذلك،  -2 وألن مالك مل يثبت من أول السنة إىل آخرها على هذا فرمبا تـُغرريِّ

  خبالف السائمة فإهنا تبقى من أول احلول إىل آخره، وخترج من عينها.
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 .زكاة العروض إال من القيمة الصحيح أنه ال يصح إخراج :قال اإلمام ابن عثيمني رمحه هللا
 ؟) السؤال ( ماذا يرتتب على قول من قال أن الزكاة حق املال وهلا تعلق ابلذمة

أنه جيوز ملن وجبت عليه الزكاة أن يبيع املال، ولكن يضمن الزكاة، وجيوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة؛ ) اجلواب ( 
ه حىت نقول: إن املال الواجب فيه الزكاة كاملوهوب، بل هلا تعلق ألن هذا التعلق ابملال ليس تعلقا  كامال  من كل وج

 ابلذمة.
 ؟) السؤال ( ماذا ينبين على قول من قال أن الزكاة حق املال أو هلا تعلق ابلذمة

لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول أبهنا جتب يف الذمة جيب عليه ) اجلواب ( 
 ، وعلى القول أبهنا جتب يف عني املال، مل جيب عليه إال زكاة سنة واحدة ـ السنة األوىل ـ لكل سنة زكاة

 ؟) السؤال ( ما تعليل ذلك
) اجلواب ( ألنه إبخراج الزكاة سينقص النصاب، فإذا كان عند اإلنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها احلول ففيها 

يف عني املال، أما إن قلنا: إن الزكاة جتب يف الذمة، فإهنا جتب يف كل شاة، وهبا ينقص النصاب؛ ألن الزكاة واجبة 
 سنة شاة.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 
اِل _ (  الر امل

ر
 ) _ ورالر يـُْعتربرُ يف ُوُجوهِبرا ِإْمكراُن األدراِء، ورالر بـرقراُء امل

 ؟يعتب يف وجوب الزكاة إمكان األداء) السؤال ( هل 
 .ن ألهل العلم رمحهم هللا) اجلواب ( قوال

 .فالضمري يف " وجوهبا " يعود على الزكاة ،ال يعتب يف وجوب الزكاة إمكان األداء :القول االول
 ؟) السؤال ( ما صورة هذه املسألة 

لكنه معسر ال يستطيع إخراج شيء من الزكاة  ،وقد مضى عليها احلول ،) اجلواب ( لو أن رجال  عنده أربعني شاة
فال  ،فقيام معيشته هبا ،سر حمتاج إىل ما عنده من هذه الشياه يف قيام بيته أي حيتاج إىل لبنها وحنو ذلكفهو مع

هذا هو املشهور .لكن الزكاة تبقى متعلقة يف ذمته مىت ما قدر زكى ،هو ال ميكنه األداء ،يستطيع أن خيرج منها شيئا  
 والشافعية. ،يف مذهب احلنابلة

فإن الزكاة ال  ،إن مل ميكنه األداء :قالوا ،وهو مذهب املالكية وهو القول الثاين للشافعي ،مام أمحدعن اإل :القول الثاين
 .جتب عليه

 ؟) السؤال ( ما تعليلهم على عدم الوجوب
  :مـــــا يلـــــــي) اجلواب ( 

  هللا ما استطعتم { } فاتقواوقد قال تعاىل: ،ومن شروط إجياب العبادات إمكان أدائها ،ألن الزكاة عبادة -1
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  .فلم جتب عليه ،وهذا معسر حيتاج إىل املواساة ،ألن الزكاة إمنا وجبت من ابب املواساة -2
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

اِل _ (  الر امل
ر
 ) _ ورالر بـرقراُء امل

 ؟هل بقاء املال شرٌط يف إجياب الزكاة) السؤال ( 
 .) اجلواب ( قوالن ألهل العلم رمحهم هللا

  بقاء املال ليس شرطا  يف إجياب الزكاة.أن وهو املشهور عند احلنابلة  :القول األول
 ؟) السؤال ( ما صورة هذه املسألة

فإن الزكاة  ،بتفريط منه أو غري تفريط ،وقبل أن يزكيه تلف املال ،ومضى عليه احلول ،رجل ملك نصااب  ) اجلواب ( 
 لكن املقصود أن الزكاة تتعلق يف ذمته. ،ىت يتمكنوكما تقدم اإلخراج ال جيب ح ،واجبة عليه

 ؟) السؤال ( م تعليلهم على ذلك
فإنه جيب عليه أن يعطيه إايه وإن كان  ،من كان له على آدمي دين :قالوا ،قياسا  على دين اآلدمي :) اجلواب ( قالوا

 .ذلك الزكاةفك ،لكن ال يسقط عنه الدين إلعساره ،لكن يرتبص به حىت يكون موسرا   ،معسرا  
فإن الزكاة تتعلق يف  ،إن كان بتفريط :وهو قول املوفق ابن قدامة ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية :القول الثاين

 فإن الزكاة تسقط عنه. ،ذمته وإن كان بغري تفريط
 ؟) السؤال ( ما تعليلهم على ذلك

فال ضمان  ،فتلفت بال تفريط ،عنده ألحد أمانةومن كانت  ،) اجلواب ( ألن الزكاة هنا أصبحت كاألمانة يف يده
 .كما دلت عليه األدلة الشرعية فكذلك يف الزكاة  ،عليه اتفاقا  

وهذا القول هو  .كما يضمن األمانة اليت تلفت عنده بتعد منه وتفريط  ،فإنه يضمن ،أما إذا تلفت الزكاة بتعد وتفريط
 .القول الراجح

 ؟بقاء املال ليس شرط يف إجياب الزكاةال أن ) السؤال ( ما اجلواب عن أدلة من ق
  :) اجلواب ( مــــا يلـــــي

وأما  فإن دين اآلدمي حمض حق لآلدمي ،بينهما فرق :فيقال ،اجلواب عن قياسهم على دين اآلدمي -1
 .الزكاة ففيها حق هللا املبين على املساحمة

 ،فإهنا إمنا شرعت مواساة من الغين إىل الفقري ،كاةخبالف الز  ،أن ديون اآلدميني ال دخل هلا يف ابب املواساة -2
 .فإنه ال يضر ابلغين وال يشق عليه ملواساة غريه فالراجح ما اختاره شيخ اإلسالم ،وحيث كان ذلك

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
اُة كالدَّيِن يف الرتَِّكِة _ (  قرالر امل  ) _ والزَّكر
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 ؟ديون أيهما تقدم الديون أم املرياث إذا مات صاحب املال وعليه) السؤال ( 
فإن الزكاة حكمها حكم الدين، يف أهنا تقدم على الوصية وعلى الورثة؛ فال يستحق صاحب الوصية شيئا  ) اجلواب ( 

 إال بعد أداء الزكاة، وكذلك ال يستحق الوارث شيئا  إال بعد أداء الزكاة.
  ؟) السؤال ( ما صورة هذه املسألة

( زكاة، مث تلف ماله إال عشرة آالف، ومات ومل خيلف سواها فتصرف 10.000ا قدران أن رجال  لزمه )) اجلواب ( إذ
 للزكاة، وال شيء للورثة.

 ؟) السؤال ( ما الدليل على أن الدين مقدم على املرياث
 ) اجلواب ( قوله صّلى هللا عليه وسّلم: ) اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء (

 لوصية، وعلى اإلرث.والزكاة مقدمة على ا
 ؟) السؤال ( مرْن تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها خبال  مث مات هل خترج من تركته وتبأ به الذمة

 .) اجلواب ( قوالن ألهل العلم رمحهم هللا
   املذهب أهنا خترج وتبأ منها ذمته. :القول األول
 ذمته ولو أخرجوها من تركته.وهو اختيار ابن القيم ـ: أهنا ال تبأ منها  :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ما تعليلهم على ذلك
) اجلواب ( ألنه مِصرٌّ على عدم اإلخراج فكيف ينفعه عمل غريه؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع 

  تدل على هذا
 وال تبأ هبا ذمته. وما قال ـ رمحه هللا ـ صحيح يف أنه ال جيزئ ذلك عنه، :قال العالمة ابن عثيمني رمحه هللا

ولكن كوننا نسقطها عن املال هذا حمل نظر؛ فإن غلبنا جانب العبادة، قلنا: بعدم إخراجها من املال؛ ألهنا ال تنفع 
صاحبها، وإن غلبنا جانب احلق؛ أي: حق أهل الزكاة، قلنا: إبخراجها؛ لنؤدي حقهم، وإن كانت عند هللا ال تنفع 

 صاحبها.
من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة هبا، فال تسقط بظلم من عليه احلق، وسبق حقهم على حق  واألحوط أننا خنرجها

 الورثة، ولكن ال تنفعه عند هللا؛ ألنه رجل مصر على عدم إخراجها.
 ؟لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم) السؤال ( 
 يف املسألة ثالثة أقوال:) اجلواب ( 
 ي.يقدم دين اآلدم :القول األول
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 ؟) السؤال ( ما تعليل ذلك
 :) اجلواب ( مــــا يلـــــي

 ألنه مبين على املشاحة. -1
حق هللا فاهلل غين عنه، وحقه سبحانه وتعاىل مبين على  وألن اآلدمي حمتاج إىل دفع حقه إليه يف الدنيا، أما -2

 املساحمة.
 يقدم حق هللا. :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
 اجلواب ( قول النيب صّلى هللا عليه وسّلم: اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء. )

 إهنما يتحاصان. :القول الثالث
 ؟) السؤال ( ما تعليل هذا القول

( زكاة، وخلف 100( دينا  و)100) اجلواب ( ألن كال  منهما واجب يف ذمة امليت، فيتساواين فإن كان عليه )
 (.50)( وللدين 50( فللزكاة )100)

وجياب عن احلديث أن الرسول صّلى هللا عليه وسّلم مل حيكم بني دينني أحدمها  :قال العالمة العثيمني رمحه هللا
لآلدمي، والثاين هلل، وإمنا أراد القياس؛ ألنه سأل: أرأيِت لو كان على أمِك دين أكنِت قاضيترُه؟ قالت: نعم، قال: 

 اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء.
 ال: إذا كان يقضى دين اآلدمي، فدين هللا من ابب أوىل وهذا هو املذهب، وهو الراجح.فكأنه ق

 
 

 ِبُب زََكاة َِبِيَمِة األنْ َعامِ 
 ؟) السؤال ( ملاذا بدأ املؤلف رمحه هللا يف ابب هبية األنعام

رضي هللا عنه، وبني فيه اقتداء حبديث أنس بن مالك ـ رضي هللا عنه ـ يف الكتاب الذي كتبه أبو بكر ـ ) اجلواب ( 
 الصدقات، فقد قدم هبيمة األنعام.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
، وربـرقرر ، ورغرنرم  _ (  قرالر امل ُب يف ِإبل   ) _ جتِر

 ؟) السؤال ( ما املراد ببهيمة األنعام
   نْ َعاِم {} ُأِحلهْت َلُكْم َِبِيَمُة األَ اإلبل، والبقر، والغنم، قال هللا تعاىل: ) اجلواب (   
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 ؟) السؤال ( ملاذا مسيت هبيمة األنعام
 ألهنا ال تتكلم، وهي مأخوذة من اإلهبام، وهو اإلخفاء وعدم اإليضاح.) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( هل تتكلم البهائم فيما بينها
وتنهرها فتنتهر، وكذلك  ) اجلواب ( نعم تتكلم فيما بينها كالما  معروفا ، وهلذا حتن اإلبل إىل أوالدها فتأيت األوالد،

 بقية احليوان.
 ؟) السؤال ( ما أصناف هبيمة األنعام

 هبيمة األنعام ثالثة أصناف: ) اجلواب ( 
 اإلبــــــــــل. -1

 ؟) السؤال ( ما أنواع اإلبل
  :) اجلواب ( نوعــــــان

  وهي اإلبل امللس حسنة األلوان. :عرااب   -1
  ذات سنامني. وهي خالف العراب غليظة :خبايت -2
 والبقــــــــــر. -2

 ؟) السؤال ( هل يدخل يف البقر اجلواميس
ا من أنواع البقر، بل نقل ابن تيمية عن ابن املنذر أنه حكى اإلمجاع على ) اجلواب (  نعم يدخل فيها اجلواميس؛ ألهنَّ

 دخول اجلواميس.
 .وتشمل الضأن واملاعز :والغنـــــم -3
 ؟لضباء يف الغنم) السؤال ( هل يدخل ا 

 ) اجلواب ( ال يدخل فيها الظباء.
 ؟) السؤال ( ملاذا ال تدخل

 ) اجلواب ( ألن الظباء ليست من أصل الغنم، فال تدخل يف زكاة السائمة.
 ؟) السؤال ( ما الدليل على وجوب الزكاة

هذه فريضة  :هللا عنه ـ وفيــــه حديث أنس بن مالك ـ رضي هللا عنه ـ يف الكتاب الذي كتبه أبو بكر ـ رضياجلواب (  
  الصدقة اليت فرضها النيب صّلى هللا عليه وسّلم على املسلمني..( احلديث

  وذكر الغنم، واإلبل، وأما البقر فجاء ذكرها يف حديث آخر
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 ؟) السؤال ( ما أقسام هبيمة األنعام
 هبيمة األنعام تتخذ على أقسام:) اجلواب ( 

 ض جتارة.أن تكون عرو  القسم األول:
 ؟) السؤال ( هل جتب فيها الزكاة

 ) اجلواب ( نعم هذه تزكى زكاة العروض.
 ؟) السؤال ( هل هلا نصاب معني

 ) اجلواب ( ال فقد جتب الزكاة يف شاة واحدة، أو يف بعري واحد، أو يف بقرة واحدة.
 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا ليس هلا نصاب معني

التجارة القيمة، فإذا كان هذا هو املعتب فما بلغ نصااب  ابلقيمة ففيه الزكاة، سواء   ) اجلواب ( ألن املعتب يف عروض
 كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة لالنتفاع.

 السائمة املعدة للدر والنسل.القسم الثاين: 
 ؟) السؤال ( ما املراد ابلسائمة

. اختذها صاحبها لدرها، أي: حلليبها، ِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن{}وَ ) اجلواب ( هي اليت ترعى، كما قال هللا تعاىل: 
 ومسرِْنها، والنسل.

 ؟) السؤال ( هل له أن يبيع منها ما زاد من حاجته
 ) اجلواب ( ال مينع ألن هؤالء األوالد كثمر النخل.

 املعلوفة املتخذة للدر والنسل.القسم الثالث: 
 ؟ة) السؤال ( ما املراد ابملعلوف

 ) اجلواب ( هي اليت يشرتي هلا صاحبها العلف، أو حيصده، أو حيشه هلا.
 ؟) السؤال ( هل جتب فيها الزكاة

 ) اجلواب ( ليس فيها زكاة إطالقا ، ولو بلغت ما بلغت؛ ألهنا ليست من عروض التجارة، وال من السوائم.
 العوامل.القسم الرابع:  

 ؟) السؤال ( ما املراد ابلعوامل
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 واب ( هي: اإلبل اليت عند شخص يؤجرها للحمل.) اجل
 ؟) السؤال ( هل يف العوامل زكاة
 ) اجلواب ( ال ليس فيها زكاة.

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
 ما رواه أبو داود عن علي مرفوعا : ليس يف البقر العوامل شيء. ) اجلواب ( 

ضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ليس وملا رواه الدارقطين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ر 
  يف اإلبل العوامل صدقة.

وهذا القسم كان موجودا  قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعري أو  :قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 أجرهتا إذا مت عليها احلول. مائتان يؤجرها فينقل هبا البضائع من بلد إىل بلد، وإمنا الزكاة فيما حيصل من

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
، أْو أرْكثـرررُه _ (  قرالر امل  ) _ ِإذرا كرانت سراِئمرة  احلرْولر

 ؟) السؤال ( ما تعربف السائمة
  ) اجلواب ( كّل ماشية تـُْرسرل للرَّْعي وال تـُْعلرف.

 ؟) السؤال ( ما نزرعه حنن ونرعاه هل جيعلها سائمة 
( ال جيعلها سائمة، كما لو كان عند اإلنسان أمكنة واسعة يزرعها مث جعل سائمته ترعى هذه األمكنة  ) اجلواب

 الواسعة، فهذه ال تعد سائمة ـ 
 ؟) السؤال ( هل يشرتط السوم يف الزكاة

 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.
  الزكاة فيها، سواء كانت سائمة أو معلوفة.ذهب مالك والليث بن سعد إىل عدم اشرتاطه فأوجبوا  :القول األول 

  ذهب مجهور العلماء إىل اعتبار السوم شرطا  يف وجوب الزكاة فيها. :القول الثاين
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك

حديث أنس بن مالك يف الكتاب الذي كتبه أبو بكر يف الصدقات ويف الغنم يف سائمتها يف كل أربعني اجلواب (  
 قال: يف الغنم مث قال: يف سائمتها.شاة شاة 

 ؟) السؤال ( ما وجـــــه الداللة
أن صفة النماء معتبة يف الزكاة وال توجد هذه الصفة إال يف السائمة، أما العاملة أو املعلوفة فال مناء فيها  ) اجلواب (

  ألن علفها يستغرق مناءها؛ إال أن يعدها للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة.
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قال احلاكم:  يف حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم قال: ويف كل إبل سائمة،و 
 صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه ووافقه الذهيب، قال أمحد: هو عندي صاحل اإلسناد التلخيص احلبري.

ل على اشرتاط السوم يف اإلبل، وكذلك فإن هذا احلديث وإن كان خمتلفا  فيه، لكن يد :قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 اإلبل والبقر تقاسان على الغنم.

 ؟) السؤال ( ما حد السوم الذي يكون شرطا يف وجوب الزكاة
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم رحم هللا اجلميع.

الزكاة، وإن كان  مذهب الشافعية: أن املاشية لو علفت زمنا  يعيش احليوان فيه بدون علف وجبت فيها :القول األول
  زمنا  ال يبقى احليوان فيه بدون علف مل جتب.

إن كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وإال فال، وهذا هو  :مذهب احلنابلة واحلنفية وهو وجه للشافعية :القول الثاين
 الصواب ألن احلكم دائما  لألغلب.

، وإن كانت سائمة أكثر السنة فعليه زكاهتا، وال حيسب وعليه، فإن من كانت سائمته تعلف أكثر السنة فال يزكيها
  من زكاهتا شيء أنفقه عليها سواء كان أجرة راع  أو قيمة علف أو عالج أو حنو ذلك.

 ؟هل يشرتط أن تكون معدة للدر والنسل) السؤال ( 
 رة.نعم يشرتط ذلك ليخرج بذلك املعدة للتجا :) اجلواب ( قال اإلمام ابن عثيمني رمحه هللا

 هل السوم شرط أم مانع؟ ) السؤال ( 
 .) اجلواب ( قوالن ألهل العلم

 ال فرق بني العبارتني، فاخلالف لفظي. :القول األول
 أنه خالف حقيقي. :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ماذا يرتتب ما لو قلنا أنه خالف حقيقي
وم، أو عدمه، وقلنا: إن السوم شرط؛ مل جتب الزكاة؛ أننا إذا شككنا يف الس :) اجلواب ( قال إمام العثيمني رمحه هللا

ألن األصل عدم وجود الشرط، وإذا قلنا: إن عدمه مانع، فإنه جتب الزكاة هنا؛ ألننا مل نتحقق املانع؛ ألن األصل 
 } الشرح املمتع {عدم املانع. 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
ا ُدوهنررا يف ُكلِّ مخرْس  شراٌة _ (  فـريرِجُب يف مخرْس  ورِعْشرِينر ِمن) _  قرالر امل ، ورِفيمر  اإْلِبِل بِْنُت خُمراض 

 ؟) السؤال ( ما املراد ببنت املخاض
 ولد الناقة إذا دخل يف السنة الثانية. ) اجلواب ( 
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 ؟) السؤال ( ملاذا مسيت بنت خماض
 ) اجلواب ( ألن الغالب أن أمها قد محلت فهي ماخض، واملاخض احلامل.

 ؟لسؤال ( ما املراد ابملخاض) ا
 ) اجلواب ( املاخض احلامل. 

 ؟) السؤال ( ما نصاب اإلبل يف الزكاة
ويف  ،ثالث شياه :ويف مخس عشرة ،مث يف عشر من اإلبل شااتن .وفيها شاة ،) اجلواب ( مخس إبمجاع العلماء

 .. إخل.بنت خماض :ويف مخس وعشرين ،عشرين أربع شياه
  ؟خراج البعري مكان الشاة يف زكاة اخلمس من اإلبل) السؤال ( هل جيزئ إ

ألن الشرع إمنا أوجب الغنم يف زكاة اإلبل فيما دون  ؛وهو مذهب احلنفية والشافعية ،) اجلواب ( الصحيح أنه جيزئ
بل يؤجر على تبعه  ،فال حرج عليه من ذلك ،فإذا اختار املالك دفع األفضل،س والعشرين ختفيفا  على املالكاخلم

  ) إسالم ويب (.أبكثر مما وجب عليه
 ) السؤال ( لو أخرج مخس شياه عن مخس وعشرين؟

 ال جتزئ.  :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 ؟) السؤال ( لو أخرج بنت خماض يف عشرين

 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف ذلك.
 ا دون مخس وعشرين بعري، ولو كبريا .مذهب احلنابلة أهنا ال جيزئ فيم :القول األول

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
) اجلواب ( حديث أيب بكر ـ رضي هللا عنه الذي كتبه قال: وفيما دوهنا الغنم يف كل مخس شاة أي فيما دون مخس 

  وعشرين، يف كل مخس شاة.
اض أو بنت لبون أجزأ، ألنه إذا كانت جتزئ ال جيزئ، وأنه ال أبس يف هذا، فلو أنه دفع مثال بنت خم :القول الثاين

فيما فوقها ففيما دوهنا من ابب أوىل، إذا كانت بنت خماض جتزئ يف مخس وعشرين ففي عشرين أو ما دوهنا من 
  .ابب أوىل، والقول الراجح أنه جيزئ أن خيرج فيما كان أقل من مخس وعشرين جيزئ أن خيرج فيها واحدا من اإلبل

 ؟تعليل ذلــــــك) السؤال ( ما 
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إذا كانت جتزئ بنت املخاض يف مخس وعشرين، فإجزاؤها فيما دون ذلك من ابب أوىل، والشريعة  :) اجلواب ( قالوا
 ال تفرق بني متماثلني، والشارع أسقط اإلبل فيما دون مخس وعشرين رفقا  ابملالك، وليس ذلك للتعييب.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 ِست ورثرالِثنير بِْنُت لرُبون  _ (  وريف ) _  قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما املراد ببنت لبنون
 .) اجلواب ( هي الناقة اليت استكملت السنة الثانية ودخلت يف الثالثة

 ؟) السؤال ( ملاذا مسيت بنت البون
 ع بنات لبون.فابنتها بنت لبون، واجلم ،) اجلواب ( ألن األم تكون عادة قد ولدت وتصبح ذات لنب وتسمى لبون

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 وريف ست وأرْربرِعنير ِحقٌَّة _ ( ) _  قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما املراد ابحلقة
 ) اجلواب ( هي من اإلبل اليت أمتت الثالثة من عمرها ودخلت يف الرابعة ومجعها حقاق. 

 ؟) السؤال ( ملاذا مسيت ابحلقة
 ألهنا تتحمل اجلمل.) اجلواب ( 

  .وهلذا جاء يف حديث أيب بكر ـ رضي هللا عنه ـ حقة طروقة اجلمل أي: تتحمل أن يطرقها اجلمل فتحمل
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 

 وريف ِإْحدرى ورستِّنير جرذرعرٌة _ () _  قرالر امل
 ؟) السؤال ( ما املراد ابجلذعة

 ما مت هلا أربع سنوات. ) اجلواب (
 ؟ة) السؤال ( ملاذا مسيت جذع

 ) اجلواب ( ألهنا قد جذعت ثناايها، يعين: قد كمل نبات الثنااي ومت هلا أربع سنني.
 ؟) السؤال ( ما الوقص ما بني ست وأربعني وإحدى وستني

  .وهلذا جاء يف حديث أيب بكر ـ رضي هللا عنه ـ حقة طروقة اجلمل أي: تتحمل أن يطرقها اجلمل فتحمل
 ؟لزكاة) السؤال ( ما أعلى سن جيب يف ا

أعلى سن جيب يف الزكاة اجلذعة، وكل هذا السن ال جيزئ يف األضحية؛ ألنه ال جيزئ يف األضحية إال ) اجلواب ( 
 الثين وهو ما مت له مخس سنوات، واجلذعة فما دوهنا ال جتزئ يف األضحية، ولكن يف الزكاة جتزئ.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ 
ترا لرُبون  _ (وريف ِستّ  ورسرْبعِ  ) _قرالر امل  نير بِنـْ
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 ؟لو أخرج بنت لبون وابن لبون بدل بنتا لبون هل جيزئ) السؤال ( 

 ) اجلواب ( ال جيزئ ألن األنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس منه.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 

ترا لرُبون  وريف ِإْحدرى ورِتْسِعنير ِحقَّ  ) _ قرالر امل تراِننر بِْنت فِإذرا زرادرْت عرلرى ِمائرة  ورِعْشرِينر وريف ِستّ  ورسرْبِعنير بِنـْ
ة  فـرثرالرُث بـرنراِت لرُبون  مُثَّ يف ُكلِّ أرْربرِعنير بِْنُت لرُبون  وريف ُكلِّ مخرِْسنير ِحقٌَّة _ (  وراِحدر

 ؟) السؤال ( مىت تستقر فريضة اإلبل
 ت لبون، وبعدها تستقر الفريضة، كلما زادت عشرا  تتغري. إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثالث بنا) اجلواب ( 

  :مثــــــال ذلـــــــك
 إذا بلغت مائة وثالثون فيها حقة وبنتا لبون. -1
 إذا بلغت مائة وأربعون فيها حقتان وبنت لبون. -2
 إذا بلغت مائة ومخسون فيها ثالث حقاق. -3
 إذا بلغت مائة وستون فيها أربع بنات لبون. -4
 إذا بلغت مائة وسبعون فيها حقة وثالث بنات لبون. -5
 إذا بلغت مائة ومثانون فيها حقتان وبنتا لبون. -6
 إذا بلغت مائة وتسعون فيها ثالث حقاق وبنت لبون. -7
 إذا بلغت مائتان تتساوى الفريضتان مخس بنات لبون أو أربع حقاق. -8
 وحقة. ،إذا بلغت مائتان وعشر فيها أربع بنات لبون -9

 وعلى هذا فقس، كلما زادت عشرا  يتغري الفرض.
ومن وجبت عليه بنت لبون مثال  وعدمها، أو كانت معيبة فله أن يعدل إىل بنت خماض، ويدفع  قال يف الروض:

  .جباان ، أو إىل حقة وأيخذه
فإنه يدفع بنت املخاض،  من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت خماض أنزل منها :مثــــــال ذلـــــــك

 ويدفع معها جباان ، وإذا مل يكن عنده بنت لبون وعنده حقة، فإنه يدفع احلقة وأيخذ اجلبان فهو ابخليار.
ُصردِّق الذي يبعثه وِل األمر بقبض الزكاة.

 وأيخذه من امل
 وإذا مل يكن عنده إال جذعة فال يستحق جباان  أكثر مما يستحقه إذا دفع احلقة.

 بان: شااتن، أو عشرون درمها ، كل شاة بعشرة دراهم، هذا يف عهد الرسول صّلى هللا عليه وسّلم.واجل
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 هل العشرون تقومي أو تعيني؟) السؤال ( 
 الظاهر: ـ وهللا أعلم ـ أهنا تقومي. :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

 وأراد أن يعدل عنهما فال يكفي أن يعطيه عشرين درمها .وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتني مائيت درهم، 
 وليس يف غري اإلبل جبان، فاجلبان يف اإلبل خاصة؛ ألن السنة وردت به فقط

 
 فرْصلٌ 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
ُب يف ثرالرِثنير ِمن البـرقرِر ترِبيٌع أْو ترِبيعرٌة _ (  قرالر امل  ) _ ورجيِر

 ؟ى وجوب زكاة البقر) السؤال ( ما الدليل عل
 :اجلواب ( ما حسنه الرتمذي؛ وصححه احلاكم على شرطهما؛ ووافقه الذهيب من حديث معاذ رضي هللا عنه، وفيه)  

بعثين رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم إىل اليمن، وأمرين أن آخذ من كل ثالثني من البقر تبيعا  أو تبيعة، ومن كل 
  .أربعني مسنة

 ؟اذا مسيت بقرا  ) السؤال ( مل 
 ) اجلواب ( ألهنا تبقر األرض ابحلراثة أي: تشقها.

 ؟) السؤال ( ما الفرق بني اإلبل والبقر يف ابب الزكاة
الفرق بني اإلبل والبقر يف ابب الزكاة فرق عظيم، فاإلبل يبدأ النصاب من  :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

ما يف ابب األضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع ما جاء به مخس، والبقر من ثالثني، مع أهن
 الشرع.

 ؟) السؤال ( ما املراد ابلتبيع
 ) اجلواب ( ما استكمل السنة ودخل يف الثانية.

 ؟) السؤال ( ملاذا مسي تبيع
   ) اجلواب ( مسي بذلك ألنه يتبع أمه.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
  أْربعنير ُمِسنٌَّة _ ( ) _ وريف  قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما املراد ابملسنة من البقر
 .) اجلواب ( ما استكمل سنتني ودخل يف الثالثة

 ؟) السؤال ( مسيت بذلك
  ) اجلواب ( لتكامل أسناهنا، وتسمى أيضا: ثنية.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 لِّ أرْربرِعنير ُمِسنٌَّة _ ( مُثَّ يف ُكلِّ ثرالِثنير ترِبيٌع، وريف كُ ) _  قرالر امل
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 زكاة البقر؟ ) السؤال ( بعد األربعني كيف تتم
  :) اجلواب ( مــــــا يلـــــي

 .ففي مخسني مسنة -1
 من أربعني إىل ستني وقص. ،ويف ستني تبيعان أو تبيعتان -2
 ويف سبعني تبيع ومسنة.  -3
 ويف مثانني مسنتان.  -4
 ويف تسعني ثالث تبيعات.  -5
 ويف مائة تبيعان ومسنة. -6
 ويف مائة وعشرين أربع تبيعات، أو ثالث مسنات، كاملائتني يف اإلبل. -7

 ؟) السؤال ( إذا تساوى الفرضان فلمن اخليار للمعطي أو لآلخذ
 للمعطي. :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا للُمْعطي
 ه هو الغارم.) اجلواب ( قالوا: ألن

ُر ُهنرا _ ( ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ ورجُيْزِئ الذَّكر
 قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما حكم اخراج الذكر يف زكاة هبيمة األنعام
  :ال جيوز إخراج الذكر يف الزكاة إال يف ثالث مسائل :) اجلواب ( جاء يف موسوعة الفقه اإلسالمي

  أن يكون النصاب كله ذكورا . -1
  .يف زكاة البقر خاصة جيوز إخراج التبيع أو التبيعة -2
  .ابن اللبون واحِلّق واجلذع جيزئ عن بنت خماض عند عدمها -3
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 فرْصلٌ 
ن،  ُب يف أرْربرعنير ِمن الغرنرِم شراٌة، وريف ِمائة  وِإْحدرى ورِعْشرِينر شرااتر ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ ورجيِر

ة  ثرالُث وريف ِمائـر قرالر امل ترنْيِ وروراِحدر
رالرنْيِ كرالوراِحِد _ ( 

ُ امل  ِشياه ، مُثَّ يف ُكلِّ ِمائة  شراٌة واخلُْلطرُة ُتصرريِّ
 ؟) السؤال ( ما نصاب الغنم

 ) اجلواب ( للغنم مخسة أنصبة:
 أربعون، وزكاهتا شاة، وال زكاة فيما ال يبلغ هذا احلد. -1
 ااتن.مائة وإحدى وعشرون، وزكاهتا ش -2
 مائتان وواحدة، وزكاهتا ثالث شياة. -3
 ثالمثائة وواحد، وزكاهتا أربع شياة. -4
 أربعمائة وما فوق، حيسب مائة مائة ويدفع عن كل مائة شاة. -5

 ؟) السؤال ( هل يلزم أن يدفع الزكاة من نفس الغنم الزكوي
 ل الزكاة: قيمة، نقدا  آخر.) اجلواب ( ال يلزم بل يكفي لو دفع من غنمه اآلخر أو دفع ما يعاد

 ؟) السؤال ( هل جتب الزكاة يف املقدار الزائد على األربعني
) اجلواب ( ال جتب الزكاة فيما بني النصابني فإذا كان عدد الغنم أكثر من النصاب األول )وهو أربعني( ودون النصب 

 لزائد عن األربعني وهكذا ابلنسبة إىل األنصبة التالية.الثاين جيب فقط أن يدفع زكاة األربعني ال غري وال زكاة يف املقدار ا
 ؟) السؤال ( ما أنواع املال املختلط

سواء يف األمثان أو عروض التجارة أو احلبوب  ،وهو كذلك يف كل خلطة ،) اجلواب ( اخللطة يف هبيمة األنعام نوعان
 :والثمار

بل نصيب كل واحد   ،ا غري متميز عن مال اآلخرخلطة األعيان وهو أن يكون مال كل واحد منهم :النوع األول
 ،أو هذا له الربع وهذا له الثالثة أرابع ،هذا له النصف وهذا له النصف ،كأن يكون عندهم مئة شاة  ،منهما مشاعا  

 .وهكذا
 ،فةفشياه هذا معروفة وشياه اآلخر معرو  ،خلطة األوصاف وهي أن يتميز مال كل واحد منهما عن اآلخر :النوع الثاين

 .فيما أييت ذكره مما تثبت به اخللطة ،لكنها خمتلطة
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 ؟) السؤال ( هل اخللطة تصري املالني ماال  واحدا  
 :) اجلواب ( نعم تصريه ولكن بشرطني

فإن مل يكونوا أهال  للزكاة أو مل يكن  .فإذا كان كافرا  فال ،أن يكون كل واحد من املتخالطني أهال  للزكاة :الشرط األول
 .كذلك نقصت حبسب ما ينقص مما ليس أهال  للزكاة أو مل جتب الزكاة أصال    أحدمها

 ،وحينئذ أصبح له حكم مستقل ،ألن اخللطة جعلت املالني كاملال الواحد ؛أن مير على اخللطة حوال   :الشرط الثاين
 .فاشرتط ما تقدم من مضي احلول

 
فهي أن يكون الثنني فأكثر مال ميلكانه أو ميلكونه  ،حةفهي ظاهرة واض ،فال إشكال يف خلطة األعيان :إذا ثبت هذا

 .مشاعا  
 ؟) السؤال ( ما شروط خلطة األوصاف

 .) اجلواب ( اشرتطوا عدة شروط
 أي موضعها الذي خترج منه لرتعى. ،أن يكون مرْسرحها واحدا   -1
 .أن يكون مرعاها واحدا   -2
 .أن يكون راعيها واحدا   -3
 .وهو املوضع الذي تبيت فيه ،أن يكون مراحها واحدا   -4
  .فإن متيز مال كل واحد منهما بفحل فال ،أن يكون الفحل الذي يطرقها واحدا   -5

 .فال يعتب هذا الشرط هنا ،فهنا نوعان خمتلفان ،كالضأن واملعز  ،إال أن يكوان نوعني خمتلفني
 .يعين املوضع الذي حتلب فيه ،أن يكون حملبها واحدا   -6

وإن   ،وحينئذ جتب الزكاة يف هذا املال ،ان وخلطة األوصاف ابلشروط املتقدمة تصري املالني ماال  واحدا  فخلطة األعي
  .فإن النظر إىل جمموع املال ،كان نصيب كل واحد منهما ال يبلغ نصااب  

 ؟) السؤال ( ما الدليل على هذه الشروط
خلمسة أخذت من عادة العرب؛ وأهنا إذا اشرتكت يف هذه هذه األوصاف ا :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

 األوصاف صارت كأهنا لرجل واحد. 
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واحلبوب والثمار وغريها مما تقع  ،كعروض التجارة  ،) السؤال ( هل اخللطة خاصة ابملواشي أم هي عامة فيها ويف غريها
  ؟به اخللطة

 .) اجلواب ( اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف ذلك
 .أن اخللطة ال حكم هلا وال أثر هلا يف الزكاة هنا :واملشهور عند احلنابلة ،مذهب مجاهري أهل العلم :ولالقول األ

 .مث يزكيه إن كان نصااب   ،فإن على كل واحد منهما الزكاة بقدر ماله يف هذا الدكان ،فلو أن لرجلني حمل للتجارة
 .وإال فال زكاة فيه ،رج الزكاة فيه إن بلغ نصااب  يخف ،فلكل واحد منهم نصيبه ،وإذا اشرتك جمموعة يف مزرعة
 ؟) السؤال ( ما دليهلم على ذلك

وأما غريه فلم يرد فيه عن  ،ألن النص إمنا ورد عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف خلطة املواشي :) اجلواب ( قالوا
  و مستقال  عن مال غريهواألصل أن الزكاة يف الواحد منفردا  أ ،النيب صلى هللا عليه وآله وسلم

 .وهو مذهب الشافعية ،أن اخللطة مؤثرة يف هذا الباب :عن اإلمام أمحد :القول الثاين
، وإن كان ويزكون على أنه مال واحد ،مؤثرةفإن اخللطة  ،فإذا اشرتك اثنان مثال  يف عقار للتجارة أو دكان أو يف مزرعة

 .نصيب كل منهم ال يبلغ النصاب
 ،وهم عدد كثري حبيث أن نصيب كل واحد  منهم ال يبلغ هذا ،ونصاب التمر مخسة أوسق ،عندهم خنلفلو أن أانسا  

  .فحينئذ عليهم الزكاة
فإذا اشرتك  ،ولذا جتب يف مال الصيب واجملنون ،وألن الزكاة متعلقة ابملال ،ألن القياس يف هذا ظاهر ؛وهذا القول أظهر

فإن هذا يشبه اشرتاكهم يف املواشي يف املرعى ويف املراح وحنو هذا مما  ،واحدفاملوضع واحد والبائع  ،اثنان يف دكان
 .فالقياس فيه ظاهر ،تقدم

 ،أبن السعاة مل يكونوا يستفصلون من أصحاب احلبوب والثمار :وقد يستدل على هذا :قال الشيخ احلمد حفظه هللا
 .وهللا أعلم .ريفاالشرتاك يف مثل هذا كث ،مع كثرة هذا ،أهي مشرتك فيها أم ال

 ؟كان لرجل عشرون من الشياه يف الرايض وعشرون يف القصيم) السؤال ( ما احلكم ما لو  
 .اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك)  

 اجلمهور جتب عليه الزكاة. :القول األزل
 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا بوجوب الزكاة

 ) اجلواب ( ألن املالك واحد.
 ال زكاة عليه.واملذهب  :القول الثاين
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 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
فدل  ،ال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة، وال جيمع بني متفرق خشية الصدقة :) اجلواب ( لقوله صّلى هللا عليه وسّلم

 على أنه إذا تفرق ماله ال للحيلة فال زكاة عليه.
  .حلديث على خلطة األوصافواألحوط رأي اجلمهور، وحيمل ا :قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

 ؟) السؤال ( ما احلكم ما لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف
 ) اجلواب ( فالزكاة على املسلم يف نصيبه إذا بلغ نصااب ؛ ألن خمالطة من ليس من أهل الزكاة كاملعدوم. 

 ؟يريد بنصيبه التجارة، واآلخر يريد الدر والنسل ) السؤال ( ما احلكم ما لو اختلط اثنان يف ماشية وأحدمها
هذه خلطة غري مؤثرة؛ الختالف زكاة كل منهما؛ فأحدمها زكاته ابلقيمة،  :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

  واآلخر زكاته من عني املال.
 ؟إذا اختلط اثنان وكان ألحدمها الثلثان، ولآلخر الثلث) السؤال ( ما احلكم ما 

الزكاة بينهما على حسب ملكهما؛ على أحدمها الثلثان وعلى اآلخر  :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 الثلث.

  
 َِبُب زََكاِة اْلُُبوِب َوالثِ َمار

 ؟) السؤال ( ما الدليل على وجوب احلبوب والثمار
 .) اجلواب ( الكتاب _ والسنة _ واإلمجاع

ُتْم ورممَّا أرْخررْجنرا لرُكْم ِمنر اأْلرْرِض ﴾ :تعاىل قال اللَّ  :أما الكتاب بـْ ا الَِّذينر آمرُنوا أرْنِفُقوا ِمْن طريِّبراِت مرا كرسر  ﴿ اير أريُـّهر
الزَّيـُْتونر ورالرُّمَّانر ُمترشراهِب ا  ور وقال تعاىل: ﴿ ورُهور الَِّذي أرْنشرأر جرنَّات  مرْعُروشرات  ورغررْير مرْعُروشرات  ورالنَّْخلر ورالزَّرْعر خُمْترِلف ا ُأُكُلهُ 

 ورغررْير ُمترشراِبه  ُكُلوا ِمْن مثرررِِه ِإذرا أرمْثررر ورآُتوا حرقَُّه يـرْومر حرصراِدِه ﴾
ا ُدونر  : وروى مسلم عرْن أريب سرِعيد  اخْلُْدرِيِّ رضي هللا عنه عرْن النَّيبِّ صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه ورسرلَّمر قرالر  :أما السنة لرْيسر ِفيمر

قرٌة.    مخرْسرِة أرْوُسق  صردر
ُهما عرْن النَّيبِّ صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه ورسرلَّمر قرالر  اُء  :ما روى البخاري عن عرْبِد اللَِّ بن عمر ررِضير اللَُّ عرنـْ ِفيمرا سرقرْت السَّمر

  اِبلنَّْضِح ِنْصُف اْلُعْشِر.ورمرا ُسِقير  ،وراْلُعُيوُن أرْو كرانر عرثررايًّ اْلُعْشرُ 
 ؟) السؤال ( ما املراد ابلعثري

  .   ) اجلواب ( النخيل الذي يشرب بعروقه من الرتبة بدون سْقي 
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قرةر وراِجبرٌة يف احْلِْنطرةِ  :قال ابن قدامة رمحه هللا يف "املغين :أما اإلمجاع  ،ورالتَّْمرِ  ،ريِ ورالشَّعِ  ،أرمْجرعر أرْهُل اْلِعْلِم عرلرى أرنَّ الصَّدر
  وراْبُن عرْبِد اْلبرِّ " انتهى. ،قرالرُه اْبُن اْلُمْنِذرِ  .ورالزَّبِيبِ 

ُب يف احلُبوِب ُكلِّهرا _ (  ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ جتِر
 قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما املراد ابحلبوب
 الب، والشعري، واألرز، والذرة، والدخن وغريها.) اجلواب ( ما خيرج من الزروع، والبقول، وما أشبه ذلك، مثل: 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ ولرْو ملْر تركْن ُقوات  _ ( 
 قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما املراد ابلقوت
 .ما يطعمه اآلدمي أتدما  وتنعما ، كالشعري واحلنطة واألرز وحنوها ) اجلواب ( هو ما يقوم به غذاء اآلدمي دون

 ؟ما سبب ذكر املؤلف يف قوله ولو مل تكن قوات   ) السؤال (
 ) اجلواب ( ألن بعض أهل العلم يقول: ما ليس بقوت فال جتب فيه الزكاة، مثل: حب الرشاد والكسبة، 

 واحلبة السوداء، وما أشبهها،فهذه غري قوت، ولكنها حب خيرج من الزروع.
 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 ر  يكال ويدَّخر _ ( ) _ ويف كلِّ مث قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما املراد ابلثمر
) اجلواب ( الثمر: ما خيرج من األشجار، فكل مثر يكال ويدخر جتب فيه الزكاة، والثمر الذي ال يكال وال يدخر ال 

 جتب فيه الزكاة، ولو كان يؤكل مثل: الفواكه، واخلضروات، ليس فيها زكاة؛ ألهنا ال تكال وال تدخر.
 ؟( ما املراد ابملكيل واملوزون ) السؤال

 .وأما املوزون فهو ما يقدر ابلكيلو جرام .) اجلواب ( ما يقدر ابلكيل أي ابلصاع
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 

 ) _ كتمر  وزبيب  _ (  قرالر امل
 ؟) السؤال ( فإن قال قائل التمر والزبيت يوزن واملؤلف اشرتاط أن يكون مكيل مذخر

 ة بذلك؛ ألن العبة مبا كان يف عهد الرسول صّلى هللا عليه وسّلم. ]الشرح املمتع[) اجلواب ( ال عب 
 ؟) السؤال ( ما األصناف اليت جيب فيها زكاة الزروع

 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك اختالفا  كثريا . 
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 حلِنطة والشعري والتمر والزبيب.األصناف اليت وردت هبا النصوص يف وجوب الزكاة، منها أربعة، وهي: ا :القول األول
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

) اجلواب ( ما رواه احلاكم وصحَّحه ووافقه الذهيب عن أيب موسى ومعاذ رضي هللا عنهما أن رسول اللَّ صلى هللا عليه 
عة: احلِنطة والشعري والتمر وسلم بعثهما إىل اليمن يعلِّمان الناس أْمرر دينهم، فأمررهم أال أيخذوا إال من هذه األرب

 والزبيب.
وهذا ما رجَّحه الشوكاين يف "السيل اجلرار"، ورجَّحه ابن حزم يف "احمللَّى"، ورجَّحه الشيخ األلباين، واستدالهلم: عدم 

 هنوض دليل يدلُّ على وجوب الزَّكاة يف غري هذه األصناف األربعة.
 ما "ُيكال ويدَّخر". ذهب احلنابلة إىل وجوهبا يف كلِّ  :القول الثاين

  ،فاحلبوب كلها جتب فيها الزكاة سواء كانت مما يطعم كالقمح واألرز والشعري أو كانت مما ال يطعم كحبوب األدوية
سواء كانت من طعام اآلدمي من األقوات  ،فكل احلبوب جتب فيها الزكاة ،كحب الرشاد والرتمس وحنوها من احلبوب

وات كحب الكمون وحنوه مما يوضع يف األطعمة أو كان من األدوية فيما يتداوى به أو كانت من طعامه من غري األق
 .أو كان من احلبوب اليت توضع أدوية للزروع وحنوها ،اآلدميون

 ؟) السؤال ( ما الدليل على عدم التفريق بني احلبوب والثمار وغريها
فيما سقت السماء والعيون أو كان  :آله وسلم قال) اجلواب ( ما روى البخاري يف صحيحه أن النيب صلى هللا عليه و  

  وما سقي ابلنضح فنصف العشر. ،عرثرراي  العشر
 ؟) السؤال ( ما وجه االستدالل

وهذا عام فتدخل فيه احلبوب كلها أبنواعها سواء كانت مطعومة أو غري  :) اجلواب ( قوله ) فيما سقت السماء ( قالوا
 لعلم يف هذه املسألة إن شاء هللا. وسيأيت مذهب مجهور أهل ا ،مطعومة

مذهب أبو حنيفة، فريى الزكاة يف كل ما أخرجْته األرض عدا القصب الفارسي واحلشيش الذي ينبت  :القول الثالث
 بنفسه، وخالفه يف ذلك صاحباه أبو يوسف وحممد، ووافقا قول الشافعية واملالكية.

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
ُتْم َوِِمها َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اأَلْرِض{قول هللا تعاىل: ) اجلواب ( عموم  ، }ََيأَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن طَيِ َباِت َما َكَسب ْ

 .وبقوله صّلى هللا عليه وسّلم: فيما سقت السماء العشر
 وهو مذهب اإلمام مالك أيض ا.ذهب الشافعي إىل وجوب الزكاة يف كلِّ "ما يُقتات ويدَّخر"،  :القول الرابع
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وأقرب األقوال هو ما ذهب إليه املؤلف، والدليل قول الرسول صّلى هللا عليه وسّلم:  :قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة. 

صاعا  بصاع  فدل هذا على اعتبار التوسيق، والتوسيق أي: التحميل، والوسق هو احلمل، واملعروف أن الوسق ستون
النيب صّلى هللا عليه وسّلم، وهي أبصواعنا حسب ما ذكره لنا مشاخينا مائتان وثالثون صاعا  وزايدة صاع نبوي، وعلى 
حسب ما اعتبانه يف الوزن ـ إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعني جراما  ـ، فثالمثائة صاع تعدل ستمائة واثين عشر كيلو 

، مث يقاس عليها.ابلب الرزين اجليد، فيتخذ إ  انء يسع مثل هذا يف الوزن، أو عدة أوان 
واخلالصة أن احلبوب والثمار جتب فيها الزكاة، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن مل تكن كذلك، فال زكاة فيها هذا 

 هو أقرب األقوال، وعليه املعتمد إن شاء هللا.
  ؟) السؤال ( ما نصاب العنب الذي ال يزبب

 ختلف العلماء ـ رمحهم هللا ـ يف العنب الذي ال يزبب؛ ألن بعض العنب ال يكون زبيبا  مهما يبسته.) اجلواب ( ا
 ال زكاة فيه؛ ألنه ملحق ابلفواكه، فيؤكل كالفاكهة. :القول األول
لناس اليوم، جتب فيه الزكاة، وإن مل يزبب، كما لو كان التمر ال يؤكل إال رطبا ، وهذا هو الذي عليه عمل ا :القول الثاين

 أهنم أيخذون الزكاة من العنب، وإن مل يزبب.
 واملذهب أنه خيرج عن هذا العنب الذي ال يزبب زبيبا .

والصحيح أن له أن خيرج من نفس العنب، ومثله النخل الذي أيكله أهله ُرطربرا ، فيجوز أن  :قال إمام العثيمني رمحه هللا
 خيرج زكاته منه ُرطربا .

 ؟ب الزكاة يف التني) السؤال ( هل جت
 على قولني: ؟) اجلواب ( اختلف العلماء هل تؤخذ الزكاة من الفواكه كالتني وغريه أم ال

أن الفواكة كالتني وغريها ليس فيها زكاة وهو مذهب اجلمهور، جاء يف املدونة: قال مالك: الفواكه كلها القول األول: 
مما يبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة وال يف أمثاهنا، حىت حيول اجلوز واللوز والتني، وما كان من الفواكه كلها 

  على أمثاهنا احلول من يوم تقبض أمثاهنا.
 .. والتني. .وهو مذهب احلنابلة. جاء يف املغين: وال زكاة يف سائر الفواكه، كاخلوخ

 فيما سوى ذلك من الثمار كالتني.  -أي الزكاة  -وكذلك مذهب الشافعية، قال الشريازي رمحه هللا تعاىل: وال جتب 
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
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) اجلواب ( مفهوم قوله صلى هللا عليه وسلم: ليس يف حب وال متر صدقة، حىت يبلغ مخسة أوسق. رواه مسلم 
 والنسائي. فدل هذا احلديث على انتفاء الزكاة مما ال توسيق فيه.

إىل هذا ذهب أبو حنيفة. قال يف الفتاوى اهلندية: وجيب الُعشر عند أيب حنيفة وجوب الزكاة يف ذلك، و  القول الثاين:
 رمحه هللا تعاىل يف كل ما خترجه األرض مما له مثرة ابقية أوغريه ابقية، قلَّ أو كثر، هكذا يف فتاوى قاضي خان. 

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
ُتْم ورممَّا أرْخررْجنرا لرُكْم ِمنر اأْلرْرِض.) اجلواب ( عموم قوله تعاىل: أرْنِفُقوا ِمْن طر  بـْ  يِّبراِت مرا كرسر

قال القرطيب: وقد تعلق أبو حنيفة هبذه اآلية وبعموم ما يف قوله عليه الصالة والسالم: فيما سقت السماء العشر، 
 و غريه. وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر. يف إجياب الزكاة يف كل ما تنبت األرض طعاما  كان أ

والراجح هو وجوب الزكاة يف التني مادام ييبس ويدخر كالتمر، وهو اختيار شيخ اإلسالم كما نقله ابن مفلح يف 
 الفروع، وهو قول عبد امللك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياسا  على التمر والزبيب.

 زكاة ألنه مدخر.والصواب أن فيه ال :قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 ) السؤال ( هل جتب الزكاة يف اخلضروات؟

 ؛الرمان والتني واخلوخ والبطيخ :وال يف الفواكه مثل ،الطماطم واخليار :) اجلواب ( ال جتب الزكاة يف اخلضروات مثل
لغت النصاب  إال إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه احلول من قيمتها إذا ب ،وذلك ألهنا ال تكال وال تدخر

 .كسائر عروض التجارة
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلـــــك

ا ُدونر    أن النيب صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه ورسرلَّمر قال :عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه :) اجلواب ( ما رواه مسلم لرْيسر ِفيمر
قرٌة.  ْر  ورالر حربّ  صردر  مخرْسرِة أرْوسراق  ِمْن متر

 ؟( مـــــا وجــــــه االستدالل) السؤال 
فإنه  ،فما مل يكن مكيال   ،وهو الكيل ،فدل على اعتبار التوسيق ،) ليس فيما دون مخسة أوساق ( :) اجلواب ( قوله

 . ال زكاة فيه
 ؟) السؤال ( هل جتب الزكاة يف اإلدخار الصناعي

ذي يكون بوسائل احلفظ اليت تضاف إىل الثمار االدخار الصناعي ال :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 بواسطة آالت التبيد ال يتحقق به شرط االدخار.
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 ؟) السؤال ( هل جتب الزكاة يف الزيتون
جتب الزكاة يف الزيتون عند بعض أهل العلم وهو رواية يف املذهب لقول هللا  :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

اَن ُمَتَشاِِباا ي أَْنَشَأ َجنهاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغَْيَ َمْعُروَشاٍت َوالنهْخَل َوالزهرَْع ُُمَْتِلفاا ُأُكُلُه َوالزهيْ ُتوَن َوالرُّمه }َوُهَو الهذِ تعاىل: 
 .َوَغَْيَ ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا ِمْن ََثَرِِه ِإَذا َأَْثََر َوآُتوا َحقهُه يَ ْوَم َحَصاِدِه{

 ول أن جتب الزكاة يف الرمان، وهي ال جتب فيه عندهم، ومقتضى اآلية التسوية ولكن يلزم على هذا الق
 بينهما.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ 
 وريـُْعتربرُ بـُُلوُغ ِنصراب  قرْدرُُه ألٌف وستُِّمائرة ررْطل  ِعرراِقيّ  _ ( قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما مفدار الرطل
 .وي اثنيت عشرة أوقية) اجلواب ( الرطل عند العرب ما يسا

 ؟) السؤال ( ما قدر األوقية
 .وهو من املوازين القدمية .) اجلواب ( وزن أربعني درمها

 ) السؤال ( أبي شيء يعتب هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل؟
يسع هذا الوزن من الب مث اعتبه العلماء ابلبِّ الرزين اجليد، فتتخذ إانء  :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

 تعتبه به.
 ؟ملـــــــاذا اعتب العلماء ـ رمحهم هللا ـ الكيـــــتل ابلوزن، والسنــــــــة جـــاءت ابلكيل :) السؤال ( فإذا قال قائل

من أن الوزن أثبت؛ ألن األصواع واألمداد ختتلف من زمن إىل آخر، و  :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
مكان آلخر، فنقلت إىل الوزن؛ ألن الوزن يعتب ابملثاقيل، وهي اثبتة من أول صدر اإلسالم إىل اليوم، وهذا أحفظ 

 ويكون اعتبارها سهال .
 ؟) السؤال ( ما مقدار الوسق

 .النصاب ثالمثئة صاع نبوي :فعلى ذلك .) اجلواب ( ما يساوي ستني صاعا  نبواي  
 ؟النبوي ) السؤال ( ما مقدار الصاع

  .) اجلواب ( الصاع النبوي يساوي ابلكيلو جرام كيلوين وأربعني جراما  
 .وهو أكثر من نصف الطن ،النصاب يساوي ستمئة واثين عشر كيلوجرام :فعلى ذلك

فإن الصاع النبوي يساوي  ،فمن من ملك ثالمثئة صاع نبوي ويساوي ابلصيعان املوجودة عندان مئتني وأربعني صاعا  
 .هذا هو نصاب احلبوب والثمار .فإن الزكاة جتب عليه ،أمخاس الصاع املعاصرأربعة 

 ؟) السؤال ( ما مقدارا الوسق
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  :فعلى ذلك ،وقد أمجع الفقهاء على هذا ،) اجلواب ( ما يساوي ستني صاعا  نبواي  
 .هم متفقون وجممعون على أن النصاب يف احلبوب والثمار ثالمثئة صاع

ُؤرلُِّف رر 
 ورُتضرمُّ مثررررُة العراِم الواِحِد بـرْعُضهرا إىلر بـرْعض  يف ترْكِميِل النِّصراب _ ( مِحرُه الّلُ ) _ قرالر امل

 ؟) السؤال ( مـــــا صــــورة هــــــذه املســـــألة
ه يف وهذ فهذه اجملموعة من النخيل بدا صالحها يف أوله ،اختلف بدو صالحها ،) اجلواب ( لو أن رجال  عنده خنيل

فإنه يضم الثمر أو يضم  ،وكذلك يف أنواع القمح والشعري ،هذا خيتلف ابختالف أنواع النخيل ،وهذه يف آخره ،أوسطه
 .احلب وجتب الزكاة فيها مجيعا  

وبدا صالح اجملموعة  ،وهو ال يبلغ النصاب ،قد بدا صالح بعضها يف أول الشهر ،لو كان عنده خنيل :فعلى ذلك
 .فإن الزكاة جتب عليه ،وهبا يكتمل النصاب ، آخر الشهراألخرى من خنيله يف

فال يعتب كل نوع منها  ،فهذه األنواع يضم بعضها إىل بعض يف تكميل النصاب ،وكذلك القمح ،فالتمر له أنواع
بل يضم بعضها إىل بعضه   فإن مل يتم نصااب  فال زكاة ،فتجب الزكاة فيه دون غريه ،جنس خمتلف عن اجلنس اآلخر

 يكمل النصاب.و 
 ) السؤال ( إذا ابع النصف األول من البستان الذي بدا صالحه، قبل أن يبدو الصالح يف نصفه اآلخر، 

 هل تسقط الزكاة؟ 
 .ال تسقط :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

 ؟) السؤال ( ملاذا قالـــــوا ال تسقط
 عن ملكه بعد وجوب الزكاة مل تسقط.) اجلواب ( ألنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة 

 ؟) السؤال ( هل تضم مثرة العامني
ال تضم، فلو زرع اإلنسان أرضا  يف عام اثين عشر، مث زرعها مرة اثنية يف  :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

 عام ثالثة عشر، فال تضم؛ ألن كل واحدة مستقلة عن األخرى.
ة العام الواحد....، ولو مما حيمل يف السنة محلني هذا فيه نظر؛ فما حيمل يف السنة وتضم مثر  :وقول صاحب الروض

 مرتني يعتب كل محل على انفراد؛ ألن هذا من شجرة واحدة. 
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 ؟) السؤال ( إذا كان عند رجل بستان يف مواضع متعددة هل يضم بعضها إىل بعض
املؤلف ـ رمحه هللا إنه يضم بعضها إىل بعض، فلو كان عنده يف مكة أفادان  :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

 مزرعة تبلغ نصف نصاب، ويف املدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة. 
وتضم األنواع بعضها إىل بعض، فالسكري مثال  يضم إىل البحي، وهكذا، وكذلك يف الب فاملعية، واللقيمى، واحلنطة، 

 عضها إىل بعض.واجلريبا، يضم ب
 
 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ 
 الر ِجْنٌس ِإىلر آخررر _ ( قرالر امل

 ؟) السؤال ( هل يضم جنس إىل جنس يف تكميل النصاب
فال يكمل  ،فال ُيكمل جنس ِبنس آخر ،) اجلواب ( مذهب مجهور العلماء وهو املعتمد عند احلنابلة ال جتب عليه

 .أو حنو ذلك ،وال األرز ابلذرة ،ابحلنطةوال الشعري  ،الزبيب ابلتمر
 .هذه إحدى الرواايت عن اإلمام أمحد

 ؟) السؤال ( مـــــا دليـــــلهم على ذلـــــك 
) اجلواب ( أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم أوجب الزكاة يف الثمر مطلقا  ومعلوم أن التمر يشمل أنواعا  ومل أيمر بتمييز  

 كل نوع عن
ن عنده مزرعة نصفها شعري، ونصفها بر، وكل واحد نصف النصاب، فإنه ال يضم بعضه إىل بعض؛ اآلخر، فلو كا

 الختالف اجلنس، كما ال تضم البقر إىل اإلبل أو الغنم؛ ألن اجلنس خمتلف.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ 

ُْلوكا  لرُه ورْقتر ُوُجوبِ قرالر امل اةر _ (  وريـُْعتربرُ أرْن يرُكونر النِّصراُب ممر  الزَّكر
 ؟) السؤال ( هل يشرتط أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة

 نعم يشرتط يف زكاة احلبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.) اجلواب ( 
 ؟) السؤال ( مىت وقت وجوب الزكاة

 فيشرتط لوجوب الزكاة يف احلبوب والثمار شرطان: ،واشتداد احلب يف الزرع ،هو بدو الصالح يف الثمر) اجلواب ( 
 بلوغ النصاب. األول:

 أن يكون مملوكا  له وقت وجوب الزكاة. الثاين:

 أو حصله ابللقاط. ،أو أخذه أجرة حلصاده ،كما لو اشرتاه  ،مل جتب عليه فيه زكاة ،فلو ملك النصاب بعد ذلك
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ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ 
ا يرْكترِسُبُه اللَّقَّاطُ فرالر جترِ قرالر امل  _ (  ُب ِفيمر

 ؟) السؤال ( ما تعريف اللقاط
) اجلواب ( اللقاط هو الذي يتتبع املزارع، ويلقط منها التمر املتساقط من النخل، أو يلتقط منها السنبل املتساقط من 

يه؛ ألنه حني وجوب الزكاة مل يكن الزرع، فإذا كسب هذا اللقاط نصااب  من التمر أو نصااب  من الزرع، فال زكاة عليه ف
 يف ملكه.

 ؟) السؤال ( لو مات املالك بعد بدوِّ الصالح، فهل على الوارث زكاة
 .) اجلواب ( ال جيب عليه الزكاة

 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا ال جتب عليه الزكاة
 ) اجلواب ( ألنه ملكه بعد وجوب الزكاة.

 ؟ول) السؤال ( هل جتب الزكاة على املالك اال
 ) اجلواب ( نعم يف هذه احلالة تكون على املالك األول )امليت( فتخرج من تركته.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ 
 أْو أيُخُذُه حِبرصراِدِه _ ( قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما صورة األخذ حبصاده
الثلث؛ ألنه مل ميكله حني وجوب  لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه، فال زكاة عليه يف ) اجلواب ( إذا قيل

 الزكاة، وإمنا ملكه بعد ذلك.
 فصار عندان شرطان:

 بلوغ النصاب. األول:
 أن يكون النصاب مملوكا  له وقت الزكاة. الثاين:

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _  
ُبراِح _ ( قرالر امل

 ورالر ِفيمرا جيرْترِنيه ِمن امل
 ؟) السؤال ( ما املراد ابملباح

اجلواب ( أي: الذي خيرج يف الفالة مما خيرجه هللا عّز وجل، فلو جىن اإلنسان منه شيئا  كثريا ، فإنه ال زكاة عليه فيه؛  )
 ألنه وقت الوجوب ليس ملكا  له؛ إذ إن املباح، وهو ما جيىن من احلشيش وغريه، ال ميلكه اإلنسان إال إذا أخذه. 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) 
الُبْطِم _ ( _   قرالر امل  كر
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  ؟) السؤال ( ما تعريف البطم
 ،وهذا ينبت يف األرض من غري أن يزرعه اآلدمي ،) اجلواب ( شجر ينبت يف البالد الشامية من فصيلة الفستق وحنوه

 .وهذا مباح فال جتب فيه الزكاة ،والزكاة إمنا جتب يف اململوك ،فليس مملوكا   ،فهو من النبات املباح
ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _قرالر ا 

 والزَّْعبرل _ (  مل
 ؟) السؤال ( ما تعريف الزعبل

 ،) اجلواب ( ذكر الشيخ حممد بن عثيمني عن الشيخ عبد الرمحن بن سعدي أنه الربلة املشهورة من أعشاب الب
 .هو نبات عشيب :قالوا ،وهكذا يف تعريف العرب من غري ختصيص

ُؤرلُِّف ررمِحرهُ 
 ورِبْزِر قرطُوان _ (  الّلُ ) _ قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما املراد ببزر ُقطوان
 يقول مشاخينا: هو سنبلة احلشيش، واحلشيش يسمى عندان: الرِّبْلة. :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ 
 ولرو نـربرتر يف أْرِضِه _ ( قرالر امل

  ؟ت بفعل هللا هل جتب فيه الزكاة) السؤال ( ما نب
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.

 إذا نبت يف أرضه، فإنه ملكه، وإذا كان ملكا  له فقد ملكه حني وجوب الزكاة. :القول األول
 أن ما ينبت يف أرضه من فعل هللا ليس ملكا  له، وهو أحق به من غريه. :مذهب احلنابلة :القول الثاين
 ؟ماذا يرتتب على القولني ) السؤال (

 :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 إن قلنا: أبن ما نبت يف أرضه من املباح ملك له، وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله.

ححنا أنه وإذا قلنا: ال ميلكُه وهو الصحيح، فال زكاة عليه فيما جينيه منه؛ ألنَُّه حني الوجوب ليس ملكا  له، وإمنا ص
  الناس شركاء يف ثالث: املاء، والكأل، والنار وهذا من الكأل :ليس ملكا  له؛ لقول النيب صّلى هللا عليه وسّلم

أن الزكاة جتب يف كل مكيل مدخر من احلبوب والثمار سواء كان قوات  أم مل يكن، وأنه يشرتط لذلك  واخلالصة:
 شرطان:
 بلوغ النصاب.األول: 
 مملوكا  له وقت وجوب الزكاة. أن يكون الثاين:
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 ؟هل يشرتط أن يكون احلب والثمر قوات  ) السؤال ( 
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك. 

 املذهب: ال يشرتط، فما دام مكيال  مدخرا  ففيه الزكاة. :القول األول
 يشرتط أن يكون قوات . :القول الثاين

قول الرسول صّلى هللا عليه وسّلم: ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة ظاهر عموم  :قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 .يشمل ما كان قوات ، وما كان غري قوت

 
 فرْصلٌ  

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
ا ُسِقير ِبالر مرُؤونرة   قرالر امل ُب ُعْشٌر ِفيمر  ورِنْصُفُه مرعرهرا _ ( ) _ جيِر

 ؟) السؤال ( ما املراد ابلكلفة
  .لفة اليت جيدها املزارع يف إخراج املياه أو يف رفعها) اجلواب ( الك

 ؟) السؤال ( ما الذي يسقى بال مؤونة
 الذي يسقى بال مؤونة يشمل ثالثة أشياء:) اجلواب ( 

 ما يشرب بعروقه، أي: ال حيتاج إىل ماء. -1
 ما يكون من األهنار والعيون. -2
 ما يكون من األمطار. -3

 ؟ول الزراعي) السؤال ( ما زكاة احملص
وإن كانت  ،) اجلواب ( إذا كانت احلبوب تسقى ابملطر واألهنار ففيها العشر من كل ألف صاع مائة صاع وهكذا 

والتمر أيضا  له  ،يعين مخسني يف األلف ؛تسقى الزروع ابملكاين أو ابلسواقي من اإلبل وغريها فالواجب نصف العشر
   نفس احلكم" انتهى.
 ل على ذلك؟) السؤال ( ما الدلي

قوله صّلى هللا عليه وسّلم وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثراي  العشر، وفيما  :) اجلواب ( ما أخرجه البخاري
 سقي ابلنضح نصف العشر.
 ؟) السؤال ( ما املراد ابلعثري

 ) اجلواب ( هو الذي يشرب بعروقه.
 ؟وبغري مؤنة ) السؤال ( ما وجه احلكمة يف التفريق بني ما ُيسقى مبؤنة
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) اجلواب ( كثرة اإلنفاق يف الذي يسقى مبؤونة، وقلة اإلنفاق يف الذي يسقى بال مؤونة، فراعى الشارع هذه املؤونة، 
 والنفقة، وخفف على ما يسقى مبؤونة. ] الشرح املمتع [

هل يكون سقي مبؤونة ) السؤال ( فإذا قال قائل: إذا كان من األهنار، وشققت الساقية، أو اخلليج ليسقي األرض، 
 أو بغري مؤونة؟

أنه سقي بغري مؤونة، ونظري ذلك إذا حفرت بئرا  وخرج املاء نبعا ، فإنه بال  :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 مؤونة؛ ألن إيصال املاء إىل املكان ليس مؤونة، فاملؤونة تكون يف نفس السقي.

، أما جمرد إيصاله إىل املكان، وليس فيه إال مؤونة احلفر أو مؤونة أي: حيتاج إىل إخراجه عند السقي مبكا ئن أو بسوان 
 شق اخلليج من النهر، أو ما أشبه ذلك فهذا يعتب بال مؤونة.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
ِعِه هِبِمرا _ ( ) _  قرالر امل  ورثرالرثرُة أرْرابر

  ؟) السؤال ( ما زكاة ما ُيسقى مبؤنة وبغري مؤنة
 اجلواب ( ما يشرب مبؤونة، وبغري مؤونة نصفني، جيب فيه ثالثة أرابع العشر. )

هذا النخل يسقى نصف العام مبؤونة، ونصف العام بغري مؤونة: أي يف الصيف يسقى مبؤونة، ويف الشتاء  مثال ذلك:
 يشرب من األمطار، ففيه ثالثة أرابع العشر.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ فرإِ 
 ْن تـرفراوراتر فرِبأرْكثررمِِهرا نـرْفعا  _ ( قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما احلكم ما لو إذا كان انتفاعه ابلسقي بغري مؤنة كمياه األمطار وحنوها أكثر من انتفاعه بسقيه مبؤنة
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف ذلك.

ألن األغلب  ؛غلب فحينئذ نوجب عليه العشراملشهو يف مذهب احلنابلة: قالوا ننظر إىل األ :القول األول
 .هو سقيه بال مؤنة

 .فالواجب عليه نصف العشر ،فإذا كان انتفاعه مبؤنة وكلفة أكثر من انتفاعه بال مؤنة ،والعكس ابلعكس
ما فك ،قالوا جيب ابلقسط قياسا  على ما إذا تساواي :وهو قول ابن حامد من احلنابلة ،مذهب الشافعية :القول الثاين

 .حكمنا ابلقسط ،فكذلك إذا اختلفا ،أهنما إذا تساواي حكمنا ابلقسط ولذا أوجبنا عليه ثالثة أرابع العشر
  ؟) السؤال ( ما أحوال ما سقي مبؤنة وما مل ُيسقى بغري مؤنة

 األحوال أربعا  هي: :) اجلواب ( قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
 ما سقي مبؤونة خالصة.ـ  1
 ونة خالصة.وبال مؤ ـ  2
 ومبؤونة وغريها على النصف. ـ 3
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 ومبؤونة وغريها مع االختالف. ـ 4
فإن كان يسقى مبؤونة خالصة فنصف العشر وبال مؤونة خالصة العشر، وهبما نصفني ثالثة أرابع العشر، ومع 

 التفاوت يُعتب األكثر نفعا .
ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ ورمرعر اجلرْهِل العُ 

 ْشُر _ ( قرالر امل
 ؟) السؤال ( ما املعتب إذا تفاوات، وجهلنا أيهما أكثر نفعا  

 ) اجلواب ( املعتب العشر.
 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا املعتب العشر

 ) اجلواب ( ألنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أوىل.
 ام به؟كيف يكون أحوط، وفيه إلزام الناس مبا ال نتيقن دليل اإللز ) السؤال (  

فاجلواب: ألن األصل وجوب الزكاة، ووجوب العشر حىت نعلم أنه سقي مبؤونة، فنسقط نصفه، وهنا مل نعلم، وجهلنا 
 احلال أيهما أكثر نفعا ، فكان االحتياط إجياب العشر.

بر  ِر ورجر ا صرالرُح الثَّمر ، وربردر ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ ورِإذرا اْشتردَّ احلربُّ
اُة _ ( قرالر امل  ت الزَّكر

 ؟) السؤال ( مىت جتب الزكاة يف احلبوب والثمار
 :) اجلواب ( مــــا يلـــــي

  شديدا  ال ينضغط بضغطه. إذا قوير وصار :احلب -1
 وذلك يف مثر النخيل أن حيمر أو يصفر،  :الثمار -2
ا ، وبدال  من أن يكون حامضا  يكون أن يتموه حلوا  أي: بدال  من أن يكون قاسيا ، يكون لينا  متموه :العنب -3

 حلوا . فإذا اشتد احلب وبدا صالح الثمر، وجبت الزكاة، وقبل ذلك ال جتب.
 ؟) السؤال ( ماذا يتفـــــرع على ذلــــــك من مســــــائل

 :) اجلواب ( مــــــــا يلـــــــــــي
بل جتب على من انتقلت إليه، كما لو مات املالك قبل  أنه لو انتقل امللك قبل وجوب الزكاة، فإنه ال جتب عليه :أوال

وجوب الزكاة أي قبل اشتداد احلب، أو بدو صالح الثمر فإن الزكاة ال جتب عليه، بل جتب على الوارث، وكذلك لو 
ابع النخيل، وعليها مثار مل يبد صالحها، أو ابع األرض، وفيها زرع مل يشتد حبه فإن الزكاة على املشرتي؛ ألنه 

 أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.
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أنه لو تلفت ولو بفعله أبن حصد الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل بدو صالحه؛ فإنه ال زكاة عليه؛ ألن  :اثنيا
ذلك قبل وجوب الزكاة، إال أهنم قالوا: إن فعل ذلك فرارا  من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض قصده؛ وألن كل من 

 ط واجب فإنه يلزم به.حتيل إلسقا
ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _قرالر 

لرُه بِ امل ِر، فرِإْن ترِلفرْت قـربـْ  _ ( غررْيِ تـرعردّ  ِمْنُه سرقرطرتْ ورالر يرْسترِقرُّ الُوُجوُب ِإالَّ ِِبرْعِلهرا يف البـرْيدر
 ؟) السؤال ( ما املراد ابلبيدر

 ) اجلواب ( موضع جُيْمرع فيه احلصيد ويُداس.
وذلك أهنم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكاان  فسيحا  يضعونه فيه، وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكاان  فسيحا  

 يدوسونه فيه، فال يستقر الوجوب إال إذا جعلها يف البيدر.
 ) السؤال ( ما الدليل على أن استقرار الوجوب يكون ِبعلها يف البيدر؟

 ؛ وإذا حصد الزرع فإنه جيعل يف البيادر فورا .َوآُتوا َحقهُه يَ ْوَم َحَصاِدِه{}) اجلواب ( قوله تعاىل: 
فإن تلفت بعد بدو الصالح، واشتداد احلب، وقبل جعلها يف البيدر، فإهنا تسقط ما مل يكن ذلك بتعد  منه أو 

 تفريط، فإهنا ال تسقط.
 تفريط؛ ألنه استقر الوجوب يف ذمته فصارت دينا  وإذا جعلها يف البيدر فإهنا جتب عليه، ولو تلفت بغري تعد وال

 عليه.
 ؟) السؤال ( ما أحوال تلف الزروع والثمار

 ) اجلواب ( لتلف الثمار والزرع ثالث أحوال:
أن يتلفا قبل وجوب الزكاة، أي: قبل اشتداد احلب وقبل صالح الثمر، فهذا ال شيء على املالك  احلال األوىل:

 أو تفريط، أو غري ذلك، والعلة عدم الوجوب. مطلقا ، سواء تلف بتعد
أن يتلفا بعد وجوب الزكاة، وقبل جعله يف البيدر، ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن  احلال الثانية:

 الزكاة، وإن كان بال تعد وال تفريط مل يضمن.
يف البيدر، أو بعد حصاده ووضعه يف البيدر، فعليه  أن يتلفا بعد جعله يف البيدر، أي: بعد جرذِِّه ووضعه احلال الثالثة:

 الزكاة مطلقا ؛ ألهنا استقرت يف ذمته فصارت دينا  عليه، واإلنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله فال يسقط عنه.
ُب الُعْشُر عرلرى ُمْسترْأِجِر األْرِض ُدونر مراِلِكهرا _ ( ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ ورجيِر

 قرالر امل
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  ؟) السؤال ( على من تكون زكاة األرض املستأجرة للزراعة
) اجلواب ( الذي عليه مجاهري أهل العلم أن الزكاة على املكرتي لألرض دون مالكها، كما قال ابن قدامة يف املغين: 

عي وابن املنذر، من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك األرض، وهبذا قال مالك والثوري وابن املبارك والشاف
 وقال أبو حنيفة: على مالك األرض، ألنه من مؤنتها. اهـ.
 ؟) السؤال ( لو كانت األرض خراجية على من تكون الزكاة

 ) اجلواب ( على املستأجر، واخلراج على املالك.
 ؟) السؤال ( مـــــــا وجـــــه ذلــــــك

ها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو ) اجلواب ( أن اخلراج على عني األرض فيكون على مالك
املستأجر، ولو كان املالك هو الذي يزرع األرض، فعليه اخلراج ابعتباره مالكا  لألرض، والزكاة ابعتباره مالكا  للزرع، أو 

 الثمر.
 ؟) السؤال ( على من جتب الزكاة يف املزارعة واملساقاة واملغارسة

 هذه األحوال على العامل وعلى مالك األصل بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد ) اجلواب ( جتب الزكاة يف
 منهما نصااب ، فإن مل تبلغ انبىن على أتثري اخللطة يف غري هبيمة األنعام، وقد تقدم بيان اخلالف يف ذلك.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) 
  .( -عرسرِل ِمائرة  ورِستِّنير رِْطال  ِعراِقّيا  فرِفيِه ُعْشرُُه ورِإذرا أخرذر ِمن ملِكِه أْو مرورات  ِمن ال -قرالر امل

  ؟) السؤال ( هل يف العسل زكاة
 .) اجلواب ( اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف ذلك

 .ذهب بعض العلماء منهم اإلمام أمحد إىل أن يف العسل زكاة :القول األول
  ؟) السؤال ( ما دليل من قال أن يف العسل زكاة
 :) اجلواب ( استدلوا على ذلك بعدة أدلة منها

 ما رواه ابن ماجه عرْن عرْمرِو ْبِن ُشعرْيب  عرْن أربِيِه عرْن جردِِّه عرْبِد اللَِّ ْبِن عرْمر و رضي هللا عنه عرْن النَّيبِّ  :الدليل األول  
ُ عرلرْيِه ورسرلَّمر ) أرنَُّه أرخرذر ِمْن اْلعرسرِل الْ    قال األلباين يف صحيح ابن ماجه حسن صحيح. .ُعْشرر (صرلَّى اللَّ

 ،ِإنَّ ِل حنرْال ،اير ررُسولر اللَِّ  :قـُْلتُ  :عرْن ُسلرْيمرانر ْبِن ُموسرى عرْن أريب سريَّاررةر اْلُمترِعيُّ رضي هللا عنه قرالر  :الدليل الثاين 
 رواه ابن ماجه .فرحرمراهرا ِل  ،هرا ِل امحِْ  ،اير ررُسولر اللَِّ  :قـُْلتُ  .أردِّ اْلُعْشرر  :قرالر 

  وحسنه األلباين لغريه يف صحيح ابن ماجه
  وقال السندي يف حاشية ابن ماجه
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امِت عرْن أربِيهِ  :يف الزَّوراِئد" ِْمذِ  .وراحلْرِديث ُمْرسرل ،ملْر يـرْلقر ُسلرْيمران ْبن ُموسرى أرابر سريَّاررة :قرالر اِْبن أريب حر ّي يف ورحركرى الرتِّ
ا احلْرِديث أرنَُّه ُمْرسرل ابرة " انتهى :مُثَّ قرالر  ،اْلِعلرل عرْن اْلُبخرارِّي عرِقب هرذر ا ِمْن الصَّحر   ملْر يُْدرِك ُسلرْيمران أرحرد 

ُد بر  :روى أبو داود عرْن عرْمرِو ْبِن ُشعرْيب  عرْن أربِيِه عرْن جردِِّه قرالر  :الدليل الثالث ٌل أرحر يِن ُمتـْعرانر ِإىلر ررُسوِل اللَِّ جراءر ِهالر
فرحرمرى لرُه ررُسوُل اللَِّ صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه  ،وركرانر سرأرلرُه أرْن حيرِْمير لرُه وراِداي  يـُقراُل لرُه سرلربرةُ  ،صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه ورسرلَّمر ِبُعُشوِر حنرْل  لرهُ 

ر  ،ورسرلَّمر ذرِلكر اْلوراِدي ُر ْبُن اخلْرطَّاِب ررِضير اللَُّ عرْنُه كرتربر ُسْفيراُن ْبُن ورْهب  ِإىلر ُعمررر ْبِن اخلْرطَّاِب يرْسأرلُُه عرْن فـرلرمَّا ُوِلِّ  ُعمر
ُر ررِضير اللَُّ عرْنهُ  ،ذرِلكر  ورسرلَّمر ِمْن ُعُشوِر حنرِْلِه  ِإْن أردَّى ِإلرْيكر مرا كرانر يـُؤردِّي ِإىلر ررُسوِل اللَِّ صرلَّى اللَُّ عرلرْيهِ  :فركرتربر ُعمر

ُب غرْيث  أيرُْكُلُه مرْن يرشراءُ  ،فراْحِم لرُه سرلربرةر   حسنه األلباين يف صحيح أيب داود. .ورِإال فرِإمنَّرا ُهور ُذابر
  إال أن األصح عنه أنه ال زكاة فيه. ،وروي ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز رمحه هللا

 أهل العلم منهم مالك والشافعي إىل أن العسل ال زكاة فيه.ذهب مجهور  :القول الثاين
 .) السؤال ( ملاذا قالوا بعدم الوجوب

 ضعفوا اآلاثر الواردة يف إجياب الزكاة فيه. -1
كما هو ظاهر احلديث الوارد عن   ،ما صح منها محلوه على أن ما أداه من العسل )العشر( كان يف مقابلة احلمى -2

  عمر رضي هللا عنه.
  قياسا  على اللنب؛ ألن العسل من املائعات فأشبه اللنب، واللنب ال زكاة فيه ابإلمجاع. :قالوا -3 

 ؟) السؤال ( ما مقدار نصاب العسل
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.

قي، والرطل احلنابلة يرون أنه جتب الزكاة يف كل عشرة أفراق منه، والفرق هو ستة عشر رطال  ابلعرا :القول األول
   العراقي حنو أربعمائة وسبعني غراما  تقريبا .

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
) اجلواب ( ما يف مصنف عبد الرزاق أن انسا  من أهل اليمن سألوا عمر بن اخلطاب عنه فقال هلم: إن عليكم يف كل 

  عشرة أفراق فرقا .
الكلفة إال أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بال مؤونة  وألنه يشبه الثمر الذي سقي بال مؤونة ليس فيه من

 ليس فيه من املؤونة إال أخذه، فعلى هذا جيب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة.
 قال أبو حنيفة: جيب العشر يف قليله وكثريه. :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ملاذا قال بذلك
 ) اجلواب ( ألنه ال يشرتط النصاب يف العشر.

 قال أبو يوسف: جتب الزكاة فيما بلغ مخسة أوسق.  :ول الثالثالق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أن النصاب ستمائة رطل عراقي. :القول الرابع
 وقال يف املغين: وحيتمل أن يكون نصابه ألف رطل عراقي. :القول اخلامس

 ؟) السؤال ( ملاذا قال صاحب املغين بذلك
عليه وسّلم، فاختلف العلماء يف تقدير النصاب الذي جتب  ) اجلواب ( ألنه ليس فيه سنة واردة عن النيب صّلى هللا

  فيه الزكاة.
إذا كان العسل معدا  للبيع والتجارة؛ فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وهي إمنا جتب يف حال بلغت نصاب  :تنبيـــــــه
عسل وعرضه ، وبعد مضي عام كامل على بدء إنتاج أول حمصول لل-(24( غرام ذهب عيار )85قيمة )-املال 

  للبيع. وهللا تعاىل أعلم.
وال خيلو إخراجها من كونه خريا ؛ ألنه إن كان واجبا  فقد أدى ما وجب، وأبرأ  :نصيحة من اإلمام العثيمني رمحه هللا

ذمته، وإن مل يكن واجبا  فهو صدقة، ومن مل خيرج فإننا ال نستطيع أن نؤمثه، ونقول: إنك تركت ركنا  من أركان 
 يف هذا النوع من املال؛ ألن هذا حيتاج إىل دليل تطمئن إليه النفس.اإلسالم 

 ؟هل يف البرتول زكاة) السؤال ( 
النفط والغاز وحنومها من الثروات املعدنية غري الذهب والفضة إمَّا أن تكون ملكا  عاما ، وإمَّا أن تكون ) اجلواب ( 

  ملكا خاصا  لشخص أو شركة
كاة فيها ألهنا ليس ملكا  لشخص بعينه، وألهنا مصروفة يف النهاية يف مصاحل املسلمني فإن كانت ملكا عاما  فال ز 

  العامة
 وإن كانت ملكا  خاصا ، فقد اختلف أهل العلم فيما جيب فيه عند إخراجه. 

 اجلمهور على أهنا ال جيب فيها شيء عند إخراجها. :القول األول
 ؟) السؤال ( ما تعليهلم على عدم الوجوب

  ألهنا ليست من األعيان املزكاة، وال هي مال مغنوم جيب فيه اخلمس. :جلواب ( قالوا) ا
 يرى بعض العلماء أن من استخرج شيئا  من ذلك ملكه. وعليه فيه الزكاة. :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ما الدليل على الوجوب
  :) اجلواب ( مـــــا يلـــــي

  لذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وِما أخرجنا لكم من األرض{} َي أيها اعموم قول هللا تعاىل  -1
  وألنه معدن كالذهب والفضة فتجب فيه الزكاة عند إخراجه، كما جتب فيهما عند إخراجهما -2
  وألنه مال لو غنم لوجب فيه اخلمس، فكذلك إذا خرج من معدنه وجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة -3
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 ؟ار ما ُيستخرج من زكاة البرتول) السؤال ( ما مقد
 .%2.5) اجلواب ( الواجب ربع العشر أي 

 ؟) السؤال ( إىل من تصرف زكاة البرتول
  ) اجلواب ( يف مصارف الزكاة املعروفة.

إذا اجتّر فيه وأصبحت له عائدات وأرابح زائدة على تكاليف استخراجه وتصنيعه فال خالف بني أهل العلم  :تنبيـــــه 
كما أن اخلضروات ليس يف أعياهنا زكاة، لكن إذا بيعت   .ه أصبح من مجلة عروض التجارة فتجب فيه الزكاةيف أن

  .وحصل منها عائد فإنه يضم إىل مجلة أمواله فيزكيه
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 

ِثريِِه _ ( ) _ والركاز: مرا ُوِجدر ِمن ِدْفِن اجلراِهِليَِّة، فرِفيِه اخلُمُس يف قرِليلِ  قرالر امل  ِه وركر
 ؟) السؤال ( ما تعريف الركاز

ذهب مجهور الفقهاء )املالكية والشافعية واحلنابلة( إىل أن الركاز هو ما دفنه أهل اجلاهلية، ويطلق على  ) اجلواب ( 
ال. كل ما كان ماال  على اختالف أنواعه، إال أن الشافعية خصوا إطالقه على الذهب والفضه دون غريمها من األمو 

وأما الركاز عند احلنفية فيطلق على أعم من كون راكزه اخلالق أو املخلوق فيشمل على هذا املعادن والكنوز، على 
 تفصيل. انتهى.

 ؟) السؤال ( هل يشرتط بلوغ النصاب يف الركاز
 ال يشرتط فيه النصاب.) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
اِز اخْلُْمسُ  :اللَِّ صلى هللا عليه وسلم قرالر  ) اجلواب ( عموم قول النيب صلى  .وريف الرِّكر

  ؟) السؤال ( هل اخلمس مصرفه مصرف الزكاة أو مصرفه الفيء
 اختلف أهل العلم رحم هللا اجلميع يف ذلك.) اجلواب ( 
ن الشافعية( إىل أن مخس ذهب مجهور الفقهاء )احلنفية واملالكية واملذهب عند احلنابلة وبه قال املزين م :القول األول

الركاز يصرف مصارف الغنيمة وليس زكاة، ومن مث فإنه حالل لألغنياء وال خيتص ابلفقراء، وهو ملصاحل املسلمني وال 
 خيتص ابألصناف الثمانية.

 قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية عن أمحد أصح مما سيأيت وأقيس على مذهبه
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 ؟ليل على ذلك) السؤال ( ما الد
) اجلواب ( ما روى أبو عبيد عن الشعيب: أن رجال وجد ألف دينار مدفونة خارجا  من املدينة، فأتى هبا عم اخلطاب 
فأخذ منها اخلمس مائيت دينار، ودفع إىل الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم املائتني بني من حضره من املسلمني، إىل 

 الداننري؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الداننري فهي لك. أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب 
 ؟) السؤال ( ما وجــــه الداللة

) اجلواب ( لو كان املأخوذ زكاة خلص به أهلها ومل يرده على واجده، وألنه مال خمموس زالت عنه يد الكافر، أشبه 
 مخس الغنيمة، 

نه جيب صرف مخس الركاز مصرف الزكاة، قال النووي: هذا ذهب الشافعية وهي رواية عن أمحد إىل أ :القول الثاين
  .هو املذهب. انتهى

 ؟) السؤال ( ماذا يرتتب على هذا القول
 ) اجلواب ( يرتتب على هذا القول ما أييت:

أن تكون زكاة الركاز أعلى ما جيب يف األموال الزكوية؛ ألن نصف العشر، والعشر، وربع العشر، وشاة من أربعني، ـ  1
 ل من اخلمس.أق
 أنه ال يشرتط فيه النصاب فتجب يف قليله وكثريه. ـ 2
أنه ال يشرتط أن يكون من مال معني، فيجب فيه اخلمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو املعادن األخرى، ـ  3

 خبالف زكاة غريه. 
 هـــــــذا هــــــــو الراجـــــــح. :قال اإلمام العثيمني رمحه هللا

 ؟( ما سبب ترجيح هذا القول) السؤال 
 ) اجلواب ( ألن جعله زكاة خيالف املعهود يف ابب الزكاة، كما سبق بيانه يف األوجه الثالثة املتقدمة.

 ؟) السؤال ( ما الركـــــــاز الذي جتب فيـــــــه الزكاة
دت عليه عالمة تدل عليهم كأمساء ) اجلواب ( الركاز هو كل مال ُعِلم أنه من دفن أهل اجلاهلية، وفيه اخلُُمس إذا وج

بعض ملوكهم مثال ، فإن ٌوجد عليه ما يدل على أهل اإلسالم فله حكم اللقطة وأربعة أمخاسه لواجده واخلمس الباقي 
 يصرف فيما يصرف فيه مخس غنيمة الكفار.

  ؟) السؤال (إذا وجد اإلنسان ركازا  ليس عليه عالمة الكفر، وال أنه من اجلاهلية فما حكمه
) اجلواب ( إن علم صاحبه وجب رده إليه، أو إعالمه به، أي: إما أن حتمله إىل صاحبه، أو تعلمه، واألسهل هنا 

 اإلعالم؛ ألنه قد يكون ثقيال  حيتاج إىل محل، فإذا أعلمته أبرأت ذمتك.
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للقطة يعّرف ملدة سنة  وإن كان صاحبه غري معلوم حبيث مل جند عليه امسا ، ومل نتوقع أنه لفالن، فإن حكمه حكم ا
 كاملة، فإن جاء صاحبه، وإال فهو لواجده. ] الشرح املمتع [

 ؟) السؤال ( لو استأجرت رجال  ليحفر بئرا  يف بييت أو غريه فحصل على الركاز فما حكمه
 ) اجلواب ( فيـــــــه تفصيـــــــــــل:

 ز فهو لصاحب البيت. إذا كان صاحب األرض استأجر هذا العامل، إلخراج هذا الركا -1
وإن كان استأجره للحفر فقط، فوجده العامل فهو للعامل لقوله صّلى هللا عليه وسّلم:إمنا األعمال ابلنيات  -2

 وإمنا لكل امرئ ما نوى. ] الشرح املمتع [
  

 ؟) السؤال ( ما الدليل على زكاة النقدين
 .) اجلواب ( الكتاب والسنة واإلمجاع

ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم{ :قوله تعاىل :الكتابأما     }َوالهِذيَن َيْكِنُزوَن الذهَهَب َواْلِفضهَة َواَل يُنِفُقوََنَا ِف َسِبيِل اَّللِه فَ َبشِ 
)) ما من صاحب ذهب وال فضة  :ما ثبت يف صحيح مسلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال :أما السنة

 صفحت له يوم القيامة صفائح من انر فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف ال يؤدي حقها إال
 يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مث يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار.

  نقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك يف كتابه "اإلمجاع". :أما اإلمجاع
 ) السؤال ( ما املقصود ابلنقدين؟  

 ) اجلواب ( النقد إذا أُطلق النقدان املقصود هبما الذهب والفضة.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ 

ُب يف الذَّهرِب ِإذرا بـرلرغر ِعْشرِينر ِمْثقاال _ ( قرالر امل  جيِر
 ؟) السؤال ( ما مقدار نصاب الذهب والفضة

اِل، خبمسة ومثانني غراما  تقريبا ، فإذا بلغ الذهب ) اجلواب ( نصاب الذهب عشرون مثقاال ، وهو ما يقدر ابلوزن احل
الوزن املذكور فهو نصاب، بشرط أن يبلغ ذلك خالصا  صافيا . وأما نصاب الفضة وهو النقد الثاين، فمائتا درهم من 

جراما  مخسمائة ومخسة وتسعني جراما ، ابلوزن احلاِل. فإذا بلغ اخلالص منه ذلك القدر فهو  595الفضة، أي 
 اب، وفيه ربع العشر. نص
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 ؟) السؤال ( ما مقدار الزكاة يف العمالت النقدية
) اجلواب ( العمالت املستعملة فيقدر نصابه بقيمة أحد النقدين، فمن كان عنده رايالت أو دالرات وحنو ذلك من 

ه أن يسأل عن قيمة العمالت وأراد أن يعرف هل هو ابلغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم ليس ابلغا  فال جتب فيه فعلي
 الغرام من الذهب أو الغرام من الفضة مث يقارن مبا عنده فإن بلغ النصاب زكاة وإال فال شيء عليه.

 ؟) السؤال ( ما الدليل على وجوب الزكاة
ا ) اجلواب ( ما ثبت عرْن اْبِن ُعمررر ورعراِئشرةر: )أرنَّ النَّيبَّ صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه ورسرلَّمر كرانر أيرْ  ُخُذ ِمْن ُكلِّ ِعْشرِينر ِدينرار ا فرصراِعد 

 ِنْصفر ِدينرار ، ورِمْن اأْلرْربرِعنير ِدينرار ا ِدينرار ا( رواه ابن ماجة.
وما ثبت عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )ورلرْيسر عرلرْيكر شرْيٌء يـرْعيِن يف 

ا ِنْصُف ِدينرار  فرمر الذَّهرِب حرىتَّ يركُ  ا احلْرْوُل فرِفيهر ا زرادر ونر لركر ِعْشُرونر ِدينرار ا فرِإذرا كرانر لركر ِعْشُرونر ِدينرار ا ورحرالر عرلريـْهر
( رواه أبو داود.  فرِبِحسراِب ذرِلكر

لذهب فقد ذكران أن وقد أمجع على ذلك العلماء، نقل إمجاعهم ابن املنذر، وقال اإلمام النووي رمحه هللا: "وأما ا
وبه قال اجلمهور من  ،قلَّت الزايدة أم كثرت ،وجيب فيما زاد حبسابه ربع العشر ،مذهبنا أن نصابه عشرون مثقاال

 السلف واخللف" انتهى. "اجملموع".
 ؟) السؤال ( ما مقدار املثقال

 " ابألوزان املعاصرة: ) اجلواب ( اجتهد الفقهاء املعاصرون يف تقدير وزن " املثقال " أو " الدينار 
غرام(: قالوا: نصاب الذهب هو حاصل ضرب 4.25فمن قدر زنة الدينار الذهيب القدمي أبربعة غرامات وربع )

 غراما(، وهو ما ذهب إليه أكثر املعاصرين.  85(، فيكون الناتج )4.25عشرين يف )
غرام(: قالوا: نصاب الذهب هو حاصل 4.8غرام )ومن قدر زنة الدينار الذهيب القدمي أبربعة غرامات ومثانية أعشار ال

 غراما(، وهو ما ذهب إليه مؤلفو كتاب "الفقه املنهجي". 96( فيكون الناتج )4.8ضرب عشرين يف )
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

ُهمرا_ () _  الر امل  وريف الفضَّة ِإذرا بـرلرغرْت ِمائريتر ِدْرهرم  رُْبُع الُعْشِر ِمنـْ
 ؟الدليل أن نصاب الفضة مائيت درهم ) السؤال ( ما

إذا بلغت مئيت   ويف الّرِقة أي الفضة :وفيه ،) اجلواب ( ما ثبت يف البخاري من حديث أنس يف كتاب أيب بكر يف الصدقة
 ،كما أن اآلاثر املتقدمة تدل على هذا   فإن مل تكن إال تسعني ومئة فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا ،درهم ربع العشر

 وأن الواجب يف مئيت درهم ربع. العشر. ،قد أمجع أهل العلم عليهو 
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 ؟) السؤال ( هل املعتب يف زكاة النقدين العددأم الوزن
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.

وأن احلجاوي ـ رمحه هللا ـ اعتب الذهب ابلوزن، واعتب الفضة ابلعدد، واملذهب أن املعتب فيهما الوزن،  :القول األول
اإلنسان إذا ملك مائة وأربعني مثقاال  من الفضة ـ وتبلغ مخسمائة ومخسة وتسعني جراما  ـ فإن فيها الزكاة، سواء بلغت 

 مائيت درهم أم مل تبلغ.
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك

 زن.) اجلواب ( قول الرسول صّلى هللا عليه وسّلم: ليس فيما دون مخس أواق صدقة فاعتب الفضة ابلو 
 قال شيخ اإلسالم: العبة ابلعدد. :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ما دليل ذلك
) اجلواب ( حديث أيب بكر الصديق ـ رضي هللا عنه ـ أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم كتب فيما كتب يف الصدقات: 

 صدقة إال أن يشاء رهبا.ويف الرقة إذا بلغت مائيت درهم ربع العشر، فإن مل يكن إال تسعون ومائة، فليس فيها 
 ؟) السؤال ( ما وجـــــــه الداللة

) اجلواب ( أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم قدرها ابلعدد، ويف عهد الرسول صّلى هللا عليه وسّلم ليست الدراهم متفقة 
م مل ُتوحَّد إال يف يف الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض اآلخر، فدل ذلك على أن العدد هو املعتب؛ ألن الدراه

 زمن عبد امللك بن مروان، فوحدها على هذا املقدار، وجعل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
 ؟) السؤال ( مـــاذا يرتتب على هذا القول

) اجلواب ( بناء  على قول الشيخ ـ رمحه هللا ـ لو كانت مائتا الدرهم مائة مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من اعتب 
زن ليس فيها زكاة، وإذا كانت مائة  وثالثني مثقاال ، ولكنها مئتان من الدراهم عددا ، ففيها زكاة عند الشيخ، وليس الو 

 فيها زكاة عند اجلمهور. ]الشرح املمتع[
 ) السؤال ( هل األحوط أن نعتب العدد، أو األحوط أن نعتب الوزن؟

أحوط، فخمسون درمها  قد تبلغ مخس أواق إذا كانت ثقيلة، فيكون  ) اجلواب ( إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن
اعتبار الوزن أحوط، وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط، فإذا كان الدرهم ال يبلغ إال نصف مثقال، فال 

 شك أن العدد أحوط.]الشرح املمتع[
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 ؟) السؤال ( ما الصواب يف هذه املسألة
متعارضة، فحديث: ليس فيما دون مخس أواق صدقة ظاهرُُه سواء بلغت يف العدد مائيت درهم ) اجلواب ( األحاديث 

أم مل تبلغ، وحديث أيب بكر ـ رضي هللا عنه ـ الذي كتبه يف الصدقات: يف الرقة إذا بلغت مائيت درهم منطوق، 
 على املفهوم كما هو معروف يف أصول الفقه. واملنطوق مقدم

املعتب األحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت ولو ذهب ذاهب إىل أن 
 الزكاة. مل يكن بعيدا  من الصواب.]الشرح املمتع[

 ؟) السؤال ( أيهما أحظ للفقراء العدد أم الوزن
سعوداي  من الفضة، ولو ) اجلواب ( العدد ال حرظَّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد؛ ألن زنة النصاب ستة ومخسون رايال  

اعتبان العدد يف الفضة مل جتب الزكاة يف ستة ومخسني؛ ألهنا ال تساوي مائيت درهم من حيث العدد، ولو اعتبان العدد 
يف الذهب لقلنا: ال زكاة إال يف عشرين جنيها ، ولو اعتبان الوزن لقلنا: جتب الزكاة يف عشرة جنيهات، ومخسة أمثان 

 بلغ مخسة  ومثانني جراما . ]الشرح املمتع[اجلنيه؛ ألهنا ت
) السؤال ( هل نقول: إذا ملك ستة ومخسني رايال  من الورق ملك نصااب  من الفضة، أو نقول: إن املعتب قيمة ستة 

 ومخسني رايال  من الفضة؟
ال فزادت قيمة الرايل ) اجلواب ( كان الرايل السعودي من الورق يف أول ظهوره يساوي رايال  من الفضة، مث تغريت احل

 من الفضة.
فالواجب األخذ ابألحوط، وهو اعتبار قيمة ستة ومخسني رايال  من الفضة، وأما إجياب الزكاة يف ستة ومخسني رايال  
من الورق، وهي قد ال تساوي إال شيئا  قليال  من رايالت الفضة، فهذا فيه إجحاف بصاحب املال كما أنه ال يعتب 

 املمتع[غنيا . ]الشرح 
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

 ) _ ورُيضرمُّ الذَّهرُب ِإىلر الِفضَِّة يف ترْكِميِل النِّصراِب _ (  الر امل
 ؟) السؤال ( هل يضم الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب

 .) اجلواب ( اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف ذلك
 وهو مذهب مجهور العلماء. ،أنه ُيضم وهذا املشهور عند احلنابلة :القول األول

 ) السؤال ( ما دليل من أنه يضم بعضهما إىل بعض؟
 فهما أمثان األشياء وقيمها. ،ألن الذهب والفضة املقصود منهما واحد :) اجلواب ( قالوا
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 ؟) السؤال ( ما يرتتب على ذلك
 ،ن النقدين ال يبلغ نصااب  حبيث إن كل واحد م ،ونقدا  من الفضة ،) اجلواب ( أن من ملك نقدا  من الذهب

 وهي ربع العشر. ،فإن الزكاة جتب عليه ،ومبجموعهما يبلغان النصاب
ألن كالًّ منهما جنس  ؛أنه ال يضم بعضهما إىل بعض :ورواية عن اإلمام أمحد ،وهو مذهب الشافعية :القول الثاين

فلم يضم بعضها إىل بعض الختالف  فكل منها جنس خيتلف عن اآلخر ،كاإلبل والبقر والغنم  ،خمتلف عن اآلخر
 جنسيهما.

 ؟) السؤال ( ما دليل من قال أنه ال يضم الذهب إىل الفضة يف الزكاة
 .) اجلواب ( استدلوا بعدة أدلة فمنها

 :الدليل الثاين متفق عليه عن أيب سعيد. .ليس فيما دون مخس أواق من الورق صدقة :عموم حديث :الدليل األول
فرِإذرا كرانر  :يف "صحيح أيب داود" عرْن عرِليّ  ررِضير اللَُّ عرْنُه عرْن النَّيبِّ صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه ورسرلَّمر أرنَّه قرالر  ما صححه األلباين

ا ِنْصُف ِدينرار   .  ،لركر ِعْشُرونر ِدينرار ا ورحرالر عرلريـْهرا احلْرْوُل فرِفيهر ا زرادر فرِبِحسراِب ذرِلكر  فرمر
 ؟مـــــا وجـــــــه الداللة) السؤال ( 

) اجلواب ( أن هذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين، وما إذا كان عنده عشرون، فإذا كان عنده دون العشرين 
 فال زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب، أو ال.

فلو كان عند اإلنسان من الشعري نصف  القياس أن الشعري ال يضم إىل الب يف تكميل النصاب، :الدليل الثالث
نصاب، ومن الب نصف نصاب مل يضم أحدمها إىل اآلخر، مع أن املقصود منهما واحد وال سيما يف عهد الرسول 
صّلى هللا عليه وسّلم، وهو أهنما قوت، ومع ذلك ال يضم أحدمها إىل اآلخر حىت على رأي من قال بضم الذهب إىل 

 الفضة. ]الشرح املمتع[
 ؟فهل يكون هذا ابألجزاء أم ابلقيمة ،) السؤال ( إذا ضم بعضها إىل بعض

 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.
 .أنه يكون ابألجزاء :مذهب مجهور العلماء :القول األول

 ؟) السؤال ( مـــا صورة هذه املسألة
فإن الزكاة  ،فضة وهو مئة درهموملك نصف نصاب ال ،) اجلواب ( إذا ملك نصف نصاب الذهب وهو عشرة داننري

 .فيتم النصاب ،ونصفا  من هذا ،فقد ملك نصفا  من هذا ،جتب عليه
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فإن هذه األثالث جتتمع فتكون  ،وثلثني من نصاب الذهب أو العكس ،كذلك إذا ملك ثلثا  من نصاب الفضة
 .إهنا تضم ابألجزاء:هذا إذا قلنا .نصااب  

 ضم يكون ابلقيمة، وخالفه فيه صاحباه فوافقوا مجهور العلماء.مذهب أبو حنيفة أن ال :القول الثاين
 ؟) السؤال ( ما صورة املسألة

وهذه اخلمسون درمها  تساوي  ،) اجلواب ( إذا ملك عشرة داننري وملك مخسني درمها  وهي تساوي ربع نصاب الفضة
قد يكون يف الزمن الواحد بل ابألايم  بل ،ألن قيمة الذهب والفضة ختتلف ابختالف األزمان وحنو ذلك ،عشرة داننري

وعنده عشرة  ،فمثال  إذا كان ميلك مخسني درمها  ويساوي عشرة داننري ،حيصل اختالف يف قيمة الذهب والفضة
 .فتجب عليه الزكاة ،فهذه عشرون دينارا   ،داننري

 ابلقيمة.والصواب من هذين القولني: أنه يضم ابألجزاء ال  :قال اإلمام العثيمني رمحه هللا
يستثىن من هذه املسألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إىل الفضة، ال ضم جنس إىل جنس؛ ألن املراد هبما 

 التجارة، فهما عروض جتارة.
 
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

ُهمرا _ (  الر امل ُة الُعُروِض ِإىلر ُكلّ  ِمنـْ  ) _ ورُتضرمُّ ِقيمر
 ؟روض التجارة إذا كان ال يبلغ النصاب) السؤال ( هل يضم الذهب لع

) اجلواب ( نعم جاء يف املغين البن قدامة: فإن عروض التجارة تضم إىل كل واحد من الذهب والفضة، ويكمل به 
 نصابه. ال نعلم فيه اختالفا. 

منهما، فتضم إىل   قال اخلطايب: ال أعلم عامتهم اختلفوا فيه؛ وذلك ألن الزكاة إمنا جتب يف قيمتها، فتقوم بكل واحد
  كل واحد منهما. انتهى

 ؟) السؤال ( فإن قيل: ليس عنده من الفضة نصاب وكذلك العروض
إنَّ املراد ابلعروض القيمة، وإمنا األعمال ابلنيات، فصاحب العروض ال يريدها لذاهتا؛ ألنه يشرتيها اليوم ) اجلواب ( 

 ويبيعها غدا . ]الشرح املمتع[
 ؟نعتب العروض؟ هل ابلذهب أو الفضة أبي قيمة) السؤال ( 

إن عروض التجارة تعتب ابألرحرظِّ للفقراء، فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب  :) اجلواب ( قال أهل العلم
 قومت ابلفضة، وإذا كانت تبلغ نصااب  من الذهب دون الفضة قومت ابلذهب.

 حيح، ويكون ابألحظ للفقراء ]الشرح املمتع[وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إىل الذهب والفضة ص
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) السؤال ( إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إىل الفضة، بضم قيمة العروض إىل الفضة أو الذهب، فهل خنرج من كل 
 جنس زكاته، أو من أحدها؟

ديث املذهب، ال بد أن خنرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ، ومن الفضة فضة، ألن احل ) اجلواب (
 ويف الرقة ربع العشر، أي: من الفضة.

 ويف حديث الذهب نصف دينار أي: من الذهب.
 فتكون الزكاة يف كل جنس منه، كما قالوا يف احلبوب والثمار: خترج من كل نوع.

 ]الشرح املمتع[والصحيح: أنه ال أبس أن خترج من أحد النوعني، أي: ابلقيمة.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

ِر ِمن الِفضَِّة اخلرامترُ _ (  الر امل  ) _ وريـُبراُح لِلذَّكر
 ؟) السؤال ( ما مناسبة ذكر املؤلف هلذه املسألة هنا

) اجلواب ( ذكر املؤلف ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة، وهذا له تعلق ابلزكاة من جهة احللي املعد 
 ح املمتع[لالستعمال، وإال فمناسبته لكتاب اللباس أظهر. ]الشر 

 
 ؟) السؤال ( ما املراد ابملباح 

) اجلواب ( ما كان فعله وتركه سواء، أي: ال يرتتب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب، فاملباح األصل بقاؤه على 
 اإلابحة إن شئت افعل وإن شئت ال تفعل، لكن إذا كان وسيلة لشيء أعطي حكمه.

 ؟لة لشئ اعطي حكمه) السؤال ( مـــــا صـــــورة ما كان وسي
هذا هو األصل، لكن لو ِبْعتر بعد أذان اجلمعة الثاين،  }َوَأَحله اَّللهُ اْلبَ ْيَع{) اجلواب ( البيع حالل، قال هللا تعاىل: 

وأنت ممن جتب عليه اجلمعة صار البيع حراما ؛ ألنه وسيلة إىل ترك الصالة، ولو بعت سالحا  يف زمن فتنة صار حراما ؛ 
 إعانة على اإلمث، ولو بعت عنبا  ملن جيعله مخرا  كان حراما ، ولو احتجت ماء للوضوء صار الشراء واجبا . ألن فيه 

ير عنه.
 فإن كان املباح وسيلة ملأمور به أُِمرر به، وإذا كان وسيلة ملنهي عنه هنُِ

 ؟) السؤال ( هل املباح من االحكام التكليفية
 جود للمباح، معللني ذلك مبا يلي:) اجلواب ( قال بعض األصوليني: ال و 

 أنه ليس فيه تكليف. أوال :
 أنه ال بد أن يكون له أثر، وأقلَّ ما فيه أنه تضييع للوقت، وتضييع الوقت مكروه. اثنيا :

ُ اْلبَ ْيَع{والصحيح أنه قسم من أقسام األحكام الشرعية لقوله تعاىل:    }َوَأَحله اَّلله
 . ]الشرح املمتع[ ْم َما َورَاَء َذِلُكْم{}َوُأِحله َلكُ وقوله تعاىل: 
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السؤال ( )ال( يف قوله: اخلامت هل هي للجنس فيشمل اخلامت واخلامتني، والثالثة واألربعة واخلمسة، أو هي )   
 ؟لِْلورْحدةِ 

. ]الشرح ) اجلواب ( الظاهر: الثاين؛ وأن اإلنسان يباح له اختاذ خامت واحد، وهذا هو ظاهر كالم املؤلف رمحه هللا
  املمتع[

 ؟) السؤال ( ما حكم لبس السوار والقالدة يف العنق، وما أشبه ذلك
) اجلواب ( هذا حرام من وجه آخر، وهو التشبه ابلنساء والتخنث، ورمبا يساء الظن هبذا الرجل، فهذا حيرم لغريه ال 

 لذاته.]الشرح املمتع[
 ؟ل جيوز لبسهإذا جرت عادة أهل البلد بلبس اخلامت فه) السؤال ( 

 ) اجلواب ( نعم جيوز وال حرج، وإذا مل جتر العادة فال جيوز؛ ألنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به. ]الشرح املمتع[
 

 ؟) السؤال ( ما حكم لبس خامت الفضىة للرجال
ى هللا عليه ) اجلواب ( التختم ابلفضة جائز؛ بل هو سنة ملا يف الصحيحني عن ابن عباس، قال: لبس رسول هللا صل

 وسلم خامت فضة يف ميينه. 
 ؟هل موافقة العادات يف غري احملرم هي السنة) السؤال ( 

فيكون ما  ،) اجلواب ( نعم ألن خمالفة العادات جتعل ذلك شهرة، والنيب صّلى هللا عليه وسّلم هنى عن لباس الشهرة
  خالف العادة منهيا  عنه. ]الشرح املمتع[

 سنة أن يتعمم اإلنسان؟ ويلبس إزارا  ورداء ؟) السؤال ( هل من ال
) اجلواب ( إن كنا يف بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا يف بلد ال يعرفون ذلك، وال أيلفونه فليس من السنة. 

  ]الشرح املمتع[
 ؟) السؤال ( ما حكم لبس خامت الفضة للرجال

   ) اجلواب ( على التفصيِل اآليت
وتركُه أفضُل ملن مل  ،هب األحناُف إىل أن التختمر ابلفضِة سنٌة ملن حيتاُج إليه كالسلطاِن أو القاضيذ :القول األول 

 يكن حمتاجا  إليه. 
يرى املالكيُة أنُه ال أبس ابخلامِت من الفضِة بل يستحُب بشرِط قصِد االقتداِء برسوِل هللِا صلى هللُا عليه  :القول الثاين

   جبا  ومباهاة  وحنومها.وسلم وال جيوُز لبسُه عُ 
كما جزم به   ذهب احلنابلُة يف الصحيِح من املذهِب إىل أن اختاذر الفضِة للرجاِل مباٌح وليس مستحبا   :القول الثاين

    اختاُذ الفضِة للرجِل مباٌح على الصحيِح من املذهِب وعليه أكثُر األصحابِ  :املرداوي رمحه هللاُ يف اإلنصاف فقال
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 ؟ما الدليل على اجلواز ) السؤال (
   ) اجلواب ( ما ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس، قال: لبس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامت فضة يف ميينه.

 ) السؤال ( ما حكم ختتُم الصيب ابلذهِب؟
 .) اجلواب ( اختلف أهُل العلِم يف هذه املسألةِ 

ونقل ابُن عبِد الب رمحه هللا يف  ،تمر الصيب الذكِر ابلذهِب مكروهٌ ذهب األحناُف واملالكيُة إىل أن خت :القول األول
    ألن اآلابءر مترعبدون فيهم.،وكلهم يكرهونُه لذكوِر الصبيانِ  :االستذكار اإلمجاعر على كراهتِه فقال

وأن للوِل تزيينُه  ،ابلذهبِ وهو املعتمُد عند الشافعيِة أن الصيب غري البالِغ مثُل املرأِة يف جواِز التختِم  :القول الثاين
 ابحللي من الذهِب أو الفضِة ولو يف غرِي عيد .

 مذهب احلنابلُة على أنه حيرم إلباِس الصيب الذهب ومنه اخلامت، شرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية. :القول الثالث
 ؟) السؤال ( ما حكم التختُم ابملعادِن الثمينِة كاليواقيِت أو الآللئ للرجالِ 

  .وللرجل واملرأة التحلي ابجلوهر وحنوه :) اجلواب ( قال ابن مفلح رمحه هللا يف الفروع
    إال يف اخلامت فإهنم اتفقوا على أن التختم هلم ِبميع األحجار مباح من الياقوت وغريه. ،واختلفوا يف ذلك للرجال

حالل يف كل شيء للرجال  :والزمرد ،والياقوت ،ؤواللؤل ،والتحلي ابلفضة :وقال ابن حزم رمحه هللا يف احمللى مسألة
   والنساء.

 ؟) السؤال ( هل التختِم يف اليمنِي أو اليسارِ 
 اجلواب ( جيوُز التختُم يف اليمنِي أو اليساِر. 

 ؟) السؤال ( ما دليل ذلك
ِينه رو  :) اجلواب ( ما ثبت ه يف مير اُه أبو داود يف السنِن وإسنادُه على أن النيب صلى هللا عليه وسلم كرانر يـرْلبرس خرامتر

 شرِط الشيخني.
سرنْي يـرترخرتَّمراِن يف يرسرارمهرا رواه الرتمذي   وإسناده صحيح. ،وكرانر احلْرسرن وراحلُْ

وقال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه اسم هللا، فال يكون يف اليسرى تكرميا  السم هللا؛ وألنه حيتاج إىل اليسرى يف 
جاء، واالستجمار وحينئذ  إما أن يتكلف إبخراج اخلامت، وإما أن يستنجي واخلامت عليه، وهذا فيه نوع من االستن

   اإلهانة.
  ؟) السؤال ( هل لبس الساعة ابليمني أفضل من اليسار

ابخلامت إن وضع الساعة يف اليد اليمىن ليس أفضل من وضعها يف اليد اليسرى؛ ألن الساعة أشبه ما تكون ) اجلواب ( 
فال فرق بني أن تضع الساعة يف اليمني أو اليسار. لكن ال شك أن وضعها يف اليسار أيسر لإلنسان، من انحية 
 التعبئة، ومن انحية النظر إليها أيضا ، مث هي أسلم يف الغالب، ألن اليمىن أكثر حركة فهي أخطر.
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ألن السنة جاءت يف اليمني واليسار يف اخلامت، والساعة واألمر يف هذا واسع، فال يقال: إن السنة أن تلبسها ابليمني؛ 
    أشبه شيء به. ]الشرح املمتع[

 ) السؤال ( أين يضع فص خامته، على ظاهر كفه أو على ابطنه؟ 
) اجلواب ( جيعله مما يلي ابطن كفه، ألنه الوارد عن النيب صّلى هللا عليه وسّلم، وألنه أحفظ له، ولكن عند العمل   

وجيوز أن جيعله مما يلي ظاهر كفه، فقد روي ذلك عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ من فعله، واألمر يف هذا  يقلبه،
  ]الشرح املمتع[.واسع.

  ) السؤال ( هل يكون الفص من جنس اخلامت أو غريه؟ 
اخلامت وينهى عن ) اجلواب ( جيوز أن يكن الفص من جنس اخلامت، أو من غريه لكن األوىل أن يكون متناسبا  مع 

]الشرح .تكبريه؛ ألنه قد يدخل يف ابب اخليالء مث إنه قد يكون فيه تشبه ابلنساء؛ ألهنن يكبن الفص يف العادة.
   املمتع[

 ) السؤال ( أين يوضع اخلامت هل هو يف اخلنصر، أو البنصر، أو السبابة، أو اإلهبام، أو الوسطى؟
   ]الشرح املمتع[.صر.) اجلواب ( يف اخلنصر أفضل ويليه البن

 ) السؤال ( ما حكم أن ينقش اسم هللا على اخلامت؟
ال ينبغي ذلك وأقل أحوال الكراهة، ال سيما وأهنم يكتبون اسم هللا تعاىل مفردا ، ومثله ما يوجد يف قالئد ) اجلواب ( 

، كما أنه إذا جعله يف يده اليسرى النساء، وهذا كله من األشياء املبتدعة اليت توجب أن يكون اسم هللا تعاىل مبتذال  
 ]الشرح املمتع[فإنه يباشر األذى عند االستنجاء، وهذا أمر خطري جدا . 

 السؤال ( فإن قال قائل: يرد عليه خامت الرسول صّلى هللا عليه وسّلم فإن نقشه حممد رسول هللا) .
 فما اجلواب على هذا اإليراد؟

 صّلى هللا عليه وسّلم حيث إن هذا هو امسه وصفته، اليت من أجلها اختذ اخلامت ) اجلواب ( أن هذا النقش حلاجة النيب
  ]الشرح املمتع[.ليكتب للملوك وخيبهم أنه رسول هللا.

  ؟) السؤال ( ما أقسام األصابع ابلنسبة لوضع اخلامت عند الفقهاء
 ) اجلواب ( ثالثــــــــة أقســــــــام:

 مستحب: وهو اخلنصر.  -1
  مكروه: وهو السبابة والوسطى. -2
  مباح: وهو اإلهبام والبنصر، وبعضهم أحلق اإلهبام ابلسبابة والوسطى.]الشرح املمتع[ -3 
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

   ) _ ورقرِبيعرُة السَّْيِف _ ( الر امل
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 ؟) السؤال ( ما قبيعة السيف
 ]قاموس املعجم الوسيط[ .حرِديد  مرا عرلرى ِمْقبرِضِه ِمْن ِفضَّة  أرْو ) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ما حكم قبيعة السيف من الفضة
 ) اجلواب ( جائزة.

 ؟) السؤال ( ما الدليل على اجلواز
 ) اجلواب ( ما حكاه اإلمام أمحد عن عمر بن اخلطاب.

وهو األليق به  ،بفضة الوارد عن عمر كما يف الطحاوي وغريه إبسناد جيد أن سيفه كان حمالًّ  :قال الشيخ محد احلمد
ومل أقف على  ،فاألظهر ضعف هذا األثر ،فإن سيفه كان حمال  بفضة ،من االقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم

ورواه الرتمذي عن النيب صلى هللا عليه  .واحملفوظ عن عمر ما تقدم من أن سيفه كان حمال  بفضة ،سند له ينظر فيه
 ]شرح الزاد للحمد[ .اد ال يصحوآله وسلم مرفوعا  لكن إبسن

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ) _ ورِحليرُة املِْنطرقرِة، ورحنرْوِِه _ (  الر امل

 ؟) السؤال ( ما املراد ابملنطقة
املنطقة ما يشد به الوسط، فالعمال يف احلرث، واالحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه، ) اجلواب ( 

 آخر، فهذه املنطقة جيوز أن حتّلى ابلفضة؛  وترفع ثياهبم من وجه
 ؟) السؤال ( ما الدليل على اجلواز

) اجلواب ( أن الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ فعلوا ذلك، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه هللا ـ 
 من أن التحلي ابلفضة، األصل فيه اجلواز، ما مل يصل إىل حد اإلسراف.

 هل جيوز الشرب واألكل يف آنية الفضة؟لسؤال ( ) ا
) اجلواب ( ورد النص بتحرمي األكل والشرب يف آنية الفضة، فال جيوز لإلنسان أن يتخذ ملعقة من فضة أيكل هبا، 

 ]الشرح املمتع[وهذا مما يشرتك فيه النساء والرجال ابلنسبة لتحرمي الذهب والفضة. 
 ؟فيه فضة هل جيوز أن يتخذ قلما   ) السؤال (

 ال أبس، بشرط أال يستعمله لباسا ، إن قلنا بتحرمي اللباس ما عدا املستثىن.) اجلواب (  
أما إذا قلنا: األصل احلل فال أبس أن يتخذ قلما  غطاؤه من الفضة أو جرابه كله من الفضة؛ ألن األصل فيه احلل. 

 ]الشرح املمتع[
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

 نر الذَّهرِب قرِبيعرُة السَّيِف _ ( ورمِ ) _  الر امل
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 ؟) السؤال ( ما حكم قبيعة السيف من الذهب
 يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، وقبيعة السيف هي: رأس مقبض السيف.اجلواب (  

 ؟) السؤال ( ما الدليل على اجلواز
 :) اجلواب ( مـــــا يلـــــي

 عنه ـ أنه: اختذ ذهبا  على مقبض السيف. ما روي ذلك عن عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا -1
 وألنه من آالت احلرب ففي اختاذ ذلك إغاظة للكفار. -2

لكن جيب االقتصار يف اختاذ الذهب يف آالت احلرب على ما جاء عن الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ من الشيء  :تنبيـــــه
 اليسري كمسمار الذهب وحنوه. ]الشرح املمتع[

ُؤرلُِّف ق
 ورمرا درعرْت ِإلرْيِه ضرُروررٌة كرأرْنف  _ ( ) _  ررمِحرُه اللُّ الر امل

 ) السؤال ( هل يشرتط أن يضطر إىل كونه من الذهب، مبعىن أنه لو أمكن أن يركب غري الذهب حرم عليه الذهب؟
ضع األنف. ما دعت إليه الضرورة يقتضي أنه ال بد أن يضطر إىل عني الذهب، ال إىل و  :) اجلواب ( قول احلجاوي

  ]الشرح املمتع[
 ؟) السؤال ( ماذا يرتتب على ذلك

) اجلواب ( بناء على ذلك فإنه يف وقتنا احلاضر ميكن أن يقوم مقامه شيء آخر فينقلون من بعض أجزاء اجلسم شيئا  
 يضعونه على األنف، فيكون كاألنف الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن من كونه من ذهب، فإن أمكن أن جيعل من

مادة أخرى غري الذهب فإنه ال جيوز من الذهب؛ ألنه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وإذا رركَّبر اإلنسان أنفا  من 
  . ]الشرح املمتع[ذهب مع وجود البديل عنه، وكان يتضرر خبلعه، فال يلزمه ذلك

 ؟) السؤال ( ما حكم لبس الذهب للضرورة
ألنف لو قطع، واحتاج اإلنسان أن يزيل التشوه فال أبس أن يتخذ أنفا  من ) اجلواب ( يباح ما دعت إليه الضرورة كا

  . ]الشرح املمتع[ذهب
 ) السؤال ( فإذا قال قائل: ملاذا ال يتخذ الفضة؟

) السؤال ( أن الفضة تننت، فإن عرفجة بن أسعد ـ رضي هللا عنه ـ قطع أنفه، فاختذ أنفا  من فضة فأننت، مث اختذ أنفا  
  ]الشرح املمتع[ .مر النيب صّلى هللا عليه وسّلممن ذهب أب

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ورحنرْوِِه _ ( ) _  الر امل

 ؟) السؤال ( مثل مــــاذا وحنــــــوه
 ) اجلواب ( مثل السن واألذن.

 رجل انكسر سنه، واحتاج إىل رابط من الذهب، أو سن من الذهب، فإنه ال أبس به. مثــــاله:
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ا كان ميكن أن جيعل له سنا  من غري الذهب، كاألسنان املعروفة اآلن، فالظاهر أنه ال جيوز من الذهب؛ ألنه ولكن إذ
ليس بضرورة، مث إن غري الذهب وهي املادة املصنوعة أقرب إىل السن الطبيعي من سن الذهب، وكذلك إذا اسوّد 

]الشرح ضرورة ما مل خيش تكسره أو آتكله فإنه جيوز.السن ومل ينكسر فإنه ال جيوز تلبيسه ابلذهب؛ ألنه ال يعتب 
  املمتع[

 ) السؤال ( هل جيوز أن يلبس الرجل ساعة حمالة ابلفضة، أو ابلذهب؟
 ) اجلواب ( على القول الراجح جيوز أن يلبس ساعة حمالة ابلفضة؛ ألن األصل يف الفضة احلل.

  ]الشرح املمتع[ ب حرام على الرجال.أرمَّا لبس ساعة حمالة ابلذهب فإنه ال جيوز؛ ألن الذه
 ؟) السؤال ( هل جيوز لبس الساعة املطلية ابلذهب

 ) اجلواب ( إذا كانت الساعة مطلية ابلذهب، والذهب فيها جمرد لون فقط فهي جائزة. 
 ولكن ال ينبغي لإلنسان أن يلبسها لوجهني:

 لناس ال يدرون.أنه ُيساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب؛ ألن االوجه األول: 
 أنه رمبا يُقتدى به، فالناس يقتدي بعضهم ببعض. الوجه الثاين:

]الشرح  فنقول لإلنسان إذا أتته ساعة مطلية بذهب هدية أو حنو ذلك: األفضل أال تلبسها، وإن لبستها فال حرج.
  املمتع[

 ء من الذهب هل جتوز؟فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهبا  وال مطلية به، لكن يف آالهتا شي
) اجلواب ( نعم ال أبس به؛ ألنه إذا كان يف اآلالت الداخلية، فإنه ال يرى وال يعلم به، وإن كان يف اآلالت اخلارجية  

 ]الشرح املمتع[ كالعقرب مثال ؛ فإنه يصري اتبعا  فال يضر.
 ؟) السؤال ( هل يشرتط يف جواز املطلي ابلذهب شئ

ن للذهب جرم أي: قشرة، حبيث خيرج منه شيء لو حك أو عرض على النار، فأما جمرد ) اجلواب ( نعم أال يكو 
  ]الشرح املمتع[اللون فال أبس. 

 ) السؤال ( هل جيوز لإلنسان أن يشرتي ساعة فيها قطع من الذهب؟
 ) اجلواب ( فيـــــه تفصيـــــل: 

}وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا ِإنهُه وقد قال هللا تعاىل: ذا كان لباس مثله هلا يعتب إسرافا  دخلت يف حد اإلسراف،  -1
 . وقلنا: هذا ليس لباس مثلك. اَل ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفَْي{

 وإذا كان ال يعد إسرافا  فاألصل اجلواز. -2
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 ؟) السؤال ( هل جيوز للرجل وضع ساعة الذهب يف جيبه دون أن يلبسها
  ]الشرح املمتع[ ال يعد هذا لبسا . ) اجلواب ( ال أبس بذلك؛ ألنه

 ؟) السؤال ( هل جيوز لبس ساعة األملاس
  ]الشرح املمتع[) اجلواب ( ساعة األملاس جائزة يف ذاهتا، لكن قد حترم من ابب اإلسراف.

 ) السؤال ( فراش احلرير هل جيوز للنساء؟ 
]الشرح أبيح هلا فيه احلرير، من أجل التجمل.  ) اجلواب ( الذي يظهر ِل عدم جوازه؛ ألنه ال يتعلق بلباسها الذي

  املمتع[
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

 هللا ) _ وريـُبراُح لِلنِّسراِء ِمنر الذَّهرِب والِفضَِّة مرا جرررْت عرادرهُتُنَّ بِلُْبِسِه _ ( الر امل
 ؟) السؤال ( ما احلكمة من لبس الذهب للنساء

مل به، والتزين، فأبيح هلا ما يكمِّل نقصها، خبالف الرجال فليسوا حباجة لذلك، ) اجلواب ( أن املرأة حمتاجة للتج
  ]الشرح املمتع[وهبذا يظهر أن إابحة ذلك للمرأة رمحة هبا وبزوجها. 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ) _ مرا جرررْت عرادرهُتُنَّ بِلُْبِسِه _ ( الر امل

 ؟مرأة مبا جرت به العادة) السؤال ( ما وجه تقيد جواز لبس الذهب لل
 ) اجلواب ( إمنا قيدان ذلك؛ ألن ما خرج عن العادة إسراف، واإلسراف حرام لقول هللا تعاىل: 

  }َواَل ُتْسرُِفوا ِإنهُه اَل ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفَْي{
 ؟) السؤال ( ما ضابط العادة يف لبس الذهب للنساء

 ألزمان، واألحوال.) اجلواب ( العادة ختتلف ابختالف البلدان، وا
 فاختالف البلدان: قد يكون يف هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الذهب، خبالف البلد اآلخر.

واختالف األزمان: كأن يكون الناس يف زمان الرخاء تكثر األموال عندهم، فيلبس النساء من الذهب شيئا  كثريا ، أو 
 األول غري جائز يف الزمن الثاين. ابلعكس، فيكون اجلائز يف الزمن

 وأما اختالف األحوال فهذه امرأة فقرية، وهذه امرأة غنية،
وهذه امرأة ملك، وهذه امرأة وزير، وهذه امرأة رئيس، فاألحوال ختتلف، فامرأة الفقري اليت ال متلك إال دراهم قليلة 

 ليست كامرأة امللك. ]الشرح املمتع[
ُؤرلُِّف ررمِحرهُ ق

ثـُرر _ ( اللُّ  الر امل  ) _ ورلرْو كر
 ؟) السؤال ( ما ضابط الكثرة والقلة يف لبس الذهب للنساء

 .أنه إن بلغ ألف مثقال فإنه حيرم :وهو رواية عن اإلمام أمحد ،) اجلواب ( قال ابن حامد من احلنابلة
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 ن ما شئن فإن األدلة مطلقة.بل جيوز للنساء أن يلبس ،ألنه حتديد بال دليل ؛وهذا القول ضعيف :قال الشيخ احلمد
 ؟) السؤال ( هل يشرتط يف لبس النساء للذهب شئ

 .فمىت ما وقع اإلسراف أو املخيلة فإنه ال جيوز ،) اجلواب ( نعم أال يكون فيه إسراف وال خميلة
 ؟) السؤال ( ما الدليل على حترمي اإلسراف

كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا بغري   :ى هللا عليه وسلم قال) اجلواب ( ما رواه أمحد والنسائي إبسناد جيد أن النيب صل
 إسراف وال خميلة. 

 ) السؤال ( هل جيوز للنساء التحلي ابلذهب احمللق؟ 
) اجلواب ( الصواب أن حلي الذهب حالل للنساء ما مل يكن حمرما  لعارض: كاإلسراف، وكونه على صور حيوان 

  ه بعضهم إمجاعا . ]الشرح املمتع[وحنوه، وهو قول مجهور أهل العلم، وحكا
 ؟) السؤال ( ما املقصود ابلذهب احمللق

) اجلواب ( املقصود ابحمللق من الذهب ما كان منه حميطا ابلعضو الذي هو عليه كالسوار والطوق واحللقة، وغريه هو 
 الذهب املقطع كاألرز واملشط وغريمها.

 ؟هب احمللق) السؤال ( ما اجلواب عن أدلة املانعني من الذ
 ) اجلواب ( سلكوا يف اجلواب عن أحاديث القائلني ابلتحرمي أحد ثالثة مسالك: 

 أهنا ضعيفة السند. ـ 1
 أهنا شاذة ملخالفتها األدلة الصحيحة الكثرية الدالة على جواز لبس اخلواتيم، وهي حملقة. ـ 2
من الذهب أول األمر مث أابحه بعد ذلك، وقد كتب أهنا منسوخة فإن النيب صّلى هللا عليه وسّلم حرم لبس احمللق ـ  3

 الشيخ عبد العزيز بن ابز رّدا  على القول بتحرمي الذهب احمللق، وكذلك الشيخ إمساعيل األنصاري له رسالة يف ذلك.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

ُعردِّ ِلالْسِتْعمراِل أرِو العرا) _  الر امل
اةر يف ُحلريِِّهمرا امل  رِيرِة _ ( ورالر زركر

 ؟) السؤال ( ما حكم زكاة الذهب املعد لالستعمال وحلفظ املال
فإنه ال زكاة فيه  ،ومل تطرأ نية لالجتار به ،) اجلواب ( إذا كان الغرض األساسي من اختاذ احللي هو استخدامه للزينة

ثر يف ذلك كونه وسيلة حلفظ وهو عدم وجوب زكاة احللي املعد لالستعمال املباح، وال يؤ  ،بناء على رأي اجلمهور
 ومل توجد نية االجتار به. ،طاملا أنه مل يتخذ للبيع أصال   ،أو أن قيمته تزداد؛ مما يعين رحبه لو مت بيعه فيما بعد ،املال

ْرأرُة التِّجراررةر، انـْعرقردر عر  قال ابن قدامة يف املغين: اِة ِمْن ِحنِي نـرورْت؛ أِلرنَّ ورِإذرا كرانر احْلُِليُّ لِلُّْبِس، فـرنـرورْت ِبِه اْلمر ْوُل الزَّكر لرْيِه حر
ا اْلُوُجوبر ُهور اأْلرْصُل، ورِإمنَّرا اْنصرررفر عرْنُه ِلعراِرِض ااِلْسِتْعمراِل، فـرعرادر إىلر اأْلرْصِل مبُجررَِّد النِّيَّ  ، فـرُهور كرمر ِة ِمْن غررْيِ اْسِتْعمرال 

اررِة اْلقُ  .. انتهىلرْو نـرورى ِبعرْرِض التِّجر يرةر، اْنصرررفر إلرْيِه ِمْن غررْيِ اْسِتْعمرال   .نـْ
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ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
  ) _ فرِإْن أُِعدَّ لِْلِكررى، أرْو للنـَّفرقرِة، أرْو كرانر حُمررَّما  فرِفيِه الزَّكاة _ ( الر امل

 ؟) السؤال ( هل جتب زكاة الذهب املعد لإلجيار
 رأة حلي تعده لإلجيار، تؤجره النساء يف املناسبات ففيه الزكاة.) اجلواب ( إذا كان عند امل

 ؟) السؤال ( ملاذا قالــــوا بوجوب الزكاة
 ) اجلواب ( ألنه خرج عن االستعمال الذي أسقط الزكاة، وصار معدا  للنماء.

 ؟) السؤال ( هل جتب زكاة الذهب املعد للنفقة
مرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إىل طعام أو شراب أو أجرة بيت، ) اجلواب ( إذا أعد للنفقة، أبن يكون عند ا

أو غري ذلك، أخذت منه وابعت وأنفقت، ففيه الزكاة؛ ألنه اآلن يشبه النقود حيث أعد للبيع أو الشراء، أو حنو 
 ذلك.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
  ) _أرْو كرانر حُمررَّما  فرِفيِه الزَّكاة _ ( الر امل
 ؟ؤال ( كيف يكون الذهب حمرما  ) الس

) اجلواب ( كما لو كان على صورة حيوان أو فراشة، أو ثعبان أو بلغ حد اإلسراف، أو غري ذلك ففيه الزكاة، أو كان 
 ذهبا  على رجل ففيه الزكاة.

 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا فيه الزكاة إذام كان حمرما
ملعد لالستعمال تسهيال  على املكلف، وتيسريا  عليه وما كان كذلك ) اجلواب ( ألنه إمنا أسقطت الزكاة يف احللي ا

  فإنه ال ميكن أن يستباح ابملعصية.
 ؟إذا كان حمرما  جتب فيه الزكاة، فهل املعتب وزنه أو قيمته ) السؤال (

 املذهب يعتب وزنه.) اجلواب ( 
 ؟) السؤال ( ما تعليلهم على أن املعتب الوزن ال القيمية

 اب ( ألن قيمته مبنية على كونه حمرما ، واحملرم ال جيوز أن يقوم شرعا ، فنعتب وزنه نصااب  وإخراجا .) اجلو 
 ؟) السؤال ( ما أقسام احللي

 ) اجلواب ( احللي ثالثة أقسام:
 ـ قسم يعتب بوزنه نصااب  وإخراجا . 1
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 األواين احملرمة من الذهب والفضة. وهو الذي يعتب الوزن نصااب  وإخراجا  فهو احللي احملرم، ومنه أيضا  
) السؤال ( رجل عنده كأس من الذهب زنته عشرون مثقاال ، ولكن قيمته عشرون مثقاال  تساوي ألفي رايل، لكن 

 ؟هذا الذهب عندما صنع كأسا  من ذهب، أصبحت قيمته ثالثة آالف رايل، فهل نعتب القيمة أو نعتب الوزن
ن الذهب غري مصنوع، وقيمته ألفا رايل، وهذا هو املذهب، ويعللون أبن هذه القيمة ) اجلواب ( نعتبه نصااب  م

الصنعة، وإذا قلنا: جيب إخراج الزكاة معتبين  الزائدة يف مقابل صنعة حمرمة فال عبة هبا؛ ألنه جيب عليه أن يغري هذه
 الصنعة فمعىن ذلك ضمنا  إقراره على ذلك.

نبغي أن يـُْعترب بقيمته، مثل احللي املباح، لكن القيمة الزائدة يف مقابل صنعة حمرمة جتعل والصحيح يف مسألة احملرم أنه ي
 يف بيت املال.

 قسم يعتب بقيمته نصااب  وإخراجا .ـ  2
 وهو الذي يعتب ابلقيمة نصااب  وإخراجا ، فهو ما أعد للتجارة من العروض.

مثاقيل، فهذه مل تبلغ النصاب من الذهب، ولكن قيمة هذه مثال ذلك: رجل يتاجر ابحللي، عنده حلي يبلغ عشرة 
 العشرة أربعمائة درهم فقد بلغ النصاب من الفضة، فتجب فيه الزكاة؛ ألنه بلغ النصاب ابلقيمة.

 قسم يعتب بوزنه نصااب ، وقيمته إخراجا . ـ 3
 وهو الذي يعتب بوزنه نصااب  وبقيمته إخراجا  فهو احللي املباح.

امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ عشرين مثقاال  ففيه الزكاة، وقيمتها غري مصنوعة ألفا رايل، وقيمتها مثال ذلك: 
 مصنوعة ثالثة آالف رايل، فهي تزكي ثالثة آالف رايل؛ ألن هذه صفة مباحة فتقوم شرعا .

 ألنه مل يبلغ وزهنا نصااب .مثال آخر: امرأة عندها مخسة عشر مثقاال  قيمتها ثالمثائة درهم، فإهنا ال تزكي منها 
 

 بَ    اُب زََك       اِة الُع  ُروضِ 
 ؟) السؤال ( ملاذا مُسيت ِبُعرُوِض التجارة

  ) اجلواب ( ألن األشياء فيها تُعرض لتباع وتشرتى، وقيل: ألهنا تعرض مث تزول.
 ؟) السؤال ( ما تعريف عروض التجارة

.) اجلواب ( هو ما أعد للبيع والشراء؛ أل     جِل ربح 
 ؟) السؤال ( ما أمشل أنواع الزكاة

 عروض التجارة أعم أموال الزكاة وأمشلها.) اجلواب ( 
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 ؟) السؤال ( ما وجه مشول عروض التجارة
 ) اجلواب ( ألنه يدخل فيها العقارات، واألقمشة، واألواين، واحليوان، و كل شيء.

 ؟) السؤال ( ما الدليل على وجوب زكاة عروض التجارة
  :) اجلواب ( مــــا يلـــــي

 فعامة أْهل العْلم أنَّ املراد هبذه اآلية زكاة العروض. }َوِف َأْمَواِلِِْم َحقٌّ لِ لسهاِئِل َواْلَمْحُروِم{قولُُه تـرعراىلر  :الدليل األول
 ؟) السؤال ( ما وجـــــه الداللة من اآلية

واألمتعة واألاثث والعقارات اليت  ،عموم أي خذ من كل أمواهلممجع مضاف فيفيد ال } أمواِلم {) اجلواب ( قوله 
 .أعدت للبيع أموال فتدخل يف العموم

ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه حني بعثه النيب صلى هللا عليه وسلم  :الدليل الثاين
كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن   فأعلمهم أن هللا قد افرتض عليهم مخس صلوات يفإىل اليمن فقال: 
 هللا افرتض عليهم.

 ؟) السؤال ( ما وجــــه الداللة من احلديث
  .) اجلواب ( قوله )أمواهلم ( وال وشك أن عروض التجارة مال

ا األرعماُل ابلنِّيَّات، وِإمنَّرا لِ  :الدليل الثالث وهذا أقوى ُكلِّ امرئ  مرا نـرورى. حديث ُعمرر بِن اخلْرطَّاِب رضي هللا عنه إمنَّ
دليل عندي، وحنن لو سألنا التاجر ماذا يريد هبذه األموال، لقال: أريد الذهب والفضة، فإذا اشرتيت السلعة اليوم 

 . ]الشرح املمتع[ ورحبت فيها غدا  أو بعد غد بعتها، ليس ِل قصد يف ذاهتا إطالقا  
 عليه وسّلم: أنه أمر إبخراج الزكاة عما يعد للبيع، ولكن هذا احلديث فيه ما روي عن النيب صّلى هللا :الدليل الرابع

 ضعف.
ما ثبت عن عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا عنه ـ أنه أمر رجال  فقال له: أردِّ زكاة مالك، فقال: أما ِل  :الدليل اخلامس

 األثر. مال إال جعاب وأدم، فقال عمر: قومها مث أدِّ زكاهتا. وقد استدل أمحد هبذا
وألننا لو مل نقل بوجوب الزكاة يف عروض التجارة ألصبح كثري من األغنياء ليس يف أمواهلم زكاة.  :الدليل السادس
 ]الشرح املمتع[

 فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة ابلنص والنظر.
اع العلماء على وجوب كابن املنذر وأيب عبيد القاسم بن سالم إمج  ،حكى غري واحد من أهل العلم :الدليل السابع

 .الصدقة يف األموال التجارية
ما ثبت عند احلاكم يف مستدركه والدارقطين والبيهقي يف سننيهما إبسناد جيد أن النيب صلى هللا عليه  :الدليل الثامن

 ) يف اإلبل صدقتها ويف الغنم صدقتها ويف البز صدقته (. :وآله وسلم قال
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وصح عن ابن عباس كما  ،وصح عن ابنه كما يف البيهقي ،ما يف البيهقي وغريهصح ذلك عن عمر ك :الدليل التاسع
 فيكون قوهلم إمجاعا  وحجة. ،وال يعلم هلم خمالف ،يف كتاب األموال أليب عبيد

 ؟) السؤال ( مـــا وجــــه الداللة من احلديث
  .ليه وآله وسلم يف البز الصدقةفأوجب النيب صلى هللا ع ،وهو القماش الذي يباع :) اجلواب ( قولــــه والبز

 ؟) السؤال ( ما شروط زكاة عروض التجارة
  ) اجلواب ( يشرتط يف زكاة ُعروض التجارة ما يلي

أن مُتلك العروض بفعل املالك كشراء وإجارة ومهر وحنو ذلك، أما ما ميلك بغري فعله كاإلرث فإنه ال يصري عرضا   -1
  للتجارة جتب زكاته.

 ة حال الشراء.نية التجار  -3
 حوالن احلول على أموال التجارة من وقت ملكها. -4
   بلوغ النصاب، أي أن تبلغ قيمة العروض نصااب  بنفسها أو مبا انضم إليها من أموال أخرى عند التاجر. -2

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ 
ا ِبِفْعِلِه _ (قرالر امل  ِإذرا مرلركرهر

 ؟لزكاة يف عروض التجارة أن ميلكها بفعله) السؤال ( هل يشرتط لوجوب ا
فاملقصود أنه وقع التملك على هذه السلعة  ،) اجلواب ( نعم كاخللع والصداق واهلبة والوصية والشراء وحنو ذلك

حبيث أنه مبجرد ما ميوت  ،فإنه يتملكه قهرا  ال اختيارا   ،ليخرج من ذلك ما يتملكه العبد ابإلرث ،ابختياره ال قهرا  عنه
لكن املقصود أنه يدخل يف ملكيته قهرا   ،وإن كان له أن يتنازل عنه ،مليت وله مال فإن هذا الوارث ميتلك نصيبه مبوتها

 عنه فليس ابختياره. 
 ؟) السؤال ( ما تعليل ذلك

 ) اجلواب ( أنَّ اإلرث ليس من طُُرق الكسب، والتجارة تتعلق ابلكسب.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) 

 بِِنيَِّة التجارة _ (_  قرالر امل
 ؟) السؤال ( هل ُيشرترط يف زكاِة ُعروِض التِّجارة أن ينوير عند متررلُِّكه أنَّه للتِّجارة

فلو اشرتى أرضا  على أنه  ،فإن كانت بنية القنية فال جتب فيها الزكاة .أن تكون بنية التجارة) اجلواب ( نعم يشرتط 
 فإن الزكاة ال جتب. ،أو اشرتى ثيااب  بنية أن يلبسها أو يهديها ،فهذه قنية ،يريد أن يبنيها فيسكنها

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _  
ا ِنصرااب  _ (قرالر امل تـُهر  وربـرلرغرْت ِقيمر
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 ؟) السؤال ( هل يشرتط بلوغ النصاب يف زكاة عروض التجارة
قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة جتب فيها مع  نعم فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعّدها للتجارة) اجلواب ( 

 أهنا مل تبلغ نصاب السائمة؛ ألن املعتب القيمة وقد بلغت نصااب .
 مثال آخر: إنسان عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم فال زكاة فيها؛ ألن القيمة مل تبلغ نصااب .

 ؟ارة) السؤال ( ما النصاب املعتب يف عروض التج
 ) اجلواب ( املعتب هو النصاب يف الذهب، وهو عشرون مثقاال ، ويقدر وزنه اآلن خبمسة ومثانني غراما من الذهب.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ 
تـرهرا_ ( ) _ قرالر امل  زركَّى ِقيمر

 ؟جيوز إخراج الزكاة من عني ما أعّد للتجارة) السؤال ( هل  
 هم هللا يف ذلك.) اجلواب ( اختلف أهل العلم رمح

 مذهب اجلمهور أن ذلك ال جيوز. :القول األول
 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا بعدم اجلواز

 :) اجلواب ( لعــــــدة أمــــور
 منها أن الزكاة عبادة، وال يصح أداء العبادة إال على الوجه املأمور به شرعا .  -1
ن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ حني بعثه إىل ومنها: ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه احلاكم م -2

اليمن: خذ احلب من احلب، والشاة من الغنم، والبعري من اإلبل، والبقر من البقر. وهو نص جيب الوقوف عنده، وال 
اة... إخل، جيوز جتاوزه إىل أخذ القيمة، ألنه يف هذه احلال سيأخذ من احلب شيئا  غري احلب، ومن الغنم شيئا  غري الش

 وهو خالف ما أمر به احلديث. 
 ذهب اإلمام أبو حنيفة والبخاري إىل جواز إخراج القيمة بدل العني. :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
) اجلواب ( حديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال هلم: إيتوين خبميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون 

  .اجرين ابملدينة. رواه البيهقي والبخاري تعليقا  عليكم وخري للمه
مذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغري حاجة وال مصلحة راجحة ممنوع، أما إن  :القول الثالث

 كان حلاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقري فال أبس به. 
 ل عنها إىل القيمة إال لعذر. اهـاحلق أن الزكاة واجبة من العني، وال يعد :قال الشوكاين

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ومما يؤيد هذا املذهب الوسط أن أكثر العلماء على أن  ،والصواب ما ذهب إليه شيخ اإلسالم، وتبعه فيه الشوكاين
 .جانب التعليل يف الزكاة مقدم على جانب التعبد

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 فرِإْن مرلركرهرا إبِِْرث  _ ( ) _  قرالر امل

 ؟ل ( هل جتب الزكاة يف املال املوروث) السؤا
) اجلواب ( جاء يف املوسوعة الفقهية: واملال املوروث صرّح املالكّية أبنّه ال زكاة فيه إاّل بعد قبضه، يستقبل به الوارث 

، ولو كان قد أقام سنني، وسواء علم الوارث به، أو مل يعلم. اهـ.   حوال 
 ؟ع فهل تلزمه الزكاة) السؤال ( من ورث أرضا مث عرضها للبي

فإذا ملكها  ،ألن مجهور الفقهاء يشرتطون لزكاة التجارة أن ميلكها اإلنسان بفعله بنية التجارة ؛) اجلواب ( ال زكاة
  فال زكاة عليه ولو نوى التجارة. ،إبرث فقد ملكها بغري فعله

 ،واخللع ،كالبيع والنكاح  ،ن ميلكه بفعلهوال يصري العرض للتجارة إال بشرطني ; أحدمها أ :قال ابن قدامة رمحه هللا
أن ينوي عند متلكه أنه للتجارة فإن مل ينو عند متلكه  :واكتساب املباحات... والثاين ،والغنيمة ،والوصية ،وقبول اهلبة

  أنه للتجارة مل يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 

ا ملْر ترِصْر هلررا _ ( أرْو مرلركرها بِ ) _  قرالر امل  ِفْعِلِه ِبغررْيِ نِيَِّة التِّجراررِة، مُثَّ نـروراهر
 ؟) السؤال ( ما صورة هذه املسألة

لو كان عند إنسان عقارات ال يريد التجارة هبا، ولكن لو أُعطي مثنا  كثريا  ابعها فإهنا ال تكون عروض ) اجلواب ( 
ن إذا أاته مثن كثري فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته، أو سيارته، أو ما جتارة؛ ألنه مل ينوها للتجارة، وكل إنسا

 أشبه ذلك.
  ؟) السؤال ( ما حكم من نوى التجارة بعد ملكها
 .) اجلواب ( اخنلف أهل العلم رمحهم هللا يف ذلك

 من نوى التجارة بعد ملكها فإهنا ال تكون للتجارة وهذا هو املذهب. :القول األول
 ؟لسؤال ( ما تعليلهم هلذه املسألة) ا

 ) اجلواب ( قالوا البد أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك.
 أهنا تكون للتجارة ابلنية، ولو ملكها بغري فعله، ولو ملكها بغري نية التجارة. :القول الثاين
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 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل نوى  ) اجلواب ( عموم قول النيب صّلى هللا عليه وسّلم:

 التجارة، فتكون هلا.
لو اشرتى سيارة يستعملها يف الركوب، مث بدا له أن جيعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا مت  مثال ذلك:

 احلول من نيته.
ن للتجارة؛ ألن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته فإن كان عنده سيارة يستعملها، مث بدا له أن يبيعها فال تكو 

 عنها.
ومثله: لو كان عنده أرض اشرتاها للبناء عليها، مث بدا له أن يبيعها ويشرتي سواها، وعرضها للبيع فإهنا ال تكون 

 للتجارة؛ ألن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها.
ا، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه، وأراد أن يبيعه، فهناك فرق بني شخص جيعلها رأس مال يتجر هب

 فالصورة األوىل فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية ال زكاة فيها.
أما على ما مشى عليه املؤلف ـ رمحه هللا ـ فإنه ال زكاة يف املسألتني؛ ألنه اشرتط أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك. 

 ]الشرح املمتع[
 ق

ُ
  ) _ ورتـُقروَُّم ِعْندر احلرْوِل _ ( ؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ الر امل

 ؟) السؤال ( من الذي يقوم الزكاة
) اجلواب ( يقومها صاحبها إن كان ذا خبة ابألمثان، فإن مل يكن ذا خبة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي 

 اخلبة ليقومها. 
 ؟خبة ) السؤال ( فإن قال قائل: كيف أنمنه إن كان ذا

) اجلواب ( قلنا: إن هذه عبادة، واإلنسان مؤمتن على عبادته، كما لو قال املريض: أان ال أستطيع أن أستعمل املاء، 
 وأريد أن أتيمم، فال يشرتط أن أنيت بطبيب يفحص هذا الرجل، وهل يقدر أو ال يقدر؟

ذا خبة، قلنا: قومها أنت، أما إذا قال: أان ال والزكاة أيضا  مثلها، فإذا قال الرجل: أان أعرف قيم األشياء، وكان 
 أعرف، قلنا له: أتيت مبن يقومها لك.]الشرح املمتع[

 ؟) السؤال ( مىت تقوم عروض التجارة
 عند متام احلول.) اجلواب ( 
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 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا تقوم عند متام احلول
، وال يؤخر بعده بزمن يتغري فيه السعر؛ ألن يف ذلك ) اجلواب ( ألنه الوقت الذي جتب فيه الزكاة، فال يقدم قبله

 هضما  للحق إن نزل السعر، أو زايدة عليه إن زاد السعر
 هل يكون ابعتبار اجلملة أو ابعتبار التفريق؛ ألن الثمن خيتلف ابعتبار اجلملة عن التفريق؟) السؤال ( 

ن يبيع ابلتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع هبما إن كان ممن يبيع ابجلملة فباعتبار اجلملة، وإن كا) اجلواب ( 
 ]الشرح املمتع[ فيعتب األكثر بيعا .

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
  ) _ اِبألحرظِّ لِلُفقررراِء _ ( الر امل

 ؟) السؤال ( ما املراد ابلفقراء هنا
ون عليها، ومؤلفة قلوهبم، فلو عب املؤلف بقوله: املراد: أهل الزكاة؛ ألن أهل الزكاة فقراء، ومساكني، وعامل) اجلواب ( 

  ]الشرح املمتع[ ألهل الزكاة لكان أعم، لكن ذكر الفقراء؛ ألن هذا هو الغالب.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

  ) _ ِمْن عرني  أْو وررِق  _ ( الر امل
 ) السؤال ( ما املراد ابلعني والوِرق؟

  الدراهم. العني: الداننري، والورق) اجلواب ( 
 ،وإن قومه ابلداننري ساوى مخسة عشر دينارا   ،رجل عنده قماش للبيع إن قومه ابلدراهم ساوى مئيت درهم) السؤال ( 

 ؟فما احلكم ،وإذا نظران إىل قيمته ابلداننري مل نوجب عليه الزكاة ،فإذا نظران إىل قيمته ابلدراهم أوجبنا عليه الزكاة
وإن بلغت نصاب  ،وإن مل يبلغ نصاب الفضة ،فإن بلغ نصاب الذهب أوجبنا الزكاة ،ينتقوم أبحد النقد) اجلواب ( 

 .وهذا هو املشهور عند احلنابلة .الفضة أوجبنا الزكاة وإن مل تبلغ نصاب الذهب
 ) السؤال ( فإن قال قائل: كيف تعتبون األحظ والنيب صّلى هللا عليه وسّلم قال ملعاذ رضي هللا عنه: إايك وكرائم

 ؟أمواهلم، واتق دعوة املظلوم
أن بينهما فرقا ، فحديث معاذ ـ رضي هللا عنه ـ فيما إذا وجبت الزكاة، فال أتخذ من أعلى املال، أما هذا ) اجلواب ( 

فقد وجبت ابعتبار أحد النقدين ومل جتب ابعتبار اآلخر، فاعتبان األحوط وهو ما بلغت فيه النصاب؛ إن كان ذهبا  
 ن فضة ففضة. ]الشرح املمتع[فذهب، وإن كا

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ) _ ورالر يـُْعتربرُ مرا اْشرُتِيْت ِبِه _ (  الر امل
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 ؟) السؤال ( هل تقومي عروض التجارة بسعر البيع أم بسعر الشراء
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.

ن تُقوَّم بسعر البيع )سعر السوق(، وليس بسعر التكلفة؛ املعتمد لدى الفقهاء يف زكاة عروض التجارة أ :القول األول
 سواء كان سعر السوق أقل أم أكثر من التكلفة.

 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا بذلك
 :) اجلواب ( مـــــا يلــــــي

 ألن الزكاة إمنا جتب فيما ميلكه التاجر، وسعر السوق هو الذي ميلكه يف ذلك الوقت.  -1
هلم يف مقدار زكاة العروض "ربع عشر القيمة"، فكلمة "القيمة" تعين السعر الذي تُقوَّم به وألن هذا معىن قو  -2

 السلعة عند البيع، ولو كان املراد سعر التكلفة لقالوا: "ربع عشر الثمن الذي اشرتيت به".
ب، وعند متام احلول ال وألن قيمتها ختتلف ارتفاعا  ونزوال ، رمبا يشرتي هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصا -3

 تبلغ النصاب، فال زكاة فيها، ورمبا يشرتيها وهي تبلغ نصااب  وعند متام احلول تبلغ نصابني.
قال علماء اللجنة الدائمة: من اشرتى أرضا ، أو متلكها بعطاء، أو منحة بنية التجارة، وجبت فيها الزكاة إذا حال 

 ابملائة. انتهى.  2.5الوجوب، وخيرج زكاهتا ربع العشر أي ما يعادل عليها احلول ويقومها كل سنة مبا يساوي وقت 
فإذا اشرتاها بذهب قومناها  ،أن االعتبار بقيمته عند الشراء :وهو قول الشافعية ،عن اإلمام أمحد :القول الثاين

 .وإذا اشرتاها ابلفضة قومناها ابلفضة ،ابلذهب
 ليه احلول؛ ألهنا مل ترتفع قيمتها إال يف آخر شهر من السنة؟) السؤال ( فإن قال قائل: رحبها هذا مل يتم ع

) اجلواب ( إن هذا اتبع ألصله كِنتراِج السائمة، فكما أن نتاج السائمة ال يشرتط له متام احلول، بل يتبع أصله،  
 لشرح املمتع[كذلك أيضا  ربح التجارة يتبع أصله، وال يشرتط له متام احلول، وقد سبق هذا يف أول كتاب الزكاة.]ا

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
ْولِِه _ ( إِ ) _ ور  الر امل ، أرْو ُعُروض  برىنر عرلرى حر  ِن اْشرتررى عرررضا  بِِنصراب  ِمْن أرمْثران 

 ؟) السؤال ( ما صور هذه املسألة
 ) اجلواب ( هلذه املسألة صور كثرية فمنها:

مائتا درهم، ويف أثناء احلول اشرتى هبا عرضا ، فال يستأنف  فلو اشرتى عرضا  بنصاب من أمثان، كرجل عنده -1
 احلول بل يبين على األول؛ ألن العروض يبىن احلول فيها على األول.
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عنده ألف رايل ملكها يف رمضان ويف شعبان من السنة الثانية اشرتى عرضا ، فجاء رمضان فيزكي العروض؛ ألن  -2
 ول.العروض تبىن على زكاة األمثان يف احل

رجل عنده سيارة، ويف أثناء احلول أبدهلا بسيارة  أخرى للتجارة فيبين على حول األوىل؛ ألن املقصود القيمة،  -3
 واختالف العينني ليس مقصودا ، ومل يشرت السيارة الثانية ليستعملها، ولكن يريدها للتجارة.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
اه ِبسراِئمر  ) _ الر امل  ة  ملْر يرنْبِ _ ( ورِإِن اْشرتر

 ؟) السؤال ( ما صورة هذه املسألة
) اجلواب ( رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها يف رمضان، ويف حمرم اشرتى هبا عروضا  كسيارة أرادها للتجارة 

 فيبتدئ احلول من حمرم.
لدراهم، فإذا جاء احملرم من مثال آخر: عنده دراهم ملكها يف رمضان ويف حمرم اشرتى هبا سائمة، فال يبين على حول ا

  السنة الثانية وجبت عليه الزكاة؛ وذلك لالختالف كما قال املؤلف.
 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا بذلك

) اجلواب ( الختالفهما قصدا  ونصااب  وواجبا ، فال يبين أحد النصابني على اآلخر من أجل هذا االختالف. والعكس  
يف رمضان، مث اشرتى هبا سائمة يف حمرم فال يبين على حول العروض ملا  كذلك، كما لو كان عنده عروض ملكها

ذكران يف املسألة األوىل.

 ) السؤال ( هل اإلضافة من إضافة الشيء إىل زمنه أو سببه؟
قلنا: إىل زمنه وجبت على  ) اجلواب ( إذا قلنا: إىل سببه، فمعناه أن الصغار ال فطرةر عليهم، ألهنم ال يصومون، وإذا

 الصغار ومن ال يستطيع الصوم لكب وحنوه. ]الشرح املمتع[
 ؟) السؤال ( ملاذا مسيت زكاة

اجلواب ( ملا فيها من التنمية، تنمية اخلُُلق ألهنا جتعل اإلنسان يف عداد الكرماء، وتنمية املال؛ ألن كل شيء بذلته )  
إنك لن تنفق نفقة  تبتغي  له، وتنمية احلسنات لقول النيب صّلى هللا عليه وسّلم:من مالك ابتغاء وجه هللا، فهو تنمية 

  هبا وجه هللا إال أجرت عليها حىت ما جتعله يف يفِّ امرأتك.
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 ؟) السؤال ( ما تعريف صدقة الفطر
ع من قوت أهل ) اجلواب ( هي الصَّدقة اليت خُيرجها املسلم عن نفسه أو عن غريِه يف هناية شهر رمضان، وهي صا 

ب دفعه لطائفة خمصوصة، كما سيأيت بيانُه.  البلد جير
 ؟) السؤال ( ملاذا أخر املؤلف ركاة الفطر عن زكاة األموال

) اجلواب ( ألن زكاة الفطر ال جتب يف املال وال تتعلق به، إذ ليس هناك مال جتب فيه الزكاة، وإمنا جتب يف الذمة؛ 
 قها بزكاة األموال. ]الشرح املمتع[ وألن تعلقها ابلذمة أقوى من تعل

 ؟) السؤال ( ملاذا أضافها املؤلف إىل الفطر
زكاة الفطر ألنه سبب  :اجلواب ( أضافها إىل الفطر كما جاء يف احلديث، قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم)     

  وجوهبا، فالفطر أي: من رمضان. ]الشرح املمتع[
 ؟ب زكاة الفطر) السؤال ( ما احلكمة من وجو 

اجلواب ( جاءت يف حديث ابن عباس رِضي هللا عْنه قال: فرضر رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم زكاة الِفْطر طُهرة   
    .للصَّائم من اللَّغو والرَّفث، وُطمعة  للمرساكني؛ رواه أبو داود والنَّسائي وابُن ماجه، وحسَّنه النَّووي يف "اجملموع"

ُؤر 
ُب عرلرى ُكلِّ ُمسلم  _ (  لُِّف ررمِحرُه اللُّ قرالر امل  ) _ جتِر

 ؟ما الدليل على وجوب زكاة الفطر) السؤال ( 
فرض رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم صاع ا من  :) اجلواب ( ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر قال

   والكبري من املسلمني. ،والصغري ،األنثىو  ،والذكر ،واحلر ،على العبد ،أو صاع ا من شعري   ،متر  
فـرْهٌم منه لنص مسعه من رسول هللا صلى هللا  ،فرض رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كذا :وقول الصحايب

على  :وهي قوله ،السيما ويف احلديث قرينة أخرى ،عليه وعلى آله وسلم والصحايب عرْدٌل يف الفهم وحجة يف اللسان
   د... اخل " وهذا ُيْستـرْعمرل يف الوجوب.العب

 ؟) السؤال ( هل جتب الزكاة على الكافر
 ) اجلواب ( ال جتب عليهم كاليهودي والوثين والنصراين وغريهم.

 ؟) السؤال ( ملاذا قالــــوا ال جتب
  :) اجلواب ( مــــا يلـــــي

ُْم كرفرُروا اِبللَِّ ورِبررُسولِه () ورمرا مرنـرعرُهْم أرْن تـُْقبرلر ِمنـْهُ  :قوله تعاىل -1    ْم نـرفرقراهُتُْم ِإالَّ أرهنَّ
حلديث ابن عمر رضي هللا عنهما فرض رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم زكاة الفطر صاعا  من متر أو صاعا  من  -2

   شعري على الذكر واألنثى واحلر والعبد والكبري والصغري من املسلمني.
 رة والكافر ليس أهال  للتطهري إال ابإلسالم، فال يطهره إال اإلسالم.ألن الزكاة طه -3 
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   وإمنا كانوا يلزموهنم ابجلزية. ،ألن الصحابة رضي هللا عنه مل يكونوا أيخذون من الذميني زكاة -4
عليه  وفيه قوله صلى هللا ،ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قصة بعث معاذ إىل اليمن -5

اة  ِمْن أرْموراهلِِْم ورتـُرردُّ عرلرى .) فـرْليرُكْن أروَّلر مرا ترْدُعوُهْم ِإلرْيِه ِعبرادرُة اللَِّ  :وسلم . فرِإذرا فـرعرُلوا فرأرْخِبُْهْم أرنَّ اللَّر فـرررضر عرلرْيِهْم زركر
 فـُقررراِئِهْم.. احلديث ( 

 ؟) السؤال ( ما وجه الداللة
 وأهنم ال يؤمرون ابلزكاة إال بعد دخوهلم يف اإلسالم ،اإلسالم شرطا  لوجوب الزكاة ) اجلواب ( أنه جعل

 ؟) السؤال ( إذا أسلم الكافر هل جتب عليه الزكاة
 بل يستأنف حوال  جديدا  من وقت إسالمه. ،) اجلواب ( ال يلزمه قضاء الزكاة عن السنوات اليت كان فيها كافرا  

 ؟ك) السؤال ( ما الدليل على ذل
تَ ُهوا يُ ْغَفْر َِلُْم َما َقْد َسَلَف{ :) اجلواب ( لقوله تعاىل    }ُقْل ِللهِذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ن ْ

يًّا فرالر يُطرالرُب هِبرا يف ُكْفرِِه ورِإنْ  :قال النووي رمحه هللا ْربِيًّا كرانر أرْو ِذمِّ اِفِر اأْلرْصِليِّ حر اُة عرلرى اْلكر ُب الزَّكر ْ أرسْ  الر جتِر لرمر ملر
ِة اْلُكْفر. ]يف اجملموع[  يُطرالرْب هِبرا يف ُمدَّ

 ؟هل جتب زكاة الفطر عن العبد الكافر :( السؤال) 
 اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف ذلك. :اجلواب

  .ذهب األئمة الثالثة إىل أنه ال صدقة عن الكافر :القول األول
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك

فرض رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم صاع ا من  :رواه الشيخان من حديث ابن عمر قال) اجلواب ( ما 
   والكبري من املسلمني. ،والصغري ،واألنثى ،والذكر ،واحلر ،على العبد ،أو صاع ا من شعري   ،متر  

والكافر ال  ،الواجبات من الصدقات وهذا سبيل ،ألنه طهرة للمسلمني وتزكية ؛وهو النظر أيض ا :وقال ابن عبدالب
 ]التمهيد[ .اهـ .فال وجه ألدائها عنه ،يتـزكى

ودافع عن ذلك الطحاوي كما يف مشكل اآلاثر وما  ..وذهب أبو حنيفة إىل وجوهبا عن العبد الكافر :القول الثاين
 بعدها. 

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
ويف السند إليهم نعيم بن  ،عمر بن عبدالعزيز يف إخراج الزكاة عن العبد النصراينو  ،وعطاء ،) اجلواب ( لفعل أيب هريرة

 محاد.
وال  ،الختالف فيه ؛ومل يصح عنه ،وعطاء عند ابن أيب شيبة وكذا عن أيب هريرة ،وهناك وجه آخر عن عمر عبدالعزيز

 .وانظر ما نقله ابن عبدالب يف "التمهيد" عن الطحاوي ،عن ابن عمر
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  وقد ذكر القائلني بذلك ابن عبدالب يف "التمهيد" ،لنفس إىل قول اجلمهور أميلوا
  سؤاالت ابنه عبدهللا. وانظر قول أمحد يف

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 ) _ فرضرلر له يـرْومر العيِد وليلرترُه صاٌع عرْن ُقوتِِه ورُقوِت ِعيرالِِه _ (  قرالر امل

 ؟) فضل () السؤال ( ما املراد بقوله 
  .) اجلواب ( زرادر عرلى احلراجرة
 ؟) السؤال ( ما مقدار الصاع

 ) اجلواب ( الصاع النبوي يساوي أربعة أمداد.
د
ُ
 ؟) السؤال ( ما مقدار امل

 ) اجلواب ( املد يساوي ملء اليدين املعتدلتني. 
 ؟) السؤال ( ما مقدار الصاع ابلنسبة للوزن

لطعام املكيل، ومن هنا اختلفوا يف حسابه ابلكيلو جرام، فمنهم من قدره بـ ) اجلواب ( خيتلف ابختالف نوع ا
جراما .. وقدرته اللجنة الدائمة لإلفتاء  2751جراما ، ومنهم من قدره بـ 2176جراما ، ومنهم من قدره بـ 2040

  ]مركز الفتوى[ .ابلسعودية مبا يساوي ثالثة كيلو جرام تقريبا ، وهو الذي منيل إليه وخنتاره. وهللا أعلم
 ؟) السؤال ( ما مقدار الصاع ابلرطل

 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.
 ذهبت املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه يساوي مخسة أرطال وثلثا  ابلعراقي.  :القول األول
  .ذهب األحناف إىل أنه يساوي مثانية أرطال ابلعراقي :القول الثاين

ي رمحه هللا يف روضة الطالبني: قد يستشكل ضبط الصاع ابألرطال، فإن الصاع املخرج به يف زمن قال اإلمام النوو  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكيال معروف، وخيتلف قدره وزان  ابختالف جنس ما خيرج، كالذرة واحلمص وغريمها. 

  .انتهى
 ؟) السؤال ( ما املراد ابلعيال

 ألوالد الذكور واإلانث، ويدخل فيه اخلادم، كل هؤالء عيال اإلنسان.العيال الزوجة وا) اجلواب ( 
  ؟) السؤال ( مىت جتب صدقة الفطر

) اجلواب ( عند احلنابلة يشرتط يف الوجوب أن تكون فاضلة عن مؤونته ومؤونة من جتب عليه نفقته إضافة إىل 
 املسكن واخلادم والدابة والثياب الضرورية. 
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إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وهذا بال نزاع؛ لكن يعتب كون ذلك  نصاف:قال املرداوي يف اإل
فاضال عما حيتاجه لنفسه أو ملن تلزمه مؤونته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وحنو ذلك على الصحيح من 

 املذهب. انتهى.
سه وعن من تلزمه نفقته إذا كانت فاضلة عن قوته وعند الشافعية واملالكية زكاة الفطر واجبة على الشخص عن نف

 وقوت عياله يف يوم العيد.
وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه قال الشافعي يف األم:  

نده سوى مؤونته وعنهم أداها عنهم وعنه، وإن مل يكن عنده إال ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض. وإن مل يكن ع
 . ومؤونتهم يومه فليس عليه وال على من يقوت عنه زكاة الفطر. انتهى

  وقال خليل املالكي يف خمتصره بعد ذكره للصاع املخرج يف زكاة الفطر: فضل عن قوته وقوت عياله. ]مركز الفتوى[ 
 ؟هل يعتب يف وجوب صددقة الفطر نصاب) السؤال ( 

 رمحهم هللا يف ذلك. ) اجلواب ( اختلف أهل العلم
وال يعتب يف وجوهبا نصاب، وهبذا قال أبو هريرة وأبو العالية والشعيب وعطاء وابن سريين والزهري ومالك  :القول األول

 وابن املبارك والشافعي وأبو ثور.
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك

 :) اجلواب ( مـــا يلــــي
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: أدوا صدقة  :أيب صعري عن أبيه من حديث ثعلبة بن :ما صححه األلباين -1

الفطر صاعا  من قمح أو قال بر عن كل إنسان، صغري أو كبري، حر أو مملوك، غين أو فقري، ذكر أو أنثى، أما غنيكم 
 أو قمح عن كل اثنني.فيزكيه هللا، وأما فقريكم فريد هللا عليه أكثر مما أعطى، ويف رواية أيب داود: صاع من بر 

وألنه حق مال ال يزيد بزايدة املال، فال يعتب وجوب النصاب فيه كالكفارة، وال ميتنع أن يؤخذ منه ويعطى ملن  -2
 وجب عليه العشر. 

 حديث ابن عباس: "طهرة للصائم" على أهنا جتب على الفقري كما جتب على الغين، -3
 إال على من ميلك مائيت درهم أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه. ال جتب :قال أصحاب الرأي :القول الثاين 
 

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
  :) اجلواب ( مـــا يلــــي

 قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال صدقة إال عن ظهر غىن ، والفقري ال غىن له فال جتب عليه.  -1
 يقدر عليها. وألنه حتل له الصدقة فال جتب عليه كمن ال  -2
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 اشرتط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضال  عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته. :القول الثالث
  وقال ابن بزيزة: مل يدل دليل على اعتبار النصاب فيها ألهنا زكاة بدنية ال مالية.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 ) _ ورحروراِئِجِه األصِليَِّة _ (  قرالر امل

 ؟ما ضابط احلاجة ) السؤال (
 ) اجلواب ( هي ما احتاج البيت إىل وجوده.

 ؟) السؤال ( ما ضابط الفضل والكمال
 ) اجلواب ( ما ال حيتاج البيت إىل وجوده.

 ؟) السؤال ( ما احلوائج األصلية
صلية، شرٌط ) اجلواب ( املقصود به هو إعفاء احلاجات األساسية للمزكي من الزكاة، واشرتاط الزايدة عن احلاجة األ

 صحيٌح لوجوب الزكاة. 
 البيت كقدر العشاء، وصحن التمر، واإلبريق، وكتب العلم. وهي ما تدعو احلاجة إىل وجوده يف

وليس يف دور السكىن وثياب البدن وأاثث املنازل ودواب الركوب وعبيد  :قال املرغيناين احلنفي يف اهلداية شرح البداية.
 ٌة، ألهنا مشغولٌة ابحلاجة األصلية، وليست بنامية  أيضا . اخلدمة وسالح االستعمال، زكا

 ؟) السؤال ( إذا كان عنده كتاب ال حيتاج إليه إال يف العام مرة  واحدة فهل جتب زكاة الفطر
) اجلواب ( ليس من احلوائج األصلية، ألن هناك مكتبات عامة، وكذا إذا كان هلذا الكتاب نسخ أخرى فليس من 

ية؛ ألن ما يف البيت إما أن يكون ضرورة أو حاجة أو فضال  وكماال ، فالضرورة: ما ال يستغىن عنه. احلوائج األصل
 ]الشرح املمتع[

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
ا الديُن إال ِبطرلرِبهِ  قرالر امل ْنـرُعهر  _ (  ) _ ورالر مير

 ؟) السؤال ( هل الدين مينع وجوب زكاة الفطر
 لم يف هذه املسألة على ثالثة أقوال.) اجلواب ( اختلف أهل الع

 ال مينعها مطلقا  سواء طولب به أم مل يطالب به.القول األول: 
 أنه مينعها مطلقا  سواء طولب به أم مل يطالب به. القول الثاين:

 التفصيل الذي ذهب إليه املؤلف، وهو قريب. القول الثالث: 
ْيُن مطلقا  سواء طولب به أو مل يطالب به، كما األقرب منه هو القول األ :قال اإلمام ابن عثيمني ول أنه ال مينعها الدَّ

 قلنا يف وجوب زكاة
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 األموال، وأن الدين ال مينعها إال أن يكون حاال  قبل وجوهبا فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.
 ؟) السؤال ( ملاذا ال مينع الدين وجوب زكاة الفطر

ملال وزكاة الفطر تتعلق ابلذمة، وإمنا منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين للمطالب به ) اجلواب ( ألن الدين تعلق اب
 لقول النيب صّلى هللا عليه وسّلم: مطل الغين ظلم. 

عنده إال صاع، فإنه يعطيه هذا الصاع، وتسقط  فلهذا نقول: إذا كان مطالبا  به وقال له صاحبه: أعطين ديين، وليس
 ملمتع[عنه زكاة الفطر. ]لشرح ا

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 ) _ فـرُيْخرُِج عرْن نـرْفِسِه _ (  قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك 
  :) اجلواب ( مـــــا يلـــــي 

قرةر فـرررضر ررُسوُل اللَِّ صلى هللا عليه وسلم صر  :عرْن عرْبِد اللَِّ ْبِن ُعمررر رضي هللا عنهما قرالر  :ما ثبت يف الصحيحن -1 در
ِر وراألُنـْثر  ْمُلوكِ  ،ىاْلِفْطِر أرْو قرالر ررمرضرانر عرلرى الذَّكر ْر  صراع:وراحْلُرِّ وراْلمر فـرعردرلر النَّاُس بِِه  :. قرالر أرْو صراعا  ِمْن شرِعري  ،ا  ِمْن متر

ِبرِي. ،ِنْصفر صراع  ِمْن بـُرّ     عرلرى الصَِّغرِي وراْلكر
  ْبلر ُخُروِج النَّاِس إىلر الصَّالِة.أرْن تـُؤردَّى قـر  :وريف لرْفظ  

حلديث ابن عمر رضي هللا عنهما فرض رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم زكاة وألن الواجب منصب عليه أوال   -2 
 الفطر صاعا  من متر أو صاعا  من شعري على الذكر واألنثى واحلر والعبد والكبري والصغري من املسلمني.

ُؤرلُِّف رر ق
ُونُُه _ (  مِحرُه اللُّ الر امل  ) _ ورعرْن ُمْسِلم  مير

 ؟) السؤال ( من املسلم الذي ميونه
  ) اجلواب ( اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف ذلك.

 قيل الزوجة واألم واألب واالبن والبنت، وما أشبههم ممن ينفق عليهم. :القول األول
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

 .بعدة أدلة فمنها ) اجلواب ( استدلوا 
 .قوله عليه الصالة والسالم أدوا الزكاة عمن متونون -1

 ؟) السؤال ( ما صـحــــة احلديث
ورواه  ،إسناده غري قوي :وقال البيهقي ،"إسناده ضعيف :قال النووي ،) اجلواب ( ضعفه كثري من أهل العلم  

   لى هللا عليه وسلم وهو مرسل أيضا .البيهقي أيضا  من رواية جعفر بن حممد عن أبيه عن النيب ص
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ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر عن انفع ولفظه: فكان ابن عمر يعطي عن الصغري والكبري حىت إن   -2  
 كان يعطي عن بينَّ. 

  وأخرجه البيهقي، ولفظه: كان خيرج زكاة الفطر عن كل مملوك له يف أرضه وعن كل إنسان يعوله من صغري أو كبري.
على الزوجة بنفسها، وعلى األب بنفسه، وعلى االبنة فتجب  أن زكاة الفطر واجبة على اإلنسان بنفسه :لقول الثاينا

 بنفسها، وهكذا، وال جتب على الشخص عمن ميونه من زوجة وأقارب.
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

  :) اجلواب ( مـــــا يلــــي
رض رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم زكاة الفطر صاعا  من متر أو صاعا  من ف :حلديث ابن عمر رضي هللا عنهما -1

   .شعري على الذكر واألنثى، واحلر والعبد، والكبري والصغري من املسلمني
  }َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى{ولقول هللا تعاىل:  -2

 ؟) السؤال ( ما وجـــه الداللة
زكاة الفطر على الشخص نفسه وعمن ميونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو ) اجلواب ( قالوا لو وجبت 

أخرجها عمن ميوهنم وبرضاهم فال أبس بذلك وال حرج، كما أنه لو قضى إنسان دينا  عن غريه وهو راض بذلك فال 
 حرج، وألنه جيوز دفع الزكاة عن الغري.

 غريه.واألصل يف الفرض أنه جيب على كل واحد بعينه دون 
لكن األوالد الصغار الذين ال مال هلم قد نقول بوجوهبا على آابئهم؛ ألن هذا هو املعروف عن الصحابة رضي هللا 

 عنهم.]الشرح املمتع[ 
 ؟) السؤال ( ماذا مثرة هذا اخلالف 

  :) اجلواب ( مــــا يلـــــي
 ه أمث. إذا كان هؤالء ال جيدون زكاة الفطر؛ فإذا قلنا: إهنا واجبة علي -1
 وإذا قلنا ابلقول الثاين مل أيمث وهم ال أيمثون؛ لعدم وجود مال عندهم. -2

لكن األوالد الصغار الذين ال مال هلم قد نقول بوجوهبا على آابئهم؛ ألن هذا هو املعروف عن الصحابة رضي هللا 
 عنهم. ]الشرح املمتع[ 

 ) السؤال ( ما حكم زكاة الفطر عن الكفار؟
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لكن له  ،ولو أعطاهم شيئا  منها مل جيزئه ، خيرج عنهم زكاة الفطر وال جيوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئا  ) اجلواب ( ال
ألن الرسول صلى  ؛مع العلم أبن الواجب االستغناء عنهم ابلعمال املسلمني ،أن حيسن إليهم من غري الزكاة املفروضة

    ال جيتمع فيها دينان. :وقالهللا عليه وسلم أوصى إبخراج الكفار من جزيرة العرب 
 .من املسلمني، وهو إمجاع:لقوله صلى هللا عليه وسلم؛يوال فطرة على كافر أصل :جاء يف مغين احملتاج

والكافر ال يطهره من ذنوبه إال اإلسالم  ،أهنا تطهري من الذنوب :وليس من أهلها أي ،ألهنا طهرةقاله املاوردي ; 
   انتهى.

 ؟م صاحب العمل إعطاء زكاة الفطر للعمال) السؤال ( هل يلز 
) اجلواب ( العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل يف املصنع واملزرعة هم الذين خيرجون زكاة الفطر 

   ) فال يلزمه إخراجها عنهم( .ألن األصل وجوهبا عليهم ؛عن أنفسهم
 ؟) السؤال ( هل خيرج زكاة الفطر عن يتيم ينفق عليه

 ...، فزكاة الفطر واجبة يف ماله.) اجلواب ( إذا كان هذا اليتيم له مال كإرث أو صدقة تصدق هبا عليه
 فال يلزمكم إخراج الزكاة عنه. ،بل أنتم الذين تنفقون عليه كفايته ،وأما إذا مل يكن له مال 

 ؟) السؤال ( ما تعليلهم على ذلك
وإمنا تبع ابلنفقة عليه فال جيب عليه  ،أما من ال تلزمه نفقته ،مه نفقته) اجلواب ( ألن زكاة الفطر إمنا تلزم من تلز 

  إخراج زكاة الفطر عنه.
 ؟) السؤال ( ما حكم زكاة الفطر على العبد

 .اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك 
 زكاة الفطر عن العبد جتب على سيده. :القول األول

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
ا روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة أن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم قال: ليس يف العبد صدقة إال ) اجلواب ( م
 صدقة الفطر.

فيكون هذا احلديث خمصصا  حلديث ابن عمر فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد، وألن العبد مملوك للسيد ال ميلك 
 .فوجب عليه تطهريه؛ ألنه ال ميكن أن ميلك

 جتب على العبد نفسه، ويلزم السيد بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به صدقة الفطر. :ثاينالقول ال
 ؟) السؤال ( هل هذا القول صواب
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 ) اجلواب ( ضعيف ملا أييت:
 أنه صح احلديث يف استثناء الرقيق. أوال :

، فال يقال لإلنسان: اجتر لتجب عليك أن من القواعد املقررة أن ما ال يتم الوجوب إال به فهو غري واجباثنيا : 
 الزكاة.]الشرح املمتع [

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ورلرو شرْهرر ررمرضرانر _ ( ) _  الر امل

 ؟) السؤال ( من تكفل مبؤونة شخص يف شهر رمضان فهل تلزمه زكاة فطره
وجبت عليك له زكاة الفطر لو نزل بك ضيف من أول يوم من شهر رمضان حىت آخر يوم ) اجلواب ( نعم كما 

 فتخرجها عنه؛ ألنك متونه يف هذا الشهر.
وهذا القول مبين على ما سبق من أن زكاة الفطر جتب على الذي ميون شخصا  آخر، وتقدم أن الصحيح عدم 
  الوجوب، فيكون الضيف وحنوه من ابب أوىل أال جتب زكاة الفطر عليه عنهم. ]الشرح املمتع[

أر بِنـرْفِسِه _ ( فر قال املؤلف ) _   ِإْن عرِجزر عرن البـرْعِض بردر
رجل ليس عنده إال صاع فاضال  عن قوته وقوت عياله، وحوائجه األصلية فهل يقسم الصاع على نفسه ) السؤال (  

  ؟وزوجته وأوالده أم ال
 ) اجلواب ( الفطرة أقلها صاع، فيكون هذا الصاع عن الرجل.

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
  ) اجلواب ( حلديث جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " ابدأ بنفسك مث مبن تعول "

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 فراْمررأرتِِه _ (  ) _ الر امل

 ؟) السؤال ( ملاذا قدم املؤلف الزوجة على األبوين
 ال اليسار واإلعسار.) اجلواب ( ألن اإلنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع، مثن ومثمن، يف ح

أما اإلنفاق على الوالدين فإنفاق تبع، فكانت املرأة أوىل ابلفطرة من األم واألب، وعلى ما صححناه ال ترد هذه  
 املسألة.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 فـرررِقيِقِه _ () _  الر امل

 ؟) السؤال ( ملاذا قدم نفقة الرقيق على الوالدين 
ة الرقيق واجبة يف اإلعسار واإليسار، أما نفقة الوالدين فإهنا ال جتب إال يف اإليسار، فكان الرقيق ألن نفق) اجلواب ( 

 أوىل من الوالدين.
 الرقيق مقدما  على اجلميع؛ ألن دون رقيقه. أن :ورجح العالمة العثيمني رمحه هللا
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ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
ِه فرأربِيِه _ ( ) _  الر امل  فرأُمِّ

 ؟سؤال ( ملاذا قدم املؤلف األم على األب) ال
  ؟لقول النيب صّلى هللا عليه وسّلم حينما سئل من أحق الناس حبسن صحابيتاجلواب (  

  أمك، ويف الرابعة قال: أبوك. قال:
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

 فـرورلرِدِه _ ( ) _  الر امل
 ؟ستة آصع فكيف يتم التوزيع من كان عنده أربعة أوالد ومل يكن عنده إال) السؤال ( 
صاع لنفسه، والثاين لزوجته، والثالث لرقيقه، والرابع ألمه، واخلامس ألبيه، ويبقى صاع فعمن خيرجه من  ) اجلواب (

 أوالده؟
 يقرع بينهم، وخيرجه عمن تكون له القرعة منهم؛ ألهنم متساوون، حيث إنه ال مال هلم.   

يه إن أدى عنهم أثيب، وإن مل يؤد عنهم فال شيء عليه، سوى العبد فإن فطرته وأما على القول الراجح فال شيء عل
 واجبة على سيده. ]الشرح املمتع[

 ؟) السؤال ( ما احلكم ما لو تساوت احلقوق
قاعدة: إذ تساوت احلقوق نقرع، والقرعة طريق  شرعي للمتساوايت، وقد وردت يف القرآن يف ) اجلواب ( نلجئ لل

َلَدْيِهْم ِإْذ يُ ْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم أَي ُُّهْم  }َوَما ُكْنتَ وقوله تعاىل:  }َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضَْي {عاىل: موضعني، قوله ت
  َيْكُفُل َمْرََيَ َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ََيَْتِصُموَن{

لم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل وقد وردت يف السنة يف ستة مواضع؛ منها قوله صّلى هللا عليه وسّلم: لو يع
    جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا.]الشرح املمتع[

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 فرأرقْـرربر يف ِمريراث  _ (  ) _ الر امل

 ؟إذا أخرج زكاة الفطر عمن سبق ممن ميوهنم وكان عنده زايدة فمن يقدم) السؤال ( 
وظاهره اإلقراع  ،أو تساوى أخ ألب وأخ شقيق ،تساوى شقيقان ،ثنان فإنه يُقرع بينهماإن تساوى ا ) اجلواب (

  أم خمتلفني. ،سواء متفقني يف املرياث ،فلو اجتمع مع قريب فإنه يُقرع بينهما ،عموما
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

 رسول هللا عندي دينار؟ فقال: تصدق به ) اجلواب ( ما ثبت يف أيب داود والنسائي إبسناد صحيح أن رجال  قال: اي
على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على زوجك قال: 

  عندي آخر؟ قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر قال: أنت أبصر به.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

 اءر عرلرْيِهْم صراٌع _ ( ) _ وراْلعربُد برنْير ُشرركر  الر امل
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 ؟) السؤال ( ما صورة هذه املسألة 
) اجلواب ( إذا كان العبد مملوكا  ألكثر من شخص، فإن هذا الصاع جيب عليهم بقدر ملكيتهم فإن اشرتك يف العبد 

د اثنان لكل منهما النصف فإن على كل منهما نصف صاع، فإن اشرتك فيه ثالثة لكل منهم الثلث فعلى كل واح
  منهم ثلث الصاع وهكذا.

فإذن: جيمع الصاع من الشركاء يف العبد بقدر ملكيتهم فيه؛ ألن الصدقة تبع للنفقة والنفقة مشرتكة على هذا القدر 
  فكذلك صدقة الفطر.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ) _ ورُيْسترحربُّ عرِن اجلرِننِي _ ( الر امل

 ؟) السؤال ( ما تعريف اجلنني
 احلمل يف بطن األم. ()اجلواب 

 ؟) السؤال ( ملاذا مسي جنني
) اجلواب ( مسي بذلك الجتنانه أي: استتاره، وأصل مادة اجليم والنون من اخلفاء فاجلنني مشتق منه، وكذلك اجلن؛ 

 د القتال.ألهنم مسترتون، وأيضا  اجلنَّة للبستان الكثري األشجار؛ ألنه يسرت من فيه، ومنه اجلُنَّة ألنه يسترت هبا عن
 ؟) السؤال ( ما حكم الزكاة عن اجلنني

) اجلواب ( إذا ولد الطفل قبل غروب مشس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت مشس آخر 
يوم من رمضان وهو يف بطن أمه فال جيب إخراجها عنه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب احلنابلة، 

 د الشافعية وأحد قوِل املالكية، واألظهر عن
 ؟) السؤال ( ما دليل ذلك

  :) اجلواب ( مــــا يلـــــي
ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من أن ابن عباس رضِى هللا عنهما قال فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -1

ة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكني، من أداها قبل الصال
 الصالة فهي صدقة من الصدقات. 

 ألنه كان يف بطن أمه وقت وجوب الزكاة فال جيب إخراجها عنه. -2
 ؟) السؤال ( ما الدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن اجلنني  
قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر ألن عثمان رضي هللا عنه كان خيرجها عن اجلنني، وعن أيب قالبة ) اجلواب (  

  عن الصغري والكبري حىت عن احلمل يف بطن أمه. رواه أبو بكر عن الشايف.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

ُب لِنراِشز  _ (  الر امل  ) _ ورالر جتِر
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 ؟) السؤال ( ما املراد ابملرأة الناشز
ب عليها طاعته فيه، أو تطيعه ولكن متكرهة متبمة، فإذا ) اجلواب ( هي اليت ترتفع على زوجها، وتعصيه فيما جي

أمرها أبمر فإهنا تتمنع وتتأخر عن تنفيذه وما أشبه ذلك؛ ألنه جيب عليها أن تبذل له ما جيب له ابنشراح ورضا، كما 
 أنه أيضا  جيب عليه أن يبذل هلا ما جيب عليه هلا مبثل ذلك.

 ؟زوجة الناشز) السؤال ( حكم إخراج زكاة الفطر عن ال 
 ال جتب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز.) اجلواب (  

 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا ال جتب عليه
) اجلواب ( ألنه ال جتب عليه هلا النفقة، وهذا بناء  على أنه جيب على اإلنسان أن خيرج زكاة الفطر عمن ميونه ومن 

  تلزمه نفقته
 ؟زكاة الفطر بدون اذن زوجها ) السؤال ( هل جيوز للزوجة اخراج

) اجلواب ( الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغري إذن زوجها أجزأهتا، ومعلوم أن فطرة الزوجة واجبة على زوجها 
نفسها، ـ وذلك على رأي املؤلف ـ؛ ألن الواجب أصال  عليها هي، والزوج وجبت عليه فطرهتا حتمال ،  وليست على

 األصل عن الفرع، سواء أذن الزوج أو مل أيذن.فإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج 
وهذا تسليم من الفقهاء ـ رمحهم هللا ـ أن اإلنسان خماطب إبخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو 

 الرأي الراجح الصحيح.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

 بغرِي ِإْذنِِه أرْجزرأرْت _ ( ) _ ورمرْن لرزِمرْت غريرُه ِفْطررتُُه فأخرجر عن نفِسِه  الر امل
 ؟) السؤال ( ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الغري بدون إذنه 

 ) اجلواب ( إذا تبع أحد إبخراج الزكاة عن غريه فإنه جيزئه إخراج الزكاة عن الغري، ولكن البد فيه من توكيل.
 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا بذلك

إمنا األعمال ابلنيات، فإذا أخرج أحد عن غريه من غري أن يوكِّله، ففي من نية،  ) اجلواب ( ألن إخراج الزكاة البد فيه
  هذه احلال هنا إشكال من حيث أنه أخرجه بال نية عمن هي له، فالبد من نية.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
هُ  الر امل لرةر الِفْطِر، فرمرْن أرْسلرمر بـرْعدر ُب ِبُغُروِب الشَّْمِس لريـْ ، أرْو مرلركر عرْبدا ، أو تـرزروَّجر، أرْو ُوِلدر لرُه ملرْ ) _ ورجتِر

 تـرْلزرْمُه ِفطررتُُه _ ( 
 ؟مىت جتب زكاة الفطر) السؤال ( 

) اجلواب ( إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد لإلنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد مل تلزمه 
غروب الشمس ليلة العيد مل جتب فطرته أيضا ؛ ألنه مات قبل وجود  فطرته وإمنا تستحب، وإذا مات اإلنسان قبل

  سبب الوجوب.
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 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
 :) اجلواب ( مــــا يلــــي

 حديث ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ: فرض رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم صدقة الفطر من رمضان. -1
 يه، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر.ألهنا تسمى صدقة الفطر فتضاف إل -2

 ) السؤال ( هل جتزئ إذا أخرجها الشخص بعد غروب اليوم السابع والعشرين وكان الشهر ثالثني؟
 ) اجلواب ( نعم 

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
اِة اْلِفْطِر  ) اجلواب ( ملا روى اإلمام مالك يف موطئه واإلمام الشافعي يف مسنده: أرنَّ  عرْبدر اللَِّ ْبنر ُعمررر كرانر يـربـْعرُث ِبزركر

ثرة . ُه قـرْبلر اْلِفْطِر، بِيـرْومرنْيِ أرْو ثرالر  ِإىلر الَِّذي جُتْمرُع ِعْندر
 كيف يعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟  ) السؤال (

 ة عيد الفطر أبمرين:نعرف أن الليلة ليل :قال العالمة حممد بن عثيمني رمحه هللا) اجلواب ( 
 إن كنا أمتمنا ثالثني يوما  من رمضان، فغروب الشمس يوم الثالثني هذا وقت ليلة عيد الفطر قطعا . األول:
صّلى هللا عليه  أن نرى اهلالل ليلة الثالثني فتكون تلك ليلة، عيد الفطر، وإن مل نره فإن الليلة من رمضان لقوله الثاين:
 .فطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثنيصوموا لرؤيته وأ :وسّلم

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
ُه، أرْو مرلركر عرْبدا ، أو تـرزروَّجر، أرْو ُوِلدر لر  الر امل لر ــــُه ملْر تـرْلزرمْ ــــ) _ فرمرْن أرْسلرمر بـرْعدر  زرُم _ ( ْــــ ُه ترلـــُه ِفطررتُُه ورقـربـْ

  ؟أهنا جتب بغروب الشمسعلى ) السؤال ( ماذا يرتتب 
 :مـــــا يلـــــي) اجلواب ( 

 أن من أسلم بعده فال فطرة عليه؛ ألنه وقت الوجوب مل يكن من أهل الوجوب.ـ  1
لو أن رجال  ملك عبدا  فإنه ال فطرة للعبد عليه إذا ملكه بعد غروب الشمس، وتكون فطرته على املالك األول؛  ـ 2

 له.ألنه وقت الوجوب كان ملكا  
لو أن رجال  تزوج أي: عقد ليلة الفطر بعد الغروب، ودخل عليها بعد ذلك؛ فال جتب عليه فطرهتا؛ ألهنا حني ـ  3

 الغروب مل تكن زوجة  له.
 ؟) السؤال ( لو عقد عليها قبل الغروب ودخل عليها بعد الغروب على من تكون الفطرة

  .لف؛ ألن قوله: زوج يعين به عرقردر الزَّواج) اجلواب ( فطرهتا على الزوج، وهذا ظاهر كالم املؤ 
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 أما املذهب فال فطرة عليه هلا؛ ألنه ال جتب عليه نفقتها
 حىت يتسلمها، فما دامت عند أهلها فال نفقة هلا عليه؛ ألن الفطرة اتبعة للنفقة.

د فليس عليه فطرهتا؛ ألنه وعلى هذا لو عقد رجل على امرأة يف رمضان، ومل يدخل هبا إال بعد صالة العشاء ليلة العي
 ال يلزمه نفقتها إال بتسلمها.

 وعلى القول الراجح ال شيء عليها مطلقا  حىت لو دخل هبا يف رمضان.
لو ولد للرجل ولد، بعد غروب الشمس ليلة العيد، فإن الفطرة ال جتب عليه، ولكن تسن؛ ألنه جنني، ويستحب ـ  4

 اإلخراج عنه.
  ؟لو أُْعِطير صباح العيد عدة فطر، فصار عنده ما يزيد على قوت يومه ) السؤال ( ما احلكم ما لو

 ) اجلواب ( مل تلزمه زكاة الفطر.
 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا ال يلزمه

) اجلواب ( ألن وقت الوجوب غروب الشمس ليلة العيد، وهلذا لو أعطي ذلك يف آخر رمضان للزمته. ]الشرح 
 املمتع[

ُؤرلُِّف ررمِحر ق
 وجيوز إخراجها قبل العيد بيومني فقط _ ( ) _  ُه اللُّ الر امل

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
انُوا يُعطُونر قربلر الِفطِر بِيروم  أرو يرومرنِي ( :من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما وفيه :) اجلواب ( ما رواه البخاري    ) وركر

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 يِد قـرْبلر الصَّالرِة أْفضرُل _ ( ) _وريومر العِ  الر امل

 ؟) السؤال ( ما الدليل على أن اخراج زكاة الفطر قبل الصالة أفضل
 ) اجلواب ( مـــا يلــــي: 

 .حديث ابن عمر ـ رضي هللا عنه ـ أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة -1
من  فقراء يف هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشاركوا املوسرين يف الفرح والسرور، هذاألن املقصود منها إغناء ال -2

مقاصدها؛ وإال فإن األصل فيها أهنا طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن مث قال أهل العلم: ينبغي أن يؤخر اإلمام 
 أ من طلوع الفجر.صالة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت إلخراج زكاة الفطر، واليوم الشرعي يبد

 ؟) السؤال ( هل جيب ايصال زكاة الفطر قبل الصالة
) اجلواب ( نعم جيب أن تصل إىل صاحبها قبل الصالة أو إىل وكيله أي: وكيل الفقري، وجيوز للفقري أن يوكل من 

 تلزمه الفطرة يف قبضها.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

ِقيِه _ (  الر امل  ) _ ورُتْكررُه يف ابر
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 ؟السؤال ( ملاذا قالوا ابلكراهة )
ألن إخراجها بعد الصالة يفوت بعض املقصود من إغناء الفقراء يف هذا اليوم، فال حيصل هلم الغناء إال ) اجلواب ( 

بعد الصالة، والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم فإنه جيب عليه أن يعطيهم إايها قبل الصالة؛ ألجل أن يشملهم الفرح 
 مجيع اليوم.

 ؟السؤال ( ما الدليل على اجزاء زكاة الفطر يف سائر اليوم) 
 السؤال يف هذا اليوم.  أغنوهم عن :) اجلوب ( قوله صّلى هللا عليه وسّلم

 ؟) السؤال ( هل اختيارهم صواب يف هذه املسألة 
 ) اجلواب ( هذا ضعيف.والصحيح: أن إخراجها يف هذا الوقت حمرم، وأهنا ال جتزئ، 

 ؟ا الدليل على عدم اإلجزاء) السؤال ( م
  :) اجلواب ( مــــا يلــــــي

  أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصالة. :حديث ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم -1
 عليه فإذا أخرها حىت خيرج الناس من الصالة فقد عمل عمال  ليس عليه أمر هللا ورسوله فهو مردود، لقوله صّلى هللا

 وسّلم: من عمل عمال  ليس عليه أمران فهو رد.
من أّداها قبل  :حديث ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ صريح يف هذا حيث قال فيه النيب صّلى هللا عليه وسّلم -2 

 الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات.
 ؟ا بعد الصالة متعمدا ، فهل جتزئ على أهنا صدقة) السؤال ( فإذا قال قائل: إذا أخرجه

 نعم جتزئ.) اجلواب (  
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

 .ومرْن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات :) اجلواب ( قوله صّلى هللا عليه وسّلم
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

ا بـرْعدر يوِمِه آمثا _ (  الر امل  ) _ وريـرْقِضيهر
 ؟) السؤال ( هل جيوز قضاء زكاة الفطر ملن تركها عامدا  

 نعـــــــم. :) اجلواب ( قال اإلمام العثيميـــــن
 ؟) السؤال ( ما أقسام وقت اخراج الزكاة 

 ) اجلواب ( أربعة أقسام:
 جائز: وهو قبل العيد بيوم أو يومني.ـ  1
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 مندوب: وهو صباح يوم العيد قبل صالة العيد. ـ 2
 روه: وهو بعد صالة العيد إىل غروب مشس يوم العيد.مك ـ 3
 ـ حمرم: بعد غروب مشس يوم العيد وتكون قضاء. 4

 ؟) السؤال ( هل يقضي من أخر زكاة الفطر عن وقتها لعذر
 ) اجلواب ( نعم يقضيها وال يكون آمثا ، ولو بعد فوات أايم العيد، وذلك قياسا  على الصالة لقول النيب صّلى هللا عليه

 وسنّلم: من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
وكذلك أيضا  لو جاء خب العيد بغتة ومل يتمكن من إيصاهلا إىل الفقري إال بعد صالة العيد فإنه معذور ويقضيها، وال 

 يكون آمثا . ]الشرح املمتع[ 
 ؟) السؤال ( ما حكم اخراج زكاة الفطر يف بلد أخر 

الزكاة ومنها زكاة الفطر إىل غري البلد الذي وجبت فيه ما دام أنه يوجد مستحق هلا يف ذلك  جيوز نقل ) اجلواب (
البلد املنقول إليه، خاصة إذا ظهرت حاجة لذلك، كأن تدفع لقريب، أو لشخص أشد حاجة، أو وقعت كارثة 

 تقتضي تعجيل املساعدة، وحنو ذلك من األسباب.
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

يص  أرْو لر ) اجل ِن: )ائْـُتوين ِبعرْرض  ثِيراب  مخِر ِبيس  أي واب ( األثر الوارد عن طاووس، قرالر ُمعراٌذ ررِضير اللَُّ عرْنُه ألْهِل اليرمر
قرِة مركرانر الشَِّعرِي ورالذُّررِة أرْهورُن عرلرْيُكْم ورخررْيٌ أِلرْصحراِب النَّيبِّ صرلَّى هللاُ عرلرْيِه ورسر  ِدينرِة. رواه البخاري معلَّقا . الصَّدر  لَّمر اِبْلمر

 ؟) السؤال ( ما وجه الشاهد
 ) اجلواب ( أن فيه نقل الزكاة من اليمن إىل املدينة املنورة. 

 ؟وأنواع الصدقات ،) السؤال ( ما حكم إعطاء الزكاة للمؤسسات اخلريية
إذا كانت ستقوم بصرف أموال الزكاة إىل  ،ابلثقة واألمانة) اجلواب ( جيوز دفع أموال الزكاة للجمعيات اخلريية املعروفة 

 ]موقع إسالم ويب[ .مستحقيها على الوجه املشروع
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 فرْصلٌ 
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

، أو أقِ  الر امل ْر ، أرْو زربِيب  ا، أرْو متر ِوْيِقِهمر ا، أْو سر ُب صراٌع ِمْن بـُرّ ، أرْو شرِعري ، أو درِقيِقِهمر  ط  _ ( ) _ ورجيِر
 ؟) السؤال ( ما أنواع األطعمة اليت خترج يف زكاة الفطر

كالقمح والذرة واألرز واللوبيا والعدس واحلمص والفول   ،خترج من أي طعام يقتاته الناس ،) اجلواب ( زكاة الفطر
رضي هللا عنهم وكان الصحابة  ،وقد فرضها الرسول صلى هللا عليه وسلم صاعا  من طعام ،واملكرونة واللحم وحنو ذلك

  خيرجوهنا من الطعام الذي يقتاتونه.
 ؟) السؤال ( ما الدليل على الوجوب 

ُ عرْنُه قرالر    :) اجلواب ( ما روى البخاري ومسلم عرْن أريب سرِعيد  اخْلُْدرِيِّ ررِضير اللَّ
وركرانر طرعرامرنرا الشَِّعرُي  :ورقرالر أربُو سرِعيد   .ْومر اْلِفْطِر صراع ا ِمْن طرعرام  ُكنَّا خُنْرُِج يف عرْهِد ررُسوِل اللَِّ صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه ورسرلَّمر يـر  

 ورالزَّبِيُب وراأْلرِقُط ورالتَّْمُر.
اةر اْلِفْطِر عرْن ُكلِّ  :ويف رواية قال ُْلوك   )ُكنَّا خُنْرُِج ِإْذ كرانر ِفينرا ررُسوُل اللَِّ صرلَّى اللَُّ عرلرْيِه ورسرلَّمر زركر صرِغري  وركرِبري  ُحرّ  أرْو ممر

ْر   ،أرْو صراع ا ِمْن شرِعري   ،أرْو صراع ا ِمْن أرِقط   ،صراع ا ِمْن طرعرام   . ،أرْو صراع ا ِمْن متر  أرْو صراع ا ِمْن زربِيب 
 ؟) السؤال ( ما القدر الواجب يف صدقة الفطر   

وهو أربع حفنات ابليدين املعتدلتني  ،صلى هللا عليه وسلم ) اجلواب ( الواجب صاع من مجيع األجناس بصاع النيب
فإذا أخرج املسلم صاعا من األرز أو غريه من  .وهو ابلوزن يقارب ثالثة كيلو غرام ،كما يف القاموس وغريه  ،املمتلئتني

أبس أن خيرج وال  .وإن كان من غري األصناف املذكورة يف هذا احلديث يف أصح قوِل العلماء ،قوت بلده أجزأه ذلك
  مقداره ابلوزن وهو ثالثة كيلو تقريبا

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 
ٌز _ ( ) _  الر امل  فرِإْن عرِدمر اخلْمسرةر أْجزرأ ُكلُّ حب ورمثررر  يـُْقتراُت الر مرعيٌب، ورالر ُخبـْ

 ؟) السؤال ( ما احلكم ما لو عدم اخلمسة املذكورة يف احلديث
 .جيزئه كل حب كالذرة مثال  أو مثر يشبه أن يكون هذا التني وحنوه إن يبس يقتات أي يطعم إذا عدم فإنه) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( هل جيزئ غري اخلمسة املذكورة
) اجلواب ( ظاهر كالم املؤلف أهنا إذا مل تعدم فال جيزئه ذلك وأن احلكم خمصوص هبذه األصناف اخلمسة وهذا هو 

  .فإنه ال جيزئه،ة أو غريها من األطعمة اليت تقتاتاملشهور يف املذهب فلو أخرج ذر 
وأنه إذا أخرج شيئا  من األصناف اخلمسة وإن كان ال يقتات كالشعري يف وقتنا أو األقط فإنه جيزئه هذا هو املشهور 

 .عند احلنابلة
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 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
 .و حديث أيب سعيد) اجلواب ( احلديث املتقدم الذي فيه ذكر األصناف اخلمسة وه

 ؟) السؤال ( هل جيوز اخراج زكاة صدقة الفطر من املعيب
ال جيزئ كأن يكون مبلوال  ابملاء أو مسوسا  أو أن يكون متغريا  طعمه لقدمه كما يقع هذا يف التمر وبعض ) اجلواب ( 

 األطعمة فيتغري طعمها لقدمها فإهنا ال جتزئ
 ؟) السؤال ( ما الدليل على عدم اإلجزاء

َواْعَلُموا َأنه اَّللهَ َغِِنٌّ  }َواَل تَ َيمهُموا اْْلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن َوَلْسُتم ِِبِخِذيِه ِإاله َأن تُ ْغِمُضوا ِفيِهۚ  :) اجلواب ( قوله تعاىل
يٌد {  .فال جيزئ أن خيرج من خبيث طعامه وما كان معيبا  فهو من خبيث الطعام فال جيوز إخراجه َحَِ

كان قدميا  لكن طعمه مل يتغري وكان الطعام اجلديد أحب إىل الناس وهذا خيتلف ابختالف األطعمة فالتمر مثال    أما إن
خبالف بعض األطعمة كاألرز فإن منها ما إذا طالت مدته كان أفضل فاملقصود من ذلك  ،اجلديد أفضل من القدمي

 .مع أنه جيزئه أن خيرج القدمي الطيب ،دقةأن اجلديد إذا كان أحب إىل الفقري فهو أوىل وأفضل يف الص
 ؟) السؤال ( ما حكم اخراج زكاة الفطر من اخلبز 

 .ال جيزئ ألنه ال يُّدخر وما ذكر من األطعمة مما يدخر) اجلواب ( 
 .ووجه هذا القول الزركشي من احلنابلة فاختار أنه جيزئ إخراج اخلبز ،واختار ابن عقيل من احلنابلة إجزاءه

وهذا إذا كان الطحني أو األرز الذي صنع منه الطعام إذا كان يعدل القدر الواجب  ،ك األرز املطبوخ جيزئهوعلى ذل
فالبد أن يكون  ،إخراجه وهذه املسألة وهي مسألة اثبتة أيضا  يف الطحني ويف الدقيق والسويق الذي تقدم ذكره

من الب وهنا كذلك فإن الطحني الذي يصنع منه  الطحني أو السويق البد أن يكون بوزن الصاع من الشعري والصاع
على القول  ،اخلبز أو األرز املطبوخ على القول إبجزائه البد أن يكون قبل الطبخ أو قبل اخلبز البد وأن يكون صاعا  

  .أو نصف صاع على القول اآلخر ،أبنه ال جيزئه إال صاع
  ) السؤال ( هل جتزئ املكرونة يف زكاة الفطر؟

( من قال: إن اخلبز جيزئ فاملكرونة عند صاحب هذا الرأي جتزئ أيضا ، ومن قال: ال جيزئ اخلبز؛ ألن  ) اجلواب
اخلبز أثرت عليه النار، فإن املكرونة إذا أثرت عليها النار يف تصنيعها فإهنا ال جتزئ كذلك، ولو أن إحلاق املكرونة 

ة جيزئ ما دامت قوات  للناس ليست كاخلبز من كل وجه، ابخلبز من كل وجه فيه نظر، وهلذا نرى أن إخراج املكرون
وتعتب ابلكيل إذا كانت صغرية مثل األرز، أما إذا كانت كبرية فتعتب ابلوزن، والصحيح أن كل ما كان قوات  من حب 

التمر ومثر وحلم وحنوها فهو جمزئ سواء عدم اخلمسة، أو مل يعدمها حلديث أيب سعيد: وكان طعامنا يومئذ  الشعري و 
   ]ابن عثيمني[ والزبيب واألقط. اهـ
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ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ورجيرُوُز أرْن يـُْعطرى اجلرمراعرُة مرا يـرْلزرُم الوراِحدر، ورعرْكُسُه _ ( ) _  الر امل

  ؟) السؤال ( هل جيوز إعطاء زكاة الفطر ألكثر من مسكني
ألنه فعل الواجب   أن يقسم الصاع على أكثر من مسكنيجيوز أن يدفعه إىل مجاعة من الناس مبعىن ) اجلواب ( 

 .فقد أخرج صاعا  من طعام ففعل الواجب عليه ،عليه
  .ال جيزئه :وقال بعض احلنابلة

وهو ظاهر اختيار شيخ اإلسالم وأن الصاع هو القدر الذي حيتاج إليه الفقري الواحد وقد قال صلى هللا عليه وسلم 
 .فإن هذا ال يكون هلم طعاما   ،إذا قسم بينهم هذا حفنة وهذا حفنةوال شك أنه  ،طعمة للمساكني

 هل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات أو أن مصرفها لذوي احلاجة من الفقراء؟) السؤال ( 
 قوالن ألهل العلم، ومها: ) اجلواب (

 ما ذهب إليه املؤلف.أهنا تصرف مصرف بقية الزكوات حىت للمؤلفة قلوهبم والغارمني، وهو  األول:
 أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح.الثاين: 

 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ 
انِِه ِإالَّ ِلضرررر  _ ( قرالر امل ُب عرلرى الفرْوِر مرعر ِإْمكر  ) _ ورجيِر

 ؟) السؤال ( ما حكم أتخري الزكاة عن وقتها
ل ابن قدامة يف املغين: جتب الزكاة على الفور، فال جيوز أتخري إخراجها مع القدرة عليه، والتمكن منه، ) اجلواب ( قا

 إذا مل خيش ضررا . 
 ؟) السؤال ( هل جيب إخراج الزكاة على الفور أم على الرتاخي

 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.
ب إخراج الزَّكاة  :القول األول  إذا جاء وقُتها على الفور.املذهب: أنَّه جيِر

 ؟) السؤال ( ما الدليل على وجوهبا على الفور
  أن األصل يف األوامر الفورية) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ما الدليل على أن األصل يف األمر الفورية
  :) اجلواب ( مــــا يلـــــي

 .}فَاْسَتِبُقوا اْْلََْيَاِت{وقوله تعاىل:  }َوَسارُِعوا ِإََل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِ ُكْم{قول هللا تعاىل:  ـ 1
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من حديث عائشة أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم ملا أمر الصحابة يف حجة الوداع أن حيل من  :ما أخرجه مسلم ـ 2
إحرامه من مل يسق اهلدي منهم، وأتخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ األمر غضب النيب صّلى هللا عليه وسّلم غضبا  

 شديدا .
أن الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ ملا أتخروا يف حلق  ما أخرجه البخاري عن املسور بن خمرمة ومروان رضي هللا عنهما ـ 3

 رؤوسهم يف غزوة احلديبية؛ ليتحللوا بذلك، غضب لتأخرهم النيب صّلى هللا عليه وسّلم. 
  وسّلم.ولو مل يكن األصل يف األوامر الفورية مل يغضب النيب صّلى هللا عليه 

أن اإلنسان ال يدري ما يعرض له، فهو إذا أخر الواجب يكون خماطرا ، فقد ميوت ويبقى الواجب يف ذمته، وإبراء ـ  4
 الذمة واجب، فهذا دليل نظري أيضا  على أن الواجب يفعل على الفور.

ناس يف إخراجها بقي الفقراء أن النظر يوجب إخراجرها على الفور؛ ألن حاجة الفقراء متعلقة هبا، وإذا أمهل الـ  5
 حباجة.

أن أتخري الواجبات يلزم منه تراكمها، وحينئذ يغريه الشيطان ابلبخل إذا كان الواجب من املال، أو ابلتكاسل إذا  ـ  6
 كان الواجب من األعمال البدنية.

  أنَّه ميوت قبل أدائها. مذهب مجهور العلماء الَّذين قالوا على الرتاخي إالَّ أن يغلب على ظنِّه :القول الثاين
 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك

 ) اجلواب ( ألن هللا مل يوقت هلا وقتا .
  }َوآُتوا َحقهُه يَ ْوَم َحَصاِدِه{وهذا ضعيف، بل وقت هللا هلا وقتا  يف قوله تعاىل،  :قال األمام العثيمني

 إذا قلنا: إن هذا احلق هو الزكاة.
 ؟تبيح أتخري الزكاة عن وقتها ) السؤال ( ما الصور اليت

  :) اجلواب ( مــــا يلــــي
أن حيول حوله قبل جميء الساعي، وخيشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى، فله أتخريها نص  -1

 عليه أمحد.
سلم: ال ضرر إن خشي يف إخراجها ضررا  يف نفسه أو مال له سواها، فله أتخريها، لقول النيب صلى هللا عليه و  -2

  وال ضرار. وألنه إذا جاز أتخري قضاء دين اآلدمي لذلك، فتأخري الزكاة أوىل. انتهى.
لو كان له دين يف ذمة موسر أو يف ذمة معسر، وقلنا بوجوب زكاة الدين يف ذمة املوسر أو املعسر، وهو اآلن  -3

  ليس بيده فال يلزمه اإلخراج لعدم إمكانه.
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و ماله إذا أخرج الزكاة، وذلك أبن يكون بني قوم من الفقراء لصوص، ولو أخرج الزكاة أن خيشى على نفسه أ -4
 لقالوا: إنه ذو مال، فيسطون على بيته، ويسرقونه أو يقتلونه، وهذا ضرر حيل له أن يؤخر الزكاة حىت ييسر هللا له.

 إذا كان ماله غائبا ، فال جيب عليه اإلخراج عنه، ولو كان عنده مال. -5
جيوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها؛ ألن األمانة ضاعت يف وقتنا احلاضر، وحب املال  -6

ازداد فتأخري الزكاة حىت يتحرى من يستحقها جائز؛ ألن يف ذلك مصلحة املستحق، وهللا أعلم ابلنيات، فقد يتعلل 
لكن إذا كان يف نيته أن يؤخرها؛ من أجل حتري من بعض الناس هبذا، وهو يريد أن ينتفع مباله قبل إخراج زكاته، 

 يستحق فإن هذا ال أبس به.
 ؟) السؤال ( مىت جيوز أتخري الزكاة عن وقتها

 ) اجلواب ( جيوز يف احلاالت اآلتية:
 عند تعذر اإلخراج. ـ 1
 عند حصول الضرر عليه ابإلخراج. ـ 2
 عند وجود حاجة، أو مصلحة يف التأخري. ـ 3

 فإن قال قائل: هل جيوز أن يؤخرها ملصلحة وليس لضرر؟) السؤال ( 
) اجلواب ( نعم جيوز، فمثال  عندان يف رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتين الفقراء أو أكثرهم، لكن يف أايم الشتاء اليت ال 

  توافق رمضان يكونون أشد حاجة، ويقل من خيرج الزكاة، فهنا جيوز أتخريها.
 ؟ك) السؤال ( ما تعليل ذل

 ) اجلواب ( ألن يف ذلك مصلحة ملن يستحقها. 
بشرط أن يفرزها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: إن زكاته حتل يف رمضان، ولكنه  :قال اإلمام العثيمني

 أخرها إىل الشتاء من أجل مصلحة الفقراء، حىت يكون ورثته على علم بذلك.
 عنده. امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة وقد قال النيب صّلى هللا عليه وسّلم: ما حق

 والزكاة مما يوصى فيه؛ ألنه حق واجب.
 هل من ذلك إذا وجب على املرأة زكاة احللي، وليس عندها دراهم لتزكي هبا؟) السؤال ( 

قدار الزكاة وخترج الزكاة، ما مل ليس من ذلك؛ فيمكن هلا أن تزكي على الفور؛ وذلك أبن تبيع من احللي مب) اجلواب ( 
 يتبع هلا زوجها أو أحد من أقارهبا، فإن تبع فال أبس. ]الشرح املمتع[
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 ما املعتب ما لو أخر الزكاة عن موعدها مث زاد ماله؟ ) السؤال ( 
 املعتب وقت وجوهبا عند متام احلول.) اجلواب ( 

ىل ذي احلجة فبلغ ماله عشرين ألفا ، فال زكاة عليه إال يف فلو كانت جتب يف رمضان وماله عشرة آالف، فأخرها إ
  العشرة. ]الشرح املمتع[

 
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 

 _ (  فرِإْن مرنـرعرهرا جرْحدا  ِلُوُجوهِبرا كرفررر عراِرٌف ابحُلْكمِ ) _  قرالر امل
 ؟) السؤال ( ما نوع الكفر الذي وقع فيه مانع الزكاة جحودا  

لكفر كفر اعتقاد ال كفر عمل؛ ألنه اعتقد خالف ما دل عليه الشرع، وكذب الكتاب والسنة وإمجاع ا) اجلواب ( 
 املسلمني، فإذا انضم إىل اجلحد منع، صار أشد وأعظم ألنه كفر ابالعتقاد، وفسق ابلعمل.

 ؟) السؤال ( حكم اترك الزكاة
وكان ممن جيهل ذلك إما حلداثة عهده  ،هبا جهال به) اجلواب ( قال ابن قدامة رمحه هللا يف املغين: فمن أنكر وجو 

وال حيكم بكفره ; ألنه معذور وإن كان مسلما انشئا  ،عرف وجوهبا ،أو ألنه نشأ ببادية انئية عن األمصار ،ابإلسالم
ألن أدلة  فإن اتب وإال قتل ; ،جتري عليه أحكام املرتدين ويستتاب ثالاث ،ببالد اإلسالم بني أهل العلم فهو مرتد

فإذا جحدها ال يكون  ،فال تكاد ختفى على أحد ممن هذه حاله  وجوب الزكاة ظاهرة يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة
 وكفره هبما. ،إال لتكذيبه الكتاب والسنة

 هل تقبل دعوى اجلهل من كل أحد؟) السؤال ( 
 اة، أو الصوم، أو احلج، وقال: ال، فإن من عاش بني املسلمني، وجحد الصالة، أو الزك) اجلواب ( 

 ال أعلم، فال يقبل قوله.
 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا ال يُقبل قوله

) اجلواب ( ألن هذا معلوم ابلضرورة من دين اإلسالم؛ إذ يعرفه العامل والعامي، لكن لو كان حديث عهد ابإلسالم، 
اجلهل وال يكفر، ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التَّبيني أو كان انشئا  ببادية بعيدة عن القرى واملدن، فيقبل منه دعوى 

حكمنا بكفره، وهذه املسألة ـ أعين مسألة العذر ابجلهل ـ مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم املسائل حتقيقا  
 وتصويرا . ]الشرح املمتع[

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
   ) _ ورُأِخذرْت منه وقُِتلر _ ( قرالر امل
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 ؟ذا يصنع اإلمام مبن منع الزكاة خبال) السؤال ( ما
 ذكر أهل العلم أن اإلمام أيخذها منه قهرا.) اجلواب ( 
ُهْم كيف تؤخذ منه الزكاة وقد حكمنا بكفره وهي ال تقبل منه؛ لقول هللا تعاىل: ) السؤال (   }َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ

ُْم َكَفُروا ِِبَّللهِ   ؟وأيضا  هل يكون ماله لبيت املال {نَ َفَقاُُتُْم ِإاله َأَنه
 ) اجلواب ( تؤخذ منه؛ ألهنا وجبت عليه، وتعلق هبا حق الغري، وهم أهل الزكاة. ]الشرح املمتع [

 ؟) السؤال ( هل تدخل الزكاة بيت املال
ملصاحل العامة، ) اجلواب ( ال ألن األخص وهو مال الزكاة، ال يدخل يف األعم وهو بيت املال؛ ألهنا رمبا تصرف يف ا

مثل: بناء املساجد، وإصالح الطرق، وهذا ال يصح أن تصرف الزكاة فيه، ويكون ابقي ماله يف بيت املال؛ ألن املرتد 
  ]الشرح املمتع [ ال يورث.

 ؟) السؤال ( ملاذا يقتل من منع الزكاة ُجحودا  
ليل ذلك قول النيب صّلى هللا عليه وسّلم: من لردته فال يصلى عليه، وإذا اتب قبلت توبته ومل يقتل، ود) اجلواب ( 

 بدل دينه فاقتلوه.
 ؟) السؤال ( هل يستتاب من منع الزكاة جحودا  

) اجلواب ( ظاهر كالم املؤلف أنه يقتل وال يستتاب، وهذا الظاهر قد يكون مرادا ، وقد يكون غري مراد، وأن املراد 
 [بيان احلكم بقطع النظر عن شروطه. ]الشرح املمتع

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ 
 _ (  ) _ أو خُبْال  أِخذرْت ِمنُه ورُعّزِرر  قرالر امل

 ؟) السؤال ( ما الفرق بني البخل والشح
 ) اجلواب ( البخل منع ما جيب، والشح الطمع فيما ليس عنده.

 فالبخيل ممسك، والشحيح مقتطع، يريد أن تكون أموال الناس مجيعا  عنده.
 ؟اين التعزير) السؤال ( ما مع

  :يطلق على معان عدة) اجلواب ( 
  }لِتُ ْؤِمُنوا ِِبَّللِه َوَرُسوِلِه َوتُ َعزِ ُروُه َوتُ َوقِ ُروُه{التوقري، والنصرة؛ لقوله تعاىل:  -1

ومنها التأديب كما هو مراد املؤلف، ومسي التأديب تعزيرا  مع أن أصل التعزير النصرة، ألن فيه نصرة  -3
فسه؛ ألنه إذا أدب استقام وانتصر على نفسه، وقد قال النيب صّلى هللا عليه وسّلم: لإلنسان على ن

 قال: متنعه من الظلم ؟انصر أخاك ظاملا  أو مظلوما  قالوا: اي رسول هللا هذا املظلوم فكيف ننصره ظاملا  
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إذ إن هذا سريدعه فذاك نصره فهذا الذي أدبناه يكون تعزيره نصرا  يف الواقع، ألننا نصرانه على نفسه؛ 
 .عما كان عليه

 
 ) السؤال ( هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبأ هبا ذمته؟

أما ظاهرا  فإهنا تبأ هبا ذمته فال نطالبه هبا مرة اثنية، وأما ابطنا  فإهنا ال تبأ ذمته، وال  :قال اإلمام العثيمنياجلواب (  )
اء ذمته من حق هللا، ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من مل تؤخذ منه؛ جتزئه؛ ألنه مل ينو هبا التقرب إىل هللا، وإبر 

 ألهنا أخرجت بغري اختيار منه، فإذا اتب من ذلك فإن من توبته أن خيرجها مرة اثنية.
 ؟) السؤال ( ما كيفية التعزيز

 بغري ذلك من وسائل التأديبمل يبني املؤلف كيف يعزر؟ ابلضرب أم ابحلبس أم ابلتوبيخ أمام الناس، أم ) اجلواب ( 
فقيل: املقصود ابلتعزير التأديب، فما حيصل به التأديب هو الواجب، وخيتلف ذلك ابختالف الناس، فمنهم من يعزر 

أمام الناس، أو ابلفصل من الوظيفة، ولذلك  ابملال وهو البخيل، ومنهم من يعزر ابلضرب، ومنهم من يعزر ابلتوبيخ
قوبة معينة؛ ألن املراد منه اإلصالح والتأديب، وهذا خيتلف ابختالف الناس، وهلذا أطلق فإن التعزير ال يرتبط بع

   املؤلف التعزير، فقد يقرتف رجالن ذنبا  واحدا ، أحدمها نعزره ابملال، واآلخر ابلضرب.
قال فيمن منعها: والصحيح أنه يعزر مبا ورد يف حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم 

 إان آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا.
وال شك أن الشرع إذا عني نوعا  من العقوبة، ولو ابلتعزير فهي خري مما يفرضه السلطان، فنأخذها وشطر ماله. 

 ]الشرح املمتع[
 ؟) السؤال ( من الذي أيخذ الزكاة من مانعها

لذي يلزم الناس ابلشرع، والسلطان هو الذي له احلق، ولذلك فإنه اآلخذ هو من له حق األخذ، وهو ا) اجلواب ( 
 أيخذها من البخيل قهرا  ويعزره.

  ؟) السؤال ( ما الدليل على مشروعية التعزير 
  ) اجلواب ( التعزير مشروع ابلكتاب والسنة واإلمجاع والعقل:

نَّ فرِعظُوُهنَّ وراْهُجُروُهنَّ يف اْلمرضراِجِع وراْضرِبُوُهنَّ فرِإْن أرطرْعنرُكْم قوله تعاىل: ﴿ورالالَّيت خترراُفونر ُنُشوزرهُ  :الدليل من الكتاب
ُغوا عرلرْيِهنَّ سرِبيال  ِإنَّ اللَّر كرانر عرِلّيا  كرِبريا ﴾  فرال تـربـْ

إال يف  ال عقوبة فوق عشر ضرابت»ما أخرجه البخاري بسنده أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  :الدليل من السنة
 «حد من حدود هللا
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ما أخرج مسلم بسنده عن أيب بردة األنصاري رضي هللا عنه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ال جيلد 
  أحد فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود هللا

ل معصية ال حد فيها أمجع الفقهاء رمحهم هللا من السلف واخللف على أن التعزير مشروع يف ك :الدليل من اإلمجاع
 وال كفارة، وقد أخذ به الصحابة وطبقوه يف بعض الوقائع ومل ينكر بعضهم على بعض فكان إمجاعا .

فإن العقل السليم حينما يرى انتشار اجلرائم واستفحاهلا، ويرى انتشار الرذيلة وخراب اجملتمع فإنه  :الدليل من العقل
س أجنح وال أمنع للجرمية والفساد من التعزير بعد إقامة احلدود والقصاص، يهب حبثا  عن عالج انجح هلذا املرض، ولي

 فإذا  العقل ال مينع التعزير ما دام فيه مصلحة للمجتمع.
 ؟) السؤال ( ملاذا يعزر من اترك الزكاة 

يعزر به كما سيأيت  ألنه قد ارتكب أمرا  حمرما  من ترك الزكاة وفعل احملرم إن مل يثبت فيه حد فإن احلاكم) اجلواب (   
  .هذا يف ابب التعزيرات إن شاء هللا

 .فإذا منع الزكاة فإن احلاكم يعزره بسجن أو ضرب أو حنو ذلك
 ؟) السؤال ( من منع الزكاة هل يوخذ شطر ماله 

 .اختلف أهل العلم يف ذلك) اجلواب ( 
نع الزكاة تؤخذ منه الزكاة الواجبة فحسب ويعزر املشهور عند احلنابلة أنه ال يؤخذ منه شطر املال وأن ما :القول األول
 على املنع.

وهو قول أيب بكر وقول األوزعي وقول الشافعي يف القدمي  ،أنه يؤخذ منه شطر ماله :عن اإلمام أمحد :القول الثاين
زكاة مع وهو اختيار ابن القيم وقد نصره يف هتذيب السنن وأن مانع الزكاة يؤخذ منه نصف ماله الذي وجبت فيه ال

 الزكاة الواجبة.
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك

) اجلواب ( ما ثبت يف مسند أمحد وسنن أيب داود والنسائي من حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده واحلديث 
)  :وقد صححه غري واحد من أهل العلم واحلديث اثبت جيد السند أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ،إسناده جيد

 منعها فإان آخذوها وشطر ماله عرْزمة  من عزمات ربنا ( ومن 
 .فعلى ذلك يكون هذا من التعزيرات املالية

ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ 
ا ورلِيـُُّهمرا _ (قرالر امل ُب يف مراِل صريبّ  ورجمرُْنون  فـرُيْخرُِجهر  ورجتِر
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 ؟) السؤال ( ما حكم الزكاة على الصيب
كما هو   ألنه هو القائم ابلتصرفات املالية عنهما ؛اجبة يف مال الصيب واجملنون وخيرجها عنهما وليهماالزكاة و اجلواب (  

كأن خيشى رجوع   ،ال يلزمه اإلخراج إن خاف أن يطالب بذلك :وعن أمحد .مذهب اجلمهور خالفا  لألحناف
 لكن يعلمه إذا بلغ وعقل. ،الساعي
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ  _)  

ا ِإالَّ بِِنيَّة   قرالر امل   ) _ ورالر جيرُوُز ِإْخرراُجهر
 

 ؟) السؤال ( هل تشرتط النية يف اخراج الزكاة
اجلواب ( نعم فال تصح الزكاة وال جيوز إخراجها إال بنية فإن دفعها على أهنا صدقة تطوع مثال  مث نواها زكاة فال )  

 .زكاة فال جيزئ على القول إبجزاء تبئة املدين زكاةجيزئه ذلك أو تنازل عن حق ماِل لشخص مث نواها بعد ذلك 
 ؟) السؤال ( ما الدليل على اشرتاط النية يف اخراج الزكاة

إمنا األعمال ابلنيات فال يصح العمل إال ابلنية وال :وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم ،) اجلواب ( ألن الزكاة عمل
كأن يرى مسكينا  مثال  فيعطيه ومل ينوها زكاة فإنه ال جيزئه زكاة بل   نية الزكاةجيزئ إال هبا فإذا دفع شيئا  من ماله بغري 

  ،صدقة من الصدقات
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ  

ا بِنـرْفِسِه _ ( قرالر امل    ) _ وراأْلْفضرُل أرْن يـُفرّرِقـرهر
 ؟) السؤال ( هل األفضل للمكزي اخراجها بنفسه أم األفضل دفعها لإلمام

 ( اختلف أهل العلم يف ذلك. ) اجلواب
 يستحب لإلنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه. :القول األول

 ؟)السؤال ( ما وجه األفضلية يف توزيع الزكاة بنفسه
 لثالثة امور:) اجلواب ( 

 أن ينال أجر التعب؛ ألن تفريقها عبادة. -1
ألموال الظاهرة أو الباطنة، قال اإلمام أمحد: قالوا ليكون على يقني من وصوهلا إىل مستحقها، سواء كانت من ا -2

 .أعجب إِل أن خيرجها، وإن دفعها إىل السلطان، فهو جائز
أن يدفع عنه املذمة، ال سيما إذا كان غنيا  مشهورا ، وال يعرف الناس له وكيال  فيذمونه، ويقولون: إن فالان  ال  -3

 يزكي.
 د: ال يفرق األموال الظاهرة إال اإلمام.مذهب مالك وأبو حنيفة وأبو عبي :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
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  :) اجلواب ( مــــا يلـــــي
 لقول هللا تعاىل: خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا. -1
لى هللا عليه وألن أاب بكر، طالبهم ابلزكاة، وقاتلهم عليها، وقال: لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا ص -2

 وسلم لقاتلتهم عليها، ووافقه الصحابة على هذا.
 وألن ما لإلمام قبضه حبكم الوالية، ال جيوز دفعه إىل املوىل عليه، كوِل اليتيم. -3

وللشافعي قوالن كاملذهبني، ولنا، على جواز دفعها بنفسه أنه دفع احلق إىل مستحقه اجلائز تصرفه، فأجزأه، كما لو 
 غرميه، وكزكاة األموال الباطنة، وألنه أحد نوعي الزكاة، فأشبه النوع اآلخر، واآلية تدل على أن لإلمام دفع الدين إىل

  . ]مركز الفتوى[أخذها، وال خالف فيه. انتهى
 ؟جيوز دفع الزكاة للساعي الذي أييت من قبل احلكومة) السؤال ( هل 

إن مل نثق فال ندفعها، إال أن خناف رجوعهم علينا وطلبها ) اجلواب ( نعم بشرط أن نثق أهنا تصرف يف مصارفها، ف
 إذا مل ندفعها هلم، فندفعها وإن غلب على ظننا أهنا ال تصرف يف مصارفها.

 ويكون اإلمث يف هذه احلالة على الساعي؛ ألنه مل يصرفها يف مصرفها.
 ؟هل األفضل أن يفرق الزكاة سرا  أو عالنية) السؤال (  

 :سألة تفصيـــــل) اجلواب ( يف امل
 إذا كانت املصلحة يف اإلعالن أعلن، وإذا كانت يف األسرار أسر. -1
 وإن كانت املصلحة يف أن يعلن عن زكاة بعض ماله حىت يقتدي الناس به، مث يسر يف زكاة ابقي ماله فليفعل. -2

 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا بذلك
زكاة أو صدقة اإلسرار، حىت ال يقع اإلنسان يف الرايء، وأنه بذهلا  ) اجلواب ( ألن األصل يف إخراج املال سواء كانت

 ليقال: فالن كرمي.
 ؟) السؤال ( هل يُعلم املزكي اآلخذر أن هذه زكاة أم ال يعلمه

 :ذكر اإلمام العثيمني أن املسألة فيها تفصيل) اجلواب ( 
 ذلك نوعا  من اإلذالل، والتخجيل له.إذا كان اآلخذ معروفا  أنه من أهل الزكاة فال خيبه؛ ألن يف  -1
وإن كان اآلخذ ال يُعلرُم أنه من أهل الزكاة فليخبه املزكي أبن هذا املال زكاة، فإذا كان ذلك الفقري ال يقبل الزكاة  -2

ألنه ألن بعض الناس عنده عفة ال يقبل الزكاة، فهنا نقول له: هذه زكاة ألنه إذا كان ال يقبلها فإهنا ال تدخل ملكه؛ 
من شرط التملك القبول وهذا ال يقبل، ونقول ملن يريد نفع هذا الفقري العفيف عنه أعطه صدقة تطوع وأنت مأجور، 
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 أما أرْن تدخل ملكه ما ال يريده فهذا ال جيوز.
ا ُهور وآِخُذهرا مرا وررردر _ (  ُؤرلُِّف ررمِحرُه الّلُ ) _ وريـرُقوُل ِعْندر درْفِعهر

 قرالر امل
 ؟ل ( مستحق الزكاة هل األفضل له أن يقبلها أم يتنزه عنها) السؤا

)  :وإال فإن الصحابة كانوا يقبلوهنا وتقدم أثر معاذ ،) اجلواب ( األفضل أن يقبلها إال أن يرتتب على ذلك مفاسد
س فيها خري ألصحاب املدينة ( فال شك أن التنزه عما كان عليه الصحابة تنزه مذموم وهي حق من هللا عز وجل ولي

منة فالتنزه عنها ليس بسليم لكن قد ميتنع عنها الشخص إذا كان الناس يروهنا مذمة فيكرهها لذلك وإن كان قد 
واألصل أنه ال مذمة فيها فهي مال من هللا ليس للغين  ،يقبلها ابطنا  لكنه ظاهرا  ملا يرى من مذمة الناس لذلك فحينئذ

 ]شرح الزاد للحمد[.فيه منة
 ؟هل يستحب الدعاء عند دفع الزكاة) السؤال ( 

) اجلواب ( ال حرج على دافع الزكاة أو الصدقة يف أن يدعو هللا عند دفعها أبن خيلف له خريا وحنو ذلك، وقد ذكر 
 أهل العلم أنه يستحب ملعطي الزكاة أن يدعو عند دفعها مبا ورد. ]مركز الفتوى[

أن يقول املخرج عند دفعها أي الزكاة ) اللهم اجعلها مغنما  ويستحب :قال صاحب كشاف القناع من كتب احلنابلة 
( أي مثمرة ) وال جتعلها مغرما ( منقصة للمال، ألن التثمري كالغنيمة والتنقيص كالغرامة، خلب أيب هريرة أنه صلى هللا 

.. .علها مغرما رواه ابن ماجهعليه وسلم قال: إذا أعطيتم الزكاة فال تنسوا ثواهبا أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما وال جت
 .اهـ
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

اِة ُكلِّ مرال  يف فـُقررراِء بـرلرِدِه _ ( ) _  الر امل  وراأْلْفضرُل إْخرراُج زركر
 ؟) السؤال ( ملاذا األفضل إخراج الزكاة يف نفس بلد املزكي 

 ذلك لوجوه: ) اجلواب (
 لد إىل آخر مشقة وكلفة.أنه أيسر للمكلف؛ ألن يف نقلها من ب -1
 أنه أكثر أماان ؛ ألن يف السفر عرضة لتلفها. -2
 أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، األقربون أوىل ابملعروف. -3
 أن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم مبا عندك من املال، خبالف األبعدين، فرمبا ال يعرفون عنك شيئا . -4
 لدك، يغرس بينك وبينهم بذرة املودة واحملبة، وهذا له أثر كبري للتعاون فيما بني أهل البلد.أنك إذا أعطيت أهل ب -5

 ؟إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج، أو كانوا أقارب فهل يكونوا أوىل) السؤال ( 
 ) اجلواب ( 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
ا ِإىلر مرا تـُْقصرُر فِ ) _  الر امل  يِه _ ( ورالر جيرُوُز نـرْقُلهر
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 ؟) السؤال ( هل جيزء نقل الزكاة إىل بلد أخر
ال جيوز أن نقلها إىل بلد بينه وبينك مسافة قصر، وهي على املذهب ثالثة ومثانون كيلو مرتا  تقريبا ، فالبلد ) اجلواب ( 

ما دام يف بلدك من الذي بينك وبينه هذه املسافة ال جيوز أن تنقل زكاة مالك إليه، ولو كان الفقراء فيه أشد حاجة 
 يستحق الزكاة.

 ؟) السؤال ( هل جيوز نقل الزكاة إىل بلد أخر ملصلحة
 ظاهر كالم املؤلف أنه ال جيوز ولو ملصلحة، أو شدة ضرورة، أو ما أشبه ذلك. :قال اإلمام العثيمني) اجلواب ( 

  ؟) السؤال ( هل أيمث من نقل الزكاة إىل بلد أخر دون داع إىل النقل أم ال 
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم ف ذلك. 

 ذهب الشافعية واحلنابلة إىل أتثيمه. :القول األول
 وذهب احلنفية إىل عدم أتثيمه، وقالوا: يكره نقلها. :القول الثاين

 ؟) السؤال ( مىت تنتفي الكراهة عند القائلني هبا 
 :) اجلواب ( يف عدة امور فمنها

 ملا يف ذلك من صلة الرحم. أن ينقلها إىل قرابة حمتاجني  -1
 أو إىل فرد أو مجاعة هم أمس حاجة من أهل بلده،  -2
 أو كان نقلها أصلح للمسلمني،  -3
أو من دار احلرب إىل دار اإلسالم، ألن فقراء املسلمني الذين يف دار اإلسالم أفضل وأوىل ابملعونة من فقراء دار  -4

 احلرب.
 أو إىل عامل  -5
 ا فيه من إعانته على رسالته، أو طالب علم مل -6
 أو كان نقلها إىل من هو أورع أو أصلح أو أنفع للمسلمني،  -7
 أو كانت الزكاة معجلة قبل متام احلول، فإنه يف هذه الصور مجيعها ال يكره له النقل(ا.ه -8

 ؟) السؤال ( ما أحوال نقل الزكاة من بلد إىل بلد
 هناك ثالثة مواضع:) اجلواب ( 

 بلدك، وهذا هو األصل، وهو األفضل ابلنسبة إلخراج الزكاة. أوال :
 البلد القريب من بلدك، وهذا جائز، لكنه مفضول ما مل يرتجح ملصلحة أخرى. اثنيا :
 البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر، فهذا ال جيوز. اثلثا :
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ديث معاذ ـ رضي هللا عنه ـ حني بعثه النيب وهذا األخري ليس فيه دليل واضح فإهنم استدلوا حب :قال اإلمام العثيمني
صّلى هللا عليه وسّلم إىل اليمن وقال له: أعلمهم أن هللا فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 

 واإلضافة تقتضي التخصيص؛ أي: فقراء أهل اليمن؛ وألن األطماع تتعلق هبذا املال.
 بلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة.وقال بعض العلماء: جيوز نقلها إىل ال

 ؟) السؤال ( ما املراد ابحلاجة
 ) اجلواب ( مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقرا .

 ؟) السؤال ( ما املراد ابملصلحة 
ىل مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء يف بلد بعيد يساوون فقراء بلده يف احلاجة، فإن دفعها إ) اجلواب ( 

 أقاربه حصلت املصلحة وهي صدقة وصلة رحم.
 أو يكون ـ مثال  ـ يف بلد بعيد طالب علم حاجتهم مساوية حلاجة فقراء بلده.

َا الصهَدقَاُت ِلْلُفَقَراِء وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ لعموم الدليل:  :قال اإلمام العثيمني }ِإَّنه
 واملساكني يف كل مكان.أي: للفقراء  َواْلَمَساِكِْي{

 جيوز إخراج الزكاة يف بلد أخر ولو ملصلحة، أو شدة ضرورة، أو ما أشبه ذلك؟) السؤال ( هل 
كالم املؤلف أنه ال جيوز ولو ملصلحة، أو شدة ضرورة، ظاهر   :قال الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني ) اجلواب (

 أو ما أشبه ذلك.
 واضع:فتبني بذلك أن هناك ثالثة م

 بلدك، وهذا هو األصل، وهو األفضل ابلنسبة إلخراج الزكاة. أوال :
 البلد القريب من بلدك، وهذا جائز، لكنه مفضول ما مل يرتجح ملصلحة أخرى.اثنيا : 
 البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر، فهذا ال جيوز.اثلثا : 

ـ رضي هللا عنه ـ حني بعثه النيب صّلى هللا عليه وسّلم إىل  وهذا األخري ليس فيه دليل واضح فإهنم استدلوا حبديث معاذ
واإلضافة تقتضي « أعلمهم أن هللا فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»اليمن وقال له: 

 التخصيص؛ أي: فقراء أهل اليمن؛ وألن األطماع تتعلق هبذا املال.
 بعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة.وقال بعض العلماء: جيوز نقلها إىل البلد ال

 فاحلاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقرا .
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 ؟) السؤال ( ما املصلحة يف ذلك
املصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء يف بلد بعيد يساوون  :) اجلواب ( قال العالمة العثيمني رمحه هللا

 أقاربه حصلت املصلحة وهي صدقة وصلة رحم.أو يكون ـ مثال  ـ يف بلد بعيد فقراء بلده يف احلاجة، فإن دفعها إىل
 طالب علم حاجتهم مساوية حلاجة فقراء بلده.

َا الصهَدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكِْي{وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ لعموم الدليل:  أي: للفقراء  }ِإَّنه
 واملساكني يف كل مكان.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 فرِإْن فـرعرلر أجزرأت _ ( ) _  الر امل

 ؟) السؤال ( ما احلكم ما لو اخرج زكاة ماله إىل بلد أخر
 ) اجلواب ( إن نقلها إىل مسافة القصر فأكثر أجزأت، ولكنه أيمث.

 ؟) السؤال ( فإذا قال قائل: القاعدة عندان أن احملرم ال جيزئ
نا ليس عائدا  على الدفع، بل عائد على النقل وإال فقد دفعت إىل أهلها فتجزئ، ويكون آمثا  ) اجلواب ( التحرمي ه

 للنقل.
والتحرمي الذي يقتضي الفساد هو ما عاد على عني الشيء مثل قوله صّلى هللا عليه وسّلم: ال صالة بعد العصر فإن 

حرمي بنفس العبادة، وأن يتعلق أبمر خارج عنها. صلى فال تصح صالته إال ما استثين، فهناك فرق بني أن يتعلق الت
 ]الشرح املمتع[

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ِإالَّ أرْن يرُكونر يف بـرلرد  الر فـُقررراءر ِفيِه فـريـُفرّرِقـُهرا يف أقْـررِب الِبالد ِإليِه _ (   ) _ الر امل

 ؟) السؤال ( ما وجـــــه ذلك
  وضع الذي جيب فيه دفع الزكاة فسقط الوجوب فيه.أنه عدم املستحق يف امل) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا إىل أقرب بلد   
 ألن األقربني أحق من األابعد.) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( هل تفريق الزكاة إىل أقرب بلد وجواب أما على سبيل االستحباب
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.

  ؤلف: يفرقها يف أقرب البالد إليه وجوب ذلك، وهذا الذي مشى عليه األصحاب.ظاهر قول امل :القول األول
 ذهب بعض أهل العلم إىل أنه إذا تعذر يف بلده فإنه يفرقها حيث شاء.  :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ما تعليل ذلك
  :) اجلواب ( مـــا يلــــي
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 ألنه سقط األصل، وإذا سقط األصل مل يتعني شيء.  -1
  ن أهل البلد أغنياء ال تتعلق أطماعهم ابملال، وغري أهل البلد ال يعلمون عنه شيئا .وأل -2

 ؟) السؤال ( هل هلذه املسألة نظائر
املرأة احملد يلزمها البقاء يف بيتها، فإذا جاز هلا االنتقال عن البيت لضرورة فإهنا تعتد حيث شاءت، ) اجلواب ( نعم 

 ت إىل بيتها األول.وال يلزمها أن تعتد يف أقرب بي
  وقال بعضهم: تكون يف أقرب بيت إىل بيتها األول، كالزكاة إذا تعذر املكان األصلي صرفت يف أقرب بلد.

واملذهب يفرقون بني املسألتني فاحلاد تعتد حيث شاءت، ويف مسألة الزكاة إذا مل يكن يف البلد فقراء تفرق يف أقرب 
 هذه املسألة أنه جيوز نقلها للحاجة أو للمصلحة. البالد، وسبق أن قلنا: إن الراجح يف

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 فرِإْن كرانر يف بـرلرد ، ورمرالُُه يف آخررر أْخررجر زركراةر املال يف بـرلرِدِه، ورِفْطررترهر يف بـرلرد  ُهور ِفيِه _ ( ) _  الر امل

  ؟لد الذي يقيم فيه املزكي) السؤال ( ما حكم إخراج زكاة الفطر إىل بلد غري الب 
إذا كان صاحب املال يف بلد، وماله يف بلد آخر، وال سيما إذا كان املال ظاهرا  كاملواشي والثمار، فإنه ) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ملــــاذا قالـــوا بذلكخيرج زكاة املال يف بلد املال، وخيرج فطرة نفسه يف البلد الذي هو فيه؛ 
 اة الفطر تتعلق ابلبدن، واملال زكاته تتعلق به.) اجلواب ( ألن زك

الذين يذهبون إىل العمرة يف رمضان ويبقون إىل العيد األفضل أن يؤدوا الزكاة يف مكة، وكما أنه  :قال اإلمام العثيميــــن
 األفضل من حيث اإلخراج فهو األفضل من حيث املكان؛ ألن مكة أفضل من كل بلد وأيضا  من حيث األهل؛ ألن

 الغالب أن الفقراء يف مكة أكثر وأحوج.
 ؟) السؤال ( ما مثال هذه املسألة

) اجلواب ( رجل ساكن يف مكة، وأمواله اليت يتجر هبا يف املدينة، فنقول له: أخرج زكاة املال يف املدينة، وفطرتك يف 
 مكة؛ ألن زكاة املال تبع للمال، والفطرة اتبعة للبدن.

ُؤرلُِّف ررمِحر ق 
اِة حِلرْولرنْيِ فرأرقرلَّ _ ( ) _  ُه اللُّ الر امل  ورجيرُوُز تـرْعِجيُل الزَّكر

  ؟) السؤال ( ما حكم إخراج الزكاة قبل حلول احلول
 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.

 زكاهتا احلول كاألمثان والعروض. مذهب اجلمهور جواز تعجيل الزكاة يف األموال اليت يشرتط ل :القول األول
 ؟السؤال ( ما الدليل على ذلك )

) اجلواب ( ما روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم تسلف من العباس صدقة سنتني.. حسنه األلباين، ويشهُد حلسنه ما 
 يف صحيح مسلم حني قيل إن العباس منع الزكاة فقال صلى هللا عليه وسلم: هي علي ومثلها.
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ليه وسلم قال لعمر: "إان قد أخذان زكاة العباس عام األول للعام" رواه وعن علي رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا ع
 الرتمذي.

  أن ال يعجلها، وبه قال سفيان الثوري قال: أحب إىلَّ أن ال يعجلها، وهو مذهب مالك وأهل الظاهر. :القول الثاين
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

 _ ( ورالر ُيْسترحربُّ ) _  الر امل
 ؟يستحب تعجيل الزكاة قبل متام احلول) السؤال ( هل 

 ال يستحب تعجيل الزكاة.) اجلواب ( 
 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا ال يستحب

  :) اجلواب ( ملـــا يلــــي
 ألن الزكاة إمنا جتب عند متام احلول فإخراجها عند متام احلول أرفق ابملالك. -1
 ام احلول، فال جتب عليه الزكاة، فكان األفضل أال يعجلها.وألنه رمبا ينقص النصاب، أو يتلف ماله كله قبل مت -2
 ؟لو عجل الزكاة لعام معني مث نقص النصاب بعد التعجيل وقبل متام احلول) السؤال (  

 ) اجلواب ( فإن ذلك يكون تطوعا  وال جيزئه عن غريه من األعوام؛ ألنه نواه لذلك العام.
 لزكاة يف الزايدة أيضا . ]الشرح املمتع[ولو عجل الزكاة مث زاد النصاب فإنه جتب ا

 ) السؤال ( لو أجب على دفع املكوس والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة؟
 ) اجلواب( اختلف أهل العلم يف ذلك.

جواز احتساب الضريبة من الزكاة، وهو رواية عن أمحد، واختاره النووي فيما أيخذه السلطان على أنه  القول األول:
 وهو قول لشــيخ اإلسالم ابن تيمية. ،اةبدل من الزك

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
 :) اجلواب ( مـــــا يلــــــي

 ابلتيسري على الناس، ودفع املشقة عنهم، وذلك إذا كانت الضرائب ظاملة. -1
لعادلة ملقصد الزكاة فأما إن كانت الضرائب مما يراعى فيها العدل، فيعلل هلا إضافة إىل ما سبق حتقيق الضريبة ا -2

 من سد خلة الفقراء واستصالح حاهلم.
عدم جواز احتساب الضريبة من الزكاة، وهو قول مجهور أهل العلم، واختاره شيخ اإلسالم يف الرواية  القول الثاين:

 صرة.الثانية عنه. وهـو ما عليـه عامة الفقهاء املعاصرين، وقد أفتت به الندوة الرابعة لقضااي الزكاة املعا
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 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
  :) اجلواب ( مــــا يلـــــي

 أن الزكاة عبادة يشرتط فيها نية التقرب إىل هللا، وذلك متعذر يف الضريبة. -1
 أن الضريبة تؤخذ من الناس بغري اسم الزكاة؛ فال يشرع عندئذ لدافعها احتساهبا من الزكاة.  -2 
 :فمنها من وجوه كثرية اختالف الزكاة عن الضريبة -3 

 كمصدر التشريع.  -1
 وسبب اإلجياب وأهداف كل منهما.  -2
 ومصارفهما.  -3
وثبوت الزكاة يف كل زمان ومكان، خبالف الضريبة اليت يرتبط ثبوهتا وعدمه ابجتهاد احلاكم يف احلاجة إليها من  -4

  عدم ذلك.
 

 ؟) السؤال ( ما معىن األهل
 األهل مبعىن املستحق أي: املستحقني هلا.) اجلواب ( 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
ُدونر بـرْعضر الِكفرايرِة _ ( ) _  الر امل ْيئا ، أْو جيِر ُدونر شر  مثررانِيرٌة: الُفقررراُء، ورُهْم: مرْن الر جيِر

 ؟) السؤال ( ما الدليل على أن أصناف الزكاة مثانية
َها َواْلُمَؤلهَفِة قُ ُلوُِبُْم َوِف الر ِقَاِب  تعاىل: قوله هللا) اجلواب (  َا الصهَدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكِْي َواْلَعاِمِلَْي َعَلي ْ }ِإَّنه

 .َواْلَغارِِمَْي َوِف َسِبيِل اَّللِه َواْبِن السهِبيِل{
 ؟) السؤال ( هل جيوز صرف الزكاة يف غري األصناف الثمانية

عمن سواه، فال جيوز صرف الزكاة يف بناء  ال جيوز ألن احلصر يقتضي إثبات احلكم يف املذكور، ونفيهب ( ) اجلوا
 املساجد، وال يف بناء املدارس، وال يف إصالح الطرق، وال غري ذلك، 

 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك
ُ َعِليٌم َحِكيٌم{}َفرِيَضةا ِمَن اَّللهِ ) اجلواب ( ألن هللا فرضها هلؤالء األصناف فقال:     َواَّلله

 ؟) السؤال ( ما املراد ابلفقري
 ) اجلواب ( من ال جيدون شيئا  أو جيدون بعض الكفاية.
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 ؟) السؤال ( ملاذا بدأ املؤلف ابلفقري
 ) اجلواب ( اقتداء اببتداء هللا هبم. 

 ؟) السؤال ( ما املراد ابلفقراء هنا
 أو ال جيدون شيئا .) اجلواب ( من جيدون أقل من النصف 

 ؟) السؤال ( ملاذا مسي فقريا
ألنه خاِل اليد، وأصلها من القفر وهو مطابق للفقر يف االشتقاق األوسط مبوافقة احلروف مع اختالف ) اجلواب ( 

 الرتتيب، وهي األرض اخلالية من السكان.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

ُدونر بـرْعضر الِكفرايرةِ ) _  الر امل  _ (  أْو جيِر
 ؟كفاية الشخص وحده  يف الزكاة املعتب) السؤال ( هل 

) اجلواب ( ال بل كفايته وكفاية من ميونه، واملعتب، ليس فقط ما يكفيه لألكل والشرب، والسكىن، والكسوة، 
فحسب، بل يشمل حىت اإلعفاف، أي: النكاح، فلو فرض أن اإلنسان حمتاج إىل الزواج، وعنده ما يكفيه ألكله، 

  شربه، وكسوته، وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثريا .و 
وإذا كان رجل عنده ما يكفيه، ألكله، وشربه، وسكنه، وكسوته، ولكنه طالب علم حيتاج إىل كتب تشرتى له، فإننا 

ين، فيعطى أيضا  لغذائه الروحي والقليب، ولكن ال نعطيه ما حيتاج إليه فقط من الكتب؛ ألنه إذا كان يعطى لغذائه البد
 يعطى ليؤثث مكتبة كبرية، بل لسد حاجته يف طلب العلم فقط.

ولو أن عنده ما يكفيه لألكل، والشرب، والسكن، والنكاح، لكنه حيتاج إىل سيارة فإننا ندفع له أجرة يكرتي هبا 
ناها بثمن كثري، وهذا الثمن ميكن أن نعطيه فقريا  آخر. ]الشرح سيارة، وال نشرتيها له؛ ألننا إذا اشرتيناها له اشرتي

  املمتع[
 ؟) السؤال ( ما كفاية الفقري

الفقري يعطى كفايته إىل هناية العام؛ ألن الزكاة تتجدد كل سنة، ولو قيل: إنه يعطى إىل أن يصبح غنيا  ) اجلواب ( 
   املسكني. ]الشرح املمتع[ويزول عنه وصف الفقر لكان قوال  قواي ، وكذلك القول يف

 ؟رجل قادر على التكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ لطلب العلم) السؤال ( هل جيوز اعطاء  
  ) اجلواب ( نعم يعطى من الزكاة لنفقته؛ ألن طلب العلم نوع من اجلهاد يف سبيل هللا.]الشرح املمتع[

 ؟لتفرغ للعبادة) السؤال ( هل جيوز اعطاء الزكاة ملن أراد ا
) اجلواب ( ال نعطيه؛ ألن العبادة نفعها قاصر على املتعبد، خبالف العلم، وهلذا يقال: إن موت عامل أحب إىل 
الشيطان من موت ألف عابد، وذلك أنه يقال: إن جنود الشيطان قالوا له: ملاذا تفرح مبوت العامل، وال تفرح مبوت 
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بد وسأله هل يقدر هللا أن جيعل السماوات واألرضني يف بيضة؟ فقال العابد: ال العابد؟ قال: سأريكم، فأرسل إىل العا
  يقدر وأرسل إىل العامل وسأله نفس السؤال، فقال العامل: إمنا أمره إذا أراد شيئا  أن يقول له: كن فيكون.]الشرح املمتع[

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق_)  
ُدونر ) _  الر امل ا وراْلمرسراِكنُي: جيِر ا أْو ِنْصفرهر  أْكثـرررهر

 ؟) السؤال ( ملاذا مُسو مساكني
ألن الفقر أسكنهم أي: أذهلم، وهذا ال يقتضي اخللو، بل يقتضي أن احلاجة أسكنته، والغالب أن الغين ) اجلواب ( 

  رح املمتع[يكون له عزة، وحركة، خبالف املسكني فإنه قد أسكنه الفقر، فأذله، فال يتكلم، وال يرى لنفسه حظا .]الش
 ؟) السؤال ( ما الفرق بني الفقري واملسكني

 .) اجلواب ( اختلفت أراء العلماء
 الفقري هو من الميلك مايسد حاجته وال يقوى على كسب مايسدها، :القول األول

 واملسكني من كان أخف حاجة من الفقري،
أي ما يسد حاجته سنة، مع مراعاة دخله ويعطى كل منهما مافيه كفايته  .قال آخرون عكس ذلك :القول الثاين 

  .]الشرح املمتع[دون زايدة عليها؛ ألنه أبخذه ذلك صار غنيا  واحلاجة ختتلف ابختالف البيئة يف املدن والقرى
 ؟) السؤال ( أيهما أكثر حاجة الفقري أم املسكني

 الفقراء أكثر حاجة من املساكني.) اجلواب ( 
 ؟) السؤال ( من أين يؤخذ هذا

ذلك من أن هللا بدأ هبم يف اآلية وإمنا يُبدأ ابألهم فاألهم، ويؤخذ أيضا  من قول النيب  ) اجلواب ( ميكن أن يؤخذ
{صّلى هللا عليه وسّلم حني دان من الصفا: أبدأ مبا بدأ هللا به  ويف هذا داللة على  }ِإنه الصهَفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اَّللِه

  ]الشرح املمتع[ .ي الرتتيب ال ابعتبار ذاهتا ولكن بتقدمي املعطوف عليه ما يدل على أنه أوىلأن الواو قد تقتض
 ؟) السؤال ( هل حدد الشارع مقدارا  كم يُعطى الفقري

حبث الفقهاء قدميا  وحديثا  مسألة املقدار الذي أيخذه املستحقون للزكاة اجتهادا  منهم مبا حيقق مقاصد ) اجلواب ( 
حيث إن املسألة مل يرد فيها حتديٌد شرعٌي يوقف عنده وال يُتجاوز، قال الشيخ ابن حزم الظاهري: يُعطى من الزكاة، 

 الزكاة الكثري جدا ، والقليل، ال حدَّ يف ذلك، إذ مل يوجب احلدَّ يف ذلك قرآٌن وال سنٌة. "احمللى". 
 ؟) السؤال ( كم يعطى املسكني من الزكاة

  .هم ما يكفيهم وعائلتهم ملدة سنة) اجلواب ( يعطون حلاجت
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 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا ملدة سنة
 ،فكما أن احلول هو تقدير الزمن الذي جتب فيه الزكاة ،) اجلواب ( ألن السنة إذا دارت وجبت الزكاة يف األموال

وهذا  .أهل الزكاة فكذلك ينبغي أن يكون احلول هو تقدير الزمن الذي تدفع فيه حاجة الفقراء واملساكني الذين هم
سواء أعطيناه أعياان  من أطعمة  ،أي أننا نعطي الفقري واملسكني ما يكفيه وعائلته ملدة عام كامل ،قول حسن جيد

  :أو أعطيناه صنعة أي آلة يصنع هبا إذا كان حيسن الصنعة ،أو أعطيناه نقودا  يشرتي هبا هو ما يناسبه ،وألبسة
  .أو حداد وحنوه ،أو جنار ،كخياط

   ]الشرح املمتع[املهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته ملدة سنة. 
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

ا ورُهْم ُجبراهتُرا ورُحفَّاظُهرا _ ( ) _  الر امل  وراْلعراِمُلونر عرلريـْهر
 ؟) السؤال ( من هم العاملون عليها

إىل البلدان واملياه اليت عليها أهل األموال حىت هم العمال الذين يوكلهم وِل األمر يف جبايتها والسفر ) اجلواب ( 
يُعطْون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه وِل األمر" انتهى  ،فهم جباهتا وحفاظها والقائمون عليها ،جيبوها منهم

  . ]ابن ابز رمحه هللا[ابختصار يسري
 ؟) السؤال ( هل يشرتط يف العاملني على الزكاة أن يكونوا فقراء

يشرتط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء؛ ألهنم يعملون ملصلحة الزكاة، فهم يعملون واب ( ال اجل  
للحاجة إليهم، ال حلاجتهم، فإذا انضم لذلك أهنم فقراء، ونصيبهم من العمالة ال يكفي ملؤونتهم ومؤونة عياهلم، فإهنم 

   .]الشرح املمتع [أيخذون ابلسببني، أي: يعطون للعمالة، ويعطون للفقر
 ؟والقامسون هلا) السؤال ( من هم اجلباة واحلفاظ 

 :مــــا يلـــــي ) اجلواب (
، وهم الذين أيخذوهنا من أهلها. -1  اجلباة: مجع جاب 
 احلفاظ: الذين يقومون على حفظها. -2
 القامسون هلا: الذين يقسموهنا يف أهلها. -3

 ة، وحفظ، وتقسيم، فالذين يشتغلون يف هذه هم العاملون عليها.فالزكاة حتتاج إىل ثالثة أشياء: جباي
أما الرعاة فهم من العاملني فيها، وليسوا من العاملني عليها، ولذلك ال يعطون على أهنم من أهل الزكاة، ولكن يعطون 

 من الزكاة بكوهنم أجراء.
 ؟) السؤال ( ما قدر ما يعطى العامل على الزكاة

ل من أجرته أو كفايته، والصحيح أنه يعطى قدر األجرة مطلقا ؛ ألنه يعطى للحاجة إليه ) اجلواب ( يعطى األق
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األجرة مطلقا ، فإن كانت قدر كفايته فقد كفته وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفقره.  فيستحق قدر
 ]الشرح املمتع[

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
ُؤرلَّفرُة ) _  الر امل

 قـُُلوهُبُم، ممَّْن يـُْرجرى ِإْسالرُمُه، أرْو كرفُّ شررِِّه، أرْو يُرجرى ِبعرِطيَِّتِه قـُوَُّة ِإميرانِِه _ (الرابع امل
 ؟) السؤال ( من هم املؤلفة قلوهبم

 فهم الذين يطلب أتليف قلوهبم على هذه األمور املذكورة وهي:) اجلواب ( 
المه إذا أعطي من الزكاة، فيعطى من الزكاة؛ ألن هذا فيه حياة اإلسالم؛ حبيث يكون كافرا ، لكن يرجى إس األول:

قلبه، وحياته يف الدنيا واآلخرة، فإذا كان الفقري يعطى منها إلحياء بدنه، فإعطاء الكافر الذي يرجى إسالمه من ابب 
 أوىل، ولو كان غنيا .

 ؟) السؤال ( من ال يرجى إسالمه هل يعطى من الزكاة
اةِ  :قدامة رمحه هللا) اجلواب ( قال ابن  اِفُر ِمْن الزَّكر ْونِِه ُمؤرلَّف ا. ،ورال يـُْعطرى اْلكر  إال ِلكر

اِفِر الَِّذي يـُْرجرى إْسالُمُه تـرْرِغيب ا لرُه يف اإِلْسالِم لِترِميلر إلرْيِه نـرْفُسُه " انتهى بت :وجاء يف املوسوعة اِة لِْلكر صرف تـُْعطرى الزَّكر
 يسري.

 ؟م إعطاء الزكاة للكافر) السؤال ( ما حك 
ولو كانوا فقراء أو أبناء سبيل أو من  ،) اجلواب ( ال جيوز إعطاء الكفار من زكاة األموال والثمار وزكاة الفطر

 وال جتزئ من أعطاهم. ،الغارمني
 ؟) السؤال ( ما حكم إعطاء الكافر من الصدقات

الواجبة ـ وتتبادل معهم اهلِبرات واملبَّات أتليفا  هلم إذا مل ) اجلواب ( جيوز أن يعطي فقريهم من الصدقات العامة ـ غري 
ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن  :يكن منهم اعتداء مينع من ذلك لقوله تعاىل

 تبوهم وتقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطني. 
على املسلمني وعلى أمواهلم، وأعراضهم، كقطع الطريق أو التحريض  أن يرجى كف شره، أبن يكون شريرا   الثاين:

 عليهم أو إفساد ذات البني وما أشبه ذلك، فيعطى لكف شره، فإن استطعنا كف شره ابلقوة فال حاجة إىل إعطائه.
ة، ويف الزكاة، أن يرجى بعطيته قوة إميانه حبيث يكون رجال  ضعيف اإلميان عنده هتاون يف الصالة، ويف الصدق الثالث:

 ويف احلج، ويف الصيام، وحنو ذلك.
 ؟) السؤال ( ما العلة يف إعطاء ضعيف اإلميان من الزكاة 

 أنه إذا كان يعطى حلفظ البدن وحياته، فإعطاؤه حلفظ الدين وحياته من ابب أوىل.) اجلواب ( 
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؟) السؤال ( هل يشرتط أن يكون سيدا  مطاعا  يف عشريته  

 .أنه يشرتط أن يكون سيدا  مطاعا  يف عشريته ألمور ) اجلواب ( املذهب
ألن النيب صّلى هللا عليه وسّلم حينما أعطى املؤلفة قلوهبم إمنا أعطى الكباء والوجهاء يف عشائرهم وقبائلهم ومل  -1

 يعط عامة الناس.
ه، أنه جيوز أن يعطى املؤلف ولو ورأيت كالما  لشيخ اإلسالم يف خمتصر الفتاوى املصرية ظاهر  :قال اإلمام العثيميــــن

 ملصلحته اخلاصة، وعلل أبنه إذا كان الفقري يعطى لقوت بدنه فضعيف اإلميان أحوج إىل اإلعانة.
وألن الواحد من عامة الناس ال يضر املسلمني عدم إميانه أو ضعف إميانه، وال يضر املسلمني شره؛ ألنه من  -2 

د عليه، خبالف الكباء والوجهاء فإنه قد يتعذر ذلك يف حقهم، فيعطون من املمكن أن حنبسه أو نضربه أو نقيم احل
 الزكاة لتأليف قلوهبم.

 ؟لو قال قائل: ماذا نعطيه؟ هل نعطيه كثريا  أو قليال  ) السؤال ( 
احلكم معلق بوصف يثبت ما دام الوصف ابقيا ، فيعطى من الزكاة ما يتحقق أتليفه به، فإذا مال إىل ) اجلواب ( 

اإلسالم مثال  وعرفنا منه قوة اإلميان، أو كف شره إذا كان من السادة املطاعني يف عشائرهم، فإننا ال نعطيه؛ ألن ما 
 علق بوصف يثبت بثبوته، ويزول بزواله. ]الشرح املمتع[

 ؟هل يُعطى املؤلفة قلوهبم حلاجتهم أو للحاجة إليهم) السؤال ( 
 هم من يعطى حلاجة املسلمني إليه.منهم من يعطى حلاجته، ومن) اجلواب ( 

  فمن يعطى لكف شره هذا ليس حلاجته، بل حلاجتنا لدفع شره.
ومن يعطى لقوة إميانه أو رجاء إسالمه، فهذا يعطى حلاجته لكن ليست حلاجة النفقة واملال، بل حلاجة أخرى، وهي 

 قوة إميانه، ورجاء إسالمه. ]الشرح املمتع[
ُؤرلُِّف ررمِحرهُ ق

ْسِلُم _ ( ) _ اللُّ  الر امل
ُ
ا األِسرُي امل اتـرُبونر وريـُفركُّ ِمنـْهر ُكر

 اخلراِمُس: الّرِقراُب، ورُهْم امل
 ؟هل جيوز اعطاء الرقيق ماال  ) السؤال ( 
واملكاتبون هم الذين اشرتوا أنفسهم من أسيادهم، وهو  ،ال، معناه ما ذكره املؤلف بقوله: وهم املكاتبون) اجلواب ( 
 لكتابة؛ ألن هذا العقد تقع فيه الكتابة بني السيد والعبد. ]الشرح املمتع[مأخوذ من ا

 ؟) السؤال ( كم يعطى الرقيق من الزكاة
 يعطى ما حيصل به الوفاء. ) اجلواب ( 

لو اشرتى عبٌد نفسه من سيده بعشرة آالف، يدفع منها مخسة بعد ستة أشهر، ومخسة بعد ستة أشهر أخرى،  :يعين
 سة آالف لألجل األول، ومخسة آالف لألجل الثاين.فهنا نعطيه مخ
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 ؟) السؤال ( هل جيوز إعطاء املكاتب بيده 
 }َوِف الر ِقَاِب{جيوز أن نعطيه بيده فيويف سيده، وجيوز أن نعطي سيده قضاء عنه؛ ألن هللا تعاىل قال:  اجلواب ()   

لني عليها، واملؤلفة قلوهبم، فإن هؤالء يعطون متليكا  ويف ظرفية ومل يقل: وللرقاب، خبالف الفقراء واملساكني والعام
  .أبيديهم؛ ألن استحقاقهم كان ابلالم والالم للتمليك

 ؟) السؤال ( هل يشرتط التمليك يف الرقاب 
ال يشرتط ألن استحقاقهم جاء بـ يف الدالة على الظرفية، وال يشرتط فيها التمليك، فيجوز أن نذهب إىل ) اجلواب ( 

 نقول: قد كاتبت عبدك على عشرة آالف، فهذه عشرة آالف، وإن مل يعلم العبد.السيد و 
 ؟فهل يرد املال) السؤال ( لو أعطينا املكاتب ماال  ليؤدي دين كتابته مث اغتىن قبل أن يؤدي الكتابة 

 يرد املال إلينا. ]الشرح املمتع[ ) اجلواب ( نعم فإنه
 ؟اة) السؤال ( ما حكم اعطاء األسري من الزك

إال مبال جاز  ،ومل يرتكوا سبيله ،فإذا ُأسر املسلم يف أيدي الكفار ،جيوز فك األسري من مال الزكاة ،) اجلواب ( نعم
 وريف الّرِقراِب.:لدخوله يف قوله تعاىل يف مصارف الزكاة ؛فداؤه من مال الزكاة

     فك رقبة من األسر.ألنه  ؛"وجيوز أن يفك منها أسريا  مسلما   :قال ابن قدامة يف "الكايف"
إذا قال قائل: هذا خالف ظاهر اآلية؛ ألن الرقيق يف اللغة العربية اسم للعبد الرقيق كقوله تعاىل: ) السؤال ( 

 فكيف يفك منها األسري؟ }فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة{
 الذين قالوا ِبواز ذلك عللوا مبا يلي:) اجلواب ( 

 الفقري.أن يف ذلك دفعا  حلاجته، كدفع حاجة  -1
أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية، ففك بدن األسري أوىل؛ ألنه يف حمنة أشد من رق العبودية، وهي حمنة  -2

 األسر، وأنه معرض للقتل؛ ال سيما إن هدد اآلسر بقتله إن مل يدفع إليه ماال .
 من الذي يعطى املال عند فك األسري؟) السؤال ( 
 نعطيه اآلسرين. :العثيمني رمحه هللاقال العالمة ) اجلواب( 

 ؟) السؤال ( هل جيوز شراء رقيقا من الزكاة
فيشمل هذه الصورة، وال سيما إذا كان هذا  }َوِف الر ِقَاِب{) اجلواب ( هذا جائز؛ ألنه داخل يف عموم قوله تعاىل: 

 ح املمتع[عند سيد يؤذيه أو عند سيد ال يؤمن عليه فإنه يشرتى من الزكاة ويعتق. ]الشر 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





؟هل جيوز أن يعتقه من الزكاة) السؤال ( إذا كان عند اإلنسان عبد    

هذا ال جيوز أن يعتقه من الزكاة فهذا ألنه هنا مبنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي: مبنزلة أن يكون ) اجلواب ( 
 ملمتع[لإلنسان دين عند شخص فقري، فيسقطه عنه وحيسبه من الزكاة، فهذا ال جيوز. ]الشرح ا

 ؟) السؤال ( ما األنواع اليت جيوز دفع الزكاة هلا يف العبيد
 أربعة أنواع هي: ) اجلواب (

 املكاتب. ـ 1
 األسري املسلم.ـ  2
 رقيق يشرتى فيعتق، هذه الصور الثالث جائزة. ـ 3
 رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا ال جيوز.ـ  4

نعطيه من الزكاة ألنه يشبه األسري؛ ألن املسألة عند أهل  ال مبال فالظاهر أنناوكذلك الغريق إذا مل جيد من خيرجه إ
 العلم ال ختتص ابألرقاء، فالظاهر أهنا تشمل كل ما فيه إجناء.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
  السادس: الغارم إلصالح ذات البني _ ( ) _ الر امل

 ؟) السؤال ( ما تعريف الغارم
 من حلقه الغرم، وهو الضمان واإللزام ابملال، وما أشبه ذلك. الغارم هو) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ما أنواع الغرم
 الغارم نوعان مها:) اجلواب ( 

 يعطى من الزكاة مبقدار ما غرم، ولو كان غنيا . :غارٌم إلصالح ذات البني -1
 يواىف عند الدين إذا مل يقدر على وفائه. :غارٌم لنفسه -2

 ؟كم دفع الزكاة ملن يقوم ابإلصالح بني الناس واملستشارين أو املرشدين األسريني) السؤال ( ما ح
إذا كان بني مجاعة وأخرى عداوة وفتنة فيأيت آخر ويصلح بينهم، لكن قد ال يتمكن من اإلصالح إال ) اجلواب ( 

ن على ذلك، فيعطى هذا ببذل املال، فيقول: أان ألتزم لكل واحدة منكم بعشرة آالف رايل بشرط الصلح، ويوافقو 
 الرجل من الزكاة ما يدفعه يف هذا اإلصالح، فيعطى عشرين ألفا .

 وإذا وىف من ماله فإنه ال يعطى؛ ألنه إذا وىف من ماله ال يكون غارما ، فليس عليه دين اآلن.
 ولكن ينبغي التفصيل فيقال: يـُْعطرى من الزكاة يف حالني:

 مشغولة، فال بد أن نفكه. إذا مل يوف من ماله؛ فهنا ذمته ـ 1
}اَل َخَْيَ ِف  إذا وىف من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة؛ ألجل أال نسدَّ ابب اإلصالح، وقد قال هللا تعاىل:  ـ 2
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 ي الدفع فورا .وألن احلال قد تقتضَكِثٍَي ِمْن ََنَْواُهْم ِإاله َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح َبْْيَ النهاِس{
 ويف حالني ال يعطى فيهما من الزكاة:

 إذا دفع من ماله بنية التقرب هلل؛ ألنه أخرجه هلل فال جيوز الرجوع فيه. ـ 1
 إذا دفع من ماله ومل يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة. ـ 2
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

   ولو مع غىن أو لنفسه مع الفقر _ ( ) _ الر امل
 ؟سؤال ( هل جيوز إعطاء الغارم بسبب اإلصالح ولو كان غنيا  ) ال

الغارم لإلصالح يعطى من الزكاة، ولو كان غنيا ؛ ألننا نعطيه هنا للحاجة إليه؛ ومن أعطي للحاجة إليه ) اجلواب ( 
 فإنه ال يشرتط أن يكون فقريا . ]الشرح املمتع[
 ؟) السؤال ( هل جيوز إعطاء الغارم لشئ خيصه

نعم نعطيه مع الفقر، والفقر هنا ليس كالفقر يف الصنف األول، فالفقر هنا العجز عن الوفاء، وإن كان اب ( ) اجلو 
 عنده ما يكفيه ويكفي عياله ملدة سنة أو أكثر.

فإذا قدران أن شخصا  عليه عشرة آالف رايل، وراتبه ألفا رايل يف الشهر، ومؤنته كل شهر ألفا رايل، فهل ندفع عنه 
 ف رايل؟عشرة آال

اجلواب: نعم؛ ألنه اآلن فقري ابلنسبة للدين فال نعطيه من الزكاة لفقره؛ ألن راتبه يكفيه وإمنا نعطيه من أجل الدين 
 فهو فقري وعاجز عن الوفاء. ]الشرح املمتع[

 هل جيوز أن نذهب إىل الدائن، ونعطيه ماله دون علم املدين؟) السؤال ( 
عطفا  على الرقاب،  فهو جمرور بـفي و الغارمني }َوِف الر ِقَاِب{داخل يف قوله تعاىل: نعم جيوز؛ ألن هذا ) اجلواب ( 

واملعطوف على ما جر حبرف يقدر له ذلك احلرف فالتقدير ويف الغارمني، ويف ال تدل على التمليك، فيجوز أن 
 ندفعها ملن يطلبه. ]الشرح املمتع[

 ؟ها للغارم، ونعطيه إايها ليدفعها إىل الغرمي، أو ندفعها للغرميفإن قال قائل: هل األوىل أن نسلم) السؤال ( 
 يف هذا تفصيل:) اجلواب ( 

إذا كان الغارم ثقة حريصا  على وفاء دينه، فاألفضل بال شك إعطاؤه إايها ليتوىل الدفع عن نفسه؛ حىت ال  -1
 خيجل، وال يذم أمام الناس.

ال نعطيه، بل نذهب إىل الغرمي الذي يطلبه ونسدد دينه. ]الشرح إذا كان خيشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا  -2
 املمتع[
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 ؟من غرم يف حمّرم هل نعطيه من الزكاة) السؤال ( 
 إن اتب أعطيناه، وإال مل نعطه؛ ألن هذا إعانة على احملرم، ولذلك لو أعطيناه الستدان مرة أخرى.) اجلواب ( 

 ]الشرح املمتع[
 ؟يت من الزكاةهل يقضى دين امل ) السؤال (

فهل جيوز  ،وليس وراءه من يستطيع سداده ،شخص تويف وعليه دين :) اجلواب ( سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
 ؟أن يسدد هذا الدين من الزكاة

جمموع .ال جيوز أن يسدد دين امليت من الزكاة، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن هللا يؤديه عنه " انتهى :فأجاب
    اوى ابن عثيمني"فت

   :ال يقضى دين امليت من الزكاة ألمور ثالثة :وقال أيضا  يف الشرح املمتع
  أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين. -1
فكان يؤتى ابمليت وعليه دين فيسأل صّلى  ،أن النيب صّلى هللا عليه وسّلم كان ال يقضي ديون األموات من الزكاة -2

فلما فتح هللا عليه وكثر عنده  ،له وفاء صلى عليه :فإن مل يرتك مل يصل عليه وإن قالوا ؟يه وسّلم هل ترك وفاءهللا عل
ولو كان قضاء الدين عن امليت من الزكاة جائزا  لفعله صّلى هللا  ،املال صار يقضي الدين مبا فتح هللا عليه عن األموات

  عليه وسّلم
ألن العادة أن الناس يعطفون على امليت أكثر مما  ؛قضاء ديون كثري من األحياء أنه لو فتح هذا الباب لعطل -3

  واألحياء أحق ابلوفاء من األموات " انتهى بتصرف ،يعطفون على احلي
  وهللا أعلم.

) السؤال ( رجل له مدين فقري يطلبه ألف رايل، وكان على هذا الطالب ألف رايل زكاة، فهل جيوز أن يسقط الدائن 
 ؟املدين األلف رايل الذي عليه بنية الزكاة عن

 أنه ال جيزئ قال شيخ اإلسالم: بال نزاع، وذلك لوجوه هي:) اجلواب ( 
 وهذا ليس فيه أخذ. }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِِْم َصَدَقةا{أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعاىل:  -1
  مهُموا اْْلَِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن{}َواَل تَ يَ أن هذا مبنزلة إخراج اخلبيث من الطيب قال تعاىل:  -2

ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عني، فعندي مثال  أربعون ألفا ، وزكاهتا ألف رايل، ويف ذمة فقري ِل ألف 
رايل، والذي يف حوزيت هو أربعون ألف رايل، وهي يف يدي وحتت تصريف، والدين الذي يف ذمة املعسر ليس يف 

 يدي.
 قص الدين عن العني يف النفوس، فكأين أخرج رديئا  عن جيد وطيب فال جيزئ.ومعلوم ن
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أنه يف الغالب ال يقع إال إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء ملاله الذي بيده؛ ألنه  -3
 اآلن سيسلم من أتدية ألف رايل.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 
ُْم _ ( السَّاِبُع: يف ) _  الر امل ُترطروِّعرُة الَِّذينر الر ِديورانر هلر

ِبيِل هللِا، ورُهُم الُغزراُة امل   سر
 ؟) السؤال ( ما تعريف السبيل

}َوَّلِلِه َعَلى النهاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن وقال تعاىل:  }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي{السبيل هي الطريق، قال تعاىل: ) اجلواب ( 
 .َسِبيالا{اْسَتطَاَع ِإلَْيِه 

 ؟) السؤال ( ما شروط اعطاء املال يف سبيل هللا 
 .ثالثة شروط) اجلواب ( 

 .غزاةأن يكونوا  -1
 .أن يكونوا متطوعني -2
أن ال يكون هلم ديوان هلم يعين ليس هلم نصيب من بيت املال على غزوهم، فهم متبعون فهؤالء يكون إعطاؤهم  -3

 ن ما يكفيهم جلهادهم.لدفع حاجتهم، وللحاجة إليهم، فيعطو 
{هذا معىن قوله تعاىل:  فجعل املؤلف هذه الظرفية للمقاتل، ال لنفس الطريق، فاآلية معناها على   }َوِف َسِبيِل اَّللِه

  .كالم املؤلف: الغازون يف سبيل هللا
 ؟جيوز أن أيخذ احلاج واملعتمر من الزكاةالسؤال ( هل  )

 .) اجلواب ( رويتان عند احلنابلة
 .جواز أن أيخذ احلاج واملعتمر من الزكاة ما حيج به ويعتمر :رواية األوىلال

 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
وكانت مل حتج واعتذرت أبنه ليس هلا  ،ألم معقل :) اجلواب ( ما ثبت يف أيب داود أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال

فهال حججيت منه فإن احلج يف  :ل هلا النيب صلى هللا عليه وسلمما تركبه وأن زوجها قد أوصى حبمله يف سبيل هللا فقا
 سبيل هللا. 

 أما إن احلج يف سبيل هللا. :وما صح عن ابن عمر كما يف كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم إبسناد صحيح أنه قال
    } وِف سبيل هللا { :فدل على دخول احلج والعمرة يف حكمه يف عموم قوله تعاىل

أن احلاج واملعتمر ال يعطي شيئا  من الزكاة وإن كان احلج  :اختارها املوفق وهو مذهب مجهور العلماء :لثانيةالرواية ا
 والعمرة فرضا .
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 ؟) السؤال ( ما دليلهم على ذلك
ه ألن ؛فهما ال جيبان عليه } من استطاع إليه سبيالا { :) اجلواب ( ألن احلج والعمرة ال جيبان مع الفقر فإن هللا قال

  .فقري
واألقوى ما ذهب إليه احلنابلة لقوة ما استدلوا به من دخوهلا يف سبيل هللا وإن كان فيما ذكره  :قال احلمد حفظه هللا

مجهور العلماء قوة على أن اجلهاد يف سبيل هللا الكفائي وهو سنة غري فرض يعطى الغازي ما يكفيه لغزوته وإن كان 
وأما احلج والعمرة فهو  ،الفرق بينهما أبن اجلهاد ملصلحة عامة ومصلحة متعديةلكن يظهر  ،ذلك مستحبا  ال واجبا  

 .ملصلحة خاصة أو مصلحة قاصرة على صاحبها
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

ُنـْقرِطُع ِبِه _ ( ) _  الر امل
اِفُر امل ُسر

 الثَّاِمُن: اْبُن السَِّبيِل امل
 ؟) السؤال ( ما تعريف ابن السبيل

 ابن السبيل هو املسافر اجملتاز يف بلد ليس معه شيء يستعني به على سفره.) اجلواب ( 
ِبيل  ؟) السؤال ( ملاذا مُسير ابن سر

) اجلواب ( نسبة إىل السبيل وهي الطريق؛ ألن استدامة السفر جيعل الطريق مثل األم؛ ملالزمته هلا، ويف الصحيحني: 
  السبيل أحد األصناف الثمانية يف مصارف الزكاة.أما أبو جهم؛ فال يضع العصى عن عاتقه ويعد ابن 

 ؟) السؤال ( هل يُعطى ابن السبيل إذا كان السفر حمرما  
 أما إن أمكنه أن يقرتض فإنه ال يعطى من الزكاة. ،ال يُعطى إال أن يضطر إىل ذلك دفعا  للضرورة) اجلواب ( 

 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا ال يُعطى ما تعليل ذلك
 .ملا يف ذلك من إعانته على احملرم إال أن يظهر فيه التوبة فإنه يعطى ) اجلواب (

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 
 ) _ فـريُـْعطرى مرا يُوِصُلُه ِإىلر بـرلرِدِه _ (  الر امل

 ؟) السؤال ( ما القدر الذي يعطاه ابن السبيل
شرب وغري ذلك مما حيتاج إليه فإنه يعطاه من ومطعم وم ،يعطى املال الذي حيتاج إليه يف طريقه من مركب) اجلواب ( 

 ]شرح الزاد للحمد[ .الزكاة حىت يرجع إىل بلده
 ؟الرجل الذي يعول عائلة هل يعطى ما يكفيه وحده أم يعطى ما يكفيه وما يكفي من يعول) السؤال(  

 يعطى ما يكفيه وما يكفي من يعول.) اجلواب ( 
 ؟) السؤال ( ما تعليل ذلك

ألن  ،نه كما أاّن نقصد دفع حاجته فكذلك نقصد دفع حاجة من يعول فيعطى لزوجته وألوالده) اجلواب ( أل
وهو وإن كان عائال  هلم فهو عاجز عن القيام ابلنفقة عليهم فيعطى هو من  ،املقصود هو دفع حاجة الفقراء وهم فقراء

 النفقة ما يكفيه وما يكفي من يعول. ]شرح الزاد للحمد[
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ُؤرلِّ ق
ا ِإىلر ِصْنف  وراِحد . _ ( ُف ررمِحرُه اللُّ الر امل   ) _ ورجيرُوُز صرْرفـُهر

 ؟) السؤال ( ما حكم إخراج الزكاة لصنف واحد فقط 
 .) اجلواب ( جيوز صرفها لصنف واحد كالفقراء مثال ، وكذلك جيوز صرفها لشخص واحد من صنف واحد

 ؟) السؤال ( ما دليل ذلك
وفيه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أقم عندان حىت أتتينا الصدقة  ،هللا عنه) اجلواب ( حلديث قبيصة رضي 

    " شرح النووي " فنأمر لك هبا. أخرجه مسلم يف الزكاة
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

 ) _ وُيسرنُّ ِإىلر أرقرارِِبِه الَِّذينر الر تـرْلزرُمُه مرُؤونـرتـُُهم _ (  الر امل
 ؟دفع الزكاة لألقارب) السؤال ( ما حكم  

) اجلواب ( إن دفع الزكاة إىل األقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إىل من هم ليسوا من قرابتك ألن الصدقة 
 .على القريب صدقة وصلة

 ؟) السؤال ( ما الدليل على أن الصدقة على القريب صلة
وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.  ، صدقةإن الصدقة على املسكني :) اجلواب ( قوله عليه الصالة والسالم

    صححه األلباين يف صحيح النسائي.
 فصل 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ) _ ورالر ُتْدفرُع ِإىلر هرامِشِيّ  _ (  الر امل

 ؟) السؤال ( ما تعريف اهلامشي
امشيون هو بنو هاشم بن عبد هو نسبة إىل هاشم بن عبد املطلب جد النيب صلى هللا عليه وسلم فاهل) اجلواب ( 

 .املطلب القرشي فالزكاة ال تدفع إىل هامشي فمن ثبت نسبه إىل بين هاشم ذكرا  كان أو أنثى فال حتل له الزكاة
 ؟) السؤال ( ما الدليل أن الزكاة ال تدفع للهامشي

  :قال لبعض بين هاشم -ما ثبت يف صحيح مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم ) اجلواب ( 
وهم بنو هاشم وهذا ابتفاق  ،إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس ( فالصدقة ال تنبغي آلل حممد

 .وأن اهلامشيني ال حتل هلم الصدقة ،العلماء
 ؟مطلقا  ) السؤال ( هل مينع اهلامشي من الزكاة 

 ) اجلواب ( اختلف أهل العلم يف ذلك.
فإن لقرابة النيب صلى هللا عليه وسلم وهم بنو هاشم هلم  ،سواء أعطوا من اخلمس أو ال ال حتل هلم مطلقا   :القول األول

 .حق يف الفيء فلهم مخس اخلمس فظاهر كالم الفقهاء أن الزكاة ال حتل هلم وإن مل يعطوا نصيبهم من اخلمس
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أن الصدقة تدفع إليهم إن مل  :اختار شيخ اإلسالم وهو وجه عند بعض الشافعية واختاره بعض احلنابلة :القول الثاين
 ]شرح الزاد للحمد[ .يعطوا من اخلمس حلاجتهم إىل ذلك

 ؟) السؤال ( هل حتل الزكاة للهامشي من بعضهم البعض
 اختلف أهل العلم يف ذلك.) اجلواب ( 
ي أن يدفع فليس للهامش ،فال حتل صدقة اهلامشي للهامشي ،أن الصدقة ال حتل هلم وإن كانت من بعضهم :القول األول

 زكاته إىل هامشي وليس للهامشي أن يقبلها.
 فإنه رأى جواز ذلك هلم. ،اختيار شيخ اإلسالم :القول الثاين

 .وكما أن الصدقة أوساخ للناس فهي أوساخ ألموال بين هاشم ،فإن احلديث عام ،ويف ذلك نظر
) هل حتل صدقة بعضنا لبعض ( فقال له  :لوأما ما رواه احلاكم من أن النيب صلى هللا عليه وسلم سأله العباس فقا

 .) نعم ( فاحلديث إسناده ال يصح :النيب صلى هللا عليه وسلم
فعلى ذلك الظاهر ما ذهب إليه مجاهري العلماء من أن الزكاة ال حتل لبين هاشم أعطوا من اخلمس أم مل يعطوا وال حتل 

 .هلم أيضا  وإن كانت من بين هاشم
 ؟دقة للهامشي) السؤال ( ما حكم الص

الصدقة فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أهنا ال حتل آلل حممد، وهم بنو هاشم. لكن هل هذا ) اجلواب ( 
خاص يف الصدقة الواجبة وهي الزكاة، أو عام يف الصدقة الواجبة وصدقة التطوع؟ على قولني للعلماء: من العلماء من 

هلامشي. ومن العلماء من قال: "إذا مل يكن هلم مخس مما أفاء هللا فلهم أخذ قال:" إنه جيوز للهامشي أن أيخذ زكاة ا
  الزكاة من أجل دفع ضرورهتم، وهو خري هلم من سؤال الناس"، وهللا أعلم.

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ) _ ورُمطَِّليبّ  _ ( الر امل

 ؟) السؤال ( ما تعريف املطليب
هاشم واملطلب ونوفل وعبد  :فلعبد مناف ،مناف أخي هاشم بن عبد مناف نسبة إىل املطلب بن عبد) اجلواب ( 

 .مشس
 ؟) السؤال ( ما حكم الزكاة للمطليب

) اجلواب ( ال حتل الزكاة لبين هاشم وال حتل أيضا  لبين أخيه املطلب أما بنو عبد مشس وبنو نوفل فإهنا حتل هلم اتفاقا  
 .هذا ما ذكره املؤلف وهو مذهب الشافعي –
 ؟) السؤال ( ما الدليل على ذلك 

  أن جبري بن مطعم وهو من بين نوفل ابن عبد مناف قال :ما ثبت يف مسلم) اجلواب ( 
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اي رسول  :) مشيت أان وعثمان بن عفان وهو من بين عبد مشس ابن عبد مناف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقلنا
 .نا وحنن وهم مبنزلة واحدةهللا إنك قد أعطيت بين املطلب من مخس خيب وتركت

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
ا الر امل  _ (  ) _ ورمرورالِيِهمر

 ؟) السؤال ( ما املراد مباليهم
أي: عتقائهم، أي: العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم، أو أعتقهم بنو املطلب، فال تدفع الزكاة إليهم؛ ) اجلواب (  

  القوم منه.إن موىل: لقواللنيب صّلى هللا عليه وسّلم
   فإذا قلنا: بدفع الزكاة لبين املطلب جاز دفع الزكاة إىل مواليهم.

 ) السؤال ( إذا قال قائل: هل هؤالء موجودون؟ أعين بين هاشم واملطلب؟ 
) اجلواب ( نعم موجودون، وقد ذكروا أن ِمْن أثبت الناس نسبا  لبين هاشم، ملوك اليمن األئمة، الذين انتهى ملكهم 

ة اجلمهوريني عليهم قريبا ، فهم منذ أكثر من ألف سنة متولون على اليمن، ونسبهم مشهور معروف أبهنم من بين بثور 
 هاشم.

ويوجد انس كثريون أيضا  ينتمون إىل بين هاشم، فمن قال: أان من بين هاشم! قلنا: ال حتل لك الزكاة؛ ألنك من آل 
 الرسول صّلى هللا عليه وسّلم.]الشرح املمتع[

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 ) _ ورالر ِإىلر فرِقريرة  حترْتر غريِنّ  ُمْنِفق  _ (  الر امل

 ؟) السؤال ( ما حكم دفع الزكاة للمرأة الفقرية إذا كان زوجها ال ينفق عليها
ز دفع الزكاة إليها ; مل جي ،قال ابن قدامة رمحه هللا يف املغين: وإذا كان للمرأة الفقرية زوج موسر ينفق عليها) اجلواب ( 

وقد نص  ،جاز الدفع إليها ،وتعّذر ذلك ،.. وإن مل ينفق عليها.ألن الكفاية حاصلة هلا مبا يصلها من نفقتها الواجبة
  أمحد على هذا " انتهى ابختصار

 ) السؤال ( فإن قال قائل: ملاذا ال تقولون هلا: طاليب الزوج وارفعيه إىل احملكمة؟
نقول هلا ذلك؛ ألن هذا يرتتب عليه مشاكل، فقد يفضي إىل أن يطلقها، وهذا ضرر عليها، ودفع ال ) اجلواب ( 

 حاجتها لدفع هذا الضرر ال شك أنه مما جاءت به الشريعة. ]الشرح املمتع[
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق

 _ (  ) _ ورالر ِإىلر فـرْرِعِه وأْصِلهِ  الر امل
 ؟والفروع الذين ال جتب النفقة عليهم من الزكاة ) السؤال ( هل جيوز إعطاء األصول

  ) اجلواب ( ألهل العلم يف ذلك قولني.
ذهب احلنفية واحلنابلة وهو: عدم جواز إعطاء الزكاة لألصول والفروع، سواء كانوا ممن جتب نفقتهم أم  :القول األول

 ال.
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ر شيخ اإلسالم إىل أن املنع خاص حبالة وجوب مذهب املالكية والشافعية وبعض احلنابلة وهو: اختيا :القول الثاين
 النفقة.

إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل يف حال وجوب النفقة عليهم مل جيز  قال املرداوي احلنبلي يف اإلنصاف:
لنفقة ماله دفعها إليهم إمجاعا ؛ وإن كانوا يف حال ال جتب نفقتهم عليهم كولد البنت وغريه مما ذكر، كما إذا مل يتسع ل

مل جيز أيضا  دفعها إليهم على الصحيح من املذهب، ونص عليه وعليه أكثر األصحاب، وقيل: جيوز واحلالة هذه، 
واختاره القاضي يف اجملرد، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وذكره اجملد ظاهر كالم أيب اخلطاب، وأطلق يف 

 الواضح يف جد وابن ابن حمجوبني وجهني. انتهى
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

 ) _ ورالر ِإىلر عرْبد  ورزرْوج  _ (  الر امل
 ؟) السؤال ( ملاذا الزكاة ال تدفع للعبد

 .فإن السيد جيب أن ينفق على عبده ،الستغنائه بنفقة سيده) اجلواب ( 
 ؟) السؤال ( ما حكم دفع الزكاة للزوج

 .) اجلواب ( قوالن عند احلنابلة
 .زوجة ال حيل هلا أن تعطي زوجها زكاهتا سواء كانت من حلي على القول ابلزكاة به أو غري ذلكال :القول األول
 أن للزوجة أن تعطي زوجها الزكاة. :القول الثاين

 ؟) السؤال ( ما تعليــــل ذلــــك
  :) اجلواب ( مــــا يلـــــي

هتا والزوج داخل يف العمومات اليت فيها أصناف ألن الزوجة ال تنفق على زوجها فال معىن ملنعها من إعطائه زكا -1
} إَّنا الصدقات للفقراء من حتل له الزكاة كما تقدم فهو إن كان فقريا  أو مسكينا  فهو داخل يف عموم قوله 

  واملساكْي {
ول اي رس :أن زينب امرأة ابن مسعود أتت النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت :ما ثبت يف البخاري عن أيب سعيد -2

هللا إنك قد أمرت اليوم ابلصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من 
 صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. :تصدقت به عليهم فقال

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 
ا ِلمرْن ظرنَُّه غررْير أرْهل  فـربر  الر امل  انر أْهال  _ ( ) _ ورِإْن أرْعطراهر

 ؟) السؤال ( ما صورة املسألة
رجل أخذ زكاة ماله فأعطاها هامشيا  أو غنيا  أو حنو ذلك وهو يعتقد ذلك ويعلم أن هذا ليس من أهل ) اجلواب ( 

 .الزكاة فال جيزئه وإن ثبت له بعد ذلك خطأ ظنه
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 ؟) السؤال ( ملاذا قالوا أهنا ال جتزئ
عتقد أهنا وضعت يف غري موضعها؛ وألنه متالعب؛ إْذ كيف يعطي زكاته لشخص يظنه ) اجلواب ( ألنه حني دفعها ي

 غنيا  مث تبني أنه فقري؟! فال جتزئه.
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

 ) _ أْو اِبْلعرْكِس ملْر جُيْزِِه _ (  الر امل
 ؟) اجلواب ( ما احلكم ما لو أعطى زكاته فقريا  فتبني أنه غين

  ؛فبان أنه غري أهل فإهنا جتزئه ،دفعها إىل من يظن أنه أهل بعد التحري) اجلواب ( إذا 
 ؟) السؤال ( ما تعليل ذلك

ا (  ُ نـرْفس ا ِإالَّ ُوْسعرهر لُِّف اللَّ  ) اجلواب ( ألنه اتقى هللا ما استطاع قال تعاىل ) الر ُيكر
 ]الشرح املمتع[ .يف نفس األمر " انتهى بتصرفوالعبة يف العبادات مبا يف ظن املكلف خبالف املعامالت فالعبة مبا 

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
بٌَّة _ (  الر امل قرُة التَّطروُِّع ُمْسترحر  ) _ ورصردر

 ؟) السؤال ( ما الدليل على استحباب الصدقة
 :) اجلواب ( مــــا يلـــــي

بُ َلٍة ِمَئُة َحبهٍة } َمَثُل الهِذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَِلُْم ِف  :قوله تعاىل -1 َسِبيِل اَّللِه َكَمَثِل َحبهٍة أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف ُكلِ  ُسن ْ
ا َوال َأذاى الهِذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَِلُْم ِف َسِبيِل اَّللِه ُثُه اَل يُ ْتِبُعوَن َما أَنْ َفُقوا َمن  .َواَّللهُ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواَّللهُ َواِسٌع َعِليمٌ 

ْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َُيَْزنُوَن {    َِلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِبِِ 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تصدق  :من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :ما روى الشيخان -2

مث يربيها لصاحبه كما يريب أحدكم فرلوَّه  ،يمينهبعدل مترة من كسب طيب وال يقبل هللا إال الطيب وإن هللا يتقبلها ب
   حىت تكون مثل اجلبل.

ما من يوم يصبح العباد  :عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :ما رواه البخاري ومسلم -3
  ممسكا  تلفا . اللهم أعط :ويقول اآلخر ،اللهم أعط منفقا خلفا   :فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها

ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق
 _ (  ) _ وريف ررمرضان وأوقاِت احلاجاِت أفضلُ  الر امل

 ؟) السؤال ( ما الدليل أن الصدقة يف رمضان أفضل من غريه
) اجلواب ( أخرج الرتمذي من حديث أنس ـ رضي هللا عنه ـ أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: أفضل الصدقة  

  رمضان.صدقة يف 
 ؟) السؤال ( ما أنواع أوقات احلاجات

 أوقات احلاجات نوعان: دائمة، وطارئة.) اجلواب ( 
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 ؟) السؤال ( ما وقت احلاجة الدائمة
أحوج من وقت الصيف؛ ألهنم حيتاجون إىل زايدة أكل؛ فاإلنسان يف الشتاء  ) اجلواب فصل الشتاء، فإن الفقراء فيه

ويف الشتاء حيتاج إىل ثياب أكثر مما حيتاجه يف الصيف، فيحتاج إىل تدفئة أكثر مما  أيكل أكثر مما أيكل يف الصيف،
 حيتاجه يف الصيف.

 ؟) السؤال ( ما وقت احلاجة الطارئة
) اجلواب ( مثل أن حتدث جماعة أو جدب، فيحتاج الناس أكثر، سواء يف الشتاء أم الصيف، فهذه أيضا  تكون 

 الصدقة فيها أفضل.
 هل من شرف املكان ما لو كانت جهة من األرض فيها جماعة أو ال؟) السؤال ( 

) اجلواب ( ال؛ ألن هذا ليس من شرف املكان، ولكن للحاجة بدليل أن أهل هذا املكان إذا اغتنوا صارت الصدقة 
 فيهم مثل غريهم.

 لكن مكة واملدينة الصدقة فيهما أفضل من غريمها مطلقا  لشرف املكان. ]الشرح املمتع[
 ) السؤال ( إذا تعارض شرف املكان وشرف األحوال، فأيهما يقدم؟

) اجلواب ( يقدم شرف األحوال؛ ألن الصدقة إمنا شرعت لدفع احلاجة، فالفضل فيها ابعتبار احلاجات يتعلق بنفس 
ه أوىل من العبادة، وقد سبق قاعدة مفيدة يف هذا الباب، وهي: أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعات

 الفضل الذي يتعلق بزماهنا أو مكاهنا. ]الشرح املمتع[
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

ُقُصهرا _ ( ) _  الر امل ُ مبرا يـرنـْ أيرْمثر ُونُُه ور  ورُتسرنُّ اِبلفراِضِل عرن ِكفرايرِتِه ورمرْن مير
 ؟) السؤال ( ما الدليل على االستحباب

خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول  :النيب صلى هللا عليه وسلم قالما ثبت يف البخاري أن  ) اجلواب (
فما فضل عن  ،وقد تقدم أن الغىن هو الكفاية ،أي أفضل الصدقة ما كان زائدا  على حاجتك وحاجة من متون

 .الكفاية فهو خري الصدقة
ُؤرلُِّف ررمِحرُه اللُّ ق 

ُ مبرا يـرنـُْقصُ ) _  الر امل أيرْمثر  هرا _ ( ور
 ؟) السؤال ( ما حكم الصدقة إذا كان على حساب من تلزمهم نفقته

 أيمث املتصدق بصدقة تنقص كفايته وكفاية من ميونه.) اجلواب ( 
 ؟) السؤال ( ما وجـــه ذلك

) اجلواب ( أنه إذا نقص الواجب أمث، كيف يليق بك أن ترتك واجبا  وتتصدق بتطوع؟ هلذا ال يليق ال شرعا ، وال 
 عقال ، وال عرفا ، فابدأ أوال  مبن تعول.
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 ؟) السؤال ( ما أجر من تصدق على أهله واوالده
أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن ثوابن قال :) اجلواب ( ما رواه مسلم

 أصحابه يف سبيل هللا. ودينار ينفقه على ،ودينار ينفقه على دابته يف سبيل هللا ،على عياله
 

 :صادرامل
 غالبا املمتع الشرح -1
 للحمد الزاد شرح -2

  ويب سالمإ موقع -3
  الفتوى مركز -4
 األلوكة شبكة -5
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