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 ـــــداءــــــــإهـ
 ....  رؤيته خير خلق هللا محمدإلى من تاقت نفسي لشفاعته واشتاقت روحي ل

دون  كرماني برضاهما علي، وأعطياني كل ما عندهماأإلى اللذين أغدقاني بدعائهما و

 و امتنان، والداي العزيزان....أفضل 

إلى من ساندني وصبر على مكابدتي في مسيرتي، رفيق دربي، وصاحبي في رحلتي، 

 زوجي الحبيب...

 ة قلبي، ولدّي الحبيبان ...إلى فلذة كبدي وقرة عيني، ومهج

 إلى أخي الغالي وأخواتي الغاليات الذين لطالما ساندوني وآزروني ألنهي مسيرتي 

 .بالعطاء والدعاء..

 إلى عمي الغالي األستاذ عبد الفتاح غانم الذي لم يدخر جهداً في نصحه ودعائه لي، 

 عمتي الغالية أم أسامة حفظهما هللا ورعاهما. وإلى

 يزن بأنبل الصفات، زميالتي وأخواتي وأنيسات قلبي...إلى من تم

 إلى كل من علمني حرفاً في هذه الحياة..

 إلى كل من تمنى لي الخير، وقدم لي العون، ولو بالدعاء....

 إلى من أحبهم في هللا..

 أهدي هذا الجهد المتواضع

  



 

 ب

 مقــــــــدمة

 شكر وعرفان
ا لي، فله هعلي  بإتمام هذه الرسالة ويسر  الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، الذي من  

، فإني خرة، وألن من تمام شكر هللا، شكر الناس فمن ل يشكر الناس ل يشكر هللا الحمد في األولى و اآل
أتوجه بخالص الشكر، وعظيم المتنان إلى أستاذي وشيخي ومعلمي وقدوتي الفاضل، فضيلة األستاذ الدكتور: 

، والذي كان لي الشرف في قبوله لإلشراف على -فظه هللا وأطال في عمره ورعاه ح –مازن اسماعيل هنية 
رشادي وتشجيعي على إ ن نعم المعلم والمربي، فلم يتوان  رسالتي، واستقائي من علمه، فكا نهاء عن نصحي وا 

عل ذلك في ويج ،وضيق وقته، وعظم مسؤولياته، فأسأل هللا أن يجزيه عني خير الجزاء هكتابتي، رغم انشغالت
 ميزان حسناته، ويسدد على طريق الحق خطاه.

 كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من السادة أعضاء لجنة المناقشة:

 ــ حفظه هللاــ رفيق أسعد رضوان  فضيلة الدكتور:

 ــ حفظه هللاــ بسام حسن العف  فضيلة الدكتور:

 لتفضلهما بقبول مناقشة رسالتي هذه.

 ية، محضن العلم والعلماء.اإلسالملى جامعتي الغراء، الجامعة والشكر موصول إ

وأخص بالشكر والتقدير والمتنان كليتي الغالية: كلية الشريعة والقانون وجميع أساتذتي ومشايخي األعزاء، 
 أسأل هللا أن يبارك لهم وينفع بهم.

الدي  الكريمان، وزوجي ومد يد العون لي، و  ،ول أنسى أن أشكر كل من ساعدني في إتمام رسالتي
 الغالي، وأخي وأخواتي العزيزات، وكل من تمنى لي الخير ودعا لي في ظهر الغيب.

ياكم لما يحبه ويرضاه، والحمدهلل رب العالمين.  أسأل هللا العظيم أن يوفقني وا 
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لعالمين، المبعوث رحمة ل الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، سيدنا محمد 

 وبعد:

قد امتن علينا بنعمة اإليمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فأنزل  فإن هللا 
امتازت بكل معاني الحكمة والرحمة واليسر والوضوح، مع كل الشمولية والتكامل  علينا شريعة إسالمية غر اء،

  الخبير العليم المتصف بالكمال.والصالحية لكل زمان ومكان، ذلك ألنها من عند هللا

أن فرض علينا فرائض وأمرنا بأدائها لتضيء لنا السبيل، لهدايتنا إلى الصراط  وكان من حكمته 
ي الخمس، فأمرنا بالصالة وقرنها ف اإلسالمن أهم هذه الفرائض أركان المستقيم وصولا إلى جنات النعيم، وم

يَنُْحنَ َفاَءَْويُِقِهيُمواْالصََّلََْْوَما :مواطن كثيرة بالزكاة حيث قال  تُواْأُِمُرواِْإالَّْلِهيَ ع ُبُدواْاَّللََُُّْم ِلِصنَيَْلُهْالدِِّ  ْ َةَْويُ 
الزََّكاَةَْوَذِلَكِْديُنْال َقِهيَِِّمة

 وحده، وفي الزكاة حق له ولعباده. ففي الصالة حٌق له  (1)

عطى ، فقد شر ع الزكاة التي تؤخذ من الغني وتكما اهتم باإلنسان بمفرده، اهتم بالمجتمع بعمومه فاهلل 
المحتاج، تحقيقاا لتكافل اجتماعي وصل إلى قمة الرقي والتقدم منذ زمن الرسالة إلى عصرنا الحاضر  للفقير

 عليٌم بأحوال الناس وظروفهم حكيٌم بتشريعاته لهم . كذلك إلى يوم القيامة، ذلك ألن هللا وسيبقى 

في هذه الفريضة،  م العصور ابتعد كثير من الناس عن تطبيق حكم هللا األحوال وتقد ومع تغير 
الكثير منهم بحيٍل لكي ل يؤديها، فكان لبد من تذكيرهم بحكم هللا بها وحثهم على فعلها، ومن ضمن  وتحايل

ه أو صوليقصدون جلب منفعٍة لهم بدفعها، فمنهم من دفعها أل ،تلك الحيل أن دفع بعض الناس زكاة أموالهم
وأقاربه الذين تجب نفقتهم عليه، ليعفي نفسه من هذه النفقة، لذا أردت في هذا البحث أن أسلط الضوء  فروعه

                                                           

 .(5اآلية ) ،سورة البينة (1)
 



 

 د

 مقــــــــدمة

، موضحةا فيه حقيقة الزكاة وحكمها ومقاصدها، صوله أو فروعهفي دفع الرجل زكاة ماله أل على حكم هللا 
 الحالت ذاكرةا  ،لألصول أو الفروعفع الزكاة ومبينةا من هم أصول الرجل وفروعه؟ ثم ألحق ذلك ببيان حكم د

لكل من  للضوابط التي تجيز دفع الزكاة لُ ص  وختاماا أ   ،صوله أو فروعهالتي يجوز فيها للرجل دفع زكاته أل
 التوفيق والسداد في كتابتي هذه إنه ولي ذلك والقادر عليه. هللا  األصول والفروع، سائلةا 

 طبيعة الموضوع: أواًل :

من  ريضةٍ وف اإلسالممن أركان  يتعلق بركنٍ  وع عبارة عن دراسة فقهية مقارنة لموضوع هام جداا الموض
ومرونة  ،ماإلسالظهرت فيه روعة أي، حيث اإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع فرائضه أل وهو دفع الزكاة 

 وصالحيتها لكل زمان ومكان. ،ومدى تيسيرها على الناس ،الشريعة

 الموضوع: : أهميةثانياً 

 تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي:
  الزكاة.ومبانيه العظام وهو  اإلسالمأنه يتعلق بأحد أركان 
  ومراعاة لظروف الناس وأحوالهم المختلفة. ،ية من شمولية وتكاملاإلسالمأنه يبين ما امتازت به الشريعة 
  ة والمودة واأللفة بين أفرادعلى تحقيق التكافل الجتماعي ونشر المحب اإلسالمأنه يظهر مدى حرص 

 ي.اإلسالمالمجتمع 
  وما يترتب عليه من آثار في ،لألصول أو الفروعية من دفع الزكاة اإلسالمأنه يوضح موقف الشريعة 

 الوقت الحاضر.

 : أسباب اختيار الموضوع:ثالثاً 

 .ما أشرت إليه من أهمية الموضوع يعتبر أحد أسباب اختياره 
 مستقل. بشكلٍ األصول أو الفروع تناولت موضوع الزكاة على  عدم وجود دراسات علمية 
 واقعنا  خاصة في صوله أو فروعهالحاجة الماسة لمعرفة الحكم الشرعي في حالة دفع الشخص زكاة ماله أل

 المعاصر الذي غاب فيه تطبيق الكثير من أحكام الدين.
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 ز علي  بالكتابة فيه.رغبتي الملحة في تحقيق هذا الموضوع وبحثه إلشارة والدي العزي 

 الجهود السابقة: :رابعاً 

طالعي في الكتب الفقهية والدراسات و  ت أن لحظ ،األبحاث سواء القديمة أو الحديثةمن خالل بحثي وا 
لم أجد  -وبحسب ما اطلعت عليه -لكن وبينوا أحكامها ووضحوا جزئياتها، ،الفقهاء قد تناولوا موضوع الزكاة

الكتب  ي بشكٍل مستقٍل، ومما وجدته مناإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع فع الزكاة كتاباا قد أفرد موضوع د
 والدراسات واألبحاث التي تفيدني في هذا البحث:

 دار  د.يوسف القرضاوي، ،ا وفلسفتها في ضوء القرآن والسنةكتاب فقه الزكاة "دراسة مقارنة ألحكامه
 .خالمعارف، الدار البيضاء، بدون طبعة أو تاري

 ،جامعة  عة،كلية الشري د. خالد عبد الرزاق العاني، كتاب مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة
 م.1999 األردن، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، قطر،

  محمد د د. محمد نعيم ياسين، ،د. محمد سليمان األشقر المعاصرة،كتاب أبحاث فقهية في قضايا الزكاة .
 م.2004-هـ 1424 (،3ط ) دار النفائس، د. عمر سليمان األشقر، عثمان شبير،

 جلة م د. محمد حسن أبو يحيى، ،اإللزامية والتطوعية إلى األقاربحكم دفع الصدقات  :بحث محكم بعنوان
 م.1998 - ه1419 (،36العدد) (،13السنة ) ،يةاإلسالمالشريعة والدراسات 

  إشراف د. أحمد علي  إعداد د. لطفي عليان شبير، األرض،رسالة دكتوراة بعنوان: زكاة ما يخرج من
 م.1997 ،السودان الخرطوم، األزرق،

  ،رسالة ماجستير بعنوان: الزكاة على األقارب، للباحث محمد وحيد توفيق سليمان، إشراف د حسن خضر
 م.2010جامعة النجاح 

 : خطة البحث:خامساً 

 فصول وخاتمة قسمتها على النحو التالي: وثالثةالسابقة  مقدمةالاشتملت خطة البحث على 

 الفصل األول: الزكاة حقيقتها وحكمها ومقاصدها 
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 وفيه مبحثان:
 .المبحث األول: حقيقة الزكاة وحكمها 
 .المبحث الثاني: مقاصد الزكاة 

 ي.اإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع الفصل الثاني: دفع الزكاة 

 وفيه ثالثة مباحث:

 وم األصول والفروع.المبحث األول: مفه 
  ي.اإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع المبحث الثاني: حكم دفع الزكاة 
  ي.اإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع المبحث الثالث: حالت جواز دفع الزكاة 

 ي.اإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع الفصل الثالث: ضوابط جواز دفع الزكاة 
 وفيه ثالثة مباحث: 

  األول: ضوابط جواز دفع الزكاة المتعلقة بالمزكي.المبحث 
 .المبحث الثاني: ضوابط جواز دفع الزكاة المتعلقة بالمال المزكى فيه 
 ."المبحث الثالث: ضوابط جواز دفع الزكاة المتعلقة بالمزكى عليه "األصول والفروع 

 : أهداف البحث:سادساً 

م تاركها، ثم توضيح مقاصد الزكاة الدينية هدف هذا البحث إلى بيان حقيقة الزكاة وحكمها وحك
ول أو الفروع لألص، ومن ثم بيان حكم دفع الزكاة األصول أو الفروع والجتماعية والقتصادية، يليه التعريف ب

اة ، وصولا إلى ضوابط جواز دفع الزكلألصول أو الفروعحالت جواز دفع الزكاة ي، مع ذكر اإلسالمفي الفقه 
 المتعلقة بالمزكي وبالمال المزكى فيه وبالمزكى عليه.ع لألصول أو الفرو 

 : منهج البحث : سابعاً 

 أما من حيث المنهج الذي أسلكه في هذا البحث فيتلخص فيما يلي:
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 .أعتمد المنهج الستقرائي الذي يعتمد على التحليل 
 .عزو اآليات القرآنية الكريمة إلى سورها بذكر اسم السورة ثم رقم اآلية 
  إذا لحديث ا الحكم على، وبيان ذكر الكتاب والباب والصفحةب األحاديث الشريفة الواردة في البحثتخريج

 .، وكذلك اآلثارلم يخرج في الصحيحين
 ،باقي و  عند التوثيق أبدأ باسم الكتاب، ثم اسم المؤلف، ثم أدون رقم الجزء إن وجد، يليه رقم الصفحة

 والمراجع.المتعلقات بالكتب أكتبها بفهرس المصادر 
  ألحق في نهاية البحث مجموعة من الفهارس وهي فهرس اآليات القرآنية وفهرس األحاديث النبوية ،وفهرس

 وفهرس الموضوعات. اآلثار، وفهرس المصادر والمراجع ،
 .أقتصر في التشكيل على اآليات القرآنية وبعض العبارات المبهمة والكلمات الغريبة 

 : خاتمة البحث :ثامناً 

 ا أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة.وفيه

 : الفهارس العامة:تاسعاً 

 وتشتمل على:
 فهرس اآليات القرآنية 
 فهرس األحاديث النبوية واآلثار 
 فهرس المصادر والمراجع 
  فهرس الموضوعات 

 

 

 



 

 

 
 

 حكمها ومقاصدهاحقيقتها و الزكاة  الفصل األول:

 :انحثمبوفيه 

 وحكمهاقة الزكاة المبحث األول: حقي 
 الزكاة المبحث الثاني: مقاصد 
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 حكمها ومقاصدهاحقيقتها والزكاة  الفصل األول

   
 المبحث األول: حقيقة الزكاة وحكمها

 وفيه:

 أواًل: حقيقة الزكاة 
 :حكم الزكاة ثانيًا 
 ثالثًا: حكم تارك الزكاة 
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 حكمها ومقاصدهاحقيقتها والزكاة  الفصل األول

 أواًل: حقيقة الزكاة:

 تعريف الزكاة لغة: .أ

 تطلق الزكاة لغةا على معاٍن متعددة منها:

  ،(1)أي طال ونما، وكل شيء يزداد وينمو فهو يزكو زكاء ع: يقال: زكا الزرع،ي  النماء والر   -1
ْزَك:َْوفيه قوله  ِْمن  ُتم  َْوَماْآتَ ِهي   ْلِهيَ ر بُ َواِْفَْأم َواِلْالنَّاِسَْفََلْيَ ر بُواِْعن َدْاَّللَِّ ِْرًب  ِْمن  ُتم  اة ْتُرِيُدوَنَْوَماْآتَ ِهي  

لَِئَكُْهم ْالْ  ْفَُأو  َهْاَّللَِّ ِعُفونََْوج  ُمض 
(2). 

:ْ، قال (3)الطهارة: فالزكاة طهرة لألموال وزكاة الفطر طهرة لألبدان -2 ُرُهم  ُْتَطهِِّ َْصَدَقة  َْأم َواِلِِم  ِْمن  ُخذ 
ِهيِهم ِِْبَا.... َوتُ زَكِِّ

ْزَكَّاَها:وقال  (4) َلَحَْمن  َْأف   َقد 
 أي طهرها من الذنوب واآلثام. (5)

زكا الزرع يزكو إذا حصل فيه نمو وبركة، فالزكاة سميت بذلك لما يكون فيها من  الزيادة والبركة: يقال -3
ْلِهيَ ر بُ َواِْفَْأم َواِل:ْ، قال (6)رجاء البركة ولتزكية النفس وتنميتها بالخيرات والبركات ِْرًب  ِْمن  ُتم  َوَماْآتَ ِهي  

ْزََكا ُتم ِْمن  َْوَماْآتَ ِهي   لَِئَكُْهم ْال ُمضْ النَّاِسَْفَلَْيَ ر بُواِْعن َدْاَّللَِّ ْفَُأو  َهْاَّللَِّ ِعُفونَْة ْتُرِيُدوَنَْوج 
(7 ). 

  

                                                           

 (.14/358( لسان العرب، ابن منظور )(1
 (.39( سورة الروم، اآلية )(2
 (.14/358)منظور ( لسان العرب، ابن (3
 (.103اآلية  )من( سورة التوبة، (4
 (.9( سورة الشمس، اآلية )(5
 (.38/221)الزبيدي ( تاج العروس، (6
 (.39)اآلية ( سورة الروم، (7
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َرَبُْرْح  ا:وفيه قوله  الصالح: -4 ر اِْمن ُهْزََكاة َْوَأق   ْيُ ب ِدَِلَُماْرَب ُُّهَماَْخِهي   فََأَرد ََنَْأن 
أصلح وأكثر تديناا  أي (1)

تَ َرِْإََلْالَِّذين:َْوقوله  ،(2)منه َْيَشاُءَْوالَْيُظ َلُمونَْيُ زَكُّْوَْأَلَْ  ُْيُ زَكِِّيَْمن  فَِتِهيَلْ َْنَْأنُفَسُهم َْبل ْاَّللَّ
أي يد عون  (3)

 .(4)الصالح والتقوى بل هللا يطهر ويبرئ من الذنوب ويصلح من يشاء من عباده

...:ْل قا ،(5)ى الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليهاى نفسه تزكية أي مدحها وزك  المدح والثناء: يقال زك   -5
ُْهَوَْأع َلُمِْبَِنْات ََّقى َفََلْتُ زَكُّواَْأنُفَسُكم 

أي لتمدحوها ول تثنوا عليها فإنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى ( 6)
صالحه، وبركته وتطهيره ووقاي ،وقد سميت الزكاة بهذه الصفات ،(7)الخشوع ته ألنها سبب في تنمية المال وا 

 ْوهذا ما يفهم من قوله ،ج زكاة ألنه يزيد منه ويقيه اآلفاتر  خ  من اآلفات، وسمي المال المُ  ِْمن  ُخذ 
ِهيِهم ِِْبَا ُرُهم َْوتُ زَكِِّ َأم َواِلِِم َْصَدَقة ُْتَطهِِّ

(8). 

يتضح لنا أن الزكاة في لغة العرب قد جمعت الكثير من المعاني الطيبة حيث فيها النماء للمال  ومن هنا
صالحه ووقايته من  كة من هللا المزكى فيه، وزيادته وطرح البر  به،  وهي بنفس الوقت تسعى إلى تطهيره وا 

دحه وتم ،ومن األنانية واألثرة ،اآلفات واآلثام،  ومن جهة أخرى فهي تطهر نفس مخرجها من البخل والشح
تصلح و ي الفقراء والمحتاجين لها وتطهر نفوسهم من الحقد على األغنياء،  ب  ر  فتشهد له بصحة اإليمان،  وتُ 

 ي.اإلسالمالمجتمع 

  

                                                           

 (.18) اآلية( سورة الكهف، من (1
 (.11/37) القرطبي( الجامع ألحكام القرآن، (2
 (. 49( سورة النساء، اآلية )(3
 (.2/234) البغوي ( تفسير البغوي، (4
 (14/358)( لسان العرب، ابن منظور(5
 (.32اآلية ) ، من( سورة النجم(6
 (.17/110)، القرطبي امع ألحكام القرآن( الج(7
 (.103) اآلية ، من( سورة التوبة(8
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 تعريف الزكاة اصطالحًا: .ب

 ،اة: فمنهم من نظر إليها بالنسبة للمال الذي تخرج منه الزكفي تعريف الزكاة اصطالحاا نظرتانللفقهاء 
، فقد أطلقها المشرع وأراد بها كالا من المعنيين، لكن (1)ومنهم من نظر إليها بالنسبة إلى فعل المزكي نفسه

 استعمال المشرع لها أنها لفعل الزكاة.الغالب في 

 قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق:

نما كانت اسماا للفعل عند المحققين وهو األصح ألنها توصف بالوجوب وهو من صفات األفعال  ،"وا 
أقِهيمواْالصَلة :من العدم إلى الوجود كما في قوله  هاإخراجوالمراد إيتاء الزكاة  ،دون األعيان

كذا في  (2)
وآتواْقال:  ألنه  ،وفي الشرع: هي المال المؤدى ،ويؤيده أن موضوع الفقه كما قدمنا فعل المكلف ،المعراج
الزكاة

 .(4)ول يصح اإليتاء إل للعين" (3)

 اعتبار الفعل:ب الفقهاء لها ومن تعريفات

 الحنفية:  تعريف

وله بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل "الزكاة هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ول م
 ."(5)وجه هلل 

  

                                                           

 رد المحتار على الدر المختار، ، (2/216)نجيم البحر الرائق، ابن  ، (2/119)الزمخشري  ( الفائق في غريب الحديث واألثر،(1
 (.1/430) الدسوقيوقي، حاشية الدس ، (2/153) البابرتيالعناية شرح الهداية،  ، (2/256) عابدينابن 

 (.43)اآلية ( سورة البقرة، (2
 (.43)اآلية سورة البقرة، ( (3
 (.2/216)نجيم ( البحر الرائق، ابن (4
 (.2/216)نجيم وقد عرفها ابن نجيم بنفس التعريف انظر البحر الرائق، ابن  ، (2/256) ، ابن عابدين( رد المحتار(5
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 :تعريف المالكية

 غير بلغ نصاباا لمستحقه إن تم الملك وحولٌ  مخصوصٍ  من مالٍ  مخصوصٍ  مالٍ  إخراج" الزكاة هي
 .(1)وحرث" معدنٍ 

 :لشافعيةتعريف ا

بشرائط  مخصوصةٍ  يجب صرفه ألصنافٍ  ،مخصوص من مالٍ  مخصوصٍ  الزكاة هي "اسم لقدرٍ 
 .(2)مخصوصة"

 :الحنابلة تعريف

 .(3)"الزكاة في الشريعة حق يجب في المال"

 تعليق على التعريفات:

 ،لمالجزء من ا إخراجعن الزكاة بكلمة "تمليك" وليس المراد من الزكاة التمليك، بل هي  الحنفيةعبر  
نما هو في األص ، فالتمليك ليس مطلقاا في جميعخراجك لجهة محددة وقت اإلل  م  ولو لم يُ  ناف مصارف الزكاة، وا 

ْو :َْاألربعة األولى في قوله  لََّفِةْقُ ُلوبُ ُهم  َْ َهاَْوال ُم َاْالصََّدقَاُتْلِل ُفَقَراِءَْوال َمَساِكنِيَْوال َعاِمِلنَيَْعَلِهي   ِفْالرِِّقَاِبِْإَّنَّ
َْوِاب ِنْالسَِّبِهيِلَْفرِيَضة ْمِْ َْواَّللََُّْعِلِهيٌمَْحِكِهيمٌَْوال َغارِِمنَيَْوِفَْسِبِهيِلْاَّللَِّ ْاَّللَِّ ن 

ولذا دخلت لم الملك على األصناف  (4)
نما دخلت   الظرفية. "في"األربعة األولى ولم تدخل على األربعة األخرى، وا 

 .(5)كذلك قالوا في التعريف "من فقير مسلم" وهو صنف من أصناف ثمانية تجب لهم الزكاة

                                                           

 (.1/581الصاوي ) ، انظر حاشية الصاوي،عريف الصاوي وقد عرفها بهذا الت ، (1/430)الدسوقي ( حاشية الدسوقي، (1
 (.1/211)الشربيني اإلقناع،  ( ،2/86) ( مغني المحتاج، الشربيني(2
 (.2/427) ( المغني ، ابن قدامة(3
 (.60) ( سورة التوبة: اآلية(4
 (.42( نوازل الزكاة، الغفيلي )ص(5
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األصل و  الزكاة، والشروط خارجة عن الماهية، إخراجللزكاة شروط فقد ذكروا في تعريفهم  المالكيةأما 
 .(1)في التعريفات أن تقتصر على الماهيات فقط

فقد عرفوا الزكاة بأنها حق يجب في المال وقد يدخل فيه الصدقة والهبة والنذر والعطية  الحنابلة أما
 مانع. غيرُ  وغيرها فهذا تعريفٌ 

 مختار عندي.وهو التعريف ال ،يتصف بالشمول والدقة مانعٌ  جامعٌ  تعريفٌ للزكاة فهو  الشافعيةأما تعريف 

 شرح التعريف المختار:

 .بشرائط مخصوصة مخصوصةٍ  يجب صرفه ألصنافٍ  مخصوصٍ  من مالٍ  مخصوصٍ  لقدرٍ  الزكاة اسمٌ 

 مخصوص: أي المقدار الذي يجب دفعه من المال. لقدرٍ  اسمٌ  :ففي قوله

لمقدر شرعاا فال زكاة فيما هو دونه، ويختلف باختالف األموال التي مخصوص: هو النصاب ا من مالٍ 
 المال كالنقدين واألنعام والحرث وعروض التجارة والمعادن. أنواعأي نوع من تجب فيها الزكاة وهو من 

 ه.إخراجأي  صرفه:يجب 

َاْالصََّدقَاُتْل:ِْأي مستحقوا الزكاة المذكورون في قوله  ألصناف مخصوصة: نِيْل ُفَقَراِءَْوال َمَساكِِْإَّنَّ
ْالسَّبِْ َْوِاب ِن َْوِفْالرِِّقَاِبَْوال َغارِِمنَيَْوِفَْسِبِهيِلْاَّللَِّ ْقُ ُلوبُ ُهم  لََّفِة َْ َْوال ُم َها َْعَلِهي   َْواَّللََُّْعِلِهيٌمَْوال َعاِمِلنَي ْاَّللَِّ ِْمن  َْفرِيَضة  ِهيِل

َحِكِهيمٌْ
(2). 

                                                           

 (.27)ص العيبانمة، اية من الجري( أثر الزكاة والصدقة في الوق(1
 (.60( سورة التوبة، اآلية )(2
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 اباا،وأن يبلغ المال نص للمال،والعقل والملك التام والحرية والبلوغ  اإلسالمبشرائط مخصوصة: وهي 
ومضي الحول عليه ومن هذه الشروط ما هو متفق عليه بين الفقهاء ومنها المختلف فيه وسيأتي تفصيلها في 

 .بإذن هللا الثالث من هذا البحث الفصل 

 ومن تعريفات الفقهاء لها بالنظرة الثانية وهي اعتبار المال:

 من الحنفية: تعريف البابرتي

وآتواْالزكاةقال:  ألن هللا  ،وقد تطلق الزكاة على المال المؤدى" :قال 
ل يصح اإليتاء إل في ، و (1)

 .(2)"العين

 تعريف الدسوقي من المالكية:

"وتطلق على الجزء المذكور أي الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص إذا بلغ نصاباا : قال
 .(3)سمي"معدن، وهذا تعريف لها بالمعنى الوحول غير اللمستحقه إن تم الملك 

 تعليق على التعريفات:

وبعد عرض تعريفات الفقهاء نجد أن تعريف الزكاة اصطالحاا بالنظرتين اللتين ذكرتهما بداية كانت عند 
بة إلى فعل المزكي النسوهي ب واحدةٍ  كل من الحنفية والمالكية، بينما الشافعية والحنابلة لم يعرفا الزكاة إل بنظرةٍ 

 ،ال المؤدىها تعني المقال إنتعريف الزكاة بهذه النظرة، ومن  علىعلى هذا فقد اتفق جميع الفقهاء نفسه، و 
قال بإطالقها عليه إما على سبيل المجاز أو على سبيل أنها مشتركاا لفظياا، واألصح أنها تطلق على الفعل 

                                                           

 (.43) ( سورة البقرة، اآلية(1
 ، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (2/216) وانظر أيضاا البحر الرائق، ابن نجيم ( ،2/153) ( العناية شرح الهداية، البابرتي(2
(2/257.) 
وقد عرفها ابن عرفة بقوله: الزكاة اسم  ( ،1/581الصاوي ) ،ظر حاشية الصاوي ، وان (1/430) الدسوقي ( حاشية الدسوقي،(3

 (.2/255) جزء من المال شرطه لمستحقه بلوغ المال نصاباا، مواهب الجليل، الحطاب
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وألنها توصف بالوجوب، وهو من صفات األفعال  ،فقه فعل المكلفوذلك ألن موضوع علم ال ،وليس على المال
 دون األعيان.

 العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي للزكاة:

بعد استعراض كل من تعريف الزكاة لغةا واصطالحاا يظهر لي أن هناك صلة قوية بين معناها اللغوي 
 له فيه وذلك بدعاء اآلخذين من الفقراء له، بالزكاة ينمو مال المزكي فيبارك هللاحيث إنه  ،والصطالحي

يه اآلفات، وتطهير وتق ،د في هذا المال وتوفره في المعنىوبالزكاة تطهير لماله الذي ل يخلو من شبهة، فهي تزي
ن أن بها نفسه ومستجيباا ألمر هللا فيكون أرفع م لنفس مؤديها من البخل والشح واآلثام، فيؤدي الزكاة طيبةا 

المال، فيصبح بذلك قوي النفس على إنفاق المال في وجوه الخير والطاعة والبر، وفيها تطهير لنفس يملكه 
نماء فالزكاة تنمي الفقير نمواا مادياا ونفسياا بجانب تحقيقها ل ،المزكى عليه من الحقد والضغينة والحسد للغني

 اليمان.له بالصالح وصدق  لمخرجها وشهادةٌ  مدحٌ  الغني نفسه وماله، وفيها

 ثانيًا: حكم الزكاة: 

لى ع من الدين بالضرورة، وقد دل   من فرائضه، وهي معلومةٌ  ، وفرٌض اإلسالمالزكاة ركن من أركان 
 فرضيتها الكثير من األدلة من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول نذكر منها:

 أواًل: األدلة من الكتاب:

  قوله:ْالزََّكاَةَْوار َكُعواَْمَعْالرَّاِكِعنيََْوَأِقِهيُمواْالصَََّلَةَْوآتُوا
(1). 

  وقوله :َْْف َعُلواَْوََتَبْاَّللََُّْعَلِهي ُكم  َْلَ ْتَ ف  ْفَِإذ  َْصَدَقات  ََْن َواُكم  ْيََدي  َ ُمواْبَ ني  ْتُ َقدِِّ َْأن  ُتم  َفق  َأِقِهيُمواْالصَََّلَةَْأَأش 
ََْوَرُسوَلُهَْواَّللَُّْ َْخِب ٌٌِْبَاْتَ ع َمُلونََْوآتُواْالزََّكاَةَْوَأِطِهيُعواْاَّللَّ

(2). 
 

                                                           

 (.43( سورة البقرة، من اآلية )(1
 (.13) ( سورة المجادلة، اآلية(2
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  وقوله:ِِْبَا ِهيِهم  ُرُهم َْوتُ زَكِِّ َْأم َواِلِِم َْصَدَقة ُْتَطهِِّ ِْمن  ُخذ 
(1). 

  وقوله:َْْو ْالزََّكاَة تُوا  ْ َْويُ  ْالصَََّلَة َْويُِقِهيُموا ُْحنَ َفاَء يَن ْالدِِّ َْلُه ُُْم ِلِصنَي ْاَّللََّ ْلِهيَ ع ُبُدوا ِْإالَّ ْأُِمُروا ِْديُنَْذلَِْوَما َك
ال َقِهيَِِّمةِْ

(2). 
  وقوله:ََّْلُكم ِْمن ْاأَلر ِضَْوالَْتَ ِهَيم َنْا َرج  َأخ  ُتم َْوِِمَّْا َْكَسب   ِمن ْطِهيَِِّباِتَْما َأنِفُقوْا الَِّذيَنْآَمُنوْا َِبِهيَ ََْيَْأي َُّهْا اَخ  ُموْا

ْتُ غ ِمُضواِْفِهيِهَْواع لَْ َأن  ُتم ِِْبِخِذيِهِْإالَّْ ََْغِِنٌّْْحَِِهيدٌِْمن ُهْتُنِفُقوَنَْوَلس  ُمواَْأنَّْاَّللَّ
(3). 

 وجه الداللة:

وذلك ألنها وردت بصيغة األمر الذي يدل على الوجوب،  ،دلت اآليات السابقة جميعها على وجوب الزكاة
مما نفسه،  أو في السياق ،باألمر بالصالة إما في اآلية نفسها وفي الكثير من اآليات ورد األمر بالزكاة مقترناا 

 .اإلسالمعلى ضرورة إيتاء الزكاة وعظم أهميتها في يؤكد 
  وقوله:َِْْأل ِْبَعَذاب  ْفَ َبشِّر ُهم  ِنُزوَنْالذََّهَبَْوال ِفضََّةَْواَلْيُنِفُقونَ َهاِْفَْسِبِهيِلْاَّللَِّ ُُ َمىَْوالَِّذيَنَْيك  ْ ََ ِهيم  ْيَ و 

ِجَباُهُهم َْوُجنُْ َوىِِْبَْا ِفََْنِرَْجَهنََّمْفَ ُتك  َهْا ألَنفَُْعَلِهي   َْكنَ ز ُُت ِْ َما ِنُزونَْوبُ ُهم َْوظُُهورُُهم َْهَذْا ُْكنُتم َْتك  َما ِسُكم َْفُذوُقوْا
(4). 

 وجه الداللة:

 يترتب والعذاب األليم ل ،الذين يكنزون أموالهم ول يخرجون زكاتها بالعذاب األليم يوم القيامة أنذر هللا 
 ل يعذب النسان في اآلخرة.لذا فالزكاة واجبة حتى  ،إل على تارك الواجب

نه وركن من أركا ،اإلسالممن فرائض  وهي فريضةٌ  ،نصل بهذه اآليات جميعها إلى أن الزكاة واجبةٌ 
مرة بصيغة التحذير الشديد والوعيد لتاركها و  ،أوجبها مرة بصيغة األمر المالحظ لآليات يرى أن هللا حيث إن

 .اإلسالمها القوية وعظم شأنها في والمتهاون في أدائها، مما يدلل على مكانت

                                                           

 (.103( سورة التوبة، من اآلية )(1
 (.5) ة، اآلية( سورة البين(2
 (.267) ( سورة البقرة، من اآلية(3
 (.35-34) ( سورة التوبة، اآليات(4
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 ثانيًا: األدلة من السنة:

علىْمخسْشهادةْأنْالْإلهْإالْهللاْْاإلسَلَبِن :ْعن ابن عمر رضى هللا عنهما قال قال رسول هللا  -1
رسولْهللاْوإقاَْالصَلةْوإيتاءْالزكاةْواحلجْوصَو رمضانْوأنْحممداْ 

(1). 

 وجه الداللة:

 التي بني عليها. اإلسالمنها ركن من أركان إكاة، إذ في وجوب الز  الحديث نٌص 
ادعهمْإَلْشهادةْأنْالْإلى اليمن فقال:  بعث معاذاا  أن النبي رضي هللا عنهما  عن ابن عباس -2

لواتِْفْكلْصْفأعلمهمْأنْهللاْافرتضْعلِهيهمْمخسُْْ إلهْإالْهللاْوأنِنْرسولْهللاْفإنْهمْأطاعوكْلذلك
ْخذْمنْأغْفأعلمهمْأنْهللاْافرتضْعلِهيهمْصدقةْ ْ وكْلذلكفإنْهمْأطاعْ ولِهيلةْيوَْ  نِهيائهمِْفْأمواِلمْت

وتردْإَلْفقرائهم
(2). 

 وجه الداللة:

 كالصالة. اإلسالموجوب الزكاة وفرضيتها في  علىالحديث ظاهر الدللة 
إل  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله:  قال: قال رسول هللا عن عبد هللا بن عمر   -3

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إل بحق  ،رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة هللا وأن محمداا 
وحسابهم على هللا اإلسالم

(3). 

 وجه الداللة:

                                                           

وأخرجه مسلم  ( ،1/11)( 8) ح ، اإلسالم على خمس بني  ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب قوله  (1
 (.1/45)( 16)ح أركان اإلسالم  ، باباإليمان ، كتابفي صحيحه

 ، كتابوأخرجه مسلم في صحيحه ( ،2/104)( ، 1395ح )خاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ( أخرجه الب(2
 (.1/37)( (130)ح اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم 

رجه مسلم في ( وغيره، وأخ1/14)( ، 25)ح كتاب اإليمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصالة،  صحيحه،في ( أخرجه البخاري (3
 ( وغيره.1/53)( ، 22)ح اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ل إله إل هللا محمد رسول هللا،  ، كتابصحيحه
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بقتال الناس حتى يؤدوها مما يدل على  الحديث واضح الدللة على وجوب الزكاة حيث أمر الرسول 
 . وجوبها

فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: تعبد هللا  أتى النبي  أن أعرابياا  عن أبي هريرة  -4
ول تشرك به شيئاا وتقيم الصالة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان،  قال: والذي نفسي 

لِهينظرْإَلْمنْأهلْاجلنةْفْمنْسرهْأنْينظرْإَلْرجلْ  : ى قال النبيبيده ل أزيد على هذا، فلما ول  
 .(1)هذا

 وجه الداللة:

األعرابي بفعل بعض الفرائض التي تدخله الجنة، ومنها إيتاء الزكاة مما يدلل على  أمر الرسول 
 لها بالمفروضة مما يؤكد فرضيتها. وجوبها، باإلضافة إلى وصف الرسول 

َْدِِّْْفَ َلمْ َْماال  ْاَّللَُّْْآََتهَُْْمنْ : قال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  -5 ََْْالُهُْمََْْلهُُْْمثِّلَْْزََكاتَهُْْيُ  ُْشَجاع اْالِقِهَياَمةِْْيَ و 
ََْْيَُطوَّقُهُْْزَبِهيبَ َتانَِْْلهَُْْأق  رَعَْ زَِمتَ ِهي هَِْْيَ ُخذُْْثَّْالِقِهَياَمِة ْيَ و  قَ ِهي هِِْبشِْْيَ ع ِِنْْ-ْبِِله  ُزَك َْْأَنََْْماُلكََْْأَنَْْيَ ُقولُْْثَّْ-ْد  َوالَْ ْ:َتَلَْْثََّْكن  

ر اَِْلُم َْبل ُْهَوَْشرٌَِّْلُم َْسِهُيَطوَُّقونََُْْ  ِلِهُْهَوَْخِهي   َْفض  ُِْمن  ََْال ِقِهَياَمةَِْماَْبَُِلواِْبِهَْْسََّنَّْالَِّذيَنْيَ ب َلُلوَنِْبَاْآََتُهم ْاَّللَّ يَ و 
(2()3). 

 وجه الداللة:

                                                           

( وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 2/105)( ، 1397) ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ح(1
 (.1/44)( ، 14) دخل به الجنة حبيان اإليمان الذي ي ، باباإليمان

 .(180سورة آل عمران، اآلية )( (2
واللفظ له، وأخرجه مسلم  ،وغيره ،(2/106)( ، 1403) ح ،صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاةفي ( أخرجه البخاري (3

(. والشجاع: الحية 180)اآلية  ، سورة آل عمران،( وغيره2/684)( ، 988)ح في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة 
مه، والزبيتبان: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما يكون الذكر، واألقرع: الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سُ 

وما يتصل للحي واللهزمة: ا أو كثر كالمه، ويقال الزبيبتان :الزبدتان تكونان في الشدقين إذا غضب اإلنسان ، من الحيات وأخبثه،
 (.5/479به من الحنك، شرح السنة، البغوي)
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كد على أنها واجبة وفريضة مما يؤ  ،مانعي الزكاة وتوعدهم بالعذاب الشديد يوم القيامة أنذر الرسول 
ل لما توعد هللا  ،اإلسالمأساسية من فرائض   تاركها بالعذاب الشديد. ورسوله وا 

 ثالثًا: اإلجماع: 

إلى يومنا هذا على فرضية الزكاة، ولم يقع  أجمع المسلمون في جميع العصور من لدن الرسول 
 .(1)ين بالضرورةخالف في وجوبها، بل اشتهر ذلك حتى أصبح معلوماا من الد

 رابعًا: المعقول:

 :(2)وأما المعقول فمن وجوه

قدار العاجز وتقويته على أداء ما  أحدها: أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف، وا غاثة اللهيف، وا 
 عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة.افترض هللا 

ن أنجاس الذنوب، وتزكي أخالقه بتخلق الجود والكرم وترك مدي ن الزكاة تطهر نفس المؤ إوالثاني: 
يصال االشح والضن، إذ األنفس مجبولة على الضن بالمال، فتتعود السماحة وترتاض ألداء  لحقوق األمانات، وا 

خذْمنْأمواِلمْصدقةْتطهرهمْوتزكِهيهمِْبا:إلى مستحقيها، وقد تضمن ذلك كله قوله 
(3). 

قد أنعم على األغنياء، وفضلهم بصنوف النعمة، واألموال الفاضلة عن الحوائج  ن هللا إوالثالث: 
وأداء الزكاة إلى  ،وشرعاا  عقالا  األصلية، وحضهم بها، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش، وشكر النعمة فرضٍ 

 .الفقير من باب شكر النعمة، فكان فرضاا 

                                                           

مغني المحتاج،  ( ،2/5)رشد بداية المجتهد، ابن  ( ،2/2)الكاساني بدائع الصنائع،  ،( 1/45)المنذر ( اإلجماع، ابن (1
 (.2/427)قدامة المغني مع الشرح الكبير، ابن  ( ،2/62ي، )نالخطيب الشربي

مع العلم أنه ل حاجة لذكر المعقول مع وجود األدلة السابقة من القرآن والسنة واإلجماع،  ( ،2/3)الكاساني ( بدائع الصنائع، (2
 لكن ذكرته استئناساا.

 (.103)اآلية ( سورة التوبة، من (3
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ن ألن حرمان المحتاجي ،ون لماله من الهالك والدمارلصاحب المال، وص والرابع: فإن الزكاة فيها وقايةٌ 
رث الحقد والكراهية والبغضاء، وقد يرفعهم ذلك إلى النقضاض على صاحب المال و  لضروريات الحياة يُ 

 اا القدر الوافي من الهالك والدمار، صون إخراجفيقتلونه، أو يأخذون ماله، ومن ثم فإن العقول السليمة توجب 
 .(1)على أموالهم ، وحفاظاا لحياة األغنياء

رة، من أركانه، المعلوم من الدين بالضرو  ، وركنٌ اإلسالممن فرائض  وبهذا يتضح لنا أن الزكاة فريضةٌ  
 على ذلك أدلة الكتاب والسنة ثم إجماع األمة ثم المعقول. دل  

 ثالثًا: حكم تارك الزكاة: 

ضرورة، من الدين بال وهي معلومةٌ  ،ضة من فرائضه، وفرياإلسالممن أركان  سابقاا أن الزكاة ركنٌ  بينتُ 
مع هذا فإن و  والسنة واإلجماع والمعقول، الكتابهللا توعد تاركها بالعذاب األليم يوم القيامة، وقد ثبت هذا ب وأن  

 من الناس من يترك هذه الفريضة العظيمة ول يؤديها فما حكم هؤلء؟ 

 لتارك الزكاة: ثالث وهناك حاالت   ،هو عليهايختلف حكم تارك الزكاة حسب الحالة التي 

 الحالة األولى: تارك الزكاة جحودًا:

لفرضيتها، ول يعتقد وجوبها، جاحداا لها وهو مسلم ناشئ في بالد  يكون تاركاا للزكاة، ألنه منكرٌ  بأن
ل قتل، ودليل  ن تاببين أهل العلم، فهذا كافر مرتد، تجري عليه أحكام المرتدين، ويستتاب ثالثاا، فإ اإلسالم وا 
 ،اا من الدين بالضرورة جحود اا ومن المتفق عليه أن من ترك معلوم ،الزكاة مما علم من الدين بالضرورة ذلك أن

جماع األمة فال  ؛حكم بكفرهويُ  اإلسالميعتبر خارجاا عن ملة  وألن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة فى الكتاب والسنة وا 
 .(2)ه، فإذا جحدها فال يكون إل لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهماتكاد تخفى على أحد ممن هذه حال

                                                           

 (.2/1080) ( ،17) ( مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهر، فرع دمنهور، عدد(1
 (.2/428)قدامة المغني، ابن  ،(1/261لمهذب، الشيرازي )( ا(2
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 الحالة الثانية: تارك الزكاة جهاًل بها:

بادية أو ألنه نشأ ب اإلسالمبأن يكون تاركاا للزكاة، جهالا بها، وكان ممن يجهل ذلك، إما لحداثة عهده ب
قد أدى ألنه معذور، فإن أداها ف ؛حكم بكفره، ول يُ نائية عن األمصار، بعيداا عن العلماء، فهذا يع رف بوجوبها

 .(1)ما وجب عليه

 الحالة الثالثة: تارك الزكاة بخاُل وشحًا:

 وجوبها، بخالا وشحاا منه، وهذا على ضربين: يكون تاركاا للزكاة، وهو معتقدٌ  بأن

 يحكم بكفره. نه قهراا، ولره اإلمام ويأخذها ماألول: أن يقدر عليه اإلمام ويستطيع القبض عليه، فهذا يعز 

اله، أخذ منه به وبم ألنه خارج عن قبضته فهذا يقاتله اإلمام، فإن ظفر ؛عليه اإلمام أن ل يقدر الثاني:
ن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثالثاا، ل قتلفإن تاب وأد   الزكاة، وا    .(2)ى وا 

  

                                                           

 (.428/ 2) المغني، ابن قدامة ،(5/334النووي ) ،( المجموع(1
 (.2/428) ( المغني، ابن قدامة(2
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 يما يلي: وفي الحكم بكفره خالف في المسألة، نذكره ف

 ،إلمام عليهاوقاتله ا وهو معتقد بوجوبها اختلف الفقهاء فيمن ترك الزكاة معتقدًا بوجوبها بخاًل وشحاً 
 ن:قولي، على عد كافرًا أم الهل يُ 

 األول:  القول

 لخطابوعمر ابن امن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الراجحة ذهب جمهور الفقهاء 

 أنه ل يكفر بترك الزكاة بخالا معتقداا وجوبها إن قاتل اإلمام عليها. إلى (1)

 الثاني:  القول

 .(2)إلى أنه يكفر خرى وأبو بكر الصديقالحنابلة في الرواية األذهب ابن حبيب من المالكية و 

 سبب الخالف:

 يرجع اختالف الفقهاء في هذه المسألة إلى: 

أمرتْأنْأقاتلْالناسْحىتْيقولواْالْإلهْإال: ْالرسول تعارض ظواهر النصوص فمن أخذ بحديث  -1
هللاْ....ْ

ومن أخذ باآلثار عن ابن مسعود وعن أبي بكر قال بتكفيره، حيث  قال بعدم تكفيره، (3)
 دلت على ذلك.

                                                           

المغني مع الشرح  ( ،334/ 5المجموع، النووي ) ، (2/10بداية المجتهد، ابن رشد )( 2/3)بدائع الصنائع، الكاساني ( (1
 (.3/340)قدامة ابن  الكبير،

 (.429/ 2) المغني، ابن قدامة، (340/ 3)قدامة المغني مع الشرح الكبير، ابن  ، (255/ 2) ( مواهب الجليل، الحطاب(2
كتاب  أخرجه مسلم في صحيحه،(، و 2/105(، )1399أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ح) ((3

 (.1/51(،)20الناس حتى يقولوا ل إله إل هللا، ح)بقتال  اإليمان، باب األمر
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ل األثر عن أبي بكر بأنهم جحدوا الزكاة فقال و  اختالف الفقهاء في تأويل النصوص، فمنهم من أ    -2
ومع هذا قاتلهم  ،اعتقدوا وجوبهابل هم لم يجحدوها قال إنومنهم من  فلم يقولوا بكفره، ،لكبتكفيرهم لذ

 أبو بكر وقال بتكفيرهم فقالوا بكفره. 
لق يط، أو يطلق على العتقاد دون العمل ، هل"اختالفهم في أن اسم اإليمان الذي هو ضد الكفر -3

أى أنه ر  قال بتكفيره، ومن لعتقاد والعمل معاا يطلق على اه رأى أنفمن  ،على العتقاد والعمل معاا 
 .(1)قال بعدم تكفيره"يطلق على العتقاد دون العمل 

 األدلة: 

 القول األول:  أدلة

 على عدم تكفيرهم لتارك الزكاة بخالا وشحاا وهو معتقدٌ  وعمر بن الخطاب استدل جمهور الفقهاء 
 إن قاتله اإلمام عليها بالسنة والقياس: ،وجوبها

 أواًل : السنة:

  ما روى عن أبي هريرة: لما توفى رسول هللا وكان أبو بكر، وكفر من كفر، فقال عمر: كيف نقاتل ،
أمرتْأنْأقاتلْالناسْحىتْيقولواْالإلهْإالْهللا ْفمنْقاِلاْفقدْعصمْمِن :ْالناس، وقد قال رسول هللا 

ألقاتلنْمنْفرقْبنيْالصَلةْوالزكاة ْْفإنْالزكاةْحقْفقال:ْوهللاْ،  مالهْونفسهْإالْحبقه ْوحسابهْعلىْهللا

ْدوهناْإَلْرسولْهللاْْْ(2)املال ْْوهللاْلوْمنعوينْعناقاْ  لقاتلتهمْعلىْمنعها ْقالْعمر:ْْفوهللاْماْهوْْكانواْي
إالْأنْقدْشرحْهللاْصدرْأيبْبكرْللقتال ْْفعرفتْأنهْاحلق

(3). 

                                                           

 (.2/10بداية المجتهد، ابن رشد ) ((1
وايات قد ذكر في بعض الر و  ذا قويت ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق،إنثى من المعز ( العناق: بفتح العين وهي األ(2

لنووي ا شرح صحيح مسلم، ل الذي يعقل به البعير،ب  هو الح  المراد بالعقال: زكاة عام وهو معروف فى اللغة بذلك، أو عقالا و 
 (.4/145نيل األوطار ، الشوكاني ) (،1/207)

كتاب  أخرجه مسلم في صحيحه،(، و 2/105(، )1399) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ح ((3
 (.1/51(،)20) ، حبقتال الناس حتى يقولوا ل إله إل هللا اإليمان، باب األمر
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 :وجه الداللة 

األمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه،  ئداامتنعوا من القتال في بوغيره من الصحابة  أن عمر 
 .(1)ثم اتفقوا على القتال، وبقي الكفر على أصل النفي

 ثانيًا: القياس:

 ن م جامعة بينهما أن كالا منهما ركنٌ قاسوا عدم تكفير تارك الزكاة على عدم تكفير تارك الحج، والعلة ال
 .(2)واجب األداء اإلسالمأركان 

ن الزكاة واجبة على المسلم في كل عام وجوباا ل إإذ  ؛نه قياس مع الفارق ويمكن العتراض عليه: بأ 
 وسعة فيه، بينما الحج يجب عليه مرة واحدة في العمر على جهة السعة، فكان قياساا مع الفارق.

 تالهم،وهم أهل البغي حال ق قاسوا عدم تكفير تارك الزكاة حال قتاله، على عدم تكفير من ترك طاعة اإلمام 
 .(3)والعلة الجامعة بينهم ترك أداء الواجب والقتال عليه

 القول الثاني: أدلة

شحاا على قولهم بتكفير تارك الزكاة بخالا و ابن حبيب من المالكية والحنابلة في الرواية األخرى  استدل
 وباآلثار:كتاب بال وهو يعتقد وجوبها

 :كتابأواًل: ال

  قوله :َْينِْف َوانُُكم ِْفْالدِِّ اْالزََّكاَةْفَِإخ  ََْتبُواَْوَأقَاُمواْالصَََّلَةَْوآتَ و  ِإن 
 (4). 

                                                           

 (.1/379) (، الكافي في فقه ابن حنبل، ابن قدامة3/341( المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة)(1
 .(2/429ابن قدامة ) المغني،( 4)

 .(3/341المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة) ((3
 (.11) ( سورة التوبة، اآلية(4
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 وجه الداللة:

  .(1)على أن اإلنسان ل يكون مؤمناا وأخاا للمسلمين في الدين إل بأداء الزكاةبمفهوم المخالفة دلت اآلية 

 :ثانيُا: اآلثار

 ما روي عن عبد هللا بن مسعود  قال: أنهماْمانعْالزكاةِْبسلم
2). 

 وجه الداللة:

ن انتفى عنه  اإلسالماألثر دل بظاهره على نفي   كان كافراا. اإلسالمعن تارك الزكاة، وا 

  :لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر أراد أبو بكر أن وبما روي عن عبيد هللا بن عبدهللا بن عتبة، قال
يقول: من شهد أن ال إله إال هللا وأن محمدًا   عت رسول هللايجاهدهم، فقال عمر: أتقاتلهم وقد سم

فقال أبو بكر: أّنى ال أقاتل من فّرق بين الصالة ؟ رسول هللا حرم ماله إال بحق، وحسابهم على هللا 
والزكاة، وهللا ألقاتلن من فّرق بينهما حتى أجمعهما، فقال عمر: فقاتلنا معه فكان رشدًا، فلما ظفر بمن 

ما الخطة المخزية، قالوا : هذه الحرب ظفر ب ه منهم، قال اختاروا مني خصلتين؛ إما حرب مجلية، وا 
: تشهدون على قتالنا أنهم في الجنة، وعلى قتالكم أنهم رفناها ، فما الخطة المخزية؟ قالالمجلية قد ع

 .(3)في النار، ففعلوا

  

                                                           

 .(1/379الكافي في فقه المام أحمد، ابن قدامة ) 1))
، وفي رواية" ما تارك (2/353(، )9828( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في منع الزكاة ،ح)(2

 الزكاة بمسلم" ولم أقف على حكم عليه فيما اطلعت عليه من كتب الحديث.
 ع به عن الرجل القتل، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ،كتاب الحدود، باب فيما يحقن به الدم ويرف ((3
 ، ولم أقف على حكم عليه فيما اطلعت عليه من كتب الحديث.(7/434) (،37054) ح
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 وجه الداللة:

تل منهم في النار وذلك ألنه كافر عنده، ولم ن من قُ : إأقر بكفرهم حيث قال دل األثر أن أبا بكر 
 .(1)على كفرهم من الصحابة، فدل   ينقل إنكار ذلك من أحدٍ 

 الرأي الراجح:

مع  األول القائل بعدم تكفير تارك الزكاة بخالا وشحاا  قولالوأدلتهم يتبين لي أن  بعد عرض أقوال العلماء
 وذلك لما يلي:هو الراجح  اعتقاده وجوبها إن قاتله اإلمام عليها

 ألن حديث الرسول  صحيح ل يقوى األثر الذي استدل به األول  قولالأصحاب  به واالذي استدل
 أصحاب القول الثاني على معارضته.

 ويضاف إلى ذلك حكم عمر بن الخطاب   بإسالمهم فقد استغرب من موقف أبي بكر منهم في
لة، واألدلة الدل وألن القول بالتكفير يحتاج إلى دليل قطعي، البداية، وقد أقره أبو بكر على حكمه

 .الثاني ل تفيد القطع بل الظن قولالأصحاب  التي استدل بها
 الثاني استدلوا باألثر عن أبي بكر وقد ذكر العلماء دخول الحتمال عليه، قولوألن أصحاب ال 

قالوا نهم ها بخالا وشحاا، فإنه نقل عنهم أفيحتمل أن أبا بكر قال بكفرهم ألنهم جحدوا وجوبها، ل لترك
: ْلنا لقوله  ألن صالته سكنٌ   ما كنا نؤدي إلى رسول هللاإن ُرُهم  َْصَدَقة ُْتَطهِِّ َْأم َواِلِِم  ِْمن  ُخذ 

ِهيٌعَْعِلِهيمٌْ َُْسَِ ِهيِهم ِِْبَاَْوَصلَِّْعَلِهي ِهم ِْإنََّْصَلََتَكَْسَكٌنَِْلُم َْواَّللَّ َوتُ زَكِِّ
ة أبي بكر سكناا لنا صال ت، وليس(2)

فقال بكفرهم لجحدهم ،   فال نؤدي إليه، وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب األداء إلى أبي بكر
حكم لقتلى  ظاهراا كما هم بالنارعليكبائر وماتوا من غير توبة فحكم  ويحتمل أنهم ارتكبوا ،لوجوبها

                                                           

 .(3/341المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة) ((1
 (.103سورة التوبة، اآلية ) ((2
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ماعة بعينها فليس لنا تعميمه على كل فقد يكون قوله خاصاا بهذه الج ،(1)المجاهدين بالجنة ظاهراا 
 .اإلسالمهم على ؤ لك ل نحكم بكفرهم ألن األصل بقامن ترك الزكاة وقاتله اإلمام عليها، لذ

 :معاقبة مانع الزكاة بخاًل وشحاً حكم 

بل امتد إلى  ،، فلم يقف اختالفهم عند هذا الحدك الزكاة بخالا وشحاا وبعد اختالف الفقهاء في تكفير تار 
ومن  ،لى حفظ المال وجعلته أحد مقاصدهاية دعت إاإلسالماق عقوبة إضافية عليه، فرغم أن الشريعة إلح

وا في إل أنهم اختلف ،حفظه عدم التعدي على ممتلكات اآلخرين والمساس بها، وهو محل اتفاق بين الفقهاء
 وأذكر خالفهم فيما يلي:  ه،إيقاع عقوبة مالية على مانع الزكاة بخالا وشحاا بأخذ زيادة على الزكاة من

 :ينقولاختلف الفقهاء في معاقبة مانع الزكاة بخاًل وشحًا بأخذ اإلمام زيادة على الزكاة منه على 

 األول: القول

إلى أنه ل يأخذ اإلمام من  (2)والحنابلةفي الجديد  ةوالشافعي يةمالكالو  الحنفيةذهب جمهور الفقهاء من 
  وشحاا أي زيادة على الزكاة.الممتنع عن أداء الزكاة بخالا 

 الثاني: لقولا

سحاق ابن راهويه وأبو بكر  يةذهب الشافع  .(4)وشطر ماله زكاةإلى أنه يأخذ منه ال (3)عبد العزيزبن وا 

                                                           

 (.3/341المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة) ((1
روضة الطالبين، (، 10/3354الذخيرة، القرافي) (،2/227البحر الرائق، ابن نجيم) (،3/291البناية شرح الهداية، العيني) ((2

 (.3/337(، المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة )1/261، المهذب، الشيرازي)(2/208النووي)
 (.3/337المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة ) (،2/208(، روضة الطالبين، النووي )1/161( المهذب، الشيرازي)(3
قيل و  ه،أي نصف :شطر ماله وشطر ماله: أي بعضه وقد استدل به على أنه يجوز لإلمام أن يعاقب بأخذ المال ، وقد يكون  ((4

: إن لفظة: قال بعضهمالشطرين عقوبة لمنعه الزكاة و  معناه: يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير
 ُر مالهط  وش وكسر الطاء المهملة فعل مبني للمجهول، ومعناه: جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة  بضم الشين المعجمة

 (.147-4/148شطرين أراد، نيل األوطار،الشوكاني )المن أي 
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 سبب الخالف: 

 يرجع اختالف الفقهاء في هذه المسألة إلى: 

 ال قء الزكاة، فمنهم من اختالف الفقهاء في صحة الحديث القاضي بأخذ شطر مال الممتنع عن أدا
 ومنهم من قال بعدم صحته فلم يحتج به. ،الحديث صحيح فاحتج به إن

  ه ال إنقاختالف الفقهاء في نسخ الحديث القاضي بأخذ شطر مال الممتنع عن أداء الزكاة، فمنهم من
 .(1)ومنهم من لم يقل بنسخه فاحتج به ،منسوخ فلم يحتج به

  بحديث الرسولتعارض ظواهر النصوص، فمن أخذ القاضي بعدم وجوب حق في المال سوى الزكاة، 
شطر مال  القاضي بوجوب أخذ ، ومن أخذ بحديث الرسول عدم أخذ المام زيادة على الزكاةقال ب

 ، قال بأخذ المام زيادة على الزكاة شطر مال المزكي .الممتنع عن أداء الزكاة
 ارك عبادة من العبادات.اختالف الفقهاء في إلحاق عقوبة مالية على ت 
  ة في يجاب العقوبة الماليإيعة في تحصين المال وحفظه، وبين التعارض الظاهري بين مبادئ الشر

 الحديث القاضي بأخذ المام شطر مال الممتنع عن أداء الزكاة .

 األدلة:

 األول: قولأدلة ال

لى الزكاة من الممتنع عن أدائها استدل أصحاب القول األول وهم الجمهور على عدم أخذ المام زيادة ع
 بخالا وشحاا بالسنة واألثر والقياس:

 :النبوية أواًل: السنة

                                                           

 (.4/148الشوكاني ) نيل األوطار، ((1
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لِهيسِْفْاملالْحقْسوىْالزكاة يقول: بما روي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت رسول هللا 
(1). 

 وجه الداللة:

 دل الحديث بظاهره على عدم وجوب أي حق في المال زيادة عن الزكاة.  

 : األثر:ثانياً 

 -رضي هللا عنهم- مع توفر الصحابة   بموت رسول هللا "وألن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر 
 .(2)"بذلك لازيادة ول قأخذ فلم ينقل أحد منهم 

 ثالثًا: القياس:

وألن الزكاة عبادة من العبادات فال يجب بترك النسان أدائها أخذ شطر ماله، قياساا على سائر 
 .(3)العبادات

 الثاني: لقولأدلة ا

سحاق ابن راهويه وأبو بكر  ةالثاني وهم الشافعي قولالاستدل أصحاب  ذ زيادة عبد العزيز على أخبن وا 
 على الزكاة شطر المال بالسنة :

 من السنة:ف

ِفْكلْسائمةْاإلبلِْفْكلْأنه كان يقول:  بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ما روي عن بهز 
فلهْأجرها ْإبلٌْقْفرِّيلبونْالْأربعنيْبنتْ ْطرْومنْمنعهاْفإَنْآخذوهاْوشْعنْحساِبا ْمنْأعطاهاْمْجتراْ 

                                                           

ال األلباني: ضعيف وق (1/570) (،1789أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة ، باب ما أدى زكاته ليس بكنز )ح ((1
 .منكر، المرجع نفسه

 (.3/338( المغني مع الشرح الكبير ،ابن قدامة)(2
 (.1/161المهذب ،الشيرازي ) ((3



 
 

23 

 حكمها ومقاصدهاحقيقتها والزكاة  الفصل األول

آللْحممدْمنهاْشيءْلِهيس ْربناْعزْوجلعزمة ْمنْعزماتْْ ماله
(1). 

 وجه الداللة:

 الحديث نص في أخذ اإلمام شطر مال الممتنع عن أداء الزكاة مع الزكاة.

 الراجح: يالرأ

ن هذه العقوبة تعزيرية راجعة إلى تقدير اإلمام، ويمكنه أن ينفذها إذا رأى المصلحة في والذي أراه هو أ
 تنفيذها، فإن تمادى الناس في منع الزكاة فله زجرهم عن ذلك بهذه الوسيلة وذلك لما يلي:

  ألنه من المقرر شرعاا أن العقوبة التعزيرية مردها اإلمام فهو يقررها بما يحقق الزجر كماا وكيفاا. 
  ن كان الطابع العام هو أنه ل أحد يدفع الزكاة متفاوتوألن أحوال المسلمين قد تغيرت وحالهم اليوم ، وا 

 وجوباا للحاكم مما يدعونا إلى المرونة حسب المصلحة في الزمان والمكان.
 ب سلذا فمعاقبته بأخذ زيادة على الزكاة يتنا ،قد فعل معصية يستحق عليها عقوبة وألن مانع الزكاة

 .أعلم مع فعله وهللا 

  

                                                           

الدارمي في سننه كتاب وأخرجه  (،2/101(، )1575)ح أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ((1
كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع  النسائي في سننه ،(، وأخرجه 2/1043(، )1719، )حالزكاة، باب ليس في عوامل اإلبل صدقة

فرق إبل عن حسابها: أن المالك ل يفرق ملكه عن ( قال األلباني : حسن، المرجع نفسه، ومعنى ل تُ 5/15(، )2444الزكاة ،ح) 
طر ماله أي: مع شطر بها: أي قاصداا لألجر ب ملك غيره حيث كانا خليطين ، ومن أعطاها مؤتجراا  إعطائها، فإنا آخذوها وش 

فيه؛ ألنه واجب مفروض، شرح  ماله، والمعنى يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله، والعزمة: الجد في األمر يعني أن أخذ ذلك بجدٍ 
 (.521-1/520(، سبل السالم، الصنعاني )6/260أبي داود، العيني )
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 مقاصد الزكاة الثاني: المبحث

 وفيه: 

 .أواًل: مقاصد الزكاة الدينية 
  .ثانيًا: مقاصد الزكاة االجتماعية 
 .ثالثًا: مقاصد الزكاة االقتصادية 
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 المبحث الثاني: مقاصد الزكاة

ضه علينا وأمرنا باجتنابها، ومما فر علينا في شريعته فرائض، وأمرنا بأدائها ونهانا عن نواٍه  فرض هللا 
ل هذه ها، وجعزكات إخراجالمتناع عن بستحقيها، ونهانا عن كنز األموال فريضة الزكاة، فأمرنا بأدائها لم
 د  دونه، وما ذلك إل لما تحققه هذه الفريضة من مقاص اإلسالم، ل يقوم اإلسالمالفريضة ركناا أساسياا من أركان 

تعود بالنفع والمصلحة على كٍل من الفرد والمجتمع في الدنيا واآلخرة، ومن هذه المقاصد ما  جليلةٍ  وحكمٍ  نبيلةٍ 
 من واحدٍ  ي هذا المبحث سألقي الضوء على كل  وف ،ومنها ما هو اقتصادي ،ومنها ما هو اجتماعي ،هو ديني

 هذه المقاصد على حدة:

 أواًل: مقاصد الزكاة الدينية: 

ة بين ، وتجعل هناك رابطنسان، وتزيد عالقته بربهية، حيث تنمي إيمان اإلللزكاة مقاصد روحية عال 
ي جعل لتحقيق جميع هذه المقاصد ف اإلسالمالعبد وربه، باحتوائها على أخالق عظيمة، وقيم جليلة، وقد قصد 

 ية:ة الديناآلخرة، ومن مقاصد الزكاإل لمصلحة النسان في الدنيا و  وما ذلك ،ركانهأمن  إيتاء الزكاة ركنٌ 

  تحقيق العبودية هلل (1)بامتثال أمره والقيام بفرضه: 

 ، هلل وفي هذا طاعةٌ  ،المفروضة عليه اإلسالممن أركان  فالمسلم عندما يؤدي الزكاة يقوم بعمل ركنٍ 
ْالَِّذيَنْآَمن :ُْلقوله  ،ألمره ، قاصداا به نيل األجر العظيم والثواب الجزيل من هللا  وامتثال واَْوَعِمُلواِْإنَّ

ٌفَْعَلِهي ِهم َْوالَُْهمْ  ُرُهم ِْعن َدَْرِبِِّم َْوالََْخو  اْالزََّكاَةَِْلُم َْأج  َُ َزنُونَْْالصَّاحِلَاِتَْوَأقَاُمواْالصَََّلَةَْوآتَ و 
فهو يحرص على ( 2)

 يا واآلخرة.عنه في الدن ، لكي ينال رضا هللا إيمان صادقمن  وبدافعٍ  ،راضية أن يؤدي زكاة ماله بنفسٍ 

  

                                                           

 (.49نوازل الزكاة، الغفيلي )ص ((1
 (. 277البقرة، اآلية ) ( سورة(2
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 (1)رعاية الكليات الخمس: 

 وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ ،فإن من مقاصد الزكاة الدينية رعاية الكليات الخمس 
 العقل وحفظ المال.

 حراسة الدين ودعمه ونشره وتمكينه في األرض، ففي الزكاة طاعة هلل  فمن مقاصد تشريع الزكاة: 
ا تجهيز الغزاة والمجاهدين والنفاق عليهم لنشر الدعوة إلى هللا، وتحقيق التوحيد الخالص له بالتزام أوامره، وفيه

كما قال ، : َُِّْْكلُّهَُّْلِل يُن َنةٌَْوَيُكوَنْالدِِّ ْالََْتُكوَنِْفت   َوقَاتُِلوُهم َْحىتَّ
وفي الزكاة درء الفتنة في الدين ونفيها  (2)

د جعل كاة تأليف القلوب لإلقبال على الدين واعتناقه واللتزام بتعاليمه، فقبمواجهة التنصير والتشكيك، وفي الز 
هللا لذلك مصرفين من مصارف الزكاة لتحقيق حفظ ورعاية الدين، مصرف في سبيل هللا، ومصرف المؤلفة 

 قلوبهم .

يتها من احفظ النفس من الهالك وفوت الحياة، ونفي الذلة عنها باألسر، وحم :ومن مقاصد تشريع الزكاة
 أسباب الضعف.

حفظ النسل من النقراض أو القلة أو الضعف، وذلك ببث الطمأنينة في نفوس  :ومن مقاصد الزكاة
ِلِهَْواَّلل: َُّْ فقد قال الفقراء، ورفع خوفهم من الفقر والعيلة والعوز والفاقة َْفض  ْاَّللَُِّْمن  َْيُكونُواْفُ َقَراَءْيُ غ ِنِهم  ِْإن 

َواِسٌعَْعِلِهيمٌْ
 فقد أوجب الزكاة على األغنياء إلغناء الفقراء. ،(3)

 حفظ العقل، وذلك بإدخال طالب العلم المتفرغ له في أصناف مستحقي الزكاة. ومن مقاصد الزكاة:

دخال البركة فيه، وزيادته، ورفع شبهة الحرام من المال المزكى فكل  وأما حفظ المال ففي الزكاة تنميته وا 
 هذا حفظ للمال.

 قد تحققت رعاية الزكاة للكليات الخمس، الدين والنفس والنسل والعقل والمال.فبهذا 

                                                           

  عبد هللا الزبير عبد الرحمن ( مقال بعنوان المقاصد الشرعية في تشريع الزكاة،(1
http://www.azubair.com/azubair/index.php/main/index/17/5/contents. 

 (39) ( سورة األنفال، من اآلية(2
 (.32) لنور، من اآليةاسورة  ((3
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  شكر هللا :على نعمة المال 

وبالتالي فإن هللا يزيد له  ،على هذا المال الذي أنعم به عليه فالمسلم عندما يؤدي الزكاة يشكر هللا 
ِإنََّْعذََْوِإذ َْتََذََّنْرَْ :تعالىفي هذا المال ويبارك له فيه لقوله  َْكَفر ُُتْ  أَلَزِيَدنَُّكم َْولَِئن  ايبَْلَشِديدٌْبُُّكم ْلَِئن َْشَكر ُُتْ 

(1). 

ل قد أنعم على األغنياء، وفضلهم بصنوف النعمة، واألموا "إن هللا  قال اإلمام الكاساني في هذا:
رض عقالا شكر النعمة فهم بها، فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش، و خصالفاضلة عن الحوائج األصلية، و 

 .(2)وشرعاا، وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة"

على ما أسدى إليه من نعمة المال  المسلم إلى شكر هللا  فيها أن ينبهاإلسالمفالزكاة عبادة مالية أراد 
َْماِلْهللِا :ْقال وأن هللا استخلفه فيه امتحاناا واختباراا إليمانه حيث  ،، وليشعره بأن المال مال هللا َوَآتُوُهم ِْمن 

الَِّذيَْآََتُكمْ 
(3()4). 

 :النماء الروحي واإليماني للمزكي 

عمل المعروف ويعين أصحاب فاإلنسان عندما ي ،ماء لشخصية المزكي وكيانه الروحيففي الزكاة ن
ار على يشعر بانتص ألنه عندما يؤدي الزكاة ؛عر بها غيرهولذة ل يش ،يشعر بانشراح في صدره ،الحاجات

ذلك في القرآن الكريم بقوله   وقد ذكر هللا ،ما قصدته بالنماء الروحي للمزكي شهواته وهوى نفسه، وهذا
:....ِهيِهم ِِْبَا ُرُهم َْوتُ زَكِِّ َْأم َواِلِِم َْصَدَقة ُْتَطهِِّ ِْمن   .(5) ُخذ 

 :تطهير المزكي من رجس البخل والشح واألثرة 

منها حب الذات واألنانية وحب المال وحب التملك، لذلك  ،سان وغرز فيه غرائزالن فقد خلق هللا 
ْاألَنُفُسْالشُّح :َّْكان النسان يميل إلى البخل والشح واألثرة فقد قال  ِضَرت  َوُأح 

وََكاَنْوقال أيضاا:  (6)

                                                           

 (. 7) ( سورة إبراهيم، اآلية(1
 (.2/3بدائع الصنائع، الكاساني ) ((2

 (.33من اآلية ) ،سورة النور (3)
 (.37)ص الخوتاني ات التربوية لفريضة الزكاة،التوجيه(4) 

 (.103اآلية ) ( سورة التوبة،(5
 (.128من اآلية ) سورة النساء، ((6
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اإِلن َساُنْقَ ُتور ا
فينال  ،نزعاته ببواعث اإليمان ينتصر علىالنسان على هذه الصفات و  يتعالىفبالزكاة  ،(1)

ِلُحون :َْالدنيا واآلخرة ، فقد قال  الفالح في ْال ُمف  لَِئَكُْهم  ِسِهْفَُأو  ْيُوَقُْشحَّْنَ ف  َوَمن 
(2()3). 

غزالي في فقد قال ال ،وديته وحب الدنياكذلك فإن الزكاة تحرر اإلنسان من ذل التعلق الشديد بالمال وعب
م ألنها آلة تمتعه ،كاة درجة المحب بمفارقة المحبوب واألموال محبوبة عند الخالئقإنما يمتحن بالز  " هذا:

بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب فامتحنوا بتصديق دعواهم في 
 .(4)المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم"المحبوب، واستنزلوا عن 

 (5)وب ودفع البالء عنهتطهير المزكي من الذن: 

ْج: ُْوذلك لقوله  ،فالزكاة تطهر المزكي من الذنوب ْكماْيطفئْاملاءْْ نةالصَو والصدقةْتطفئْاَخطِهيئة
النار

"الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب، وتزكي أخالقه بتخلق  وقد قال الكاساني في هذا: ،(6)
ولة على الضن بالمال، فتتعود السماحة وترتاض ألداء الجود والكرم وترك الشح والضن، إذ األنفس مجب

يصال الحقوق إلى مستحقيها، وقد تضمن ذلك كله قوله  ُرُهم : ْاألمانات، وا  ُْتَطهِِّ َْصَدَقة  َْأم َواِلِِم  ِْمن  ُخذ 
ِهيِهم ِِْبَا  .(9)رجهاعن مخفالزكاة والصدقات جميعها تكفر الخطيئات وتزيد من البركات وتدفع البالء  "(7،8)َوتُ زَكِِّ

  

                                                           

 (.100) اآلية ( سورة اإلسراء،(1
 (.16) سورة التغابن، اآلية ((2

 (2/858) الزكاة، القرضاوي فقه  (3)
 (.1/213الغزالي ) ،إحياء علوم الدين ((4
 (.50( نوازل الزكاة ، الغفيلي )ص(5
أللباني: حديث وقال ا ( ،5/11(، )2616)ح ( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اإليمان، باب ما جاء في حرمة الصالة،(6

تجافى جنوبهم عن تاب التفسير، باب سورة السجدة قوله تعالى )، المرجع نفسه، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتصحيح
 .(10/214(، )11330(، )حالمضاجع

 (.103( سورة التوبة، من اآلية)(7
 (.2/3بدائع الصنائع ، الكاساني ) ((8
 (.85الكتاب والسنة، العاني )ص ءمصارف الزكاة وتمليكها في ضو  ((9
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 :المحافظة على النعمة 

بها عليه، ومن بخل ولم يؤد زكاة ماله فقد قصر  فبالزكاة يحافظ النسان على النعمة التي أنعم هللا 
، فال يضمن بقاء نعمته عليه، وهو نوع من كفران النعمة، فيستحق سلبها منه وزوالها عنه، فمن في حق هللا 

فيه، بإيتاء  مة المال عليه، وزيادته وبقاء البركة فيه، فعليه أن يؤدي حق هللا أراد أن يحافظ على دوام نع
خراجالزكاة و   ها إلى مستحقيها.ا 

 :تحقيق األخوة اإليمانية 

وجعل فيه من القيم والمبادئ واألحكام التي تنظم عالقة األفراد ببعضهم البعض،  اإلسالمفقد شرع هللا 
متعاون يكون أفراده كلهم يداا واحدة، فيتحقق بينهم أخوة في الدين، فإن اشتكى  إسالميٍ  فأراد هللا إقامة مجتمعٍ 

ْمننيِْفْتراْحهمْوتوادهم  :ْأحدهم الفقر والحاجة، هبوا كلهم لمساعدته والوقوف بجانبه، امتثالا لقوله ترىْامل
تداعىْلهْسائرْجسدهًْبلسهرْواحلمى ْكمثلْاجلسد ْإذاْاشتكىْعضواْ  وتعاطفهم 

(1). 

ضهم متعاون، يسعى جميع أفراده لمساعدة بع قويٍ  متماسكٍ  إقامة مجتمعٍ من  مقصد الشرعفبالزكاة يتحقق 
خوة العون له، مما يؤدي إلى تحقيق األأو معوزة، مد جميع األغنياء يد  بعضاا، فإن احتاج أحدهم معونة لفقرٍ 

 اإليمانية.

  (2)نفاق في سبيل هللاتدريب المسلم على اإل: 
تهم مالزمة للمتقين في سرائهم وضرائهم، في سرهم وعالني صفةا  ،في سبيل هللا نفاق  اإل جعل هللا فقد  

ِْسرًّاَْوَعَلَنِهي َْحيث قال  َناُهم  َْوَأقَاُمواْالصَََّلَةَْوَأنَفُقواِْمَّاَْرزَق   ِهَْرِبِِّم  رَُءوَنَْوالَِّذيَنَْصبَ ُرواْاب ِتَغاَءَْوج  ة َْوَيد 
َسَنِةْ ََبْالدَّارًِِْبحلَ  ُْعق  لَِئَكَِْلُم  السَِّهيَِِّئَةُْأو 

ِمُنوَنًِْبل َغِهي ِب ْ وقرنها باليمان بالغيب حيث قال ،(3)  ْ الَِّذيَنْيُ 
ْيُنِفُقونَْ َناُهم  َويُِقِهيُموَنْالصَََّلَةَْوِِمَّاَْرَزق  

 الصبر والصدق والقنوت، حيث قالبو  الستغفار باألسحارب، و (4)

                                                           

وأخرجه مسلم في واللفظ له،  (،8/10(،)6011)ح باب رحمة الناس والبهائم ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب،(1
 (.4/1999(،)2586)ح صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم

، فقه الزكاة، http://www.maghress.com/attajdid/75610( مقال بعنوان مقاصد الزكاة، أم كلثوم أنوار، (2
 (.860-2/859رضاوي)الق
 (.22) ( سورة الرعد، اآلية(3
 (. 3) سورة البقرة، اآلية ((4
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: ََْحارِْالصَّاِبرِيَنْو تَ غ ِفرِيَنًِْبأَلس  الصَّاِدِقنَيَْوال َقانِِتنَيَْوال ُمن ِفِقنَيَْوال ُمس 
ل يستطيع النسان الوصول ، و (1)

فإن  ،نفاق الواسع في سبيل هللا، إل بعد أن يعتاد أداء الزكاة، وهي الحد األدنى الواجب انفاقهإلى اإل
ن يعتدي أعن البعد  يبعد أشد  فإلخوانه،  من ملكه مواساةا نفاق لغيره والبذل اعتاد أداءها اعتاد على اإل

على مال غيره ناهباا أو سارقاا، فإنه ليصعب على من يعطي من ماله ابتغاء رضا هللا، أن يأخذ ما ليس 
 له، ليجلب على نفسه سخط هللا.

 :تطهير مال المزكي من الشوائب واآلفات والتلف والنقصان 

كماا وبركةا وتبعد اآلفات وتطهره من الشوائب، وما فيه من شبهات وذلك لقوله الزكاة تزيد المال  حيث إن
 َُْرْالرَّازِِقني ء ْفَ ُهَوُُْي ِلُفُهَْوُهَوَْخِهي   َْشي  ُتم ِْمن  َوَماَْأنَفق 

ْيصبحْالعبادْفِهيهْإالْملكان :ْولقوله  ،(2) ماْمنْيَو
خلفا  ْويقولْا تلفاْ ينزالن ْفِهيقولْأحدمها:ْاللهمْأعطْمنفقاْ  آلخر:ْاللهمْأعطِْمسكاْ 

ن الزكاة تطهر إكذلك ف (3)
ق فيه، ويتمثل ح ط وجوب الزكاة، يصبح هللالمال من حق الفقير به، فاإلنسان عندما يملك مالا تتوفر فيه شرو 

 هذا الحق في اعطائه لمستحقيه، فالزكاة تطهر ماله مما تعلق به من الحقوق.
 (4)مضاعفة حسنات معطيها ورفع درجاته: 

َْسب َعْس َْوفي ذلك يقول هللا  َْكَمَثِلَْحبَّة َْأن  بَ َتت  بُ َلة َْمَثُلْالَِّذيَنْيُنِفُقوَنَْأم َواَِلُم ِْفَْسِبِهيِلْاَّللَِّ َناِبَلِْفُْكلُِّْسن  
َْيَشاُءَْواَّللََُّْواِسٌعَْعِلِهيمٌْ َْواَّللَُُّْيَضاِعُفِْلَمن  َْحبَّة  ِمائَُة

إيمان  أضعافاا كثيرة بحسب فالزكاة تضاعف للمسلم ،(5)
خالصه ونفعها ووقوعها موقعها  .(6)صاحبها وا 

  

                                                           

 (.17) ( سورة آل عمران، اآلية(1
 (.39) من اآلية ( سورة سبأ،(2
 ،فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى   ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى(3
 (.2/700)، (1010)ح ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك،واللفظ له (2/115) (،1442)ح
 (.53)ص ( نوازل الزكاة، الغفيلي(4
 (.261) ( سورة البقرة، اآلية(5

 (.85مصارف الزكاة و تمليكها في ضوء الكتاب والسنة، العاني )ص (6)



 
 

31 

 حكمها ومقاصدهاحقيقتها والزكاة  الفصل األول

  ية:اإلسالمنشر الدعوة 

، ونشر دينه بين الناس، وترغيبهم في أن يفيؤوا إلى  كنفه، ة هي إحدى وسائل الدعوة إلى هللا"فالزكا
ذ بأيدي الناس سائل النافعة لألخرة، واتباع شتى الو يعطي المسلم الحرية في سلوك مختلف السبل الخي   اإلسالمف

إلى طريق النجاة، آخذاا بعين العتبار مراعاة مداخلهم النفسية، والجوانب التي يسهل قيادتهم منها، ومن ذلك 
هذا المعنى عملياا وهو يعطي المؤلفة قلوبهم النصيب األوفى من غنائم  الترغيب بإعطاء المال، وقد ترجم 

 .(1)ضوح في إفراد سهم من أسهم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم"يتبدى هذا المعنى بو  ،حنين

قامة المدارس اإلسالمنشر الدعوة  يمكنكذلك   ية عن طريق دفع أموال الزكاة في تجنيد الدعاة، وا 
والمعاهد والجامعات، والمؤسسات الدعوية، ومساندة الشعوب المنكوبة، وبناء الجماعة القوية بما يمكنها حماية 

 .(2)قدساتهاديارها وم

وسد حاجة الفقراء والمحرومين مما يهيئهم  ،ونشر الدين ،فمن مقاصد الزكاة األساسية الدعوة الى هللا 
و مصرف وه ،لإلقبال على دينهم وتحقيق طاعة ربهم، كما يتأكد هذا المعنى بصرف الزكاة في سبيل هللا

 .(3)إلى هللا باعتبارها نوعاا من الجهاد ووسعه بعضهم ليشمل الدعوة ،يختص بالجهاد عند جماهير العلماء

 :امتحان وابتالء للغني 

ن ليظهر فالمتحا ،هل يخرج حق المال أم يبخل ويمسك ع الزكاة حتى يبتلي الغني فيعلمشر   فاهلل 
صبر وال في الظاهر المحسن من المسئ، والطائع من العاصى، وأما البتالء بإتعاب البدن، وتنقيص المال

على شدة محبتهم لربهم وأنهم  ليكون عالمةا  ،جزء من مالهم إخراجيمتحن عباده ب معنى، فاهلل على ذلك ال
وبعدهم  على شدة محبتهم للمال أن يكون عالمةا  أو ،مره وأدوا حق هللا في أموالهمآثروه على غيره حين امتثلوا أ

َوانُُكم : ْخرجوا حق الفقير فيه حيث قال عن هللا، وذلك إذا لم يمتثلوا أمره ويُ  َْكاَنْآًَبؤُُكم َْوَأب  َناؤُُكم َْوِإخ  ُقل ِْإن 
نَ َهاَْأحَْ َْكَساَدَهاَْوَمَساِكُنْتَ ر َضو  َن ُتُموَهاَْوجِتَارٌَةََْت َشو  تَ َرف   َْوَأم َواٌلْاق   َْوَعِش ٌَُتُكم  َْوَرُسوِلِهَْوَأز َواُجُكم  ْاَّللَِّ ِْمن  ِْإلِهي ُكم  بَّ

ََْال َفاِسِقنيََْوِجَهاد ِْفَْسِبِهيِلِهْفَ ت َْ ِديْال َقو  يَ ه  ُْالَْ ُِْبَِم رِِهَْواَّللَّ اَّللَّ َْيَ ِتَْ َربَُّصواَْحىتَّ
ي فالزكاة تظهر مدى صدق الغن (4)

                                                           

 (.15عقلة )ص ( أحكام الزكاة والصدقة، (1
 (.19شبير )ص ن األرض،( زكاة ما يخرج م(2
 (.56( نوازل الزكاة، الغفيلي )ص(3
 (.24( سورة التوبة، اآلية )(4
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وابتالء له من هللا  ففيها امتحان في حبه هلل 
الزكاة فيها إنقاص من المال، لكن عندما يؤديها  حيث إن (1)

ه، ليضاعفه س واعتمد عليه في زيادة ماله ومباركته له فيه، فيثق بأن هللا المسلم يشعر بأنه قد توكل على هللا
ْزََكاة ْتُر: ِْ وذلك بقوله ُتم ِْمن  َْوَماْآتَ ِهي   يَ ر بُواِْعن َدْاَّللَِّ ْلِهيَ ر بُ َواِْفَْأم َواِلْالنَّاِسَْفَلَْ ِْرًب  ِْمن  ُتم  َْوَماْآتَ ِهي   َهْاَّللَِّ يُدوَنَْوج 

لَِئَكُْهم ْال مُْ ِعُفونَْفَُأو  ض 
(2). 

 :إصالح قلب المزكي وبدنه 

فإن القلب والبدن يصلحان بالطاعة ويفسدان بالمعصية، وهذا في جميع المأمورات والمنهيات، فالغني 
 (3)عندما يخرج زكاة ماله يشعر بطاعة هللا واإلخالص له واإلئتمار بأمره، وهذا فيه إصالح لقلبه وبدنه.

  جلب رحمة هللا: 

تُوَنْالزََّكاة: َْحيث قال  ْ تُ بُ َهاْلِلَِّذيَنْيَ ت َُّقوَنَْويُ  َْفَسَأك  ء  ُْكلََّْشي  َوَرْح َِِتَْوِسَعت 
 فقد ربط هللا  (4)

يتآء الزكاة، مما يدلل على أن معطي الزكاة  مة هللا ومؤديها ينال رح بين رحمته وبين الموصوفين بالتقوى وا 
بعاده عن عنه، وبث الراحة و  عليه في الدنيا برضاه  الطمأنينة في نفسه، وحماية ماله، وجعل البركة فيه، وا 

الفقر، كما تكون باآلخرة عند الحساب فتقع رحمة هللا عليه لمتثاله ألمره بإيتاء الزكاة، فيدخله هللا الجنة بسالم 
ْرمضان ْوُيرجْالزكاة ْوجيتنبْالكبائرْالس : حيث قال ع ْإالْبماْمنْعبدْيصليْالصلواتْاَخمس ْويصَو

فتحتْلهْأبوابْاجلنة ْفقِهيلْله:ْادخلْبسَلَ
(5). 

  

                                                           

 (.74العاني )ص ليكها في ضوء الكتاب والسنة،( مصارف الزكاة وتم(1
 (.39( سورة الروم، من اآلية )(2
 (.82مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة، العاني )ص( 3)
 (24( سورة التوبة: اآلية )4)

 حديث ضعيف، المرجع نفسه. قال األلباني :(، 5/8(، )2438( رواه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، )ح(5
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 :وقاية المزكى عليه من الوقوع في المعاصي 

فالزكاة تطهر الفقير، وتبعده عن المعاصي واآلثام، وتنهاه عن سلوك طريق الحرام، فال يغش ول يسرق  
لى كفايته وعدم حاجته الماسة للمال، وذلك ألن الزكاة تؤدي إ ؛ول يزني ول يقتل، ول يفعل ما يغضب هللا 

مما يغنيه ويكف عنه ذل السؤال، بل قد ترغبه في فعل الخيرات واإلحسان إلى من هو دونه، لما يرى من 
 ي.اإلسالمإحسان الغني إليه، مما ينشر األلفة والتواد والتعاون بين أفراد المجتمع 

  التخلق بأخالق هللا : 

نفاق، ارتقى من حضيض الشح اإلنساني لقوله والبخل، واعتاد البذل واإل ن الشح"فاإلنسان إذا تطهر م
 ْقَ ُتور ا ْاإِلن َساُن وََكاَن

إفاضة الخير  ، واقترب من أفق الكمالت الربانية، فإن من صفات الحق (1)
ة ي، والسعي في تحصيل هذه الصفات بقدر الطاقة البشر والرحمة والجود واإلحسان دون نفع يعود عليه 

 .(2)تخلق بأخالق هللا، وذلك منتهى كمالت اإلنسانية"

 ثانيًا: مقاصد الزكاة االجتماعية:

ا فهي كم ،التي تحافظ على حياة الفرد وحياة الجماعة على حد سواء تعد الزكاة من أهم تشريعات هللا 
والستقرار  ي إشاعة األمنتحافظ على المجتمع المسلم ف ،وتحافظ عليه وعلى ماله ،تنمي الفرد المسلم وتطهره

 ،لمينوتجسيد جميع معاني األخوة والتراحم والتآلف بين المس ،لتحقيق أعظم معاني التكافل الجتماعي ،بين أفراده
َاْالصََّدقَاُتِْلل ُفَقَراِء :ْوقد دلل القرآن الكريم على ذلك بقوله  ،مما يؤدي إلى تطور المجتمع ورقيه  وتقدمه ِإَّنَّ

َْوِاب نَِْوال َمسَْ لََّفِةْقُ ُلوبُ ُهم َْوِفْالرِِّقَاِبَْوال َغارِِمنَيَْوِفَْسِبِهيِلْاَّللَِّ َْ َهاَْوال ُم ُْاْاِكنِيَْوال َعاِمِلنَيَْعَلِهي   َْواَّللَّ لسَِّبِهيِلَْفرِيَضة ِْمن ْاَّللَِّ
َعِلِهيٌمَْحِكِهيمٌْ

 (3). 

في تحقيق  يجد مقصد هللا والناظر في هذه الفئات  ،الزكاة تصرف على فئات خاصة فقد جعل هللا 
وأبناء  فقد جعل صرفها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين ،األخوة بين المسلمين والتآلف والتواد بينهم

                                                           

 (.100( سورة السراء، من اآلية )(1
 (.2/862( فقه الزكاة، القرضاوي )(2
 .(60) ( سورة التوبة، اآلية(3
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السبيل، وما ذلك إل لمساعدة هؤلء األفراد والنهوض بهم، مما يؤثر على المجتمع بأسره، فيؤدي إلى تقويته 
اعة أذكرها في فرد والجمكان للزكاة مقاصد اجتماعية نبيلة وحكم جليلة لالرتقاء بال لذلك كله ،وتماسكه ورقيه

 :بحثهذا ال

 فمن مقاصد الزكاة االجتماعية:

 :جلب المحبة 

فإن الناس  ،ولحمته اإلخاء والتعاون ، متين، سداه المحبة وثيقٍ  عه برباطٍ فالزكاة تربط بين الغني ومجتم"
في نفعهم، وسعيه إلى جلب الخير لهم، ودفع الضير عنهم، أحبوه بالطبع، ومالت إذا علموا في اإلنسان رغبته 

 .(1)"نفوسهم إليه ل محالة

فإن هذا  ،ووجوب الزكاة فيه ،عليه إنما لزيادة ماله ليس منةا  ،فالفقير إذا علم أن الغني سيعطيه مالا 
 .وتمني زيادة الخير عليه ،يجعله يشعر بحبه، والدعاء له

 .بأسرهفراد المجتمع أبين  تنشر المحبةسواء، فهي  فإن الزكاة جلبت الحب للغني والفقير على حدٍ  فبالتالي

 :تقليل الفوارق بين الناس 

أقر في سنته التفاوت بين الناس في األرزاق  فالزكاة تؤدي إلى تقليل الفوارق بين الناس، مع أن هللا 
َِخَرةُْْبَ ع ضْ َْعَلىْمْ بَ ع َضهَُْْفضَّل َناَْكِهي فَْْْان ظُرْ  :لقوله  بَ رَُْْوَلْل  بَ رَُْْدرََجاتْ َْأك  ف ِضِهيَل ْت ََْْوَأك 

وذلك لتفاوتهم في  ،(2)
المواهب والطاقات والقدرات، وذلك حتى يكون توازن وتكامل بين أفراد المجتمع، فيكون الناس مسخرين لخدمة 

 .همبعضهم البعض، مما يؤدي إلى استثارة مواهبهم وطاقاتهم والرقي بمجتمع

                                                           

 .(2/867رضاوي )( فقه الزكاة، الق(1
 .(21) ( سورة اإلسراء، اآلية(2
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 ؛ءين، طبقة األغنياء وطبقة الفقراي طبقتاإلسالمأن يبقى المجتمع  ل يرض   وبالرغم من هذا، فإن هللا 
ة للفقراء ع الزكاة التي تعطي فرصلما لذلك من آثار سلبية تهدد المجتمع المسلم بالدمار والهالك، لذلك كله شر  

 لى تقليص الفوارق بين الناس.بالنهوض ألعلى والوصول لمرتبة األغنياء، فيؤدي هذا إ

 :تحقيق التكافل االجتماعي 

 من صور التراحم والتآلف  فالزكاة مظهر من مظاهر التكافل الجتماعي في المجتمع المسلم، وصورةٌ "
اُء :ْقاتها بين أفرادها لقوله الذي هو عنوان هذه األمة في عال َلىْالُكفَّاِرْعَْحُمَمٌَّدَْرُسوُلْهللِاَْوالَِّذيَنَْمَعُهَْأِشدَّ

نَ ُهمْ  ُرَْحَاُءْبَ ِهي  
أن يكونوا كالجسد الواحد في تعاطفهم، وكالبنيان يشد بعضهم بعضاا  األبنائه فقد أراد هللا  ،(1)

في تضامنهم، وهذا ل يتأتى بالكلمات وحدها، ول باألحاسيس والمشاعر فحسب، بل يتعداه إلى اتخاذ مواقف 
ذهاب فقر الفقراء، وتخفيف بؤس البؤساء، وذلك بمد يد العون المالي إلى من عملية، والمساهمة الفعلية في ا

ماعي تكافل الجتلل ةحققمالزكاة المعنى فكانت  اة من أعظم العناصر التي تحقق هذا، والزك(2)"كان بحاجة إليه
 ي.اإلسالمفي المجتمع 

 :طهارة المجتمع من اآلفات والفتن وعوامل الهدم 

ة بين ؤدي إلى انتشار العداوة والكراهيت تيمن الحقد والضغينة والحسد، الد المجتمع فبالزكاة يطهر أفرا
نهيار هذا ؤدي إلى اتللفتن واآلفات في مجتمعهم، ف اراا بينهم وانتش قائماا  أفراد المجتمع، مما يجعل صراعاا 

جانب المحبة  نمي لدى أفرادهالمجتمع وهدمه وتفككه، فالزكاة تطهر أفراد المجتمع من كل هذه اآلفات والفتن، وت
لقلوبهم،  هارةا لصدورهم، وط ىا لنفوسهم، ورض عند الفقراء قناعةا  والخير والود والتقدم والرقي بمجتمعهم، وتجعل

 .(3)فيرتفع دعاؤهم لألغنياء، مما يبعد عن المجتمع كل ما يؤدي إلى ضياعه وانهياره وتأخره

  

                                                           

 (.29) ( سورة الفتح، من اآلية(1
 (.14)ص  عقلة( أحكام الزكاة والصدقة، (2
 (.24-21( انظر مصارف الزكاة في الشريعة اإلسالمية، الجار هللا )ص(3
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 :مواساة ذوي الحاجات وسد الخالت 

الزكاة لذوي الحاجات من المسلمين،  هللا  المناسب المعقول، حيث جعل ذا بمجهول، بل هو"وليس ه
ب النفر، أم م، أم بسبغر ر، أم بسبب المسكنة، أم بسبب الكان بسبب الفق مهما كان سبب الحاجة والعوز، سواءا 

َاْالصََّدَقاُتْلِل ُفَقَراء :ِْلقوله  ،بسبب األسر أو الرق، أم غيرها َهاَْواِْإَّنَّ لََّفِةْقُ ُلوبُ ُهم َْواملََساِكنِيَْوالَعاِمِلنَيَْعَلِهي   ملَُْ
َوِفْالرِِّقَاِبَْوالَغارِِمنَيَْوِفَْسِبِهيِلْهللِاَْوِاب ِنْالسَِّبِهيِلَْفرِيَضة ِْمَنْهللِاَْوهللُاَْعِلِهيٌمَْحِكِهيمٌْ

فبالزكاة يتم مواساة أهل ( 1)
 .(2)"ماتوا جوعاا الحاجات، وسد خالتهم، ولولها لتم هالكهم و 

 :القضاء على ظاهرة التشرد 

مصرفاا أساسياا من مصارف الزكاة هو لبن السبيل، وهو حيث إنقضى على ظاهرة التشرد نفبالزكاة 
 عه مالمالفاقد لوطنه، المتشرد في بالد أخرى ول يجد ما يرجع به إلى بلده األصلي، حتى لو كان هذا غنياا 

ياعه، ضماله، فنقضي بالزكاة على تشرده و يعطى من الزكاة لعدم تمكنه من عظيم في بلده األصلي، فإنه 
ؤويه ي م يعطى من الزكاة، فإن كان ل يجد مسكناا كذلك فإن الفقير والمسكين والغار ونساعده حتى يرجع لبالده، 

لو افترضنا ان، و ، وهذا من الحاجات األصلية التي ل بد للمرء منها ليعيش بأميؤويه فإن الزكاة تعد له مسكناا 
، ألن اللقطاء -عد في ذلكبول  -لى اللقيط، عطلح ابن السبيل مص بإطالقالمعاصرين  كما قال بعض الفقهاء

 وا عداده، ربيتهحسان تا  ، و ، فيجب إعطاؤه من الزكاة لرعاية شؤونه-اقترفها غيرهم فال يحملون إثمها لجريمةٍ  ثمرةا 
 .(3)ه وضياعهفنقضي بذلك على تشرد مستقيم طاهرٍ  لغدٍ 

 :خلق فرص عمل للفقراء 

ن على تعطى للفقراء القادريليس المراد من تشريع الزكاة سد الحاجة اليومية للفقراء فحسب، بل إنها 
تفتح لهم أبواباا للرزق، وتساعدهم على الرقي بأنفسهم، والوصول إلى مرتبة األغنياء، وقد جعل لالكسب والعمل، 

                                                           

 (.60) ( سورة التوبة، اآلية(1
  ، د.عبد هللا الزبير عبد الرحمن،ةمقال بعنوان: المقاصد الشرعية في تشريع الزكا ((2

http://www.azubair.com/azubair/index.php/main/index/17/5/contents 
 (.120براهيم )ص إ ( دور الزكاة في خدمة المجتمع،(3
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ل ذي قوة وقدرة على الكسب، حيث روى عن أنس بن مالك أن رجالا من األنصار الزكاة ل تجوز لك الرسول 
ب ع  : أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وق  له   يسأله فقال أتى النبي 

قال  بيده، وقال: من يشتري هذين؟ نشرب فيه الماء، قال: ائتني بهما، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول هللا 
ا أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهم ، قال رجل:رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على درهم.. مرتين، أو ثالثاا 

 فانبذه إلى اهلك، واشتر باآلخر قدوماا  إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما األنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاماا 
اذهبْفاحتطبْوبع ْوالْأرينكْمخسةْعشرْبيده، ثم قال له:  عوداا  فأتني به، فأتاه به، فشد فيه رسول هللا 

اما  ْفقالْدراهم ْفاشرتىْببعضهاْثوًب  ْوببعضهاْطعْةيوما  ْفذهبْالرجلُْتطبْويبِهيع ْفجاءْوقدْأصابْعشْر
ْالقِهيامة ْإنْاملسألةْالْتصلحْإالْلثَلثة:ْْ:ْهذاْخ ٌٌْْْرسولْهللا لكْمنْأنْجتيءْاملسألةْنكتةِْفْوجهكْيَو

(1)موجعَْْ مفظع ْأوْلذيْدَْْرَْ مدقع ْأوْلذيْغُْْذيْفقرْ ل

(2). 

ت تجارة ينميها أو يشتري آل أسميه برأس المال ليبدا يمكن أن نُ الفقير في الزكاة، م عطاءُ إ فيمكن 
يعرفها، فالزكاة لها دور هام في رفع مستوى الفقراء ومساعدتهم في تقليل الفجوة بينهم وبين األغنياء،  لصناعةٍ 

 .(3)ما يساعدهم على الرتقاء بأنفسهم وبمجتمعهمم

  ية:اإلسالمتأمين سالمة الدعوة 

ية، وتوفير األمن على ثغورها وحدودها، اإلسالمفالزكاة تؤدي إلى الستقرار واألمن داخل حدود الدولة 
 فاا لقلوبهم لحب يوتأل ،اإلسالمزاا وتشجيعاا لهم على دخول يحفتواستمالة من يتناولهم مصرف المؤلفة قلوبهم، 

                                                           

 اإلناء، ح أوب، هو القدع  س: هو الكساء يكون على ظهر البعير، وسمي به غيره من األكسية التي تمتهن وتداس، والق  ل  ( الح  (1
فانبذه: أي ألقه، نكتة: أي نقطة، مدقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقع وهو التراب، والفقر المدقع: الذي يلصق صاحبه 

ن يتحمل م الموجع: هو أبالدقعاء أي التراب وذلك من شدته، وقيل هو سوء احتمال الفقر، والغرم المفظع: الشديد الشنيع، والد  
(، جامع 2/740أولياء المقتول فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله، سنن ابن ماجة، ابن ماجة) دية فيها يؤديها إلى
 (.10/156األصول، ابن األثير)

وأخرجه ابن ماجة في سننه،  ( ،2/120)( ، 1642)حالمسألة أخرجه ابو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه  (2)
 .( قال األلباني: حديث ضعيف، المرجع نفسه2/740)( ، 2198لمزايدة )حكتاب التجارات، باب بيع ا

 (.108)ص ابراهيم ( دور الزكاة في خدمة المجتمع، مدحت (3
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 .(1)واتقاء شرورهم وعدوانهم ،المسلمين، والتقرب إليهم ومعاشرتهم

 :توثيق الروابط االجتماعية بين المسلمين 

عن أخيه يحس بأحاسيسه، ويتألم أللمه، فيعمل ما  فالزكاة تهدف إلى إشعار كل مسلم بأنه مسئولٌ 
دة قد فقير ول مسكين على غني، بل يشعر بأنهم أسرة واحاستطاع ليقيه نائبات الزمان ومرارة الحرمان، فال يح

متعاونة، معتصمة بحبل هللا 
ِهيع اْهللاِْْحبَب لَِْْواع َتِصُموا :لقوله  (2) ِْْإذْ َْعَلِهي ُكمْ ْهللاِْْنِع َمةَْْاَواذ ُكُرْوْتَ َفرَُّقواَْواَلَْْجَِ

ُتمْ  َْْفَأَلَّفََْْأع َداءْ ُْكن   ُتمْ ْقُ ُلوِبُكمْ ْبَ ني  َواَنْ ِْنع َمِتهِِْبْْفََأص َبح  ِإخ 
(3). 

فل ك  ي   فراده، وتسود بينهم المودة والمحبة والتعاون، مجتمعٌ أيتآلف  مترابطٍ  خلق مجتمعٍ  فالزكاة تعمل على
 فيه كل فرد حاجاته األساسية، فهي تساعد على توثيق العالقات والروابط بين جميع المسلمين فقرائهم وأغنيائهم.

 تمع:حل مشكلة العزوبة في المج 

كلة العزوبة، وما تؤدي إليه من مفاسد نفسية شوغير مباشرة في حل م ورها مباشرةا فالزكاة تؤدي د"
بعض  فيواجتماعية خطيرة، ويكفي ما نسمعه في وقتنا الحاضر عن انتشار العزوبة بنسب كبيرة جداا 

ربية زواج، وا عالة الزوجة، وتية، بسبب ضيق الرزق، وعدم المقدرة على تحمل المسؤولية بالاإلسالمالمجتمعات 
 طائهم فرصةا عا  األبناء، وتحل الزكاة هذه المشكلة بطريق غير مباشر، وذلك بتوفير فرص العمل للعاطلين، و 

نشاء أسرة ذلك فإن وتربية األبناء، ك، لزيادة مواردهم ورفع درجة كفايتهم للحد الذي يستطيعون معه الزواج، وا 
لزواجه  مةالز ال ر أو مستحق الزواج األموالعن طريق إعطاء الفقي ،ق مباشرالزكاة تحل مشكلة العزوبة بطري

من تمام كفاية المسلم ما يأخذه الفقير ليتزوج به، إن لم تكن  أن   اإلسالممن أئمة  كد كثيرٌ أوعصمة دينه، وقد 
 .(4)"له زوجة واحتاج إلى الزواج

                                                           

 (.288)ص عناية غازي  ( الزكاة والضريبة، د.(1
 (.89)ص ابراهيم ( دور الزكاة في خدمة المجتمع، مدحت (2
 (.103( سورة آل عمران، من اآلية )(3
 (116ر الزكاة في خدمة المجتمع، مدحت ابراهيم)ص( دو (4
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 :حل مشكلة التسول في المجتمع 

فع عن عزة النفس، والتر  التعفف والتنزه عن السؤال، وغرس في نفس المؤمناإلنسان على  اإلسالمحث 
والذيْنفسيْبِهيدهْألنَْيخذْأحدكمْحبله ْفِهيحتطبْعلىْقال:  أن الرسول  الدنايا، فعن أبي هريرة 

وْمنعهأ ْفِهيسألهْأعطاهْظهره ْخ ٌْلهْمنْأنَْيِتْرجَلْ 
(1). 

ول ؤ ؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط، ولما يدخل على المسوما ذلك إل لما يدخل على السائل من ذل الس
 من الضيق في نفسه وفي ماله، إذا أعطى كل سائل.

ن يمشي في مناكب األرض أعلى أن العمل هو أساس الكسب، وأن على المسلم  وقد أكد الرسول 
 الناظر إلى حالن فضل من تكفف الناس، وسؤالهم والتذلل لهم، إل أأن العمل أ، و ويبتغي من فضل هللا 

رضاوي وقد ناقش الدكتور يوسف الققد انتشرت انتشاراا واسعاا فيها، التسول  يرى أن ظاهرةية اإلسالمالبالد 
 "والعالج العملي هنا يتمثل في أمرين:: (2)الحل والعالج العملي لهذه المشكلة بقوله

 نائها.ية نحو أباإلسالمهو واجب الدولة على العمل، وهذا  قادرٍ  لكل عاطلٍ  بأولهما: تهيئة العمل المناس

 وعجزه هذا لسببين: وثانيهما: هو ضمان المعيشة المالئمة لكل عاجز عن اكتساب ما يكفيه...

نقص في اليتامى، أو لماني يحول بينه وبين الكسب لصغر السن وعدم العائل كما سج إما لضعفٍ  -أ
األسباب البدنية التي يبتلى المرء  و بعض األعضاء، أو مرض معجز وغيرها، تلكأبعص الحواس 
، ورحمة لضعفه ، فهذا يعطى من الزكاة ما يغنيه، جبراا التغلب عليها سبيالا إلى بها، ول يملك 

 بعجزه....
والسبب الثاني للعجز عن الكسب هو انسداد أبواب العمل الحالل في وجه القادرين عليه، رغم طلبهم  -ب

حكم  ول شك في ة ولي األمر إتاحة الكسب لهؤلء، فهؤلءله، وسعيهم الحثيث اليه، ورغم محاول

                                                           

 (.2/123)( ، 1470( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الستعفاف عن المسألة، )ح (1
 (.898-2/894)القرضاوي ( فقه الزكاة، (2
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عم ة والقوة، ألن القوة الجسدية وحدها ل تطر  ن كانوا يتمتعون بالم  ا  مانياا معقداا، و سالعاجزين عجزاا ج
 ول تغني من جوع، ما لم يكن معها اكتساب".

 ثالثًا: مقاصد الزكاة اإلقتصادية:

من  وفريضةٌ  ،اإلسالممن أركان  ن الزكاة ركنٌ إعية، وقلنا ة واإلجتماتحدثنا عن مقاصد الزكاة الديني
ثام، وتطهر ي من الذنوب واآلزكفي الدنيا واآلخرة، فهي تطهر الم الفرد والجماعةالتي شرعت لمصلحة  ،فرائضه

أن الغني  ،ماله من الشوائب والشبهات، وتحقق نماء هذا المال وزيادته وتجعل البركة فيه، ومن تحقيقها لنمائه
إذا أخرج زكاة ماله للفقير، يشعر بأن هذا المال ستأكله الزكاة إن لم يستثمره وينميه، فيحفزه ذلك على استثمار 

بقة األغنياء، وفي سه في يد طبدلا من كنزه وتكدي ماله وتنميته وتطويره، فيخرجه ويجعله متداولا بين الناس،
لثروة، ويزيد ألخرى، وتوزع ا ، فينتقل المال من يدٍ بأسره المجتمع ه علىيعود أثر  اقتصاديٍ ما فيه من حراك ٍ  هذا

 أكبر من الناس بهذا المال، فيتحرك المجتمع اقتصادياا، وهذا من جهة الغني. انتفاع فئةٍ 

أما من جهة الفقير، فإن الزكاة إذا تم أداؤها للفقير القادر على الكسب، تفتح له مجالا واسعاا للعمل 
غير  رة، ويعمللغيره، فتتوسع الدائ لفرص عمل قد يتبعها خلقٌ  لفرصة عمل للفقير، زق، وبهذا خلقٌ وكسب الر 

قي، البطالة، ويهرب الفقر، وتنتشر الرفاهية، ويصلح المجتمع، فيتقدم ويتطور ويرت تراجعالفقير بهذا المال، فت
م بتشريعاته، العليم بمصالح عباده، على الحكي ي، فسبحان هللا اإلسالمويسود األمن والستقرار في المجتمع 

مجتمع الواحد، اجتماعية بين أفراد ال وبين تحقيقها لحكمٍ  تشريعه لهذه الفريضة، التي دمجت بين كونها عبادةا 
واحد، وفي هذا الجزء ألقي الضوء على أهم مقاصد الزكاة القتصادية  وحلها لمشكالته اإلقتصادية، في آنٍ 

 وباهلل التوفيق:
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 حاربة اإلكتناز:م 

نفاق المال وعدم اكتنازه، وجعل عقوبة لكل من يكتنز ماله ول ينفقه،  حث هللا  على إيتاء الزكاة وا 
ِنُزوَنْالذََّهَبَْوالِفضََّةَْواَلْيُ ن ِفُقونَ َهاِْفَْسِبِهيِلْهللِاْفَ َبشِّر ُهم ْبَِعَذابْ : لقوله  ُُ َمىْعَْ ْْلِهيمْ َأَْْوالَِّذيَنَْيك  ََْ َهاِْفْيَ و  َلِهي  

ُْكن ْ  َْفُذوُقواَْما َْكنَ ز ُُت ْأِلَن  ُفِسُكم  َْهَذاَْما َوىِِْبَاِْجَباُهُهم َْوُجُنوبُ ُهم َْوظُُهورُُهم  ِنُزونَََْنِرَْجَهنََّمْفَ ُتك  ُتم َْتك 
(1). 

دوراا هاماا في محاربة اإلكتناز، فهي تحفز على استثمار األموال، وتحريكها، فقد فرضت  ؤديوالزكاة ت
يحرك صاحب المال لستثماره خوفاا من أن تأكله الزكاة، فعن  ممازكاة في المال النامي أو القابل للنماء، ال

 ْفلِهيتجرْبه ْوالْيدعهْحىتَْتكلهْالصدقةماالْ ْمنْويلْلِهيتِهيمْ  أنه قال: الرسول 
(2).   

موال ة قد حاربت كنز األفقد أكد الحديث على استثمار األموال حتى ل تأكلها الزكاة، وبهذا تكون الزكا
 .وتكوين الطبقات في المجتمع مما يؤثر سلباا على تطوره ورقيه  وبقائها في يد األغنياء اوعدم تشغيله

 :الحد من التضخم 
تساعد الزكاة على تنمية األموال عن طريق الستثمار وعدم الكتناز، وفي ظل نظام اقتصادي إسالمي 

عا إلى العمل، د اإلسالمسعار، فتفاع نسبة الستهالك، وارتفاع األنتاج، وار ونقص ال لمشكلة التضخم، نجد حالا 
سراف ر واإلم التبذينفاق، وعدالستهالك واإللذلك، وكذلك دعا إلى ترشيد  وزيادة النتاج، والزكاة تفتح مجالا 

ائه في ، وعدم بقللغير في مال الغني، وهو حق الفقير، فيحرص الغني على نماء ماله في المال، وجعل حقاا 
 :قد قال ي، فاإلسالمقضي على مشكلة التضخم في المجتمع نالزكاة بوبذلك تقل مشكلة التضخم، ف ،يده
 ِْلْالُقَرىَْفللِهَْولِلرَُّسوِلَْوِلِذيْالُقر ََبَْوالِهيَ َتاَمىَْواملََساِكنِيَْواب َْأه  ْاَلَْماَْأفَاَءْهللاَُْعَلىَْرُسوِلِهِْمن  َْكي  َْيُكوَنِْنْالسَِّبِهيِل

َْاأَلغ ِنِهَياِءِْمن ُكمْ  ُدوَلة ْبَ ني 
(3). 

                                                           

 (.35،34) سورة التوبة، اآليتان (1)
حديث  :(، قال األلباني3/23(، )641م، )حجاء في زكاة مال اليتي كتاب أبواب الزكاة، باب ما أخرجه الترمذي في سننه، (2)

جارة الوصي اب تالبيهقي في سنته، كتاب جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، ب، و ضعيف، المرجع نفسه
 ل، باب وجوب الزكاة في ما(، واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة6/3) (،10981قراضه، ح)إبمال اليتيم أو 

 .(3/5(، )1970الصبي واليتيم، ح)
 (.7) سورة الحشر، من اآلية (3)
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 :محاربة الفقر 
منه  و التخفيفأ ،"إن الهدف األساسي من جمع الزكاة وا عطائها للمستحقين لها هو التخلص من الفقر

إلى أدنى مستوى ممكن، ومن ثم تقليل الفوارق الطبقية بين المسلمين، ومن أجل تحقيق هذا الهدف والوصول 
هذه الغاية بحث الفقهاء مقدار هذا المال الذي يعطى للفقير من الزكاة، ومن المهم هنا التأكيد على أن  إلى

، فال يقتصر دور الزكاة على توفير (1)هدف الزكاة هو الوصول بالفقير إلى درجة الكفاية، وليس مجرد الكفاف"
ات، للحرمان الذي يعاني منه الفقراء وذوي الحاجالغذاء واألدوية والكتب بالقدر الالزم للقضاء السريع والوقتي 

ته يوم القيامة، ولكن ج هللا كربج كربة مسلم فر  للزكاة، ومن فر   ونبيلٌ  هامٌ  وهذا بال شك دورٌ بل يتعداه إلى غيرها، 
مشاكل  ثلى لعالجمُ  خطر من هذا الدور اإلنساني النبيل، فنظام الزكاة يعتبر أداةا أالواقع أن دور الزكاة أعمق و 

نفاقها، فضمان حد الكفاية لكل فقيرٍ  و أ الفقر من جذورها، ولهذا كانت الزكاة من مسؤولية الدولة في جبايتها وا 
نفاق الزكاة في مصارفها الشرعية هو من مهام الدولة التي ل يستند إلى جهودٍ مسكينٍ  عجز عن القيام ت فرديةٍ  ، وا 
لها، والذي أراده هللا بفرضيتها، قضت على حاجات الفقير المادية فإذا ما طبقت الزكاة التطبيق األمثل  بها،

كاة مرفوع في جسم المجتمع، فيتقبل الز  حيٌ  والنفسية والفكرية وجعلته يشارك في الحياة، ويشعر أنه عضوٌ 
ه، فيرتفع ب ه ويرتقيالرأس، موفور الكرامة، بأخذها من الدولة، فال يشعر بالذل والمنة، بل يأخذ هذا المال ويطور  

 .(2)الفقر ويعيش اإلنسان بمستوى معيشي لئق به وبأفراد أسرته
 :عدالة توزيع الدخل والثروة في المجتمع 

عمل على ي، فالزكاة تاإلسالمالزكاة لتحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمع  فرض هللا 
موارد  الهوة بين األغنياء والفقراء، فهي تنمي تساعلثروات في يد فئات قليلة، واالقضاء على مشكلة تكدس ا

الفقير والمسكين والمثقل بالديون من ناحية، وتحفز الغني ليساعده بكل الوسائل الممكنة، من ناحية أخرى، 
فتعتبر الزكاة أداة إلعادة التوزيع للمال في المجتمع، فإن اختل توزيع الدخل والثروة في المجتمع، فزاد نصيب 

نصيب الفقراء واتسعت الهوة بينهم، جاءت الزكاة بما تأخذه من أموال هؤلء األغنياء لترده إلى  قل  األغنياء و 

                                                           

 (.46)ص دور الزكاة في التنمية القتصادية، ختام عماوي  (1)
 (.160-153)ص دور الزكاة في خدمة المجتمع، ابراهيم (2)
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الفقراء لتعيد توزيع الدخل والثروة بما يحقق التوازن والعدالة بين أفراد المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة فيه، 
ذابة الفوارق بين أفراده   .(1)وا 

  نتاج:تشجيع االستثمار وزيادة اإل 
 وقوةٌ  ماءٌ من تعطيلها، وفي ذلك ن فالزكاة تدفع المسلمين إلى استثمار أموالهم بما ينفع المسلمين بدلا 

ذا مإليهم لست لإلسالم والمسلمين، ودفعاا  الك األرض، واإلفادة من نعم هللا، وعدم تحكم غيرهم في إقتصادهم، وا 
أتحنا الفرصة المالئمة لتنمية األموال واستثمارها، مما يسهم ي اإلسالمما أحسنا تسيير أمور الزكاة في المجتمع 

، فالزكاة تؤدي إلى زيادة الستثمار، وهذا يؤدي بدوره (2)في دفع عجلة اقتصاد األمة إلى األمام فعالٍ  بشكلٍ 
بية يجاإفيؤثر كل منها على اآلخر بصورة  إلى زيادة المال، ومن ثم زيادة الزكاة التي ستخرج من هذا المال،

وتميز تشريعاته، في فريضة الزكاة، فعبادات المسلم ل  اإلسالملى المجتمع، وهكذا تتجلى عظمة تنعكس ع
 .(3)على الفرد وحده حين يؤديها، بل يشمل هذا التأثير المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر تكون ذات تأثيرٍ 

 :عالج مشكلة البطالة 
 ل، وصحياا على الفرد حيث يفقد الدخ اقتصادياا  ة، تشكل خطراا نسانيا  جتماعية و ا  البطالة مشكلة اقتصادية و 

لى األسرة، ع حيث ينقم على غيره، وتشكل خطراا  حيث يعيش في فراغ، واجتماعياا  حيث يفقد الحركة، ونفسياا 
قة ثحيث يفقد العائل شعوره بالقدرة على تحمل المسئولية، وتفقد العائلة شعورها بالطمئنان على مقدرة العائل وال

مع بأسره، على المجت به، ويواجه الجميع حالة من التوتر والقلق والخوف من الغد المجهول، وتشكل كذلك خطراا 
البطالة، وحث على العمل والمشي في مناكب األرض،  اإلسالم حاربقتصاده وتماسكه وأخالقه، لذلك على ا

، فالزكاة فيها إتاحة للعمل، (4)األمانة والتقانفي سبيل هللا، إذا صحت فيه النية، وروعيت  وعده عبادة وجهاداا 
ات أسرته، يسد بهذا العمل حاجاته وحاجف سب،للك الفقير المال، تنفتح أمامه أبوابٌ بإعطاء الغني  قلنا إنهفكما 

لها، وقد  آخذاا  ،مستهلكاا  بعد أن كان فقيراا  للزكاة، معطياا  منتجاا  وقد يتطور بعمله وينمو إلى أن يصبح غنياا 
ير رأس للعمل عن طريق استثمار الغني لماله وتشغيله، واعطائه للفق يشغل بعمله هذا غيره، فتخلق الزكاة فرصاا 

                                                           

 (.162-161)صالمصدر السابق  (1)
 (.97)ص الكتاب والسنة، العاني مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء (2)
 (.82)ص عماوي كاة في التنمية القتصادية، دور الز  (3)
 (.10،9)صالقرضاوي وشروط نجاحها،  الزكاة في عالج المشكالت القتصادية دور (4)
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المال الذي يبدأ به عمله، وهكذا تقضي الزكاة على مشكلة البطالة المنتشرة في المجتمع، وهذا هو المقصود 
 فرداا  عالة على المجتمع، يتكفف الناس، بل يصبحمن الزكاة، إغناء الفقير ووصوله إلى حد الكفاية، فال يبقى 

 في المجتمع يساعد على رقيه ونموه وتقدمه. مهماا  عامالا 
 :حل مشكالت الكوارث 

به، ويضربه ضه الدهر بناعُ منه، ولكن ل يلبث أن ي   من العيش بل في سعةٍ  "قد يكون اإلنسان في كفايةٍ 
المفاجئة،  بعد طمأنينة وأمان، تلك هي الكوارث بعد عز، مضطرباا  بعد غنى ، ذليالا  مفاجئة، تتركه فقيراا  ضرباتٍ 

  .(1)التي ل يد لالنسان في جلبها ول دفعها"
 من أبنائه في كفاية من العيش، وأمن من الخوف، حتى يعبد هللا  يحرص أن يعيش كل فردٍ  اإلسالمو 
  بأمان، لقوله: َِْْهَذاْالبَ ِهي ت َْخو فْ الَّذِْ ْفَ ل ِهيَ ع ُبُدواَْربَّ ِْمن  َْوَآَمنَ ُهم  ُْجوع  ِْمن  يَْأط َعَمُهم 

لذلك  ،(2) 
كوب الكوارث ومفاجآت الحياة، فيعطى المنمن التأمين الجتماعي ضد  فريداا  الزكاة التي تشكل نوعاا  شرع هللا 

إالْْالحتلَْيْقبِهيصةْإنْاملسألةلقبيصة بن المخارق: موال الزكاة حتى يرجع لحالته األولى، وذلك لقوله أمن 
ْثَلثأل ْةحد ْْو: ...ْ ْأصابته ْجرجل ْماله  ْفاجتاحت ْائحة ْاملسألة ْله ْقواماْ فحلت ْيصِهيب ْحىت نْمْفسأل

   .(3).....عِهيش
الصََّدَقاُتِْلل ُفَقَراِءَْواملََساِكني: ِْوليس أدل على ذلك من جعل الغارمين من مصارف الزكاة، بقوله  َْا ِْإَّنَّ

َْواملُْ َها َْعَلِهي   ْفََْوالَعاِمِلنَي ْالسَِّبِهيِل َْوِاب ِن ْهللِا َْوِفَْسِبِهيِل َْوالَغارِِمنَي َْوِفْالرِِّقَاِب ْقُ ُلوبُ ُهم  لََّفِة َْعِلِهيٌمَْْ َْوهللُا ْهللِا ِْمَن رِيَضة 
َحِكِهيمٌْ

(4).  
 فيعطى الغارم لمصلحة نفسه وأسرته من مال الزكاة، إن كان عاجزاا عن الوفاء بما عليه كله أو بعضه،

ة أو كارثة، فتكون الزكاة بهذا حلت مشكلة الكوارث المفاجئة التي تطرأ ئحاجإن أصابته  ول يكون غرمه إل
 على اإلنسان فتعينه حتى يستعيد ماله، ويصل إلى مستوى معيشي لئق به.

                                                           

 (.907،  2/906القرضاوي ) فقه الزكاة، (1)
 (.4، 3، اآلية )سورة قريش (2)
في سننه، كتاب  داود(، ورواه أبو 2/722(، )1044لزكاة، باب من تحل له المسألة، )حمسلم في صحيحه، كتاب ا أخرجه (3)

 .(، واللفظ له2/120(، )1640ة، ح)الزكاة، باب ما تجوز فيه المسأل
 (.60)اآلية سورة التوبة،  (4)
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 (1)تحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي : 
ي أن تقوم الدولة بكل ما فالزكاة تساعد الدولة على ضمان الحاجات األساسية لكل رعاياها، وهذا يعن

ن من عجزوا عن السداد، ومحاربة كل صور ي  يلزم من إجراءات مشروعة لتأمين الغذاء والتعليم واألمن وتسديد د  
الحاجة والفقر والبطالة في المجتمع، وتوفير فرص العمل للقادرين على الكسب، وا عطاء أصحاب الكوارث 

الزواج والتعلم، وتقضي بذلك على كل وسائل انهيار المجتمع، والنكبات المفاجئة، ومساعدة الشباب على 
فتقضي على اإلحتكار والمعامالت بالربا، وابتزاز الناس في أموالهم، وتكديس األموال واكتنازها، واتساع الفجوة 

، يإلسالمابين الناس في المجتمع الواحد، مما يؤدي إلى تحقيق التوازن والستقرار القتصادي في المجتمع 
 ومساعدته في الرقي والتطور والتقدم ومجاراة ركب الحضارة للوصول إلى القمة.

 

                                                           

 (.109-105الموارد المالية العامة، عبده )ص (1)



 

 

 
 لألصول أو الفروع الفصل الثاني: دفع الزكاة 

 ياإلسالمفي الفقه 

 وفيه ثالثة مباحث:  
 المبحث األول: مفهوم األصول والفروع.

 ي.ماإلسالفي الفقه لألصول أو الفروع المبحث الثاني: حكم دفع الزكاة 
 ي.اإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع المبحث الثالث: حاالت جواز دفع الزكاة 
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 المبحث األول: مفهوم األصول والفروع

 وفيه:

  ًتعريف األصول لغًة واصطالحاً أوال : 
  ًتعريف الفروع لغًة واصطالحاً ثانيا : 
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 المبحث األول: مفهوم األصول والفروع

 واصطالحًا: أواًل: تعريف األصول لغةً 

 تعريف األصول لغة: .أ

 واألصل لغة يطلق على معان متعددة منها:األصول جمع أصل، 

األصل هو: أساس الشيء الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه، يقال: ل أصل له ول فصل له،  -1
 .(1)األصل: الحسب، والفصل: اللسان

 .(2)األصل هو: أسفل الشيء، يقال أصل الجبل أي أسفله -2

لته للجدول، وأ للولد، والنهر أصلٌ  وأصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فاألب أصلٌ  -3 ص 
 ( .3) تأصيالا: جعلت له أصالا ثابتاا ينبني عليه

 ( .4)ويطلق األصل على الحي ة فيقال: األصلة نوع من الحيات -4

 (.5) ويطلق على ما كان من النهار بعد العشي، ويسمى األصيل -5

ويجمع على  ل، ورجل أصيل أي له أصلوأُصل: أي صار ذا أصل، أو ثبت ورسخ أصله كتأص   -6
 .(6)أصول وآُصل 

  

                                                           

 (11/16العرب، ابن منظور) (، لسان1/109( معجم مقاييس اللغة، الرازي )(1
 (.27/447الزبيدي ) تاج العروس، ( ،1/20( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )(2
 (.1/961( القاموس المحيط، الفيروزآبادي )(3
 (.11/16)منظور ( لسان العرب، ابن (4
 (.1/109)الرازي معجم مقاييس اللغة،  ( ،1/16( المصباح المنير، الفيومي )(5
 (.1/961( القاموس المحيط، الفيروزآبادي )(6
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 تعريف األصول اصطالحًا:  .ب

 .(1)هو على غيره" ىعليه غيره، ول يبن ى: فاألصل هو"عبارة عما يبنأما في الشرع

باؤهم وأمهاتهم وبالجملة هم كل من كان له على واألصول لإلنسان: "هم اآلباء واألجداد والجدات واألمهات وآ
 .(2)النسان ولدة"

 العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي لألصول: .ج

م أبواه هنسان شرعاا د وجود ذلك الشيء إليه، وأصول اإلاألصل لغة هو أساس الشيء وما يستن إنقلنا 
ن علو  م، فالعالقة ليهإنسان قد استند له، ووجود اإل اٌس في وجوده، وهم أس ، فهؤلء هم سببٌ اوأجداده وجداته وا 

 واضحة بين المعنيين اللغوي والصطالحي.

 : تعريف الفروع لغًة واصطالحًا:ثانياً 

 تعريف الفروع لغًة: .أ

 ويطلق الفرع على معاٍن متعددة منها:الفروع جمع فرع، 

 .(3)الفرع هو أعلى الشيء، يقال فرع كل شيء أعاله، وهو ما يتفرع من أصله -1

 .(4)ويدل على العلو والرتفاع والسمو والسبوغ، يقال تفرع القوم: أي عالهم -2

 .(5)وفي المجاز، الفرع من القوم شريفهم، يقال: هو من فروعهم: أي من أشرافهم -3

 .(6)يقال فروع المسألة: أي ما تفرع منها -4

                                                           

 (.1/28( التعريفات، الجرجاني )(1
 (.4/153)رشد ( بداية المجتهد، ابن (2
 (.1/764)آبادي القاموس المحيط، الفيروز  ( ،2/469)الفيومي ( المصباح المنير، (3
 (.4/491)الرازي ( معجم مقاييس اللغة، (4
 (2/684لغة العربية) ( المعجم الوسيط، مجمع ال(5
 ( المصدر السابق نفسه.(6
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 تعريف الفروع اصطالحًا: .ب

 أما في الشرع فالفرع هو:

 .(1) لشيء يبنى على غيره"" خالف األصل وهو اسم 

وفروع النسان: " هم األبناء والبنات وولدهم مهما سفلوا، سواٌء في ذلك ولد البنين وولد البنات، وبالجملة كل 
 ."(2)من  للرجل عليه ولدة بغير توسٍط أو بتوسٍط، ذكر أو أنثى

 العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي للفروع: .ج

هم نسان شرعاا م لشيٍء يبنى على غيره، وفروع اإلاس ما يتفرع عن أصله وهو في الشرع قلنا أن الفرع لغةا هو
ن سفلوا، فهم ثمرة ونتاجٌ أولده ذكوراا كانوا أو ان رعوا عنه، وقد تفلألب، فوجودهم مبني على وجوده،  اثاا، وا 

 فالعالقة واضحة بين المعنى اللغوي والصطالحي.

 

 

 

 

 

  

                                                           

 (1/166( التعريفات، الجرجاني)(1
 (.4/153)رشد ( بداية المجتهد، ابن (2
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 المبحث الثاني: 

 لألصول أو الفروع فع الزكاة حكم د

 ياإلسالمفي الفقه 
 وفيه:

 

 :من مصرف الفقراء والمساكينلألصول أو الفروع حكم دفع الزكاة  أواًل 
  من مصرف الغارمينلألصول أو الفروع ثانيًا: حكم دفع الزكاة 
  من مصرف ابن السبيللألصول أو الفروع ثالثًا: حكم دفع الزكاة 
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 ياإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع دفع الزكاة المبحث الثاني: حكم 
َْوِفْالرِِّقَاب :ِْقال  لََّفِةْقُ ُلوبُ ُهم  َهاَْواملَُْ َاْالصََّدقَاُتِْلل ُفَقَراِءَْواملََساِكنِيَْوالَعاِمِلنَيَْعَلِهي   َْوالَغارِِمنَيَْوِفِْإَّنَّ

َْعِلِهيٌمَْحِكِهيمٌَْسِبِهيِلْهللِاَْوِاب ِنْالسَِّبِهيِلَْفرِيَضة ِْمَنْهللِاَْوهللاُْ
(1). 

لزكاة ية بصرف ااإلسالمبهذه اآلية مصارف الزكاة بنفسه، مما يؤكد مدى اهتمام الشريعة  حدد هللا 
، وقد يكون أصول المزكي أو فروعه أحد هذه األصناف غيرها وتوزيعها على هذه األصناف الثمانية دون 

 الثمانية التي تصرف الزكاة لهم.

ويةا، عالقةا ق قة بين األصول وهم اآلباء وان علو والفروع وهم األبناء وان نزلوالما كانت العاللكن 
لك ذتمتاز بخصوصيٍة عن كل العالقات الجتماعية األخرى، أخذت أحكاماا شرعيةا مقصورةا عليها خاصة بها، 

الجزء بالكل،  أوبالكل معامالٍت مستمرة، فهي عالقة البعض ناء من ترابٍط وتماسٍك شديد، و لما بين اآلباء واألب
وهي عالقة اشتقاق، وليست عالقة التقاء فحسب، فأوجدت هذه العالقة بقوتها وخصوصيتها، خالفاا عند الفقهاء 

الفرع زكاة ماله ألصوله، خصوصاا عند اختالف نوع ا عطاء في جواز إعطاء األصل زكاة ماله لفروعه، و 
غارماا،  اة لكونه فقيراا أو مسكيناا، وقد يكون مستحقاا لها لكونهالمصرف، فقد يكون األصل أو الفرع مستحقاا للزك

في هذه ع لألصول أو الفرو حكم دفع الزكاة  أبينه ابن سبيل، وفي هذا المبحث سوقد يكون مستحقاا لها لكون
 .(2)الحالت الثالث

  

                                                           

 (.60( سورة التوبة، اآلية )(1
لة ذه الحاألنهم في ه ،أو في سبيل هللا ،عطاء الزكاة لألصول والفروع إن كانوا من العاملين عليهاإ ( لم تذكر الباحثة مسألة (2

الزكاة بوصف ل تأثير للقرابة فيه، ولم تذكر مسألة اعطاء الزكاة لألصول والفروع إن كانوا من الرقاب لعدم وجود ذلك  ايستحقو 
 إن كانوا من المؤلفة قلوبهم لتعلق األمر باإلمام، وهذا ليس واقعاا اليوم.كذلك إعطاؤهم الزكاة في زماننا، و 
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  من مصرف الفقراء والمساكين:لألصول أو الفروع حكم دفع الزكاة أواًل: 

من مصرف الفقراء والمساكين حسب حال لألصول أو الفروع فقهاء في حكم دفع الزكاة اختلف ال
 المزكي، وله في هذا حالتان:

 .أصوله أو فروعهأن تلزم المزكي نفقة األولى: 
 .أصوله أو فروعهأن ل تلزم المزكي نفقة الثانية: 

يجوز دفع زكاة ماله لهم من مصرف هل ف ،فروعه وأالحالة األولى: إن كان المزكي ملزمًا بنفقة أصوله 
 : ؟الفقراء والمساكين

 :أقوالة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالث

 :ولاأل  قولال

األجداد كوغير المباشرين كاآلباء واألبناء مطلقاا المباشرين لألصول أو الفروع ل يجوز دفع الزكاة 
 .(3)والحنابلة (2)والشافعية (1) الحنفية قولمن مصرف الفقراء والمساكين، وهو واألحفاد 

 الثاني: قولال

بن أو و اإلأالمباشرين فقط، فال يجوز دفع الزكاة لألم أو األب لألصول أو الفروع ل يجوز دفع الزكاة 
جدة  مباشرين كالجد والالغير األصول أو الفروع ما من عداهم من البنت فقط من مصرف الفقراء والمساكين، أ

ن علوا وابن ال ن نزلوا، فيجوز دفع الزكاة إليهم من هذا المصرف، وهو وا   .(4)كيةالمال قولبن وابن البنت وا 

  

                                                           

 (.2/269)الهمام فتح القدير، ابن  ( ،1/301)الزيلعي ( تبيين الحقائق، (1
 (.1/232)الشربيني القناع، الخطيب ( ، 8/535)الحاوي، الماوردي  ( ،6/229،191( المجموع، النووي )(2
 (.2/290)البهوتي كشاف القناع،  ( ،2/420( المبدع شرح المقنع، ابن مفلح )(3
 .(2/320)اوي الزرقشرح مختصر خليل،  ( ،3/141)القرافي ( الذخيرة، (4
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  الثالث: قولال

( 1)حسنمحمد بن ال قولمطلقاا من مصرف الفقراء والمساكين، وهو لألصول أو الفروع يجوز دفع الزكاة 

 .(2)بعض الشافعية قولو 

 سبب الخالف:

 لمسألة إلى ما يلي:يرجع اختالف الفقهاء في هذه ا

 لألصول أوالسنة النبوية يقضي بعدم جواز دفع الزكاة  منالكتاب أو  منعدم وجود نص صريح  -1
 من مصرف الفقراء والمساكين. الفروع 

التعارض الظاهري بين عموم األدلة من الكتاب والسنة التي تقضي بجواز دفع الزكاة للفقراء والمساكين  -2
ولا أو فروعاا للمزكي أم غيرهم، وبين األدلة التي تقضي بأن ما يملكه الفرع كانوا أص أياا كانوا سواءا 
منهما حق في مال صاحبه، مما يقضي بعدم جواز دفع الزكاة ألصول  ن لكلٍ ا  ، و والعكس ملكاا لألصل

 فروعه ألنه يكون في الحالة هذه قد دفعها لنفسه وضمن ملكيته. وأالمزكي 
من مصرف الفقراء والمساكين، هل هي لألصول أو الفروع فع الزكاة اختالف الفقهاء في علة منع د -3

 لزوم النفقة؟ أم هي القرابة المباشرة التي يعبر عنها بعمودية النسب؟

العلة هي لزوم النفقة ؟ اختلفوا فيمن هو القريب الذي تلزم النفقة عليه حتى ل يجوز دفع  قال إنفمن 
 إلى: جعير لزكاة إليه، واختالفهم هذا كان ا

اختالفهم في سبب لزوم النفقة ووجوبها هل هي الولدة المباشرة؟ أم هي الولدة مطلقاا؟ أم هي كونه  أواًل:
 ذا رحم محرم؟ أم تجب لكل من يرث بفرض أو تعصيب؟

                                                           

يل نقله عنه الشوكاني وغيره، ن ما يدلل على قول محمد بن الحسن، ولكن هذا ماالمتوفرة لدي لم أجد في كتب الحنفية  ((1
 (.4/211األوطار، الشوكاني )

 (.1/195كفاية األخيار، الحصني )ص ((2
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طالقه على من هو أعلى منه من األصول ثانيًا: طال ،اختالفهم في جريان لفظ األب وا  قه ولفظ البن وا 
والسنة، هل يحمل على ظاهره فتجري جميع أحكام األب على من  الكتابمن الفروع في على من تحته 

يه من حمل علتحته من الفروع كابن البن، أم أنه يُ  هو والبن على من ،هو أعلى منه من األصول كالجد
ع ميفي جاألصول أو الفروع باب المجاز وليس على الحقيقة، فال يشترك مع األب والبن غيرهما من 

 األحكام الخاصة بهما.

 ،مطلقاا  لألصول أو الفروعزكاة القال بعدم جواز دفع  ،مطلقاا األصول أو الفروع فمن قال بوجوب نفقة  لذلك
اآلباء واألمهات واألبناء والبنات" وعدم وجوبها مباشرين "اللألصول أو الفروع ومن قال بوجوب النفقة 

كأبناء األبناء وأبناء البنات" قال بعدم جواز  دوالجدات واألحفا " األجدادغير المباشرينلألصول أو الفروع 
ل بعض ولع، غير المباشرينلألصول أو الفروع المباشرين وجواز دفعها لألصول أو الفروع دفع الزكاة 

الفروع  لألصول أوالفقهاء نظر إلى أن العلة هي لزوم النفقة؟ إل أنهم لم يروها مانعة من جواز دفع الزكاة 
ال بالجواز مطلقاا، أو نظر إلى أن النفقة ل تجب على األقارب إل من باب البر والصلة واإلحسان، فقال فق

 .(1)لألصول أو الفروعبعدم المانع من جواز دفع الزكاة 
العلة في منع جواز دفع الزكاة لهم هي القرابة المباشرة التي يعبر عنها بعمودية النسب قال  قال إنومن 

 .مطلقاا سواء لزمت المزكي النفقة عليهم أم لم تلزمه هذه النفقةلألصول أو الفروع دفع الزكاة بعدم جواز 

 األدلة:

 األول:  لقولأدلة ا

-طلقاا ملألصول أو الفروع استدل الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على عدم جواز دفع الزكاة 
 اكين باألدلة من الكتاب والسنة واإلجماع واألثر والقياسوالمس الفقراءمن مصرف  -المباشرين وغير المباشرين

 والمعقول:

  

                                                           

 .(2/722) الزكاة، القرضاوي  فقه (1) 
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 : الكتاب: أوالً 

هُِْْإالَّْْتَ ع ُبُدواَْأالَّْْرَبُّكََْْوَقَضى :قال  َساَنْ َْوًِبلَواِلَدي نِِْْإَيَّ ُلَغنَِّْْإمَّاِْإح  ِْكََلمُهَاَْْأوْ َْأَحُدمُهَاْالِكبَ رَْْن َدكَْعِْْيَ ب  
َهر مُهَاَْواَلْْفِّْ ُأَِْْلَُماْتَ ُقلْ َْفََلْ َكِرمي اْْقَ و ال َِْْلَُماَْوُقلْ ْتَ ن  

 (1). 

 وجه الداللة: 

حال  عليهمانفاق إلا ،ومن أفضل وجوه اإلحسان ،في اآلية باإلحسان للوالدين والبر بهماأمر هللا 
ُأفِّْ َِْلَُماْتَ ُقلْ َْفََلْفقرهما، ولما أتبع اإلحسان بقوله 

فترك  محرمٌ  ذاء للوالدينكان أي كالم فيه معنى اإلي )2(
، ولما وجبت النفقة على الوالدين كان ل (3)النفاق عليهما عند عجزهما وفقرهما وقدرة الولد عليه أكثر تحريماا 

يجوز دفع الزكاة لهما، ألن الرجل إن دفع الزكاة لمن تجب عليه النفقة عليهم أسقط عن نفسه واجباا أو جلب 
 .تلك الحالة نه يكون قد دفعها لنفسه فيدفع الزكاة من الفرع ألصوله أل فلم يجزلنفسه منفعةا، وهذا ل يجوز، 

  قول هللا : ْْبُ ِهُيوِتُكم َْتَ ُكُلواِْمن  َواَلَْعَلىَْأن  ُفِسُكم َْأن 
(4). 

 وجه الداللة: 

ة ية كبقيآلوذلك ألنه لم ينص عليهم في ا ؛أي بيوت أبنائكمر العلماء المراد ببيوتكم في اآلية: فس  
 .(5) إلى نص في رفع الحرج عنه نسان من بيته ليس فيه حاجةٌ األقارب، وألن أكل اإل

جوز دفع األب يذلك على أن كل ما لالبن هو ملك ألبيه، فال  لألب، دل   فلما اعتبر هللا بيت البن بيتاا 
ن ملك ابنه ألاله ألبيه، ول يجوز دفع اإلبن زكاة م، كأنه أبقاه في ملكهإن فعل ذلك ألنه  ؛زكاة ماله ألبنائه

 .كون قد دفعها لنفسه وهذا ل يجوزذلك يبمنسوب إليه، وهو 

                                                           

 .(23سورة اإلسراء، )اآلية  (1)
 .23سورة اإلسراء، اآلية  2))
 .(4/30بدائع الصنائع، الكاساني) 3))

 .(61)اآلية ( سورة النور، من (4
 .(12/314)القرطبي ( تفسير القرطبي، (5
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 : السنة النبوية:ثانياً 

 بما روي عن جابر  ن أبي يريد  ،وولداا  قال: يا رسول هللا! إن لي مالا  أن رجالا قال: ف ن يجتاح مالي،أوا 
نتْومالكْألبِهيكأ

(1). 

 وجه الداللة:

 ال الولد ملك ألبيه ومال له، فلو جاز دفع الزكاة من األب لبنه لكان دافعاا ذكر أن م ن الرسول إ
 .لمال لنفسه، وهذا ل يجوزا

 قالت: قال رسول هللا  رضي هللا عنها بما روي عن عائشة :ْكسبكمْْوإ نْإنْأطِهيبْماْأكلتمْمن
أوالدكمْمنْكسبكم

(2). 

 وجه الداللة:

لو يعتبر من كسب أبيه، ف بالتالي فما يملكه الولد من مالٍ أن ولد الرجل من كسبه، ف ذكر الرسول 
جوز دفعها له، فال ي ومالا  جاز دفع الزكاة إليه لكان كما دفعه إلى نفسه، ألن كسب ولده وماله يعتبر كسباا 

 .إليه

 جماع:: اإلثالثاً 

راء، وهم فق راا ذا كان المزكي موسإ، لألصول أو الفروعواز دفع الزكاة حيث أجمع الفقهاء على عدم ج
 .(3)ر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهمبفي الحال التي يج

                                                           

في  وحكم األلباني بصحته ( ،2/769) ( ،229ابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، )ح  رواه ((1
 يجتاح: أي يستأصله، المرجع نفسه. ، ومعنىالمرجع نفسه

(، ورواه ابن ماجة في سننه، 3/289) (،3530)ح د في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده،( رواه أبو داو (2
 ث( واللفظ له، ورواه النسائي في سننه، كتاب البيوع، باب الح2/768(،)2290)ح كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده

 ( وحكم األلباني بصحته، المراجع السابقة كلها.7/241(، )4450)ح على الكسب،
 (.3/423)قدامة المغني مع الشرح الكبير، ابن  ( ،1/48، ابن المنذر )اإلجماع ((3
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 األثر: :رابعاً 

 روي عن على بن أبي طالب ما   :أنه قاللِهيسْلولدْوالْوالدْحقِْفْصدقةْمفروضة
(1). 

 وجه الداللة:

زكاة الفع أنها ل تحل لألب ول لالبن فال يجوز د الزكاة هي الصدقة المفروضة، وقد نص علي
 .لألصول أو الفروع

 : القياس: خامساً 

 استدلوا بالقياس من وجهين، وذلك على النحو التالي:

فكما  ،والعكس عاز شهادة األصل للفر ع على عدم جو لفر ا وأألصل لقياس عدم جواز دفع الزكاة  :أوالً 
نل تجوز شهادة األب لبنه و  ن عال ،نزل ا  وز دفع دة لنفسه من وجه، فال يج، ألنها تعتبر شهاوالبن ألبيه وا 

 .(2) وذلك لشدة ميل أحدهما لآلخر ومحبته له ،الزكاة إليه، بجامع وجود الشبهة بكليهما

مال  مناألصول أو الفروع  لفروع على عدم جواز أخذا وأألصول الزكاة لقياس عدم جواز دفع  :ثانياً 
 .(3)إذا أوصى للفقراء فيه أو أوقفه عليهمالرجل 

  المعقول: :سادساً 

 عدة: استدلوا بالمعقول من وجوهٍ 

                                                           

، ساكينم( رواه البيهقي في سننه، كتاب قسم الصدقات، باب ل يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء وال(1
 ( ، ولم أقف على حكم عليه فيما أطلعت عليه من كتب الحديث.7/45) ، (13229ح)

 (.1/301)الزيلعي تبيين الحقائق،  ، (4/354( الفروع، ابن مفلح )(2
 (.1/190)( كفاية األخيار، الحصني (3
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ن متصلة، فال يتحقق التمليك للفقير من كل وجه، بل يكو األصول أو الفروع منافع األمالك بين  قالوا إن :والً أ
 فكأنه ،العكسو  ، ألن الفرع ينتفع بمال أصلهلألصول أو الفروعزكاة الإلى نفسه من وجه، فال يجوز دفع  صرفاا 

 .(1)لنفسه وهذا ل يجوزدفع الزكاة 

حال وجوب نفقة المزكي عليهم، يسقط النفقة عن المزكي، وبذلك لألصول أو الفروع دفع الزكاة  قالوا إن :ثانياً 
 .(2)يعود نفعها إليه، فكأنه دفع الزكاة لنفسه، فال يجوز

اء دين م، كأننا قلنا بقض، حال وجوب نفقة المزكي عليهلألصول أو الفروعجزنا دفع الزكاة أقالوا لو  :ثالثاً 
  .(3)المزكي نفسه، حيث عاد نفع هذه الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، وهذا ل يجوز

 .(4)نفاق عليهم، ول يجوز دفع الزكاة للغنيباإل ألن هؤلء أغنياء بوجود من هو مكلفٌ  :اً رابع

 .(5)عليهمفق د من ينى للحاجة ول حاجة لهؤلء مع وجو وألن الزكاة تعط :خامساً 

 الثاني: لقولأدلة ا

بناء األاآلباء واألمهات و المباشرين فقط كلألصول أو الفروع استدل المالكية على عدم جواز دفع الزكاة 
عية األول وهم الجمهور من الحنفية والشاف قولالوالبنات من مصرف الفقراء والمساكين، بما استدل به أصحاب 

ف الفقراء من مصر  -مباشرين وغير مباشرين-مطلقاا لألصول أو الفروع دفعها نابلة القائلين بعدم جواز والح
ء والبنات بنااألاآلباء واألمهات و المباشرين كاألصول أو الفروع نهم قد خصصوا هذه األدلة بأوالمساكين، إل 

باشرين لمغير ااألصول أو الفروع المالكية، وعدم وجوب النفقة على  عندفقط، وذلك لوجوب النفقة عليهم 
ن حكم الزكاة عندهم يدور حسب ناء وأبناء البنات عندهم، وذلك ألبناء األبأاألحفاد من و  ،األجداد والجداتك

                                                           

 (1/301(، تبيين الحقائق، الزيلعي)2/49( بدائع الصنائع، الكاساني)(1
 (.2/482(، المغني ، ابن قدامة)6/192النووي)المجموع،  2))
 (.2/482المغني ، ابن قدامة) 3))
 (.111)ص عقلةالدللت األصلية والمعاصرة،  4))
 (.196)ص عقلةأحكام الزكاة والصدقة،  5))
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فاد عندهم، األحاألجداد و مباشرين من الغير األصول أو الفروع على نفقة الوجوب النفقة عليهم، فلما لم تجب 
 .(1)لنفسه عندهم جاز دفع الزكاة لهم، ألن الدافع ل يكون قد دفعها

 استدلوا بالقياس:كذلك 

 واز دفع الزكاة على سائرعلى ج ،غير المباشرينلألصول أو الفروع حيث قاسوا جواز دفع الزكاة  
 .(2)بجامع عدم وجوب النفقة عليهم األقارب

 الثالث: لقولأدلة ا

مباشرين لا - مطلقاا  لألصول أو الفروعاستدل محمد بن الحسن وبعض الشافعية على جواز دفع الزكاة 
 :كتاب والسنةمن مصرف الفقراء والمساكين بال -مباشرينالوغير 

 :الكتاب: أوالً 

  قوله :َا َهاَْوالَعاِمِلنيََْْواملََساِكنيِِْْلل ُفَقَراءِْْالصََّدقَاتُِْْإَّنَّ لََّفةَِْْعَلِهي   َْوِفَْْوالَغارِِمنيَْْالرِِّقَابَِْْوِفُْْلوبُ ُهمْ ق َُْْواملَُْ
َحِكِهيمٌَْْعِلِهيمٌَْْوهللاُْْهللاِِْْمنََْْفرِيَضةْ ْالسَِّبِهيلَِْْوِاب نِْْهللاَِْْسِبِهيلِْ

(3). 

 وجه الداللة:

كما وع األصول أو الفر سم على للفقراء والمساكين، ويصدق هذا ال عطىالزكاة ت قالوا إنموم اآلية، فقالوا بع
 فروعاا و أولا أص تأثير لكونهم يصدق على غيرهم، فال مانع من إعطائهم الزكاة من سهم الفقراء والمساكين ول

 للمزكي أو غيرهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.

  

                                                           

 (.2/213(، شرح مختصر خليل، الخرشي)1/499حاشية الدسوقي، الدسوقي) 1))
 (.1/345مام مالك )اإل المدونة، (2)
 (.60سورة التوبة، اآلية ) 3))
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 السنة النبوية: :ثانياً 

لألصول أو الفروع بأدلة من السنة يدل ظاهرها على جواز دفع الزكاة  قولالقد يستدل ألصحاب هذا و 
 منها:

  ما روي عن أبي سعيد الخدري  قالت: يا نبي هللا! إنك أمرت قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود، ف
نه وولده أحق من أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أن أقة، وكان عندي حلي لي، فأردت اليوم بالصد

صدقْابنْمسعودْزوجكْوولدكْأحقْمنْتصدقتْبهْعلِهيهم :تصدقت به عليهم، فقال النبي 
(1(. 

 وجه الداللة: 

نما ورد بالصدقة الواجبة وليست إولدها، وهذا أو ن تدفع زكاة مالها لزوجها ألزينب  أجاز الرسول 
ل هللا ن زينب امرأة ابن مسعود قالت لبالل سل لنا رسو أفيها و ا القول الرواية الثانية للحديث النافلة، ويعضد هذ

 من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا؟ قالت: فقال رسول هللا  أتجزئ عنا :ِْلماْأجرانْأجر
بةْوأجرْالصدقةالقرا

(2). 

: أجر الصدقة، والصدقة واجب، وقول الرسول  ن السؤال في أمرٍ أتجزئ" دللة على أففي قولها" 
فكأنه  ؟،الصدقة تطوع أم واجب ،عن نوع الستفصال طالقها، فقد ترك الرسول إتعني الزكاة الواجبة عند 

فروع ينزل منزلة العموم، فيجوز بذلك دفع الزكاة لل، ألن ترك الستفصال كانت أو تطوعاا  قال تجزئ عنك فرضاا 
 .(3)عندهم

 ن بن يزيدبما رواه مع   قال: بايعت رسول هللا فأنك ، حني وخاصمت أنا وأبي وجدي، وخطب عليا
ج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته خر أإليه، وكان أبي يزيد 

                                                           

 (.2/120) (،1462)ج أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب، 1))
(، ورواه النسائي 2/694(، )1000أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربين، )ح 2))

 ( واللفظ له.8/276) (،9156)ح في نفقة المرأة على زوجها، في سننه، كتاب عشرة النساء، باب الفضل
 (.3/330فتح الباري، ابن حجر)3) )
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لكْماْنويتَْيْيزيدْولكْماْأخذتْفقال: ياك أردت، فخاصمته إلى رسول هللا بها، فقال: وهللا ما إ
 .(1)نَيْمع

 وجه الداللة: 

زيد خرجها يأ، وذلك ألن الزكاة التي لألصول أو الفروعمال الفي الحديث دللة على جواز دفع زكاة 
لو و لألصول أو الفروع فع الزكاة ذلك على جواز د عليه ذلك، فدل   وصلت إلى ابنه معن، ولم ينكر النبي قد 
 .(2)ممن تلزمه نفقتهم كانوا

 الراجح:الرأي 

 اآلباء واألمهاتالمباشرين كلألصول أو الفروع عدم جواز دفع الزكاة القول بهو  والذي أراه راجحاا 
بناء أن ماألحفاد األجداد والجدات و مباشرين كالغير لألصول أو الفروع األبناء والبنات، وجواز دفع الزكاة و 

 وذلك لما يلي: عند وجوب نفقة المزكي عليهم، بناء البناتأاألبناء و 

  المباشرين فذلك:لألصول أو الفروع أما عن عدم جواز دفع الزكاة 
 ولقدلة الأي، وليست اإلسالمجماع مصدر أساسي من مصادر التشريع جماع على ذلك، فاإللقيام اإل -1

الحنفية والشافعية قالوا بعدم جواز دفع الزكاة من دليل أن كل جماع بالثالث تقوى على معارضة هذا اإل
دل ما يمن محمد بن الحسن من الحنفية وبعض الشافعية هم القائلين بالجواز، أ، و لألصول أو الفروع

 ذلك على ضعف هذه الروايات لعدم العتناء بها.
يل على ن يتحاألمن يريد  ا حجةا المباشرين أعطينلألصول أو الفروع ننا لو قلنا بجواز دفع الزكاة أل -2

فيه  في هذا ماو  ،اولده منها، ول يخرج الزكاة لمستحقيهآبائه وأكاة، بأن ينفق على دفع الز عند  اإلسالم
الزكاة  إخراجن قلنا بإإلسقاط النفقة عنه  ففيها حيلةٌ ، لنسان عن واجباته المفروضة عليهمن تنصل ا

رجاع ما تزكى به إليه إخراجب ن قلناإسقاط الزكاة عنه إو بألهم،   .النفقة عليهم منها، وا 

                                                           

 (.2/11) (،1422ح) خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو ل يشعر،أ( 1)
 (.3/292( فتح الباري، ابن حجر)2)
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ق ب أن يسعى لينفالفروع، ويجب على األاألصول و نت في حال لزوم النفقة على األقوال كاأن هذه  -3
 حجةا و  على المجتمع، فلو قلنا بجواز دفع الزكاة لهم كان هذا ذريعةا  ولده وبناته ول يتركهم عالةا أعلى 
قة لو أجزنا دفع الزكاة للوالدين مع وجوب نف، و نفاق عليهمعيه لطلب الرزق لإلأن يتهاون في سب لأل

الولد عليهما، سيؤدي هذا إلى تخاذل الولد عن النفقة على والديه وشعوره بعدم المسئولية تجاههما، 
 أولدهه و والديل خراجكان هذا اإل سواءا  ها أصالا إخراجالمفروض عليه  ائهم من زكاة ماله،وركونه إلى اعط

 ، فلم يجز دفع الزكاة لهم لذلك.أو لغيرهما
ألننا لو قلنا بجواز دفع الزكاة لألصول المباشرين كالوالدين، حال وجوب النفقة عليهم من الولد، لم ننفذ  -4

جعلنا الوالدين موضع ذل ومهانة وافتقار،  به من الحسان للوالدين والبر بهما فكأننا مر هللا أ ما
بقوله:  من ابنهما الغني ولم نعطهما حقهما من الرعاية والهتمام الذي أوصى به هللا ينتظران الزكاة 

 ِِْْمَنْالرَّْح َة َِْلَُماَْجَناَحْالذُّلِّ ِفض   .(1) َواخ 
ن هم ، ضيعنا حق الفقراء والمساكين الذيالمباشرينلألصول أو الفروع ننا لو قلنا بجواز دفع الزكاة أل  -5

ن الذهاب لهذا القول يجعل أكثر أموال الزكاة لزكاة التي ذكرتها اآلية، ألارف امصرف أول من مص
الذين تجب نفقتهم على المزكي، فيضيع المقصد األساسي من فريضة الزكاة لألصول أو الفروع تتجه 

 فرضه هذه الفريضة. قعن طري اإلسالمافل الجتماعي الذي يسعى إليه وهو تحقيق التك
 وتبين وهنها. ،ث ضعيفة بالنسبة لما استدل به الجمهورالثال قولدلة الأوألن  -6

 
  فأرجحه لما يلي: غير المباشرينلألصول أو الفروع أما عن جواز دفع الزكاة 

المباشرين، دون األصول أو الفروع على  الول، كان اجماعاا  قولجماع الذي نقله أصحاب الألن اإل -1
 ن، فالذي نقله ابهحفاد فياألاألجداد و ل نص صريح على دخو  –على حد علمي-غيرهم، فلم ينقل 

ن الزكاة ل يجوز دفعها إلى الوالدين، والولد في الحال التي يجبر الدافع أوأجمعوا "هو قوله:  المنذر
 فبقي الحكم على أصله وهو الجواز.، (2)"إليهم على النفقة عليهم

                                                           

 (.24سورة اإلسراء، من اآلية ) (1)
 .(1/48، ابن المنذر)جماعاإل (2)
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كانوا هم  (1) غير المباشرينو الفروع األصول أعدم لزوم النفقة على  ووه المالكية قولوألننا لو قلنا ب -2
من أعظم الصلة والبر واإلحسان لألجداد دفع ف ،، ألن في ذلك مرضاة هلل أحق الناس بالزكاة عليهم

من قوله:  مع فقرهم وحاجتهم، فهم بهذا أولى الناس بالزكاة وهذا ما قصده الرسول  الزكاة لهم خاصةا 
لقرابةْاثنتان:ْصدقةْوصلةالصدقةْعلىْاملسكنيْصدقة ْوعلىْذيْا

هم أقرب الناس للمزكي، ف، (2)
 ، فجاز دفع الزكاة لهم.(3)نافلة ول فريضة، ولم يفرق بين وارث وغير وارث رط الرسول تولم يش

ن بنفقة آبائهم وهم األصول المباشرين، فال يكونوا بحاجة إلى نفقة و فلمك حفادن األصل أن األألو  -3
بت نفقة وج وول ،لعدم لزوم نفقتهم عليهم ؛جداد لهمحالة دفع الزكاة من األأجدادهم، فيجوز في هذه ال

رين، ه، كذلك األجداد مكلفون بنفقة أبنائهم المباشعلى األب ترجع له حين يسار  الجد عليهم، كانت ديناا 
 فال يكونون بحاجة إلى نفقة أبناء األبناء فجاز دفع الزكاة لهم.

في ايجاب النفقة على األجداد والجدات أعظم من الشروط التي  ترطوا شروطاا شوألن العلماء قد ا -4
فقة بن - األجداد والجدات –األصل اكتفاؤهم أي  حيث إناشترطوها إليجاب النفقة على الوالدين، 

حفادهم إل في حالت خاصة، فكان من األولى القول بجواز دفع الزكاة أاجتهم لنفقة هم وعدم حئأبنا
وا ر  م ي  لسيما أن بعض الفقهاء كالمالكية تفرقة بينهم وبين الوالدين في الحكم، للألجداد والجدات وال

 ، مع وجوبها على الوالدين بكل حال.وجوب النفقة على األجداد والجدات بحالٍ  أصالا 
ة فقد قالوا بلزوم النفق، (4)ةبين لزوم النفقة وجواز دفع الزكاة كالحنفي تعارضاا  وألن من العلماء من لم ير   -5

اء الزكاة عطإ المانع من  قالوا إناألصول والفروع، وقالوا بجواز دفع الزكاة لهؤلء، ف غيرعلى األقارب 
اتصال منافع األمالك بين المؤدي والمؤدى إليه، فال يتحقق التمليك من كل وجه، وهذا ل يتحقق  هو

ما الفروع أ باشر كاألب واألم،وبين الفرع وأصله الم بن والبنت،إل بين األصل وفرعه المباشر له كال
فاتصال منافع األمالك بينهم وبين واألصول غير المباشرين كاألجداد،  ،غير المباشرين كاألحفاد

                                                           

 .(2/320)الزرقاوي شرح مختصر خليل،  ( ،3/141)القرافي ، الذخيرة (1) 
(، رواه ابن ماجة في سننه، كتاب 5/92(، )2582رواه النسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على األقارب، )ح (2)

 المراجع نفسها.(، وحكم األلباني بصحته، 1/591) (،1844الزكاة، باب فضل الزكاة )ح
 .(2/724فقه الزكاة، القرضاوي) 3))

 (.2/50)بدائع الصنائع، الكاساني  (4)
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لزكاة والبنت، لذلك يجوز دفع ا ألب واألم والبنالمزكي ليست بقوة التصال الموجود في دفع الزكاة ل
 لهم فكانوا كبقية األقارب.

، هل يجوز دفع زكاة ماله لهم من مصرف أصوله أو فروعه نفقةب غير ملزمكان المزكي ن إلحالة الثانية: ا
 الفقراء والمساكين؟

ذه الحالة في ه وقلنا إنه، أصوله أو فروعهبنفقة  ن كان ملزماا إالمزكي عن ثنا في الحالة األولى تحد
نه دفعها إلى أه، فك، ويعود نفعها إليسقطها عنهيغنيهم عن نفقته، ويقد يجر لنفسه منفعة في دفع الزكاة لهم، ف

 .(1) ، لذا اتجه جمهور الفقهاء إلى عدم جواز دفعها لهم في تلك الحالةنفسه

يهم ول يملك ما ينفق به عل ن كان معسراا أعليه، ك وفروعه المزكيأصول أما في حال عدم لزوم نفقة 
على  ادراا وق ب موجوداا ن األالنفقة عليه كأن كمن ايجاب ا و كان هناك مانع  أتجب فيه الزكاة،  ثم ملك نصاباا 
ية، اد عند المالكحفجداد واألالنفقة على األانت و كأل تجب على الجد في هذه الحالة، ولده، فالنفقة أالنفقة على 

ي أسرته، ضمه لعياله بحيث أصبح فل هصلأفرعه أو خر غير آبنفقة قريب  الفرع كان مكتفياا األصل أو ن أأو 
 طالق اسم المسكنة عليه، أو غيرها من الحالت التيإل يمتنع معه  اكتفاءا  الفرع كان مكتفياا ألصل أو او أن أ
مساكين في إذا كانوا فقراء و  همهل يجوز دفع زكاة ماله لف، أصوله أو فروعهفيها بالنفقة على  المزكييلزم  ل

 هذه الحالة؟

 ين:قولاختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

  

                                                           

الحاوي،  ( ،6/229،191المجموع، النووي )، (2/269)الهمام فتح القدير، ابن  ( ،1/301)الزيلعي تبيين الحقائق،  (1)
كشاف القناع،  ( ،2/420لمقنع، ابن مفلح )المبدع شرح ا، (1/232)الشربيني القناع، الخطيب ( ، 8/535)الماوردي 
 (.2/290)البهوتي 
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  ول:األ  للقوا

لزم حتى لو لم ت مطلقاا  من مصرف الفقراء والمساكين فروع المزكي وأألصول  ل يجوز دفع الزكاة
 .(2)، والرواية الراجحة عند الحنابلة(1)الحنفية قول والمزكي النفقة عليهم، وه

 الثاني: قولال

هم، لم تلزم المزكي النفقة عليإذا من مصرف الفقراء والمساكين، فروع المزكي  وأصول يجوز دفع الزكاة أل 
 .(6)وقول ابن تيمية ،(5)والرواية األخرى عند الحنابلة ،(4)الشافعيةو ، (3)المالكية قولوهو 

 سبب الخالف:

 يرجع اختالف الفقهاء في هذه المسألة إلى:

من مصرف الفقراء والمساكين ؟ هل هي وجوب لألصول أو الفروع اختالفهم في علة منع دفع الزكاة 
قة ؟ قال العلة هي وجوب النف قال إنلنفقة ؟ أم هي القرابة المباشرة التي يعبر عنها بعمودية النسب؟ ، فمن ا

العلة هي عمودية  قال إنالمزكي عليهم، ومن  عند عدم وجوب نفقةلألصول أو الفروع بجواز دفع الزكاة 
لنفقة مطلقاا سواءا لزمت اء والمساكين من مصرف الفقرالألصول أو الفروع النسب قال بعدم جواز دفع الزكاة 

 عليهم أم ل.

  

                                                           

 (.3/467) (، البناية شرح الهداية، العيني1/301) ( تبيين الحقائق، الزيلعي1)
 .(3/311، فتح الملك العزيز، البغدادي )(1/463) (، شرح منتهى اإلرادات، البهوتي3/254) ( اإلنصاف، المرداوي 2)
 .(2/294(، النوادر والزيادات، القيرواني )1/345المدونة، المام مالك ) (،3/141) الذخيرة، القرافي 3))
 (.1/232) الشربيني اإلقناع،(، 8/535الحاوي، الماوردي )(، 6/229) النووي  المجموع، 4))
 (.3/311، فتح الملك العزيز، البغدادي )(3/254) اإلنصاف، المرداوي  5))

 (.5/373)تيمية الفتاوى الكبرى، ابن  (6)
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 األدلة:

 األول: قولأدلة ال

طلقاا مألصول المزكي أو فروعه ة والحنابلة لما ذهبوا إليه من عدم جواز دفع الزكاة يفاستدل الحن
 :معقولقياس والالب

 أواًل: القياس:

 والعكس، ز شهادة األصول للفروع،، على عدم جوالألصول أو الفروعقياس عدم جواز دفع الزكاة  -
 .(1)بجامع الولدة

، على عدم جواز المزكي عليهم نفقةحال عدم لزوم لألصول أو الفروع ة قياس عدم جواز دفع الزكا -
 . (2)بعضية وأدفعها لهم حال لزوم نفقته عليهم، بجامع أن بينهم وبين المزكي قرابة جزئية 

 المعقول: ثانيًا:

 ن وجوه:استدلوا بالمعقول م

 : الوجه األول

هى الولدة مطلقاا، وهذا المعنى يمنع من أداء الزكاة لألصول أو الفروع ة م جواز دفع الزكان العلة في عدإ
 .(3)لهم

 :ثانيالوجه ال

 قرابة جزئية وبعضية، فأشبه ما لو لزمت النفقة، ووجه التأثير يظهر في اتصال األصول أو الفروع ن بين إ

                                                           

 (.4/339) الجصاصأحكام القران، ،  (3/467) العينيشرح الهداية،  البناية (1) 
 (.3/311)البغدادي  فتح الملك العزيز، (2)

 (.2/269القدير، ابن الهمام ) فتح (3) 
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 .(1)عن الملك من كل وجه خراجينهم عادة، فال يتحقق اإلالمنافع فيما ب

  الوجه الثالث:

لى التأبيد، فيكون تأثيرها عوهذه القرابة أثرت في منع الزكاة، قرابة قوية، األصول أو الفروع ن القرابة بين إ
 .(2) كقرابة النبي

 الثاني: قولأدلة ال

صول ألإلى ما ذهبوا إليه من جواز دفع الزكاة  ألخرى في الرواية ا استدل المالكية والشافعية والحنابلة
 :بالقياس والمعقول إذا لم تلزمه النفقة عليهممن مصرف الفقراء والمساكين، المزكي  أو فروع

 القياس:أواًل: 
ألجانب لحال عدم وجوب النفقة عليهم، على جواز دفع الزكاة ألصول المزكي أو فروعه قياس جواز دفع الزكاة 

َهاَْوامل :ُْاء والمساكين، لدخولهم فى عموم قوله من الفقر  َاْالصََّدقَاُتِْلل ُفَقَراِءَْواملََساِكنِيَْوالَعاِمِلنَيَْعَلِهي   لََّفِةِْإَّنَّ َْ
قُ ُلوبُ ُهم ..

 .(4)، بجامع عدم وجوب النفقة عليهم(3)
 ثانيًا: المعقول:

 استدلوا بالمعقول من وجهين:
  الوجه األول:

وأنه كس، أو العهي أن الفرع غني بنفقة أصله عليه، ألصول المزكي أو فروعه دفع الزكاة ن علة منع جواز إ
وجوب  فرع حالل أو الصألنه يسقط النفقة عن نفسه، فلو أجزنا دفع الزكاة لأل ؛بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاا 

                                                           

 (.429، 2/428قي، الزركشي )خر شرح الزركشي على مختصر ال (1)
 .(311/ 3) البغداديفتح الملك العزيز، ، مرجع السابق نفسهال (2)
 (.60سورة التوبة، اآلية ) (3)
 .(311/ 3) البغداديفتح الملك العزيز،  ، (6/229المجموع، النووي ) (4)
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انع هنا من جباا عليه بفعله، فال مألنه أسقط وا ؛المزكي للزكاة إلى نفسه كان أداءا ، لى المزكي عليهالنفقة عل
 .(1)فرع، وذلك لعدم وجوب النفقة عليه، ألن الحكم يدور مع علته وجوداا وعدماا ال صل أوجواز إعطاء الزكاة لأل

  الوجه الثاني:
ن هذه الحالة تقتضي جواز أداء الزكاة لهم، ألن المقتضى موجود، وهو الفقر والحاجة، إقال اإلمام ابن تيمية: 

 وأصول المقتضى، فجاز دفعها إلى األ الم عن المعارض العادم، فلم يوجد مانع شرعي يعارض هذاالس
 .(2)فروعال

 الرأي الراجح:

ال عدم حفي من مصرف الفقراء والمساكين، لفروع اأو ألصول له راجحاا هو جواز دفع الزكاة والذي أرا 
 وذلك لما يلي: من المزكي النفقة عليهم لزوم

عدم  حاللألصول أو الفروع دل به أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز دفع الزكاة لقوة ما است -1
ير وهي هنا غ، لة في منع الجواز هي لزوم النفقةوخاصة ما ذكروه عن أن الع ،وجوب النفقة عليهم

 ةمتحققة، وذلك ألن اإلجماع الذي نقلناه عن ابن المنذر في الحالة األولى كان قائماا على هذه العل
علة فمتى ما عدمت ال ،وليس على علة الولدة أو القرابة المباشرة، والحكم يدور مع علته وجوداا وعدماا 

وهي لزوم النفقة، انتقل الحكم إلى الجواز جرياا على األصل بجواز دفع الزكاة لجميع األصناف 
اص بمنع جواز دفع الزكاة ول دليل مانع هنا خ ،صت بالدليلإل لو خُ  ،(3)المذكورين في اآلية بعمومها

 الفقراء والمساكين، فجاز الدفع إليهم.لألصول أو الفروع 
مودة ية، من تحقيق الاإلسالموتحقيق مقاصد الشريعة  اإلسالمألن الذهاب لهذا الرأي يتمشى مع روح  -2

رد ينظر لف، فاألصل أن ااإلسالمواأللفة والترابط األسري، وتحقيق التكافل اإلجتماعي الذي يسعى إليه 
زكاة ماله لألجانب وكان من  الفرع أو إلى مال أقاربه على أنه أحق به من غيره، فإذا ما دفع األصل

                                                           

 (.6/229المجموع، النووي ) (1)
 (.5/373، ابن تيمية )الكبرى  الفتاوى  (2)

ْلفةْقلْو:  قوله (3)   (.60)، سورة التوبة، اآلية ِبمْ...إَّناْالصدقاتْللفقراءْواملساكنيْوالعاملنيْعلِهيهمْوامل
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ة فقراء ومحتاجين لهذا المال، سيدخل ذلك في قلوبهم غل منفقته الذين ل تجب عليهأو أصوله فروعه 
لها الحقد والعداوة ويحل مح، فبإعطائهم هذه الزكاة سيزول هذا أو فرعهم وضغينة وحقداا على أصلهم

 لتحقيقه داخل األسرة. اإلسالماأللفة والمودة والرحمة والترابط الذي يسعى 
الذي ل تجب نفقته عليه، أهون عليه من أخذه للزكاة أو فرعه ألن أخذ اإلنسان زكاة المال من أصله  -3

اهتمام اجته، فبهذا يشعر بمن غيره من األجانب، من حيث النكسار والشعور بالذل والمهانة لفقره وح
ويؤدي إلى حبه  ،مما يزيد قوة عالقتهم ببعضهم ،والشعور به وبحاجته ،به ورعايته لهأو فرعه أصله 

 له ودعائه له بزيادة ماله ومباركة هللا له فيه.
على دفع الزكاة للقرابة الذين ل تجب نفقتهم على  شى مع حث الرسول اوألن الذهاب لهذا الرأي يتم -4

ابن لزينب امرأة  وذلك لقول الرسول  ،أجر الصدقة في القريب أعظم من غيره حيث إننسان، اإل
ِلماْمسعود وامرأة من األنصار لما سألتاه عن أداء الصدقة ألزواجهما ويتامى في حجورهما قال: 

أجران ْأجرْالقرابةْوأجرْالصدقة
ذيْْالصدقةْعلىْاملسكنيْصدقة ْوعلى : ، ولقول الرسول (1)

القرابةْاثنتانْصدقةْوصلة
)2(. 

 من مصرف الغارمين:لألصول أو الفروع ثانيًا: حكم دفع الزكاة 

، والغارم أو المدين الذي يجوز (3)المدين هو الذي عليه دين، أو :ن: جمع غارم، والغارم هوو الغارم
 دفع الزكاة إليه نوعان:

                                                           

(، وأخرجه 2/121(، )1466( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر، )ح1)
(، 1000مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربين والزوج والوالدين ولو كانوا مشركين، )ح

 .واللفظ له (2/694)
 في هذا البحث.( 64 )ص( الحديث سبق تخريجه 2)

ا َكاَن َغَراًما: ، ومنه قوله تعالى، أو الدين، أو الهالك والعذابالغرم في اللغة: اللزوم أصل (3)  سورة الفرقان، اآلية  إِنَّ َعَذاََبَ
لقاموس اطلق على المدين، وذلك لمالزمته لصاحبه، وقد ي ،والغريم هو الدائن ،ألن الدين قد لزمه :مي كذلكفالغارم سُ  ،(65)

(، لسان 2/651) (، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية33/170) الزبيدي (، تاج العروس،1/1142) المحيط، الفيروزآبادي
 (،6/480) المغني، ابن قدامة (،6/206المجموع، النووي)(، 1/298(، تبيين الحقائق، الزيلعي)12/436العرب، ابن مظور)

 (.5/214أحكام القرآن، الجصاص )
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 الغارم لمصلحة نفسه. األول:

 ." إلصالح ذات البين "غيرهالغارم لمصلحة  الثاني:

كم مين؟ وهل هناك فرق في الح، لكونهم من الغار صوله أو فروعهفهل يجوز دفع المزكي زكاة ماله أل
ن شاء إحث بهذا ما سيتم بحثه في هذا الو لمصلحة الغير؟ أن الغارم قد استدان لمصلحة نفسه ن يكو أبين 
 :  هللا

 الغارمين لمصلحة أنفسهم: صوله أو فروعهواًل: هل يجوز دفع زكاة مال المزكي ألأ

و أو زواج أوة من كس على نفسه وعياله، كنفقةٍ ليصرفه  والغارم لمصلحة نفسه: هو الذي استدان ديناا 
 صابهم، كالذين اجتاحتهم السيول، أو لمواجهة مصاب أ، و شراء أثاثٍ أ، و بناء مسكنٍ أ ،عالج مرضٍ 

 .(1)ربت ديارهمو خأو قتلت مواشيهم، أذهبت زروعهم، أو 

 تحرير محل النزاع:

ن أقاربه مإن لم يكونوا من أقارب المزكي أو إن كانوا للغارمين لمصلحة أنفسهم  الزكاة دفعاتفق الفقهاء على 
هم على الغارمين لمصلحة أنفس صوله أو فروعهزكاة ألالجواز دفع هم اختلفوا في لكن ،غير أصوله أو فروعه

 ين:قول

  األول: قولال

 .(3)والحنابلة (2)الحنفية قولالغارمين لمصلحة أنفسهم، وهو  المزكي ألصول أو فروعجوز دفع الزكاة ي ل

                                                           

بحث بعنوان مصرف الغارمين في الزكاة، عمر سليمان األشقر، مجلة مؤته للبحوث  ، (2/623فقه الزكاة، القرضاوي ) (1)
 (.15ص ) ( ،2العدد ) ( ،13والدراسات، جامعة مؤتة، المجلد )

 (.2/346)عابدين ابن حاشية رد المحتار،  ، (2/262الرائق، ابن نجيم ) البحر (2) 
 .(3/311)( ، فتح الملك العزيز، البغدادي 4/354)مفلح الفروع، ابن  ، (2/290)البهوتي كشاف القناع،  (3)
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  الثاني: قولال

 والشافعية ،(1)المالكية قولالغارمين لمصلحة أنفسهم، وهو ألصول المزكي أو فروعه يجوز دفع الزكاة 
 .(3)وهو اختيار ابن تيمية  ،(2)

 سبب الخالف:

 الفقهاء في هذه المسألة إلى: يرجع اختالف

وع لألصول أو الفر عدم جواز دفع الزكاة جواز أو ة يقضي بعدم ورود نص صريح من الكتاب أو السن -1
 من مصرف الغارمين.

لنفقة هل هي لزوم ا من مصرف الغارمين:لألصول أو الفروع فقهاء في علة منع دفع الزكاة اختالف ال -2
فروع لألصول أو الن العلة هي لزوم النفقة قال بجواز دفع الزكاة أم هي عمودية النسب، فالذي قال بأ

 لعكس،و ا وأدائه لغريمه، ،من مصرف الغارمين، وذلك ألن األصل ل يجب عليه دفع الدين عن فرعه
ال يجوز ف ه،فروع أو هأصولالمزكي و علة المنع هي عمودية النسب، قال بتحقيقها بين  قال إنومن 

 م لتصال منافع األمالك بينهم.عنده لهمدفع الزكاة 

  األدلة:

  األول: قولأدلة ال

مين لمصلحة غار ال صوله أو فروعهالحنابلة القائلون بعدم جواز دفع زكاة مال المزكي ألو استدل الحنفية 
 المعقول:القياس و أنفسهم ب

                                                           

 (.3/142)الذخيرة، القرافي  (1)
 (.8/535الحاوي، الماوردي ) ، (6/229، النووي )المجموع (2)
 (.5/373)تيمية ، ابن الفتاوى الكبرى  (3)
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 أواًل: القياس:

 يجوز ل انوا فقراء ومساكين،إن كلألصول أو الفروع فكما ل يجوز دفعها قياس الغرم على الفقر،  -
والعلة الجامعة أنه في الحالين يكون قد أعطى نفسه، سواءا كان باإلعفاء دفعها لهم إن كانوا غارمين، 

 .(1)أو قضاء دين نفسه من النفقة،
قياس عدم جواز دفع الزكاة لألصول أو الفروع الغارمين لمصلحة أنفسهم على عدم جواز شهادة  -

 .(2)عكس، بجامع الولدة وتحقق المنفعة بينهما في كل منهمااألصول للفروع وال

 ثانيًا: المعقول:

 استدلوا بالعقول من وجهين:

 :األول الوجه

 مهفيكون المزكي إذا دفعها له، فروع وأ هأصولالمزكي وبين ألمالك متصلة بين قالوا بأن منافع ا
 .(3)في الزكاةليك الكامل فال يتحقق التمليك على الكمال، والشرط التم ،لنفسه صارفاا 

  :ثانيالوجه ال

 بقوله  ،ة المؤدي عما أدى، والمنافع بين اآلباء واألبناء متصلةعيتاء للزكاة بانقطاع منفقالوا بأن تمام اإل"

: ع ا ْنَ ف  ُروَنَْأي ُُّهم َْأق  َرُبَْلُكم  َْوَأب  َناؤُُكم ْاَلَْتد   .(5) مإليهيتاء بالصرف فلم يتم اإل (4) َآًَبؤُُكم 

 الثاني: قولأدلة ال

                                                           

 .(2/290) البهوتيكشاف القناع، ( ، 2/155)الرحيباني ي النهى، أول مطالب (1)
 .(2/290( ، كشاف القناع، البهوتي )3/467( ، والبناية، العيني )2/49بدائع الصنائع، الكاساني ) (2)
 (.2/290) البهوتيكشاف القناع،  ( ،3/467، العيني )البناية،  (2/49) الكاسانيالصنائع،  بدائع (3)
 (.11) اآلية لنساء،سورة ا (4)

 (.3/11)السرخسي ، المبسوط (5) 
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لمصلحة  غارمينال صوله أو فروعهلقائلون بجواز دفع زكاة مال المزكي ألالمالكية والشافعية ا استدل
 دلة من الكتاب والسنة والمعقول:األبأنفسهم 

 : الكتاب:أوالً 

 قوله :  ْ الصََّدقَاُتِْلل ُفَقَراِءَْواملََساِكنِيَْوالَعاِمِلنَيَْعَلِهي َْا لََّفِةْقُ ُلوبُ هُِْإَّنَّ َواملَُْ م َْوِفْالرَِِّقاِبَْوالَغارِِمنَيَْوِفَْسِبِهيِلَْهْا
هللِاَْوِاب ِنْالسَِّبِهيِل..

(1). 

 وجه الداللة:

نوا على كا ومن ضمنها الغارمين سواءا  ،قالوا بعموم اآلية فيجوز دفع الزكاة لهذه األصناف الثمانية
األصول أو  ىرم دفعها إلح  ول دليل يُ  ،عموم اآليةفي ألنهم يدخلون ذلك ، مع المزكي أو على غير قرابة قرابةٍ 
 ، فيبقى الجواز هو األصل.الفروع

 : السنة النبوية:ثانياً 

 أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول هللا  ما روي عن:  ْإالَْخمسة:ْلعاملْعلِهيها ْْالْحتلْالصدقةْلغِن
اَروْغأله ْأوْفق ٌْتصدقْعلِهيهْفأهداهاْلغِن ْاشرتاهاِْباِْفْسبِهيلْهللا ْأوْلغِنْ ْأوْلغازْ 

(2). 

 وجه الداللة:

 أصولمنها الغارم، و  ،حالت مفروضة للغني في خمسأخذ الصدقة وهي الزكاة ال أجاز الرسول 
 فروع المزكي إن كانوا غارمين يدخلون في عموم الحديث، فيجوز دفع الزكاة لهم.و 

 : المعقول: ثالثاً 

 ن وجهين:بالمعقول م ااستدلو 

                                                           

 (.60سورة التوبة، اآلية ) (1)
، قال األلباني: حديث صحيح،  (1/590) ( ،1841رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة، )ح (2)

 .المرجع نفسه
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 الوجه األول:

فرع هنا إن كان من الغارمين، فإنه يستحق الزكاة بوصف ل تأثير للقرابة فيه، فال صل أو الألن األ
 .(1)له ماله زكاةدفع  ، فيجوزعنهدين الأن يؤدي فرعه أو أصله يجب على 

 الوجه الثاني:

جوب و ، ول يسقط باإلعطاء إليهم فروعه من الزكاة هو لقضاء ديونهمصوله أو ألن ما يعطيه المزكي أل
 .(2)مصرفبجواز دفعها إليهم من هذا ال أو يسقط عنه واجباا  النفقة عليهم إن لزمته، فال يجلب إلى نفسه نفعاا 

 الرأي الراجح:

وهو  رمين لمصلحة أنفسهمالغاألصول المزكي أو فروعه هو القول بجواز دفع الزكاة  والذي أراه راجحاا 
 لشافعية لما يلي:مذهب المالكية وا

شى مع مقاصد الشريعة في تشريع فريضة الزكاة من حيث إيجاد المودة واأللفة اهذا الرأي يتمل ألن الذهاب :أوالً 
لمجتمع، فبجواز ا والترابط بين الناس، وهذا يكون آكد بين أفراد األسرة الواحدة التي هي النواة األولى في تكوين

لمزكي وبين ا ينتشر الترابط األسري والتماسك والمودة بين ،مصرف الغارمين منلألصول أو الفروع دفع الزكاة 
ل فسيؤدي عدم إعطائهم إلى الشحناأصوله أو فروعه  همغير ها لؤ عطاإ ء والبغضاء والعداوة خاصة لو تم ، وا 

 وعلموا بذلك.

فيه، فال مانع  ول لوجوب النفقة في هذه الحالة ل تأثير للقرابة فيه،لألصول أو الفروع عطاء الزكاة إ ألن  :ثانياً 
أدائه و أو أصله الدين عن فرعه أو الفرع من جواز الدفع لهم من مصرف الغارمين لعدم وجوب دفع األصل 

 عنه لغريمه.

                                                           

 (.2/716)القرضاوي فقه الزكاة،  (1)
 (.8/535، الماوردي )الحاوي  (2) 
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َوقََضى  : بقوله  اإلسالمألن في الذهاب لهذا الرأي تحقيقاا للبر والصلة واإلحسان الذي دعا إليه  ثالثًا:

ْعبُدُوا إَِّلا إِيااهُ َوبِالَواِلدَْيِن إِْحَسانًاَربَُّك أََّلا تَ 
دفع الدين الذي يؤرقهم حيث من أعظم وجوه اإلحسان للوالدين  ،(1)

 ويقض مضجعهم، ويشعرهم بالحزن والهم واألسى عنهم.

صوله أو أل لزكاة اسقاط النفقة عن نفسه بدفعه إ من المزكي في أن ل يكون هناك تحايل   هذا بشرط
، ثم ، فال ينفق عليهم ويضطرهم لالستدانة من غيرههمعليه ل واجبةا  أن تكون النفقةُ عه الغارمين، وذلك بفرو 

ه أسقط ألن ،يخرج زكاة ماله لهم لكونهم غارمين، ففي هذه الحالة ل يجوز دفع الزكاة لهم من هذا المصرف
 عن نفسه النفقة الواجبة عليه، فكأنه دفع الزكاة لنفسه.

 منها :الستحقاق الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة يجب توافرها فيه شترط الفقهاء شروطاً هذا وقد ا
غير مؤجل، وأن يكون دينه في طاعة أو مباح،  ، والفقر، وعدم القدرة على الكسب، وأن يكون دينه حالا اإلسالم

بهم الفقهاء مفصلة في كت اهوأن ل يكون من ذوي القربى، وأن يأذن المديون عند الدفع إلى الغريم، وقد ذكر 
وسيتم بحثها في الفصل الثالث بإذن هللا 

(2). 

 

 إن كانوا غارمين لمصلحة غيرهم كإصالح ذات البين:ألصول المزكي أو فروعه : هل يجوز دفع الزكاة ثانياً 

صالح ذات البين ُقوا َفاتَّ  : أي إصالح الفساد بين القوم، أو إسكان الثائرة، وذلك مندوب بقوله (3)وا 

 .  (4)اهللَ َوَأْصلُِحوا َذاَت َبيْنُِكمْ 

                                                           

 (.23) اآلية سورة اإلسراء، (1)
مصرف بعنوان: بحث محكم  ( ،314/319مصارف الزكاة وتمليكها، العاني ) ( ،626-2/624الزكاة، القرضاوي ) فقه (2) 

 .(2/787)، الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحيلي  (25-17) ة، صفي الزكاة، عمر األشقر، مجلة مؤتالغارمين 
( ، المعجم الوسيط، 13/62)، لسان العرب، ابن منظور فيكون من باب األضدادويأتي بمعنى القطيعة،  : هو الوصل،البين (3)

 .(1/70المنير، الفيومي ) المصباح( ، 34/293)( ، تاج العروس، الزبيدي 1/80)مجمع اللغة العربية 
 (.1) اآليةسورة األنفال،  (4)
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، لصرفه إلصالح ذات البين، بأن يخاف فتنة بين هو الذي استدان مالا "والغارم إلصالح ذات البين: 
 .(1)في تسكين تلك الفتنة" هويصرف قبيلتين أو طائفتين أو شخصين، فيستدين مالا 

 إن كانوا غارمين إلصالح ذات البين: ألصول المزكي أو فروعهفهل يجوز دفع الزكاة 

 تحرير محل النزاع:

 زكي، أو من أقاربه من غيرتفق الفقهاء على دفع الزكاة للغارمين إلصالح ذات البين من غير أقارب الما
البين  صالح ذاتالغارمين إلألصول المزكي أو فروعه في جواز دفع الزكاة  لكنهم اختلفوا ،و فروعهأصوله أ
 ين:قولعلى 

  األول: لقولا

ين وهو غارمو كانوا أ كانوا فقراء ومساكين سواءا  مطلقاا ألصول المزكي أو فروعه ز دفع الزكاة جو ل ي
 .(2)مذهب الحنفية

  الثاني: قولال

الغارمين إن كانوا غارمين إلصالح ذات البين، وهو مذهب الجمهور ألصول المزكي أو فروعه ز دفع الزكاة جو ي
 . (5)والحنابلة  (4)شافعيةوال (3)من المالكية

 

                                                           

 (.6/206) النووي المجموع،  (1)
فروع إن كانوا غارمين لمصلحة غيرهم صول والتب الحنفية ما يدلل صراحة على عدم جواز دفع الزكاة لألأجد في ك لم (2) 

ناء على ب مطلقاا وفروعه المزكي صول كإصالح ذات البين، ولكن الحنفية قد ساروا على منهج واحد في عدم جواز دفع الزكاة أل
، بدائع جهإلى نفسه من و  من كل وجه، فيكون صرفاا   يكون تمليكاا متصلة فال هم وبين المزكيقولهم بأن منافع األمالك بين

 .(2/217)( ، البحر الرائق، ابن نجيم 1/301)( ، تبيين الحقائق، الزيلعي 2/49)الصنائع، الكاساني 
 .(3/752) حمدالمسالك، ابن  تسهيل( ، 3/142)الذخيرة، القرافي  (3)
 (.6/229النووي )المجموع، ،  (8/535الحاوي، الماوردي ) (4)

 .(3/312)، فتح الملك العزيز، البغدادي  (2/290القناع، البهوتي ) كشاف (5) 
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 سبب الخالف:

 سابقتها من حيث: يرجع الخالف في هذه المسألة إلى

 عدم ورود نص صريح في الكتاب أو السنة يقضي بالجواز أو عدم الجواز. -1
، ؟النسب هي عمودية مهل هي لزوم النفقة ألألصول أو الفروع اختالف الفقهاء في علة منع دفع الزكاة  -2

ذلك و  هم؛غير غارمين لمصلحة اللألصول أو الفروع علة هي لزوم النفقة أجاز دفع الزكاة فمن رأى أن ال
عمودية النسب قال العلة هي ، أما من رأى أن عنهم عليهم في سداد دينهم المزكي نفقةلعدم لزوم 

تصال سواء كانوا فقراء أو غارمين، ل بتحققها بين األصول والفروع، فال يجوز دفع الزكاة لهم مطلقاا 
 منافع األمالك بينهم.

الح ذات الغارم إلص حيث إن إل أن الفقهاء نظروا في هذه المسألة نظرة مختلفة عن نظرتهم في سابقتها،
البين قد استدان لغيره، فتحمل هو الدين وفاءا منه لغيره، وليس لصالح نفسه، فهو ليس مستفيداا منه كإستفادته 

من نظر إلى حقيقة األمر رأى أن دفع الزكاة هنا ل للغارم نفسه بل لمن لمصلحة نفسه، فقد استدان إن كان 
ُغر  م عنه، ومن نظر إلى الشكل والظاهر رأى أن دفع المال للغارم نفسه، سواءا كان غرمه لمصلحة نفسه أم 

 لمصلحة غيره.

 األدلة:

 األول: لقولأدلة ا

تدلوا صالح ذات البين، بما اسالغارمين إلوع لألصول أو الفر استدل الحنفية على عدم جواز دفع الزكاة 
ال داعي ف ،الغارمين لمصلحة أنفسهم في المسـألة السابقةلألصول أو الفروع به على عدم جواز دفع الزكاة 

 .(1)هنا لتكرار األدلة

                                                           

 ( من هذا البحث.73، 72ص) انظر (1)
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 الثاني: قولأدلة ال

روع ول أو الفلألصالمالكية والشافعية والحنابلة على جواز دفع الزكاة  منالفقهاء  جمهوراستدل 
روع لألصول أو الفصالح ذات البين، بما استدل به المالكية والشافعية على جواز دفع الزكاة الغارمين إل

 إذا كان الجواز في الغارم لمصلحة نفسه، فمن باب أولى وقالواالغارمين لمصلحة أنفسهم في المسألة السابقة، 
ف أن ، ومن المعرو قد صنع معروفاا  ذي غرم لمصلحة غيرهألن ال ؛از في الغارم إلصالح ذات البينيكون الجو 

أقمْحىتَْتتِهيناْالصدقةْفنأمرْلكْلقبيصة بن مخارق الهاللي:  يسقط عنه هذا الدين من الزكاة، وذلك لقوله 
سألْحىتْيصِهيبها ْ ْفنْاملسألةْالْحتلْإالْألحدْثَلثة:ْرجلْحتملْْحالةْفحلتْلهْاملسألةإثْقال:َْيْقبِهيصةْْ ِبا
ْوْقالْسداداْ أْ منْعِهيشْحىتْيصِهيبْقواماْ ْفاجتاحتْمالهْفحلتْلهْاملسألةْ أصابتهْجائحةْورجلْْميسك ث

فحلتْلهْ ْةفاقالْفَلنٌْْابتقدْأصمنْقومه ْْىمنْذويْاحلجْثَلثةٌْْلحىتْيقْوْ ورجلْأصابتهْفاقةْ منْعِهيش
اْسواهنْمنْاملسألةَْيْمْوْ ثْميسكْ-منْعِهيشْأوْقالْسداداْ -منْعِهيشْْحىتْيصِهيبْقواماْ ْ ْفسألاملسألة

ي أكلهاْصاحبهاْسحتاْ ْقبِهيصةْسحتٌْ
(1). 

 الرأي الراجح:

مين الغار  صوله أو فروعهالمزكي ألالجمهور القائل بجواز دفع زكاة مال  قول هو راجحاا والذي أراه 
 إلصالح ذات البين، وذلك لما يلي:

نفسهم، الغارمين لمصلحة أي أو فروعه ألصول المزكالزكاة لقولنا بترجيح مذهب القائلين بجواز دفع  -1
 هم أولى بالمعونة وا عطائهم من الزكاة لدفع الدين عنهم. غيرهمفالذين استدانوا لمصلحة 

فقر، إل منها ال وألن الفقهاء قد اشترطوا في جواز دفع زكاة المال للغارمين لمصلحة أنفسهم شروطاا  -2
 ال للغارمين لمصلحة الغير، فلو كانوا أغنياء يعطون أنهم لم يشترطوا هذا الشرط في جواز دفع زكاة الم

 من الزكاة.

                                                           

، والسحت هو الحرام الذي ل يحل كسبه، ألنه يسحت البركة أي يذهبها، من هذا البحث (44سبق تخريجه )ص الحديث (1)
 (.1/212( ، فيض القدير، المناوي )4/1308بيح، المال القاري الهروي )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا
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ن م هم يحيدوا عن إصالح ذات البين، خوفاا ؤ واز سيجعل هذا سادات القوم ووجهاألننا لو قلنا بعدم الج -3
قيق شى مع مقصد الشريعة من تحاإستدانتهم لهم وبقائهم محتاجين لغيرهم، فالذهاب لهذا الرأي يتم

 اعي، ومساعدة الناس وتفريج كربهم، ومواساتهم في مصابهم.التكافل الجتم
م والتخفيف فع الحرج عنهفي التيسير على الناس ور  اإلسالممع منهج  شياا األن في الذهاب لهذا الرأي تم -4

على الغارم  سيراا ، تيفيه الغارمين إلصالح ذات البينلألصول أو الفروع قولنا بجواز دفع الزكاة عليهم، ف
أصوله اة لغير في إعطاء الزك فقد يجد حرجاا  ،على دافع الزكاة ومؤديها للحرج عنه، وتيسيراا  اا نفسه ورفع
 مع وجود هذه الصفة فيهم. أو فروعه

 من مصرف ابن السبيل:ألصول المزكي أو فروعه حكم دفع الزكاة  ثالثًا:

ن كان غنياا  :(1)ابن السبيلو    .(2)نه فقير في الحال"في وطنه، أل "هو الغريب المنقطع عن ماله، وا 

، (3)السم: ألنه يستعمل الطريق في سفره وأكثر أوقاته، كما يقال ابن الليل للذي يكثر الخروج فيه هذاوسمي ب
 بلد، إلى فروع المزكيأصول أو أحد سافر فإذا  (4)فينسب المسافر إلى الطريق لمالزمته إياه ومروره عليه

هل يجوز أن ف في المكان الذي انقطع فيه حتى يرجع إلى بلده األصلي، قةٍ واحتاج إلى نففي هذه البلد،  انقطعو 
 ما يسد حاجته ويرجعه إلى بلده؟ ه أو فرعهأصليعطى من زكاة مال 

 ين:قوللى عاختلف الفقهاء في هذه المسألة 

                                                           

: وجمعه ُسُبلٌ في اللغة: هو الطريق فيه سهولة، أو هو الطريق الواضح، أو هو الذي اعتاد الناس سلوكه،  السبيل (1) ب يل   وابن الس 
بيل لممارسته إي اه، ويستعمل الس   ل به إلى شيء خيراا المسافر البعيد عن منزله، نسب إلى الس   ان أو شر ا،ك ب يُل لكل  ما يتوص 

لسان ( ، 1/415)( ، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 29/161تاج العروس، الزبيدي ) ( ،1/395)، األصفهاني المفردات
 (.11/320بن منظور )ا ،العرب
( ، شرح مختصر 3/234تاج واإلكليل، المواق )، ال (2/46) الصنائع، الكاساني بدائع( ، 3/10)المبسوط، السرخسي  (2) 

 .(4/330( ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي )6/484( ، المغني، ابن قدامة )2/219)خليل،الخرشي 
 (.2/676) القرضاوي فقه الزكاة،  ( ،86)صالكردي أحكام الزكاة،  موجز (3)
 (.384)صالعاني الزكاة وتمليكها،  مصارف (4)
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  األول: قولال

 (1)نفيةالح قولمن مصرف ابن السبيل وهو  صوله أو فروعهل يجوز دفع المزكي زكاة ماله أل

 .(2)والحنابلة

  الثاني: قولال

 .(4)الشافعيةو  (3)المالكية قولمن مصرف ابن السبيل وهو  صوله أو فروعهيجوز دفع المزكي زكاة ماله أل

 سبب الخالف:

 المسألة لما يلي:هذه يرجع اختالف الفقهاء في 

ن م صوله أو فروعهألالمزكي عدم ورود نص صريح من الكتاب والسنة يقضي بجواز دفع زكاة مال  -1
 مصرف ابن السبيل، أو عدم جواز ذلك.

 :لألصول أو الفروعاختالف الفقهاء في األصل الذي بنوا عليه منع جواز دفع الزكاة  -2
جروا  فقالوا بعدم الجواز، والمالكية مطلقاا لألصول أو الفروع وهو المنع  ،فالحنفية جروا على أصل واحد

وا ألبناء المباشرين من مصرف الفقراء والمساكين فأجاز آلباء واالنفقة لعلى أن الزكاة ل تدفع حال لزوم 
 دفع الزكاة من مصرف ابن السبيل.

وز حال لزوم النفقة، فإذا لزمت النفقة ل يجلألصول أو الفروع والشافعية جروا على أن الزكاة ل تدفع 
ذا لم تلزم النفقة جاز الدفع لهم  .ف ابن السبيل، فأجازوا الدفع من مصر الدفع، وا 
ا لعمودية النسب، لذلك وجدنا أنهم لم يجيزو لألصول أو الفروع والحنابلة جروا على أن الزكاة ل تدفع 

 من مصرف ابن السبيل. همدفع الزكاة ل

                                                           

 (.2/262البحر الرائق، ابن نجيم ) ( ،2/346رد المحتار، ابن عابدين ) حاشيةما يفهم من كالم الحنفية، هذا  (1)
 (.2/420) مفلحلمبدع شرح المقنع، ابن ا( ، 4/3554)الفروع، ابن مفلح  ، (2/290)البهوتي القناع،  كشاف (2)
لألصول والفروع إن كانوا أبناء سبيل لكن هذا ما يفهم من لم أجد في كتب المالكية ما يدل صراحة على جواز دفع الزكاة  (3)

 (.3/752)حمد تسهيل المسالك، ابن  ( ،3/141)القرافي ، كالمهم، الذخيرة
 (.8/536الحاوي، الماوردي )( ، 2/310)روضة الطالبين، النووي  ( ،6/229، النووي )المجموع (4)
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 األدلة : 

 األول: القولأدلة 

ن السبيل رف ابمصمن ألصول المزكي أو فروعه بعدم جواز دفع الزكاة  قولهملى استدل الحنفية والحنابلة ع
 المعقول من وجوه:بالقياس و 

 :: القياسأوالً 

على عدم جواز شهادة  ،من مصرف ابن السبيللألصول أو الفروع قياس عدم جواز دفع الزكاة   -1
 .(1)بينهمبجامع وجود الشبهة  والعكس، األصول للفروع،

زكاة الدفع دم جواز على ع، من مصرف ابن السبيللألصول أو الفروع قياس عدم جواز دفع الزكاة   -2
ه خراجإوتحقق المنفعة للمزكي ب ،كل منهمالهم من مصرف الفقراء والمساكين، بجامع وجود الفقر في 

 .(2)لهمالزكاة 

 : المعقول:ثانياً 
 استدلوا بالمعقول من وجهين:

 الوجه األول:
ط لصحة هو شر فال يتحقق التمليك الذي  ،متصلة هفروع وأ هأصولالمزكي و ألن منافع األمالك بين 

 .(3)من مصرف ابن السبيل صوله أو فروعهالزكاة من كل وجه، فال يجوز دفع المزكي زكاة ماله أل
  

                                                           

 (.4/354) مفلح، ابن الفروع (1) 
 (.2/290)البهوتي  كشاف القناع، (2)
 .(3/467)، البناية، العيني  (2/269شرح الهداية، البابرتي ) العناية (3)
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 الوجه الثاني:

 خراجإلااألصول أو الفروع الزكاة عن ملكه رقبة ومنفعة، ولم يوجد في  إخراجألن الواجب على المزكي 
ن وجد رقبة  .(1)عن ملكه منفعة وا 

 ني:الثا لقولأدلة ا

بيل من مصرف ابن السلألصول أو الفروع بجواز دفع الزكاة  قولهم استدل المالكية والشافعية على
 بالقياس والمعقول:

 القياس:: أوالً 

  أو  لألصولمن مصرف ابن السبيل، على جواز دفع الزكاة لألصول أو الفروع قاسوا جواز دفع الزكاة
كما ل يجب ف ،في كال الحالتين والعكس، ،األصل لفروعه الغارمين، بجامع عدم وجوب النفقة علىالفروع 

 .(2)مه، كذلك ل يجب عليه نفقة سفرهفروعأصوله أو عليه قضاء ديون 

  المعقول: :ثانياً 

عة أو يسقط فلن يجلب لنفسه منفالسفر، نفقة  أصوله أو فروعهألن المزكي ل يجب عليه النفقة على 
 .(3) إن كانوا أبناء سبيل مهلذلك جاز دفع الزكاة ل، عن نفسه واجبا إذا دفعها لهم حينها

 الراجح:الرأي 

ن مصرف ملألصول أو الفروع المالكية والشافعية القائلين بجواز دفع الزكاة  لقول ذهابهو ال والذي أراه راجحاا 
ذلك لما و  ،ابن السبيل فيعطيهم المزكي من زكاة ماله ما يعينهم على الرجوع من سفرهم إلى بلدهم األصلي

 يلي:

                                                           

 (.2/262الرائق، ابن نجيم ) البحر (1)
 (.8/536الكبير، الماوردي ) الحاوي  (2)
 .(6/229)المجموع، النووي  (3)
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للزكاة هنا بسبب ل تأثير للقرابة فيه، وذلك ألن الفقهاء يقولون بإعطاء  األصول أو الفروع ألن أخذ -1
 سبيل. اءبنأ ممن الزكاة لكونه مابن السبيل حتى مع غناه، فيجوز إعطاؤه

ل يجب حيث إنه  ،ألن أخذهم للزكاة هنا بسبب ل تأثير للقرابة فيه، وبالتالي ل تاثير للزوم النفقة فيه -2
ه إن أن يعطيهم من زكاة مال فكان جائزاا  ول العكس، على األصل أن ينفق على فروعه نفقة سفرهم،

 عليه عن نفسه بإعطائها لهم. كانوا أبناء سبيل لعدم دفعه واجباا 
لفروع، األن أخذهم للزكاة في هذه الحالة يؤدي إلى إشاعة المودة واأللفة والترابط األسري بين األصول و  -3

من تشريع فريضة الزكاة لتحقيق التكافل الجتماعى، الذي أساسه بين أفراد  اإلسالموهذا ما قصده 
 األسرة الواحدة.

 الستحقاق ابن السبيل من الزكاة منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها: هذا وقد اشترط الفقهاء شروطاً 

 أما الشروط المتفق عليها:

لحديث معاذ  ،بال خالف وز صرف الزكاة إلى كافرٍ يج ل: "الكاساني القحيث  أن يكون مسلماا  -1
ْخذْمنْأغنِهيائهمْوتردْإَلْفقرائهم  . (1)"(2)فأعلمهمْأنْهللاْافرتضْعلِهيهمْصدقةِْفْأمواِلمْت

 :آل البيتأن ل يكون من  -2
آللْحممد ْنْالصدقةْالْتنبغيْإ: وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون من سواهم، وذلك لقول الرسول 

إَّناْهيْأوساخْالناس
(3) . 

في المكان الذي هو فيه، إلى ما يوصله إلى بلده، ول يمنع من ذلك غناه في بلده  أن يكون محتاجاا  -3
 .(4)ن كان له مال في غير البلد المتنقل فيهإ، ويعطى األصلي، فيعطى من ل مال له أصالا 

 ن تاب إو تجارة محرمة فال يعطى إل أفس ر معصية، فإن كان سفره لقتل نأن يكون سفره في غي -4

                                                           

 البحث. هذا ( في10تخريجه )صسبق  الحديث (1)
 (.2/49ني )الصنائع، الكاسا بدائع (2)
 .(2/752( ، )1072)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، ح  (3)
 (.1/194)، الحصني كفاية األخيار ، (2/321) النووي الطالبين،  ( ، روضة6/215)المجموع، النووي  (4)
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 .(1)عطاؤهإ جاز لحاجة دنيوية  أوة نصوح، فإن كان سفره لطاعة، توب

 وأما الشروط المختلف فيها:

آخرون إلى  وذهب ،للنزهة، فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب بعضهم إلى أنه يعطى سفره ن كانإأما  -1
 .(2)نوع من الفضولمحتاج إليه بل هو  أنه ل يعطى ألنه سفر غير

اة، وهو عطاؤه من الزكإ ه فيه، فإن وجد من يسلفه لم يجز ل يجد معه من يقرض أن يكون في بلدٍ  -2
لو وجد من  حتىبإعطائه من الزكاة  ،(6)والحنابلة (5)الشافعيةو  (4)الحنفية قالو  ،(3)المالكية قول

 يسلفه.

  

                                                           

 .(2/219)الخرشي  شرح مختصر خليل،( ، 3/149)الذخيرة، القرافي  (1)
 (.6/485)قدامة المغني، ابن  ( ،6/214، النووي )المجموع (2)
 (.2/219)( ، شرح مختصر خليل، الخرشي 3/149)الذخيرة، القرافي  (3)
 (.3/458البناية شرح الهداية، العيني ) ( ،2/265القدير، ابن الهمام ) فتح (4)
 (.7/160)( ، تحفة المحتاج، الهيتمي 6/216، النووي )المجموع (5)

 .(2/413)( ، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح 2/248، البهوتي )كشاف القناع (6) 
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 ياإلسالمفي الفقه فروع لألصول أو الالمبحث الثالث: حاالت جواز دفع الزكاة 

ساكين كانوا فقراء و م سواءا ألصول المزكي أو فروعه تحدثنا في المبحث السابق عن حكم دفع الزكاة 
ى حدة، وقلنا عل بهذه األوصاف كالا  لهمأو غارمين أو أبناء سبيل، وذكرنا اختالف الفقهاء في حكم دفع الزكاة 

بعض الفقهاء، وفي هذا المبحث نتحدث عن  دعنول أو الفروع لألصبأن هناك حالت يجوز فيها دفع الزكاة 
 هذه الحالت موضحينها ببعض األمثلة عليها:

 :الحالة األولى 

لنا أن هذا ق ،الزكاة لكونهم من العاملين عليها أو المؤلفة قلوبهم ن الفروع يستحقو األصول أو إن كان 
ن كانوا إ، كذلك أو فروعهم صولهمأزكاة مال ولو كانت هي  ،عطاؤهم من الزكاةإ من شأن اإلمام فيجوز 

و أعطاؤهم زكاة مال أصولهم إ الزكاة من مصرف الرقاب، أو من مصرف في سبيل هللا، فيجوز  ن يستحقو 
، وهذا عند المالكية والشافعية (1)ل تأثير للقرابة فيه الزكاة هنا بوصفٍ  ن بهذه األوصاف، ألنهم يستحقو فروعهم 
استحق  من أي مصرف مطلقاا لألصول أو الفروع عطاء الزكاة إ نفية الذين قالوا بعدم جواز للح خالفاا  ،والحنابلة

 .(2)الفرع هذه الزكاةاألصل أو 

بهذا  في سبيل هللا فيجوز دفع الزكاة له وكان ابنه غازياا  ،فإن كان األب صاحب مال وجبت فيه الزكاة
 .(3)زوه في سبيل هللايتحمل عن ابنه نفقة غن ألنه ل يجب على األب أ ،الوصف

  

                                                           

 (.574)صالعاني مصارف الزكاة،  ( ،2/716)القرضاوي الزكاة،  فقه (1)
، (1/301) تبيين الحقائق، الزيلعي هذا ما فهمته من كالم الحنفية، أنهم ل يجيزون دفع الزكاة ألصول وفروع المزكي مطلقاا، (2)

، المبدع شرح المقنع، ابن (6/229)المجموع، النووي (، 3/142الذخيرة، القرافي)، (2/346)ابن عابدين  رد المحتار،
 .(2/423مفلح)
 (.80الزكاة والصيام، ابن تيمية )ص فقه (3)
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 :الحالة الثانية 

مام أو من ينوب عنه، كأن كانت الحكومة هي التي تتولى جباية ن كان الذي يعطي الزكاة هو اإلإ
أصول  مولو كان من تعطيه الزكاة ه ،الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، فلها أن تعطي الزكاة ألهل الستحقاق

مام المسلم، فقد فعل ما وجب عليه وأداها كاملة، وبرئت ذمته دفعها لإلهنا  ، ألن المزكيهفروعالمزكي أو 
كي لهذا لكية المز بالحاكم يوزعها على األصناف المستحقة لها، فانتهت م منها، وأصبح أمر توزيعها منوطاا 

 .(1)بأي وصف من األوصاف كان استحقاقهم لهاألصول المزكي أو فروعه مام أن يعطيها المال فيجوز لإل

وأراد اإلمام أن يعطي  ،وكان من أحد هؤلء أب غني له مال ،إن كان اإلمام قد جمع الزكاة من أهلهاف
 ابنه الفقير أو الغارم من هذه األموال التي أخذها من أبيه جاز أن يدفعها له في هذه الحالة.

 :الحالة الثالثة 

نات أبناء األبناء أو أبناء البو  ،جداتاألجداد والك ،غير المباشرينلألصول أو الفروع يجوز دفع الزكاة 
جوب ، وذلك لعدم و من مصرف الفقراء والمساكين، أو من غيره من المصارف كما ذكر ذلك المالكية في كتبهم

 أو مسكيناا  يراا لكونه فقوالعكس، النفقة عليهم عندهم، فيجوز للجد أن يدفع زكاة ماله لبن ابنه أو ابن بنته 
 .(2)ونه من األصناف المستحقة للزكاة بوصف غير الفقر أو المسكنةعندهم، باإلضافة إلى ك

ند أيتام، فيجوز دفع زكاة ماله لهم ع لمال وجبت فيه الزكاة وكان له أحفادٌ  مالكاا  فإن كان الجد غنياا 
ند جوز عبيهم، فيأدها األيتام ولم يكن لهم مال من المالكية، كذلك إن كانت الجدة هي التي تتولى رعاية أحفا

المالكية أن تعطيهم من زكاة مالها إن كانوا مستحقين الزكاة بأي وصف من األوصاف، لعدم وجوب نفقتهم 
 .(3)عليها في هذه الحالة عندهم

  

                                                           

 (.116)صهللا لجار مصارف الزكاة، عبد هللا ا ( ،574)صالعاني مصارف الزكاة،  ( ،2/718الزكاة، القرضاوي ) فقه (1)
 (. 2/213)( ، شرح مختصر خليل، الخرشي 1/499)( ، حاشية الدسوقي، الدسوقي 3/141) القرافي، الذخيرة (2)
 ،موقع اسالم ويب، دفع الجدة للزكاة إلى أحفادها (3)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=2187. 
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 : الحالة الرابعة 

 م تلزمول ،إن كانوا فقراء ومساكين ،أصولهمفروعهم أو من مال لألصول أو الفروع يجوز دفع الزكاة 
وهي ما سار عليها  ،(3)والحنابلة في رواية (2)والشافعية (1)على ما ذهب إليه المالكيةالنفقة عليهم،  لمزكيا

فروع هي وجوب النفقة، والعلة هنا غير صول والألل، ألن العلة في منع دفع الزكاة (4)المام ابن تيمية
 .(5)وعدماا  متحققة، فجاز الدفع لهم ألن الحكم يدور مع علته وجوداا 

وكان  ،ب مال وجبت فيه الزكاة، وكان له ابن فقير استقل عنه في بيت منفصلفإن كان األب صاح
على الكسب، وعنده مال ل يكفيه هو وعياله، يجوز أن يدفع األب زكاة ماله حينها لبنه، لعدم  البن قادراا 

 .(6)وجوب نفقة البن على أبيه في هذه الحالة

 كتفية ر موجها وليس على أبيها، فإن كانت غين كان له بنت متزوجة، فنفقتها هنا على ز إكذلك 

ولو  لها أو لزوجها هذا اإلعطاء كان بيها، سواءا أعطاؤها من زكاة مال إ له، فيجوز بخبنفقة زوجها لفقره أو 
 .(7)بواسطتها

وكما يجوز لألب أن يدفع زكاة ماله ألبنائه في هذه الحالة، كذلك يجوز لألم أن تدفع زكاة مالها ألبنائها 
 أحفادها، إن لم تكن نفقتهم واجبة عليها، كأن وجد األب وكانت األم غنية وفروعها فقراء، فإن  أو

                                                           

 (.1/345)المدونة، المام مالك  ، (3/141) القرافي، ةالذخير  (1)
 (.1/232)، اإلقناع، الشربيني  (6/229، النووي )المجموع (2)
 (.3/311)فتح الملك العزيز، البغدادي  ( ،3/254) المرداوي ، اإلنصاف (3)
 (.5/373)تيمية ، ابن الفتاوى الكبرى  (4)
 المرجع السابق نفسه. (5)
منها الصغر والعجز وعدم القدرة على الكسب، وعدم وجود المال  لوجوب النفقة على اآلباء لألبناء شروطاا  الفقهاء اشترط (6)

الزكاة حينها  جاز إعطاؤه منف ،على الكسب فال نفقة له على أبيه قادراا  معهم، فإن لم تتوافر هذه الشروط كأن كان البن كبيراا 
 (.624-621)ص الغندورد. أحمد   ،اإلسالميمن مال أبيه، األحوال الشخصية في التشريع 

 هل يجوز لألب إعطاء زكاة ماله لبنته إن كانت محتاجة ،دائرة اإلفتاء العام، قسم الفتاوي  (7)
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2278#.VJ8F  
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 .(1)فع زكاة مالها لهم في هذه الحالةكانت نفقة األب ل تكفيهم يجوز لها د

 :الحالة الخامسة 
، صاباا وملك نعن النفقة عليهم  عاجزاا  اا فروعه إن كان معسر صوله أو يجوز دفع المزكي زكاة ماله أل

ألن  ، وذلك(2)فقراء ومساكين، كما ذكر ذلك بعض الشافعية وبعض الحنابلة في كتبهم أو أصوله  وكان فروعه
 .(3)المقتضى موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم

نفاق اإل وهو غير قادر على ،أيتام وعنده أحفادٌ  ،اا فإن كان صاحب المال الذي وجبت فيه الزكاة جد  
لعدم  ؛وجبت فيه الزكاة، فيجوز له عند الشافعية وبعض الحنابلة أن يعطيهم من زكاة ماله عليهم، وملك نصاباا 

عدم وجوب ل وجوب النفقة عليهم من ماله عندهم لفقره وعدم قدرته على اإلنفاق، وعند المالكية يجوز مطلقاا 
 .(4) طالنفقة على األحفاد عندهم دون شرو 

 :الحالة السادسة 

 (5)فروعه إن كانوا غارمين لمصلحة أنفسهم عند المالكيةصوله أو يجوز دفع المزكي زكاة ماله أل
وكان  ،، فإن كان أبناء المزكي أو بناته أو أحفاده غارمين لمصلحة أنفسهم(7)وابن تيمية من الحنابلة(6)والشافعية

 جاز له ذلك عندهم، ألنه ل يجب على األصل ،له في قضاء ديونهملهم، ويريد أن يخرج زكاة ما المزكي أصالا 
ة على المزكي، واجب أن ل يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقةٍ  هذا بشرطأن يؤدي دين فرعه، ويرفع عنه غرمه، 

                                                           

 ش معها؟اإللكتروني، اإلسالم سؤال وجواب، هل تخرج زكاتها إلبنها الذي يعي الموقع (1)
http://islamqa.info/ar/107594 

 (.5/373) تيمية، ابن الكبرى  الفتاوى  ( ،6/229) النووي ، المجموع (2)
 (.5/373) تيمية، ابن الكبرى  الفتاوى  (3)
المدونة، المام  ، (3/141) القرافي، الذخيرة ( ،3/311)فتح الملك العزيز، البغدادي  ( ،3/254) المرداوي ، اإلنصاف (4)
 (.1/345)لك ما

 (.3/142)الذخيرة، القرافي  ، (3/752) حمدالمسالك، ابن  تسهيل (5)
 .(8/535) الماورديالحاوي،  ( ،6/229، النووي )المجموع (6)
 (.5/373)تيمية ، ابن الكبرى  الفتاوى  (7)
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، يهمعل هنفاقإ منعل الزكاة لهم، ألن في ذلك تحايالا فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليه، فال يجوز دفع 
 هو هذا الدين من زكاته. يثم يقض ألجل أن يستدينوا ديناا 

 : هل من كان عليه دين يجوز له أن يأخذ من زكاة مال أبيهــ رحمه هللا ــ سئل اإلمام ابن تيميةوقد 
إذا كان على الولد دين ول وفاء له جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين "لقضاء دينه أم ل؟ فأجاب: 

 .(1)"ذهب أحمد وغيرهمن م

، ثالا بسبب حادث سيارة م ل ديناا وكان له ابن تحم   ،غني معه مال وجبت فيه الزكاة أبٌ  فإن كان هناك
أو كارثة حلت في تجارته، وهو ل يستطيع أن يدفع هذا الدين عن نفسه، جاز لألب أن يقضي عنه دينه من 

ى األب ه الزكاة بوصف ل تأثير للقرابة فيه، فال يجب عللمصلحة نفسه هنا، فيعطي زكاة ماله، ألنه يعد غارماا 
 .(2)ويدفع عنه غرمه ابنهأن يؤدي دين 

 :الحالة السابعة 

ور ك عند جمهإن كانوا غارمين إلصالح ذات البين، وذل والعكس، يجوز دفع زكاة مال األصل لفروعه
صالح أثير للقرابة فيه، فقد استدان اإلنسان لإلبوصف ل ت هموذلك ألنه يدفع الزكاة هنا ل ،(3)ةالفقهاء عدا الحنفي

سكان الثائرة والفتنة بينهم، وهذا فيه من المعروف ما فيه، ومن المعروف أن يعان على أداء ذلك  بين الناس وا 
ن أولى الناس بمساعدته وسداد دينه هم أصولهو الدين الذي تحمله ل لنفسه، إنما لمصلحة غيره،  ، و فروعهأ ا 

ن كانت هذ  ه المساعدة من الزكاة.وا 

نة ويحل حتى يسكن الفت وكانت نتيجة إصالحه بينهم أنه استدان ديناا  ،بن بين الناسفإن أصلح ال
ه، جاز زكاة مال إخراجغني يريد  به، وكان له أبٌ  المتخاصمين المال ويرجع المودة واأللفة بينالخالف بهذا 

                                                           

 (.5/287)تيمية ، ابن الكبرى  الفتاوى  (1)
 .(18/508) عثيمينابن عثيمين، ابن  فتاوى  مجموع (2)
 ،(8/535الحاوي، الماوردي) (،6/229)ع، النووي المجمو  (،3/752المسالك، ابن حمد) (، تسهيل3/142الذخيرة، القرافي)(3)

 .(3/312، فتح الملك العزيز، البغدادي)(2/290كشاف القناع،البهوتي )
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ابة لقر ألنه دفع له الزكاة هنا بوصف ل تأثير ل ؛ين من مالهتحمله إلصالح ذات الب له أن يقضي دين ابنه الذي
 .فيه

 :الحالة الثامنة 

إن كانوا أبناء سبيل، على ما ذهب إليه المالكية والعكس، يجوز دفع زكاة مال األصل لفروعه 
ما  هفجاز أن يدفع لهم من زكات والعكس، وذلك ألنه ل تجب نفقة السفر للفروع على أصولهم، ؛(1)والشافعية

 .(2)يرجعون به إلى بالدهم إن توافرت بهم شروط استحقاق ابن السبيل للزكاة السابق ذكرها في المبحث السابق

افر أو للتجارة، وفقد جميع ماله في البلد التي س ،أو للبحث عن عمل ،تعليمللأو  ،فإن سافر البن للحج
ه من األسباب ولم يستطع الوصول له، فيجوز ل صاحب مال في بلده، وانقطع عن ماله بسببٍ  وكان غنياا  ،لها

 ،إن توفرت فيه شروط الستحقاق السابق ذكرهاعند المالكية والشافعية  ،أن يأخذ من زكاة مال أصله عندها
فه لم لرجوعه إلى بلده، فإن وجد من يسل قرضه أو يسلفه مالا يأن ل يجد من  قد اشترطوا المالكيةمع العلم أن 

، أما الشافعية فلم يشترطوا ذلك ألن هللا أطلق ذلك ولم يقيده (3)لكية أخذ زكاة المال من أصلهيجز له عند الما
 .(4)بقيد

 :الحالة التاسعة 

وذلك  من الرضاع، أو أصولا  إن كانوا فروعاا  م والفروع ألصولهم،لفروعه وليجوز دفع زكاة مال األص
 ،اعأولد أو بنات من الرضأو  ،أو أم أبٌ  فإن كان لرجلٍ ن، بي  لنفقة عليهم، كما في األبناء الُص لعدم وجوب ال

لستحقاقهم الزكاة بأي وصف من األوصاف جاز دفعها لهم، ألن الرضاع ل  ،وأراد أن يدفع زكاة ماله لهم
 .(5)ت النفقة ول اإلرث ول الصلة كالنسب، إنما يثبت به تحريم النكاح فقطثب  يُ 

                                                           

روضة الطالبين،  ( ،6/229المجموع، النووي ) ( ،3/752المسالك، ابن حمد ) ( ، تسهيل3/141)القرافي ، الذخيرة (1)
 (.8/536الحاوي، الماوردي )( ، 2/310)النووي 

 هذا البحث. ( في84، 85ذكرها )صسبق  الشروط (2)
 (.2/219)( ، شرح مختصر خليل، الخرشي 3/149)الذخيرة، القرافي  ( ،1/498الكبير، الدردير ) الشرح (3)
 (.7/160)ي ( ، تحفة المحتاج، الهيتم6/216، النووي )المجموع (4)
 .http://islamqa.info/ar/144816، ، حكم دفع الزكاة للبنت من الرضاعل وجواباإلسالم سؤا موقع (5)
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 :الحالة العاشرة 

و أ ، كأن يخرج المزكي زكاة ماله لفقيرٍ من غير المزكيألصول المزكي أو فروعه  ةيجوز دفع الزكا
 ؛خذهاأمسكين، ثم يهديها هذا الفقير أو المسكين ألحد أصول المزكي أو فروعه، فيجوز له في هذه الحالة 

وذلك  ،فقد أصبحت ملكاا له يتصرف فيها حيث شاء ،يد الفقير ألنها خرجت عن كونها صدقة بوصولها إلى
ْإالَْخمسة:ْلغاز ِْفْسبِهيلْهللا ْأوقال:  عطاء بن يسار أن رسول هللا ما روي عن ل ْالْحتلْالصدقةْلغِن 

ْكانْلهْجارْمسكني  ْاشرتاهاِْباله ْأوْلرجل  ْعلِهيها ْأوْلغاَر ْأوْلرجل  أهداهاْفتصدقْعلىْاملسكني ْفْلعامل 
املسكنيْللغِن

(1). 

                                                           

( ، قال األلباني: 2/119)( ، 1635)ود في سننه، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ح رواه أبو دا (1)
 .(4/202)اني ، نيل األوطار، الشوكصحيح لغيره، المرجع نفسه



 

 

 
 لألصول فع الزكاة ضوابط جواز دالثالث:  فصلال

  ياإلسالمفي الفقه الفروع  أو

 :ثالثة مباحث وفيه   

 المتعلقة بالمزكيضوابط الجواز : المبحث األول
 المتعلقة بالمال المزكى فيهالجواز  ضوابط: المبحث الثاني
 "األصول والفروع"المتعلقة بالمزكى عليه ضوابط الجواز : المبحث الثالث
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 ياإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع جواز دفع الزكاة  ضوابط: الثالث الفصل

من فرائضه، المعلومة من الدين  وفرٌض  اإلسالممن أركان  ركنٌ ا وقلنا إنه، عن حكم الزكاةتحدثنا 
 -والسنة واإلجماع والمعقول، وعرضنا أقوال الفقهاء في تارك الزكاة الكتابعلى ذلك األدلة من  بالضرورة، دل  
دفع  ثم تحدثنا عن حكم بخالا وشحاا، وما يترتب على ذلك من عقوبة كأخذ اإلمام شطر ماله، -إن وجبت عليه

إل أن هناك  ،لألصول أو الفروعالتي يجوز فيها دفع الزكاة  الحالتأتبعنا ذلك ب، و لألصول أو الفروعالزكاة 
المال بالمزكي، ومنها ما يتعلق ب، منها ما يتعلق دفع الزكاة لهم جائزاا كون يل بد من توافرها حتى  ضوابط

 هاء فيها وأبين آراء الفق الضوابطأعرض هذه  فصلليه، وفي هذا الالمزكى فيه، ومنها ما يتعلق بالمزكى ع
 :بـ  وأبدأ

 الزكاة المتعلقة بالمزكي: ضوابط جواز دفع: المبحث األول

 ضوابطمن هذه ال ضابطدأ ببيان كل ب، أ(1)عاقلٍ  بالغٍ  حرٍ  اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة على كل مسلمٍ 
 على حدة:

 :اإلسالماألول:  ضابطال

ن الزكاة تجب على المسلم، ول خالف بينهم على أن الكافر إذا أسلم ل أخالف بين الفقهاء على  ل
ِْل: َُْ، وذلك لقول هللا (2)يطالب بالزكاة عن الماضي تَ ُهواْيُ غ َفر  ْيَ ن   َْكَفُرواِْإن  ْلِلَِّذيَن َْماْقَُْقل  َْسَلَفَْْم  د 

(3)، 

 .(4)، فعفي عنهماإلسالملهم عن الدخول في  يجاب الزكاة عليهم تنفيراا إوألن في 

                                                           

، كشاف القناع، البهوتي  (5/328المجموع، النووي ) ، (2/5بداية المجتهد، ابن رشد )( ، 2/4)بدائع الصنائع، الكاساني ( (1
(2/168). 

المجموع،  ( ،150-2/149روضة الطالبين، النووي )،  (2/5بداية المجتهد، ابن رشد )( ، 2/4)بدائع الصنائع، الكاساني ( (2
 .(2/168)كشاف القناع، البهوتي  ، (5/328النووي )

 (.38) اآلية( سورة األنفال، (3
 (.3/4( المجموع، النووي )(4
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 وأما األدلة على وجوب الزكاة على المسلم فقط دون الكافر فهي متعددة منها:

 :الكتاب :أوالً 

  قوله : ِْهيِهم ُرُهم َْوتُ زَكِِّ ُتَطهِِّ َوَصلَِّْعَلِهي ِهم ِْإنََّْصََلَتَكْسَُْْخذ ِْمن َْأم َواِلِِم َْصَدَقةْ  ِهيٌعَْعِلِهيمٌِِْبَْا َكٌنَِْلُم َْوهللاَُْسَِ
(1). 

 وجه الداللة: 

فالخطاب موجه في اآلية إلى المسلمين، ألن الكافرين ليسوا أهالا للتزكية ول للتطهير، والمحتاج إلى 
 .(2)تجب على الكافر، ول تؤخذ منهذلك على أن الزكاة ل  ن، فدل  يذلك إنما هم المسلمون، ل الكافر 

 ثانيًا: السنة النبوية:

 ما رواه ابن عباس   أن النبي  إلى اليمن قال له: لما بعث معاذاا ْأهلْكتابْفادعهمْإَل إنكَْتِتْقوماْ 
شهادةْأنْالْإلهْإالْهللاْوأينْرسولْهللا ْفإنْهمْأطاعوكْلذلك ْفأعلمهمْأنْهللاْافرتضْعلِهيهمْمخسْصلواتْ

ْخذْمنْأغنِهيائهم ْفرتدْعلىِْْْف ْولِهيلة ْفإنْهمْأطاعوكْلذلكْفأعلمهمْأنْهللاْافرتضْعلِهيهمْصدقة ْت كلْيَو
ْفإنهْلِهيسْبِهينهاْوبنيْهللاْحجاب فقرائهم ْفإنْأطاعوكْلذلكْفإَيكْوكرائمْأمواِلم ْواتقْدعوةْاملظلَو

(3). 

 وجه الداللة:

                                                           

 (.103) اآلية( سورة التوبة، من (1
 (.103)ص مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة، العاني ((2
(، وأخرجه 2/119(، )1458)ح، الناس في الصدقة ؤخذ كرائم أموال( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ل ت(3

د في سننه، (، وأخرجه أبو داو 1/51) (،19)ح مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم،
كن في حقها ، "كرائم" جمع كريمة، وهي جامعة الكمال المم(، واللفظ له2/104(، )1584مة، )حكتاب الزكاة، باب في زكاة السائ

(، "ليس بينها وبين هللا حجاب"، أي مسموعة 1/197من غزارة لبٍن، وجمال صورٍة، أو كثرة لحٍم، أو صوٍف، شرح النووي، النووي )
(، 3/322ل ترد، والمراد نفائس األموال من أي صنٍف كان، وقيل ما يختص صاحبه لنفسه منها، ويؤثره، فتح الباري، ابن حجر )

 (.6/277العيني )شرح أبي داود، 
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قامة الصالة، حيث رتب الحديث على أن الزكاة ل تجب على اإلنسان إل  دل   بعد اإليمان باهلل، وا 
 .(1)ذلك عليه بالفاء، فال تجب إل على المسلم فقط، فال تجب على كافر الرسول 

  ما روي عن أنس أن أبا بكر ، :كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ،ْبسمْهللاْالرْحنْالرحِهيم
سلمنيْلمني ْوالِتْأمرْهللاِْباْرسوله ْفمنْسأِلاْمنْاملعلىْاملسْفريضةْالصدقةْالِتْفرضْرسولْهللاهذهْ

علىْوجههاْفلِهيعطها...
(2). 

 وجه الداللة:
 بنصه على وجوب الزكاة على المسلمين، وعدم وجوبها على الكافرين. الحديثدل 

 القياس:ثالثًا: 

 منه من قياس عدم وجوب الزكاة على الكافر على عدم وجوب الصالة والصيام عليه بجامع أن كل
 .اإلسالمأركان 

  المعقول:رابعا: 
 استدلوا بالمعقول من وجوه:

 .(3)ألن الزكاة عبادة، والكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات: الوجه األول
 .(4)فال تجب الزكاة عليه اإلسالمألن الكافر ليس من أهل العبادة، لعدم شرط األهلية وهي و  الوجه الثاني:
 .(5)، فلم تجب على كافر كالصالة والصياماإلسالمالزكاة أحد أركان وألن  الوجه الثالث:

لما اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة على الكافر، اختلفوا في وجوبها على المسلم إن ارتد عن و 
 ين:قولعلى وقبل ردته  كاة عليه أثناء إسالمهإذا وجبت الز  اإلسالم

                                                           

 (.4/139)الشوكاني ( نيل األوطار، (1
 .(2/118)( ، 1454( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، )ح (2
 (.2/4) ( بدائع الصنائع، الكاساني(3
 ( المرجع السابق نفسه.(4
 (.1/96) ( فقه الزكاة، القرضاوي (5
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 .إلى عدم وجوب الزكاة عليه بردته (1)ة والمالكية والحنابلةذهب جمهور الفقهاء من الحنفي :األول قولال

 وتؤخذ من ماله سواء أسلم أو قتل.إلى وجوب الزكاة عليه  (2)الشافعية ذهب :الثاني قولال

 سبب الخالف:

 يرجع سبب اختالف الفقهاء في هذه المسألة إلى:

 مرتد، أو عدم وجوبها.عدم ورود نص صريح في الكتاب أو السنة يقضي بوجوب الزكاة على ال -
عامل عقول الذي يوب الزكاة على الكافر، وبين المالتعارض الظاهر بين النصوص الدالة على عدم وج -

 بناءا عليه المرتد غير معاملة الكافر، ألن كفره أغلظ فقد ذاق حالوة اإليمان ثم كفر.

 األدلة :

 األول: لقولأدلة ا

السنة و  الكتابلى عدم وجوب الزكاة على المرتد بعحنابلة من الحنفية والمالكية والاستدل الجمهور 
 : والمعقولوالقياس 

 : الكتاب :أوالً 

  عموم قوله:  ََْْسَلف َْماَْقد  َِْلُم  تَ ُهواْيُ غ َفر  ْيَ ن   َْكَفُرواِْإن   .(3) ُقل ْلِلَِّذيَن

  

                                                           

(، 2/437(، المغني مع الشرح الكبير،ابن قدامة)14/516نوادر والزيادات، القيرواني، )ال(، 2/4( بدائع الصنائع، الكاساني)(1
 (.2/6مطالب أولي النهى، الرحيباني)، (2/168كشاف القناع، البهوتي ، )

 (.1/97الزكاة، القرضاوي) (، فقه5/327(،المجموع ،النووي )1/260الشيرازي) المهذب، ((2
 .(38اآلية) سورة األنفال، (3)
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 السنة النبوية:  ثانيًا: 

  ما روي عن عمرو بن العاص النبي  أن له قال :ْْكانْقبلهْاإلسَلَعمروًْبيعْفإنَْي جيبْما
(1). 

  وجه الداللة:

 فإنه ل ،ماإلسالوالسنة على أن الكافر أثناء كفره ل يخاطب بأحكام  الكتابدلت النصوص السابقة من 
جب عليه تد ل يقد مضى من ذنوبه، وهذا يؤكد أن المر  يؤاخذ على العبادات أثناء كفره، فإذا أسلم غفر له ما

 .(2)فال تجب عليه الزكاة أثناء ردته كالصالة والصوم إل إن أسلم ،دات كالكافرالعبا

 القياس:ثالثًا: 

يحتاج إلى  ماعليه بجامع أن كل منه عدم وجوب الزكاة على المرتد على عدم وجوب الصالةقياس 
 .النية، وهو ليس من أهلها

 المعقول: ًا:رابع

 استدلوا بالمعقول من وجهين:

  كافر،  والمرتد، اإلسالمرط األهلية وهو لعدم ش ،والكافر ليس من أهل العبادات ،عبادةألن الزكاة
 .(3)فال يكون من أهل وجوبها كالكافر األصلي

 (4)وألن من شرطها النية فسقطت بالردة كالصالة. 

  
                                                           

، حكم األلباني بصحته، (9/206) (،18290ين بما أصابوا، )ح( أخرجه البيهقي في سننه، كتاب السير، باب ترك أخذ المشرك(1
 (.5/121إرواء الغليل، األلباني )

 (.15/483)الرازي تفسير الرازي،  (2)
 (.2/4)الكاساني الصنائع،  بدائع ((3

 السابق. المرجع (4)
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 الثاني: قولأدلة ال

 قول :القياس والمعته باستدل الشافعية على وجوب الزكاة على المرتد إن وجبت عليه الزكاة قبل رد

 القياس: أواًل:

  ،(1)فلم يسقط بالردة كحقوق اآلدميين اإلسالمأنه حق التزمه بإذ قياس الزكاة على حقوق العباد. 
  (2)ثبت وجوبها عليه فال تسقط بردته كغرامة المتلفاتقياس الزكاة على غرامة المتلفات، حيث. 

 ثانيًا: المعقول:

فكان ينبغي أن يخاطب الكافر األصلي باألداء  ،لى األداء بواسطة الطهارةللوجوب لقدرته ع نه أهلٌ إ"
ه رجع بعد ما ألن له، والمرتد ل يستحق التخفيف، عليه وتخفيفاا  ء رحمةا اإل أنه سقط عنه األد ،اإلسالمبعد 

 .(3)"فكان كفره أغلظ فال يلحق به ،اإلسالمعرف محاسن 

 الراجح:الرأي 

الشافعية القائلين بوجوب الزكاة على المرتد إن وجبت عليه الزكاة حال  ذهب إليهما  والذي أراه راجحاا 
ن ، وأل، فال يعامل كالكافر األصليم كفرإسالمه، وذلك ألنه يستحق العقوبة بالردة، وألنه ذاق حالوة اإليمان ث

  فللمسلمين الفقراء حق في هذا المال. ،ثبوت هذه الفريضة كانت عليه أثناء إسالمه

لى قولهم ع وقد اختلفت أقوال الشافعية في وجوب الزكاة على المرتد إن وجبت عليه أثناء ردته بناءا  ذاه
 قولين:بوجوب الزكاة عليه في المسألة السابقة على 

 : هو القطع بوجوب الزكاة عليه كالغرامات والمتلفات.األولالقول 

                                                           

 (.3/339)قدامة ابن  ،رمع الشرح الكبي المغني (1)
 (.1/260) الشيرازي  ،(، المهذب5/327)المجموع، النووي  (2)
 (.2/4الكاساني ) ،بدائع الصنائع (3)
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ه الحالة مبني على ملكه للمال، وفي ملكه له ثالثة وهو المشهور عندهم أن وجوب الزكاة في هذ :الثانيالقول 
 أقوال:

لم يسقط ، فاإلسالملتزمه في ا، وألنه حق اإلسالماخذة له بحكم له وجبت عليه الزكاة مؤ  إن كان مالكاا  األول:
 عنه بالردة كحقوق اآلدميين.

 زيل عنه الملك فال تجب عليه الزكاة.أإن  والثاني:
ينا بقاء تب اإلسالملى إقوفة وهو األظهر عندهم، فإن عاد ، كانت الزكاة مو ال موقوفاا ن كان ملكه للمإ والثالث:

ن لم يعد تبينا زوال ملكه فال تجب عليه الزكاة  .(1) ملكه فتلزمه الزكاة، وا 

 الثاني: الحرية: ضابطال

 ن:يقولبد على لكنهم اختلفوا في وجوبها على الع ، (2)تفق الفقهاء على وجوب الزكاة على المسلم الحرا

ل إن الزكاة ل تجب ألى إ (3)مالكية والشافعية والحنابلةالفقهاء من الحنفية والجمهور فقد ذهب  األول: قولال
 .على المسلم الحر، فال تجب على العبد

 .نها تجب على العبدإ: (4)وقال عطاء وأبو ثور الثاني: قولال

  

                                                           

 (.161، 1/260) الشيرازي المهذب،  ، (2/161) الشربيني( مغني المحتاج، (1
المغني مع الشرح الكبير، ابن  (،5/326(، المجموع، النووي)1/587بلغة السالك، الصاوي) (،1/95الهداية، المرغيناني) (2)
 .(3/339) قدامة

المغني مع  ( ،2/160)الشربيني مغني المحتاج،  ، (1/587) الصاوي بلغة السالك،  ( ،2/383) الكاساني( بدائع الصنائع، (3
 (.3/339) قدامةالشرح الكبير، ابن 

 (.3/339)قدامة  المغني مع الشرح الكبير، ابن ( ،2/6( بداية المجتهد، ابن رشد )(4
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 سبب الخالف:

يد هو ، وأن الستاماا  نه ل يملك ملكاا أو غير تام؟ فمن رأى أ تاماا  "اختالفهم في هل يملك العبد ملكاا 
اليد على المال توجب الزكاة،  قال إنمن مالك، قال: الزكاة على السيد، ومن  المالك، إذ كان ل يخلو مالٌ 

 .(1)قال: الزكاة على العبد لتصرفه فيه كالحر"

 األدلة:

 األول: القولأدلة 
األثر على عدم وجوب الزكاة على العبد ب مالكية والشافعية والحنابلةالحنفية والمن استدل جمهور الفقهاء 

 والمعقول:والقياس 
 األثر:واًل: أ

 :بما روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال ليس في مال العبد وال المكاتب زكاة
(2). 

 القياس: ثانيًا:
رب عليه، بجامع أن كال منهما يجب قياس عدم وجوب الزكاة على العبد على عدم وجوب نفقة األقا

 .(3)على طريق المواساة
  

                                                           

 (.2/6) رشد( بداية المجتهد، ابن (1
, حكم األلباني بضعفه، (4/183)( ، 7351)ح ( أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الزكاة، باب ليس في مال مكاتب الزكاة، (2

 (.3/252)إرواء الغليل، األلباني 
 (.3/340) قدامة( المغني مع الشرح الكبير، ابن (3
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 المعقول:ثالثًا: 

 :بالمعقول بقولهماستدلوا 

 (1)حقيقة فال زكاة عليه، لقيام الرق فيه لعبدل ن المال ليس ملكاا إ. 

 الثاني: قولأدلة ال

 ،لمينالمس من غنيٍ  الزكاة على كل إخراجواستدل عطاء وأبو ثور بعمومات النصوص التي تدلل على وجوب 
 .(2)م عبداا على حد سواءأكان حراا 

 الراجح:الرأي 
الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على العبد، ألنه وماله لسيده، فليس يملك المال  قولوالذي أرجحه هو 

 حتى يعامل كالحر. حقيقة

 البلوغ والعقل(:الثالث: التكليف: ) ضابطال

الشرعية على بلوغ النسان وعقله، حيث روي عن علي بن أبي طالب  التكليف باألحكام علق هللا 
  أنه قال: قال رسول هللا : ْعنْالنائمْحىتْيستِهيقظ ْوعنْالصيبْحىتُْتلم ْوعنْْرفعْالقلمْعنْثَلثة

اجملنونْحىتْيعقل
(3). 

                                                           

 (.2/383) الكاساني ( بدائع الصنائع،(1
ا( منها قوله تعالى: (2 يِهْم َِبَ ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ ََلَة وقوله تعالى:  ،(103)اآلية التوبة، من  سورة ُخْذ ِمْن َأْمَواِِلِ َوَأقِيُموا الصَّ

َكاةَ    قول الرسول النبوية ، أما من السنة(9، 8ر)صلكتاب، أنظألدلة من اوغيرها من ا ،(43)اآلية البقرة، من  سورة َوَآُتوا الزَّ
ْخذْمنْأغنِهياءهمْفرتدْإَلْفقراءهم :لمعاذ بن جبل ، وغيره من (10)صالحديث سبق تخريجه فأعلمهمْأنْهللاْافرتضْعلِهيهمْصدقةْت

 .(11، 10األول، أنظر )ص الفصلمن اديث المذكورة في المبحث الثاني حاأل
وأخرجه النسائي  ،(4/139)، (4398)ح ، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداا ود في سننه، أبو داأخرجه  ((3

واللفظ له، قال األلباني: حديث صحيح،  (6/156)(،3432األزواج، ح )في سننه، كتاب الطالق، باب من ل يقع طالقه من 
 .قال األلباني حديث صحيح، المرجع نفسه ( ،4/141) ،(4403. )المراجع نفسها
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 تحرير محل النزاع:

ي تلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبء على وجوب الزكاة على المسلم البالغ العاقل، واخفقهااتفق ال 
 :أقوالوالمجنون على ثالثة 

إلى وجوب الزكاة في مال  (3)والحنابلة  (2)والشافعية  (1) ذهب جمهور الفقهاء من المالكية األول: القول
 .الصبي والمجنون مطلقاا 

ك في أموالهما من إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وذل (4)ذهب الحنفية الثاني: القول
 .النقدين والماشية، ووجوبها في الزرع والثمار

: إلى عدم وجوب الزكاة في مال (5)المسيب وسعيد بن جبير والنخعي نذهب سعيد ب الثالث: القول
 .الصبي والمجنون مطلقاا 

 سبب الخالف:

 يرجع اختالف الفقهاء في هذه المسألة إلى: 

للفقراء  اجبٌ و  أم هي حقٌ  ،يشترط في وجوبها البلوغ كالصوم والصالة؟ هل هي عبادةٌ : اختالفهم في الزكاة -1
ها حق واجب ل إنقابادة اشترط فيها البلوغ، ومن ها عقال إنوالمساكين، فال يشترط في وجوبها البلوغ، فمن 

 .(6)للفقراء والمساكين في أموال األغنياء، لم يشترط البلوغ والعقل لوجوبها

                                                           

 (.4/405) (، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي 2/161) بداية المجتهد، ابن رشد(1) 
 .(1/261(، المهذب، الشيرازي)2/149) روضة الطالبين، النووي  (2)
 .(2/169) كشاف القناع، البهوتي ،(3/415) المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة (3)
 (.2/378)الكاساني ( بدائع الصنائع، (4
 (.3/402)قدامة المغني مع الشرح الكبير، ابن  ( ،2/5)رشد ( بداية المجتهد، ابن (5
 (.2/5)رشد ( بداية المجتهد، ابن (6
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وردت نصوص حثت ولي اليتيم أن يتاجر له في ماله حتى ل تاكله ث حي تعارض ظواهر النصوص: -2
الصدقة، ووردت نصوص أخرى رفعت القلم والمؤاخذة عن النائم وعن الصبي وعن المجنون، فمن قال 

الزكاة من مال الصبي والمجنون، ومن قال بالنصوص  إخراجبالنصوص األولى قال يجب على الولي 
 .كاة في مال الصبي والمجنون الثانية قال بعدم وجوب الز 

 األدلة: 

 األول: لقولأدلة ا

على ما ذهبوا إليه من وجوب الزكاة في مال الصبي من المالكية والشافعية والحنابلة استدل الجمهور 
 معقول:قياس والوالسنة وال الكتابوالمجنون ب

 :الكتاب أواًل:

ِْمنْ  :منها: قوله  ابالكت من التي تقضي بوجوب الزكاة عمومات النصوصاستدلوا ب َأم َواِلِِم ُْْخذ 
ِهيٌعَْعِلِهيمٌْ ِِْبَاَْوَصلَِّْعَلِهي ِهم ِْإنََّْصََلَتَكَْسَكٌنَِْلُم َْوهللاَُْسَِ ِهيِهم  ُرُهم َْوتُ زَكِِّ َصَدَقة ُْتَطهِِّ

(1).ْ

 وجه الداللة:

ن أم يلانوا أو كباراا، عاقاس، صغاراا كفي جميع أموال الن عامٌ  وهو َْأم َواِلِِمْ ِْمنْ ُْخذْ  : قال هللا  
 .(2)غير ذلك، ألن الجميع محتاج إلى تطهير هللا له وتزكيته إياه

 ثانيًا: السنة النبوية:

 ما رواه ابن عباس    أن النبي لما بعث معاذاا إلى اليمن قال له: ْشهادةْأنْالْإلهْْإَلادعهم
لْهللاْافرتضْعلِهيهمْمخسْصلواتِْفْكْإالْهللاْوأينْرسولْهللا ْفإنْهمْأطاعوكْلذلك ْفأعلمهمْأن

                                                           

 في البحث. (10، 8،9)صوعمومات النصوص التي ذكرت سابقاا  ، (103اآلية )سورة التوبة،  (1)
 (.43بير )صلطفي ش ( رسالة دكتوراة بعنوان زكاة ما يخرج من األرض، أ.(2
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ْخذْ ْولِهيلة ْفإنْهمْأطاعوكْلذلك ْفأعلمهمْأنْهللاْافرتضْعلِهيهمْزكاةِْفْأمواِلم ْت نْأغنِهيائهمْميَو
وتردْإَلْفقرائهم...

(1). 

 وجه الداللة:

من المسلمين، فيتناول الصغير والكبير،  يشمل جميع األموال، كما يشمل كل غنيٍ  هذا الحديث عامٌ 
 .(2)لعاقل والمجنون وا

 ما رواه أنس بن مالك  قأن أبا بكر الصدي  فقال كتب له حين وجهه إلى البحرين: ْهذه
علىْاملسلمنيْوالِتْأمرْهللاِْباْرسولهْفريضةْالصدقةْالِتْفرضْرسولْهللاْ

(3).  

  وجه الداللة:

 لجميع.عاقالا أو مجنوناا، فتجب الزكاة على اكان صغيراا أو كبيراا،  يشمل كل مسلم، سواءا  لفظ المسلمين هنا عامٌ 

  ما رواه عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن النبي قال : ٌْلهْمال ْجرْلهفلِهيتِّْمنْويلْيتِهيماْ 
والْيرتكهْحىتَْتكلهْالصدقة

(4). 
  ما رواه أنس بن مالك  قال: قال رسول هللا: اجترواِْفْأموالْالِهيتامى ْالَْتكلهاْالزكاة

(5). 

  

                                                           

 في هذا البحث.( 10)صالحديث سبق تخريجه  (1) 
 (.2/195كشاف القناع، البهوتي ) (2) 
 (.2/123) ( ،1)ح أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم،  (3)

أللباني: حديث ضعيف، فال ا (3/32)، (641)ح الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم،  أخرجه (4) 
 .المرجع نفسه

 .(3/259، قال األلباني: حديث واٍه جدا ، إرواء الغليل، األلباني)(4/264)(،4152)ح  أخرجه الطبراني في المعجم األوسط، (5)
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 وجه الداللة:

جر له في ماله، لتحصيل الربح، ول يتركه دون تجارة حتى ل تنقصه من ولي اليتيم أن يت   أمر الرسول 
وذلك ألن ولي اليتيم مؤتمن على ماله، وليس له التبرع فيه، فدل  ؛واجبٍ  الزكاة، ول يكون إنقاصه إل من شيءٍ 

ن كان قد ورد في حق اليتيم فالمجنون ذلك على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون م طلقاا، ألن النص وا 
 .(1)في معناه، فتجب الزكاة في ماله أيضاا 

 :القياس: ثالثاً 

  ،يجاب المهور، وقيم المتلفات، وزكاة الفطر، وسائر الحقوق قياس الزكاة على نفقة األقارب، وا 
ائر ون، وقد وجبت في مالهما س، يثبت للغير في مال الصبي والمجنماليٌ  بجامع أن كالا منها حقُ 

 .(2)هذه الحقوق المالية، فكذلك تجب الزكاة في مالهما لعدم الفارق 

المعقول: :رابعاً   

 عقول من وجوه:استدلوا بالم

ألن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب وقد وجد هنا، فتجب الزكاة على الصبي والمجنون كالبالغ : الوجه األول
 .(3)العاقل

مالي، يتعلق بالمال ذاته، تفرض في األموال الخاضعة لها، بصرف النظر عن  ألن الزكاة حقٌ " الوجه الثاني:
غير ذلك، ل سيما وأن المقدرة المالية للمكلف على أداء الزكاة ل تتأثر بكونه  المالك لها سواءا أكان مكلفاا أو

لة ي والمجنون فيه اختالل بقاعدتي العداسقاط الزكاة في مال الصبإعاقالا، كما أن  بالغاا  أووناا،صبياا أو مجن
 .(4)والعمومية في الزكاة، مما يؤدي إلى عدم المساواة بين المسلمين"

                                                           

 (.3/403)قدامة المغني مع الشرح الكبير, ابن  ،(3/128) نهاية المحتاج، الرملي (1)
 (.46)صشبير لطفي  رسالة دكتوراة بعنوان زكاة ما يخرج من األرض، ،(2/381) الصنائع، الكاساني بدائع (2) 
 (.2/381) بدائع الصنائع، الكاساني (3)
 (.120)صجمجوم وهبة و في الميزان،  الزكاة (4)
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 ،والصبي والمجنون من أهله، ويقصد بها مواساة الفقير ،ألن الزكاة يقصد بها الثواب للمزكي الوجه الثالث:
 .(1)وهما من أهلها
ن كانت ع الوجه الرابع: يل، والولي حتى تتأدى بأداء الوك ،بادة فهي عبادة مالية تجري فيها النيابةوألن الزكاة وا 

 .(2)ا النيابةألنها ل تجري فيه ؛بخالف العبادات البدنية ،نائب الصبي فيها، فيقوم مقامه في إقامة هذا الواجب

 وهم الجمهور: قولفقد قال أصحاب هذا ال وبعد هذا
زكاة  اوذلك ألنه ن في مالهما، فيخرجها عنهما من مالهما الولي،إذا تقرر وجوبها على الصبي والمجنو "

ها كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه، في أداء ما عليه، وألنها حق واجب على الصبي إخراجواجبة، فوجب 
لنية من ر ا، كما تعتبخراجوالمجنون، فكان على الولي أداؤها عنهما، كنفقة األقارب، وتعتبر نية الولي في اإل

 .(3)رب المال"

 الثاني: قولأدلة ال
 استدل الحنفية على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون في أموالهما من النقدين والماشية،

 :بما يليووجوبها في الزروع والثمار، 

 والسنة والمعقول: الكتابعلى عدم وجوب الزكاة في أموالهما من النقدين والماشية ب استدلوا أوالً 

 :الكتابأواًل: 

ُرُهمْ َْصَدَقةْ َْأم َواِلِِمْ ِْمنْ ُْخذْ  :قوله  ِهيِهمْ ُْتَطهِِّ   .(4)ِْبهََْْوتُ زَكِِّ

  

                                                           

 (.22)صعقلة أحكام الزكاة والصدقة،  (1)
 (.2/379)الكاساني بدائع الصنائع،  (2)

 (.1/111)القرضاوي الزكاة،  فقه (3) 
 (.103)اآلية سورة التوبة، من  (4)
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 وجه الداللة:

التطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب، ول ذنب على الصبي والمجنون حتى يحتاجا إلى تطهير  قالوا إن
 .(1)وتزكية، فهما إذاا خارجان عمن تؤخذ منهم الزكاة

 ثانيًا: السنة النبوية:

عنْالنائمْحىتْيستِهيقظ ْ قال: أن النبي   وعلي ما روته عائشة رضي هللا عنها رفعْالقلمْعنْثَلثةْ 
وعنْالصيبْحىتُْتلم ْوعنْاجملنونْحىتْيفِهيق

(2). 

 وجه الداللة:

ما، ألن هفي عدم إيجاب الزكاة وغيرها من الفرائض على الصبي والمجنون، لعدم تكليف الحديث نٌص 
 .(3)للقلم عليهما القلم مرفوع عنهما بالحديث، وفي إيجاب الزكاة في مالهما إجراءٌ 

 : المعقول:ثالثاً 

 استدلوا بالمعقول من وجوه: 

كالصالة، والعبادة تحتاج إلى نية، والصبي والمجنون ل  محضةٌ  ألن الزكاة عند الحنفية عبادةٌ : الوجه األول
جب عليهما العبادة، ول يخاطبان بها، وقد سقطت الصالة عنهما لفقدان النية، فوجب تتحقق منهما النية، فال ت

 .(4)أن تسقط الزكاة بالعلة نفسها

                                                           

 (.1/107)القرضاوي فقه الزكاة،  ،(5/330)النووي ، المجموع (1)
 ( من البحث.100الحديث سبق تخريجه )ص (2)
 (.2/382) بدائع الصنائع، الكاساني (3)

 (.1/106)القرضاوي فقه الزكاة،  ،( 2/4) المحتار، ابن عابدين رد (4) 
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فال تجب  ،وألن الزكاة عبادة، لما فيها من اإلبتالء والختبار، ول معنى لها في الصبي والمجنون  الوجه الثاني:
هما باتفاق الفقهاء، فكذلك الزكاة، ألنهما ليسا من أهل عليهما، ويدل على ذلك سقوط الصالة والصوم عن

 .(1)البتالء والختبار، وليسا بمخاطبين بالعبادة
لنماء فيه، لعدم تحقق ا ،بقاء مالهما حتى ل تستهلكه الزكاةإن من مصلحة الصبي والمجنون وأل الوجه الثالث:

 فان ل يستطيعان القيام بأمر أنفسهما وتثميرالذي هو علة وجوب الزكاة، وذلك ألن الصغير والمجنون ضعيو 
 .(2)أن تأتي عليهما فيتعرضا لذل الحاجة وهوان الفقر ،منهما وقد يخشى تكرار أخذ الزكاة كل عامٍ  ،أموالهما

 :لنبويةا والسنة الكتابواستدلوا ثانياً على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون من الزروع والثمار ب

 : الكتابأواًل: 

َََْحَصاِده: ِْقوله   . (3)َوَآتُواَْحقَُّهْيَ و 

 السنة النبوية: ثانيًا:

ْكانْ قال: عن النبي   ما روي عن سالم بن عبد هللا، عن أبيه  فِهيماْسقتْالسماءْوالعِهيونْأو
العشر عثرَيْ 

(4).  

  

                                                           

 (.47زكاة ما يخرج من األرض، لطفي شبير )ص،  (3/298) المرغينانيلهداية، شرح ا البناية (1) 
 (.1/107)القرضاوي فقه الزكاة،  ، (119)ص في الميزان، د.محمد وهبة وغيره الزكاة (2) 
 (.141األنعام، من اآلية ) سورة (3) 
وعثرياا أي:  ( ،2/126)،  (1483) ح سماء،البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء ال أخرجه (4) 

هي  :إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول واألنهار، وهو ما يسمى البعل سمي بذلك من العاثوراء غير سقيما يشرب من 
 (.3/529)بطال الماء بها، شرح صحيح البخاري، ابن  لتعثر الحفرة
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  وجه الداللة:

من حق األرض، ألن الخارج منها  ن اآلية والحديث كالهما يدلن على أن الزكاة في الزروع والثمارإ"
 ؛زروعهما وثمارهما أداء لحق األرضتغلب فيه معنى المؤنة، كنفقة الزوجة واألقارب، ومن ثم تجب الزكاة في 

لمعنى المؤنة، بخالف زكاة النقد والماشية فإن معنى العبادة فيهما غالب، والعبادة  ألن معنى العبادة فيها تابعٌ 
لختبار، والصبي والمجنون ليسا من أهل البتالء والختبار كما قلنا، فال تجب عليهما إنما تقصد لالبتالء وا

 .(1)الزكاة في النقدين والماشية"

 الثالث: القولأدلة 

استدل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي 
األدلة على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إن كان بما استدل به الحنفية من  ،والمجنون مطلقاا 

من النقدين والماشية، لكنهم لم يخصصوا هذه األدلة في هذه األنواع من األموال، فقالوا هي عامة في جميع 
ء وألن فيها معنى البتال تحتاج إلى نية، ول نية عندهما، ن، وهي عبادةٌ يوذلك ألنهما غير مكلف ،أموالهما

يحتاجان و  ،فقد تأكل الزكاة أموالهما ،يناقض مصلحتهما لختبار وهما ليسوا من أهلهما، وألن وجوب الزكاةوا
 . (2) عندهم، فيشترط في وجوبها البلوغ والعقل كالصوم والصالة الزكاة عبادةٌ  كذلك فإنللناس، 

 الرأي الراجح:

 ئلينلقاا لمالكية والشافعية والحنابلةمن ا ورالجمه قولتبين لي أن أرجح يالثالثة  قوالبعد سرد أدلة األ
 وذلك لما يلي: ،عنهما وليهما ، ويخرجهابإيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقاا 

 اآلخرين: قولينألن أدلتهم قوية بالموازنة مع أدلة ال -1
ود جوخاصة مع عدم و  قويٌ  فعموم النصوص التي تقضي بوجوب الزكاة في أموال األغنياء، دليلٌ  -أ

بالغ، ولو الالنص المخصص لها، فهي تقضي بوجوب الزكاة في أموال الصبي والمجنون، والعاقل 
                                                           

 (.48)صشبير ما يخرج من األرض، لطفي  زكاة (1) 
 (.3/402)قدامة المغني مع الشرح الكبير، ابن  (2)
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 بحفظ اإلسالممع شدة عناية  خاصةا جد المخصص لهذه األدلة، أن الشارع أراد التخصيص لوُ 
َربُواَْواَلْ :بقوله  ،أموال اليتامى وعدم إنفاقها َسنُِْْهيًَِْْبلَِِّتِْْإالَّْْال ِهَيِتِهيمَِْْمالَْْتَ ق  ُلغََْْحىتَّْىَْأح  ْيَ ب  

....َأُشدَّهُْ
(1).  

فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث  ،لورود الحديث الذي يعضد ويقوي هذا العموم -ب
بتنمية أموال اليتامى حتى ل تأكلها الصدقة، وكل هذا يؤكد  كالهما فيه أمرٌ  ،السابق ذكرهما أنس

 ون.وجوب الزكاة في مال الصبي والمجن
لقوة ما استدلوا به من المعقول وذلك ألن الصبي والمجنون ل يعفيان من حقوق الناس المالية  -ج

 فكذلك الزكاة.
ضة يية، إذ أن المقصود األساسي من فر اإلسالمألن الذهاب إلى هذا الرأي يتمشى مع مقاصد الشريعة  -2

ماعي، قبل الغني لتحقيق التكافل اإلجتالزكاة هي سد حاجة الفقراء والمساكين، وا غناء الفقير وا عانته من 
 أياا كان هذا الغني، صبياا أو بالغاا، عاقالا أو مجنوناا، طالما ملك نصاباا.

وحده، وبين  وهما حقاا هلل  ،كبير بين الصالة والصوم اللتان هما عبادتان محضتان ألن هناك فارقٌ  -3
َْأم َواِلِِمْ ِْفَْْوالَِّذينَْ  :لقوله  ،لعبد فيها غالب، وهي حق هلل وللعبد، وحق اماليةٌ  الزكاة التي هي عبادةٌ 

ُروَِْْلِلسَّاِئلِْْ َمع ُلوٌََْْحقٌّْ َا  :وقوله  ،(2)َْوال َمح  بحرف  واإلضافة (3)...َوال َمَساِكنيِِْْلل ُفَقَراءِْْالصََّدقَاتُِْْإَّنَّ
 .(4)كالفقراء ومن عطف عليهم إذا كان المضاف إليه من أهل الملك ،الالم تقتضي الختصاص بجهة الملك

 قد يؤدي إلى كنزه وعدم استخدامه في المشروعات ،وألن مال الصبي والمجنون إن لم نقل بوجوب الزكاة فيه -4
ل أموالهما، لتشغي ن، والقول بإيجاب الزكاة حثٌ و  على صاحبها، وينتفع به المسلمالعامة، التي تدر دخالا 

 .(5)والقتصاد الوطنياألمر الذي يعود بالخير على اإلنتاج 

                                                           

 (.34)اآلية اإلسراء، من  سورة (1) 
 (.25-24)اآلية المعارج،  سورة (2) 
 (.60)اآلية التوبة، من  سورة (3) 
 (.1/113فقه الزكاة، القرضاوي ) ( ،2/380بدائع الصنائع، الكاساني ) (4)
 (.25، موفق عبده )صالموارد المالية العامة (5)
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 الرابع: النية الضابط

 تعريف النية لغًة واصطالحًا:

واه: قصده وانت ،ونواه ، فنوى الشيء ينويه نية القصد وهي مأخوذة من نوى ينوي نيةا  أ. النية لغة هي:
، وتأتي بمعنى العزم، فخصت النية في غالب الستعمال بعزم القلب على (1)ونواك هللا بالخير أي قصدك به

 .(2)أمر من األمور

 "النية هي القصد إلى بمعناها اللغوي حيث قال: - رحمه هللا –عرفها النووي  ب. النية اصطالحًا:
 .(3)الشيء، والعزيمة على فعله"

 .(4)عمل القلب :بأنها ــ رحمه هللا ــ وعرفها ابن القيم

  ن جلب نفعٍ م لغرضٍ  عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاا  :بأنها ــ رحمه هللا ــ وعرفها البيضاوي 

 بتغاء رضا هللا وامتثالإل ،المتوهجة نحو الفعل والشرع خصصه باإلرادة ،(5)أو مآلا  حالا  أو دفع ضرٍ 
 .(6)حكمه
 : في الزكاةوالنية 

 .به على أن المال الذي يدفعه هو زكاة ماله ابتغاء مرضاة هللا هي عزم المسلم دافع الزكاة في قل
 حاجة إلى التلفظ من غير ،نما يقصدها في قلبه ويعزمها في نفسهإول تحتاج النية إلى التلفظ باللسان،  

 .(7)بها
                                                           

 (.5/366معجم مقاييس اللغة، القزويني ) ( ،15/347)منظور العرب، ابن  لسان (1) 
 (.40/139تاج العروس، الزبيدي ) ( ،2/631المنير، الفيومي ) المصباح (2) 
 (.1/309، النووي )المجموع (3) 
 (.3/192الفوائد، ابن القيم ) بدائع (4) 
 (.1/30)المناوي القدير،  فيض ( ،1/30األشباه والنظائر، السيوطي ) (5)

 (.1/169)الشوكاني األوطار،  نيل (6) 
 (.16)ص الكردي ور،أحكام الزكاة والكفارات والنذ موجز (7) 
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، فال على وجوب النية في الزكاة(1)من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقد اتفق جمهور الفقهاء
 :والمعقولوالقياس والسنة  الكتابمن أدلة ذلك دل  على تصح بدونها، و 

 :الكتابأواًل: 
  قوله :َْيَنُْحنَ َفاء ُُم ِلِصنَيَْلُهْالدِِّ ْلِهيَ ع ُبُدواْهللاَْ  .(2) َوَماْأُِمُرواِْإالَّ

 وجه الداللة:
 ،في كل األمور ب، وهو عامٌ بعبادته وحده ل شريك له بإخالص، واإلخالص من أعمال القل أمر هللا 

ومنها الزكاة، فيجب فيها إخالص النية هلل 
(3). 

 ثانيًا: السنة النبوية:

إَّناْاألعمالًْبلنِهيات ْوإَّناْلكلْامرئْمانوى... قال: عن النبي  ما رواه عمر بن الخطاب 
(4). 

 وجه الداللة:

ي ف الشرعي إل بالنية، والحديث عامٌ العمل ل يترتب عليه أثره  قال إن"أفاد الحديث الحصر، حيث 
في عموم الحديث، ول يعتد بها شرعاا إل  من تلك األعمال فتكون داخلةا  جميع األعمال الشرعية، والزكاة عملٌ 

 .(5)إن كانت مقرونة بالنية"

                                                           

(، 6/84(، المجموع، النووي )2/24(، األم، الشافعي)1/500(، الشرح الكبير، الدردير )2/458بدائع الصنائع، الكاساني)(1) 
 أن األوزاعي شذ عن الجمهور فقال بعدم وجوبها، فتصح الزكاة عنده بال نية ، المجموع، (،إل2/476المغني، ابن قدامة)

 (.6/180النووي)
 .(5) سورة البينة، اآلية (2)

 (.33)صشبير ما يخرج من األرض، لطفي  زكاة (3) 
ه مسلم في صحيحه، وأخرج ،(1/2( )1)ح البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي،  أخرجه (4) 

 (.1/1515)( ، 155)ح كتاب اإلمارة، باب قوله صلى هللا عليه وسلم إنما األعمال بالنية، 
 (.33)صشبير  ما يخرج من األرض، زكاة (5) 
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يغ األولى: إنما، فإنها من ص ،التركيب يفيد الحصر من جهتين اقوله "إنما األعمال" هذ "قال الشوكاني:
الحصر، والثانية: األعمال ألنه جمع محلى بالالم المفيد لالستغراق وهو مستلزم للقصر، ألن معناه كل عمل 

 ."(1)بنية فال عمل إل بنية
 القياس: :ثالثاً 

منها من أركان اإلسالم،  فلما ل تصح الصالة ول الصيام  على الصالة والصيام، بجامع أن كلقياس الزكاة 
 .(2)الزكاة بدون نية، كذلك

 المعقول:: رابعاً 
ألن النية شرعت للتمييز بين الصدقة المفروضة والمندوبة، كما أن فيها التمييز من الشخص المزكي إن 

 .(3)أو نائباا عن غيره بوكالة أو بولية، كما في الولي على الصبي والمجنون  ،كان أصيالا عن نفسه

قد فقهاء أن ال ناألول ع فصلكنا قد تكلمنا في الإل أننا  تصح الزكاة بدونها، فإن النية واجبة ل إذن 
ا اإلمام لو أخذه وقلنا إنه، وشحاا مع اعتقاده وجوبها أكدوا على ضرورة أخذ الزكاة من الممتنع عن أدائها بخالا 

لزكاة إيجاب ا عننا كنا قد تحدثمنه جبراا وقهراا أجزأت عنه، فكيف يكون ذلك والنية شرط لصحة الزكاة؟ كذلك 
 ألنهم ليسوا أهالا لها؟ ؛في مال الصبي والمجنون، فكيف تجب في مالهم مع أن النية ل تصح منهم

 والرد عليه:

لزم أوجب هللا على صاحب المال القيام به، فإن امتنع صاحب المال من أدائه، أو  "أن الزكاة فرٌض 
، ها عن من ولي أمرهإخراجوواجب الولي كان غير مستطيعه لجنون أو صغر، فواجب الدولة إجبار الممتنع، 

فالقائلون بأن الزكاة غير واجبة ، لبد من تحققه لزمٌ  الزكاة أمرٌ  إخراجويجزئ ذلك عن المخرج عنهم، ألن 
ا مناط بصاحبها، ولم ينظرو  ها هو واجبٌ إخراجعلى اليتيم والمجنون، وغير مجزية من المكره نظروا إلى أن 

                                                           

 (1/169نيل األوطار، الشوكاني )(1) 
 (.1/101) لختيار لتعليل المختار، الموصليا ، (2/458الصنائع، الكاساني ) بدائع (2)
 .(33شبير )ص ما يخرج من األرض، زكاة،  (2/24)الشافعي األم،  (3)



 
 

113 

 جواز دفع الزكاة لألصول والفروع في الفقه اإلسالمي ضوابط  الفصل الثالث

بالحاكم في حال امتناع صاحب المال عن أداء  بولي الصبي والمجنون، ومناطٌ  إلى أن هذا الواجب مناطٌ 
 ."(1)الزكاة

 

  

                                                           

 (.1/327،326األشقر )، المكلفين مقاصد (1) 
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 الزكاة المتعلقة بالمال المزكى فيه ضوابط جواز دفع: المبحث الثاني

يجب أن تتوفر في المال كي يكون محالا لوجوب الزكاة منها: الملك التام وبلوغ  ضوابطالفقهاء  وضع
ط مع بيان كل منها على ضوابن الحول والنماء والزيادة عن الحاجات األصلية، ونذكر هذه الالنصاب وحول

 حدة:

 ط األول: الملك التام:ضابال

 تعريف الملك لغةا واصطالحاا:

لقدرة وا ،ما شيءٍ وهو قوة في الشيء، ويدل على الحتباس والحتواء ل ،الملك لغةا: مصدر ملك -أ
 .(1)على الستبداد به

ن مطلقاا يكو  ،بين اإلنسان وبين شيء شرعيٌ  اتصالٌ "اصطالحاا: عرفه الجرجاني بأنه: الملك  -ب
 .(2)"لتصرفه فيه وحاجزاا عن تصرف غيره فيه

    .(3)"هو ما من شأنه التصرف فيه بوصف الختصاص"وعرفه ابن عابدين: 

 والملك التام في الزكاة: 

 .  (4)في اآلخرة في الدنيا ول غرامةا  عةا ل يتعلق بذلك تب هو القدرة على التصرف على وجهٍ 

  

                                                           

( 5/351) الرازي  معجم مقاييس اللغة، ( ،954/ 1) القاموس المحيط، الفيروز آبادي ( ،10/492) لسان العرب، ابن منظور (1)
 (.27/346) روس، الزبيديتاج الع ( ،2/579) المصباح المنير، الفيومي ،

 (.1/229)الجرجاني التعريفات،  (2)
 .(4/502)عابدين المحتار، ابن  رد (3) 
 (.3/289)العيني البناية شرح الهداية،  (4)
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 .(1)وفوائده حاصلة له ،هو ما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره أو

نما اشترط الملك التام في المال الذي يجب فيه الزكاة :   وا 

صالا، ية ما ل يملكه هو أوالفرد ل يملك أن ينقل ملك ،"ألن  الزكاة في أحد معانيها نقل الملكية للغير
الملكية والنتفاع معاا، كما أن الزكاة قائمة على النماء وطالما  ايعد كذلك إل إذا توافر فيه شرط وألن المال ل

    .(2)"أن الفرد ل يمتلك المال ملكية تامة فهو غير قادر على تنميته

 :من الكتاب والسنة والمعقول المزكى فيهوجوب الزكاة في المال لالملك التام اشتراط  أما األدلة على

 :الكتاب: أوالً 

ُرُهمْ َْصَدَقةْ َْأم َواِلِِمْ ِْمنْ ُْخذْ   :قوله  ِهيِهمُْتَطهِِّ    .(4)وٌََْمع لَُْْحقٌَّْْأم َواِلِِمْ ِْفَْْوالَِّذين :َْوقوله ، (3)ِِْبَاَْوتُ زَكِِّ

 وجه الداللة:

في اآلية الثانية، فأضاف األموال إليهم،  ِفْأمواِلم، في اآلية األولى، ومنْأمواِلمقال تعالى  
    فكأنه اشترط ملكيتهم للمال حتى تجب فيه الزكاة. 

 ثانيًا: السنة النبوية:

ن، قال: إلى اليم لما بعث معاذاا  : أن رسول هللا ما رواه ابن عباس 
أهلْْْإنكْتقدَْعلىْقوَْ 

صلواتْْ ْفأخربهمْأنْهللاْقدْافرتضْعلِهيهمْمخس ْفإذاْعرفواْهللالِهيهْعبادةْهللاكتاب ْفلِهيكنْأولْماْتدعوهمْإ

                                                           

 (.2/196)البهوتي القناع،  كشاف (1) 
 (.30)ص المتربيعي ماجستير بعنوان: زكاة الدخول الثابتة، ايمان  رسالة (2) 
 (.103) اآليةة، من التوب سورة (3) 
 (.23) اآليةالمعارج،  سورة (4) 
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ِفْيومهمْولِهيلتهم ْفإذاْفعلوا ْفأخربهمْأنْهللاْفرضْعلِهيهمْزكاةْمنْأمواِلمْوتردْعلىْفقرائهم ْفإذاْأطاعواِْبا ْ
فلذْمنهم ْوتَوقْكرائمْأموالْالناس

(1).     

 وجه الداللة: 

معنى أموالهم أي األموال التي لهم،  حيث إنهنا تقتضي الملكية  اإلضافة أمواِلم وقوله  قوله 
ول تكون لهم، إل إذا كانوا يملكونها بحيث تختص بهم وتضاف إليهم ويمتازون على غيرهم بحق النتفاع 

    .(2)بها"

 المعقول: ثالثًا:

 استدلوا بالمعقول من وجوه:

ا قين لها، من الفقراء والمساكين وسائر المصارف، والتمليك إنمأن الزكاة فيها تمليك المال للمستح الوجه األول:
    .(3)هو فرع عن الملك، إذ كيف يملك اإلنسان غيره شيئاا ل يملكه هو؟

وألن الملك الناقص ليس نعمة كاملة، والزكاة إنما تجب مقابل النعمة التي أنعم هللا بها على  الوجه الثاني:
    .(4)األنسان

النتفاع به في حق المالك، ل يكون المالك به غنياا، ول زكاة على  وألن المال إذا لم يكن مقدورُ  الوجه الثالث:
    .(5)غير الغني

    :(6)وينبني على اشتراط الملك التام لوجوب الزكاة في المال عدم وجوبها في األموال اآلتية

                                                           

 (.2/119) ( ،1458)ح البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ل تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة  أخرجه (1) 
 (.1/131) الزكاة، القرضاوي  فقه (2) 
 (. 1/131) الزكاة، القرضاوي  فقه ، (2/389)الكاساني بدائع الصنائع،  (3) 
 (.2/196) القناع، البهوتي كشاف (4) 
 (.2/390) الصنائع، الكاساني بدائع (5) 
 (.53)ص شبير ما يخرج من األرض، لطفي  زكاة (6) 
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 ها من الموارد المالية، فهذه جميعاا أموال الدولة التي تجمعها من الزكاة والغنائم والضرائب وغير  -1
 بل هي ملك جميع األمة. ،ل زكاة فيها، ألنها ليس لها مالك معين

الموقوف إذا كان على جهة عامة، كالفقراء أو المساجد، أو المدارس، وشبه ذلك فال زكاة فيه،  -2
ن كان الموقوف على معين سواء كان واحداا أو جماعة ك الموقوف ألنه ليس له مالك محدد، وا 

على ابنه أو أولده، فالحكم فيه على الجهة التي ينتقل إليها الملك في الوقف، فإن انتقل إلى هللا 
 (1)فال زكاة فيه، وان انتقل إلى البن أو األولد ففيه الزكاة.    

ل يجب فيه الزكاة قبل أن يعود إلى مالكه،  ،المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال -3
 .(2)ص ملكه عليهوذلك لنق

    .(3)الدين: ومنه الدين المرجو األداء، والدين غير مرجو األداء -4

 الثاني: بلوغ النصاب: ضابطال

 تعريف النصاب لغًة واصطالحًا: 

ونصاب الشيء  ،مصدر نصب، وهو يدل على إقامة شيء وا هداف في استواء النصاب لغة: -أ
 : الغاية،  والنصب: اإلعياء من هو أصله ومرجعه، والجمع نصب وأنصبة، وقيل النصب

                                                           

 (.1/263المهذب، الشيرازي ) (1)
 (.5/240النووي )المجموع ،  ( ،390/ 2)الكاساني  ،الصنائع بدائع (2) 
(،  139-135، 1اختالفاا كبيراا، ذكره المام القرضاوي في رسالته، فقه الزكاة، ) وقد اختلف الفقهاء في هاتين المسألتين (3)

(، وذكره د. محمد عقله في كتابه، أحكام الزكاة 60-54وذكره  أ. لطفي شبير في رسالته، زكاة ما يخرج من األرض،)ص 
الموسوعة (، وانظر 167 -165)ص  (، وذكره د. عيسى عبده في كتابه، النظم المالية في اإلسالم28-25والصدقة، )ص 
(، الهداية في شرح البداية، 394-2/390(، بدائع الصنائع، الكاساني)23/238، وزارة األوقاف،)الفقهية الكويتية

(، التاج والكليل، المواق 2/6(، بداية المجتهد، ابن رشد)2/266(، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين)1/96المرغيناني)
(، المغني مع 2/163(، مغني المحتاج، الشربيني)2/54(، األم، الشافعي)1/466(، الشرح الكبير، الدردير)3/168ي،)المالك

 (.2/198(، كشاف القناع، البهوتي)4/23الشرح الكبير، ابن قدامة)
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 .(1)العناء، ويطلق على المرتفع من الشيء: يقال غبار منتصب أي : مرتفع
هو اسم لذلك المقدار  أو ،(2)هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه النصاب اصطالحًا: -ب

 .(3)الذي ينبغي أن يبلغه المال الزكوي كي يكون محالا لوجوب الزكاة فيه
نما سمي النصاب كذلك أخذاا له من النصب  ألنه كعالمة نصبت على وجوب الزكاة أو ألن  ؛وا 

  .(4)للفقراء فيه نصيباا 

 :فهي من السنة واإلجماع والمعقول وجوب الزكاة في المال المزكى فيهل بلوغ النصاباشتراط  األدلة على

 السنة النبوية:أواًل: 

صدقة ْوالْفِهيماْدونْمخسْ(5)لِهيسْفِهيماْدونْمخسةْأوسق: ي ، عن النبمارواه أبو سعيد الخدري 
صدقة(7)صدقة ْوالْفِهيماْدونْمخسْأواق(6)ذود

(8).    

  

                                                           

(، لسان 4/277(، تاج العروس، الزبيدي)2/606(، المصباح المنير، الفيومي)5/434معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) (1)
 (.1/138(، القاموس المحيط ، الفيروزآبادي)1/761العرب، ابن منظور)

 (.2/3)الدسوقي ،  حاشية الدسوقي ( ،1/353) القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب (2)
 (.105)ص العانييكها في ضوء الكتاب والسنة، مصارف الزكاة وتمل (3)

 (.2/3)الدسوقي الدسوقي،  حاشية (4) 
: جمع وسق، وهو ستون صاعاا وهو ثالثمائة وعشرون رطالا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطالا عند أهل وسقاأل (5) 

 (.5/185)األثير العراق، على اختالفهم في مقدار الصاع والمد، النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن 
 (.2/171الثالث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، النهاية، ابن األثير )من اإلبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل ما بين  الذود (6) 
 (.1/80)ر األثيالنهاية، ابن  ، وتختلف باختالف اصطالح البالد،األواق: جمع أوقية، وكانت قديماا عبارة عن أربعين درهماا  (7)
وأخرجه مسلم  ( ،2/119) ( ،1459)ح  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، (8)

 ( واللفظ له.2/673( ، )997)ح في صحيحه، كتاب الزكاة، أول الكتاب، 
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 وجه الداللة: 

في الحديث الشريف أن لكل نوٍع من أنواع المال، مقداراا معيناا حتى تجب فيه الزكاة،   ن الرسولبي  
 في المال المزكى فيه بلوغ النصاب. وهذا المقدار هو النصاب، فيشترط لوجوب الزكاة

 جماع: ثانيًا: اإل

    .(1)فقد أجمع الفقهاء على اشتراط بلوغ المال نصاباا لوجوب الزكاة فيه

 المعقول:ثالثًا: 

  ،ألن الزكاة ل تجب إل على الغني، والغنى ل يحصل إل بالمال الفاضل عن الحاجة األصلية
 . (2)األصلية، فال يصير الشخص غنياا به وما دون النصاب ل يفضل عن الحاجة

  للشكر للمال، بل موجبةا  ألن الزكاة وجبت شكراا لنعمة المال، وما دون النصاب ل يكون نعمةا 
 .   (3)يكون شكره شكراا لنعمة البدن، لكونه من توابع نعمة البدن

 (4)الا للمواساةوألن الزكاة شرعت للمواساة والرفق بالفقراء، ومن ل يملك نصاباا ليس أه.    

 :ضابطوالحكمة من اشتراط هذا ال

لمين، المسو  اإلسالمفي مصلحة  للفقير، ومشاركةا  ذ من الغني مواساةا ؤخ  هي أن الزكاة إنما هي ضريبة تُ  
مل المواساة، ول معنى أن نأخذ من الفقير ضريبة، وهو في حاجة إلى أن يعان، فال بد أن تؤخذ من مال يحت

 .  (5)ل أن يعين

                                                           

 (.2/5)رشد بداية المجتهد، ابن  (1)
 (.2/404الكاساني )الصنائع،  بدائع (2) 
 المرجع السابق نفسه. (3)
 (.29)صعقله أحكام الزكاة والصدقة،  (4)
 (.1/151)القرضاوي فقه الزكاة،  (5)
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أَلُوَنكَْ  :قال حيث   وَُْْقلِْْيُ ن ِفُقونََْْماَذاَْوَيس  ْكانْعنْظ :قال و  ،(1)ْال َعف   ْهرْغنْ خ ٌْالصدقةْما
وابدأِْبنْتعول

(2).  

  (  3)والشتراط النصاب دالالت منها:

أهل  دل صاحبه في عداإل إذا كان من شأنه أن يدخ ،ل يوجب الزكاة في المال اإلسالمإن  -1
 هذا مظهرٌ ، و ، وآية ذلك أن يتوفر لديه حد أدنى من المال يعتبر معه الشخص غنياا اء والغنىر الث

 على صفة الستقرار والبساطة ي، كما أنه مؤشرٌ اإلسالممن مظاهر العدل والرحمة في التشريع 
 والوضوح فيه، حيث تنعدم ظاهرة تعدد القوانين ودوام تبدلها.

مبنى فرض الزكاة يقوم على رعاية الفقراء من جهة، ورعاية  كما يدل اشتراط النصاب على أن -2
 أرباب المال من جهة أخرى، ولهذا أعفي القليل من المال من إيجاب الزكاة.

ب مع يجد أنه يتجاو  ،لتعلق الزكاة بالمال اإلسالمكذلك فالناظر في مقدار النصاب التي حدده  -3
تحقق معه روح التكافل يس الجماعي، الذي ايقاظ الح أل وهو ،ما هدف إليه من تشريع الزكاة

بين األفراد، ذلك أن هذا النصاب يسير بحيث يفسح المجال لقطاع عريض من المجتمع كي 
حساس ليها عبء اإلع ية الشعبية بالشمول، وبالتالي يلقتتوجه إليهم هذه الفريضة، ويتناول القاعد

 ان الفردية.ردج تتحرر به من أمن الكتمال والنض بهذا الواجب العام، ويصل بها حداا 

  

                                                           

والعفو: أي الفاضل عن الحاجة ول تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم، صفوة التفاسير،  ، (219)اآلية البقرة، من  سورة (1) 
 (.1/126)الصابوني 

 (.2/112( )1426أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ل صدقة إل عن ظهر غني، )ح  (2)
 (.64-63عقله )ص عاصرة، لدللت األصلية والما (3)
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 حوالن الحول:  الثالث:ضابط ال
 تعريف الحول لغة واصطالحًا:

 الحول لغة: -أ
من حال يحول أي تحرك، ويحول يدور، والحيلة والحويل والمحاولة من طريق واحد، وهو القياس، ألنه 

 .  (1)يدور حوالي الشيء ليدركه
 الحول اصطالحًا:  -ب

    .(2)ة الكاملة وهي اثنى عشر شهراا قمرياا عربياا يطلق على السنة الهجري

 ومفهوم حوالن الحول في الزكاة: 

ن كاملة، وهذا في النقدي قمريةا  لدى مالكه سنةا  ،وهو النصاب ،هو أن يمر على المال المراد تزكيته
وآتوا :ْلقوله  ،ولواألنعام وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والعسل والمعادن والكنوز، فال يشترط لها ح

ْحصاده حقهْيَو
(3()4)  . 

 ووجه التفريق بين هذين النوعين:

 ه نماءٌ فإن ،والحول مظنة تحقق النماء، بخالف ما لم يشترط له ،للنماء هو أن ما اشترط له الحول معدٌ 
    .(5)بحد ذاته، فتؤخذ فيه الزكاة بمجرد وجوده

حول، وذلك ال اللربح، وكذا األثمان، فاعتبر له رة مرصدةٌ للدر والنسل، وعروض التجا فالماشية مرصدةٌ 
 الزكاة من الربح فإنه أيسر وأسهل، وألن الزكاة إنما وجبت مواساة. إخراجليكون 

                                                           

 (.3/297العين ، الفراهيدي ) ( ،5/155)األزهري تهذيب اللغة،  ( ،2/121)فارس مقاييس اللغة، ابن  معجم (1) 
 (.188)ص قلعجي معجم لغة الفقهاء،  (2)
 (.141سورة األنعام، اآلية ) (3)
 (.1/270)رشد بداية المجتهد، ابن  (4)

 (.2/635)قدامة المغني، ابن  ، (5/324)النووي ، المجموع (5) 
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خارج الزكاة منها، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ، وال إخراجفي نفسها، تتكامل عند  أما الزروع والثمار فهي نماءٌ 
ن األرض بمنزلة الزرع والثمرة، إل أنه إن كان من جنس األثمان ففيه الزكاة عند م خارجٌ  من المعدن مستفادٌ 

 م األموال، ورأس مال التجارات.األثمان قي  حيث إنللنماء، من  كل حول، ألنه مظنةٌ 

كم لكثرة اختالفه وعدم ضبطه، وألن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته، كالح ،ولم تعتبر حقيقة النماء
 سباب، وألن الزكاة تتكرر في هذه األموال، فال بد لها من ضابط، كيال يفضي إلى تعاقب مع األ

 .(1)الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفذ مال المالك

 :من السنة واإلجماع والمعقولالحول في المال الزكى ف حوالن اشتراطأما األدلة على 

 السنة النبوية:أواًل: 

  رواه علي ما  عن النبي :قال ولِهيسِْفْمالْزكاةْحىتُْولْعلِهيهْاحلول
(2).  

 روي عن ابن عمر  ما  أن رسول هللا :قالْمنْاستفادْماال ْفَلْزكاةْعلِهيهْحىتُْولْعلِهيه
احلول

(3).  

 وجه الداللة:

لمال ة، فاالحديث على وجوب الزكاة في المال بشرط أن يحول عليه الحول وهو سنة قمرية كامل نص  
 ل زكاة فيه. ل عليه حولٌ الذي لم يح

                                                           

 (.1/253)الزيلعي ن الحقائق، ي( وانظر، تبي149)صوهبة  الزكاة في الميزان، ( ،30)صعبده  المالية العامة، الموارد (1) 
 في مسند علي  (، ورواه احمد في مسنده،2/100(، )1573)ح في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة،  داودرواه أبو  (2)
 (. 2/100(، )1573)ح  داودبو أداود، بي أ، سنن بصحته األلبانيحكم (، وقد 2/415(، )1265)ح
( 3/18) ( ،631رواه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ماجاء ل زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، )ح (3)
لراجح أنه موقوف، وهو في حكم المرفوع"، تحفة األحوذي، قال المباركفوري: "ل شك في أن حديث الباب المرفوع ضعيف وا ،

 (.3/220)المباركفوري 
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 اإلجماع:ثانيًا: 

  .(1)فقد أجمع الفقهاء على اشتراط حولن الحول على المال البالغ للنصاب حتى تجب الزكاة فيه 

 المعقول:ثالثًا: 

دير المدة لذا تم تق ،ألن المقصود من مشروعية الزكاة مواساة الفقراء، ول يتحقق هذا المعنى إل بالنماء
فاعاا التي يتم فيها تغيير األسعار ارت ،للنماء بالحول، وذلك ألن الحول يشتمل على الفصول األربعة الالزمة

 .(2)ونزولا، فأنيط الحكم به

 :(3)أهمها الحول في المال الذي تجب فيه الزكاة دالالت   حوالن  والشتراط

ف تيسير على المكلمن حيث ال ،من واقعية اإلسالمأن هذا الشرط يترجم عملياا ما يتصف به  -1
 والرحمة والرفق به.

ية وعدلها وا عجازها، إذ لم تترك فرض الزكاة لرغبات أولي اإلسالمكما أنه مظهر لسبق الشريعة  -2
رتها بالحول إذ به تتجدد األمر أو المكلفين، لئال يحيف األولون أو يجحدها اآلخرون، وقد  

 مو فيها رأس المال.المكاسب وتطرأ الحاجات، وهي المدة المعقولة التي ين

أما إن  فيه الزكاة،جب توحال عليه الحول ف ،إن كان يملك مالا بلغ نصاباا  وعلى هذا الشرط، فالغني  
  :(4)في أثناء الحول، فله ثالثة أقسام بلغ نصاباا ثم استفاد مالا آخر  في أول الحول ي كان معه مالٌ 

                                                           

 ( ،2/32)رشد بداية المجتهد، ابن  ( ،47)صالمنذر نقل هذا اإلجماع ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة، اإلجماع ، ابن  (1)
 (.2/467)قدامة المغني، ابن 

 (.30)صعقلة  أحكام الزكاة والصدقة، ( ،1/101الختيار لتعليل المختار، الموصلي ) (2)
 (. 65)ص عقلةالدللت األصلية والمعاصرة،  (3)
 (.166، 1/165، فقه الزكاة، القرضاوي )(23/243)األوقاف ، وزارة الموسوعة الفقهية الكويتية (4)
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ول، كربح التجارة ونتاج السائمة، فهذا يزكى مع األصل أن يكون المال المستفاد من نماء المال األ األول:
النماء  فأشبه ،ل نعلم في ذلك خالفاا، ألنه تبع للنصاب من جنسه"عند تمام الحول، فقد قال ابن قدامة: 

  ."(1)المتصل

 نأن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله إبالا، فيستفيد مالا م الثاني:
 اقاا.يوم استفادته إن كان نصاباا اتف ذهب وفضة، فهذا النوع ل يزكي عنه عند حول األصل، بل ينعقد حولٌ 

ل من نماء األول، ب عنده، لكنه ليس مستفاداا  أن يكون المال المستفاد مالا من جنس نصابٍ  الثالث:
 ثم استفاد ألف مثقال في أول ذي ثقالا من ذهب ملكها أول محرم،م، كأن يكون عنده عشرون مستقلٍ  بسببٍ 

 . (2)الحجة، بالهبة أو بالميراث، ففي هذا النوع من المال المستفاد خالف بين الفقهاء

ن الزكاة منه، أما إ إخراجهذا في حال أن يكون اإلنسان معه مال بلغ نصاباا وحال عليه الحول، فيجب 
ا، أي قبل حولن الحول على النصاب، ناقش الفقهاء كان معه مالا يبلغ نصاباا وأخرج زكاة ماله قبل وجوبه

جواز تعجيل  إلىوالحنابلة والشافعية هذه المسألة بعنوان تعجيل الزكاة فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية 
الزكاة قبل مضي الحول عليه، وذهب المالكية في القول الصحيح عندهم إلى عدم جواز تعجيل  إخراجالزكاة ب

 .  (3)يخرجها إل بعد حولن الحول على المال البالغ نصاباا الزكاة، فال 

                                                           

 (.2/468المغني، ابن قدامة ) (1)
ل األول، عند تمام حو  لى األصل في احتساب الحول، فيزكيهما جميعاا ذهب أبو حنيقة إلى القول بضم هذا المال المستفاد إ (2)

 ل في احتساب الحول، فيزكي هذا المال عند ،وذهب الشافعي وأحمد إلى القول بضم هذا المال المستفاد إلى األول في النصاب
جارة، وأحمد في األثمان وعروض التحولن الحول عليه، وذهب مالك إلى القول بمذهب أبي حنيفة في األنعام، وبمذهب الشافعي 

 23/243، وزارة األوقاف)الموسوعة الفقهية الكويتية(، 1/166،165أدلته، وقد ذكر هذا الخالف في فقه الزكاة، القرضاوي) ولكلٍ 
، ايمان (، زكاة الدخول الثابتة30عبده، )ص موفق مة،(، الموارد المالية العا32-31)صعقلةومابعدها(، أحكام الزكاة والصدقة، 

(، 5/365(، المجموع، النووي)2/32(، بداية المجتهد، ابن رشد)2/14وانظر بدائع الصنائع، الكاساني) (،63-46المتربيعي)ص
 (.3/30(، اإلنصاف، المرداوي)2/467المغني، ابن قدامة)

قهاء، السمرقندي (، وانظر تحفة الف62،61ذكر هذا الخالف أ. لطفي شبير في رسالته زكاة ما يخرج من األرض)ص (3)
(، نهاية 3/159الماوردي)، الحاوي الكبير (،1/274(، بداية المجتهد،ابن رشد)2/50الكاساني ) بدائع الصنائع، (،1/312)

 (.2/473) ابن قدامة (، المغني،3/140الرملي ) المحتاج،
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 ط الرابع: النماء: لضابا

 :تعريف النماء لغًة واصطالحاً 

 النماء لغة: -أ

من نما الشيء ينمو نمواا ونماءا، أي زاد وارتفع وكثر، يقال نما الخضاب في اليد والشعر ينمو، أي ازداد 
 . (1)حمرة وسوداا 

 النماء اصطالحًا:  -ب

    .(2)النماء: الزيادة اء موافقاا لمعناه اللغوي حيث جاء في معجم لغة الفقهاء:ج

  والنماء في الزكاة:

  .(3)أن يكون المال مدراراا أي يدر على صاحبه دخالا 

 .(4)وقد يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة نامياا بالفعل أو قابالا للنماء، وهو نوعان: حقيقي وتقديري  

: فهو الزيادة الفعلية الناتجة عن التوالد والتناسل والتجارات، كما هو الحال في ء الحقيقيأما النما 
 . (5) السوائم وعروض التجارة

                                                           

 ( ،40/132)الزبيدي تاج العروس،  ( ،1/1340)الفيروزآبادي القاموس المحيط،  ( ،2/626)الفيومي المنير،  المصباح (1) 
 (.15/341)منظور لسان العرب، ابن 

 (.1/488)قلعجي معجم لغة الفقهاء،  (2)
 (.28)صعبده  الموارد المالية العامة، (3)

 (.31)صالمتربيعي  زكاة الدخول الثابتة،، (140-1/139) فقه الزكاة، القرضاوي  ( ،2/222)نجيم الرائق، ابن  البحر (4) 
 (.15ص)جز أحكام الزكاة ، الكردي مو  (5)
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لتجارة، ل أن يكون المال قابالا للزيادة، بكون المال في يده أو في يد نائبه، فيكون معداا  ي:ر والنماء التقدي
 . (1) مختلفةكما هو الحال في الذهب والفضة والنقود ال

"وفي الحقيقة أن جميع األموال التي تجب فيها الزكاة من ذهب وفضة وزروع وثمار وماشية... مما هو 
 يقر العجز، ول ل دينٌ  اإلسالمإلى عجز مالكه، و  أو تقديراا، فإذا لم يتحقق ذلك بالفعل فالسبب عائدٌ  حقيقةا نام ٍ 

    .(2)يشرع أحكامه بما يوائم العاجزين"

 فمن السنة: تراط النماء في المال المزكى فيهالدليل على اشأما 

لِهيسْعلىْاملسلمِْفْفرسهْوغَلمهْصدقة :قال: قال رسول هللا ما روي عن أبي هريرة 
(3).    

 وجه الداللة:

قتناء من األموال التي تشترى غالباا لالونحوها  ،الحديث على عدم وجوب الزكاة في الفرس والغالم نص  
إل في األموال  ةتهالك، ل للتجارة والربح، وذلك لعدم تحقق صفة النماء فيها، لذلك كانت الزكاة غير واجبوالس

 .(4)القابلة للنماء

 ط:ضابوالحكمة من اشتراط هذا ال

لمال مالك ا هل يصبح في والذين ل يملكون على وجهٍ  ،ة الزكاة هو مواساة الفقراءرعين المقصود من شإ
يجاب الزكاة في المال إ ، وذلك عن طريق ذاته فقيرٌ  نما غير النامي أصالا إعطائه من فضل ماله القليل، وا 
 نفاق من هذا المال،صوصاا مع وجود الحاجة الدائمة لإلفقار صاحب المال على تكرر السنين، خإيؤدي إلى 

                                                           

 المرجع السابق نفسه. (1)
 (.2/394الكاساني ) ،الصنائعبدائع وانظر  ( ،33)ص عقلةالزكاة والصدقة،  أحكام (2) 
 (.2/120) ،(1463ليس على المسلم في فرسه صدقة، ح ) ، بابالبخاري في صحيحه، كتاب الزكاة أخرجه (3) 
 (.31)صلمتربيعي ا الدخول الثابتة، زكاة (4) 
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ماْنقصْمالْعبدْمنْصدقة: وبهذا يتحقق مادياا قول رسول هللا 
جزء القليل الواجب من مال فإن ذلك ال (1)

، ل يمكن أن ينقص هذا المال وفقاا لسنة هللا غلومُ  كثير لكنه نامٍ 
(2).    

لمدلول كلمة  وعمل الخلفاء الراشدين، موافقٌ  " وهذا الشرط الذي أثبته الفقهاء أخذاا من هدي الرسول 
نما سمي هذا  ؤول في ألنه ي ،القدر الواجب في المال زكاةالزكاة نفسها، فإن أبرز معانيها في اللغة النماء، وا 

ُرْالرَّازِِقنيَْ  :النهاية إلى البركة والنماء لقوله  ء ْفَ ُهَوُُْي ِلُفُهَْوُهَوَْخِهي   َْشي  ُتم ِْمن  َوَماَْأن  َفق 
َوَما: ْوقوله ، ( 3)

ْهللاِْ ِْعن َد ْيَ ر بُو َْفََل ْالنَّاِس َْأم َواِل ِْف ْلِهيَ ر بُ َو ِْرًب  ِْمن  ُتم  ْتُرِيَآتَ ِهي   ْزََكاة  ِْمن  ُتم  َْآتَ ِهي   ُْهُمَْْوَما ْفَُأولَِئَك ْهللِا َه َْوج  ُدوَن
ِعُفونَْ املُض 

(4)"(5). 

 ط الخامس: الزيادة عن الحاجات األصلية:لضابا

ن حاجات ن كان خالياا عإل إ ،أو تقديراا  النماء، فال يكون المال نامياا حقيقةا  ضابطل تابعٌ  ضابطوهذا ال
عد كالمعدوم تماماا، فمثل هذا المال يراد به القتناء يُ  ،ة، فالمال المشغول بالحاجة األصليةنسان األصلياإل

 ىالسكن الحصول على الربح، مثل داروالستهالك، فليس فيه نماء، ول يجب فيه زكاة، لعدم الستثمار فيه و 
 نسان لالستعمال الشخصي.والثياب وأدوات الركوب وأثاث المنزل، وغيرها من األموال التي يقتنيها ال

                                                           

وحكم األلباني  (،4/562) (،5232ح ) ،نفر، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة الترمذي في سننه، كتاب الزهد رواه (1) 
 (.4/562) داودأبو  ،داودسنن أبي  ،بصحته

 (.1/482)الهمام القدير، ابن  فتح (2) 
 (.39)اآلية سورة سبأ، من  (3)
 .(39)اآلية سورة الروم،  (4)

 (.1/142)القرضاوي الزكاة،  فقه (5) 



 
 

128 

 جواز دفع الزكاة لألصول والفروع في الفقه اإلسالمي ضوابط  الفصل الثالث

، بينما (1)لمال مثل الحنفيةوجوب الزكاة في ا ضوابط من ضابطلذلك كان بعض الفقهاء قد ذكر هذا ال
حيث  ،ط النماء في المالضاب، مكتفين ب(2)البعض اآلخر كالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلةه لم يذكر 
 .طضابعن هذا ال مغنياا  هو وجد

 قال القرضاوي:

ألنهم اعتبروا النقود نامية بطبيعتها، ألنها مخلوقة  ؛غني عن هذا الشرط"والحق أن شرط النماء ل يُ 
ن لم ينمها صاحبها بالفعل، فلول هذا الشرط لعتبر الذي معه نصاب من النقود محتاج  -للتداول والستثمار، وا 

عليه  يجب غنياا  -، ومن يجب عليه عولهاليه لطعامه أو كسوته أو سكناه أو عالجه، أو لحاجة أهله وولده
 .(3)عتبروا المشغول بالحاجة األصلية كالمعدوم"ا كاة، مع أن المحققين من العلماء الز 

 تعريف الحاجات األصلية:

ه، من توغيرها، مما لبد منه على ما يليق بحاله وحال من في نفق وملبساا  هي ما يكفي اإلنسان مطعماا 
 .(4)سراف ول تقتيرإغير 

 ،(5) كالمشروط شرطاا  ويمكن أن يرجع في تحديد قدر الحاجات األصلية للعرف، ألن المعروف عرفاا 
 .(6)ن الرجوع فيها إلى أهل الرأي وتقديرهم لها واجتهاد أولي األمرمكيو 

 فمن الكتاب والسنة والمعقول: يهاألدلة على اشتراط الزيادة عن الحاجات األصلية في المال المزكى فأما 

  

                                                           

 .(2/11بدائع الصنائع، الكاساني ) (1)
 (.2/209)البهوتي كشاف القناع،  ( ،2/140)الشربيني مغني المحتاج،  ( ،2/5)رشد بداية المجتهد، ابن  (2)
 (.1/152) فقه الزكاة، القرضاوي  (3)
 (.3/106) مغني المحتاج، الشربيني (4)
 (.4/206) بصائر في شرح األشباه والنظائر، الحموي غمز عيون ال (5)
 (.146)ص الزكاة في الميزان، محمد وهبة وغيره (6)
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 :الكتاب :أوالً 

  قوله:  َْأَلُوَنك   .(1)ْال َعف وَُْْقلِْْيُ ن ِفُقونََْْماَذاَْوَيس 

 وجه الداللة:

قال: العفو أي ما يفضل عن أهلك، فالعفو بمعنى الفضل   جاء في تفسير اآلية عن ابن عباس
 صلية.فمعنى اآلية أن الزكاة ل تجب إل فيما زاد وفضل عن حاجة اإلنسان األ ،(2)والزيادة

 السنة النبوية: :ثانياً 

  قوله: لِهيسْعلىْاملسلمِْفْعبدهْوالْفرسهْصدقة
(3). 

 وجه الداللة:

ألنها من الحاجات األصلية التي يقتنيها اإلنسان  الحديث على عدم وجوب الزكاة في العبد والفرس، دل  
 .لستعماله الشخصي، فال تجب الزكاة إل بما فضل عن هذه الحاجات األصلية

 النبي  قول :قال الْصدقةْإالْعنْظهرْغن
(4).  

 وجه الداللة:

  أصلية، ل إليه حاجةا  محتاجٌ  إل من الغني، فمن كان عنده مالٌ  الحديث على عدم وجوب الزكاة نص  

                                                           

 (.219سورة البقرة، من اآلية ) (1)
 (.1/256)كثير تفسير ابن كثير، ابن  (2)
 في هذا البحث. (124)صه تخريجالحديث سبق  (3)
 َوِصيَّةٍ  َبع دِ  ِمن  " باب تأويل قول هللا تعالى:، كتاب الوصايا،  (5 /4) ،خاري في صحيحه، في كتاب الوصاياأخرجه الب (4)

 .َدي ن" َأو   ِبَها ُيوِصي
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 .(1)، فال يجب في هذا المال زكاةيكون صاحبه غنياا 

 المعقول:: ثالثاً 

الزكاة  ، حتى تجب عليهالمال المعدوم، فال يعتبر صاحبه غنياا ألن المال المشغول بالحاجات األصلية ك
  .(2)فيه

 عن الحاجات األصلية: زيادةالحكمة من اشتراط ال

على سد حاجة الغير، فال يعقل تكليف أحد  "هي أن سد حاجة الشخص خالل الحول المنصرم، مقدمٌ 
 .(3)" ابدأ بمن تعول"و  ،إليه، فالقاعدة هي:" ابدأ بنفسك بالتصدق بماله، وهو محتاجٌ 

  :(4)فهي  ضابطأما عن داللة هذا ال

لوجوب الزكاة فيه، ينبغي أن يكون من أموال اإلنتاج، ل من أموال  ن المال الذي يصلح محالا "إ
إنها ستهالك فالستهالك، وعندها تكون الزكاة من ناتج استثمار المال، أما لو فرضت الزكاة على أموال ال

التيسير  هذا ما فيه منفي مال، وهذا من شأنه اإلتيان على المال وتبديده في فترة وجيزة، و ستؤخذ من عين ال
 ."والتخفيف والرحمة بالمكلف، بعدم تحميله مال يطيق

  

                                                           

 (.1/142( ، فقه الزكاة، القرضاوي )2/11بدائع الصنائع، الكاساني ) (1)
 (.34)ص عقلةأحكام الزكاة والصدقة،  (2)
 (.34المصري )ص لغز النماء في زكاة المال، (3)
 (.66)صاألصلية والمعاصرة، عقلة  تالدلل (4)
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 الزكاة المتعلقة بالمزكى عليهجواز دفع  المبحث الثالث: ضوابط

عطى المال المراد تزكيته، فإنها ل ت وفي ،فيه ط متحققةٍ ضوابعلى المزكي إل ب بتج كما أن الزكاة ل
لى ، والحرية، وأن ل تجب نفقته عاإلسالمط: ضوابومن هذه ال ،متحققة فيه بضوابطإلى المزكى عليه إل 

َاْالصََّدقَاتُْ :في قوله  ةن يكون من األصناف الثمانية المذكور أ، و المزكي، وأن ل يكون هاشمياا  ِْلل ُفَقَراءِْ ِإَّنَّ
َْوِفْالرِِّقَاِبَْوالَغارِِمنَيَْوِفَْسِبِهيِلْهللِاَْوِاب ِنْالسََّْواملََسْا لََّفِةْقُ ُلوبُ ُهم  َهاَْواملَُْ ِبِهيِلَْفرِيَضة ِْمَنْهللِاَْوهللاُِْكنِيَْوالَعاِمِلنَيَْعَلِهي  

َعِلِهيٌمَْحِكِهيٌمْ
(1).ْْ

 كل على حدة: لضوابط وأبدأ ببيان هذه ا

 :اإلسالماألول:  ضابطال

، فال تدفع الزكاة إال كان أوحربياً  الكافر ذمياً  ىى عدم جواز دفع شيء من الزكاة إلعل اتفق الفقهاء 
 .(3)، إال إن كان مؤلفا، أو عاماًل في رواية عند الحنابلة(2)للمسلم

 :لقياسفمن السنة واإلجماع وا مزكى عليهدفع الزكاة للل اإلسالماألدلة على اشتراط أما 

 السنة النبوية: : أوالً 

ْمْإَلهمنْأهلْالكتاب ْفادعْإنكَْتِتْقوماْ   قال لمعاذ:  أن رسول هللا  رواه ابن عباس ما
ْْخذْتْشهادةْأنْالْإلهْإالْهللاْوْأينْرسولْهللا ْفإنْهمْأطاعواْلذلك.....ْفأعلمهمْأنْهللاْافرتضْعلِهيهمْصدقة

                                                           

 (.60سورة التوبة، اآلية ) (1)
(، مواهب الجليل، 5/543(، البناية شرح الهداية، العيني)2/480(، بدائع الصنائع، الكاساني)1/48اإلجماع، ابن المنذر) (2)

(، شرح الزركشي على مختصر 1/428)، ابن قدامة(، الكافي في فقه اإلمام أحمد1/320الشيرازي) المهذب،(، 2/350الحطاب)
 (.2/433الخرقي، الزركشي)

 .(2/419المبدع، ابن مفلح ) (3)
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منْأغنِهيائهمْوتردِْفْفقرائهم
(1). 

 وجه الداللة:

 على وجوب ذلك دليلٌ  ،ذ الزكاة من أغنياء المسلمين والصرف إل فقرائهمأخ ن تخصيص الرسول إ
  .(2)دفع الزكاة إلى فقراء المسلمين، فال تدفع للكافرين  دون غيره، فقد خصص الرسول

 اإلجماع: :ثانياً 

 .(3)جمعت األمة أنه ل يجزئ دفع زكاة المال إلى الذميأقال ابن المنذر: 

 :القياس :ثالثاً 

لزكاة على النفقة، فكما ل تجب النفقة من المسلم للكافر، كذلك ل تجب الزكاة له، بجامع أن كال قياس ا
  .(4)من الزكاة والنفقة إنما تدفع مواساة للفقير

 الثاني: الحرية: ضابطال

 .، فال تعطى إل للحر(5)فال يعطي العبد المملوك من الزكاة اتفاقاا 

 ط:ضابوالدليل على اشتراط هذا ال

 من المعقول:

                                                           

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  ( ،2/104) ، (1395أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، )ح (1)
 له.( و اللفظ 1/50) ( ،19)حاإلسالم اإليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 

 (.2/480)كاساني لابدائع الصنائع،  (2)
 (.1/48)المنذر اإلجماع، ابن  (3)
 (.2/334)البهوتي كشاف القناع،  (4)
 (.4/106المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة )( ،10/519)( ، الحاوي، الماوردي 1/298)تبين الحقائق، الزيلعي  (5)
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 ك المزكى يلول تكون الزكاة صحيحة إل بتم ألن العبد ل يملك هذا المال بدفعه له، إنما يملكه سيده
 .(1)ما لم يكن مكاتباا  نفسه عليه

 (2)ألن نفقة العبد واجبة على سيده.  
 ال تجب نفقته على المزكي:أن الثالث:  ضابطال

ى لها أن ل يكون المزكى عليه ممن تجب نفقته عجزائها عن صاحبا  فيشترط لصحة أداء الزكاة و 
عطيها ألبنائه وبناته الذين تلزمه نفقتهم بسبب الصغر أو المرض أو طلب العلم، يالمزكي، فال يجوز لألب أن 

ن كانت إ ،البن أن يعطي زكاة ماله لوالديه، ول يجوز لاتفاقاا  كما ل يجوز للزوج أن يعطي زكاة ماله لزوجته
 .(3)عليه واجبةٌ  هماالنفقة علي

 ضابط فمن القياس والمعقول:الدليل على اشتراط  هذا الأما 
 من القياس: 

  قياس عدم جواز دفع الزكاة لمن تجب على المزكي نفقته من األصول أو الفروع على عدم جواز شهادة
 . (4)أحدهما لآلخر

 من المعقول من وجوه:و 

 .(5)جهإلى نفسه من و  اا ، بل يكون صرفللفقير من كل وجه يكاا ألن ذلك يمنع وقوع األداء تمل األول:الوجه 
 .(6)نفاق عليهمباإل بوجود من هو مكلفٌ ألن هؤلء أغنياء : الثانيالوجه 
 .(7)فكان نفعها عائداا إليه ،وألنهم يستغنون عن نفقته بإعطائها لهم: الثالثالوجه 

                                                           

 (.2/289البهوتي ) ( ، كشاف القناع،2/419)المبدع، ابن مفلح  (1)
 (.194)ص عقلةأحكام الزكاة والصدقة، ( ، 2/419المبدع، ابن مفلح ) (2)
 (.49، 1/48)المنذر اإلجماع، ابن  (3)

 (.2/333)البهوتي القناع،  كشاف (4) 
 (.2/483)الكاساني بدائع الصنائع،  (5)
 (.111)ص عقلةالدللت األصلية والمعاصرة،  (6)
 (.2/334)بهوتي الكشاف القناع،  (7)
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 . (1)ب نفقته عليهم ألن الزكاة للحاجة، ول حاجة لهم مع وجو  :رابعالالوجه 

 .(2)من هذا البحثلهذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الثاني  تتطرقوقد 

 :ضابطأما عن داللة اشتراط هذا ال

لى تربية المسلم  اإلسالم"إن  وقد راعى هذا الشرط في الزكاة قد رمى إلى منع صور التحايل عليها وا 
 ."(3) ه تعالىفينبعث في أدائها من رقابت للفقير،حق لخالقه قبل أن تكون  على أن الزكاة حقٌ 

 :هاشمياً المزكى عليه ط الرابع: أن ال يكون ضابال

آل و  ،وآل عقيل ،وآل جعفر ،آل العباسو  ،فال تعطى الزكاة لبني هاشم وهم خمسة بطون: آل علي
 .(5)وعلى هذا اتفق الفقهاء ،(4)الحارث

 :قولينشم على حاق بني المطلب ببني هاا اختلف الفقهاء في إلمبين

إلحاق بني  مإلى عد (6)المذهب علىهور والحنابلة : ذهب الحنفية والمالكية على المشاألولالقول 
 المطلب ببني هاشم، فتحل الزكاة عليهم.

  

                                                           

 (.1/320)الشيرازي المهذب،  (1)
 ( وما بعدها في هذا البحث.53انظر )ص (2)
نقالا عن الدللت األصيلة ( ، 12)ص يوسف القرضاوي، .د ،بحث بعنوان "دور الزكاة في عالج المشكالت القتصادية" (3)

 (.111)ص ، عقلةوالمعاصرة
 (2/472البناية شرح الهداية، العيني) (4)
(، حاشية 2/214) (، شرح الخرشي، الخرشي2/66) (، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين2/49) بدائع الصنائع، الكاساني (5)

 (.2/290) (، كشاف القناع، البهوتي3/112) (، مغني المحتاج، الشربيني1/493)سوقي الدسوقي مع الشرح الكبير، الد
(، اإلنصاف، 1/394ة الدسوقي مع الشرح الكبير، الدردير)حاشي (،2/66) حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (6)

 (.3/262المرداوي)
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بني المطلب إلى إلحاق  (1)ة والحنابلة في رواية: ذهب المالكية في غير المشهور والشافعيالثانيالقول 
 زكاة عليهم مثل بني هاشم.ببني هاشم، فتحرم ال

هذا وقد ساق كل من الفريقين أدلة يدلل بها على صحة مذهبه، وهي مذكورة في كتب الفقه، ول حاجة 
 .(2)لذكرها في هذا البحث

 :فمن السنة واإلجماع والمعقول طلضاباألدلة على اشتراط هذا ا

 :أواًل: السنة النبوية

 مارواه أبو هريرة  " :علي خذ الحسن بنأقال   فجعلها في فيه، فقال  ،من تمر الصدقة تمرةا
ْكخْ كخْ  :النبي   ْلِهيطرحها ْثْقال:ْأماْشعرتْأَنْالْأنكلْالصدقة 

(3). 
  رسول هللا ما رواه عبد المطلب بن ربيعة أن قال :هذهْالصدقاتْإَّناْهيْأوساخْالناس ْْنإ

وإهناْالْحتلْحملمدْوالْآللْحممد
(4). 

 وجه الداللة:

 ألنها أوساخ الناس. ديثان يؤكدان عدم جواز دفع الزكاة آلل النبي الح

 جماع:: اإلثانياً 

 .(5)ن بني هاشم ل تحل لهم الصدقة المفروضة"أفي  قال ابن قدامة: "ل نعلم خالفاا 

                                                           

 (.3/262) اإلنصاف، المرداوي  (،3/211) (، مغني المحتاج، الشربيني1/493) حاشية الدسوقي، الدسوقي (1)
(، 3/211) بيني(، مغني المحتاج، الشر 1/493) (، حاشية الدسوقي، الدسوقي2/49) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (2)

 (.4/111) (، المغني، ابن قدامة3/262) اإلنصاف، المرداوي 
(، واللفظ له، وأخرجه 2/127) (،1491، ح )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي  (3)

 (.2/751) (،1069مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول هللا وعلى آله، ح )
 (.2/754) (،1072أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، ح )( 4)
 (.4/109) المغني، ابن قدامة 5))
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  : المعقول:ثالثاً 

 أما المعقول فمن وجوه:

المحافظة على هذا الموقع  د أراد النبي هاشم خيار الناس، وأنهم خير العرب، فق ين بنأل األول:الوجه 
الكبرياء واألنفة وعدم  أن يبقي لهم دائماا  ن الخالفة ل تصح إل منهم، لذا أراد الرسول أو  خاصةا  ،المتميز لهم

 .(1)التعرض للنقد والتجريح
 .(2)عنها مهانة نزههم هللا  ألن في أخذهم الزكاة نوعُ : الثانيالوجه 
 .(3)قد جعل لهم خمس الخمس، فاستغنوا بها عن الصدقة فحرمت عليهم هللا  ألن الثالث:الوجه 

 الحكمة من اشتراط هذا الضابط:

حلت له الهدية، بينما ، من أن يعطى الصدقات ن مقامه أشرفوآله، أل حرمت الصدقة على النبي 
 .(4)ألنها شأن الملوك بخالف الصدقة

 ط:لضابأما عن داللة اشتراط هذا ا

من  يءٍ أن تمتد يدهم إلى ش ،دللته الرائعة والمتمثلة في قطع طمع ولي األمر وأهله ضابطهذا ال"فإن ل
وي على كتلك التي يفرضها الق ل لهم أنفسهم أن الزكاة إتاوةٌ حقوق المسلمين، وفي سد الطريق على من تسو  

 .(5)المستقبل" في واستمراراا  الضعيف، ومن شأن هذا توفير أفضل الظروف لهذه الفريضة بقاءا 

  

                                                           

 .(95)ص عبده لمالية العامة،الموارد ا (1)
 .(91)ص الكرديالزكاة والكفارات والنذور،  موجز أحكام (2)
 .(4/111) المغني، ابن قدامة 3))
 .(6/159) نهاية المحتاج، الرملي 4))
 (.112)ص ة والمعاصرة، عقلةليالدللت األص (5)
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 ط الخامس: أن يكون من األصناف الثمانية:ضابال

ليها المساكين والعاملين عو  م الفقراءوه ،فيشترط في المزكى عليه أن يكون من األصناف الثمانية
 ابن السبيل .قي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا و والمؤلفة قلوبهم و 

 :ابفمن الكت طضابالدليل على اشتراط هذا الأما 

 :الكتابمن 

َاْالصََّدقَاتُْ :قوله  َْوِفْال ِإَّنَّ لََّفِةْقُ ُلوبُ ُهم  َهاَْواملَُْ رِِّقَاِبَْوالَغارِِمنَيَْوِفِْلل ُفَقَراِءَْواملََساِكنِيَْوالَعاِمِلنَيَْعَلِهي  
َنْهللِاَْوهللاَُْعِلِهيٌمَْحِكِهيمَسِبِهيِلْهللِاَْوِاب ِنْالسَِّبِهيِلَْفرِيَضة ْمِْ

(1). 

 اللة:وجه الد

 "إنما" ةوذلك ألن لفظ ،اف الثمانيةنصإل لهذه األ حق في الصدقات ألحدٍ ل  هنأنصت اآلية على 
 .(2)"تفيد الحصر"

 :الضوابط كما يلي هذه تلخيص نايمكن ،وبعد بيان الضوابط واألدلة على اشتراطها بشكل تفصيلي

 .لألصول أو الفروع: الضوابط العامة لجواز دفع الزكاة أولا 

 .لألصول أو الفروع: الضوابط الخاصة لجواز دفع الزكاة انياا ث

 :لألصول أو الفروع لجواز دفع الزكاة  : الضوابط العامةأوالً 

 نسان زكاة ماله ألصلهفال يجوز أن يدفع اإل ،من المزكي والمزكى عليه مسلماا  أن يكون كالا  -1
تعطى لغير المسلم إل في  كما أن الزكاة ل تجب إل على المسلم فالفأو فرعه الكافر، 

                                                           

 .(60سورة التوبة، اآلية) (1)
 .(16/80تفسير الرازي، الرازي)( 2)
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 ماإلسالمن العلماء على انتهاء هذا المصرف بقوة  وقد أكد كثيرٌ  ،مصرف المؤلفة قلوبهم
 .وانتشاره ولم يعد له وجود في وقتنا الحاضر

 وأ ألصلهنسان زكاة ماله ، فال يجوز أن يدفع اإلمن المزكي والمزكى عليه حراا  أن يكون كلٌ  -2
عدم ل ،ن الزكاة ل تجب إل على الحر، كذلك فهي ل تعطى للعبدأ ، فكمان كان عبداا إفرعه 

 .، إل لو كان مكاتباا ملكية العبد لهذا المال ومن شروط الزكاة التمليك
د بن المسيب وسعيد بن جبير وسعي ،(1)" عند الحنفيةعاقالا  "بالغاا  ن يكون المزكي مكلفاا أ -3

 أو مجنوناا  ندهم، فإن كان المزكي صبياا ، فال تجب في مال الصبي والمجنون ع(2)يخعوالن
كبر فال يجوز حتى ي ،له وأخذ من زكاة مالهما أو فرعاا  كان أصالا  لهما سواءا  والمزكى عليه ولياا 

 الصبي ويفيق المجنون ويقر ما فعله وليه.
هذا القدر من المال زكاة، ول  إخراجصوله أو فروعه أحد ن ينوي المزكي عند دفعه للزكاة ألأ -4

ه هذا المال زكاة وتبقى ذمت إخراجفال يقع  ،وي أن يكون صدقة نافلة، فإن لم ينو نية الزكاةين
ماْنوى...ْامرئْ ْلإَّناْاألعمالًْبلنِهيات ْوإَّناْلك: لقول الرسول  ،مشغولة بها

)3). 
في  هصوله أو فروع، فال يخرج الزكاة ألتاماا  أن يملك المزكي المال الذي تجب فيه الزكاة ملكاا  -5

، ألن المقصود من الزكاة أو موقوفٍ  أو مجحودٍ  أو مسروقٍ  مغصوبٍ  من مالٍ  ،حالت الجواز
 هذا المال للمزكي في دون وجود ملكيةا  ،تمليك المال للفقير، ول يتصور التمليك للمزكى عليه

(4). 
مهور ج عند وأن يكون نامياا  ،وأن يحول عليه الحول ،أن يبلغ المال الذي يملكه المزكي نصاباا    -6

ه فال يخرج المزكي زكاة ماله ألصوله أو فروع ،حاجته األصلية عند الحنفية  ن يزيد عنأو  ،الفقهاء
إل في حال تعجيله للزكاة، أو دون أن يكون  ،أو دون حولن الحول عليه ،دون بلوغ المال نصاباا 

                                                           

 ماو  105 ص)والماشية، انظر  النقدينالحنفية أوجبوا الزكاة من مال الصبي والمجنون في الزرع والثمار ولم يوجبوها في  1))
 .البحث في هذا بعدها(

 .(3/402) (، المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة2/5) بداية المجتهد، ابن رشد (2)
 .البحثهذا في  (111ص )الحديث سبق تخريجه  3))

 ومابعدها( في هذا البحث. 114ص )انظر  (4)
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ه للنماء، لذلك لم يشترط وهذا تابعٌ ، (1)ةعن حاجاته األصلي زائداا ، أو دون أن يكون المال نامياا 
أَُلوَنك :َْالجمهور، وذلك لقوله   .(2)ْال َعف وَُْْقلِْْيُ ن ِفُقونََْْماَذاَْوَيس 

، فإن كان أصل المزكي أو فرعه من آل البيت ل يجوز ن ل يكون المزكى عليه من آل النبي أ -7
حممد ْإَّناْهيْأوساخْإنْالصدقةْالْحتلْحملمدْوالْآلل :ْللمزكي دفع الزكاة له، وذلك لقوله 

الناس
(3). 

يها ن كان من العاملين علإإل  ،له فقيراا  للمزكي أو فرعاا  صالا أكان  أن يكون المزكى عليه سواءا   -8
خذ أم فيجوز له ،أو من الغزاة في سبيل هللا أو من الغارمين لمصلحة غيرهم أو من أبناء السبيل

ْحتلْالصدقةْلغِن ْإالَْخمسة ْالعاملْأوْرجلْال: الزكاة حتى لو كانوا أغنياء، وذلك لقوله 
اشرتاهاِْباله ْأوْغازِْفْسبِهيلْهللاْ ْأوْلغاَر ْأوْمسكنيْتصدقْعلِهيهْمنهاْفأهدىْمنهاْلغِن

)4). 
 صناف الثمانية التي حددها هللامن األله  و فرعاا أللمزكي  كان أصالا  أن يكون المزكى عليه سواءا  -9

 في قوله  ،ملزكاة لهلدفع ا:  َا َهاعََْْوال َعاِمِلنيََْْوال َمَساِكنيِِْْلل ُفَقَراءِْْالصََّدقَاتُِْْإَّنَّ لََّفةَِْْلِهي   َْ َْوال ُم

َحِكِهيمٌَْْعِلِهيمٌَْْواَّللَُّْْاَّللَِِّْْمنَْْةْ َفرِيضَْْالسَِّبِهيلَِْْواب نِْْاَّللََِّْْسِبِهيلَِْْوِفَْْوال َغارِِمنيَْْالرِِّقَابَِْْوِفْْقُ ُلوبُ ُهمْ 
)5). 

له، وكان من العاملين عليها أو من المؤلفة قلوبهم أو  للمزكى أو فرعاا  ه أصالا علي ىفإن كان المزك
ور عدا لوصف عند الجمهمن الرقاب أو من الغزاة في سبيل هللا، فيجوز دفع الزكاة لهم بكونهم بهذا ا

و أ اا ع فقير و الفر أن كان األصل إبوصف ل تأثير للقرابة فيه، أما نه يعطيهم الزكاة هنا أل ؛الحنفية
 فلجواز دفع الزكاة لهم ضوابط نذكرها في الضوابط الخاصة. ،و ابن سبيلأ و غارماا أ مسكيناا 

  

                                                           

 وما بعدها( في هذا البحث. 117انظر )ص (1)
 .(273سورة البقرة، من اآلية ) 2))
 .البحث( في هذا 84،135)ص هالحديث سبق تخريج (3)
 .البحث ( في هذا74)صالحديث سبق تخريجه  (4)
 .(60) سورة التوبة، اآلية( 5)
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 ي:اإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع الضوابط الخاصة لجواز دفع الزكاة ثانيًا: 

 :أو مسكيناً  ن كان المزكى عليه فقيراً إ: الضوابط الخاصة أوالً 

يجوز دفع  الوكانت نفقته واجبة على المزكي، ف ،أو مسكيناا  قيراا ن كان أصل المزكي أو فرعه فإ -1
ن قام المزكي بدفع المال لإلمام، حيث إإل  ،أو بنتاا  أو ابناا  أو أماا  ن كان أباا إ ،زكاة مال المزكي له

كان اإلمام هو الذي يتولى جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، وقام اإلمام بدفعها ألصل المزكي 
 فرعه، فهنا يجوز الدفع لهم منها، ألن المزكي لم يقم بفعل ذلك بنفسه، ولم يجلب لنفسه نفعاا أو 
ى المزكي ما عليه وبرئت ذمته منها وبمجرد دفعها لإلمام أد   ،فاإلمام هو الذي دفعها لهم ،بذلك

 ووقعت صحيحة في موقعها.
زلوا، ن نا  و  وابن البن وابن البنت ن علواا  الفرع غير مباشر كالجد والجدة و  وأل صن كان األإأما 

فع الزكاة يجوز دفإن وجوب نفقتهم على المزكي فيها خالف بين الفقهاء، لذلك نجد عند المالكية 
، عندهم لقولهم بوجوب النفقة عليهمعطائها لإلمام، بينما عند الشافعية، فال يجوز إ لهم دون اشتراط 

 .ا إليهم أصالا أما الحنفية والحنابلة فقالوا ل يجوز دفعه
 ، وكانت نفقته ليست واجبة على المزكي، يجوز لهو مسكيناا أ ن كان أصل المزكي أو فرعه فقيراا إ -2

ها المام سار علي ،عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة دفع الزكاة ألصله أو فرعه مطلقاا 
ي وجوب ة منع دفع الزكاة وهل  ه، فع  نه ل يسقط النفقة عن نفسه هنا بدفعه الزكاة ل، أل(1)ابن تيمية

 .وعدماا  النفقة منتفية هنا، والحكم يدور مع علته وجوداا 
صله عن النفقة على أ عاجزاا  ، وكان المزكي معسراا و مسكيناا أ ن كان أصل المزكي أو فرعه فقيراا إ -3

عض بتجب فيه الزكاة، جاز دفع زكاة ماله ألصله أو فرعه الفقير عند  وملك نصاباا  ،وفرعه
 .(2)الشافعية وبعض الحنابلة كما ذكرنا سابقاا 

  

                                                           

 .البحثهذا في  وما بعدها( 66ص )انظر ( 1)
 .البحثهذا في  (89ص )انظر (2)
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 :ن كان المزكى عليه غارماً إ: الضوابط الخاصة ثانياً 

 لمصلحة نفسه: ن كان غارماً إ: أوالً 

نه لمصلحة نفسه، فالبد أن ل يكون دي له وكان غارماا  للمزكي أو فرعاا  المزكى عليه أصالا  انن كإ -1
و أل على المزكي، فإن كان األص قته الخاصة، الواجبة أصالا الذي استدانه لمصلحة نفسه هو لنف

الفرع قد استدان لسد حاجاته األساسية لعدم نفقة المزكي عليه، فال يجوز دفع مال المزكي ألصله 
ما سقاط النفقة عنه، ودفعه للزكاة لهإعلى الشرع في  ة، ألن هناك تحايالا أو فرعه في هذه الحال

 من النفقة عليهما. بدلا 
طى من فال يع ،بسبب عمل مباح ، باستدانته ديناا صل أو الفرع المزكى عليه غارماا ن يكون األأ -2

، كشرب خمر أو لعب قمار وغيره، ألن في إعطائه من محرمٍ  بسبب عملٍ  ن كان مديناا إالزكاة 
 له على المعصية وهذا ل يجوز. الزكاة في هذه الحالة إعانةا 

الحنابلة و  ةللشافعي ووجهٌ ، وهذا عند الحنفية زكى عليه الغارم ميتاا الفرع الم وأصل األ أن ل يكون  -3
 .غني وليس فقيراا هنا ، وذلك ألنه سيدفعه للدائن وليس للمدين وهو (1)
، فال يعطى من الزكاة (2)، عند الشافعية في وجهو فرعه الغارم حالا أأن يكون دين أصل المزكي  -4

 في هذا الوقت. ، ألنه غير محتاج لهن كان دينه مؤجالا إ
 أن يكون دين أصل المزكي أو فرعه الغارم مما يحبس فيه كدين اآلدمي، عند الحنفية والمالكية -5

وألن  ،(3)ألنه لم يتداينه ،ن كان الدين ل يحبس فيه كالكفاراتإكاة ، فال يعطى من الز والشافعية
 ة.لى المشاح  وم عقالمساهلة بخالف دين العبد الذي يدين هللا يقوم على المسامحة و 

 

                                                           

(، كشاف القناع، 3/106) حتاج، الشربيني(، مغني الم6/58) (، المجموع، النووي 1/300) تبيين الحقائق، الزيلعي (1)
 .(2/283) البهوتي

 .(6/153) المجموع، النووي  (2)
 .(1/218) حاشية الخرشي، الخرشي(، 1/254تبيين الحقائق، الزيلعي ) 3))
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وذلك  ،(1)المزكي أو فرعه الغارم بالبينة على دينه، عند المالكية والشافعية والحنابلة أن يأتي أصل -6
ه لكي يجوز له أخذ الزكاة من قريب ،ألن األصل براءة الذمة من الدين، فيكلف بالبينة على دينه

 المزكي.

 ن كان غارما لمصلحة غيره "كإصالح ذات البين":إ: اً ثاني

إلصالح بين الناس ودرء الفساد، و فرعه قد استدان لمصلحة غيره، كاأأما إن كان أصل المزكي  -1
دفع المال و  لدفعه للمتخاصمين، فإن لم يستدين فعالا  ديناا  ن يستدين فعالا أخماد الثائرة، فال بد ا  و 

فع المال ته دولني ،عدم استدانتهل يعطى من الزكاة من مال المزكي فال ،ه للزكاةإخراجفيه بنية 
 .(2)زكاة

ن ماله، ى الدين مفإن وف   ،لإلصالح بين الناس ن كان قد استدان ديناا إ ،ي هذا الدين من مالهن ل يوف  أ -2
 ، بخالف ما لو استدان ولم يوف  سقط الغرم عنه فخرج عن كونه غارماا أه قد فال يعطى من الزكاة، ألن

تي الحمالة الالغرم في هذه الحالة باق عليه بسبب  ى الحمالة من مال الدين، ألنالدين من ماله وأد  
، لقوله (3)عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة م غنياا أ تحملها لإلصالح سواء كان فقيراا 

 :  ِْلُحواْ ْاَّللََّْْفَات َُّقوا  عامل، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا ل تعطى لغني إل ل(4)ْبَ ِهي ِنُكمْ َْذاتََْْوَأص 
 عليها أو ابن سبيل فقط.

 ثالثا: الضوابط الخاصة إن كان المزكى عليه ابن سبيل:

 وكان ابن سبيل فلجواز دفع الزكاة له ضوابط منها: ،له للمزكي أو فرعاا  ن كان المزكى عليه أصالا إ

 كما سبق وذكرت ذلك في الضوابط العامة. ، وليس من آل بيت النبي ل بد أن يكون مسلماا  -1

                                                           

(، الشرح الكبير، 6/206، المجموع، النووي )(1/493) (، حاشية الدسوقي، الدسوقي2/347)الحطاب  مواهب الجليل، (1)
 (.2/706ن قدامة )اب
 (.2/318(، روضة الطالبين، النووي )1/580الحاوي الكبير، الماوردي ) (2)
 .(2/423) ابن مفلح(، المبدع، 2/189) طالبين، النووي (، روضة ال1/429) بلغة السالك، الصاوي  3))
 .(1سورة األنفال، من اآلية ) (4)
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 كان غنياا  نا  و  ،في البلد التي سافر إليها، ول يجد ما يوصله إلى بلده األصلي يكون محتاجاا أن  -2
ه ما ن لم يكن معإن كان ابن سبيل إل إ ،وز للمزكي أن يعطي أصله أو فرعهفي بلده، فال يج

 للمال في البلد التي سافر إليها. يرجعه إلى بلده األصلي، وكان محتاجاا 
 ما إن كانأعطى من مال الزكاة، فال يُ  معصيةٍ  ير معصية، فإن كان فيأن يكون سفره في غ -3

 ، كما بينت ذلك سابقاا. نهافيعطى باتفاق الفقهاء م لطاعةٍ 
ل يجد من يقرضه في الموضع الذي هو فيه، فإن وجد من يقرضه فال يجوز أن يدفع له  أن -4

 .(1)كما بينت ذلك سابقاا وهذا عند المالكية  ،المزكي زكاة ماله
ن إع الزكاة ألصول المزكي أو فروعه بجواز دف وهذا عند كل من المالكية والشافعية القائلين أصالا 

ا ذلك في كما سبق وبين كانوا أبناء سبيل، أما عند الحنفية والحنابلة فال يجوز دفع الزكاة لهم مطلقاا 
 .(2) ن كانوا أبناء سبيلإلألصول أو الفروع مسألة حكم دفع الزكاة 

                                                           

 .(2/219) يالخرش (، حاشية الخرشي،1/140) جواهر الكليل، األزهري  (1)
 وما بعدها في هذا البحث. (80ص)انظر  (2)
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 ةــاتمـــالخ

 وتحتوي على:     

 .أوال : النتائج 
 .ثانيا: التوصيات 
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 الخاتمة

فقد خلصت إلى بعض النتائج والتوصيات، وكانت على النحو  بعد إتمام هذه الطروحة بفضل هللا 
 اآلتي:

 :: النتائجأوالً 

بشرائط  ،لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه ألصناف مخصوصة ن الزكاة اسمٌ إ -1
 .ها كل من الكتاب والسنة والجماععلى فرضيت أكد   اإلسالممن أركان  ركنٌ ، وهي مخصوصة

قد يكون بها، و  ، وقد يكون تاركها جهالا ن تارك الزكاة على ثالث حالت: فقد يكون تاركها جحوداا إ -2
در قوهذا على ضربين: إما أن يقدر عليه اإلمام أو ل ي ،وجوبها وهو معتقد وشحاا  تاركها بخالا 

 حكمه. عليه لخروجه عن قبضته ولكلٍ 
 المقاصد الدينية و المقاصد الجتماعية والمقاصد القتصادية. :ن مقاصد الزكاة متعددة منهاإ -3
ن علوا، وفروعه هم األبناء والبنات إ -4 ن أصول اإلنسان هم اآلباء واألمهات واألجداد والجدات وا 

ن سفلوا.  وأولدهم وا 
من مصرف الفقراء والمساكين، حسب حال المزكي، صول أو الفروع لأليختلف حكم دفع الزكاة  -5

 أو ل تلزمه النفقة. أصوله أو فروعهإن كانت تلزمه النفقة على 
كاألجداد والجدات واألحفاد، من مصرف  غير المباشرينلألصول أو الفروع يجوز دفع الزكاة  -6

ألصول أو لل يجوز دفع الزكاة الفقراء والمساكين، ولو كانت نفقتهم تجب على المزكي، بينما 
 المباشرين كاآلباء واألمهات واألبناء والبنات من نفس المصرف وبنفس الحالة.الفروع 

ن إ المباشرين وغير المباشرين من مصرف الفقراء والمساكينلألصول أو الفروع يجوز دفع الزكاة  -7
 .لم تلزم المزكي النفقة عليهم

هذه  ألن دفع الزكاة لهم في ؛الغارمين لمصلحة أنفسهمفروعه ألصول المزكي أو يجوز دفع الزكاة  -8
 الحالة ل تأثير للقرابة فيه بشرط عدم التحايل على الدين بدفعها لهم.
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لخير ، تخفيفاا على أهل االغارمين إلصالح ذات البينألصول المزكي أو فروعه يجوز دفع الزكاة  -9
 لمتخاصمين.والوجهاء من الناس الذين استدانوا لإلصالح بين ا

من مصرف ابن السبيل، ألنه ل يجب على اإلنسان ألصول المزكي أو فروعه يجوز دفع الزكاة  -10
 أن ينفق على أصوله أو فروعه نفقة السفر فال تأثير للزوم النفقة في ذلك.

م أو في همن مصرف العاملين عليها أو المؤلفة قلوبألصول المزكي أو فروعه يجوز دفع الزكاة  -11
 ألنهم يأخذون الزكاة بوصف ل تأثير للقرابة فيه. في سبيل هللا؛ الرقاب أو

من الرضاع، وكذلك إن كان أمر توزيعها راجعاا ألصول المزكي أو فروعه يجوز دفع الزكاة  -12
لإلمام وأعطى الزكاة ألصول المزكي أو فروعه من ماله، لخروجه من يده وبراءة ذمته منها بدفعها 

 لإلمام.
 ،من المزكي والمزكى عليه مسلمين المزكي إل إن كان كالا  ألصول أو فروعاة ل يجوز دفع الزك -13

 حرين، باتفاق الفقهاء، فال تعطى للكافر ول للعبد كما ل تجب عليهما.
لبد من توافر شروط في المال المزكى فيه منها: الملك التام، وبلوغ النصاب، وحولن الحول،  -14

 صلية.والنماء، والزيادة عن الحاجات األ
 أل يكونوا من بني هاشم، وأل تكون نفقتهم واجبة علىلألصول أو الفروع لبد لجواز دفع الزكاة  -15

الصََّدَقاُتْلِل ُفَقَراِءَْواملََساِكني ِْ:المزكي، وأن يكونوا من مصارف الزكاة المذكورة في قوله  َْا ِْإَّنَّ
لََّفِةْقُ ُلوبُ ُهم ْ َهاَْواملَُْ َْوِاب ِنْالسَِّبِهيِلَْفرِيَضة ِْمَنْهللِاَْوِفْالرِِّقَاِبَْوالَغارِِمنَيَْوِفَْسِبِهيِلْهللاَِْوالَعاِمِلنَيَْعَلِهي  

   .  (1)َوهللاَُْعِلِهيٌمَْحِكِهيمٌْ

 

 

 

                                                           

 (.   60سورة التوبة، اآلية ) (1)
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 : التوصيات:ثانياً 

 بما يلي:بعد تمام هذه الدراسة فإنني أوصي 

اطلة في دفعها ها في وقتها، وعدم الممإخراجأوصي أهل الزكاة الذين وجبت عليهم الزكاة ب -1
 لما لتارك الزكاة من عقوبة في الدنيا واآلخرة. ؛دائها عنهمأتحايل إلسقاط لمستحقيها، وعدم ال

كما أوصي أهل الخير بالسعي لإلصالح بين المتخاصمين، ولو جر  ذلك لستدانتهم مبلغاا من   -2
 .المال لدفع الخصومة، لما لذلك من ثواب عظيم عند هللا 

لزكاة للغارمين إلصالح ذات البين، ولو كانوا أصولا أو فروعاا للمزكي، مساعدة كما أوصي بدفع ا -3
 لهم ورفعاا للضرر عنهم لما صنعوا من معروف لإلصالح بين الناس.

ه، وأن يطبقوا شرعه ويسيروا على منهج ،ن يتقوا هللا فيمن تحت وليتهمأمور أوصي ولة األكما  -4
د ا تطبيق فريضة الزكاة التي تحقق النفع والمصلحة للفر في جميع أحكامه وتشريعاته وأخص منه

 .سواء والمجتمع على حدٍ 
كما أوصي المؤسسات والجمعيات القائمة على جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، أن ينسقوا  -5

فيما بينهم إلعطاء كل ذي حق حقه، وأن يتوحدوا جميعاا لتنفيذ وتطبيق فريضة الزكاة كما شرع 
 .هللا 

 ر عليه.والمسلمين، إنه ولي ذلك والقاد اإلسالم، ينفع به متقبالا  ل هللا العلي القدير أن يكون عمالا أسأ

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ل إله إل انت، أستغفرك واتوب إليك.

 



 

 

 
 العامة الفهارس

 فهرس اآليات القرآنية: أولا 

ا: فهرس األحاديث النبوية واآلثار  ثانيا

ا: فه  رس المصادر والمراجعثالثا

ا: فهرس الموضوعات  رابعا
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 :حسب السور القرآنية فهرس اآليات القرآنية: أوالً 

 م. اآلية رقم اآلية رقم الصفحة

 سورة البقرة

30 3  َا َرَزْقَناُهْم يُْنِفقُون اَلةَ َوِمما     1الاِذيَن يُْؤِمنُوَن ِبالغَْيِب َويُِقيُموَن الصا

4،8،100 43  َاَلةَ َوأ    2قِيُموا الصا

4،7 43  ََكاة    3َوآَتُوا الزا

8،100 43  َاِكِعين َكاةَ َواْرَكعُوا َمَع الرا اَلةَ َوآَتُوا الزا    4َوأَقِيُموا الصا

120،129 219  ََويَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن قُِل العَْفو  5  

30 261 
 ْفِي َسبِيِل هللاِ َكَمثَِل َحباٍة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكل ِ ُسْنبُلٍَة ِمئَةُ  َمثَُل الاِذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهم

  َحباٍة َوهللاُ يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء َوهللاُ َواِسٌع َعِليمٌ 
6  

9 267 
 ْا أَخ ُموا يَا أَيَُّها الاِذيَن آََمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِمما َرْجَنا لَُكْم ِمَن األَْرِض َوََّل تَيَما

 الَخبِيَث ِمْنهُ تُْنِفقُوَن َولَْستُْم بِآَِخِذيِه إَِّلا أَْن تُْغِمُضوا فِيِه َواْعلَُموا أَنا هللاَ َغنِيٌّ َحِميدٌ 
7  

25 277 
 َاَلةَ َوآ اِلَحاِت َوأَقَاُموا الصا َكاةَ َلُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َرب ِِهْم َوََّل إِنا الاِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصا تَُوا الزا

 َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََّل ُهْم يَْحَزنُونَ 
8  

 سورة آل عمران

30 17  ِاِدِقيَن َوالَقانِتِيَن َوالُمْنِفِقيَن َوالُمْستَْغِفِريَن بِاألَْسَحار اِبِريَن َوالصا     9الصا

38 103 
 ِقُوا َواْذُكُروا نِْعَمةَ هللاِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعدَاًء فَأَلاَف بَْيَن َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللا  َجِميعًا َوََّل تَفَرا

  قُلُوبُِكْم فَأَْصَبْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا
10  

11 180 
 َقُوَن َوََّل يَْحَسبَنا الاِذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آَتَاُهُم هللاُ ِمْن فَْضِلِه ُهَو خ ْيًرا لَُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسيَُطوا

 َما بَِخلُوا بِِه يَْوَم الِقَياَمةِ 
11  
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3 49  ي َمْن يََشاُء َوََّل يُْظلَُموَن فَتِياًل    12أَلَْم تََر إَِلى الاِذيَن يَُزكُّوَن أَْنفَُسُهْم بَِل هللاُ يَُزك ِ

28 128  َوأُْحِضَرِت األَْنفُُس الشُّحا  13  

 سورة األنعام

107،121 141  َِوآَتُوا َحقاهُ يَْوَم َحَصاِده  14  

 سورة األعراف

32 156 
 َكاةَ َوالاِذيَن ُهْم بِآََياتَِنا َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلا َشْيٍء فََسأَْكتُبَُها ِللاِذيَن َيتاقُوَن َويُْؤتُوَن الزا

  يُْؤِمنُونَ 
15  

 سورة األنفال

76،142 1 تاقُوا هللاَ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْينُِكمْ فَا  16  

92،95 38  َقُْل ِللاِذيَن َكفَُروا إِْن يَْنتَُهوا يُْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلَف 17  

26 39  َيُن ُكلُّهُ هللِ فَِإِن اْنتََهْوا فَِإنا هللاَ بَِما ي     18يرٌ ْعَملُوَن بَِص َوقَاتِلُوُهْم َحتاى ََّل تَُكوَن فِتْنَةٌ َوَيُكوَن الد ِ

 سورة التوبة

17 11  ِين َكاةَ فَِإْخَوانُُكْم فِي الد ِ اَلةَ َوآَتَُوا الزا    19فَِإْن تَابُوا َوأََقاُموا الصا

32 24 

 ُوَها َوِتَجاَرةٌ قُْل إِْن َكاَن آََباُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُم

ا وتَْخَشْوَن َكَسادََها َوَمَساِكُن تَْرَضْوَنَها أََحبا إِلَْيُكْم ِمَن هللاِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد فِي َسبِيِلِه فَتََرباصُ 

  َحتاى َيأْتَِي هللاُ بِأَْمِرِه َوهللاُ ََّل يَْهِدي القَْوَم الفَاِسِقينَ 

20  

9،41 34,35 

  ِْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليمٍ َوالاِذيَن يَْكن َة َوََّل يُْنِفقُونََها فِي َسبِيِل هللاِ فَبَش ِ ْوَم يُْحَمى يَ ،  ُزوَن الذاَهَب َوالِفضا

وقُوا َعلَْيَها فِي نَاِر َجَهناَم َفتُْكَوى بَِها ِجبَاُهُهْم َوُجنُوبُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهذَا َما َكنَْزتُْم أِلَْنفُِسُكْم فَذُ 

 تُْم تَْكنُِزونَ َما ُكنْ 

21  

5،6،34،36 

45،52،60،

68،73،109

60 
 َقاِب دََقاُت ِلْلفَُقَراِء َوالَمَساِكيِن َوالعَاِمِليَن َعلَْيَها َوالُمَؤلافَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ إِناَما الصا

 َن هللاِ َوهللاُ َعِليٌم َحِكيمٌ َوالغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل هللاِ َواِْبِن السابِيِل فَِريَضةً مِ 
22  
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131،137،1

37،145 

19،93،102 103 
 ُيِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم إِنا َصاَلتََك َسَكٌن لَُهْم َوهللا ُرُهْم َوتَُزك ِ  تَُطه ِ

َسِميٌع ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً

 َعِليمٌ 
23  

 سورة الرعد

30 22 
 ِ ا َوَعاَلنِيَةً َوالاِذيَن َصبَُروا اْبتِغَاَء َوْجِه َرب ا َرَزْقنَاُهْم ِسرًّ اَلةَ َوأَْنَفقُوا ِمما ِهْم َوأَقَاُموا الصا

ي ِئَةَ أُولَئَِك لَُهْم ُعْقَبى الداارِ   َويَْدَرُءوَن ِبالَحَسنَِة السا
24  

 سورة إبراهيم

27 7  َْرتُْم إِنا َعذَابِي لََشِديدٌ َوإِْذ تَأَذاَن َربُُّكْم َلئِْن َشَكْرتُْم أَلَِزيدَناُكْم َولَئِْن َكف  25  

 سورة اإلسراء

35 21  ْلَنا بَْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َولَْْلَِخَرةُ أَْكبَُر دََرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضياًل     26اْنُظْر َكْيَف َفضا

55،75 23 
ا يَْبلُغَنا ِعْندََك الِكبََر أََحدُُهَما أَْو ِكاَلُهَما  َوقََضى َربَُّك أََّلا تَْعبُدُوا إَِّلا إِيااهُ َوبِالَواِلدَْيِن إِْحَساًنا إِما

ٍ َوََّل تَْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوًَّل َكِريًما   فاََل تَقُْل لَُهَما أُف 
27  

63 24  ِْحَمة     28َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّل ِ ِمَن الرا

109 34  أَُشداهُ َوََّل تَْقَربُوا َماَل الَيتِيِم إَِّلا ََ     29 بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن َحتاى يَْبلُ

28،33 100 َوَكاَن اإِلْنَساُن قَتُوًرا  30  

 سورة الكهف

3 81 فَأََرْدَنا أَْن يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنهُ َزَكاةً َوأَْقَرَب ُرْحًما 31  

 سورة النور

26 32  ِِهُم هللاُ ِمْن فَْضِلِه َوهللاُ َواِسٌع َعِليمٌ إِْن يَُكونُوا فَُقَراَء يُْغن  32  
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56 61  َْوََّل َعلَى أَْنفُِسُكْم أَْن تَأُْكلُوا ِمْن بُيُوتُِكم  33  

 سورة الفرقان

70 65 إِنا َعذَابََها َكاَن َغَراًما 34  

 سورة الروم

2،32،125 39 
 ِالنااِس فاََل يَْربُو ِعْندَ هللاِ َوَما آَتَْيتُْم ِمْن َزَكاٍة تُِريدُوَن َوْجهَ  َوَما آَتَْيتُْم ِمْن ِربًا ِليَْربَُو فِي أَْمَوال

 هللاِ فَأُولَئَِك ُهُم الُمْضِعفُونَ 
35  

2 39  ََوَما آَتَْيتُْم ِمْن َزَكاٍة تُِريدُوَن َوْجهَ هللاِ فَأُولَئَِك ُهُم الُمْضِعفُون 36  

 سورة سبأ

30،127 39  ُاِزقِينَ َوَما أَْنفَْقت     37ْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُهُ َوُهَو َخْيُر الرا

 سورة الفتح

35 29  ْدٌ َرُسوُل هللاِ َوالاِذيَن َمعَهُ أَِشدااُء َعلَى الُكفااِر ُرَحَماُء بَْينَُهم     38ُمَحما

 سورة النجم

3 32 فاََل تَُزكُّوا أَْنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَُم بَِمِن اتاقَى 39  

 سورة المجادلة

8 13 
 ُُموا بَْيَن َيدَْي نَْجَواُكْم َصدَقَاٍت فَِإْذ لَْم تَْفَعلُوا َوتَاَب هللاُ َعلَْيُكْم َفأَقِيم اَلةَ وأَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَد ِ ا الصا

َكاةَ َوأَِطيعُوا هللاَ َوَرُسوَلهُ َوهللاُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ   َوآَتُوا الزا
40  

 لحشرسورة ا

42 7 
 ُسوِل َوِلِذي القُْربَى َواليَتَاَمى َوالَمَساِكيِن َما أَفَاَء هللاُ َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل القَُرى فَللِه َوِللرا

  َواْبِن السابِيِل َكْي ََّل يَُكوَن دُولَةً بَْيَن األَْغنِيَاِء ِمْنُكمْ 
41  
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 سورة التغابن

28 16  ِِه فَأُولَئَِك ُهُم الُمْفِلُحونَ َوَمْن يُوَق ُشحا نَْفس  42  

 سورة المعارج

109،115 24,25  ٌِللساائِِل َوالَمْحُرومِ ،  َوالاِذيَن فِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعلُوم 43  

 سورة الشمس

2 9 قَْد أَْفلََح َمْن َزكااَها 44  

 سورة البينة

 5 9،111ج،
 ََكاةَ َوذَِلَك َوَما أُِمُروا إَِّلا ِليَْعبُدُوا هللا اَلةَ َويُْؤتُوا الزا يَن ُحَنفَاَء َويُِقيُموا الصا  ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ

 ِديُن القَي َِمةِ 
45  

 سورة قريش

45 3,4  ِالاِذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآََمنَُهْم ِمْن َخْوفٍ ،  فَْليَْعبُدُوا َربا َهذَا البَْيت  46  

 نبوية واآلثار:ثانيًا: فهرس األحاديث ال
 :رتبت حسب الحروف الهجائية النبوية األحاديث -أ
 رقم الصفحة الحديث م

1  
 10 ..............على خمس شهادة أن ال إله إال هللا اإلسالمبني 

  ............ادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا وأنني رسول هللا  2
10،83،93،99، 
101،115،131 

3  
 11،15،16 ............تى يشهدوا أن ال إله إال هللا أمرت أن أقاتل الناس ح

4  
 11 ......من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا
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5  
 11 من آتاه هللا مااًل فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً 

6  
 16  .....أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الإله إال هللا، فمن قالها

7  
 18 ...ارتد من ارتد على عهد أبي بكر أراد أبو بكر أن يجاهدهملما 

8  
 21 ليس في المال حق سوى الزكاة

9  
 22 ....في كل سائمة اإلبل في كل أربعين بنت لبون ال تفرق عن

10  
 28 .....الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

11  
 29 ....كمثل الجسد ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم،

12  
 30 ....ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن، فيقول أحدهما

13  
 33 .........ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان

14  
 37 ....اذهب فاحتطب وبع، وال أرينك خمسة عشر يوما

15  
 39 ...والذي نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره

16  
 41،103 ولي ليتيٍم مااًل، فليتجر به، وال يدعه حتى تأكله الصدقة من

17  
 45،78 .................يا قبيصة إن المسألة التحل إال ألحد ثالثة

18  
 57 أنت ومالك ألبيك

19  
ن أوالدكم من كسبكم  57 إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وا 

20  
 61 صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم

21  
 61،70 لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة
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22  
 73،90 .......ال تحل الصدقة لغني إال لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز

23  
 62 لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن

24  
 64،70 ..الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة

25  
 83،135،139 اخ الناسإن الصدقة ال تنبغي آلل محمد، إنما هي أوس

26  
نما لكل امرئ ما نوى   110،138 إنما األعمال بالنيات، وا 

27  
 139 ال تحل الصدقة لغني، إال لخمسة، العامل أو رجل اشتراها بماله

28  
 135 كخ، كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة

29  
 99،106 ....رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي

30  
 94 .......بسم هللا الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض

31  
 103 اتجروا في أموال اليتامى، ال تأكلها الزكاة

32  
 107 فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر

33  
 118  ..ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وال فيما دون خمس ذود

34  
 120 وابدأ بمن تعولخير الصدقة ما كان عن ظهر غني، 

35  
 122 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

36  
 122 من استفاد مااًل فال زكاة عليه حتى يحول عليه الحول

37  
 126،129 ليس على المسلم في فرسه وغالمه صدقة

38  
 127 ما نقص مال عبد من صدقة



 
 

154 

  الفهـــــــــارس

39  
 129 ال صدقة إال عن ظهر غنى

 اآلثار: -ب
 رقم الصفحة األثر م.

1  
 18 نع الزكاة بمسلمما ما

2  
 58 ليس لولد وال والد حق في صدقة مفروضة

3  
 96 يجب ما كان قبله اإلسالم

4  
 99 ليس في مال العبد وال المكاتب زكاة 

 
 ثالثًا: فهرس المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم -1
 كتب التفسير وعلوم القرآن: -2

 عن الكتاب المؤلف م.

 األصفهاني  .1

هـ(، 502ن بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )المتوفى: أبو القاسم الحسي
 -المفردات في غريب القرآن، تحقيق:صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 

  دمشق بيروت، الطبعة األولى
 .(ـه 1412) 

 ابن كثير  .2
ـ(، ه774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة 
 م(. 1999 -هـ 1420الثانية، ) 
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 البغوي   .3
هـ(، معالم التنزيل في تفسير القرآن = 510أبو محمد الحسين بن مسعود )المتوفى: 

 - جمعة ضميرية عثمان -تفسير البغوي، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد هللا النمر 
 م(.1997سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة،  )

 الرازي   .4
أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 

هـ(، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، دار إحياء 606الرازي خطيب الري )المتوفى: 
 .(ـه 1420)  بيروت، الطبعة الثالثة –ربي التراث الع

محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع ،  الصابوني  .5
 م(. 1997 -هـ  1417القاهرة، الطبعة األولى، )

 القرطبي  .6
أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين 

هـ(، الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي، حققه: أحمد البردوني 671فى: )المتو 
براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية   م(.1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة الثانية، ) –وا 

 

 :وشروحه كتب الحديث الشريف -3

 ودأبو دا  1
س   األزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو ج   تانيالس  
 الحميد، المكتبة عبد الدين محيي محمد: داود، حققه أبي هـ(، سنن275: المتوفى)

 بيروت - صيدا العصرية،

 أحمد  2
، هـ(241أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 

إشراف: د ، رون عادل مرشد، وآخ ،شعيب األرنؤوط  تحقيق:، مسند اإلمام أحمد بن حنبل
 م(2001)األولى،  الطبعة ،مؤسسة الرسالة، عبد هللا بن عبد المحسن التركي
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3  
ابن أبي 
 شيبة

 لعبسيا خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن هللا عبد شيبة، أبي بن بكر أبو
، الحوت يوسف كمال: واآلثار، حققه األحاديث في المصنف هـ(، الكتاب235: المتوفى)

 هـ1409 الطبعة األولى،، الرياض – لرشدا مكتبة

 ابن األثير  4

 نيالشيبا الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد
 عبد: الرسول، حققه أحاديث في األصول هـ(، جامع606:  المتوفى) األثير ابن الجزري 
 كتبةم - المالح مطبعة - لوانيالح عيون، مكتبة بشير حققه التتمة - األرنؤوط القادر
 .البيان، الطبعةاألولى دار

 ،محمود محمد الطناحي ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ، النهاية في غريب الحديث واألثر ابن األثير  5
 م(.1979 -هـ 1399 )بيروت، ،المكتبة العلمية 

 ابن ماجة  6
 :المتوفى) يزيد يهأب اسم وماجة القزويني، يزيد بن محمد هللا عبد أبو ماجة ابن

 يصلف - العربية الكتب إحياء الباقي، دار عبد فؤاد محمد: ماجه، حققه ابن ،سنن)هـ273
 الحلبي البابي عيسى

 ابن بطال  7
شرح صحيح ، هـ(449ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: 

دية، السعو  -الرشد مكتبة ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، البخارى لبن بطال
 م(.2003 -هـ 1423 )الطبعة الثانية،، الرياض

 البخاري   8
 من المختصر الصحيح المسند الجعفي، الجامع البخاري  عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد
 ناصر بن زهير محمد: البخاري، حققه صحيح=  وأيامه وسننه  هللا رسول أمور

 هـ.1422 النجاة، الطبعة األولى، طوق  الناصر، دار

 البغوي   9
: المتوفى) الشافعي البغوي  الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محيي
 - ياإلسالم الشاويش، المكتب زهير محمد-األرنؤوط شعيب: السنة، حققه هـ(، شرح516

 م(1983 - هـ1403) بيروت، الطبعة الثانية، دمشق،
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 البيهقي  10
ردي ىموس بن علي بن الحسين بن أحمد ج  و  ر  : المتوفى) البيهقي بكر أبو الخراساني، الُخس 
 – بيروت العلمية، الكتب عطا، دار القادر عبد محمد: الكبرى،حققه هـ(، السنن458
 م( 2003 - هـ 1424) الطبعة الثالثة،لبنان 

 لترمذيا  11

رة بن عيسى بن محمد و   :المتوفى) عيسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن س 
 عبد فؤاد (، ومحمد2 ،1 جـ) شاكر محمد أحمد:وعلق عليه الترمذي، حققه ، سنن)هـ279
براهيم3 جـ) الباقي  (، شركة5 ،4 جـ) الشريف األزهر في المدرس عوض عطوة (، وا 
 م( 1975 - هـ 1395) الثانية، مصر، الطبعة – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة

 الدارقطني  12

 دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو: المؤلف
: عليه وعلق نصه وضبط الدارقطني، حققه ، سنن)هـ385: المتوفى) الدارقطني البغدادي
 سةبرهوم، مؤس أحمد هللا، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد حسن الرنؤوط، شعيب
 م( 2004 - هـ 1424) األولى، لبنان، الطبعة – بيروت الرسالة،

 الدرامي  13

 لتميميا الدارمي، الصمد عبد بن ب هرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن هللا عبد محمد أبو
 حسين: الدارمي(، حققه سنن) بـ المعروف الدارمي هـ(، مسند255: المتوفى) السمرقندي

 لى،األو  السعودية، الطبعة العربية المملكة والتوزيع، للنشر المغني الداراني، دار أسد سليم
 .م( 2000 - هـ 1412)

 الشوكاني  14
 هـ(، نيل1250: المتوفى) اليمني الشوكاني هللا عبد بن محمد بن علي بن محمد

 هـ1413) األولى، مصر، الطبعة الحديث، الصبابطي، دار الدين عصام: األوطار، حققه
 م(1993 -

 الصنعاني  15
 م،إبراهي أبو صنعاني،ال ثم الكحالني الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمد
الحديث،  السالم، دار سبل هـ(،1182: المتوفى) باألمير كأسالفه المعروف الدين، عز
 تاريخ وبدون  طبعة بدون 
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 الطبراني  16
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 

محمد , عبد المحسن بن  طارق بن عوض هللا بن تحقيق:، المعجم األوسط، هـ(360
 .القاهرة ،دار الحرمين ، إبراهيم الحسيني

 العيني  17
 الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو

 إبراهيم بن خالد المنذر أبو: حققه داود، أبي سنن شرح ،(هـ855: المتوفى) العينى
 (م 1999- هـ 1420) األولى، الطبعة الرياض، – الرشد مكتبة المصري،

 تحفة ،(هـ1353: المتوفى) المباركفورى  الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال أبو المباركفورى   18
 .تاريخ أو طبعة بدون  ،بيروت، العلمية الكتب دار الترمذي، جامع بشرح األحوذي

 مسلم  19
 الصحيح (، المسندهـ261: المتوفى) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو الحجاج بن مسلم

 الباقي، دار عبد فؤاد محمد: ، حققه هللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر
 بيروت - العربي التراث إحياء

 المناوي   20
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي 

المكتبة ، لقدير شرح الجامع الصغيرفيض ا، هـ(1031ثم المناوي القاهري )المتوفى: 
 ه(.1356)الطبعة األولى، ، مصر –التجارية الكبرى 

 النسائي  21

 هـ(، السنن303: المتوفى) النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو
ناؤوط، األر  شعيب: عليه شلبي، أشرف المنعم عبد حسن: أحاديثه وخرج الكبرى، حققه

 بيروت، الطبعة األولى، – الرسالة التركي، مؤسسة المحسن عبد بن هللا عبد: له قدم
 م( 2001 - هـ 1421)

 النسائي  22
هـ(، 303: المتوفى) النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو

 بغدة، مكت أبو الفتاح عبد: للنسائي، حققه الصغرى  السنن=  السنن من المجتبى
 م(1986 – ه1406) الثانية، حلب، الطبعة – يةاإلسالم المطبوعات
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 النووي   23
 صحيح شرح هـ(، المنهاج676: المتوفى) النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو

 هـ1392 الثانية، بيروت، الطبعة – العربي التراث إحياء الحجاج، دار بن مسلم

 كتب أصول الفقه: -4

 األزهري   1
 :المتوفى) الحنفي الحموي  الحسيني الدين هابش العباس، أبو مكي، محمد بن أحمد

 بعةالط العلمية، الكتب دار والنظائر، األشباه شرح في البصائر عيون  غمز ،(هـ1098
 (.م1985 - هـ1405) األولى،

 الهمام ابن  2
 فتح ،(هـ861: المتوفى) الهمام بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال

 .تاريخ وبدون  طبعة بدون  ،الفكر دار القدير،

 السيوطي  3
 والنظائر األشباه ،(هـ911: المتوفى) السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد

 (.م1990 - هـ1411) األولى،: الطبعة العلمية، الكتب دار

 ذاهب الفقهية:مكتب ال -5

 المذهب الحنفي: -أ

1  
ابن 
 عابدين

 هـ(، رد1252: المتوفى) الحنفي لدمشقيا عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد
 .م(1992 - هـ1412) الثانية، بيروت، الطبعة-الفكر المختار، دار الدر على المحتار

 ابن نجيم  2

 هـ(، البحر970: المتوفى) المصري  نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زين
 الطوري  ليع بن حسين بن لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره الدقائق، وفي كنز شرح الرائق
 الكتاب عابدين، دار لبن الخالق منحة: ه(، وبالحاشية1138 بعد ت) القادري  الحنفي
 .تاريخ بدون  - ي، الطبعة الثانيةاإلسالم
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 البابرتي  3
 خالشي ابن الدين شمس الشيخ ابن هللا عبد أبو الدين أكمل محمود، بن محمد بن محمد
 بدون  الفكر، الهداية، دار شرح هـ(، العناية786: المتوفى) تيالبابر  الرومي الدين جمال
 .تاريخ وبدون  طبعة

 الزيعلي  4

 هـ(، تبيين 743: المتوفى) الحنفي الزيلعي الدين فخر البارعي، محجن بن علي بن عثمان
، الحاشية وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق ل ب ي    أحمد بن مدمح بن أحمد الدين شهاب: الش  

ل ب ي   يونس بن إسماعيل بن ونسي بن  األميرية الكبرى  هـ(، المطبعة 1021: المتوفى) الش  
 .هـ 1313 القاهرة، الطبعةاألولى، بولق، -

 السرخسي  5
 المبسوط، (هـ483: المتوفى) السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد

 (.م1993-هـ1414، )طبعة بدون ، بيروت – المعرفة دار

، هـ(540محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي )المتوفى: نحو  نديالسمرق  6
 .م( 1994-هـ 1414)الثانية،  الطبعة،  لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ، تحفة الفقهاء

 العيني  7
 الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو

 لبنان، بيروت، - العلمية الكتب الهداية،  دار شرح هـ(، البناية855: متوفىال) العينى
 .م( 2000 - هـ 1420) الطبعةاألولى،

 الكاساني  8
 هـ(، بدائع587: المتوفى) الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء

، م(1986 - هـ1406) الثانية، العلمية، الطبعة الكتب الشرائع، دار ترتيب في الصنائع
 .(م2003-ه1424وطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،)

 المرغيناني  9
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )المتوفى: 

 ،بير دار احياء التراث الع، ق: طالل يوسفيحق، تالهداية في شرح بداية المبتدي، هـ(593
 .لبنان ،بيروت 
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 الموصلي  10
عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى: 

عة الحلبي مطب، عليه تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة ، الختيار لتعليل المختار،هـ(683
 م(. 1937 -هـ  1356،) القاهرة  ،

 

 المذهب المالكي: -ب

 بياآل  1
 لعالمةا مختصر شرح اإلكليل جواهر ، األزهري  اآلبي السميع عبد صالح العالمة شيخال

 أو بعةط بدون  ، بيروت الثقافية، المكتبة التنزيل، دار امام مالك المام مذهب في خليل،
 .تاريخ

 حمد ابن  2
 إلى المسالك تسهيل ،(ه1230:المتوفي)المالكي، األحسائي، حمد بن علي بن مبارك
 مبارك، الشيخ آل مبارك بن الحمد عبد.د: حققه مالك، المام مذهب إلى لسالكا هداية
 (.م1995-ه1416) األولى، الطبعة الرياض، الشافعي، المام مكتبة

 رشد ابن  3
 حفيدال رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو
 ة،طبع بدون  القاهرة، – الحديث دار المقتصد، ةونهاي المجتهد بداية ،(هـ595: المتوفى)

 (.م 2004 - هـ1425: )النشر تاريخ

 الحطاب  4
 وفالمعر  المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس

 خليل، مختصر شرح في الجليل مواهب ،(هـ954: المتوفى) المالكي الر عيني بالحطاب
 (.م1992 - هـ1412) الثالثة، الطبعة الفكر، دار

 خليل مختصر شرح ،(هـ1101: المتوفى) هللا عبد أبو المالكي الخرشي هللا عبد بن محمد الخرشي  5
 .تاريخ وبدون  طبعة بدون  بيروت، – للطباعة الفكر دار للخرشي،

 الدردير  6
 حاشية وعليه ، خليل مختصر على الكبير الشرح الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد

 الفكر، دار ،(هـ1230: المتوفى) المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد ، لدسوقيا
 .تاريخ وبدون  طبعة بدون 
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 الدسوقي  7
 على الدسوقي حاشية ،(هـ1230: المتوفى) المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد
 .تاريخ وبدون  طبعة بدون  الفكر، دار الكبير، الشرح

 الزرقاني  8
 ،شرح(ه1099 المتوفى)المصري  الزرقاني محمد بن أحمد بن يوسف بن الباقي عبد

 يروت،ب العلمية، الكتب دار أمين، محمد السالم عبد:حققه خليل، مختصر على الزرقاني
 (.م2002-ه1422) األولى، الطبعة لبنان،

 الصاوي   9

 لغةب ،(هـ1241: المتوفى) المالكي بالصاوي  الشهير الخلوتي، محمد بن أحمد العباس أبو
 غيرالص الشرح) الصغير الشرح على الصاوي  بحاشية المعروف المسالك ألقرب السالك

م ام   ل م ذ ه ب   المسالك أقرب المسمى لكتابه الدردير الشيخ شرح هو ال كٍ  اإل    المعارف، ارد ،(م 
 .تاريخ وبدون  طبعة بدون 

 القرافي  10

 بالقرافي الشهير مالكيال الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو
 سعيد: 6 ،2 حجي، جزء محمد: 13 ،8 ،1 هـ(، الذخيرة، حققه: جزء684: المتوفى)

بيروت،  -ياإلسالم الغرب خبزة، دار بو محمد: 12 - 9 ،7 ،5 - 3 أعراب، جزء
 .م1994 األولى، الطبعة

 القيرواني  11
: ىالمتوف) المالكي ي،القيروان النفزي، الرحمن عبد( زيد أبي) بن هللا عبد محمد أبو

نة في م ا على والز  يادات الن وادر ،(هـ386 و  / ورالدكت: حققه اأُلمهات، من غيرها من المد 
 (.م1999) األولى، بيروت،الطبعة اإلسالمي، الغرب دار حجي، محم د

 مالك  12
 هـ(، المدونة، دار179: المتوفى) المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك
 .م(1994 - هـ1415) األولى، العلمية، الطبعة تبالك

 المواق  13

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي 
ى، األول الطبعة، دار الكتب العلمية، التاج واإلكليل لمختصر خليل ،هـ(897)المتوفى: 

 م(.1994-هـ1416)
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 المذهب الشافعي: -ج

 صنيالح  1
 دينال تقي الحصني، الحسيني معلى بن حريز بن المؤمن عبد بن محمد بن بكر أبو

 عبد علي:حققه اإلختصار، غاية حل في األخيار كفاية ،(هـ829: المتوفى) الشافعي
 (.م1994) األولى،: الطبعة دمشق، – الخير دار سليمان، وهبي ومحمد بلطجي الحميد

 الرملي  2
: المتوفى) الرملي الدين شهاب حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس
 ، األخيرة الطبعة بيروت، الفكر، دار المنهاج، شرح إلى المحتاج نهاية ،(هـ1004

 (.م1984-هـ1404)

 الشافعي  3
 بن لمطلبا عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد هللا عبد أبو الشافعي

 بدون  بيروت، المعرفة، دار األم، ،(هـ204: المتوفى) يالمك القرشي المطلبي مناف عبد
 (.م1990-هـ1410)طبعة،

4  

 الشربيني

 

 

 هـ(، مغني977: المتوفى) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين، شمس
 هـ1415) األولى، العلمية، الطبعة الكتب المنهاج، دار ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج

 .م(2006-ه427الحديث، القاهرة،) ، وطبعة دارم(1994 -

 في هـ(، اإلقناع977: المتوفى) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين، شمس
 يروتب - الفكر الفكر، دار دار - والدراسات البحوث مكتب شجاع، حققه: أبي ألفاظ حل

 الشيرازي   5
 فقة في ـ(، المهذبه476: المتوفى) الشيرازي  يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو

 العلمية الكتب الشافعي، دار اإلمام

 الماوردي  6

 بالماوردي الشهير البغدادي، البصري  حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو
 مختصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي  ،(هـ450: المتوفى)

 الكتب دار الموجود، عبد دأحم عادل والشيخ معوض محمد علي الشيخ:حققه المزني،
 (.م1999 - هـ 1419)األولى، الطبعة لبنان، –بيروت العلمية،

 النووي   7
 المهذب شرح هـ(، المجموع676: المتوفى) النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو
 (يعيوالمط السبكي تكملة معها كاملة طبعة)الفكر،  ، دار(والمطيعي السبكي تكملة مع)
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 -تبيرو  ي،اإلسالم الشاويش، المكتب زهير: المفتين، حققه وعمدة طالبينال روضة
 .م(1991 - هـ1412) الثالثة، عمان، الطبعة -دمشق

 الهيتمي  8
ة المكتب ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

 .م (1983 -هـ  1357)،بدون طبعة، مصر، التجارية الكبرى 

 ب الحنبلي:المذه -د

1  

 قدامة ابن
 ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق محمد أبو

 اإلمام فقه في الكافي ،(هـ620: المتوفى) المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي
 (.م 1994 - هـ 1414)األولى، الطبعة العلمية، الكتب دار أحمد،

 قدامة ابن
 احمد ابن مدمح بن الرحمن عبد الدين لشمس الكبير، والشرح الكبير، الشرح ويليه المغني

 محمد السيد. د خطاب، الدين شرف محمد. د: حققه ،(هـ682ت) المقدسي، قدامة بن
 (.م2004-هـ1425) القاهرة، الحديث، دار السيد،

2  

 مفلح ابن
: فىالمتو ) الدين برهان ،إسحاق أبو مفلح، بن محمد بن هللا عبد بن محمد بن إبراهيم
 لى،األو  الطبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار المقنع، شرح في المبدع ،(هـ884

 (.م 1997 - هـ 1418)

 مفلح ابن

 مث الرامينى المقدسي الدين شمس هللا، عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد
 الدين لعالء الفروع تصحيح هومع الفروع كتاب ،(هـ763: المتوفى) الحنبلي الصالحي

 الة،الرس مؤسسة التركي، المحسن عبد بن هللا عبد: حققه المرداوي، سليمان بن علي
 (.م 2003 - هـ 1424) األولى الطبعة

 البغدادي  3
 الملك عبد.د.ا :تحقيق الوجيز، بشرح العزيز الملك فتح الحنبلي، البغدادي البهاء بن علي
 (. م2002-ه1423)األولى، الطبعة بنان،ل بيروت، خضر، وهيش،دار بن

4  
 البهوتي

: وفىالمت) الحنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور
 العلمية. الكتب اإلقناع، دار متن عن القناع هـ(، كشاف1051

 البهوتي
 طبعةلا الكتب، عالم اإلرادات، منتهى بشرح المعروف المنتهى لشرح النهى أولي دقائق

 (.م1993 -ه1414) األولى،
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 الرحيباني  5
 ليالحنب الدمشقي ثم مولدا الرحيبانى شهرة، السيوطي عبده بن سعد بن مصطفى

 اإلسالمي، المكتب المنتهى، غاية شرح في النهى أولي مطالب ،(هـ1243: المتوفى)
 (.م1994-ه1415)الثانية، الطبعة

 الزركشي  6
 شرح ،(هـ772: المتوفى) الحنبلي المصري  كشيالزر  هللا عبد بن محمد الدين شمس

 (م 1993 - هـ 1413) األولى، الطبعة العبيكان، دار الزركشي،

 المرداوي   7
ه(، 885عالء الدين أبو الحسنبن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:
بدون  ،لثانيةاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، دار إحياء التراث العربي، الطبعة ا

 .تاريخ

 :والفتاوى  الفقه العامكتب  -6

 إبراهيم  1
 للطباعة غريب دار المجتمع، خدمة في الزكاة دور ابراهيم، حافظ مدحت المستشار
 .تاريخ أو طبعة بدون  القاهرة، والتوزيع، والنشر

 الزكاة فقه ،(ه728 المتوفى) تيمية، بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيمية ابن  2
 .بيروت العربي، الفكر الجميلي،دار السيد الدكتور: تحقيق والصيام،

 قيم ابن  3
 ،(هـ751: المتوفى) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد
 لبنان بيروت، العربي، الكتاب دار الفوائد، بدائع

 ابن المنذر  4
:  هـ(، اإلجماع، حققه319:  المتوفى) يسابوري الن المنذر بن إبراهيم بن محمد بكر أبو
 .م(2004 -هـ1425) األولى والتوزيع، الطبعة للنشر المسلم أحمد، دار المنعم عبد فؤاد

 األشقر  5
 في النيات أو العالمين، لرب به يتعبد فيما المكلفين مقاصد األشقر، سليمان عمر.د

 الخامسة، الطبعة عمان، ردن،األ النفائس، دار دكتوراة، رسالة وأصله العبادات،
 (.م1999-ه1419)
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 الجارهللا  6
 أصلهو  اإلسالمية، الشريعة في الزكاة مصارف هللا، الجار إبراهيم بن هللا جار هللا عبد

 اإلسالمي، المكتب نشر اإلسالمية، سعود بن محمد المام جامعة ماجستير، رسالة
 (.م1982-هـ1402) األولى، الطبعة الرياض، الحرمين ومكتبة بيروت،

 (.م2008ي وأدلته، دار الفكر، الطبعة السادسة، )اإلسالمأ.د.وهبة الزحيلي، الفقه  الزحيلي  7

 العاني  8
 معةجا والسنة، الكتاب ضوء في وتمليكها الزكاة مصارف العاني، الرزاق عبد خالد. د

 ولى،األ الطبعة عمان، األردن، والتوزيع، للنشر أسامة دار الشريعة، كلية قطر،
 (.م1999)

 عبدهللا  9
 الوفاء دار هللا، عبد حسين عثمان المستشار اإلسالمي، الجتماعي الضمان الزكاة

 (.م1989-هـ1409) ،(1)ط المنصورة، والتوزيع، والنشر للطباعة

 يف ودورها اإلسالمي القتصادي الفقه في العامة المالية الموارد عبده، محمد موفق. د عبده  10
 (.م2004-ه1424) ،(1)ط عمان، الحامد، دار صادية،القت التنمية

 العثيمين  11
 فضيلة ورسائل فتاوى  مجموع ،(هـ1421:  المتوفى) العثيمين محمد بن صالح بن محمد
 ريا،الث دار - الوطن دار السليمان، إبراهيم بن ناصر بن فهد: وترتيب ،جمع الشيخ
 (.هـ 1413)األخيرة، الطبعة

12  

 الطبعة عمان، األردن، الحديثة، الرسالة مكتبة والصدقة، الزكاة حكامأ عقلة، محمد. د عقلة
 (.م1982-هـ1402) األولى،

 عقلة
 في الزكاةب المتعلقة والرسل للوثائق والمعاصرة األصلية ،الدللت اإلبراهيم عقلة محمد.د

 -ـه1408) ،(1) ط األردن، عمان، الحديثة، الرسالة مكتبة والراشدي، النبوي  العهدين
 (.م1988

 أو طبعة بدون  الكتب، دار منشورات مقارنة، دراسة والضريبة الزكاة عناية، غازي . د عناية  13
 .تاريخ

 الغزالي  14
 دار الدين،  علوم هـ(، إحياء505: المتوفى) الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو

 ، بدون طبعة أو تاريخ.بيروت – المعرفة
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 الغفيلي  15
 الزكاة، لمستجدات تأصيلية فقهية دراسة الزكاة نوازل الغفيلي، ورمنص بن هللا عبد. د

 ، لرياضا والتوزيع، للنشر الميمان ودار البالد بنك مشترك نشر، دكتوراة رسالة وأصله
 (.م2008-هـ1429)األولى، الطبعة

 الغندور  16
 األحوال قانون  بيان مع اإلسالمي، التشريع في الشخصية األحوال الغندور، أحمد.د

-ه1422) الرابعة، الطبعة الفالح، مكتبة الكويت، محاكم في للقضاء الشخصية
 (.م2001

 فهد الملك مكتبة فهرسة اإلسالم، في الزكاة مصارف القحطاني، وهف بن علي سعيد.د القحطاني  17
 (.هـ1427) ،(1)ط الرياض، النشر، أثناء الوطنية

18  
 القرضاوي 

 قرآنال ضوء في وفلسفتها ألحكامها مقارنة دراسة الزكاة، القرضاوي، فقه يوسف. د
 .، بدون طبعة أو تاريخالبيضاء الدار المعرفة، دار والسنة،

 القرضاوي 
 ارد نجاحها، وشروط اإلقتصادية المشكالت عالج في الزكاة القرضاوي، دور يوسف. د

 (.م2001-هـ1422)األولى،  الطبعة القاهرة، الشروق،

 الكردي  19
دار  ي،اإلسالمكردي، موجز أحكام الزكاة والكفارات والنذور في الفقه أ.د. أحمد الحجي ال

 م(.2001-ه1422ية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، )اإلسالمالبشائر 

 المصري   20
 ،(1)ط سورية، دمشق، الفكر، دار المال، زكاة في النماء لغز المصري، يونس رفيق. د
 (.م2000)

21  
وهبة 
 وجمجوم

دراسة مقارنة في زكاة المال، د.محمد السعيد وهبة، عبد العزيز محمد الزكاة في الميزان، 
 م(.1985-هـ 1405(، )2رشيد جمجوم الناشر تهامة، جدة، السعودية، ط)

 : والمعاجم كتب اللغة -7

 األزهري   1
 اللغة تهذيب ،(هـ370: المتوفى) منصور أبو الهروي، األزهري  بن أحمد بن محمد

 (.م2001) الطبعةاألولى، بيروت، – العربي التراث ءإحيا مرعب،دار عوض ،محمد
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 أبوحبيب  2
 دمشق، الفكر، دار واصطالحاا، لغةا  الفقهي القاموس حبيب، أبو سعدي الدكتور
 (.م 1988- هـ 1408) الثانية، الطبعة سورية،

 ابن منظور  3
 الرويفعى األنصاري  منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد
،   بيروت، الطبعة الثالثة، صادر العرب، دار هـ(، لسان711: المتوفى)فريقىاإل
 (.هـ 1414)

 الجرجاني  4
 ،التعريفات،(هـ816: المتوفى) الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي

 العلمية الكتب دار الناشر، بإشراف العلماء من جماعة وصححه ضبطه: المحقق
 (.م1983- هـ1403) لى،األو  الطبعة لبنان، بيروت،

5  
 الرازي،
 القزويني

 معجم ،(هـ395: المتوفى) الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد
 (.م1979 - هـ1399)الفكر، دار هارون، محمد السالم عبد: حققه اللغة، مقاييس

 الزبيدي  6
 بيديالز   تضى،بمر  الملق ب الفيض، أبو الحسيني، الرز اق عبد بن محم د بن محم د

 المحققين، من مجموعة: حققه القاموس، جواهر من العروس تاج ،(هـ1205: المتوفى)
 .الهداية دار

 الزمخشري   7
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 الملخص باللغة العربية
حكم دفع  ، فبينتمن أهم المواضيع التي تتعلق بفريضة الزكاة هاماا  وضوعاا تناولت هذه األطروحة م

ت ألهمية الموضوع وكثرة التساؤلت عنه، فقد قرر  ي، ونظراا اإلسالمنسان وفروعه في الفقه الزكاة ألصول اإل
 آلتي:اها وهي مقسمة إلى ثالثة فصول وخاتمة، على النحو إخراجهللا تم  أن أكتب فيه دراستي هذه وبحمد

وقد تناولت فيه حقيقة الزكاة وحكمها وحكم تاركها، ثم تحدثت عن مقاصدها الدينية الفصل األول: 
ن أركان م معلومة من الدين بالضرورة وركنٌ  والجتماعية والقتصادية، وقد خلصت فيه إلى أن الزكاة فريضةٌ 

 العليم الحكيم المتصف بجميع صفات نها من عند هللاا شرعت لمصلحة الفرد والجماعة، أل، وهي إنماإلسالم
 الكمال.

كاة حكم دفع الز  فقد أظهرت فيه مفهوم األصول والفروع، ثم عرجت إلى بيان أما الفصل الثاني:
مصرف ابن السبيل، ثم من مصرف الغارمين،ومن ثم  من مصرف الفقراء والمساكين،لألصول أو الفروع 

وخلصت فيه إلى  ي،اإلسالمفي الفقه لألصول أو الفروع زكاة ع الوختمته بتوضيح الحالت التي يجوز فيها دف
 نفقتهمت كانإن  وأ ،ن كانوا غير مباشرينإمن مصرف الفقراء والمساكين لألصول أو الفروع جواز دفع الزكاة 

صرف الغارمين ومن مصرف ابن السبيل، لعدم وجود تأثير معلى المزكي، وجواز دفعها لهم من  ليست واجبة
 بة في ذلك.للقرا

صة لخستم ،لألصول أو الفروع: فقد تحدثت فيه عن ضوابط جواز دفع الزكاة أما الفصل الثالث واألخير
ط حتى وبالمزكى عليه، وخلصت فيه إلى الضواب وبالمال المزكى فيه، ،إياها من شروط الزكاة المتعلقة بالمزكي

 .جائزاا لألصول أو الفروع يكون دفع الزكاة 

 تمة:: الخاوأخيراً 

 وتضمنت أهم النتائج التي أثمرتها هذه الرسالة وأهم التوصيات.

 هلل الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد
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Abstract  

Abstract 

Payment of Alms (Zakah) to one's own assets (parents and grandparents) and 

branches (children and grandchildren) in Islamic Jurisprudence 

This thesis dealt with one of the most important topics related to the obligatory Alms 

(Zakah). I explained the rule of paying Alms to the human assets and branches in Islamic 

jurisprudence. I decided to write my study in this topic because of the importance of the subject 

and the many inquiries about it, and praise to Allah it has been taken out. 

It is divided into three chapters and a conclusion, as follows: 

Chapter One: 

 I dealt with the fact of Alms (Zakah), its rule and the rule of people who do not pay it. 

Then I talked about the religious, social and economic purposes. It has been concluded that the 

Alms (Zakah) is obligatory which is necessarily known by religion and one of the pillars of Islam. 

It was legislated but for the benefit of the individual and the group, because it is from Allah the 

All-Wise marked by all the perfect qualities. 

The second chapter: 

 I clarified the concept of assets and branches. Then I explained the rule of paying Alms 

(Zakah) to assets and branches when considered poor or needy. Then they can be considered 

debtors, wayfarer. I concluded by clarifying the cases in which Alms (Zakah) can be paid to assets 

and branches in Islamic jurisprudence and concluded that it is permissible to pay Alms (Zakah) to 

assets and branches when they are considered poor or needy if they are indirect or if their expense 

is not obligatory for the person who pays Alms (Zakah) and it is permissible to pay to them from 

the portion of debtors and the wayfarer, for the lack of effect of kinship in it. 

The third chapter and the latter: 

 I talked about controls of paying Alms (Zakah) to assets and branches, extracted them 

from the Alms (Zakah) terms of who pays Alms (Zakah), the money which is, the person who is 

paid to, and finished to the controls which made it permissible to pay Alms (Zakah) of assets and 

branches. 

Finally: Conclusion: 

It included the most important results that have come out of this thesis and the most 

important recommendations. Praise be to Allah, on the grounds of his blessings the good deeds 

finish, and peace be upon our prophet Mohammed. 

 




