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 دفع المنافع في الزكاة
 (1)الغفار الشريف دحممد عبأ.د.  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

صلى  -فقال رسول اهللا ،يائهمغنال أو من املسلمني حقا يف أم ءفرض للفقرا هللا الذياحلمد 

اهلم تؤخذ من أغنيائهم و هم أن اهللا افرتض عليهم صدقة يف أمملع(فأ -آله وسلم ىاهللا عليه وعل

ونبينا وحبيبنا  لسالم على سيد البشرية، وأكرم كرمائهم، سيدناوالصالة وا )2(هم)ئوترد على فقرا

ين ذعن صحابته الاهللا  ا يؤثرون الفقري على أنفسهم، ورضيو ن كانذيورسولنا حممد وعلى آله، ال

 :جادوا بأنفسهم ونفائسهم.. أما بعد

بة يف تاللك وة كرميةعد -مشكورة -ةكاللز ة العاملية ئاألمانة العامة للهي فقد وجهت إيل

اليت  -املستجدة أي األمور -الفقه لز نواال" الذي يعترب من و املنافع زكاة" عن األم إخراجموضوع "

الرغم من أعمايل  على -ا مشرت عن ذراعي للبحثذل ،فقهائنا األعالم الكالم عنهالمل يسبق 

فيكون  ،ب السماءاأبو  ح هلاتفتلعل اهللا أن يسخر يل دعوة صاحلة، من قلب حبيب،  -اإلدارية

 ووالدي، وشيوخي وأحبايب من النار. آمني. بيتقفيها عتق ر 

الكر  العليم ريف الزكاة، لذا سأبدأ به معتمداً على اهللاتعوأرى أن مفتاح املوضوع يكمن يف 

 مي.

 التعريف القرآني للزكاة -1

املفسر  قال األمام )3("اْلَمْحُرومِ لِّلسَّاِئِل وَ  *َوالَِّذيَن ِيف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ " -تعاىل -قال اهللا

  )4(-رمحه اهللا -غب األصفهاينالر ا

واحلق  لدورانه على استقامة )5(أصل احلق: املطابقة واملوافقة، كمطابقة رجل الباب يف حقه



 يقال على أوجه:

هو احلق،  :تعاىل ما تقتضيه احلكمة، وهلذا قيل يف اهللا سببب يءل ملوجد الشايقاألول: 

 .)6()َوُردُّواْ ِإَىل الّلِه َمْوَالُهُم احلَْقِّ ( تعاىل: قال اهللا

وحنو  ا يقال: فعل اهللا تعاىل كله حق،ذوالثاين: يقال للموجد حبسب مقتضى احلكمة، وهل

إىل  )ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُوراً (حق، والبعث حق، وقال تعاىل:  تقولنا: املو 

  )7()َق الّلُه َذِلَك ِإالَّ بِاحلَْقِّ َما َخلَ ( :قوله

فـََهَدى تعاىل: ( يف نفسه، قال اهللا يءلك الشذ ليهعاملطابق ملا  يءوالثالث: يف االعتقاد للش

  )8()الّلُه الَِّذيَن آَمُنواْ ِلَما اْختَـَلُفواْ ِفيِه ِمَن احلَْقِّ 

 ي جيب، كقولنا:ذالما جيب وبقدر ما جيب، ويف الوقت  بوالرابع: للفعل والقول حبس

 )9()َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت َربِّكَ (فعلك حق وقولك حق، قال تعاىل: 

 -بية بالقاهرة ما يأيت:عر  جملمع اللغة الميوجاء يف معجم ألفاظ القرآن، الكر 

 احلق هو الثابت الصحيح. وهو ضد الباطل.

باختالف  ل التعيني خيتلفلى سبيعد منه اواحلق لفظ كثري الورود يف الكتاب الكرمي. واملر 

 يات، ومعناه العام ال خيلو من معىن الثبوت واملطابقة للواقع.ي وردت فيه اآلذاملقام ال

 فاحلق: هو اهللا، ألنه هو املوجود الثابت لذاته

 ع واحلقائق.ئوما فيها من العقائد والشرا واحلق: كتب اهللا

 واحلق: الواقع ال حمالة الذي ال يتخلف.

 .حقوق العباد وهو ما وجب للغري ويتقاضاهواحلق: أحد 



 واحلق: العلم الصحيح.

 .و احلق: العدل

 و ا حلق: ا لصدق.

 ضح.اواحلق: البني الو 

 واحلق: الواجب الذي ينبغي أن يطلب.

 واحلق: احلكمة اليت فعل الفعل هلا.

 واحلق: قد يراد به البعث.

 .املسوغ حبسب الواقع :واحلق

 التام الكامل. :واحلق

 ذا أضيف احلق إىل املصدر كان معناه أنه على أكمل وجه.وإ

يتقاضونه ومثلها ما يف  مقرر بجاأي و )10()َوِيف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ ( يةاآلويف 

 .)11(/ املعارج24

دة وابن اتق قالهيف تفسري اآلية الكرمية: يريد الزكاة املفروضة،  -رمحه اهللا -فال اإلمام القرطيب

: صلة -رضي اهللا عنهما -سريين. وقال جماهد: سوى الزكاة. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس

. واألول أصح؟ ألنه وصف احلق بأنه معلوم، وسوى الزكاة ليس مبعلوم، إمنا )12(رحم، ومحل كل

 .)13(هو على قدر احلاجة، وذلك يقل ويكثر

 -قال اإلمام ابن رشد اجلد رمحه اهللا

منه من  داال يفهم املر  رآن األمر بالزكاة بألفاظ جمملة وعامة. فاجململ منه ماقيف ال وإمنا ورد



، فال يفهم من هذا )14()آُتوْا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدهِ وَ وله تعاىل: (قلفظه ويفتقر يف البيان إىل غريه مثل 

هذا اللفظ إذا ورد اللفظ جنس احلق وال مقداره، وال ميكن امتثال األمر به إال بعد بيان. ومثل 

اجلنس فيجب امتثال غراق والعام ما ظاهره است .وجب اعتقاد وجوب املراد به إىل أن يرد البيان

ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة  (صه، مثل قوله تعاىل:صمله على عمومه حىت يأيت ما خيحباألمر به 

 ذؤختمن أمواهلم)، أن الزكاة ( هر يف قوله تعاىل:وما أشبه ذلك. فالظا )15()ُتَطهِّرُُهْم َوتـُزَكِّيِهم هِبَا

، وقوله يءمن مجيع أصناف األموال ومن القليل والكثري منها، إذ مل خيص شيئا من ذلك دون ش

من اجململ الذي يفتقر إىل بيان، إذ ال يفهم من نفس هذا  )َصَدَقًة ُتَطهِّرُُهْم َوتـُزَكِّيِهم هِبَا(تعاىل: 

فاآلية مشتملة على نص ال حيتمل التأويل،   يقع هبا التطهري والتزكية هبادر الصدقة اليتقاللفظ 

 -وعلى عموم حيتمل التأويل، وعلى حممل يفتقر إىل البيان والتفسري، أل�ا نص يف األخذ ويف أنه

 .)16(ال، وجممل يف املقدارو مأمور به، وعموم يف األم -عليه وسلمهللا صلى ا

 الزكاة في السنة -2

 -:-رمحه اهللا -م ابن رشد اجلدل اإلمااق

عمومه  ريها وخصصغجممل القرآن يف الزكاة و  -صلى اهللا عليه وسلم -وقد بني رسول اهللا

َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر تعاىل به حيث يقول يف كتابه: ( مال كما أمره اهللاعاملراد به اخلصوص قوًال و 

َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل إِلَْيِهمْ  األموال   مم تؤخذ الزكاة من -عليه وسلم صلى اهللا -فبني النيب )17()لِتُبَـنيِّ

 .)18(ؤخذتوكم يؤخذ منها ومىت س وممن تؤخذ من النا

 -الفقهاء . ولذا حاول)19(ي للزكاةعولكن مل جيئ يف السنة املطهرة ما حيدد االصطالح الشر 

 ي للزكاة.عريف شر تعوضع  -رمحهم اهللا

 .الفقهي للزكاة فريعالت -3

الوجه  وشرعا اسم ملا خيرج عن مال أو بدن على -رمحه اهللا -ال العالمة ابن حجر اهليتميق



 .)20(مسي بذلك لوجود تلك املعاين كلها فيه؛ اآليت

فقد )21(خمصوصة وقال العالمة منصور البهويت احلنبلي: حق واجب يف مال خمصوص لطائفة

احلق هو الواجب، ولكن  أدق، ألن استخدم املصطلح القرآين، ولو كان قال "حق معلوم" كان

: -رمحه اهللا -عرفة املالكي ل ابنامقدار الزكاة، كما أتت به السنة وق املعلوم نص على ختصيص

جزء..  إخراجاملال نصابا. ومصدراً:  : جزء من املال، شرط وجوبه ملستحقه بلوغ-امسا -الزكاة

 .)22(خلا

باالصطالح  -مل يقيد املخرج بأن يكون ماالً الفقهاء جند أن أكثرهم  توإذا نظرنا يف تعريفا

 ناملخرج يكو بأن  -، وإمنا يفهم من تتبع الفروع عندهم-مهالفقهي، سواء املوسع أو املضيق من

 عصرهم. واحلق يفال الزكاة و ا يلتزموا مبا يعرفونه من أمو أ�م كان -أعلم يف رأي، واهللا-ماًال، ولكن

 يف املصطلح الفقهي أوسع من املال.

 -ة الفقهية الكويتية ما يأيت:عاء يف املوسو ج

الفقهاء للحق كانت  تعند الفقهاء: ما يستحقه الرجل، وإطالقا -الباغ -باحلق اداملر 

 :خمتلفة ومتعددة، منها

ري املالية، مثل قوهلم: من باع بثمن غإطالق احلق على ما يشمل احلقوق املالية و  -أ 

 جيله.تأ ملكلك إسقاطه، فيمث أجله صح، ألنه حقه، أال ترى أنه مي حال

 . أحكامه ذوتتصل بتنفي -حكمه غري -مات اليت ترتتب على العقداز تاالل -ب 

ال أوال مث تسليم املبيع، وذلك يف قوهلم: ومن باع سلعة الثمن احل ممثل: تسلي

بثمن سلمه أوال، حتقيقا للمساواة بني املتعاقدين، ألن املبيع يتعني بالتعيني، والثمن 

ال بالقبض، فلهذا اشرتط تسليمه إال أن يكون الثمن مؤجال، ألنة يتعني إ ال

 .أسقط حقه بالتأجيل، فال يسقط حق اآلخر



األرزاق اليت متنح للقضاة والفقهاء وغريهم من بيت مال املسلمني، مثل قول ابن  -ج 

: من له حق يف ديوان اخلراج كاملقاتلة والعلماء وطلبتهم واملفتني والفقهاء مجني

 يبا.غيسقط مبوت األصل تر  بعا، والتالدهم يفرض ألو 

 .فق العقار، مثل: حق الطريق، وحق املسيل، وحق الشربامر  -د 

، وهي املباحات، مثل: حق التملك، وحق اخليار للبائع أو للمشرتي، ةاحلقوق اجملرد -ه 

 .)23(وحق الطالق للزوج

 -المال في االستعمال الفقهي: -4

  -:-رمحه اهللا -يقول العالمة حممد حسني كاشف الغطاء

مدار العقود واملعامالت على األموال، وليس للمال حقيقة عينية خارجية كسائر األعيان 

ها زعة، وإمنا هو: حقيقة اعتبارية ينتيعو ض سائر األنواع يف حقائقها النحيف املالية مت محضتت

 .رية والكماليةو ضر ال تقوم هبا معايشهم، وتسد هبا حاجاهتمتاخلارجية اليت  تالعقالء من املوجودا

كان  فمثال: احلبوب واألطعمة مال، ألن البشر حمتاج إليها يف أقواته وحياته. وهكذا كل ما

عرضيا يعرب  مثل ذا من حاجات املالبس واملساكن وحنوها، قد انتزع العقالء منها معىن وصفيا

 عنه: باملال، وهو من املعقوالت الثانوية باصطالح احلكيم.

يف  ة اإلنسان ال تتم إال باحلياة املشرتكة، وهي حتتاج إىل املقايضة والتبادلوملا كانت مدني

جعل معيار  مما ال ينضبط، أرادوا -وهي العروض -بذلك األعيان ضاألعيان واملنافع، وكان التقاب

الذهب والفضة،  لى والوحدة املقياسني، فاختارواعيرجع إليه يف املعامالت، ويكون هو املرجع األ

فماليتهما أمر اعتباري  ملزيد االعتبار يف أن يكون عليهما املدار، ؛ليهماعسكة السلطان  وضربت

 واحلقيقة. تذاحمض ال فرق بينهما وبني سائر املعادن وغري ها من حيث ال

العتماد احاولت بعض الدول قلب االعتبار إىل الورق، ولكن مع  -يف هذه العصور -ولذا



 عليهما.

األجناس  تربواعتبار، فكما اعاال علىن املال ملا كانت حقيقته تقوم ومهما يكن األمر، فإ

 عهد.تم والاز تاخلارجية ماالً، فكذلك اعتربوا ذمة الرجل العاقل الرشيد ماًال، ولكن مع االل

وكذا  فإذا التزم لك الثقة األمني مبال يف ذمته، وثقت به وجعلته كمال يف يدك أو صندوقك،

  .ماالً عنده العقالء يعتربون أن لك

قيمة  من ال عهدة له وال ذمة كالسفيه واجملنون والصغري، بل والسفلة من الناس الذين ال ماأ

ة ذمهؤالء ال فندهم الذي يعدك وخيلف وحيدثك فيكذب ويلتزم لك وال يفي بالتزامه، عألنفسهم 

 ف مال. ر عالعند  ، والتزامهم عند العقالء هباء، وال يتكون من التزامهمشرفهلم وال 

روض، واعتباري فرضي وهو ما يف الذمم، ع: خارجي عيين وهو النقود والنوعان فاملال إذا

 والعهدة. امز تأعين: االل

وكافة  ، بلدوااللتزام تأثريه ال ينحصر باملال، بل يتمطى ويتسع حىت حيتضن مجيع العقو 

 اإليقاعات.

والتزاما بأن يكون مالك  ادهتع إالً  الصتهد خجتأال ترى أن البيع إذا صهره التمحيص مل 

ا االلتزام مبادلة يف املالني بانتقال مال  ذعلى ه بللمشرتي عوض ماله الذي التزم أنه لك؟! فيرتت

 م.از تكل واحد إىل اآلخر، ويتحقق النقل واالنتقال كأثر لذلك االل

 تعهداتلها ق كال، بل والنكاح والطءوهكذا اإلجارة واجلعالة، بل واإليقاع كالعتق واإلبرا

قالء البشر من مجيع األمم والعناصر على إتباعها عاين بد، تعقبرام ونقض وحل و إوالتزامات و 

ري حامسة، يسقط عن درجة اإلنسانية من ال يلتزم هبا يف كل عرف دساتوالعمل هبا كقوانني الزمة و 

 .)24(ولغة

 هل المنفعة مال؟! -5



 :-رمحه اهللا -قال الشيخ علي احلفيف احلنفي

حرازه املال ال يكون إال مادة حىت يتأتى إ نريف احلنفية أتعريف: أي تعمقتضى هذا الو 

ولبس الثياب ال  وحيازته، ويرتتب على ذلك: أن منافع األعيان، كسكىن املنازل، وركوب السيارات

 .عد ماال وكذا حقوق اإلنسانت

د ض تتجدد بتجداا أعر ال ميكن حيازهتا أل� -وإن أمكن االنتفاع هبا -أما املنافع فإ�ا

حتدث  ها وطلبه، فإذا ما انتفعت بسكىن منزل فإمناياهبا، وعمل مبتغتسأوقاهتا، وحتدث آنا فآنا باك

ري سكناه يف يوم آخر، بل إن سكناه يف غاملنفعة بنزولك فيه وشغلك إياه، وسكناه يف يوم معني 

 ت كتاب فال توجد إال إذا فتحالقراءة يفردت أخرى وإذا ما أ عةري سكناه يف ساغساعة معينة 

، الختالف قتند ذلك غري قراءتك فيه بعد هذا الو عالكتاب ونظرت فيه، وتكون قراءتك فيه 

عند طلبها  ض حتدث ساعة فساعةااملقروء واختالف الوقت وهكذا ترى أن منافع األعيان أعر 

، وإذا وجدت فقد نايألعهلا يف عامل اد اب معدومة ال وجو تسواكتساهبا، وإ�ا قبل الطلب واالك

، فال تكون ماال، ألن إحرازهالك مل ميكن حيازهتا وال ذوجدت لتفىن حال وجودها، وإذا كانت ك

 .املال كما تقدم ما ميكن حيازته، وهذا مذهب احلنفية

ز احيرز وحي ال، وليس يالزم يف املال أنو وذهب الشافعية واملالكية واحلنابلة إىل أن املنافع أم

ها، در ز حبيازة حماهلا ومصاااملنافع حت نز حبيازة أصله ومصدره، وال شك أال يكفي أن حيبنفسه، ب

، إلحرازازة وايا، فإذا ما وسعنا معىن احلهكذفإن من حيوز سيارة مينع غريه أن ينتفع هبا إال بإذنه و 

ة احليازة شامال املنافع، أل�ا ممكن ريفلتعفجعلناه أعم من أن يكون مباشرة أو بالواسطة كان ا

ريفا آخر مثل: ما جيري فيه تعرف املال عن أن نعأصلها وكذلك ينتفع هبا. وبذلك نستغين إحراز ب

 البذل واملنع.

 ني، ألنه املتفق مع عرف الناس واملتسق معالرأيواعتبار املنافع من األموال هو أوجه 

لها يستعيضو�ا بالنفيس من إال طلبا ملنافعها، وألجيان م، فهم ال يبتغون العهتهم ومعامالاضأغر 



د طالبه من احلمقى والسفهاء، علب له، وإذا طلب ط بة فيه والغال منفعة له ال ر  أمواهلم، وما

ر عليه، ولذا كان يف املنافع جمال واسع ملعاملتهم املالية، وليس أدل على ذلك من إقامة جورمبا ح

كىن، وإنشاء السكك احلديدية، وبناء ، وبناء دور السقاو نيت، واألسواوالفنادق، واحل تاخلانا

ن منافعه، ولذا جاز أن يعتاض عن عالبواخر، وما إىل ذلك مما هو معد لالستغالل باالستعاضة 

َوُأِحلَّ َلُكم ( من األموال لقوله تعاىل كون مهراً. وقد جعله اهللاتاملنافع باملال، كما يف اإلجارة، وأن 

َر ُمَساِفِحنيَ  مَّا َورَاء َذِلُكْم َأن تـَْبتَـُغواْ  أي أحل اهللا لكم أن تطلبوا  )25()بَِأْمَواِلُكم حمُِّْصِنَني َغيـْ

مل حيرمه عليكم من النساء يف اآليات  ممن بأموالكم زوجات لكم حمصنني أنفسكم غري زانني

 .السابقة

 .ومثرة هذا اخلالف تظهر يف أحكام كثرية، من أحكام اإلجارة والعصب وغري مها

 رب حقوقعتيع الوضعي برأي الشافعية فاعترب املنافع من األموال. كما اوقد أخذ التشر 

 ري ذلك من عناصر الذمة اإلجيابية ماال. فكان املال فيه أعم منغع و ا رت خاملؤلفني وشهادات اال

 .املال عند الفقهاء

 ال وعلى ذلك ادوأما احلقوق فال تعدو يف الواقع أن تكون منفعة يقرها الشارع لفرد أو ألفر 

املرور وحق  يعدها احلنفية من األموال، لعدم إمكان حيازهتا أيضا، سواء أكانت متعلقة مبال كحق

الزوج يف االستمتاع  متعلقة مبا ليس مبال كحق تاملسيل الثابتني على أرض لغري صاحبهما، أم كان

منفعة هي  إن أريد به بزوجه وحق األم يف حضانة صغري ها. أما غري احلنفية فيعدون احلق ماال

به أمر من األمور املعنوية  يف العني الذي استأجرها، وال يعدونه ماال إمنا أريد املستأجرمال، كحق 

 .)26(الزوج يف االستمتاع بزوجه اليت ال وجود هلا إال باعتبار الشارع كحق احلضانة وحق ةالشرعي

 هل الزكاة تتعلق بالذمة أو بالمال؟ -6

 زكاة يف الذمة أو يف املال؟اختلف الفقهاء هل جتب ال



 -واحلنابلة يف قول، -رمحه اهللا -فمذهب مجهور الفقهاء وجوهبا يف املال، وذهب الشافعي

كسائر  ألن الزكاة تشبه املؤن والنفقات فيجب يف الذمة، ؛إىل تعلقها بالذمة -يف املعتمد

باألداء من  ن املزكي خمرياً خياطب باألداء، ولذا إذا تعذر األداء من مال معني، يكو  مث، تالعبادا

 )27(-أعلم واهللا -. وهذا الذي خنتارهءأي موضع شا

  إخراج المنفعة زكاة عن المال  -7

 -:صورتانوللمسألة 

 الصورة األوىل أن يؤدي الرجل خدمة آلخر، سواء أكان عمال، أو إجارة مسكن أو -أ 

ط الدائن دينه غريه فيعجز املستأجر عن أداء األجرة لفقره أو حاجته للمال فيسق

ن ماله، فيكون مقاصة ملا يف الذمتني. وهذه الصورة ليست من عاملدين زكاة  عن

 -املنفعة، ولكنها دين نتج عن بيع منفعة، لذا سنبحثها إن شاء اهللا جا خر إ

ه، اتب بأداء خدمة للفقري مبقدار زكغين فري غالزكاة على  بجت نالصورة الثانية أ -ب 

 .كأو لغري ذل سواء لعدم توفر املال لديه،

 إسقاط الدين عن المعسر هل يحسب زكاة؟ -8

جعلته عن : ن زكاته وقال لهعين، فأراد أن جيعله دقال اإلمام النووي: إذا كان لرجل معسر 

ألن  ؛أصحهما ال جيزئه، وهو مذهب أيب حنيفة وأمحد )يف مذهب الشافعي(زكايت، فوجهان 

لثاين: جيزئه، وهو مذهب احلسن البصري وعطاء، ألنه لو قباضها واإالزكاة يف ذمته، فال تربأ إال ب

ن ع أخذه منه جاز، فكذا إذا مل يقبضه، كما لو كانت عنده دراهم وديعة ودفعها مثدفعه إليه، 

الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه، فال  دفعضها أم ال. أما إذا قبالزكاة، فإنه جيزئه سواء 

لك باالتفاق. ذوال يصح قضاء الدين ب )يف املذهب(لزكاة باالتفاق يصح الدفع إليه، وال تسقط ا

ن الدين برئ منه.. ولو عده إليه ر وإذا  عن الزكاة. هولو نويا ذلك ومل يشرطاه جاز باالتفاق، وأجزأ



عن الزكاة، وملكه القابض، وال  أهدينك، ففعل، أجز  كك حىت أقضيتكاز قال املدين: ادفع إيل 

 .)28(هدينه، فإن دفعه أجزأ يلزمه دفعه إليه عن

 بيد: أنه كان ال يرى بذلك بأسا، إذا كانعن احلسن هنا نقله عنه أبو عوما ذكره النووي 

 ه فال" أي إذا كان الدين مثنا لسلعة، كما هو الشأن يفذكم هعفأما بيو "ذلك من قرض. قال: 

 .ه احلسن جمزئااديون التجار، فال ير 

ك ذل ن سفيان الثوري، ورأى يفعيره جمزئا حبال. ونقله أما أبو عبيد فشدد يف ذلك ومل 

س ئيقي ماله هبذا الدين الذي قد ي نخمالفة للسنة، كما خشي أن يكون صاحب الدين إمنا أراد أ

 .)29(إال ما كان له خالصا دءا ملاله يقيه به، وال يقبل اهللار منه، فيجعله 

ونوى . ليه بدينه قبلهعتصدقوا ف توقال ابن حزم: من كان له دين على بعض أهل الصدقا

صدق بذلك الدين على من يستحقه وأحاله به على تأه ذلك وكذلك لو ز بذلك أنه من الزكاة، أج

 .هئلك الزكاة، فإنه جيز ذمن هو له عنده، ونوى ب

يتصدق على أهل الصدقات من زكاته الواجبة  بأنمور بالصدقة الواجبة و أذلك أنه م ناهبر 

 ه.كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة، فقد أجزأليه منها فإذا  عمبا 

عهد  واستدل ابن حزم حبديث أيب سعيد اخلدري يف صحيح مسلم قال: أصيب رجل على

عليه  صلى اهللا -ينه، فقال رسول اهللادها. فكثر عيف مثار ابتا -ليه وسلمعصلى اهللا  -رسول اهللا

 . )30(هري غول عطاء بن أيب رباح و قتصدقوا عليه" قال: وهو " -وسلم

طال  م قدقو ين على ديل  قائال:فقد سأل رجل جعفر الصادق  .هب اجلعفرية أيضاذوهو م

أدعه، فأحتسب به ن وجبون للزكاة: هل يل أتحبسه عندهم، ال يقدرون على قضائه، وهم مس

 . )31(عليهم من الزكاة؟ قال: نعم

الفقري دام . ما حأرجقال شيخنا العالمة الدكتور/ يوسف القرضاوي: وعندي أن هذا القول 



فع يف النهاية بالزكاة بقضاء حاجة من حوائجه األصلية وهي وفاء دينه. وقد مسى القرآن تهو املن

َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإَىل َمْيَسَرٍة َوأَن (وله تعاىل: قالكرمي حط الدين عن املعسر صدقة يف 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَـ    )32()ْعَلُمونَ َتَصدَُّقواْ َخيـْ

وال متليك، واألعمال مبقاصدها،  ضن مل يكن فيه إقباإلى املدين املعسر، و عصدق تا ذفه

لك. فمثل هذا ذعن الوفاء، وأن يربئه من دينه، ويعلمه ب عاجزاا بشرط أن يكون ذال بصورهتا وه

 .ن أهل الزكاةمل يكن من الفقراء واملساكني، فهو قطعا من الغارمني فهو م ناملدين العاجز، إ

ح عنه ا ، وهو حيقق للمدين حاجة نفسية، بإزاحة ثقل الدين عن كاهله فينز ضواإلبراء مبنزلة اإلقبا

 .)33(ن عقوبة اآلخرةعهم الليل، وذل النهار، وخوف املطالبة واحلبس، فضال 

إسقاط  ملا ذكر من األدلة، وألن ؛وما رجحه شيخنا العالمة القرضاوي: هو الذي خنتاره

مقاصة ملا  يف الزكاة، فيكون ن إبراء لذمة الفقري من الدين مقابل إبراء ذمة الغين عن حق اهللالدي

 متليك.  -عند كثري من الفقهاء -واإلبراء .يف الذمتني

 -جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ما يأيت:

كل  ليك، ويفاملستفاد من كالم الفقهاء اشتمال اإلبراء على كال املعنيني: اإلسقاط والتم -

الصور يتعني أحد املعنيني تبعا للموضوع، كاإلبراء ض مسالة تكون الغلبة ألحدمها، وإن كان يف بع

يان ال تقبل اإلسقاط. أما يف الديون الثابتة يف الذمة فيجري ع، فهو للتمليك، ألن األنن األعياع

ن فيه معىن التمليك ومعىن من أن اإلبراء عن الدي ممها. فمن ذلك ما قاله ابن جنيالاملعنيان ك

 بأنه ال يصح تعليقه على الشرط، ويرتد بالرد. اإلسقاط، ومثل ملا غلب فيه معىن التمليك

 ،احلنابلة ملا غلب فيه معىن اإلسقاط بأنه لو حلف ال يهبه، فأبرأه، مل حينث ضومثل بع -

 لك.حقيقة امل نتفاءن الزكاة، العني، وهذا إسقاط وأنه ال جيزئ اإلبراء عألن اهلبة متليك 

متليكا أو إسقاطا  ءونقل القاضي زكريا عن النووي يف الروضة قوله " املختار أن كون اإلبرا -



الدليل وضعفه،  من املسائل اليت ال يطلق فيها ترجيح، بل خيتلف الراجح حبسب املسائل، لقوة

يف حق من له الدين، فإن  ماالالدين مال، وهو إمنا يكون  نألن اإلبراء إمنا يكون متليكا باعتبار أ

 أحكام املالية إمنا تظهر يف حقه.

 سيأيتلب فيه معىن التمليك عند املالكية ترجيحهم اشرتاط القبول يف اإلبراء، كما غومما  -

نص عليه احلنفية أنه  اإلسقاط والتمليك بالتساوي). ومنه ما(على أن هناك ما يصلح باالعتبارين 

كذا بالنظر و ، صحميتا، فبالنظر إىل أنه إسقاط ي ن بامثمل مبوته، عاري غرثه لو أبرأ الوارث مدين مو 

، كما صرحوا صحقبل العلم مبوت املورث مث ظهر موته  إىل كونه متليكا، ألن الوارث لو باع عينا

 . )34(به، فهنا باألوىل

 ة.علق بالذمتتا الذي اخرتناه يف هذه املسألة يتفق مع رأي من قال بأن الزكاة ذوه

 شرط التمليك يف الزكاة. علىمع أن كثرياً من الفقهاء ال يوافقون 

 -رمحه اهللا -ل العالمة الشوكايناق

اجلنس  أما اإلبراء فقد قدمنا أن الزكاة جتب من العني فإذا مل تكن العني موجودة جاز إخراج

إن كانت العني ا الذي جعل الدين الذي له على الفقري من الزكاة الواجبة عليه ذمث القيمة فه

موجودة لديه كان  ة لديه صرفها إىل الفقري وردها الفقري إليه قضاء عن دينه وإن مل تكندموجو 

 .مانعا فعليه الدليل ليم إليه وال مانع من ذلك. ومن ادعى أن مثتساإلبراء للفقري يف حكم ال

مع  كان جبنسها  ا إنهكذوأما اإلضافة للفقري فإن كان ذلك بعني الزكاة فال شك يف جوازه و 

 العني ومن ادعى أن مث مانعا فعليه الدليل. عدم

فليس  ية من كون الزكاة متليكا وكون النية ال بد أن تكون مقارنةعوأما التعليل بالعلل الفرو 

 . )35(ذلك مما تقوم به احلجة بل هو يف نفسه عليل

 تقديم خدمة مقابل الزكاة هل يبرأ ذمة الدافع؟ -9



من  ، وكذا-ءعلى اختيار مجهور الفقها -نا للمال، واعتبار املنفعة ماالً يفعر مما سبق من ت

يعترب متليكا، وأن الزكاة تتعلق بالذمة، وكذا اختيارنا بأن الزكاة ال يشرتط فيها  اءاختيارنا بأن اإلبر 

 إجزاءالتمليك، وإمنا الشرط فيها دفع خلة الفقري، وإبراء ذمته من الدين دفع حلاجة لديه خنتار 

دفع املنفعة زكاة عن املال. ويدعم هذا االختيار قول من أجاز إخراج الزكاة بالقيمة من الفقهاء، 

وهو اختيار احلنفية وكثري من فقهاء املذاهب األخرى، ولإلمام ابن تيميه تفصيل جيد يف هذه 

 -رمحه اهللا -املسالة ننقله عنه

 ثرياً ما يكون أنفع للفقري: هل هوعمن أخرج القيمة يف الزكاة، فإنه ك -رمحه اهللا -سئل

 جائز أو ال؟

ج القيمة يف الزكاة والكفارة وحنو ذلك، فاملعروف من مذهب مالك ا خر إفأجاب: وأما 

قد منع القيمة يف مواضع،  -رمحه اهللا -حنيفة جيوز، وأمحد والشافعي أنه ال جيوز، وعند أيب

 روايتني. علىجعلها ، ومنهم من نصوجوزها يف مواضع، فمن أصحابه من أقر ال

قدر  ج القيمة لغري حاجة وال مصلحة راجحة ممنوع منه. وهلذاا خر إواألظهر يف هذا: أن 

، ومل يعدل إىل القيمة، وألنه )37(بشاتني أو عشرين درمها )36(نااجلرب  -عليه وسلم صلى اهللا -النيب

وألن  يف التقومي ضرر،  ج القيمة مطلقا فقد يعدل املالك إىل أنواع رديئة، وقد يقعا خر إمىت جوز 

 ا معترب يف قدر املال وجنسه.هذالزكاة مبناها على املواساة، و 

وأما إخراج القيمة للحاجة أو املصلحة أو العدل، فال بأس به، مثل أن يبيع مثر بستانه، أو 

ي مثرًا أو حنطة، إذا كان قد شرت ي نزرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم جيزيه، وال يكلف أ

  .وى الفقراء بنفسه، وقد نص أمحد على جواز ذلكسا

هنا   أن جيب عليه شاه يف مخس من اإلبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة ثلوم

 كاف، وال يكلف السفر إىل مدينة أخرى ليشرتي شاة.



 أو طاء القيمة، لكو�ا أنفع، فيعطيهم إياها،عومثل أن يكون املستحقون للزكاة طلبوا منه إ

يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول ألهل اليمن: " 

 بيس أسهل عليكم، وخري ملن يف املدينة من املهاجرين واألنصار ".لأنتوين خبميس أو 

 .)38(وهذا قد قيل إنه قاله يف الزكاة، وقيل يف اجلزئية

 -أعلم واهللا -ا الذي خنتاره من أقوال الفقهاءذوه

أو  كحاجته إىل التطبيب،  ؛ا إذا كان يف دفع املنفعة إىل الفقري مصلحة قائمة لهذوعلى ه

سواء   -ن أموالهعباخلدمة املطلوبة، واعتبارها زكاة  يالتعليم، أو غري ذلك فال مانع من قيام املزك

وكذا جيوز .)39(د الفقهاءعنكانت زكاته قد حل حوهلا، أو إذا أراد تعجيلها، بالشروط املذكورة 

 ر.اإذ ال ضرر وال ضر  ؛ذلك إذا كان يف إخراج املنفعة بدالً عن املال دفع لضرر عن املزكي

نا ورسولنا حممد وعلى آله بيبوسلم وبارك على سيدنا ونبينا وح وصلى اهللا -واهللا أعلم 

 رب العاملني. هللاوصبحه وسلم. واحلمد 

 الغفار الشريف عبدد/ حممد .أ

  



 -المنفعة زكاة: جخرا إضوابط 

 .أن تكون للفقري حاجة قائمة إىل املنفعة املخرجة -1

أن ال تكون املنفعة مبذولة باجملان من جهات أخرى، كالعالج احلكومي،  -2

 .به ذلكشوالتعليم، وما أ

 .أن تكون املنفعة من احلاجات األساسية، ال الكماليات -3

قد، إما لعدم توفر املال ج الزكاة نقداً، أو ما أشبه بالنا خر إأن يتضرر املزكي من  -4

 .أو حلاجته القائمة إىل املال عند حلول موعد زكاته لديه،

زكاة بقيمتها احلقيقية يف السوق أو أقل، ال املبالغة يف  ةأن تقدر املنفعة املخرج -5

 .-ها زكاة. واهللا أعلمجاخر إند عقيمتها 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خالصة البحث

  -تكلمنا في البحث عن:

كون مدخًال إىل معرفة الواجب إخراجه يف الزكاة. وقد أوردنا تعريف الزكاة، لي )1

 .يف الكتاب والسنة، وعند الفقهاءتعريفها 

املال حقيقة اعتبارية بني الناس،  ناملال يف االستعمال الفقهي، وتبني من املبحث أ )2

 وليس له حقيقة عينية تسمى هبذا املسمى.

 هو ما اخرتناه.، و -عند مجهور الفقهاء -املنفعة ماالً  اعتبار )3

  -لبغيف األ -تبار احلقوق منافع يقرها الشارع، وترد عليها العقودعا )4

-اهللا رمحهم -ما اخرتناه من آراء الفقهاء بتعلق الزكاة بالذمة، ال بعني املال، حس )5

. 

 -ج املنفعة زكاة عن املال، وذكرنا له صورتني:ا خر إجيوز  )6

ا ما أجازه كثري الفقهاء، هذة، و إبراء ذمة املدين عن دين املنفعة مقابل الزكا - أ

ما اخرتناه، ولكنه ليس من إخراج املنفعة زكاة، بل هو من صور  وهو

 اإلبراء.

دفع املنفعة بدًال من الزكاة للفقري، عند احتياجه إليها، أو لدفع الضرر عن  - ب

 واهللا -إما لفقره، أو حلاجته إليه -عند عدم قدرته على دفع املالزكي امل

 -أعلم



 ج املنفعة زكاة عن املال.ا خر إبط ضوا )7

 لى سيدنا حممد النيبعوصلى اهللا وسلم وبارك 

 وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان.

األمني العام لألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة )  1(
 ه.الكويت، أستاذ الفقه وأصول

 .29، ومسلم رقم 1331أخرجه البخاري رقم )  2(
 .25-24املعارج :)  3(
 املفردات مادة "حق" بتصرف، وانظر بصائر ذوي التمييز للفريوز أبادي يف املادة نفسها.)  4(
 هي عقب الباب.)  5(
 .30)  يونس : 6(
 .5يونس : )  7(
 .213البقرة :)  8(
 .33يونس : )  9(
 .19الذاريات: )  10(
 املرجع املذكور مادة "حق" ، وانظر ما جاء يف نزهة األعني النواظر البن اجلوزي مادة "حق".)  11(
 الثقل من كل ما يتكلف. والكل: العيال، والكل: اليتيم. -بالفتح-الكل)  12(
حيث جزم بأن احلق املعلوم هو  8/285، وانظر رموز الكنوز للرسعيين احلنبلي 18/291أحكام القرآن )  13(

 الزكاة.
 .141األنعام : )  14(
 .103التوبة : )  15(
 .1/275املقدمات املمهدات )  16(
 .44النحل : )  17(
 .1/276املقدمات املمهدات )  18(
 .2/261انظر حاشية األمري الصنعاين على ضوء النهار للجالل )  19(
 .131قهاء للقونوي ، وانظر املوسوعة الفقهية مصطلح "زكاة" ، أنيس الف3/208حتفة احملتاج )  20(
 .2/803كشاف القناع )  21(
 ، وانظر معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية مصطلح "زكاة".1/140شرح حدود ابن عرفة للرصاع )  22(
 .10/ 1املوسوعة الفقهية )  23(
 .293 ، وراجع معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء للدكتور نزيه محاد115/1)  حترير اجمللة 24(

                                 



 .24النساء : )  25(
، واملدخل الفقهي العام 1/316، وانظر حترير اجمللة 32)  أحكام املعامالت الشرعية للشيخ علي اخلفيف 26(

 .1/351لشيخنا العالمة مصطفى الزرقا 
 .161، رمحة األمة للعثماين 2/19تقومي النظر البن الدهان  ،1/167)  انظر اإلفصاح البن هبرية 27(
 .211-210 :6)  اجملموع ج28(
 .دار الشروقط  596-595)  األموال29(
 .106-6/105احمللى ج )  30(
 .2/91ج  )  فقه اإلمام جعفر31(
 .280البقرة : )  32(
وء النهار ض، و 2/77ر للشوكاين ا، والسيل اجلر 15/363لنجفي لوانظر جواهر الكالم  ،2/848)  فقه الزكاة 33(

 .2/248ينظر أيضا اإليضاح للشماخالزيدية، و وهو قول لبعض ا 2/363للعالمة السيد اجلالل 
 .1/149املوسوعة/ مصطلح "إبراء" )  34(
رمحهما  -نسب لإلمام أيب حنيفة وأيب يوسف قد، و 2/63، وانظر ضوء النهار للجالل 2/77ر ا)  السيل اجلر 35(

 .خلة الفقري متليكا كان أو إباحة سدأ�ما قاال: املقصود  -اهللا
، قال يف املصباح: جربت نصاب الزكاة بكذا عدلته به، واسم ذلك الشيء اجلربان (املصباح اجلربان: التكميل)  36(

 ).158، معجم لغة الفقهاء/ قلعجي 89
 ).1/335حديث اجلربان رواه البخاري ضمن كتاب أيب بكر الطويل (انظر احملرر يف احلديث )  37(
 .1/531معاصرة للشريففقهية  ث، وانظر حبو 25/82)  جمموع الفتاوى الين تيمية 38(
 .1/243)  انظر حبوث فقهية معاصرة 39(
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