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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
إمام النبيني, صفوة خلق اهللا أمجعني, سيدنا والصالة والسالم على رب العاملني, احلمد هللا 

 حممد صلى اهللا عليه, وآله وأصحابه, والتابعني.
 ,,وبعد                                                                 

لقد اهتم اإلسالم بالقرابات القريبة لإلنسان, وجعل للقرابة حقوقًا متعددة, ختتلف يف ف
درجتها على حسب قوة القرابة قربًا وبعًدا, فأوجب اإلحسان والرب والنفقة واملرياث يف 
القرابات القريبة, وندب إىل اإلحسان وصلة الرحم مهما كانت القرابة؛ من أجل احلفاظ 

ىل قوة اجملتمع وترابطه وتكافله, واليت يدل إليت يؤدي احلفاظ عليها على صلة الرحم ا
 االهتمام هبا على قوة إميان اجملتمع, وحسن أفراده.

ومن عظمة اإلسالم أال تتداخل احلقوق والواجبات يف بعضها, حبيث يكون يف أداء حق 
اس حتقيق ضياع لواجب آخر أو حق مثله, وإمنا يكون أداء احلقوق والواجبات على أس

فال يعطي املزكي أقاربه زكاة  ,العدل يف اجملتمع فال يقوم حق يف مقابل حق آخر بغري حق
, وحيتال يف أخذ ماله بدال من النفقة الواجبة عليه؛ ألنه بذلك مينع وصول الزكاة ملستحقيها

رب حق قرابته من النفقة وضياع حق الفقراء؛ وهلذا وضع الفقهاء ضوابط لدفع الزكاة لألقا
جيب مراعاهتا حىت ال تضيع احلقوق, وحتقق الزكاة هدفها املنشود يف إصالح بناء اجملتمع, 

 وحتقيق التكافل االجتماعي بني أفراده.
 يرتتب عليه مايلي:الضوابط  تلكوعدم مراعاة 

اختالل العدل في المجتمع مما يضر بالمصالح العامة, ويؤثر سلًبا على إسالم  -أ
إجزاء ما دفعه زكاة للقريب غير المستحق لها, وفي ذلك ضياع قيم المزكي؛ لعدم 

  .وحقوق لها أثرها على الفرد والمجتمع دنيا ودين
عدم إحزاء الزكاة المدفوعة لغير المستحق لها عن صاحبها ؛ألن الزكاة إذا لم  –ب 

تصل إلى المستحق التجزىء عن صاحبها , وليس كل من يستحق الزكاة يجوز 
 فيه أمحد فعن غنياً  فبان فقرياً  يظنه من أعطى وإذا: فصل: (املغين يف جاء1ياها إعطاؤه إ
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 والرواية حنيفة، وأيب عبيد وأيب احلسن قول وهذا بكر أبو اختارها جيزئه: إحدامها: روايتان
 قول وهذا..... عهدته من خيرج فلم مستحقه غري إىل الواجب دفع ألنه جيزئه ال: الثانية
  كالروايتني قوالن وللشافعي املنذر، وابن يوسف وأيب صاحل بن واحلسن الثوري

 يجوز ال ممن للمعطي قرابة أو ، هاشميا أو ، كافرا أو ، عبدا اآلخذ بان إن أما
 جيزه فلم ، غالبا حاله ختفى وال ، مبستحق ليس ألنه ؛ واحدة رواية ، جيزه مل ، إليه الدفع
 االطالع يعسر مما والغىن الفقر بأن ؛ غنيا بان من وفارق ، اآلدميني كديون ، إليه الدفع
 تعرفهم التعفف من أغنياء اجلاهل حيسبهم: {  تعاىل اهللا قال ، حبقيقته واملعرفة عليه

 2. فاكتفى بظهور الفقر ، ودعواه خبالف غريه ) 1} بسيماهم
وألمهية تلك الضوابط يف كل وقت سألت اهللا عز وجل أن يوفقين لدراسة هذا املوضوع 

 ضوابط دفع الزكاة لألقارب في الفقه اإلسالمي.بعنوان: 
 وخامتة. مقدمة و متهيد و ثالثة  مطالب وتقتضي خطة البحث تقسيمه إىل:

 .وأمهيته ومنهجه املقدمة يف خطة البحث
 القرابة). -الزكاة –مفردات العنوان ( الضوابط شرح  : التمهيد

 فروع: أربعةوينقسم إلى  
 الفرع األول: معىن الضوابط لغة واصطالًحا.

 الفرع الثاين: معىن الزكاة لغة واصطالحا:
 الفرع الثالث: معىن القرابة لغة واصطالًحا وأنواعها.

 الفرع الرابع : فضل صدقة التطوع على األقارب.
 الحاالت التي ال أثر للقرابة فيها على دفع الزكاة: األولالمطلب 

 لألقارب. الضوابط العامة لدفع الزكاة: المطلب الثاني
 .الضوابط الخاصة لدفع الزكاة لألقارب: المطلب الثالث

 .والخاتمة في أهم نتائج البحث وتوصياته
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 القرابة). -الزكاة –: شرح مفردات العنوان ( الضوابط التمهيد
 ثالثة فروع:فيه و  

 الفرع األول: معنى الضوابط لغة واصطالًحا.
 الفرع الثاني: معنى الزكاة لغة واصطالحا:

 الفرع الثالث: معنى القرابة لغة واصطالًحا وأنواعها.
 الفرع الرابع : فضل صدقة التطوع على األقارب.

 
 واصطالًحا. لغةً  : معنى الضوابطالفرع األول

 .اسم فاعل من الفعل ضبط والضابط, مجع ضابطالضوابط لغة: 
أي : بالفتح وضباطة اضبطً  وضبط الشيء يضبطهوالضَّْبُط يف اللغة: لزوم الشيء وحبسه. 

 .  حازم أي ضابط فهو باحلزم حفظه
  . شيء كل يف ذلك يقال يفارقه ال لزومه: الشيء ضبط: الليث وقال

 .بليًغاواإلحكام واإلتقان حفظًا  باحلزم حفظه: الشيء ضبطف
ضبطَت البالد إذا قمت بأمرها قياًما ليس فيه نقص. وضبطَت الكتاب إذا  ومنه قيل:

صححت أخطاءه وأصلحت خلله. ورجل ضابٌط: أي قوي حازم. والضابُط: القوي على 
 .عمله. واألضبط: الذي يعمل بكلتا يديه

 1شديًدا. أخًذا أخذه إذا ضبطًا يضبطه الشيء الرجل ضبط:  دريد ابن وقال 
 2جزئياته. على ينطبق كلي حكم هو:اصطالًحا والضابط 

لألقارب,  عملية دفع الزكاة تنظم وحمددةظاهرة  أوصافشروط و  والمراد بالضوابط هنا:
دفع الزكاة  جازإذا وجدت  أوصاف منضبطةحث هي فالضوابط اليت أتناوهلا يف هذا الب

 لألقارب.
  

 .135ألمحد الفيومي، ص –املصباح املنري  -4907ص 1مادة ( ض ب ط) ج  – العروس تاج - 1
 .336 ص 1ج - الفقهاء لغة معجم -1105 ص 1ج - الوسيط املعجم - 2

                                                           



 :لغة واصطالحا : معنى الزكاةالفرع الثاني
 الشيء زكا: يقال. , والربكةوالزيادة ,النموالطهارة, و  تطلق على معان منها: :لغة الزكاة

 1 .والصالح بالفضائل اإلنسان كنمو معىن أو واملال، كالنبات حًسا إما وكثر، منا إذا
 مدحه. إذا الشاهد وزكى مدحها: النفس وتزكية فيها. بورك إذا البقعة زكت: ويقال
 صدقة ومسيت خمصوصة، بشرائط خمصوصني لقوم خمصوص مال من جزء إخراج :وشرًعا

 2. وتنميه منه أخرجت الذي املال يف بالربكة تعود أل�ا زكاة؛ املال
 أوجهة لطائفة معني مال يف شرًعا واجب جزء بإخراج - تعاىل - هللا : التعبدوقيل هي
 3.خمصوصة

 مواله وال هامشي غري مسلم فقري إىل احلويل الشرعي النصاب من جزء إيتاء وقيل هي:
 4تعاىل. هللا املزكي عن املنفعة قطع بشرط

 بالكتاب والسنة واإلمجاع.واجبة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم و  حكمها:
 اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  يـُْنِفُقونـََها َوَال  َواْلِفضَّةَ  الذََّهبَ  َيْكِنُزونَ  َوالَِّذينَ [:قوله تعاىل فمن الكتاب:

َها ُحيَْمى يـَْومَ  )34( أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فـََبشِّْرُهمْ   َوُجُنوبـُُهمْ  ِجَباُهُهمْ  هِبَا فـَُتْكَوى َجَهنَّمَ  نَارِ  ِيف  َعَليـْ
وال يتوعد  .) 35-34:التوبة ( ]َتْكِنُزونَ  ُكْنُتمْ  َما َفُذوُقوا ِألَنـُْفِسُكمْ  َكنَـْزمتُْ  َما َهَذا َوظُُهورُُهمْ 

  .هبذه العقوبة إال على ترك واجب
 )43(سورة البقرة: ]َ◌أَِقيُمواْ الصََّالَة َوآُتواْ الزََّكاةَ و[وقد أمر اهللا عز وجل هبا يف قوله تعاىل: 

 يؤدى ال فضة وال ذهب صاحب من ما «قال: -ρ-ما روي أن رسول اهللا  ومن السنة:
 نار يف عليها فأمحي نار, من صفائح له صفحت القيامة يوم كان إذا إال حقها منها

 مخسني مقداره كان يوم يف له أعيدت بردت كلما وظهره, وجبينه جنبه هبا جهنم, فيكوى
 ». النار إىل وإما اجلنة إىل إما سبيله فريى العباد, بني يقضى حىت سنة ألف

 .398ص1الوسيط ج املعجم -301ص1 املنري ج املصباح ،254ص 14 العرب ج لسان - 1
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 حلبهـا حقهـا ومـن حقهـا منهـا يـؤدي ال إبـل صـاحب وال«  قال ؟فاإلبل اهللا رسول يا قيل 
 فصـيال منهـا يفقـد ال كانـت مـا أوفـر قرقـر بقـاع هلـا بطـح القيامـة يـوم كان إذا إال وردها يوم

 كـان يـوم يف أخراهـا عليـه رد أوالهـا عليـه مـر كلمـا بأفواههـا, وتعضـه بأخفافهـا تطؤه واحًدا
 ».  النار إىل وإما اجلنة إىل إما سبيله فريى العباد بني يقضى حىت سنة ألف مخسني مقداره

 إذا إال حقهـا منها يؤدي ال غنم وال بقر صاحب وال« قال: والغنم فالبقر اهللا رسول يا قيل
 وال جلحــاء وال عقصــاء فيهــا لــيس شــيًئا منهــا يفقــد ال قرقــر بقــاع هلــا بطــح القيامــة يــوم كــان

 كــان يف يــوم أخراهــا عليــه رد أوالهــا عليــه مــر كلمــا بأظالفهــا وتطــؤه بقرو�ــا تنطحــه عضــباء
».  النار إىل وإما اجلنة إىل إما سبيله فريى العباد, بني يقضي حىت سنة ألف مخسني مقداره

 لرجـل وهـى سـرت, لرجـل وهي وزر, لرجل هي ثالثة: اخليل«  قال فاخليل؟ اهللا رسول يا قيل
 وزر, لـه فهـي اإلسـالم أهـل علـى ونـواءً  وفخـرًا ريـاء ربطهـا فرجـل وزر لـه هـي الـيت فأما أجر,
 رقاهبــا وال ظهورهــا يف اهللا حــق يــنس مل مث اهللا, ســبيل يف ربطهــا فرجــل ســرت لــه هــي الــيت وأمــا
 وروضـة مرج يف اإلسالم ألهل اهللا سبيل يف ربطها فرجل أجر له هي اليت وأما سرت, له فهي
 وكتـب حسـنات أكلت ما عدد له كتب إال شيء من الروضة أو املرج ذلك من أكلت فما
 لـه اهللا كتـب إال شـرفني أو شـرفًا فاسـتنت طوهلـا تقطـع وال حسنات, وأبواهلا أرواثها عدد له

 يسقيها أن يريد وال منه, فشربت �ر على صاحبها هبا مر وال حسنات وأرواثها آثارها عدد
 ». حسنات شربت ما عدد له اهللا كتب إال
 اجلامعـة الفـاذة اآلية هذه إال شيء احلمر يف على أنزل ما« : قال فاحلمر اهللا رسول يا قيل 
 1) ».يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن يره خريا ذرة مثقال يعمل فمن(

 2».وأمجعوا على وجوب الصدقة يف اإلبل والبقر والغنم « قال ابن املنذر: وأما اإلجماع:
 3».حد أركان اإلسالم وفرض من فروضه أ وأمجعوا على أن الزكاة« وقال أيًضا:

أن يف مــائيت درهــم مخســة دراهــم وعلــى أن الــذهب إذا كــان عشــرين مجــع أهــل العلــم علــى وأ
 مثقاالً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة جتب فيه إال ما اختلف فيه عن احلسن.

 1شروط وجوب الزكاة: 

 ).2337رقم (, 267ص  6أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب الزكاة, باب إمث مانع الزكاة, ج  - 1
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 تام غري وملكه عبد ألنه مكاتب على وال له مال ال ألنه عبد على جتب فال الحرية: -1
  حريته. بقدر مبعض على وجتب

 طهرة، الزكاة ؛ ألنأسلم إذا يقضيها فال مرتد أو أصلي كافر على جتب فال اإلسالم: -2
يِهمْ  ُتَطهِّرُُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَواهلِِمْ  ِمنْ  ُخذْ  [ :تعاىل قال  جنس، والكافر )103: التوبة( ] هِبَا َوتـُزَكِّ
 .كفره من يتوب حىت يطهر مل ذهًبا األرض ملء أنفق فلو
 عنه نقص فإن الصحابة وأقوال األخبار لعموم جمنون أو لصغري ولو :2نصاب ملك -3
  .الركاز إال زكاة فال

 صدقة التمر من أوسق مخسة دون فيما ليس:« -ρ- قوله النصاب ملك اشرتاط ودليل
صدقة  اإلبل من ذود مخس دون فيما وليس صدقة الورق من أواق مخس دون فيما وليس

 ما وألن األدلة، من ذلك وغري 4». شاةٌ  شاةً  أربعني بلغت إذا:«  الغنم يف وقال ،3».
 .املواساة حيتمل ال النصاب دون

 ألنه ؛استقراره لعدم ؛الكتابة دين يف زكاة فال الجملة في الملك تمام أي استقراره -4 
  نفسه. تعجيز ميلك

 استفاد من:« -ρ- النيب عن  -امرضي اهللا عنه -عمر  ابن ا رواهمل الحول: مضي -5
 5 ».ربه  عند احلول عليه حيول حىت عليه زكاة فال ماال

 ويشترط لصحة أداء الزكاة أحد ثالثة أمور: 
 نية مقارنة لألداء. - 1 
  .أو نية مصاحبة لعزل املقدار الواجب - 2 

 .195 ص1ج -للبهويت  املربع الروض -1
اخلالصة الفقهية على مذهب  -واصطالحا القدر الذي إذا بلغه املال وجبت الزكاة فيه. -النصاب لغة األصل - 2

 .182ص: 1السادة املالكية ج:
, رقم 540ص  2صدقة, ج أوسق مخسة دون فيما تاب الزكاة, باب ليسأخرجه البخاري يف صحيحه, ك - 3
, 673ص  2ة, جيف صحيحه, كتاب الزكاة, باب ليس فيما دون مخسة أوسق صدق مسلم أخرجه) , و 1413(

 ).979رقم (
 ).603و رقم (287ص  2اْلبَـَقِر, ج َصَدَقةِ  ِيف  َجاءَ  َما رواه مالك يف املوطأ , كتاب الزكاة, باب - 4
ص  3احلول, ج عليه حيول حىت املستفاد املال على زكاة ال جاء ما الزكاة, باب رواه الرتمذي يف سننه, كتاب - 5

 .90ص  2, ج باحلول الزكاة وجوب الزكاة, باب ), ورواه الدارقطين يف سننه, كتاب631, رقم (25

                                                                                                                                                                   



 .ميع ماله ولو من غريه نية الزكاةأو التصدق جب - 3 
ا ا ومساه هبة أو قرضً وال يشرتط أن يعلم الفقري أ�ا زكاة على األصح حىت لو أعطاه شيئً  

 ونوى به الزكاة صحت.
 الصالة. بعد اإلسالم أركان وأهم اإلسالم، أركان أحد هي  الدين: من منزلتها

 حكم جاحدها:
 -ρ-سوله ألنه مكذب هللا ور نكاره ما قام من الدين ضرورة؛ و من جحد وجوهبا مرتد؛ إل

 ، وإمجاع املسلمني، سواء أخرجها أم مل خيرجها.
هتاون يف إخراجها،  : ومن أقر بوجوهبا وامتنع من أدائها, أوحكم الممتنع عن أدائها

 1وخبل هبا فأصح قويل العلماء: أنه فاسق، وليس بكافر.
 وتؤخذ منه كرًها، بأن يقاتل ويؤدب على امتناعه عن أدائها.  

، ويف السنة الثانية من اهلجرة حددت األنواع اليت يف مكة مطلقة أوالً فرضت  فرضيتها:
 جتب فيها، ومقدار النصاب يف كل نوع.

 . املال النامي حقيقية أو تقديرًاوال جتب يف كل مال إمنا جتب يف
 فالنمو حقيقة كماشية هبيمة األنعام، والزروع والثمار، وعروض التجارة.

 الزكاة فيها تجب التي األجناس
 : اآلتية األجناس في الزكاة تجب 
  والفضة الذهب  -2 السوائم.                          - 1 
  والثمار الزروع - 4 التجارة.                    عروض -3 
 . والركاز املعدن 5 

  ثالثة: فيها بشروط الزكاة وجتب والغنم والبقر اإلبل هي السوائم   :السوائم زكاة
  نصابا. تبلغ أن - 1
  صاحبها. ملك يف وهي احلول عليها حيول أن - 2 
 معظمه. أو احلول طول املباح بالرعي تكتفي أن -3 

   اإلبل زكاة

 .12ص  6العثيمني. ج صاحل بن حملمد -املستقنع زاد على املمتع الشرح - 1
                                                           



 الزكاة الواجبة فيها عدد اإلبل
 ليس فيها زكاة 5أقل من 

 شاة 9إلى  5من 
 شاتان 14إلى  10من 
 ثالث شياه 19إلى  15من 
 شياهأربع  24إىل  20من

 بنت خماض وهي اليت طعنت يف السنة الثانية 35إلى 25من 
 بنت لبون وهي اليت طعنت يف السنة الثالثة 45إلى  36من 
 حقة وهي اليت طعنت يف السنة الرابعة 60إىل  46من

 جذعة وهي اليت طعنت يف السنة اخلامسة 75إىل  61من 
 بنتا لبون 90إىل  76من 
 إىل  مث تستأنف الفريضةحقتان  120إىل  91من 
 لبون بنات ثالث ) 121(  ال يف
 حقة مخسني كل ويف لبون بنت أربعني كل يف )  199 - 122(  من

  لبون وبنتا حقة)  130(  ال ففي
 لبون بنات مخس أو حقق أربع ) 200(  ال يف
 
 

   والجاموس البقر زكاة
 الواجب فيها عدد األبقار

 زكاةليس فيها  أقل من ثالثني
 تبيع أو تبيعة وهو الذي طعن يف السنة الثانية 30إذا بلغت 
 مسن أو سنة وهو الذي طعن يف السنة الثالثة 40إذا بلغت 
 تبيعان أو تبيعتان 60إذا بلغت 
 تبيع ومسنة 70إذا بلغت 



 وهكذا يتغري الفرض يف كل عشر من تبيع إىل مسنة ومن مسنة إىل تبيع
 

   الغنم زكاة
 الواجب فيها األغنامعدد 

 ليس فيها زكاة 40أقل من 
 شاة 120إىل  40إذا بلغت 

 شاتان 200إىل  121فإذا بلغت 
 ثالث شياه 399إىل  201إذا بلغت 
 أربع شياه  400إذا بلغت 

 شاة 100يف كل  فوق  فما 400
 من اجلذع ال زكاهتا يف سنة له متت ما الثين ويؤخذ الزكاة وجوب يف سواء والضأن واملعز

 .السنة أكثر عليه أتى الذي هو الضأن
   والذهب الفضة زكاة

  احلول عليه وحال النصاب بلغا إذا مضروبني غري ولو والذهب الفضة يف الزكاة جتب 
   :الفضة نصاب

 .الفضة من جراًما 595 تقريبا تعادل وهي درهم 200 الفضة ونصاب 
   :الذهب نصاب 
على  1.اخلالص الذهب من جراماً  84و4 تعادل وهي مثقاال عشرون الذهب ونصاب 

 الراجح.
 العشر وربع , له زكاة العشر ربع إخراج عليه وجب النقدين أحد من نصابا ملك فمن 

 .الفضة من دراهم ومخسة الذهب من مثقال نصف
   :التجارة عروض

 جلنة عضو -حسن اجلليل عبد عزت العزيز عبد. تصنيف د – معاصرة لغة يف فقهية ومصطلحات تعريفات - 1
 .30ص 1ج-الشريف  باألزهر الفتوى

                                                           



 قيمة بلغت إن الزكاة فيها وجتب النقدين غري من للتجارة أعد ما كل التجارة عروض 
 بعضها اجلنس املختلفة العروض قيمة وتضم , الفضة أو الذهب من انصابً  منها املوجود

 مايلي: فيها الزكاة لنية ويشترط ,بعض إىل
  .احلول طول التجارة نية -1 
 أو عشرية أرض يف الزكاة جتب فال ,فيها الزكاة إلجياب صاحلة العروض تكون أن - 2 

  .خراجية
 اآلخر دون النقدين أحد من نصابا قيمتها بلغت فإن للفقراء أنفع هو مبا العروض وتقوم 

 .لآلخر التفات غري من نصابا به بلغت مبا قومت
  : والثمار الزروع زكاة

 . وخراجية عشرية إىل األرض تنقسم 
 ثبت أو الفاحتني بني وقسمها عنوة اإلمام فتحها أو اطوعً  أهلها أسلم أرض فالعشرية - أ 

  .البصرة كأرض الصحابة بإمجاع أو العرب رضأك بالسنة عشرية أ�ا
  .عليها أهلها وأقر اصلحً  أو عنوة فتحت أرض واخلراجية -ب 
  وهي: طو بشر  الخارج عشر العشرية األرض في والواجب 
 نصف ففيها وحنوها بالدالء سقيت فإن يشبهه ما أو املطر مباء العام أكثر تسقى أن -1 

 . العشر
 غري واحلشيش احلطب خبالف األرض الستغالل يقصد مما اخلارج يكون أن - 2 

  .املقصودين
  .حبسابه سقط بعضه هلك فلو كله اخلارج يهلك ال أن - 3 
 احلول مضي اخلارج يف يشرتط وال العشر إخراج بعد إال األرض نفقات حتسب وال هذا 

  .يكال مما كان إن اصاعً  يبلغ أن الشرط بل انصابً  بلوغه وال
 .أهلها مع اإلمام عليه يتفق ما حسب فعلى اخلارجية األرض أما 

 :  والركاز المعدن زكاة
 دفنه كنزا أو خلقيا امعدنً  أكان سواء األرض حتت وجد مال : اشرعً  والركاز املعدن 

  .الكفار



 : أقسام ثالثة إلى المعادن وتنقسم 
 . بالنار ينطبع ما - 1 
 . مائع - 2 
 .منهما اواحدً  ليس ما - 3 
 ومصرفه اخلمس خراجإ فيه فيجب واحلديد والفضة كالذهب بالنار ينطبع الذي فأما 

َا َواْعَلُموا [ :تعاىل قوله يف املذكور الغنيمة مخس مصرف  ُمخَُسهُ  لِلَّهِ  َفَأنَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  أَمنَّ
) 41: األنفال (سورة اآلية ] السَِّبيِل... َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَىب  َوِلِذي َولِلرَُّسولِ 

   .كالصحراء ألحد مملوكة غري أرض يف وجد إن للواجد يكون اخلمس بعد بقي وما
 فهو اإلسالم ضرب من كان إن أما اجلاهلية عالمة عليه كان ذاإ اخلمس فيه جيب وإمنا 

  .اجاهليًّ  جيعل الضرب اشتبه ولو اللقطة مبنزلة
 والنفط الزفت كالقار املائع وأما ,للمالك والباقي اخلمس ففيه مملوكة رضأ يف وجده وإن 

 . أصال فيه شيء فال البرتول زيت
  .شيء فيهما جيب ال فإنه وحنومها واجلوهر كالنوره مائع وال مبنطبع ليس ما ومثله 
 ذاإ إال ذلك وحنو والسمك واملرجان واللؤلؤ كالعنرب البحر من يستخرج فيما شيء وال 

 1.الزكاة فيها وجتب كالعروض فتكون للتجارة أعده
 الفرع الثالث: معنى القرابة لغة واصطالًحا وأنواعها.

 2القرابة في اللغة:أوال: 
مأخوذة من مادة قرب تقول: قرب الشيء أي دنا, وتقول بيين وبينه قرابة وقرىب  

القرابة واجلمع من النساء: قرابات,  ومن الرجال: أي: دنو يف النسب, والقريب أي ذو 
 أقارب, واألقارب مجع قريب اسم مجع كصحابة مجع صاحب.

 وعلى هذا: فالقرابة في اللغة لها معنيان:

 النشر سنة  -احلكمة دار الناشر -اإلخالص أبو الشرنباليل الوفائي حسن -األرواح وجناة اإليضاح نور - 1
 دمشق. -م 1985

م . 1980يراجع لسان العرب أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ط دار املعارف بالقاهرة سنة  - 2
املصباح املنري مادة (ق  –مادة قرب  1, تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي جـ3566/ 5مادة (قرب) ج 

 . 118ص  1رب) , القاموس احمليط جـ

                                                           



 أوهلما: الدنو يف النسب تقول: فالن ذو قرابة أي: نسب. •
 ثانيهما: الدنو يف املكان قرب فالن أي: دنا. •

القرابة مبفهوم الدنو والقرب يرتبط أيًضا مبعان أخرى أخص من وإىل جانب ارتباط لفظ 
ذلك املعىن تشري إليها كتب اللغة بألفاظ توضح معىن من معاين القرابة, وقد اختلط يف 

 هذه األلفاظ املعىن اللغوي باملعىن الشرعي أو االصطالحي.
 العاقلة. -املصاهرة -الرحم –العصبة  -النسب من هذه األلفاظ:

: القرابة يقال للرجل: استنسب لنا أي: اذكر أقاربك الذين تنتمي بالفتح النسب: أوال:
نَـُهمْ  [إليهم ....قال تعاىل: (سورة املؤمنون:  )فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفال أَْنَساَب بـَيـْ

يف ذلك اليوم لزوال الرتاحم والتعاطف بينهم 2ال قرابات بينهمأي:  1)101
 يومئذ.

  3.العصبة قرابة الرجل من جهة أبيه, واجلمع عصبات العصبة: ثانًيا:
والعصبة العمامة وكل ما يلف به الرأس, يقال عصب رأسه أي: شدَّها, والعرب 
تسمي قرابات الرجل أطرافه؛ ألن األب طرف, والعم طرف, واألخ طرف, واالبن 

 4ويشتد هبم.طرف, فلما أحاطوا به وعصبوا بنسبه مسوا عصبة أي: حييطون به 
ويف اللسان: الرحم أحد أسباب  5».الرحم: القرابة:«قال اجلوهري الرحم: ثالثًا:

... والرحم هو الوعاء الذي يثبت فيه الولد يف داخل األم أي: موضع 6القرابة

حتقيق حممد  –دار املعرفة بريوت  -هـ ط502ن للراغب األصفهاين املتوىف سنة يراجع: مفردات غريب القرآ - 1
 ن س ب) . -سيد كيالين ماديت( ق ر ب

هـ بتوضيح تفسري اجلاللني 1204الفتوحات اإلهلية لسليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهري باجلمل سنة  - 2
 .202ص  2للدقائق اخلفية جـ

 ط عيسى احلليب.-426قواعد الفقه للربكيت ص  -80/  5معجم مقاييس اللغة البن فارس جـ - 3
 مفردات غريب القرآن مادة ( ع ص ب). -1611ص  3لسان العرب مادة ( ع ص ب) ج - 4
 يراجع: الصحاح إلمساعيل بن محاد اجلوهري مادة ( ر ح م) . - 5
 .191ب القرآن مادة ( ر ح م) ص ومفردات غري -لسان العرب مادة (ر ح م)  - 6

                                                           



كناية عن صلة   1». بلوا الرحم ولو بالسالم:« تكوين اجلنني, ويف احلديث
 2الرحم.

َوأُوُلو اْألَْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوَىل  [هذا اللفظ كثريًا مرادفًا للقرابة كقوله تعاىل:  ويذكر 
 6األحزاب: )بِبَـْعٍض ِيف ِكَتاِب اللَّهِ 

أو أقارب الرجل من جهة أبيه أي: عصباته الذين  وهي القرابة أو العصبة العاقلة: رابًعا:
يَّة. -3يتحملون العقل  أي الدِّ

 وهي مأخوذة من الصهر وهلا معنيان:  هرة:المصاخامًسا: 
 : تقول أصهر الرجل بقوم فالن أي: قرب منهم.القرابة) 1(
 4واألصهار أهل بيت املرأة والصهر أبو الزوجة وأخوها. ) احلرمة:2(

 القرابة وأنواعها عند الفقهاء كما سيتضح قريًبا.فهذه األلفاظ هلا اتصال بتحديد معىن 
 اصطالح الفقهاء:القرابة في ثانًيا: 

 أمران: 5القرابةيالحظ في استعمال الفقهاء للفظ 
نكاح, ووصية, ووقف, نفقة و  تعدد املباحث الفقهية اليت تتعلق بالقرابة من األمر األول:

 وإرث, وعقل, واختالف املعىن يف كل مبحث عن اآلخر. 
مل يزد الفقهاء عند تعريفهم للقرابة عن ذكر املعىن اللغوي الذي يتناسب مع  األمر الثاني:

 طبيعة البحث.
 من أو أبيه، قبل من فالن، من حمرم، رحم ذي كل هم: بأنها القرابة حنيفة فعرف أبو

 على أبيه، قبل من منهم، قرابته كانت مبن ذلك، يف يبدأ أنه غري أمه، قبل
 1.. أمه قبل من منه، قرابته كانت من

املتوىف  –كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس للشيخ إمساعيل العجلوين    - 1
 مكتبة الغزايل. -, وعزاه للبزار والطرباين ط282ص  1هـ جـ1162سنة 

  153/ 1الدين بن املبارك جـ  ينظر : النهاية يف غريب احلديث البن األثري أيب السعادات جمد - 2
  342يراجع: مفردات غريب القرآن للراغب األصفهاين مادة( ع ق ل) ص  - 3
 .287ومفردات غريب القرآن مادة (ص هـ ر) ص  -4/2515لسان العرب مادة (ص هـ ر)  - 4
وحاشيتا: القليويب  –لي يراجع يف معىن القرابة عند الفقهاء: منهاج الطالبني للنووي وشرحه جلالل الدين احمل - 5

 القاهرة.   -ط مصطفى احلليب 156-154/ 4ج -163ص  3وعمرية ج

                                                           



 أو كان امسلمً  ، بعد أم قرب سواء النسب يف اجتمع من القريب: بأن الشافعية هاوعرف
 2حمرم. غري أو احمرمً  وارث، غري أو اوارثً  ، أنثى أو اذكرً  ، افقريً  أو اغنيً  ، اكافرً 

 وعلى هذا فإن الفقهاء استعملوا لفظ القرابة تارة مبعىن ( النسب) وتارة مبعىن                    
(الرحم) وتارة مبعىن (العصبة) ويرجع سبب اختالفهم يف هذا االستعمال إىل  

 أمرين:
 أن القرابة لفظ عام صاحل لكل هذه املعاين, ومن مث يشمل كل قريب كما  أولهما:
 قارب ليسوا على درجة واحدة بل درجات ومراتب متفاوتة.أن األ              

 ن األحكام اليت تثبت للقريب من النسب غري األحكام اليت تثبت للقريب أ ثانيهما: •
 من الرضاع, فالقرابة اليت توجب املرياث مثال غري القرابة اليت تثبت حرمة                           
 املصاهرة, والكل يسمى قرابة, فكان استعمال الفقهاء ملعىن من املعاين                          
 حبسب طبيعة البحث, ومطابقته للمعىن املراد.                

الرضاع  القرابة كل قريب سواء كان بالنسب, أو الرحم, أو املصاهرة, أووهبذا يشمل لفظ 
 .أو غري وارث وارثًا

صفة شرعية تثبت بسبب شرعي ويرتتب عليها آثار  وحينئذ يمكن تعريف القرابة بأنهما: 
 شرعية.

 أنواع القرابة:ثالثًا:  
اليت رتب الشرع عليها كثريًا من و القرابة احلقيقية اليت تتحقق بسبب من األسباب الشرعية, 

 األحكام الشرعية تشتمل أنواع ثالثة:
 .( أي سببها الدم)  قرابة دم •
   ( سببها املصاهرة).  قرابة مصاهرة •
        .(سببها الرضاع)   قرابة رضاع •

 النوع األول: قرابة دموية:

 .93 ص 6ج - اآلثار معاين شرح - 1
 .264ص9ج - األوطار نيل - 2

                                                                                                                                                                   



وقرابة الدم هي أصل القرابات وغريها  وهي تُعين القرابة اليت تتحقق باملشاركة يف الدم...
عن أقرب  , والتعبري1تبع هلا, وملحق هبا نظرًا لظهورها وداللتها على القرب داللة ظاهرة

األقارب ووصف عالقاهتم بقرابة الدم تعبري عن أواصر القرىب فيما بينهم, ومدى االلتحام 
ا اشتكى منه عضو تداعى ذوالتناصر بينهم, كما أن الدم ينبض يف عروق اجلسد الواحد إ

 له سائر اجلسد بالسهر واحلمى, فهكذا قرابة الدم, وهذا النوع ميكن تقسيمه إىل: 
 بالنسب.قرابة  •
 وقرابة بالرحم. •

 :2قرابة بالنسب وتشتمل على ثالثة أنواع
 :  أي أصول اإلنسان من جهة أبيه وأمه وإن عال أي: اآلباء       األصول ] 1[ 

 واألمهات  وآبائهم.                         
          أي فروع اإلنسان: ما تفرع منه أي: أبناؤه ذكورًا وإناثًا           ]  الفروع:2[

 وأوالدهم وإن سفلوا .                  
 أي األخوة واألخوات   -فروع األب –وتشمل األخوة واألعمام   ]  الحواشي:3[

 وأبناءهم, وفرع اجلد من جهة األب وفروعهم أي: العم والعمة                                            
 وأبناءهم.                   

أي األقارب من جهة النساء وكما  -فهي القرابة من جهة األم بة ذوي الرحم :أما قرا
ويكونون من األقارب الذكور  3حيددهم الفقهاء: من ليسوا بأصحاب فروض وال عصبات

واإلناث الذين تتوسط بينهم وبني الشخص أنثى غالًبا, ويتحدد ذوو األرحام من جهات 
 :4ثالث

 بنات وبنات االبن أي: أوالد بنات االبن وإن نزلوا. وتشمل أوالد ال  ]  البنوة:1[

والفصل الثامن من العمران البشري, والبحر الرائق شرح كنز الدقائق  -117يراجع: مقدمة ابن خلدون ص  - 1
 .40-2/39بتصرف, وبداية اجملتهد و�اية املقتصد جـ 100 -98/ 3جـ
ني , وشرح منهاج الطالبني, وحتفة املفت812املتوىف سنة  –القليويب  حاشية القليويب للشيخ  -2/42املهذب  - 2

   4/25واالختيار يف تعليل املختار جـ –بتصرف 136ص  3جـ  هـ 676لإلمام النووي املتوىف سنة 
 .2/165, واملهذب للشريازي 82, 6/64نيل األوطار للشوكاين  - 3
 وما بعدها   4/1531جـ  1182سبل السالم للصنعاين املتوىف  – 4/21االختيار يف تعليل املختار جـ - 4

                                                           



 أي األخوة واألخوات ألم وتشمل األخوات واخلاالت وفروعهم.  ]  األمومة:2[
 أي أصول اآلباء واألمهات من األجداد واجلدات اليت تتوسط بينهم وبني  ]  األبوة:3[

 الشخص أنثى.                
 بالمصاهرة أو الزوجية:النوع الثاني: قرابة  
خلطة تشبه قرابة الدم حيدثها الزواج, واألصهار أهل املرأة: أبوها  المصاهرة تعني: 

ه قرابة الدم يشبوأخوها, وهذا النوع من القرابة يأيت يف املرتبة التالية لقرابات الدم, فهو 
 لكن ليس كحقيقتها.

القرابة القريبة للزوجة املصاهر  وقد أثبت املوىل سبحانه لقرابة املصاهرة حرمة نكاح 
 :  1هبا, وقد حدد الفقهاء أنواًعا حيرم النكاح هبن عن طريق املصاهرة وهي

واملراد به االبن الصليب خبالف املتبىن فليس بابن حقيقي؛ لقوله  زوجة الفرع وإن نزل ( أ )
 2. 23ساء:الن )َوَحَالِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصَالِبُكْم  [تعاىل:

َوَال تـَْنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإالَّ  [؛ لقوله تعاىل: ( ب ) زوجة األصل وإن عال
 .22النساء: )َما َقْد َسَلَف ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبيًال 

على لفظ  درجتهما لقوله تعاىل عطًفا مهما بعدت : أمها وأبوها(ج) أصول الزوجة
 .23النساء: )َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكمْ  [التحرمي :

بناهتا وأبناؤها للزوج مهما نزلوا بشرط الدخول الصحيح باألم؛ لقوله  فروع الزوجة:(د) 
ِيت َدَخْلُتْم هِبِنَّ فَِإْن ملَْ َتُكونُوا [تعاىل: ِيت ِيف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّ َدَخْلُتْم  َورَبَائُِبُكُم الالَّ

 . 23النساء: )هِبِنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكمْ 

, واجلامع ألحكام 40 -2/39بتصرف, وبداية اجملتهد و�اية املقتصد  2/127رآن للجصاص أحكام الق - 1
 بتصرف. بتصرف. 5/442بتصرف, وكشاف القناع  43-2/42, واملهذب للشريازي 2/1777القرآن 

َأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاَالُتُكْم ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم وَ  [من سورة النساء ومتامها: 23جزء من اآلية  - 2
ِيت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاتُ  ِيت ِيف َوبـََناُت اْألَِخ َوبـََناُت اْألُْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ  ِنَساِئُكْم َوَربَائُِبُكُم الالَّ

ِيت َدخَ  ْلُتْم هِبِنَّ فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هِبِنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحَالِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّ
  )َأْصَالِبُكْم َوأَْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اْألُْختَـْنيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا َرِحيًما

                                                           



: وأمجع أهل العلم على أن املرأة إذا تزوجها الرجل مث طلقها أو ماتت  قال القرطيب 
قبل أن يدخل هبا حل له نكاح ابنتها, وهذا معىن القاعدة الفقهية( العقد على البنات ُحيرِّم 

 1البنات)  األمهات والدخول باألمهات ُحيرِّم
خنلص من هذا أن قرابة املرأة (أي الزوجة) قرابة للزوج بسبب املصاهرة, فاملصاهرة  

حتدث قرابة كقرابة الدم والنسب... ولكنها تأيت يف املرتبة التالية هلا وال ميكن إغفاهلا إذا 
 الزواج هو أصل نسق القرابة.
 النوع الثالث: قرابة الرضاع:

رضاع سبب يوجب قرابة خاصة تقتضي حترمي املناكحة بني على أن ال2اتفق الفقهاء 
 واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة واإلمجاع. األقارب بسببه...

ِيت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعةِ  [فقوله تعاىل: أما الكتاب: •  )َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ
 ).23(سورة النساء  جزء من اآلية 

 F3 ». حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب:« -ρ- فقوله أما السنة: •
وأمجعوا على أنه حيرم من الرضاع ما حيرم من :«  فقد قال ابن املنذر أما اإلجماع: •

وألن لنب الرضاع جزء من األم يصري به الرضيع جزًءا من أمه, فريتبط هبا  4 ». النسب
ارتباط االبن النسيب, حىت صارت يف نظر الشرع أًما له بسبب الرضاع, وأبناؤها أخوة له 

 من سورة النساء.   23املسألة العاشرة واآلية 2/1778اجلامع ألحكام القرآن  - 1
, 2/1776واجلامع ألحكام القرآن  -3/414مغين احملتاج  -3/101البحر الرائق شرح كنز الدقائق  - 2

 .42ص  2وبداية اجملتهد البن رشد حـ -من سورة النساء 23واملسألة السابعة يف تفسري آية 
, واإلمام مسلم كتاب 2/249الشهادة على األنساب والرضاع جـ  –اإلمام البخاري كتاب الشهادات  أخرجه - 3

 , والتحرمي خبمس رضعات .207/ 2حترمي الرضاع بلنب الفحل  –الرضاع 
يف الرضاع حتقيق عبد اهللا البارودي  –دار مؤسسة الكتب الثقافية  –ط  374رقمه 81كتاب اإلمجاع ص  - 4

ملص الثدي مطلًقا من احليوان واإلنسان.ويف الشرع:عرفه الشافعية بأنه اسم حلصول لنب امرأة أوما حصل اللغة: اسم 
 منه يف معدة طفل أو دماغه واشرتط الفقهاء شروطًا للرضاع احملرم منها:

 أن يكون سن املرضع تسع سنوات فأكثر. -2أن يكون الرضاع يف زمن احلولني.                  -1
يكون الرضاع مخس رضعات معلومات متفرقات على الراجح عند الشافعية, واحلنابلة, وذهب البعض من أن  -3

احلنفية واملالكية واإلمام أمحد يف رواية: إىل أن التحرمي يثبت بقليل الرضاع وكثريه. يراجع: خمتار الصحاح للرازي 
,  4/176حاشية اخلرشي  -.3/138_ البحر الرائق 196املفردات لألصبهاين ص  -103مادة( رض ع) ص

 دار احلديث. -ط 572, 571/ 6واملغين جـ  -. 415, 414/ 3مغين احملتاج اخلطيب  -

                                                           



فالعالقة بينهم مودة وصلة روحية ناشئة عن اختالط الرضيع بأسرة املرضع, وما ترتب 
لروحي احلاصل بينهم؛ وهلذا مسيت املرضعات أمهات على ذلك من األلفة واالمتزاج ا

بنص القرآن؛ لوجود عالقة شبيهة بعالقة النسب, فكان حترمي النكاح بقرابة الرضاع 
 حمافظة على األرحام من القطيعة.



 فضل صدقة التطوع على األقارب. الفرع الرابع :
ا من صدقة تطوع؛ ملا فيهإن الصدقة على األقارب أفضل منها على سائر الناس إذا كانت 

 ما يعد صلة.  بكل، اهبأمور صلة الرحم مصلة الرحم, و 
أمجعت األمة علي أن الصدقة على األقارب أفضل من األجانب « قال النووي: 

واألحاديث يف املسألة كثرية مشهورة قال أصحابنا وال فرق يف استحباب صدقة التطوع 
 1».يكون القريب ممن يلزمه نفقته أو غريهعلى القريب وتقدميه علي األجنيب بني أن 

 ما يلي: السنة النبوية ومن ذلك  ويدل على ذلك 
عن رائطة بنت عبد اهللا امرأة عبد اهللا بن مسعود أم ولده وكانت امرأة صناعا وليس  -أ

واهللا لقد شغلتين « البن مسعود مال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من مثن صنعتها فقالت:
ما أحب إن مل « فقال:». الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء أنت وولدك عن

يا رسول اهللا « هي وهو فقالت: -ρ-فسألت رسول اهللا ». يكن يف ذلك أجر أن تفعلي
». إين امرأة ذات صنعة ابتغي هبا وليس يل وال لزوجي شيء وال لولدي فشغلوين ال أتصدق

 2».لك يف ذلك أجر ما أنفقت عليهم :« فقال 
ولو وصلت بعض « ، أ�ا أعتقت وليدة هلا فقال هلا:-ρ-حديث ميمونة زوج النيب  -ب

الصدقة على األقارب على  -ρ-فقد فضل رسول اهللا  3».أخوالك كان أعظم ألجرك
 العتق.

كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماال « عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال:  -ج
 -ρ-بريحاء وكانت مستقبلة املسجد وكان رسول اهللا  من خنل وكان أحب أمواله إليه

 يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس فلما أنزلت هذه اآلية 
.. قام أبو طلحة إىل )92سورة آل عمران:  (. ]َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن  [ 

َلْن تـََنالُوا اْلِربَّ َحىتَّ  [  تبارك وتعاىل يقول:يا رسول اهللا إن اهللا:« فقال   -ρ-رسول اهللا 
. وإن أحب أموايل إّيل بريحاء, وإ�ا صدقة هللا أرجو برها وذخرها عند ]تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن 

 دار الفكر. -ط -238ص  6ج -اجملموع للنووي - 1
 ).20688رقم ( -263ص 24رواه الطرباين يف املعجم الكبري ج  - 2
 ).2594, رقم (159ص  3أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب اهلبة, باب مبن يبدأ باهلدية, ج - 3

                                                           



ذلك مال  1بخ:«  -ρ-قال فقال رسول اهللا ». اهللا فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا 
فقال أبو ». ما قلت وإين أرى أن جتعلها يف األقربني  رابح ذلك مال رابح وقد مسعت

 2فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه.». أفعل يا رسول اهللا :« طلحة 
يقول يف حجة الوداع:  -ρ-ما روي عن مجرة بنت قحافة قالت: مسعت رسول اهللا  -د

اهللا إن  يا رسول« تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار فأتيت زينب فقالت:
 3 ».نعم لك أجران :« قال ». زوجي حمتاج فهل جيوز يل أن أعود عليه ؟ 

:« ، فقال -ρ-كنت يف املسجد، فرأيت النيب :« حديث زينب امرأة عبد اهللا قالت -هـ 
وكانت زينب تنفق على عبد اهللا، وأيتام يف حجرها، فقالت ». تصدقن ولو من حليكن 

، أجيزي عين أن أنفق عليك وعلى أيتامي يف حجري  -ρ-سل رسول اهللا :« لعبد اهللا 
 -ρ-؛ فانطلقت إىل النيب ».  -ρ-سلي أنت رسول اهللا :« فقال ». من الصدقة؟ 

فوجدت امرأة من األنصار على الباب، حاجتها مثل حاجيت؛ فمر علينا بالل، فقلنا: سل 
ال خترب بنا :« ا ، أجيزي عين أن أنفق على زوجي وأيتام يل يف حجري وقلن -ρ-النيب 

:« قال ». أي الزيانب؟ :« قال ». زينب :« قال ». من مها ؟ :« فدخل فسأله، فقال 
 4 ».نعم هلا أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة :« ، قال ». امرأة عبد اهللا 

 
 
 
 
 

  

 .23ص  6ج -شرح ابن بطال  -كلمة إعجاب، وقد ختفف وتثقل  - 1
,  530ص  2) ج1392أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب الزكاة, باب الزكاة على األقارب, رقم ( - 2

] أخرجه مسلم يف الزكاة باب فضل  5288،  4279،  2617،  2607،  2601،  2193وبأرقام: [ 
 ).  998. رقم (693ص 2النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد, ج

 ).20560رقم ( -2100ص  24ج –رواه الطرباين يف املعجم الكبري  - 3
 حلجر.أخرجه البخاري يف صحيحه, كتاب الزكاة, باب الزكاة على الزوج واأليتام يف ا - 4

                                                           



 الحاالت التي ال أثر للقرابة فيها على دفع الزكاةالمطلب األول: 
فيجوز دفع الزكاة فيها لألقارب  هناك حاالت ال تأثري للقرابة فيها على دفع الزكاة لألقارب 

 ومنها ما يلي:من غري حمظور شرعي 
 .أو مصاهرة كون القرابة قرابة رضاعتالحالة األولى: أن 

من أحكام القرابة إال ما يتعلق بالنكاح فقط ، فالرضاع واملصاهرة  ال يثبت بالرضاع 
اإلرث وال  مااحملرمية وحل النظر وحترمي النكاح ولكن ال يثبت هب ماتثبت هبواملصاهرة 

وجوب النفقة وال حتمل الديات وال الصلة اليت جتب لألقارب للنسب وأكثر أحكام 
هؤالء فيجوز إعطاء  ,أو مصاهرة إذا كان نوع القرابة قرابة رضاعف هماالنسب منتفية عن

من الرضاعة من الزكاة إذا كانت مستحقة أو األخت أو العمة  األقارب من الرضاعة كاألم 
كأبيها وأخيها وعمها وكذلك أم الزوجة وأخواهتا وأقارب زوجة االبن و زوجة األب  للزكاة،
  على الزوج.1النفقة مألنه ال جتب هل وخاهلا 

 لذايف استحقاق النفقة, و  ا أثر هلالقرابة ال ألن هذه بني الفقهاء فيه خالف وهذا مما ال
جيوز دفع الصدقات الواجبة واملندوبة إليهم من باب الفضل واإلحسان, بل دفع الصدقات 

. أو الزكاة إليهم أوىل من دفعها إىل غريهم  
 ويتفرع على ذلك مايلي:

تعطى األم من الرضاعة من الزكاة ، واألخت من الرضاعة إذا كن مستحقات للزكاة ، -1
وذلك ألن األم من الرضاعة واألخت من الرضاعة ال جيب النفقة عليهن ، فهن يعطني من 

.الزكاة بشرط أن تثبت فيهما صفة االستحقاق  
اليوجب النفقة ومن مث جمرد املصاهرة جيوز إعطاء األقارب باملصاهرة من الزكاة ألن  -3

 المينع جواز دفع الزكاة هلم بل هم أوىل من غريهم هبا.
 لة الثانية: أن يتولى اإلمام أو الدولة توزيع الزكاة:الحا

إذا كان توزيع الزكاة عن طريق اإلمام أو نائبه، أي أن الدولة هي اليت تتوىل مجع وكذلك 
الزكاة وصرفها، فلها أن تعطي ما تراه من أهل احلاجة واالستحقاق، حىت وإن كان من 

و أمه, أوالده؛ ألن صاحب الزكاة بدفعها تعطيه هو أحد أقارب املزكي كولده, أو زوجته, أ
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إىل ويل األمر املسلم، قد أبلغها حملها وبرئت ذمته منها، وأصبح أمر توزيعها منوطًا 
بالدولة؛ إذا مل يعد ملال الزكاة بعد جبايته صلة وال نسب مبالكه من قبل، إمنا هو اآلن مال 

 1اهللا أو مال املسلمني. 
يتحرى من يعطيه الزكاة  أن يتوىل توزيع الزكاة بنفسه, فالبدإذا كان املزكي هو الذي أما 

حىت تسقط عنه الفريضة, وقد حدد اهللا تعاىل املستحقني للزكاة يف كتابه عز وجل, مما يدل 
بط العامة اليت ينبغي على أمهية ذلك األمر, وقد وضع الفقهاء جمموعة من القواعد والضوا

يدوا األقارب بضوابط خاصة ينبغي توافرها حىت حيق من حيق له أخذ الزكاة, وقتوافرها في
هلم أخذ الزكاة, فإذا أراد املزكي أن يدفع الزكاة ألحد أقاربه فالبد هلذا القريب أن تنطبق 

 وفيما يلي بيان تلك الضوابط:عليه الضوابط العامة أوال, مث الضوابط اخلاصة باألقارب.  
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 لزكاة.لدفع ا : الضوابط العامةالمطلب الثاني

 الضوابط العامة على سبيل اإلمجال هي: 
 .أن يكون مسلًماالضابط األول: 

  : أن يكون مستحًقا للزكاة.الضابط الثاني
 : أال يكون هامشيًّا.الضابط الثالث

 وفيما يلي تفصيلها في الفروع اآلتية: 
 أن يكون مسلًما.الفرع األول: الضابط األول وهو 

 الثاني وهو أن يكون مستحًقا للزكاة.الفرع الثاني :الضابط 
 الفرع الثالث : الضابط الثالث وهو أال يكون هاشميًّا

 
 أن يكون مسلًما.الضابط األول وهو الفرع األول: 

تنطبق على القريب وغري القريب, وينبغي  التيتلك الضوابط  الضوابط العامةالمراد ب
 .على املزكي مراعاهتا عند دفعه للزكاة

أن  -فال جيوز صرف الزكاة إىل الكافر بال خالف؛ حلديث معاذ رضي اهللا عنهومن مث 
معاًذا  -ρ-فقد أمر النيب  ».خذها من أغنيائهم و ردها يف فقرائهم  « قال: -ρ- النيب

 إىل ينصرف أغنيائهم فضمري ,1بوضع الزكاة يف فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم املسلمون
 تعط مل مسلم غين من إال تؤخذ مل فإذا إليه, ينصرف فقرائهم ضمري فكذا املسلمني أغنياء

فال جيوز وضعها يف غريهم وأما ما سوى الزكاة من صدقة الفطر  2مسلم, لفقري إال
والكفارات والنذور فال شك يف أن صرفها إىل فقراء املسلمني أفضل؛ ألن الصرف إليهم 

 يقع إعانة هلم على الطاعة.
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 :«-ρ- لقوله تأليف لغري ». كافر إىل دفعها جيوز وال :«العمدةوجاء يف العدة شرح 
 للكافر جتب فلم املسلم, على جتب مواساة وأل�ا ».فقرائهم على فرتد أغنيائهم من تؤخذ

 1».كالنفقة
ال جيـوز إعطــاء الكفــار مـن زكــاة األمــوال وقـد أفتــت اللجنـة الدائمــة هليئــة كبـار العلمــاء بأنــه: 

، وال جتـزيء مـن أعطـاهم اء أو أبناء سـبيل أو مـن الغـارمنيولو كانوا فقر  والثمار وزكاة الفطر
.2 
 :صرفها إلى أهل الذمة 
 اختلف الفقهاء في صرف الزكاة إلى أهل الذمة على رأيين: 

 صرف الزكاة إىل أهل الذمة. جيوز أنه :وزفر حممديرى أبو حنيفة و  الرأي األول:
َهاُكمْ  َال [ :تعاىل لقوله جيوز :«زفر وقال  ُخيْرُِجوُكمْ  وَملَْ  الدِّينِ  ِيف  يـَُقاتُِلوُكمْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنْ  اللَّهُ  يـَنـْ
َا [ :و لقوله تعاىل اْآليَةَ ) 8 ( سورة احلشر: ) إلَْيِهمْ  َوتـَْقِسطُوا تـَبَـرُّوُهمْ  َأنْ  ِديَارُِكمْ  ِمنْ   إمنَّ

 وهو زيادة والتقييد باإلسالم قيد غري من النصوص من ذلك غري إىل) لِْلُفَقرَاءِ  الصََّدقَاتُ 
 احلريب خبالف إليهم كلها الصدقات صرف جاز وهلذا موضعه يف عرف ما على نسخ

َا[ :تعاىل لقوله إليه الصدقة دفع جيوز ال حيث املستأمن َهاُكمْ  إمنَّ  قَاتـَُلوُكمْ  الَِّذينَ  َعنْ  اللَّهُ  يـَنـْ
 3 ) ».9 ( سورة احلشر: )الدِّينِ  ِيف 

 4.صرف الزكاة ألهل الذمة ال جيوزأنه : والشافعي يرى أبو يوسف الثاني:الرأي 
  5 ».ال جيوز دفع الزكاة إىل ذمي :«وقال الزيلعي

 أن يكون مستحًقا للزكاة.وهو  الضابط الثانيالفرع الثاني :
َا[ :تعاىل قوله يف الزكاة فيها تصرف اليت الثمانية األصناف تعاىل اهللا حدد وقد  ِإمنَّ

َها َواْلَعاِمِلنيَ  َواْلَمَساِكنيِ  لِْلُفَقرَاءِ  الصََّدقَاتُ   َوِيف  َواْلَغارِِمنيَ  الرِّقَابِ  َوِيف  قـُُلوبـُُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَليـْ
 :كاآليت  وهم ).60 (التوبة ) َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّهُ  اللَّهِ  ِمنْ  َفرِيَضةً  السَِّبيلِ  َواِْبنِ  اللَّهِ  َسِبيلِ 
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 . 1احملتاج اأيضً  والفقري, الغين ضد: اللغة يف الفقريالفقير:  -1
 :االصطالح وفي
 مستغرق نام غري نصاب قدر أو النامي املال من نصاب دون ميلك من :الحنفية بأنه عرفه

 2.حاجته يف
 .عام قوت يكفيه ال شيئا ميلك من :بأنه المالكية وعرفه

 .حاجته من اموقعً  يقع كسب وال مال ال من :بأنه الشافعية وعرفه 
 مما نصفها دون الكفاية من ايسريً  اشيئً  جيد أو, ألبتة شيئا جيد ال من: بأنه الحنابلة وعرفه

 وابن واملكاتب العامل إال األصناف مجيع يف شرط والفقر .3كفايته من موقعا يقع ال
 السبيل.

  يكفيه. ال أنه إال كفايته من موقًعا يقع ما على يقدر الذي وهوالمسكين:  - 2
 جيد الذي فأما كفايته, من موقًعا يقع ما جيد ال الذي هو املسكني :«إسحاق  أبو وقال 

 ». الفقري فهو كفايته من موقًعا يقع ما
 أن علـى فـدل فـاألهم, بـاألهم إال تبدأ ال والعرب بالفقراء, بدأ تعاىل اهللا ألن أظهر واألول 

- وكان ».مسكيًنا وأمتين مسكيًنا أحيين اللهم «قال: -ρ- النيب وألن حاجة أمس الفقري
ρ-4أشد. الفقر أن على فدل الفقر, من يتعوذ  
 المستحق للزكاة باسم الفقر أو المسكنة هو أحد ثالثة : 

 ـ من ال كسب له وال مال أصًال.1
ـــا مـــن كفايتـــه وكفايـــة أســـرته حبيـــث ال يبلـــغ نصـــف 2 ـــ مـــن لـــه مـــال أو كســـب ال يقـــع موقًع ـ

 . الكفاية
ـــ مــن لــه مــال أو كســب يســد نصــف كفايتــه أو أكثــر هــو ومــن يعــوهلم ولكــن ال جيــد متــام 3

 الكفاية .

 .3352 ص 1مادة ( ف ق ر) ج – الراء مع الفاء فصل -الراء باب  - العروس تاج - 1
 .628ص  3ج .عابدين البن املختار الدر على احملتار رد حاشية - 2
 .13871 ص 2ج - الفقهية املوسوعة - 3
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واملراد بالكفاية للفقري واملسـكني كفايـة السـنة عنـد املالكيـة واحلنابلـة، وأمـا عنـد الشـافعية 
 فاملراد كفاية العمر الغالب ألمثاله يف بلده.

وال خيرج الفقـري واملسـكني عـن فقـره ومسـكنته أن يكـون لـه مسـكن الئـق لـه حمتـاج إليـه، 
وال يكلف بيعه لينفق منه، ومن له عقار ينقص دخله عن كفايتـه فهـو فقـري أو مسـكني  

يكفيــه دخلــه لزمــه بيعــه فيمــا نعــم لــو كــان نفيًســا حبيــث لــو باعــه اســتطاع أن يشــرتي مــا 
 ميلكهــــا ولـــو للتجمـــل هبــــا يف بعـــض أيـــام الســــنة وإن ، ومثـــل الســــكن ثيابـــه الـــيتيظهـــر 

تعددت ما دامت الئقة به أيًضا، وكذلك حلي املرأة الالئق هبا احملتاجة للتزين به عـادة، 
ال خيرجها عن الفقر واملسـكنة، وكتـب العلـم الـيت حيتـاج إليهـا ولـو نـادرًا كمـرة يف السـنة، 

 ك.سواء كانت كتب علم شرعي أو دنيوي نافع وحنو ذل
كما ال خيرجه عن الفقر واملسكنة ماله الـذي ال يقـدر علـى االنتفـاع بـه، كـأن يكـون يف 
بلـد بعيـد ال يـتمكن مـن احلصـول عليـه، أو يكـون حاضـرًا ولكـن حيـل بينـه وبينـه، ومثــل 

 1ذلك ديونه املؤجلة، ألنه عندئذ معسرًا إىل أن حيل األجل .
ولو هلك مال  توزيعها من قبل اإلمام,وهو املوظف على جبايتها و  العامل عليها: - 3 

. الزكاة يف يده سقط حقه يف األجر, وعلى هذا ال يدخل يف العاملني من يوليه آحاد الناس
  , فليس له أن يأخذ منها.فلو أعطى شخًصا زكاة ماله لشخص آخر لتوزيعها

وجيوز للعامل ولو كان غنيًّا أن يأخذ من الزكاة؛ ألنه فرّغ نفسه هلذا العمل, فيأخذ عوض 
 عمله ما يكفيه وأعوانه بشرط أن ال يتجاوز ذلك نصف ما جيب. 

 :منها شروط للزكاة المستحق العامل في ويشترط
                     اإلسالم  -1
 احلرية.      -2
 هاشم. بين نسل من يكون ال أن -3
العامل على الزكاة ال بُدَّ أن يكون مبعوثًا من ويل األمر، أو من يقوم مقامه من الدوائر  -4

احلكومية، أمَّا غريه فال يسمى عامًال عليها، فلو جاء تاجر، وأعطى رجًال زكاته؛ ليوزعها 
ل يعطيه يف مصارفها، فال يُعطى هذا الرجل من الزكاة؛ ألنه ال يسمى من العاملني عليها، ب
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 ρأجرته من غري الزكاة؛ ألنَّ العامل على الزكاة ال بُدَّ أن يبعثه ويل األمر كما كان النيب 
 1وال يُعتد بغريهم. يبعث السعاة جلمع الزكاة

 بإعطائهم يتوقع شرف هلم أو ضعيفة, ونيتهم أسلموا قيل هم من المؤلَّفة قلوبهم: -4
قلوهبم باالستمالة إىل اإلسالم أو التثبيت عليه, أو وهم الذين يراد تأليف أ 2.غريهم إسالم

بكف شرهم عن املسلمني، أو رجاء نفعهم يف الدفاع عنهم، أو نصرهم على عدو هلم، أو 
 حنو ذلك.

هـــو عتـــق املســـلم عبـــًدا كـــان أو أمـــة، ومـــن ذلـــك فـــك األســـارى ومســـاعدة  الرقـــاب: - 5
 3. مكاتبة صحيحة فيعطون ما يعينهم على العتقاملكاتبني 

 .4هم املدينون العاجزون عن وفاء ديو�م: ونالغارم - 6
هم الذين تدينوا لإلصالح بني الناس، أو تديَّنوا ألنفسهم وأعسروا؛  وقيل: الغارمون:

 .5)7( التوبة : ]َواْلَغارِِمينَ [لدخوهلم يف قوله تعاىل: 
وهم املنقطعون من الغزاة أي الذين عجزوا عن اللحوق جبيش في سبيل اهللا:  - 7

 اإلسالم لفقرهم هبالك النفقة أو الدابة أو غريمها فتحل هلم الزكاة. 
, مسي بذلك للزومه البعيد عن ماله ,املنقطع عن أهله املسافر هو ابن السبيل: - 8 

 يأخذ أن السبيل البن أي له حيل , والمن الزكاة ما يوصله إىل أهله أو ماله ىفيعطالطريق, 
 6حاجته. من أكثر

 أال يكون هاشميًّا وهو الضابط الثالثالفرع الثالث : 
فالزكاة ال جيوز دفعها  ،-ρ- النيب جد وهو مناف، عبد بن هاشم إىل نسبة هوواهلامشي: 

 ما يلي: هاشم لبين الزكاة دفع حترمي يف واألصل ؛، وهم بنو هاشم-ρ-ل النيب آل
 7».... إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد, إمنا هي أوساخ الناس:« -ρ- قوله -1

 .107ص  –شرح كتاب الزكاة للشيخ عبد اهللا بن محود الفريح  - 1
 .367ص الفقهاء لغة معجم ،109ص3 للنووي ج املنهاج - 2
 .135ص  -حملمد سعد عبد الدامي –فقه الزكاة  - 3
 . 323ص9املغين، البن قدامة،ج  -4
 . 268ص1منار السبيل،ج  -5
 .224ص 7ج - احملتار حاشية رد  - 6
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أخذ احلسن بن علي مترًة من متر الصدقة.  :«قالأنه  -τ-يب هريرة ما روي عن أ -2
علمت أنا ال نأكل ارم هبا، أما 1َكْخ َكخْ  :«-ρ-فجعلها يف فيه، فقال رسول اهللا 

  2 ».أنَّا ال حتل لنا الصدقة...:«ويف لفظ مسلم ».الصدقة
إذا ُأيت بشيء سأل عنه أهدية أم  ρكان النيب   :«معاوية القشريي قالما روي عن  -3

 .3؟ فإن قيل: صدقة. مل يأكل وإن قيل هدية بسط يدهصدقة
 من  ρأن الزكاة ال حتل آلل النيب السابقة يتبني لنا  األحاديثمن 

 بين هاشم. 
 وآل العباس، آل: ذلك ويشمل هاشم، بينل الزكاة دفع حرمة على العلماء أمجعو 

 .املطلب عبد بن احلارث وآل جعفر، وآل علي، وآل عقيل،
 دفعها يجوز ال أو الزكاة، لهم تصرف أن يجوز هل لهب أبي آل في واختلفوا

 4 إليهم؟
 صرف جيوز ال الذين -ρ- النيب آل من يعتربون هلب أيب آل: العلماء بعض فقال
 . إليهم الزكاة
 وهو ، قرابته أبطل الّنصّ  ألنّ  املنع؛ هذا من خيرجون هلب أيب آل إن: العلماء بعض وقال
»  األفجرين علينا آثر فإنّه ، هلب أيب وبني بيين قرابة ال: «  وسلم عليه اهللا صلى قوله
 اهللا صلى نصروه حيث ولذرّيّتهم، هلم الّله من كرامة هاشم بين على الّصدقة حرمة وألنّ 
 اهللا صلى الّنيبّ  أذى على حريصاً  كان هلب وأبو.  إسالمهم ويف جاهلّيتهم يف وسلم عليه
 ويف.  واحلنابلة احلنفّية من كلّ  عند املذهب هو وهذا.  بنوه يستحّقها فلم ، وسلم عليه
 احلكم مناط ألنّ  ، هلب أيب آل من أسلم من إعطاء حيرم:  املذهبني كال يف آخر قول

. هاشم بين من كو�م 5  
 ويؤيد ذلك ما يلي:

ِكْخ: بفـتح الكـاف وكسـرها وتسـكني اخلـاء وجيـوز كسـرها مـع التنـوين، وهـي كلمـة يزجـر هبـا الصـبيان عـن املسـتقذرات، َكْخ    -1
 . 180ص7شرح النووي على صحيح مسلم، -فقال له: كخ: أي أتركه وارم به، 

ر الصـدقة؟ البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة النخل عند صرام النخل، وهل يرتك الصيب فيمس متأخرجه  -2
مسـلم، كتـاب اجلهـاد والسـري، أخرجـه ، و 1491وآلـه، بـرقم  ρ، وباب مـا يـذكر يف الصـدقة للنـيب 1485برقم 

، كتاب الزكاة، حترمي الزكاة على رسول اهللا أخرجه مسلم أيًضا، و 3072باب من تكلم بالفارسية والرطانة, رقم 
ρ  1069وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو املطلب دون غريهم، برقم . 

، وقــــال األلبــــاين يف صــــحيح ســــنن 2612، بــــرقم ρالنســــائي، كتــــاب الزكــــاة، بــــاب الصــــدقة ال حتــــل للنــــيب  رواه -3
  .234ص2 جالنسائي،
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أن بين هاشم ال حتلُّ هلم الصـدقـة ال نعلم خالفًا يف (( :«قال ابن قدامة -1
 1».املفـروضة

 :رأينيفاختلف العلماء رمحهم اهللا تعاىل يف حترمي الصدقة عليهم على  أما بنو المطلب
أن الزكـاة حتـرم علـى بـين  وروايـة عـن أمحـد:قول عنـد املالكيـة, الشافعي و  يرى الرأي األول:

 أنــه جبــري بــن مطعــمواســتدلوا علــى ذلــك مبــا روي عــن املطلــب كمــا حتــرم علــى بــين هاشــم، 
أعطيت بين املطلب مـن مخـس  :« فقلنا ρمشيت أنا وعثمان بن عفان إىل النيب   :« قال

 إمنـا بنـو هاشـم وبنـو املطلـب شـيء واحـدٌ  :« خيرب وتركتنا, وحنن مبنزلـة واحـدة منـك؟ فقـال
 2ا.د مشس، وبين نوفل شيئً لبين عب ρقال جبري: ومل يقسم النيب  ».
قال ابن إسحاق: عبد مشس، وهاشم، واملطلب إخوة ألم، وأمهم عاتكة بنت مـرة، وكـان  

نوفــل أخــاهم ألبــيهم))، فاتضــح بــذلك أن املطلبيــني هــم املنتســبون إىل املطلــب، واملطلــب 
أخــو هاشــم، وأبــو مهــا عبــد منــاف، ولــه أربعــة أبنــاء، وهــم: هاشــم، واملطلــب، وعبــد مشــس، 

الثـاين، وهـو أبـوه الثالـث، وبنـو هاشـم وبنـو املطلـب شـيء  ρونوفل. وهاشم هـو جـد النـيب 
واحد: أي يف النصرة، وهم ليسوا من أهل البيت؛ أل�م ليسوا من ساللة هاشـم، وإمنـا هـم 
من ساللة أخيه املطلب، ولكنهم يشاركون آل البيت يف اخلمس، وعلى هذا قال من قال: 

وا مــن اخلمــس عــن الزكــاة, وعلــى هــذا إ�ــم ال يأخــذون مــن الزكــاة؛ أل�ــم اســتغنوا مبــا أخــذ
القــول، يكــون بنــو املطلــب حكمهــم يف حتــرمي أخــذ الزكــاة  حكــم بــين هاشــم، وحكمهــم يف 
استحقاق اخلمس كبين هاشم، وبنو عمهم: [بنو نوفل، وبنو عبد مشس] ليس هلم حق يف 

 اخلمس، وهلم األخذ من الزكاة. 
ألن  أن الزكاة حتلُّ لبين املطلبأيب حنيفة؛ : وهو رواية عن اإلمام أمحد، وقول الرأي الثاني

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكِني [؛ ولعموم اآلية ρبين املطلب ليسوا من آل حممد   ]ِإمنَّ
إن الصدقة ال تنبغي آلل  :« ρ، لكن خرج بنو هاشم؛ لقول النيب  )60التوبة: (سورة 

، وال يصح قياس بين املطلب 4فيجب أن خيتص املنع هبم 3». حممد, إمنا هي أوساخ الناس
، ومشاركة بين ρوأشرف، وهم آل النيب  ρعلى بين هاشم؛ ألن بين هاشم أقرب إىل النيب 

املطلب هلم يف مخس اخلمس ما استحقوه مبجرد القرابة بدليل: أن بين عبد مشس، وبين 

 .109ص4ج -املغين البن قدامة - 1
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نوفل يساوو�م يف القرابة، ومل يعطوا شيئاً؛ وإمنا شاركوهم بالنصرة أو هبما مجيعًا ، والنصرة 
 1منع الزكاة، وهذا هو القول الراجح.ال تقتضي 

 2». أنه يصح دفع الزكاة إىل بين املطلب(والصحيح...  :« وقال ابن عثيمني
 

 : الضوابط الخاصة باألقارب.المطلب الثالث
 :هي اإلمجالعلى سبيل  الضوابط الخاصة باألقارب

 .أن تكون حاجة األقارب للزكاة بوصف غري الفقر واملسكنةالضابط األول: 
 أن يكون آخذ الزكاة من األقارب الذين ال تلزم املزكي نفقتهم. الضابط الثاني:

 . أال يكن يف ذلك حتايل إلسقاط نفقة واجبةالضابط الثالث: 
 الفروع اآلتية: فيوتفصيلها 

 
أن تكون حاجة األقارب للزكاة بوصف غري الفقر  وهو الضابط األولالقرع األول : 

 .واملسكنة
أن يكون آخذ الزكاة من األقارب الذين ال تلزم املزكي  وهو الضابط الثانيالفرع الثاني :

 نفقتهم.
 .أال يكن يف ذلك حتايل إلسقاط نفقة واجبة وهو الضابط الثالثالفرع الثالث : 

 
 
 
 
 
 

، 370ص4 جالفروع  -289ص7 جاملقنع مع الشرح الكبري، -111ص4جبن قدامة يف املغين،ال ج املغين - 1
فتح  -167ص6 ججملموع للنووي،ا-329ص3جالروض املربع،  -307ص7جاإلنصاف مع الشرح الكبري، -

 .182ص7 ج، وشرح النووي على صحيح مسلم،87ص3 جونيل األوطار، -227ص3ج الباري البن حجر،
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القرع األول : الضابط األول وهو أن تكون حاجة األقارب للزكاة بوصف غير الفقر 
 والمسكنة.

 قريب للزكاة ليست بسبب تقصري يف النفقة.أو مبعىن آخر: أن تكون حاجة ال
فرق الفقهاء بني استحقاق القريب للزكاة بسبب الفقر واملسكنة وبني استحقاقه إياها فقد 

 بسبب آخر, ككونه من العاملني عليها أو من الغارمني أو يف سبيل اهللا. 
الغارمني أو يف  فإذا كان القريب يستحق الزكاة؛ ألنه من العاملني عليها أو يف الرقاب أو

سبيل اهللا، فلقريبه أن يعطيه من زكاته وال حرج؛ ألنه يستحق الزكاة هنا بوصف ال تأثري 
أن يؤدي عنه ُغرمه، أو يتحمل عنه  -باسم القرابة  -للقرابة فيه، وال جيب على القريب 

ونة نفقة غزوه يف سبيل اهللا، وما شابه ذلك, وكذلك إذا كان ابن سبيل جيوز أن يعطيه مؤ 
  1السفر.

املسكنة فينبغي مراعاة الضوابط األخرى اخلاصة ان مستحًقا للزكاة بسبب الفقر أو أما إذا ك
 باألقارب. 

وعلى هذا فإنه جيوز قضاء ديون األقارب من الزكاة؛ حىت وإن وجبت نفقتهم على املزكي, 
رب الذين فيجوز قضاء دين األب ودين واألم ودين االبن ودين البنت وغريهم من األقا

جتب على املزكي نفقتهم، بشرط أن ال يكون سبب هذا الدين حتصيل نفقة واجبة على 
املزكي؛ ألن ديون األقارب مبا فيها ديون الوالدين واألوالد ال جيب شرًعا على املرء أن 
يؤديها عنهم، فيجوز قضاء الدين عنهم من الزكاة؛ أل�م يعتربون هنا يف هذه احلالة من 

 فهم يستحقون الزكاة هنا بوصف ال تأثري للقرابة فيه.الغارمني 
وأما دفعها إىل الوالدين إذا كانا غارمني أو مكاتبني ففيها وجهان، :« قال شيخ اإلسالم

 2».واألظهر جواز ذلك...
الـديون ال يلـزم القريـب  :«وقد سئل مساحة الشيخ ابن باز رمحـه اهللا عـن ذلـك فقـال للسـائل

فيكــون قضـاؤها مــن زكاتــه أمــرًا  جمزيًــا،  حـىت لــو كــان ابنــك، أو أبــاك أن يقضـيها عــن قريبــه، 
وعليــه ديــن ألحــد، وال يســتطيع وفــاءه، فإنــه جيــوز لــك أن تقضــيه مــن زكاتــك, أي جيــوز أن 

 . 177ص  - 2ج -فقه الزكاة   - 1
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تقضي دين أبيك من زكاتك، وجيـوز أن تقضـي ديـن ولـدك مـن زكاتـك، بشـرط أن ال يكـون 
ن سببه حتصيل نفقة واجبة عليك؛ فإنـه سبب هذا الدين حتصيل نفقة واجبة عليك، فإن كا

ال حيل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئال يتخذ ذلـك حيلـة علـى منـع اإلنفـاق علـى مـن 
قـــال  وهبـــذا أيًضـــا  1».جتـــب نفقـــتهم عليـــه؛ ألجـــل أن يســـتدين مث يقضـــي ديـــو�م مـــن زكاتـــه

فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه، أو أمـه، أو ابنـه أو ابنتـه،  :« العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا
  2». بشرط أال يكون هذا الدين استدانه لنفقة على االبن، فإن كان لنفقة واجبة فال جيوز

وجيـوز صـرف الزكـاة إىل الوالـدين وإن علـوا  :«وجاء يف االختيارات لشيخ اإلسالم ابن تيمية
وهــو عــاجز عــن نفقــتهم، لوجــود املقتضــى الســامل عــن  وإىل الولــد وإن ســفل إذا كــانوا فقــراء

املعــارض املقــاوم، وهــو أحــد القــولني يف مــذهب أمحــد، وكــذا إن كــانوا غــارمني، أو مكــاتبني، 
 3».أو أبناء سبيل، وهو أحد القولني أيًضا

القول الراجح الصحيح: أنه جيوز أن يدفع :« قال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا
 .  4». ألصله وفرعه، ما مل يدفع هبا واجًبا عليه الزكاة

 ويتفرع على ذلك عدة مسائل: 
 يستحق القريب الزكاة بسبب غرم أصابه وليس عنده مال يدفعه.  المسالة األولى:

فمثال: رجل حصل البنه حادث وألزم بغرامة السيارة اليت أصاهبا وليس عنده مال، فيجوز 
االبن من زكاته ـ أي من زكاة األب ـ ألن هذا الغرم ليس لألب أن يدفع الغرم الذي على 

سببه النفقة، بل إمنا وجب ألمر ال يتعلق باإلنفاق، وهكذا كل من دفع زكاة إىل قريب ال 
 5جيب عليه أن يدفعه بدون سبب الزكاة، فإن ذلك جائز من الزكاة.

 جبايتها.يستحق القريب الزكاة إذا كان من العاملني على  المسألة الثانية:
فإن كان القريب ممن أسند إليه اإلمام أو الدولة جباية الزكاة, فإنه يأخذ منها؛ ألنه استحق 

 الزكاة بوصف آخر غري القرابة.  

 .311ص14جمموع فتاوى ابن باز،ج  - 1
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قال أصحابنا وجيوز أن يدفع إىل ولده ووالده من سهم العاملني « قال اإلمام النووي:
 1.. ».واملكاتبني والغارمني والغزاة ، إذا كان هبذه الصفة .

 : جيوز أن يعتق االبن أباه من الزكاة.لثالثةالمسألة ا
 2».إن اشرتى أباه من الزكاة جاز :«  قال احلسن 
: جيوز أن يعطي االبن أباه أو األب ابنه إذا كان من املكاتبني أو الغزاة يف رابعةالمسألة ال
 سبيل اهللا.

ولده ووالده من سهم العاملني قال أصحابنا وجيوز أن يدفع إىل « قال اإلمام النووي:
 3».واملكاتبني والغارمني والغزاة ، إذا كان هبذه الصفة ... 

 الفرع الثاني
 :الضابط الثاني وهو أن يكون آخذ الزكاة من األقارب الذين ال تلزم المزكي نفقتهم

 
 قسمان: األقارب

 وهم أنواع:  :نفقته اإلنسان على تجب قسم :القسم األول
األب واألم، وآباؤمها, وأمهاهتما وإن ارتفعت درجتهم من  :وهم األصول النوع األول:

دافع الزكاة, كأبوي األب، وأبوي األم، وأبوي كل واحد منهم، وإن علت درجتهم: من 
 يرث منهم ومن ال يرث. 

وإن نزلوا: وهم: األوالد: من البنني والبنات، وأوالد البنني وأوالد الفروع  النوع الثاني:
إن ابين هذا سيٌد :« -ρ-ل النيب و قلالبنات، وإن نزلت درجتهم، الوارث وغري الوارث، 

يعين احلسن بن علي رضي اهللا 4».ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
عنهما، فجعله ابنه؛ ألنه من عمودي النسب، فأشبه الوارث؛ وألن بينهما قرابة جزئية 

 وبعضية، خبالف غريمها. 
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 .: الزوجةالنوع الثالث
 .واخلالة والعمة واخلال كالعمنفقته: عليه تجب ال قسمالقسم الثاني: 

 األول: حكم إعطاء الزكاة للقسم
اختلف الفقهاء يف فقد  أو املسكنة للزكاة بسبب الفقر هذا القسم إذا كان استحقاق

 :الزكاة على رأيني ئهحكم إعطا
والزوجة,  ,كاألصول والفروع  النفقة هعلي جتب ممن القريب كان ذاإ يرى أنه الرأي األول:

 أسباب منها: وعللوا ذلك بعدةلنفقته؛  الزكاة جيوز إعطاؤه من فال

 ال اليت الكافية النفقة  عليهم ينفق أن املزكي يف املفروض: فشرًعا بنفقتهم ملزم ألنه -1
 ة,الزكا يستحقون مساكني وال فقراء جتعلهم

 نفعها ويعودوهو النفقة, واجًبا عنه  وتسقط نفقته عن تغنيهم إليهم زكاته دفع ألن -2
  1دينه. هبا قضى لو كما جتز فلم نفسه إىل دفعها فكأنه إليه،

 فيسقط أغنياء يصريهم هلا أخذهم ألن فقيل: املنع علة يف واختلف:« حجر قال ابن
 2».لغين تصرف ال والزكاة عليهم، بإنفاقه أغنياء أل�م أو املعطي، عن نفقتهم بذلك

 ميكن ال والواجب ،بالحيلة اإلنسان على الواجب إسقاط باب من هذا ألن -3
 .باحليل إسقاطه

 ما الزكاة من إليه يدفع أن جيوز ال فإنه املزكي على نفقته جتب قريب كل: تقول القاعدةو 
 .عنه النفقة لرفع سبًبا يكون

 ومما يؤيد ذلك:
 وإن مالك زكاة من فأعطهم قرابة ذووا كان إذا:« قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن -1

 3». تعول ملن جتعلها وال تعطهم فال تعوهلم كنت
  أو لفقري, مملوًكا ولو والد بينهما إىل من جيوز صرف الزكاة وال :«قال ابن عابدين  -2

 العدة. يف أي 1».مبانة ولو زوجية بينهما

 .282ص2ج املغين - 1
 .83 ص 5ج - حجر البن الباري فتح - 2
 . 200ص4ج األوطار نيل - 3

                                                           



وأمجعوا على أن الزكاة ال جيوز دفعها إىل الوالدين، « قال اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا:  -3
دفع زكاته إليهم تغنيهم  ؛ وألن2».والولد يف احلال اليت جيرب الدافع إليهم على النفقة عليهم

عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إىل نفسه، فلم جتز، كما لو قضى 
 .3هبا دينه

 وإن الولد إىل وال علوا وإن الوالدين إىل دفعها جيوز وال(  :«ويف العدة شرح العمدة  -4
 دفعها ويف واجبة عليه نفقتهم ألن والقريب والعبد كالزوجة)  مؤنته تلزمه من وال سفل
 4».نفسه  إىل صرفها فكأنه نفسه عن هلم إغناء إليهم

 من وال سفل، وإن الولد إىل وال علوا، وإن الوالدين إىل دفعها جيوز، ال« ويف الكايف: -5
 5».مؤنته...  تلزمه

 عن ورواية احلسن بن حممد عن نقل يرى جواز دفع الزكاة هلذا القسم, وقد :الرأي الثاني
 متأخري من مجاعة ذلك وأيد واألمهات، اآلباء يف جتزئ أ�ا: الشيعة من العباس أيب

 واحتجوا. الرحم ذوي وسائر عو ر والف األصول من القرابة مجيع يف صرفها فجوزوا الزيدية،
 6عنها. خيرجهم صحيح خمصص وال هلم، العمومات مشول األصل بأن

 .واجلدة اجلد فوق وفيما البنني بين يف الصرف جيوز أنه: مالك عن روي كما 
 فعليه مانعان، النفقة وجوب أو القرابة أن زعم فمن املانع، عدم األصل« الشوكاين: قالو 

  7».دليل وال الدليل،
 عاجز وهو فقراء كانوا إن أما« الوالدين: إىل وقال ابن تيمية عندما سئل عن دفع الزكاة

 مفقود واملانع موجود, املقتضى ألن احلال؛ هذه يف إليهم دفعها جواز فاألقوى نفقته عن

 .226 ص 7ج - احملتار حاشية رد -1
 .  57اإلمجاع البن املنذر، ص -2
، والروض 287ص7، واملقنع مع الشرح الكبري واإلنصاف، ج336ص9، وج98ص4املغين، البن قدامة، ج  -3

 .  271ص2، ومنار السبيل، ج 208ص2، والكايف، ج332ص3املربع مع حاشية ابن القاسم، ج
 .123 ص 1ج - العمدة شرح العدة - 4
 . 339ص 1ج - حنبل ابن فقه يف الكايف - 5
 .421ص2ج -الروض النضري - 6
 .189ص4نيل األوطار ج  - 7

                                                                                                                                                                   



 يعارض شرعي مانع يوجد مل (أي 1».املقاوم املعارض عن السامل باملقتضى العمل فوجب
 .لقوة حجتهم والراجح هو الرأي األولاملقتضى) هذا

 منها ما يلي: عدة مسائلويتفرع على ذلك 
  .المسكنة بسبب الفقر أ للوالدين الزكاة إعطاء يجوز ال :المسألة األولى

 وال علوا، وإن للوالدين، املفروضة الصدقة من يعطى وال:« يف ذلك قدامة قال ابنوقد 
 من درجتهم ارتفعت وإن وأمهاهتما، آباءمها يعين"  علوا وقوله: "وإن ». سفل وإن للولد،

 يرث من درجتهم، علت وإن منهم، واحد كل وأبوي األم، وأبوي األب، كأبوي الدافع،
 .يرث ال ومن منهم

 إىل دفعها جيوز ال الزكاة أن على العلم أهل أمجع:« قوله املنذر ابن عنونقل ابن قدامة 
 عن تغنيهم إليهم زكاته دفع وألن النفقة، على إليهم الدافع جيرب اليت احلال يف الوالدين

 هبا قضى لو كما جتز فلم نفسه إىل دفعها فكأنه إليه، نفعها ويعود عنه وتسقطها نفقته
 2».دينه

  3».ألبيك ومالك أنت:« -ρ-لوالديه؛ لقوله مال الولد وذلك ألن مال
 ألنذكورًا وإناثًا؛  نيأوالبالغ الصغار، ألوالدال يجوز إعطاء الزكاة ل :ةالثاني المسألة

 دفع كمن يكون ألوالده الزكاة يدفع ومن عليهم، باإلنفاق ملزم وهو منه جزء الرجل أوالد
 4نفسه. إىل املال

 واجبة الزوجة نفقة ألن زوجته؛ إلى الزكاة يصرف أن للزوج يجوز : الةالثالث المسألة
 .العلم أهل باتفاق زوجها على

 النفقة زوجها على الزوجة حقوق من أن على واتفقوا:« 5املالكي القرطيب رشد ابن قال 
 البقرة (سورة )بِاْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوتـُُهنَّ  رِْزقـُُهنَّ  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى [ : تعاىل والكسوة؛ لقوله

 .90ص 25ج -البن تيمية  الفتاوى جمموع - 1
 . 282ص2 املغين ج - 2
, رقم 230ص  7ورواه الطرباين يف الكبري ج -)6902, رقم (503ص  11رواه أمحد يف مسنده, ج - 3
)6977.( 
 . 781ص 2الزكاة ج فقه - 4
 .45ص2اجملتهد جبداية  - 5

                                                           



 ؛ ولقوله1» باملعروف وكسوهتن رزقهن عليكم وهلن:« -ρ- قوله من ثبت )؛ وملا233:
 2 ». باملعروف وولدك يكفيك ما خذي:« سفيان أيب زوجة هلند والسالم الصالة عليه

 من زوجته يعطي ال الرجل أن على العلم أهل أمجع «املنذر: ابنونقل ابن قدامة عن 
 إليها، دفعها جيز فلم الزكاة، أخذ عن هبا فتستغين عليه، واجبة نفقتها ألن وذلك الزكاة؛
 3».عليها اإلنفاق سبيل على إليها دفعها لو كما

ألن نفقتهـــــا وكســـــوهتا  ال جيـــــوز صـــــرف الزكـــــاة إىل الزوجـــــة؛:«  وقالـــــت هيئـــــة كبـــــار العلمـــــاء
 4».وسكناها واجبة على الزوج 

فإذا  ،انفقته عليه وجبت إذا لعمته ماله زكاة الرجل يعطي أن يجوز : الةالرابع المسألة
 أن جيوز فال املذكور، املزكي إال عليها ينفق من هلا وليس عمة وله ماله زكاة املزكي أخرج

 .5ماله زكاة من يعطيها
 منافع ألن واحلنابلة؛ احلنفية عند االبن بنت إلى الزكاة دفع يجوز ال المسألة الخامسة:

 6.متصلة بينهم األمالك
 7.اجلد على النفقة فيها جتب اليت احلال يف إليها الزكاة دفع جيوز ال أنه إىل الشافعية وذهب

 8.جدها على نفقتها جتب ال أل�ا ؛ االبن بنت إىل الزكاة دفع جوزوا فقد املالكية أما
 حكم إعطاء الزكاة للقسم الثاني:

, رقم 54ص  8ج-وسلم عليه اهللا صلى - النيب حجة أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب احلج, باب - 1
)3009(. 
 البيوع يف بينهم يتعارفون ما على األمصار أمر أجرى من باب -كتاب البيوع   -البخاري أخرجه صحيح - 2

 ).2210, رقم (450 ص5ج -املشهورة ومذاهبهم نياهتم على وسننهم والوزن واملكيال واإلجارة
 .211 ص 5ج - املغين - 3

 . 63ص10فتاوى اللجنة ج - 4
/  اإلسالمية والعلوم الدعوة كلية عميد -عفانة موسى الدين حسام. د كتبه  -اجلزء العاشر – يسألونك فتاوى - 5
 .47 ص 3ج -م1997 -هـ1417 -جريدة القدس –الثانية الطبعة  -الفحم أم
 . 647 ص 2 واملغين ج ، 22 ـ21 ص 2ج القدير فتح مع اهلداية - 6
 . 84 ص 4ج املنهاج على واحمللي ، 229 ص 6 اجملموع ج - 7
 . 298 ـ297 ص 1الكربى ج املدونة - 8

                                                           



 على واجبة القريب نفقة تكن مل فإن الثاين، للقسم الزكاة إعطاء جواز على الفقهاء اتفق
 واخلالة واألخت العم, واخلال, والعمة, إعطاء جيوزمثال ف الزكاة، من إعطاؤه فيجوز املزكي،

 كني ومل فقراء، كانوا إن األخت وحنوهم وزوج األخت, وابن األخ, وابن واألخ, املتزوجة,
 ؛ أل�اغريهم من بالزكاة أوىل احلالة هذه يف األقارب هؤالء بل عليهم، باإلنفاق ملزًما املزكي
-ρ- النيب لقول ؛1للبعيد دفعها من أفضلفتكون  واحد, وقت يف رحم وصلة زكاة تكون

أن يدفع زكاته إىل أخوته  يفيجوز للمزك 2.»وصلة صدقة اثنتان الرحم ذي على وإ�ا «:
 . األداء عند الزكاة نية بشرط 3ما مل يكن ملزًما بنفقتهم. -عدا أصله وفرعه  -وأقاربه 

 األخوة إىل أوالً  والصرف والنذور والفطر الزكاة يف واألفضل:« اهلندية الفتاوى يف وجاء
 األخوال إىل مث أوالدهم إىل مث ، والعمات األعمام إىل مث ، أوالدهم إىل مث واألخوات،
 إىل مث حرفته أهل إىل مث اجلريان إىل مث األرحام ذوي إىل مث ، أوالدهم إىل مث واخلاالت،

 4».قريته أو مصره أهل
 - وفرعه أصله عدا - وأقاربه أخوته إىل زكاته يدفع أن يللمزك جيوز  «وفي فتاوى األزهر:

 5». بنفقتهم ملزما يكن مل ما
 الفقراء لألقارب صرفها جيوز نعم:« بأنه  واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وأفتت
 6».رحم  وصلة زكاة وتكون عليهم تنفق وال فروعك من وال أصولك من ليسوا الذين

 ومن أمثلة األقارب الذين ال تجب لهم النفقة ويجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يلي:

 خالد والدكتور اخليل، أبا عبداهللا بن سليمان الدكتور -أخرجاه  -للحجاوي -املستقنع زاد على املمتع الشَّرح - 1
 .53 ص - الفقه قسم -اُألوىل الطَّبعة -املشيقح علي بن

 باب ورواه البيهقي يف سننه, كتاب الزكاة, -) 4590رقم ( -2 ص 5ج- الكبري رواه الطرباين يف املعجم - 2
رقم -126 ص2ج - نفقته تلزمه ال ممن أهلها من كانوا إذا رمحه ذوى ماله وزكاة فطره بزكاة يؤثر أن يف االختيار

)7986.( 
 سنة ديسمرب 11 - هجرية 1403 سنة صفر 25 -محزة اللطيف فتوى عبد –فتاوى دار اإلفتاء املصرية  - 3

 .164ص  1ج -م 1982
 . 190ص1ج اهلندية الفتاوى - 4
 ديسمرب 11 - هجرية 1403 سنة صفر 25 -محزة اللطيف عبد املفيت -164 ص 1ج - األزهر فتاوى - 5

 م. 1982 سنة
 .29 ص 12ج - واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى - 6

                                                           



 نظًرا ؛نفقته أخيه على جيب فال أبناء له كان إذا األخ فإن أبناء، له كان إذا األخ -1
 أهل من كان إذا األخ إىل الزكاة دفع جيوز احلال هذه ويف األبناء، لوجود التوارث لعدم
  .الزكاة

 الزوجة لزوجها: -2
اختلف الفقهاء في حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها على قد ف إن كان فيها اختالفو 

 رأيين:
 مالك عن الروايتني وإحدى حنيفة أيب وصاحيب والثوري الشافعي قول وهو: الرأي األول

ة زكا دفعت أنالغنية  للزوجة يجوزف .لزوجها ماهلا زكاة تعطي أن للزوجة جيوز أنهأمحد،  وعن
 .الفقري زوجها على اإلنفاق املرأة على جيب ال ؛ ألنهفقريًا كان إذا لزوجهاماهلا اخلاص هبا 

 :بما يلي على ذلكواستدلوا  ديون؛ عليه كان إذا والسيما
 الناس فوعظ انصرف، مث املصلى، إىل فطر أو أضحى، يف خرج -ρ- النيب أن -1

 عليه، تستأذن مسعود، ابن امرأة زينب جاءت منزله، إىل صار فلما بالصدقة، وأمرهم
 أن فأردت ىل، حلى عندي وكان بالصدقة، اليوم أمرت إنك اهللا، رسول يا: فقالت

: « -ρ-فقال عليهم، به تصدقت من أحق وولده أنه مسعود ابن فزعم به، أتصدق
 1.» عليهم به تصدقت من أحق وولدك زوجك مسعود، ابن صدق

 معشر يا تصدقن :«-ρ- اهللا رسول قال: قالت مسعود بن اهللا عبد امرأة زينب عن -3
 - اليد ذات خفيف رجل إنك: فقلت اهللا عبد إىل فرجعت: قالت حليكن من ولو النساء

 عين، جيزي ذلك كان فإن فاسأله، فاته بالصدقة أمرنا قد -ρ-الرسول وإن - فقري أي
 من امرأة فإذا فانطلقت: قالت ، أنت ائتيه بل: اهللا عبد فقال: قالت لغريكم، صرفتها وإال

 ألقيت قد -ρ- اهللا رسول وكان: قالت ، حاجتها حاجيت-ρ-اهللا رسول بباب األنصار
 بالباب امرأتني أن فأخربه اهللا رسول إئت: له فقلنا بالل علينا فخرج: قالت املهابة، عليه

 حنن من خترب وال حجورمها يف أيتام وعلى أزواجهما على عنهما الصدقة أجتزي: يسأالنك
 ».وزينب األنصار من امرأة :«فقال ».؟ مها من: له فقال فسأله بالل فدخل :«قالت
 ». اهللا عبد امرأة :«فقال ».؟ الزيانب أي :«-ρ-الرسول فقال

1  
                                                           



 ». الصدقة وأجر القرابة أجر ، أجران هلما:«  فقال
 عدم وجود املانع من ذلك؛ ألنه ال جيب على املرأة اإلنفاق على زوجها الفقري. -2

 املانع فلعدم: أوالً  أما زوجها، إىل زكاهتا صرف للزوجة جيوز أنه والظاهر:« الشوكاين قال
 ينزل هلا -ρ- استفصاله ترك فألن: ثانًيا وأما الدليل، فعليه جيوز ال إنه قال ومن ذلك من

 جيزي: قال فكأنه واجب، أو تطوع هي هل الصدقة عن يستفصلها مل فلما العموم، منزلة
  1». تطوًعا أو كان فرًضا عنك

 2».وليس يف املنع نص وال إمجاع:« وقال الشيخ ابن قدامة
أنه ال جيوز دفع  , وإحدى الروايتني ملالك, وأمحد يف روايةحنيفة: ذهب أبو الرأي الثاني

 , وخالفه صاحباه.الزوجة زكاة ماهلا لزوجها
 جيوز، ال: حنيفة أبو وقال.... لزوجها زكاهتا املرأة إعطاء يف واختلفوا:« القرطيب قال

 اهللا رسول أتت اهللا عبد امرأة زينب أن ثبت ملا األصح وهو جيوز،: فقاال ,صاحباه وخالفه
-ρ- للزوج نفقة ال وألنه الزكاة هي املطلقة والصدقة: قال مث - السابق احلديث ذكر مث 

 3». .... عليها
 عمـــوم يف الـــزوج لـــدخول زوجهـــا إىل زكاهتـــا دفـــع هلـــا جيـــوز أنـــه والـــراجح: هـــو الـــرأي األول

 .صحيح قياس وال إمجاع وال نص، املنع يف وليس الزكاة، يف املسلمني أصناف
جيــوز دفــع املــرأة زكــاة ماهلــا لزوجهــا إذا كــان مــن أهــل  :«هيئــة كبــار العلمــاء بأنــهوقــد أفتــت 

أذن المرأة ابن مسعود أن تـدفع زكاهتـا  -ρ-الزكاة؛ ألن نفقته ال تلزمها ، وملا ورد أن النيب 
 4 ».لزوجها 

 واجبة زواجها بعد البنت نفقة ألن فقير؛ من المتزوجة للبنت الزكاة إعطاء يجوز -3
 . أبيها على ال الزوج على

 . 199ص  4 األوطار ج نيل - 1
 . 485ص 2 املغين ج - 2
 . 190ص8تفسري القرطيب ج  - 3

 .253ص9فتاوى اللجنة ج -  4

                                                           



 جيوز إعطاء اخلالة من الزكاة ما مل جتب عليه نفقتها, والدليل على ذلك: ما روي عن -4
 مل ما :«فقال ». الزكاة من تعطى اخلالة عن جبري بن سعيد سألت:« قال حفصة أيب

 1».بابًا عليكم يغلق
 الفرع الثالث
 تحايل إلسقاط نفقة واجبة.الضابط الثالث وهو أال يكن في ذلك 

من الضوابط املهمة ملشروعية دفع الزكاة لألقارب أال يكون يف دفع الزكاة هلم حيلة يف 
إسقاط النفقة الواجبة هلم شرعا واليت تعد حقا من حقوقهم حىت ولومل يكن بالدفع املباشر 

 والديه إىل الزكاة صرف يف حيتال أن يكره:« يف قوله ابن عابدين هلم كما مثل هلا العالمة 
  2».القنية  يف كما إليهما الفقري صرفها مث ,فقري على هبا تصدق بأن املعسرين

 الزكاة؟ في الفقراء واألباعد األقارب بين التوفيق كيف
 الفقراء حيرم ال أن ينبغي ولكن الفقراء، األباعد على يقدمون احملتاجني األقارب أن شك ال

 .البعيد قدِّم القريب الفقري من حاجة أكثر البعيد الفقري كان إن بل ألقاربه، حماباة األباعد
 والفقراء؟ قرابته بني يسوِّي هل سئل وقد املعرب املعيار يف املالكي الونشريسي قال

 اختلف: (جميباً  بعض؟ على قرابته بعض تفضيل وكذا عليهم؟ يفضلهم أو أويؤثرهم؟
 األحاديث، تقتضيه الذي وهو عليهم، ويوسع قرابته يفضل أن وأختارُ  ذلك، يف املذهب

 مال لرب أرى فال اآلخر، حيرم وال الكاللة، على الشقيق فيفضل اتساع الزكاة يف كان فإن
 أجزأه، فعل فإن يعطيه، فال شك فإن الصالة، أهل من أنه تيقن من إال بزكاته خيص أن

 أوأقل، ُمدٍّ  من أكثر كان عندهم واملعتاد الشبع من األوسط ويعطى كذلك، والكفارة
 يساويهم ممن عندي أوىل القرابة إعطاء: الطيب أبو القريواين وأجاب ؛ 4اإلدام معه ويعطى

 فال مرفق هلم وليس عليهم يعطف ال كان وإن وكثرهتا، الزكاة قلة على ويعطي الفقر، يف
 إال احلال، لسيء دفعها من أوىل حاالً  األصلح إىل الزكاة ودفع َسَنة، قوت بإعطائهم بأس
 فال املعصية يف ينفقها له املعطى أن الظن على غلب وإذا فيعطى، املوت عليه خيشى أن

 له فيجوز برفقه عادة وال عياله يف وليس نفقته، تلزمه ال ومن وقعت، إن جيزئ وال يعطى،

 .192ص3 مصنف ابن أيب شيبة ج - 1
 .205 ص 7ج - احملتار حاشية  رد - 2

                                                           



 عمران أبو وأجاب مذمتهم؛ ودفع حممدهتم يقصد أن إال ذلك، يف وليجتهد إعطاؤهم،
 كما اإلعطاء فله ذلك وصح مذمتهم دفع وال حممدهتم يرجُ  مل إن القرابة إيثار مسألة عن

 1).وتعطفهم وحاجتهم فقرهم من أمثاهلم يعطي
  

 .25 ص 4ج - النصيحة الدين موسوعة - 1
                                                           



 :نتائج البحثالخاتمة في                                      
 من خالل هذا البحث الموجز نستخلص النتائج اآلتية:

ألن الزكاة إذا لم تصل إلى المستحق ؛دفع الزكاة لمستحقيها مهمة شرعية أوال: 
ولهذا وضع  ؛وليس كل من يستحق الزكاة يجوز إعطاؤه إياها ,التجزىء عن صاحبها 

 الفقهاء ضوابط لدفع الزكاة لألقارب من أهمها مايلي:
 .أن تكون حاجة األقارب للزكاة بوصف غري الفقر واملسكنةالضابط األول: 
 أن يكون آخذ الزكاة من األقارب الذين ال تلزم املزكي نفقتهم. الضابط الثاني:

 . أال يكن يف ذلك حتايل إلسقاط نفقة واجبةالضابط الثالث: 
ومن أهمها هناك حاالت يجوز فيها دفع الزكاة لألقارب دون قيود أو ضوابط  ثانيا: 
 : ما يلي

 أن يكون توزيع الزكاة عن طريق اإلمام أو الدولة. الحالة األولى: 
 : أن يستحق القريب الزكاة بسبب غري الفقر واملسكنة.الحالة الثانية

 أن يكون القريب ممن ال جتب على املزكي نفقته.الحالة الثالثة: 
 فيجوز دفع الزكاة لألقارب الذين ال جتب على املزكي نفقتهم كأبناء العم واألخوال, وأبناء

 وغريهم. األخوال 
فيجوز إعطاء األقارب من  ,أو مصاهرة قرابة رضاع أن تكون القرابةالحالة الرابعة:  

 .الرضاعة كاألم من الرضاعة من الزكاة إذا كانت مستحقة للزكاة، ألنه ال جتب هلا النفقة
 وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم        

 واهللا اعلم                                                                      
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