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 :الحمد هللا، والّصالة والّسالم على رسول اهللا، أّما بعد
فتعیش األمة اإلسالمیة جمعاء هذه األیام فاجعة كبرى من جراء هذا االعتداء اآلثم من الیهود 

ذلك على إخواننا في غزة، ومن واجب النصرة لهم مساعدتهم بكل ما یستطیعه المسلم، ومن 
المال، حیث إنَّه نوع من الجهاد في سبیل اهللا، وقد ورد في القرآن الكریم مقدَّمًا على الجهاد 

َال َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأوِلي ":بالنفس في مواضع متعدِّدة، من مثل قوله تعالى
َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل اللَِّه ِبَأْموَ  َل اللَُّه اْلُمَجاِهِدیَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َعَلى الضَّ اِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َفضَّ

َل اللَُّه اْلُمَجاِهِدیَن َعَلى اْلَقاِعِدیَن َأْجًرا  اْلَقاِعِدیَن َدَرَجًة َوُكال� َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى َوَفضَّ
لَِّذیَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم ِفي َسِبیِل ِإنَّ ا":]، وقوله تعالى95النساء:] "َعِظیًما

الَِّذیَن َآَمُنوا ":]، وقوله تعالى72األنفال:]."اللَِّه َوالَِّذیَن َآَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك َبْعُضُهْم َأْوِلَیاُء َبْعضٍ 
َأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اللَِّه َوُأوَلِئَك ُهُم َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبیِل اللَِّه بِ 

 -صلى اهللا علیه وسلم  -َأنَّ َالنَِّبيَّ  -رضي اهللا عنه  -]، َوَعْن َأَنٍس 20التوبة:]"اْلَفاِئُزونَ 
)، 12268، رقم 3/124أخرجه أحمد ( - "ُكمْ َجاِهُدوا َاْلُمْشِرِكیَن ِبَأْمَواِلُكْم, َوَأْنُفِسُكْم, َوَأْلِسَنتِ ":َقالَ 

، رقم 6/7)، والنسائي (2504، رقم 3/10)، وأبو داود (2431، رقم 2/280والدارمي (
، 2/91)، والحاكم (4708، رقم 11/6)، وابن حبان (3875، رقم 6/468)، وأبو یعلى (3096

، والضیاء )17576، رقم 9/20) وقال: صحیح على شرط مسلم . والبیهقي (2427رقم 
 .(1902، رقم 5/271(

كثیر من المسلمین إلى نصرة إخوانهم هناك بما قدموه من المال، وحیث  -وهللا الحمد-وقد سارع 
إن من أصناف المال مال الزكاة، والمسلمون هناك تجتمع فیهم كثیر من أوصاف من تدفع لهم 

ونظرًا لما تقرر عند جماهیر الزكاة؛ فهم فقراء ومساكین، ومجاهدون في سبیل اهللا، وغارمون، 
أهل العلم من جواز تعجیل الزكاة، ولما صدرت به الفتاوى قدیمًا وحدیثًا من مشروعیة تعجیل 

الزكاة في مثل ظروف المسلمین هذه األیام في غزة؛ أحببت أن أجلي هذه المسألة ببحث سریع؛ 
مناقشة لها، وصوًال إلى الراجح حتى ال یقع ارتیاب في هذا الجواز، مستحضرًا أقوال أهل العلم، و 

بعونه تعالى، ثم ختمت البحث بجملة من فتاوى علماء العصر الحدیث في خصوص المسألة، 
     ..وفي ظروف مشابهة لما نعیشه هذه األیام

 :فأقول مستعینا باهللا سبحانه: اختلف أهل العلم في تعجیل الزكاة قبل تمام الحول على قولین
 
 

 :القول األول
 :تعجیل الزَّكاة جواز



 :وقد ذهب إلى هذا القول أكثر أهل العلم ، ومنهم
عطاء، وسعید بن جبیر، وٕابراهیم النََّخعي، والّضّحاك، والَحَكم بن عتیبة، وابن أبي لیلى، والحسن 

البصري، والحسن بن صالح بن َحي، والزهري، واألوزاعي، وأبو حنیفة، والشافعي، وأبو عبید، 
 .ٕاسحاق بن راُهْوَیهوُزَفر، وأحمد، و 
 :أدلة القول األول

حدیث علي رضي اهللا عنه : أّن العباَس سأَل رُسوَل اِهللا صلى اهللا علیه وسلم عن تعجیل  -1
، فرّخص له في ذلك  .صدقته قبل أْن َتِحلَّ

وعن عليٍّ رضي اهللا عنه .. فذكر قّصة في بعث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عمر رضي 
ا، ومنع العباس صدقته، وأّنه ذكر للنبي صلى اهللا علیه وسلم ما صنع العباس، اهللا عنه ساعیً 

أَما علمَت یا ُعَمُر أّن َعّم الرجل ِصْنو أبیه، إّنا ُكّنا احتجنا، فاستسلفنا العّباس صدقة ":فقال
وفي روایة: أّن النبي صلى اهللا علیه وسلم تعّجل من العّباس صدقة عام أو صدقة  ."عامین
  .عامین

قال البیهقي: (وفي هذا إرسال بین أبي الَبْخَتري وعلّي رضي اهللا عنه، وقد ورد هذا المعنى في 
 .حدیث أبي هریرة من وجٍه ثابت عنه).انتهى

  .قلت: وقد استدّل بهذا الحدیث أكثر أهل العلم على جواز التعجیل
ل من الزَّكاِة للسَّنة؛ ألّن  الّنبي صلى اهللا علیه وسلم تعّجل قال صالح بن أحمد: قال أبي: ُیعجِّ

 ."إّنا كّنا تعّجلنا صدقة العّباس العام عام أّول":صدقة العّباس، وقال
 

عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال: بعث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ُعَمَر على الّصدقة  -2
اهللا علیه وسلم، فقال رسول  ، فقیل: منع ابُن جمیل وخالُد بن الولید والعّباُس َعمُّ رسوُل اهللا صلى

ما َیْنِقُم ابُن َجمیٍل إّال أّنه كان فقیًرا فأغناه اهللا، وأّما خالٌد فإّنكم تظلمون ":اهللا صلى اهللا علیه وسلم
ثم  ."خالًدا؛ قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبیل اهللا، وأّما العّباس، فهي علي، ومثلها معها

 ."ّم الّرُجِل ِصْنُو أبیهیا ُعَمُر! أَما شعرَت أّن عَ " :قال
وأّما العّباس بن عبد المطلب، فعمُّ رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، فهي علیه " :وفي روایة

 ."صدقة، ومثلها معها
إّن َعّم الرجل ":وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

 .علیه وسلم تعّجل من العّباس صدقة عامین في عاموأّن الّنبّي صلى اهللا  ."صنو أبیه
 

حدیث نافع: أّن ابَن عمر كان ُیعطي زكاة الِفطر الذین یقبلونها، وكانوا ُیْعَطْوَن قبل الفطر  -3
 .بیوٍم أو یومین



 .قال الشافعي: وبهذا نأخذ. یعني: في القول بجواز تعجیل الصدقة
 

هللا تبارك " :ة، بقاعدٍة استقرأها، وصاغها بقولهواستدّل الشافعي على جواز تعجیل الزكا -4
وتعالى حق على العباد في أنفسهم وأموالهم: فالحق الذي في أموالهم إذا قدَّموه قبل محّله: 

 ."أجزأهم
 :ثم استدّل على هذه القاعدة بأدّلة، منها

 
 ."یًال َفَتَعاَلْیَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجمِ " :قوله تعالى -أ

 .قال الشافعي: فبدأ بالمتاع قبل السَّراح
فلیكفِّر عن یمینه، ولیأت ":واستدّل أیًضا بما ثبت عن النبي صلى اهللا علیه وسلم في الیمین -ب

، ثم على ما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم في ذلك، منهم: "الذي هو خیر
ربما َكفَّر عن یمینه قبل أن یحنث، وربما َكفَّر بعد  عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه:

   .ما یحنث
الِحْنث (وهو شرط وجوب   وفي هذه األخبار: جواز تقدیم الكفَّارة (وهي عبادة مالیة)، على

 .(الكّفارة)، ومثله: جواز تقدیم الزكاة (عبادة مالیة)، قبل تمام الحول (شرط وجوب الزكاة
في تقدیم ابن عمر زكاة الفطر قبل الفطر بیوم أو  -المتقدِّم  -  فعواستدّل كذلك بحدیث نا -ج

 .یومین
 

  :على جواز تعجیل الزكاة، بالقاعدة الفقهیة -وغیرهما  -استدّل كذلك السرخسي وابُن رجب  -5
ال یجوز تقدیمها على سبب  -العبادات كّلها: سواء كانت بدنّیة، أو مالّیة، أو مرّكبة منهما )

  .(یجوز تقدیمها بعد سبب الوجوب، وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوبوجوبها، و 
 .(ومن فروع هذه القاعدة: (زكاة المال: یجوز تقدیمها من أّول الحول بعد كمال النصاب

وبناًء على هذه القاعدة: فإّن القول بجواز تعجیل الزكاة: منوط بملك النِّصاب، وهو سبب وجوب 
  .. الزَّكاة

ل زكاة مالي؛ ألنه فإن لم یكن ع) سیأتیني مال في المستقبل، فإّنه ال نده نصاب، وقال: سأعجِّ
یجزئ إخراجه؛ ألّنه قّدمها على سبب الوجوب، وهو ِملك النِّصاب، مثال ذلك: رجل عنده 

)، فال یصح؛ ألّنه لم یكمل النِّصاب، فلم یوجد 200) درهًما، فقال: أرید أن أزّكي عن (190(
ّدمها قبل تمام الحول: جاز؛ ألّنه السبب، وتقدیم الشيء على سببه ال یصح. فإْن ملك نصاًبا، وق
 .(قّدمها بعد السبب وقبل الشرط؛ ألّن شرط الوجوب: تمام الحول

 



مبنى فرض الزكاة في اإلسالم على رعایة الفقراء، ورعایة أرباب المال من جهة أخرى،  -6
ع والقول بجواز التعدیل فیه مصلحة عاحلة للفقیر، وال یتعارض مع مصلحة صاحب المال المتطوِّ 

 .بالتعجیل
 

القول بجواز تعجیل الزكاة، مظهر من مظاهر التخفیف التي دعا إلیها الّشارع؛ وقد ورد  -7
  :التخفیف في الّشرع على ستة أوجه

بإسقاط المفروض: كإسقاط الحج عن الفقیر، والّصالة عن الحائض والمجنون والمغَمى  :أحدها
 .علیه

قصر في السفر، أو من األركان: كاإلیماء في أفعال بالتنقیص: إّما من األصل: كال :الثاني
 .الصالة للمریض

بالبدل: كمسح الرأس بدًال عن غسلها، ومسح الخّف عن غسل الرجلین، والتیمم عن  :الثالث
 .الماء، والعاجز عن الصیام بالفدیة

 .بالتقدیم: كالجمع بین الّصالتین، وتعجیل الّزكاة :الرابع
 .ع واإلفطار للمعذوربالتأخیر: كالجم :الخامس

 
 :القول الثاني

 :ال یجوز تعجیل الزَّكاة
  ُحِكَي ذلك عن الحسن، وهو مذهب مالك، وقول ربیعة،

وداود، وهو اختیار ابن المنذر، وأبي عبید بن جویریة البغدادي قاضي مصر. وعند هؤالء 
 .الفقهاء: أّنه َمن تعّجل قبل الحلول أعاد

لها وقال الثوري: أحّب إليَّ أنْ   .ال ُیَعجِّ
 

 :أدّلة عدم جواز تعجیل الزكاة
ال زكاة على مال حتى یحول علیه ":حدیث ابن عمر، عن النبي صلى اهللا علیه وسلم -1

  ."الحول
  .وفیه: نفى وجوب الزكاة واسمها، وٕاذا كان االسم منفی�ا لم یكن اإلجزاء واقًعا

 
 :وجهین وقد أجاب أصحاب القول األول على هذا الحدیث، من *

 .أّن حدیث ابن عمر ال یصح مرفوًعا، وٕانما هو موقوف على ابن عمر، قوله :األول
أّنه ال تعارض بین حدیث ابن عمر وبین حدیث العباس وأبي هریرة وغیرها من األخبار  :الثاني



الواردة في جواز التعجیل؛ وذلك ألّن المقصود بحدیث ابن عمر: أّنه ال زكاة في المال المستفاد 
حتى یحول علیه الحول، والمال المستفاد هو: (المال الذي حصل للرجل في أثناء الحول من هبة 

 .(أو میراث أو مثله، وال یكون من نتائج المال األول
أْن ال زكاة في ":قال الترمذي: (وقد ُرِوَي عن غیر واحد من أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم

 .(، وبه یقول: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وٕاسحق"المال المستفاد حتى یحول علیه الحول
كما أنه یمكن الجواب من وجه آخر، وهو أن الحدیث ینفي الوجوب، ولكنه ال ینفي الجواز، فبین 

 .األمرین فرق ظاهر
 

واستدّل مالٌك على عدم اإلجزاء بأّن: الذي أّداها قبل أْن یتقارب ذلك بمنزلة الذي یصلِّي  -2
ن تزول الشمس. وُرِوَي هذا االستدالل عن الحسن البصري، قال: إّن للصالة وقتًا الظهر قبل أ

 .وللزكاة وقًتا، فَمن صّلى قبل الوقت: أعاد، وَمن زّكى قبل الوقت: أعاد
 :الجواب على هذا االستدالل من وجهین *
 

یترك االرتفاق أن (األجل إذا دخل في الشيء رفًقا باإلنسان، فإّن له أن یسوغ من حقه و  :األول
به، كَمن عّجل حق�ا مؤّجًال آلدمي، وكَمن أّدى زكاة مال غائب عنه وٕاْن كان على غیر یقین من 

 .(وجوبها علیه؛ ألّن من الجائز أن یكون ذلك المال تالًفا في ذلك الوقت
وأما الصالة والصیام فتعبُّد محض، والتوقیت فیهما غیر معقول المعنى، وٕاّنما هو التكلیف 

 .االبتالء، فیجب أن ُیقَتصَر علیهو 
   .إّن األخبار المتظاهرة على جواز التعجیل ترد القیاس الوارد في االستدالل المذكور :الثاني

 
 :الترجیح

مما تقدَّم یتبّین أن القول بالجواز أرجح من ناحیة الدلیل، ومن ناحیة النظر والفقه، و أّن التعجیل 
فإّن   ا َوجدت الحاجة موضعها.. فإّنه إذا صّح أصل التعجیل؛جائز لسنة أو لسنتین أو أكثر م

زمن التعجیل ُیترك تعیینه بحسب الحاجة النازلة، وقد رأینا َمن یذهب إلى جواز التعدیل لثالث 
سنوات، وهناك َمن أطلق القول بجواز التعجیل دون تعیین زمن، وهذا هو األظهر، فإّن ورود 

األخبار ال ُیستفاد منه اشتراط السنة أو السنتین في صّحة  ِذكر السنة أو السنتین في بعض
 .التعجیل، واهللا تعالى أعلم

ثم نختم هذا البحث بجملة من الفتاوى لبعض أعالم العصر، رحم اهللا من لحق منهم بربه، وثّبت 
 ..من بقي منهم

  



 :اللجنة الدائمة -1
في شكل رواتب لُألَسر الفقیرة في كل  س: هل یجوز لي إخراج زكاة المال ُمَقدَّمة طول السَّنة

 شهر؟
ج: ال بأس بإخراج الزَّكاة قبل حلول الحول بسنٍة أو سنتین إذا اقتضت المصلحة ذلك، وٕاعطاؤها 

 .الفقراء المستحقین شهری�ا
 .وباهللا التوفیق، وصلى اهللا على نبیِّنا محّمد، وآله وصحبه وسّلم

 ءاللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتا
عضو: عبد اهللا بن غدیان. نائب رئیس اللجنة: عبد الرزاق عفیفي الرئیس: عبد العزیز بن عبد 

 .اهللا بن باز

 :الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه اهللا2- 
أنا موظَّف أتسّلم راتًبا، وكل شهر َأدَّخر جزًءا منه، ولیس هناك نسبة معینة لالدِّخار، فكیف : س

  أخرج زكاة هذا المال؟
الواجب علیك أن تخرج زكاة كل قسط توفِّره إذا َتّم حوله وكان نصاًبا، وٕاْن أخرجت زكاة : ج

الجمیع عند تمام حول القسط األّول كفى ذلك، وصارت زكاة األقساط األخیرة ُمعّجلة قبل تمام 
 حولها، وتعجیل الزكاة قبل تمام الحول جائز، وال سّیما إذا دعت الحاجة، أو المصلحة الشرعّیة

 .لذلك

 :الشیخ محّمد بن صالح العثیمین رحمه اهللا3- 
  -: رحمه اهللا تعالى -سئل فضیلة الشیخ 

 ما حكم تعجیل الزكاة لسنوات عدیدة للمنكوبین والذین تحل بهم مصائب؟:س
 :فأجاب فضیلته بقوله

كثر تعجیل الزكاة قبل حلولها ألكثر من سنة الصحیح أنه جائز لمدة سنتین فقط، وال یجوز أ:ج
من ذلك، ومع هذا ال ینبغي أن یعّجل الزكاة قبل حلول وقتها، اللهّم إّال أْن تطرأ حاجة كمسغبة 

ل؛ ألنه قد یعرض للمفضول ما یجعله  شدیدة، أو جهاد أو ما أشبه ذلك، فحینئذ نقول: ُیعجِّ
ما یعتریه من أفضل، وٕاال فاألفضل أال یزكِّي إال إذا حّلت الزكاة؛ ألّن اإلنسان قد یعتریه ماله 

تلف أو غیره. وعلى كل حال: ینبغي التنبُّه إلى أّنه: لو زاد عّما هو علیه حین التعجیل؛ فإّن هذه 
 .الزیادة یجب دفع زكاتها

 :الشیخ عبد اهللا بن عبد الّرحمن الجبرین حفظه اهللا4- 
الزكاة لسنة ال یخفاكم حال إخواننا األفغان وما نزل بهم من بالء وحاجة، فما حكم تعجیل : س



  أو أكثر لهم؟ وما هي نصیحتكم للمسلمین تجاههم؟
یجوز تعجیل الزكاة لسنة أو سنتین، وال یجوز ألكثر من ذلك، وسواء ُصرفت للُمجاهدین أو : ج

الالجئین في األفغان أو للمستضعفین والغارمین في كل مكان، ونصیحتنا للمسلمین تجاه 
بُمساعدتهم وٕاعانتهم بقدر االستطاعة حتى ینصرهم اهللا  المستضعفین والُمضطهدین: أْن یقوموا

 ..وینزل بعدّوهم العذاب والّنكال

 :الشیخ العاِلم یوُسف القرضاوي حفظه اهللا5- 
 :ُسِئل فضیلة الشیخ عن

 . التعجیل بزكاة العام القادم لنصرة فلسطین إذا كان الفرد قد أخرج زكاة ماله: س
 :فأجاب فضیلته

ة السَّنة المقبلة، فقد أجاز الّنبيُّ صلى اهللا علیه وسلم تعجیل الزكاة لسبٍب أو نعم ُیعِطي زكا:ج
آلخر، وهذا من األسباب التي ُتوجب تعجیل الزكاة. لُنْعِط هؤالء (الفلسطینیین) ونسعفهم ... 

 .المؤمن أخو المؤمن .. ال یسلمه؛ أي: ال یتخّلى عنه .. هذا هو واجب األخوة اإلسالمیة
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