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َفْلَیْس��َتْعفِْف َوَم��ن َك��اَن َفقِی���ًرا 
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µ 
احلمد هللا امللك احلق املبني، الرمحن خبلقه، الرحيم بعباده، والصالة والسالم على رسول اهللا 
املبعــــوث رمحــــة للعــــاملني، واهلــــادي إىل الصــــراط املســــتقيم، والبشــــري النــــذير، وعلــــى آلــــه وصــــحبه 

 عد:أمجعني، وب

ـــادات اإلســـالمية،  ـــدين، وهـــي إحـــدى العب فـــإن الزكـــاة فريضـــة حمكمـــة، وركـــن مـــن أركـــان ال
وإحـــــدى ركـــــائز االقتصـــــاد اإلســـــالمي، وأحـــــد مـــــوارد بيـــــت املـــــال، واملنطلـــــق الرئيســـــي للتكافـــــل 

 االجتماعي.

وإن اهللا أمر هبا يف آيات كثرية جمملة، وفصَّل مصارف الزكـاة بشـكل دقيـق، مث جـاء رسـول 
فأكـدها تأكيــًدا، وتفصـيًال، وحـدد األمــوال الـيت جتــب فيهـا الزكــاة،  -ى اهللا عليـه وســلمصـل–اهللا 

واملقــدار، والشــروط، ممــا مجعــه أصــحاب الصــحاح والســنن واملســانيد، مث فصــله األئمــة والعلمــاء 
والفقهاء، وطبقه اخللفـاء والـوالة وعامـة املسـلمني، حـىت حتققـت الثمـار اليانعـة، والنتـائج البـاهرة، 

 ألعمال اجمليدة قدميًا وحديثًا.وا

وحصـــل اخـــتالف بـــني األئمـــة واجملتهـــدين والفقهـــاء يف بعـــض شـــروط الزكـــاة، ومنهـــا شـــرط 
البلــوغ والعقــل، ونــتج عنــه اخــتالف يف وجــوب الزكــاة يف مــال الصــيب واجملنــون، ومــا يلحــق هبمــا  

خة، وهـــذا حمـــل كـــاملعتوه، واملغمـــى عليـــه، وفاقـــد الـــوعي واإلدراك، وخاصـــة عنـــد اهلـــرم والشـــيخو 
 البحث.

 خطة البحث:

يقتضـــي البحـــث أن نبـــني شـــروط الزكـــاة؛ لنصـــل إىل حكـــم الزكـــاة يف مـــال الصـــيب واجملنـــون، 
 ولذلك جاءت اخلطة يف مقدمٍة ومبحثني وخامتة.
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 عن مكانة الزكاة يف الدين واحلياة، وخطة البحث ومنهجه.المقدمة: 

 يف مطلبني:يف الشروط العامة للزكاة، وذلك  :المبحث األول

 الشروط العامة للمزكي الذي جتب عليه الزكاة، وتعريف الصيب واجملنون.المطلب األول: 

الشــروط العامــة للمــال الــذي جتــب فيــه الزكــاة؛ ســواء كــان الشــرط متفًقــا المطلــب الثــاني: 
 عليه أم خمتلًفا فيه.

 ن، وفيه مطلبان:آراء الفقهاء وأدلتهم يف الزكاة يف مال الصيب واجملنو  المبحث الثاني:

 اآلراء واألدلة.المطلب األول: 

 املوازنة والرتجيح.المطلب الثاني: 

 يف نتائج البحث وتوصياته.الخاتمة: 

 منهج البحث:

يتم عرض البحث مبنهج استقرائي لَتتبُّع ما ورد يف املوضوع من آراء املـذاهب الفقهيـة وآراء 
يـات واألحاديـث الـواردة يف املوضـوع، وللنصـوص الفقهاء والعلماء املعاصرين، ومنهج حتليلي لآل

الفقهيــة الــيت تناولتــه، ومــنهج مقــارن بــني املــذاهب الفقهيــة بعــرض أدلــتهم ومناقشــتها، والرتجــيح 
بينها، مع االعتماد على املصادر األصيلة، والكتب املعتمدة يف كل مـذهب، واملراجـع والبحـوث 

 ، وغزو األحاديث الشريفة.والدراسات املعاصرة، مع ختريج اآليات الكرمية

ونسأل اهللا العون والتوفيق والسداد وحسن اخلتـام، وصـلى اهللا علـى سـيدنا حممـد وعلـى آلـه 
 وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني.

*** 
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 المبحث األول
 الشروط العامة للزكاة

 الشرط والسبب في الزكاة:
كثــري مــن املــؤلفني عــن شــرط الزكــاة   كثــريًا مــا يقــع اخللــط بــني ســبب الزكــاة وشــروطها، ويعــرب

 بسببها؛ لذلك جيب التمييز بينهما.

 فالشََّرط والشَّْرط لغة:
العالَمة، فإن كان بفتحتني فجمعه أشراط، وإن كـان بفتحـة وسـكون فجمعـه شـروط، قـال 

 .)1(»الشرط: إلزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوه«الفريوز أبادي: 

جـود احلكـم وجـوًدا شـرعيًّا علـى وجـوده، ويكـون خارًجـا هو ما يتوقف و وفي االصطالح: 
 .)2(عن حقيقته، ويلزم من عدمه العدم

فالشرط وصف يتوقف عليه وجود احلكم، وحقيقته أن عدمه يستلزم عدم احلكم، وال يلزم 
مــن وجــوده وجــود وال عــدم، وال يتحقــق احلكــم بشــكل شــرعي إال بوجــود الشــرط الــذي وضــعه 

للصالة، والشاهدين يف عقد الزواج، والبلـوغ والعقـل للتكـاليف الشـرعية الشارع، كالوضوء شرط 
 عامة.

: هو الوصف الظـاهر االصطالح، ويف )3(احلبل وما يتوصل به إىل أمر آخروالسبب لغة: 
 .)4(املنضبط الذي دلَّ الدليل السمعي على كونه معرفًا حلكم شرعي

، املعجم الوسيط، وأضاف املعجم: والشرط يف الفقه ما 1/421، وانظر: املصباح املنري 2/368القاموس احمليط  )1(
ل: للتفريــق بينــه وبــني الــركن الــذي يــدخل يف املاهيــة، مث قــا«ال يــتم الشــيء إال بــه، وال يكــون داخــًالً◌ يف حقيقتــه 

 .1/370املعجم الوسيط » والركن جزء من أجزاء حقيقة الشيء، يقال: ركن الصالة«
، شــرح الكوكــب 2/303، أصــول السرخســي 1/121، اإلحكــام لآلمــدي 60احلــدود يف األصــول للبــاجي ص:  )2(

 .1/403، الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي 7، إرشاد الفحول ص: 1/452املنري 
 .1/211، املعجم الوسيط 1/145، الصحاح 1/356، املصباح املنري 1/81القاموس احمليط  )3(
 .6، إرشاد الفحول ص: 2/301، وانظر: أصول السرخسي 1/181) هذا تعريف اآلمدي يف اإلحكام 4(
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ت بالكتاب والسنة أنه عالمة ودليـل علـى فالسبب هو املعىن الظاهر املعلوم احملدد الذي ثب
وجــود احلكــم، أو هــو مــا ارتــبط بــه غــريه وجــوًدا وعــدًما، خبــالف الشــرط فهــو مــا ارتــبط بــه غــريه 
عــدًما فقــط، أمــا يف حالــة وجــود الشــرط فقــد يوجــد احلكــم وقــد ال يوجــد، أمــا الســبب إذا وجــد 

 .)1(فيوجد احلكم قطًعا بعد توفر شروطه

ال اململوك الذي يتعلق به حق الفقراء واملساكني، فإن مت ملـك املـال وسبب الزكاة وجود امل
وجبــت الزكــاة بعــد حتقــق شــروطها، وإن عــدم ملــك املــال فــال زكــاة وإن تــوفرت مجيــع الشــروط؛ 
ولذلك يضاف احلكم إىل سببه فيقال: زكاة املال، ويقابله زكاة البدن (وهي زكاة الفطـر)، ومثلـه 

أما شروط الزكاة فهي كثرية وسوف نعرضها، مثل النصاب بأن يبلغ صالة الظهر، وحد السرقة، 
 املال مقدارًا حمدًدا، ومثل حوالن احلول، أي مرور عام على ملك املال، وغري ذلك.

وتنقســم شــروط الزكــاة إىل قســمني، شــروط يف الشــخص املزكــي، وشــروط يف املــال املزكــي،  
وال، وهـي حمـل البحـث، وشـروط خاصـة كما تنقسم إىل شروط عامة يف مجيع األشـخاص واألمـ

 .)2(ببعض األشخاص أو بعض األموال

وتنقسم الشروط العامة لألشخاص ولألموال الـيت جيـب فيهـا الزكـاة إىل شـروط متفـق عليهـا 
 بني املذاهب الفقهية، وشروط خمتلف فيها، كما سيتبني من البحث.

ط العامــة يف املــال، وذلــك ونقســم الدراســة إىل الشــروط العامــة يف األشــخاص، وإىل الشــرو 
 يف مطلبني.

 .405، 1/391الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي  )1(
 األنعـــام عنـــد اجلمهـــور خــــالًفً◌ا هنـــاك شـــروط خاصـــة لوجـــوب الزكـــاة، ولصـــحة أدائهـــا، مثـــل اشـــرتاط الســـوم يف )2(

للمالكيــة، واشــرتاط الصــك يف النقــدين عنــد بعــض العلمــاء، دون التــرب غــري املصــكوك، واشــرتاط العشــرية يف زكــاة 
، 1881، 3/1789الـزروع والثمــار عنـد احلنفيــة، ويعـرف ذلــك يف كتـب الفقــه، وانظـر: الفقــه اإلسـالمي وأدلتــه 

مــا أن هنــاك شــروًطً◌ا لصــحة أداء الزكــاة كالنيــة، والتمليــك، واشــرتط ، ك1/465، املهــذب 1/493فــتح القــدير 
، واشـــــرتط 1813 -3/1812املالكيـــــة شـــــروًطً◌ا أخـــــرى لصـــــحة أداء الزكـــــاة، انظـــــر: الفقـــــه اإلســـــالمي وأدلتـــــه 

، ومل يشـرتطه احلنابلـة، الـروض املربـع 1/471الشافعي يف القـدمي إمكـان األداء، والصـحيح لـيس بشـرط، املهـذب/
 .1/447الفقه املالكي ، 198ص: 
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 الفرع الثاني
 اشتراط الحرية للزكاة

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه ال جتــب الزكــاة علــى العبــد؛ ألنــه ال ميلــك شــيًئا، والعبــد ومــا ملكــت 
كاملكاتــب، ومــا ميلكــه الســيد لعبــده، فقــال مجهــور   -ملًكــا مؤقًتــا–يــداه ملــك ملــواله، فــإن ملــك 

يف هـذه احلالـة علـى سـيده؛ ألنـه املالـك احلقيقـي ملـال عبـده، فكانـت زكاتـه الفقهاء: جتب الزكاة 
عليــه، كاملــال الــذي يف يــد الشــريك املضــارب والوكيــل، وقــال املالكيــة: ال زكــاة يف مــال العبــد، ال 
ــا، والزكــاة إمنــا جتــب  علــى العبــد وال علــى ســيده، ألن ملــك العبــد ملــك نــاقص، ولــيس ملًكــا تامًّ

 .)1(ن السيد ال ميلك مال العبد ملًكا تامًّا أيًضاعلى تام امللك، وأل

ومن كان نصفه حرًّا، ونصفه عبًدا ففيه قوالن، األول: جتب عليه الزكاة فيمـا ميلكـه بنصـفه 
احلر؛ ألنه ميلك بنصفه احلر ملًكا تامًّا، فوجبت الزكاة عليه كاحلر، والثاين: ال جتب عليه الزكاة، 

 .)2( ألن العبد ناقص بالرق

ال حاجة للتفصيل والتوسـع يف شـرط احلريـة، النتهـاء الـرق اليـوم عامليًّـا، وإمنـا أحملنـا لـه ملاًمـا و 
 الستكمال الصورة والشروط.

، 1/458، املـــذهب 115، القـــوانني الفقهيـــة ص: 463، 1/459، حاشـــية الدســـوقي 2/483بدايـــة اجملتهـــد  )1(
، 2/239، (ط مكتبــــة القـــــاهرة)، كشـــــاف القنـــــاع 2/464، املغـــــين 1/408، مغـــــين احملتـــــاج 5/295اجملمــــوع 

، فقــه الزكـــاة 23/233ملوســوعة الفقهيــة ، ا3/17979، الفقــه اإلســالمي وأدلتــه 701، احمللــى، املســألة 283
1/97.. 

، القـوانني الفقهيـة ص: 2/483، بدايـة اجملتهـد 1/486املراجع السابقة يف شرط اإلسـالم، وخاصـة: فـتح القـدير  )2(
مكتبـــــــة اجلمهوريـــــــة، كشـــــــاف القنـــــــاع  2/464، املغـــــــين 195، الـــــــروض املربـــــــع ص: 2/458، املهـــــــذب 115

، وخالف ابُن حزم وقـال: تؤخـذ الزكـاة مـن 1/338، الفقه املالكي 3/1797، الفقه اإلسالمي وأدلته 2/195
 .638العبد واإلماء، احمللى، املسألة 
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 الفرع الثالث
 اشتراط األهلية لوجوب الزكاة

اختلف الفقهاء يف اشرتاط األهلية لوجوب الزكاة على سبعة أقوال سرتد يف املبحث الثاين، 
ال احلنفيـــة وبعـــض الفقهـــاء: يشـــرتط لوجـــوب الزكـــاة أن يكـــون الشـــخص بالًغـــا أمههـــا قـــوالن، فقـــ

عاقًال، وال جتب الزكاة على الصيب واجملنون، مـع تفصـيل عنـد بعـض العلمـاء، وقـال اجلمهـور: ال 
، وســرتد اآلراء مفصــلة مــع )1(تشــرتط األهليــة لوجــوب الزكــاة وجتــب الزكــاة علــى الصــيب واجملنــون

 وازنة والرتجيح.األدلة واملناقشة وامل

 وإمنا نعرض هنا تعريف الصيب واجملنون ومن يف حكمهما يف غصنني.

 

*** 

ـــــة اجملتهـــــد 2/4، رد احملتـــــار 1/481فـــــتح القـــــدير  )1( ، مغـــــين احملتـــــاج 431/ 1، حاشـــــية الدســـــوقي 2/482، بداي
ــــــاج 5/497، اجملمــــــوع 1/459، املهــــــذب 1/409 ــــــاع 2/621 ، املغــــــين1/409، مغــــــين احملت ، كشــــــاف القن
، فقـــه الزكـــاة 1/345، الفقـــه املـــالكي 1881، 3/1797ط. وزارة العـــدل، الفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــه  4/309
 .638، احمللى، املسألة 1/105
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 الفصل األول
 تعریف الصبي وأھلیتھ وبلوغھ

 أوًال: تعريف الصبي:
الصـيب لغــة: هــو الصـغري دون الغــالم، أو مــن مل يفطــم بعـد، أي مــن الــوالدة إىل أن يفطــم؛ 

 .)1(فالصيب لغة أخص من الصغري
يف اصــطالح الفقهــاء هــو الولــد مــا مل يبلــغ، وهــو يــرادف الصــغري مــن الــوالدة حــىت  والصــيب

 .)2(البلوغ، أو هو وصف يلحق باإلنسان منذ مولده إىل بلوغ احللم
رُفـع : «صـلى اهللا عليـه وسـلم–وهذا التعريف مستمد من احلديث النبـوي، قـال رسـول اهللا 

تلـــى حتـــى يبـــرأ (وفـــي روايـــة عـــن القلـــم عـــن ثـــالث: عـــن النـــائم حتـــى يســـتيقظ، وعـــن المب
 .)3( ويف رواية (حىت يكرب)» المجنون حتى يفيق)، وعن الصبي حتى يبلغ

، مــادة صــبا. قــال الســيوطي رمحــه اهللا تعــاىل: الولــد مــا دام يف بطــن أمــه فهــو جنــني، فــإذا 1/507املعجــم الوســيط  )1(
ا، فإذا فطم مسي غالًما إىل سبع سـنني، مث يصـري يافًعـا إىل عشـر، مث يصـري حـزورًا إىل مخسـة عشـر ولدته مسي صبيًّ 

 .219. األشباه والنظائر ص: 
، املوســوعة الفقهيــة امليســرة 4/1358، كشــف األســرار 27/20، املوســوعة الفقهيــة 219األشــباه والنظــائر ص:  )2(

2/1207. 
ذا حـديث صـحيح أخرجـه أبـو داود مـن حـديث عائشـة رضـي اهللا عنهـا، وأخرجـه قال السيوطي رمحه اهللا تعـاىل: هـ )3(

وأخرجــه أيًضــا عنهمــا بلفــظ: » عــن اجملنــون حــىت يــربأ، وعــن النــائم حــىت يســتيقظ«مــن حــديث علــي وعمــر بلفــظ: 
، وذكـر أبـو داود أن ابـن جـريج »حـىت يبلـغ«وبلفـظ: » عـن الصـيب حـىت حيـتلم«وبلفـظ: » عن اجملنون حـىت يفيـق«

، وأخرجـه الطـرباين مـن »واخلـرف«فـزاد فيـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم–عن القاسم بـن يزيـد عـن علـي عـن النـيب  رواه
حـــديث ابـــن عبـــاس وشـــداد بـــن أوس وثوبـــان، والبـــزار مـــن حـــديث أيب هريـــرة، مث قـــال الســـيوطي: قلـــت: قـــد ألـــف 

ر فيــه مثانيــة وثالثــني فائــدة وذكــ» إبــراز احلكــم مــن حــديث رفــع القلــم«الســبكي يف شــرح هــذا احلــديث كتابًــا مســاه 
 . 212األشباه والنظائر، السيوطي ص: » تتعلق به

، 6/100، وأمحــد 1/658، وابــن ماجــه 4/389، 2/59، ورواه احلــاكم وصــححه 2/452وانظــر: ســنن أيب داود 
ـــــــدارمي ص: 144 ـــــــة 6/57ت البغـــــــا، والبيهقـــــــي  613، وال ، جممـــــــع الزوائـــــــد 4/161، وانظـــــــر: نصـــــــب الراي

، ورواه الرتمـــذي وقـــال: والعمـــل علـــى هـــذا عنـــد أهـــل 1/349، نيـــل األوطـــار 3/180لســـالم ، ســـبل ا6/251
وتوسعت يف ختريج هذا احلديث ألنه تتعلق به أحكام كثرية يف ألفاظه ورواياته يف هـذا البحـث يف  4/389العلم 

 زكاة الصيب واجملنون ومن يف حكمهما. 
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فالصـــيب يـــرادف الصـــغري فقًهـــا، ومراحـــل الصـــبا والصـــغر اثنتـــان؛ مرحلـــة عـــدم التمييـــز: مـــن 
مبعـىن الوالدة إىل التمييـز، ومرحلـة التمييـز الـيت تبـدأ منـذ قـدرة الصـغري علـى التمييـز بـني األشـياء، 

أن يكون له إدراك يفرق بني اخلري والشر، والنفع والضرر، ويعرف معاين األلفاظ عموًما، ويصري 
للصـــغري وعـــي وإدراك يفهـــم بـــه اخلطـــاب إمجـــاًال، ولـــذلك تقســـم بعـــض األحكـــام الشـــرعية إىل 
أحكــام الصــيب غــري املميــز، وأحكــام الصــيب املميــز، والصــيب غــري املميــز هــو الــذي ال يفــرق بــني 

 ضار والنافع، وال بني الربح واخلسارة، فهو كاجملنون يف كل أحواله.ال
ويالحظ أن التمييز ليس له سن معينة يعـرف هبـا، ولكـن تـدل علـى التمييـز أمـارات التفـتح 
والنضــوج، فقــد يصــل الطفــل إىل مرحلــة التمييــز يف ســن مبكــرة، وقــد يتــأخر إىل مــا قبــل البلــوغ، 

 لبلوغ، كما سنبني.وتنتهي مرحلة الصبا أو الصغر با
كما يؤثر يف التمييز تفاوت الذكاء، واالستعدادات الفطريـة واملكتسـبة باإلعـداد يف البيـت، 

 .)1(والتجربة يف احلياة، واخلربة يف املعامالت

، وهـو الغالـب، ملـا )2(ومن أجل الضبط يف األحكام قدر العلماء التمييـز عـادة بسـبع سـنني
، )3(احلـديث» مروا أوالدكم بالصالة لسـبع سـنين...: «وسلمصلى اهللا عليه –قال رسول اهللا 

فقد حـدد سـن السـابعة معيـارًا ألمـر الصـيب بالصـالة، وتوجيـه األحكـام الشـرعية لـه، أل�ـا تقـاس 
 على الصالة.

 ثانًيا: أهلية الصبي:
والصغري له أهلية وجوب كاملة، وهي صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقـوق، وجتـب عليـه 

ن مناطهــا اإلنســانية فهــو إنســان، ويســتوي فيهــا الصــغري والكبــري، أمــا أهليــة األداء واجبــات، أل
فهي صالحية اإلنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرًعا، ومناطها البلوغ، لكـن تثبـت 
استثناء عند مجهور الفقهاء للصيب املميز املأذون له من وليه، فيكون له حينئذ أهليـة أداء ناقصـة 

، 2/1207، املوسوعة الفقهية امليسرة 27/21وعة الفقهية ، املوس2/284، كشف اخلفا 1/348نيل األوطار  )1(
 .4/2968الفقه اإلسالمي وأدلته 

قـــدر احلنفيـــة التمييـــز بتمـــام الســـنوات الســـبع، وعنـــد غـــريهم ببلـــوغ الســـبع ســـنوات، انظـــر: الفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــه  )2(
3322. 

 .1/348األوطار  ، وانظر: نيل187، 2/180، وأمحد 1/115هذا احلديث أخرجه أبو داود  )3(
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، ولذلك تثبـت حبكـم الشـرع الواليـة لـألب واجلـد علـى الصـغري حـىت )1(اإلذن له من الويلحبدود 
 .)2(البلوغ، فإن مل يوجد ويل فتثبت للوصي املعني من الويل أو القاضي

 ثالثًا: انتهاء الصبا بالبلوغ:
إن الصــبا مرحلــة مــن مراحــل اإلنســان، وتنتهــي عــادة بــالبلوغ الــذي يعتــرب املنــاط للتكليــف 

 حكام، وضبطه الشرع أوًال، والفقهاء ثانًيا باألمور التالية:باأل
أي إنـــزال املـــين الـــذي يـــدل علـــى النضـــج اجلســـمي، فيتخلـــق منـــه اإلنســـان،  اإلنـــزال، -1

 ويقرتن به غالًبا النضج العقلي لإلدراك والوعي وفهم اخلطاب والتكليف باألحكام.
كمال تســع ســنني فــأكثر، ويف وجــه ويكــون اإلنــزال مــن الــذكر واألنثــى، ووقــت إمكانــه اســت

مضــي نصــف العاشــرة، ويف آخــر اســتكمال العاشــرة، ونظــريه احلــيض، واألصــح يف وقــت إمكانــه 
استكمال تسع سنني، ويتم اإلنزال إما باجلماع، أو إثارة الشهوة، وإما باالحتالم أو احللم، وهو 

 .)3(ثورة الغريزة اجلنسية أثناء النوم ويعقبها اإلنزال
قد ال يظهر اإلنزال أو احليض، ولكن يتم اإلحبال من الرجل الذي  ال والحبل:الحب -2

يدل على املين، كما يتم باحلبل من املرأة الذي يدل على حتقق اإلنـزال منهـا وإفـراز البويضـة الـيت 
 يتخلق منها اجلنني.

قال احلنفيـة واملالكيـة واحلنابلـة: ينعقـد تصـرف الصـيب املميـز بـالبيع والشـراء فيمـا أذن لـه الـويل، وإال كـان موقـوًفً◌ا  )1(
 على إجازة وليه، وقال الشافعية ال ينعقد تصرفه أصًالً◌.

، مغــــين احملتــــاج 4/246 ، املغــــين4/1448، بدايــــة اجملتهــــد 3/5، حاشــــية الدســــوقي 5/135انظــــر: بــــدائع الصــــنائع 
2/7. 

، 127، النظريـــــات الفقهيـــــة، نظريــــة األهليـــــة والواليـــــة ص: 494، 1/492الــــوجيز يف أصـــــول الفقـــــه اإلســــالمي  )2(
 .1/329وما بعدها، املوسوعة الفقهية امليسرة  4/2960، الفقه اإلسالمي وأدلته 27/23املوسوعة الفقهية 

هـو يف األحكـام علـى أربعـة أقسـام؛ األول: مـا ال يلحـق فيـه بالبـالغ بـال خـالف، قال السيوطي رمحه اهللا تعاىل عـن الصـيب: و 
وذلك يف التكاليف الشرعية من الواجبات واحملرمات، والثاين: ما يلحق فيـه بالبـالغ بـال خـالف عنـدنا (الشـافعية) ويف 

، والثالـث: مـا فيـه خـالف، ذلك فروع، منها: وجـوب الزكـاة يف مالـه واإلنفـاق علـى قريبـه... وصـحة العبـادات منـه...
فرًعـا، صـحة أذانـه..، وصـحة إمامتـه يف اجلمعـة...، وجـواز توكيلـه يف دفـع الزكـاة...، وحـل  16واألصـح كالبـالغ، فيـه 

فرًعــا، ســقوط الســالم بــرده. وقبــول روايتــه.  11مــا ذحبــه..، والرابــع: مــا فيــه خــالف واألصــح أنــه لــيس كالبــالغ، وفيــه 
، وروي عـن اإلمـام أمحـد روايـات بتكليـف املراهـق قبـل البلـوغ بالصـالة، ويف 322ظـار ص: ولبس احلرير. األشباه والن

، القواعـــد 1/500روايـــة ابـــن عشـــر مكلـــف هبـــا، ويف روايـــة أن املميـــز مكلـــف بالصـــوم، انظـــر: شـــرح الكوكـــب املنـــري 
 .17، 16والفوائد األصولية، البن اللحام احلنبلي ص: 

 .3/279املهذب  )3(
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وهـــي والـــدليل علـــى انتهـــاء مرحلـــة الصـــبا بـــالبلوغ بـــاإلنزال واحلـــيض واالحـــتالم أو احللـــم، 
ــَم [عالمــات طبيعيــة علــى جســم الشــاب والفتــاة، قولــه تعــاىل:  ــْنُكُم اْلُحُل ــاُل ِم ــَغ األْطَف َوِإَذا بـََل

ــيُِّن اُهللا َلُكــْم آيَاتِــِه َواُهللا َعِلــيٌم َحِكــيمٌ  ــْبِلِهْم َكــَذِلَك يـُبَـ ْلَيْســَتْأِذنُوا َكَمــا اْســَتْأَذَن الَّــِذيَن ِمــن قـَ  ]فـَ
بلـوغ، ألن صـاحبه صـار جـديرًا بـاحلِلم وضـبط الـنفس، وهنـا معنـاه ]، فاحلُُلم زمـان ال59[النور: 

اجلماع يف النوم وهو االحتالم املعروف فهو كناية عن البلوغ، فـاعترب القـرآن بلـوغ احللـم سـبًبا يف 
يَــا أَيـَُّهــا [التكــاليف الــيت يكلــف هبــا الكبــار الــواردة قبــل ذلــك يف نفــس الســورة يف قولــه تعــاىل: 

ـٌر  الَِّذيَن آَمُنوا َر بـُيُـوِتُكْم َحتَّـى َتْسَتْأِنُسـوا َوُتَسـلُِّموا َعلَـى َأْهِلَهـا َذِلُكـْم َخيـْ َال َتْدُخُلوا بـُُيوتًا َغيـْ
فَــِإن لَّــْم َتِجــُدوا ِفيَهــا َأَحــًدا فَــَال تَــْدُخُلوَها َحتَّــى يـُــْؤَذَن َلُكــُم َوِإن ِقيــَل * لَُّكــْم َلَعلَُّكــْم تَــذَكَُّرونَ 

لَـْيَس َعلَـْيُكْم ُجنَـاٌح َأن تَـْدُخُلوا * ْرِجُعوا ُهَو َأزَْكى َلُكْم َواُهللا ِبَما تـَْعَمُلوَن َعِلـيمٌ َلُكْم اْرِجُعوا فَا
َر َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع لَُّكـْم َواُهللا يـَْعلَـُم َمـا تـُْبـُدوَن َوَمـا َتْكُتُمـونَ  ]، 29 -27[النـور:  ]بـُُيوتًا َغيـْ

قبــل البلــوغ، أي قبــل احللــم مبجــرد آداب باســتئذان خــاص بينمــا خــصَّ القــرآن الكــرمي األطفــال 
يَا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا لَِيْسـَتْأِذنُكُم الـَِّذيَن َمَلَكـْت أَْيَمـاُنُكْم [للدخول على األبوين، فقال تعاىل: 

ُلُغوا اْلُحُلَم ِمنُكْم َثَالَث َمرَّاٍت مِّن قـَْبِل َصَالِة اْلَفْجرِ  َوِحيَن َتَضُعوَن ثَِياَبُكم مَِّن  َوالَِّذيَن َلْم يـَبـْ
 الظَِّهيَرِة َوِمن بـَْعِد َصَالِة اْلِعَشاِء َثَالُث َعـْورَاٍت لَُّكـْم لَـْيَس َعلَـْيُكْم َوَال َعلَـْيِهْم ُجنَـاٌح بـَْعـَدُهنَّ 

 ] َعِلـــيٌم َحِكـــيمٌ َطوَّافُـــوَن َعَلـــْيُكْم بـَْعُضـــُكْم َعَلـــى بـَْعـــٍض َكـــَذِلَك يـُبَــــيُِّن اُهللا َلُكـــُم اآلَيَـــاِت َواهللاُ 
]، فعلـــق هـــذا احلكـــم ملـــن مل يبلـــغ، أي ال يـــزال صـــبيًّا غـــري مكلـــف، وقـــال تعــــاىل: 58[النـــور: 

ُهْم ُرْشـًدا فَـاْدفـَُعوا ِإلَـْيِهْم َأْمـَواَلهُ [ تَـُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتم مِّـنـْ ْم َوَال َوابـْ
ْلَيْأُكـــْل تَْأُكُلوَهـــا ِإْســـَرا ْلَيْســـتَـْعِفْف َوَمـــن َكـــاَن َفِقيـــًرا فـَ ـــُروا َوَمـــن َكـــاَن َغِنيًّـــا فـَ ـــَدارًا َأن َيْكبَـ فًا َوِب

ــاِهللا َحِســيًبا ــْيِهْم وََكَفــى ِب ــَواَلُهْم فََأْشــِهُدوا َعَل ــْيِهْم َأْم ــُتْم ِإَل ــِإَذا َدفـَْع ــاْلَمْعُروِف َف ]، 6[النســاء:  ]ِب
م ببلوغـــه مبلـــغ النكـــاح، أي اإلنـــزال واالحـــتالم واحلـــيض فحـــدد القـــرآن الكـــرمي أقصـــى ســـن لليتـــي

 واحلمل.
رفـع القلـم عـن ثـالث.. «يف احلـديث السـابق:  -صـلى اهللا عليـه وسـلم–وقال رسـول اهللا 

ــــى يحــــتلم ــــم  )1( »وعــــن الصــــبي حت ــــغ احلل ــــب بــــه الصــــيب حــــىت يبل فريفــــع التكليــــف، وال يطال
عند الشـاب، ويقابلـه احلـيض عنـد الفتـاة؛ واالحتالم، مما يدل على أن التكليف يرتبط به، وهذا 

 .13سبق بيانه صفحة  هذا احلديث )1(
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، أي ال تقبـل صـالة )1( »ال يقبل اهللا صالة حائض إال بخمار: «صلى اهللا عليه وسلم–لقوله 
املـــرأة البالغـــة الـــيت وصـــلت إىل ســـن احلـــيض إال بســـرت الشـــعر، فعلـــق احلكـــم علـــى بلوغهـــا ســـن 

رأة المحــيض فـال تصــلح إن بلغـت المـ: «صـلى اهللا عليـه وســلم–احملـيض، وتأكـد ذلـك بقولــه 
واألحاديث الكثرية اليت تنهى عن قتل الصـبيان يف احلـرب  )2(»أن يرى منها إال الوجه والكفين

، واجلنــب هــو الــذي )3( »ال يقــرأ الجنــب والحــائض شــيًئا مــن القــرآن«حـىت يبلغــوا، وحــديث: 
 أنزل املين أو جامع واملرأة احلائض والنفساء.

مرتبط بالعقل، ومبا أن العقل خفي ال يدرك بـاحلس، وأنـه  يف الشرع فالتكليف باألحكام:
يتفـــاوت مـــن شـــخص آلخـــر، وأنـــه يتطـــور وينمـــو ويتـــدرج مـــن العـــدم إىل الكمـــال يف الشـــخص 
الواحــد؛ لــذا ربــط الشــارع التكليــف باألحكــام بــأمر ظــاهر منضــبط يــدرك بــاحلس، ويــدل علــى 

هـو البلــوغ، إقامـة للسـبب الظــاهر حتقيـق املسـتوى العقلـي املطلــوب للقـدرة علـى فهــم اخلطـاب، و 
 .)4(مقام حكمه، فالبلوغ يف احلقيقة املقتضي للتكليف هو بلوغ وقت النكاح

العقـل شـرط التكليـف، وذلـك متفـاوت يف الشـدة «قال ابـن عبـد الشـكور رمحـه اهللا تعـاىل: 
 والضعف، وال يناط التكليف بكل قـدر مـن العقـول؛ بـل رمحـة اهللا اقتضـت أن ينـاط بقـدر معتـد
بـه فـأنيط بـالبلوغ عــاقًال؛ ألنـه مظنـة كمــال العقـل، فـالتكليف دائـر عليــه وجـوًدا وعـدًما، ال علــى  

، واحلــاكم 6/150، وأمحــد 1/215، وابــن ماجــه 2/377، والرتمــذي 1/149هــذا احلــديث أخرجــه أبــو داود  )1(
، واملــراد باحلــائض الــيت بلغــت، ومسيــت حائًضــا أل�ــا بلغــت ســن احلــيض، والتقييــد باحلــائض خــرج علــى 1/251

 ).3/172الغالب (اجملموع 
، واحملـيض هنـا الوقـت والزمـان الـذي حتـيض فيـه (الـنظم 2/382د، وقـال: هـذا مرسـل هذا احلديث أخرجـه أبـو داو  )2(

 ).1/331املستعذب 
، وضــــعفه الرتمــــذي والبيهقــــي 1/89، والبيهقــــي 1/195، وابــــن ماجــــه 1/408هــــذا احلــــديث أخرجــــه الرتمــــذي  )3(

 ).2/168(اجملموع 
، 1/499، شـرح الكوكـب املنـري 1/154ت ، فـواتح الرمحـو 2/248، تيسـري التحريـر 1/139اإلحكام لآلمدي  )4(

، 223، األشــباه والنظــائر للســيوطي ص: 1/486، الــوجيز يف أصــول الفقــه اإلســالمي 11إرشـاد الفحــول ص: 
، تفســــري آيــــات األحكــــام، الســــايس 4/2967، الفقــــه اإلســــالمي وأدلتــــه 26/312، املوســــوعة الفقهيــــة 224

 .281، 3/279، املهذب 3/184
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، باإلضـــافة إىل عالمـــات أخــرى، كإنبـــات العانــة يف حـــاالت، ونبـــات )1(كمــال العقـــل ونقصــانه
 .)2(اإلبط، واللحية والشارب، و�ود الثديني

احلـــيض ومـــا يلحـــق هبمـــا، فيقـــدر  إن مل تظهـــر عالمـــات البلـــوغ بـــاالحتالم أو الســـن: -3
البلــوغ بالســن، لكــن مــع االخــتالف يف حتديــده، فقــال اجلمهــور مــن املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة 
والصــاحبان مــن احلنفيــة، واملتــأخرون يف املــذهب، وعليــه الفتــوى: إن ســن البلــوغ هــو باســتكمال 

، بينمــا قــدره اإلمــام أبــو )3(مخــس عشــرة ســنة للصــيب والفتــاة ويف قــول بــالطعن يف اخلامســة عشــرة
، ويف قـول لإلمـام مالـك: مثـاين عشـرة )4(حنيفة بسبع عشرة سنة لألنثى ومثاين عشرة سنة للصيب

 .)5(سنة للصيب والفتاة

فمـــىت بلـــغ اإلنســـان احللـــم فقـــد حتقـــق شـــرط التكليـــف، ومتكـــن مـــن معرفـــة خطـــاب الشـــارع 
لتــزام بــه، فــإن بلــغ جمنونًــا فســوف يــأيت يف وإدراك معنــاه، وتوجيــه القــدرة واإلرادة إىل تنفيــذه واال

 الغصن الثاين.

 .1/154فواتح الرمحوت  )1(
 .3/184، تفسري آيات األحكام، السايس 224، األشباه والنظائر، للسيوطي ص: 3/279املهذب  )2(
قـال السـبكي: واحلكمــة يف تعليـق النكــاح خبمسـة عشــرة سـنة أن عنـدها بلــوغ النكـاح.. وتتســع معهـا الشــهوات...  )3(

توجيه التكليف إليه.. األشباه والنظائر، وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته، فاقتضت احلكمة اإلهلية 
، وقـــال الشـــريازي: (وأمـــا الســـن فهـــو أن يســـتكمل مخـــس عشـــرة ســـنة والـــدليل..) املهـــذب 223للســـيوطي ص: 

3/279. 
من جملة األحكام العدلية: (يثبت حد البلوغ باالحتالم واإلحبال، واحليض واحلبـل) مث نصـت  985جاء يف املادة  )4(

، 4/2967لــة (علـــى أن ينتهــي البلــوغ خبمـــس عشــرة ســنة) انظـــر: الفقــه اإلســالمي وأدلتـــه ، مــن اجمل986املــادة 
 .7/185، تفسري آيات األحكام 3/393، الشرح الكبري للدردير 5/37تفسري القرطيب 

 .262) من الصفحة السابقة، مباحث احلكم ص: 1املراجع السابقة يف اهلامش ( )5(
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 الفصل الثاني

 تعریف الجنون والعقل
 

 أوًال: تعريف الجنون:

اجلنــون لغــة: مــن جــن الشــيء أي اســترت، وجــن الظــالم اســترت، وجــن جنونًــا: زال عقلــه أو 
 .)1(فسد

األفعــال واألقــوال  اخــتالل العقــل حبيــث مينــع جريــان«ويف االصــطالح عرفــه اجلرجــاين بأنــه: 
 .)3(أو هو ذهاب العقل بالكلية آلفة يف الدماغ )2( »على �جه إال نادرًا

 ثانًيا: ماله صلة بالجنون والصبا:

هنـــاك حـــاالت تصـــيب اإلنســـان وكثـــريًا مـــا تأخـــذ حكـــم اجلنـــون كليًّـــا أو جزئيًّـــا، أو حكـــم 
 الصيب، منها:

بــة وتشــنج يف العضــالت، ومتنـــع وهــو علــة يف اجلهــاز العصــيب تصــحبها غيبو  الصــرع: -1
 .)4(الدماغ من فعله منًعا غري تام، ومنه املصروع والصريع، وهو اجملنون ومجعه صرعى

وهـــو يف معـــىن النـــائم بســـكون العقـــل عـــن العمـــل؛ ولـــذلك يرفـــع عنـــه المغمـــى عليـــه،  -2
 .)5( »رفع القلم ... وعن النائم حتى يستيقظ«التكليف، كما ورد يف احلديث السابق: 

 . ، مادة جنن1/140املعجم الوسيط  )1(
 .58التعريفات للجرجاين ص:  )2(
يقــال للمجنـــون معنــون، ومصــروع، وخمنــوع، ومعتـــوه، «، وقــال النـــووي رمحــه اهللا تعــاىل: 1/670املوســوعة الفقهيــة امليســرة  )3(

هتـذيب » وممنوه، وممنَّـه إذا كـان جمنونًـا، واجلنـون يصـيب اإلنسـان، وقيـل هـو فـزع يبقـى يف الفـؤاد يكـاد يعـرتي منـه الوسـواس
 .1/56ألمساء واللغات، القسم الثاين ا

 .16/101، املوسوعة الفقهية 1/513املعجم الوسيط  )4(
 .212هذا احلديث سبق بيانه، وانظر: األشباه والنظائر للسيوطي ص:  )5(

                                       



 

 17 

وهــو نقــص يف العقــل، وخفــة تبعــث اإلنســان علــى التصــرف يف مالــه خبــالف  الســفه: -3
مقتضى العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة، ولذلك قال احلنفية: ال مينع من أحكام الشرع وال 

 .)1(حيجر عليه، وقال اجلمهور باحلجر عليه، ألنه كالصيب املميز

مـن الكـرب، فهـو َخـِرف، وهـي َخرِفـة،  وهو من خرف عقله: أي فسد عقلـه الخرف،  -4
وذكر اخلرف يف بعض روايات احلديث السـابقة، وهـو يف معـىن اجلنـون؛ ألنـه عبـارة عـن اخـتالط 
العقل بالكرب، وال يسمى جنونًا، ألن اجلنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العالج، واخلرف 

الغالــب أنــه ال يــربأ منــه إىل ألن » واخلــرف حــىت يعقــل«خــالف ذلــك، وهلــذا مل يقــل يف احلــديث 
املــوت، ويظهــر أن اخلــرف رتبــة بــني اإلغمــاء واجلنــون، وهــي إىل اإلغمــاء أقــرب، وقــال الشــافعية، 

 .)2(اجلنون هنا كاإلغماء

من سكر سكورًا وسكرانًا فرت وزال عقله بسبب الشراب، وأدى إىل اختالط  السُّْكر: -5
 .)3(مور احلسنة والقبيحةالعقل واهلذيان، ويتعطل معه التمييز بني األ

مـن عتـه عتًهـا وعتاهـة وعتاهـا نقـص عقلـه مـن غـري مـس جنـون، ويأخـذ املعتـوه  العتة: -6
حكــم الصــيب املميــز؛ أل�ــا آفــة توجــب خــالًال يف العقــل فيصــري صــاحبه خمــتلط الكــالم، فيشــبه 

 .)4(بعض كالمه كالم العقالء، وبعضه كالم اجملانني، وكذا سائر أموره

 وال الجنون بالعقل:ثالثًا: ز 

اجلنون أعلى درجات فقدان العقل، وقد يكـون أصـليًّا إذا كـان لنقصـان جبـل عليـه دماغـه، 
 وطبع عليه يف أصل  اخللقة، فهذا النوع مما ال يرجى زواله.

، املــذهب 348، القــوانني الفقهيــة ص: 4/369، كشــف األسـرار 2/432، رد احملتــار 1/410املعجـم الوســيط  )1(
 .1/718/، املوسوعة الفقهية امليسرة 19، املوسوعة الفقهية 389ض املربع ص: ، الرو 3/271

 .4/121، املهذب 212، األشباه والنظائر، ص: 1/228املعجم الوسيط  )2(
، األشـــباه والنظـــائر للســـيوطي ص: 2/423، رد احملتـــار 16/100، املوســـوعة الفقهيـــة 1/438املعجـــم الوســـيط  )3(

 .1/671يسرة ، املوسوعة الفقهية امل217
 .16/99، املوسوعة الفقهية 2/426، رد احملتار 4/274، كشف األسرار 2/583املعجم الوسيط  )4(
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وقــد يكــون عارًضـــا إذا زال االعتــدال احلاصـــل للــدماغ خلقــة إىل رطوبـــة مفرطــة، أو يبوســـة 
زوالــه بــالعالج مبــا خلــق اهللا تعــاىل مــن األدويــة، واجلنــون األصــلي ال  متناهيــة، وهــذا النــوع يرجــى

 .)1(يفارق العارض يف شيء من األحكام

وقد يكون اجلنون مطبًقـا ومسـتمرًّا أي دائًمـا ومالزًمـا لصـاحبه وممتـدًّا، وقـد يكـون متقطًعـا، 
تغراق الشــهر، وخيتلــف االمتــداد بــاختالف العبــادات؛ ففــي الصــالة، يــوم وليلــة، ويف الصــوم باســ

ويف الزكاة باستغراق احلول كله يف األصح عند احلنفية، أو نصف احلول وأكثره عند أيب يوسف، 
فإن كان أقل من ذلك فهو غري ممتد أو متقطع، واملمتد تسقط به العبادات، أما غري املمتـد فـال 

ــــة، ولــــذلك ــــع التكــــاليف وال ينفــــي أصــــل الوجــــوب، ألن الوجــــوب بالذمــــة، وهــــي ثابت يــــرث  مين
 .)2(وميلك

فـــاجلنون ينتهـــي باإلفاقـــة، وهـــي رجـــوع عقـــل اإلنســـان إليـــه بعـــد غيابـــه بســـبب اجلنـــون أو 
 اإلغماء أو السكر أو النوم.

والعقــل صــفة مييــز هبــا صــاحبه احلســن والقبــيح، ويزيلــه اجلنــون واإلغمــاء والنــوم، ويف عبــارة 
 .)3(نوم يسرتهمفصلة وأدق قال الغزايل: اجلنون يزيله، واإلغماء يغمره، وال

فــإذا كـــان الشـــخص صـــغريًا أو جمنونًـــا، فقـــد اختلـــف الفقهـــاء يف وجـــوب الزكـــاة عليـــه، كمـــا 
 سيأيت.

*** 

إن األحكام اليت تتعلق باجملنون كثرية، فهو غري مكلف، ومجيع تصرفاته باطلة، واجلنون يقتضي احلجر عليه، ويقوم  )1(
رامـة املتلفـات واجلنايـات، وهـو مـن عـوارض أهليـة األداء، مث الويل أو القيم بتزوجيه عند احلاجة بشروط، ويضـمن غ

ـــــة 215، 214قـــــال الســـــيوطي: وأمـــــا األعضـــــاء فالظـــــاهر أنـــــه مثلـــــه (األشـــــباه والنظـــــائر ص:  ، املوســـــوعة الفقهي
 .4/263، كشف األسرار 1/671، املوسوعة الفقهية امليسرة 6/325، 3/270، املهذب 16/101

 .16/101فقهية املرجع السابق، املوسوعة ال )2(
 .5/272، املوسوعة الفقهية 21، األشباه والنظائر، للسيوطي ص: 3/164رد احملتار  )3(
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 المطلب الثاني
 الشروط العامة للزكاة في المال

قلنــا إن مالــك املــال هــو ســبب وجــوب الزكــاة إذا تــوفرت فيــه شــروطه الشــرعية، ويشــرتط يف 
ط، لكـن اتفـق الفقهـاء واملـذاهب علـى بعضـها، واختلفـوا يف املال حىت جتب فيه الزكاة عـدة شـرو 

بعضها اآلخر، فمن الشروط ما هو متفـق عليـه، ومنهـا مـا هـو خمتلـف فيـه، وسـنعرض كـل قسـم 
 يف فرع.

 
 الفرع األول

 الشروط المتفق علیھا في المال لوجوب الزكاة
اهب الفقهيـــة، يشـــرتط يف املـــال اململـــوك لتجـــب فيـــه الزكـــاة شـــروط متفـــق عليهـــا بـــني املـــذ

 نعرضها باختصار مع الدليل والتعليل.

 الشرط األول: الملك لمعين:

يشــرتط يف املـــال الـــذي جتـــب فيــه الزكـــاة أن يكـــون مملوًكـــا لشــخص معـــني حـــىت يتوجـــه إليـــه 
اخلطاب بوجوب الزكاة عليه، وأنه مكلف بإخراجها، ولذلك ال جتب الزكاة يف املال العام الـذي 

ب الزكاة يف بيت املال، وال يف األوقاف على غري معني كاملدارس واملساجد متلكه الدولة، وال جت
، ألن الوقـــف علـــى ملـــك اهللا تعـــاىل عنـــد اجلمهـــور، وألن يف الزكـــاة )1(واملستشـــفيات والرباطـــات

 متليك، وال يتصور التمليك يف غري اململوك ملعني.

مـــال الفـــيء وُمخـــس  وممـــن صـــرح هبـــذا الشـــرط احلنابلـــة فنصـــوا علـــى عـــدم وجـــوب الزكـــاة يف
الغنيمــة وكــل مــا هــو حتــت يــد اإلمــام ممــا يرجــع إىل الصــرف يف مصــاحل املســلمني، وأشــارت بقيــة 

 املذاهب لذلك يف الفروع.

خالف املالكية يف الوقف، وقالوا بوجوب الزكاة على املال املوقوف، ولو كان على غري معني، ألن املوقوف عنـدهم  )1(
فعية واحلنابلـة: بوجـوب الزكـاة علـى املوقـوف ، كما قال الشـا1/459ال خيرج عن ملك الواقف، حاشية الدسوقي 

 ط. وزارة العدل. 4/314، كشاف القناع 2/16، مطالب أويل النهى 5/33على معني؛ ألنه ميلكه، اجملموع 
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وال زكــــاة بــــاألوىل علــــى األمــــوال املباحــــة، أو أمــــالك الدولــــة الــــيت يســــميها الفقهــــاء األرض 
 ا جمازي، أو ملك لغري معني.املوات؛ ألنه ال ميلكها أحد من األفراد، وملك الدولة هل

ـُرُهْم َوتـُـزَكِّيِهْم ِبَهـا [واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعاىل:  ُخْذ ِمـْن َأْمـَواِلِهْم َصـَدَقًة ُتَطهِّ
]، فكلمـة أمـواهلم تـدل 103[التوبـة: ]َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالََتَك َسـَكٌن لَُّهـْم َواُهللا َسـِميٌع َعِلـيمٌ 

َوالـَِّذيَن ِفـي َأْمـَواِلِهْم [الـيت جيـب إخـراج جـزء منهـا، ومثـل ذلـك قولـه تعـاىل: على متلـك األمـوال 
]، فأضـاف املـال هلـم بالتمليـك اخلـاص، 25 -24[املعـارج:  ]ِللسَّاِئِل َواْلَمْحـُرومِ * َحقٌّ مَّْعُلومٌ 

 فالزكاة جـزء مـن مـال األغنيـاء، )1( ومثل ذلك حديث معاذ السابق (صدقة تؤخذ من أغنيائهم)
اململوك هلم، وأمجع الفقهاء على أن الزكاة جزء مـن املـال اململـوك، وأ�ـا متليـك للمسـتحقني هلـا، 

 .)2(والتمليك فرع عن امللك، وألن امللك دليل الِغىن، والَغين هو الذي ميلك

 الشرط الثاني: كون المال مما تجب فيه الزكاة:

ة يف قسـم خـاص منـه، ولـذلك يشـرتط عن أنواع املال كثرية جدًّا، ولكن الشرع أوجب الزكا
لوجــوب الزكــاة أن يكــون املــال ممــا أوجــب الشــرع فيــه الزكــاة، وقــد يلتقــي هــذا الشــرط مــع شــرط 
النماء، ألن الزكاة ال جتب إال يف األموال النامية، ولكـن يعتـرب هـذا الشـرط هـو األسـاس، وشـرط 

 النماء فرع له.

 ، وهي:وأوجب الشرع الزكاة يف مخسة أصناف من األموال

ـــو غـــري مضـــروبني، ومـــا حيـــل حملهمـــا مـــن األوراق  النقـــدان، -1 ومهـــا الـــذهب والفضـــة، ول
 النقدية، وهبا قوام العامل، وهي عامة يف األزمنة واألمكنة.

 هذا احلديث سبق بيانه. )1(
، اجملمــــــوع 401، القــــــوانني الفقهيــــــة ص: 1/459، حاشــــــية الدســــــوقي 2/9، رد احملتــــــار 2/9بــــــدائع الصــــــنائع  )2(

، 236، 23/234، املوســوعة الفقهيــة 1/368، شــرح منتهــى اإلرادات 2/16، مطالــب أويل النهــى 5/338
، ومل يذكر الشقيق األستاذ الـدكتور وهبـة هـذا 461، 459، 454، 1/447موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر 

 .3/1796الشرط يف شروط الزكاة الصرحية، الفقه اإلسالمي وأدلته 
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وهي اإلبـل والبقـر والغـنم السـائمة عنـد اجلمهـور، وكـذا املعلوفـة عنـد املالكيـة، األنعام،  -2
 وأضاف بعضهم اخليل وغريها.

مما تنتجه األرض، مع االتفاق على بعضها، مث االخـتالف بـني موسـع وع والثمار الزر  -3
 ومضيق يف غريها مما بينه فقهاء كل مذهب.

 وتشمل مجيع أموال التجارة على اختالف أنواعها. عروض التجارة، -4

فاملعـــادن هـــي املســـتخرجة مـــن بـــاطن األرض، والركـــاز هـــو الكنـــز  المعـــادن والركـــاز، -5
اجلاهلية، وقبل اإلسالم، وقـد يطلـق الركـاز علـى اجلميـع لغـة، وهـو مـا ركـزه اهللا تعـاىل  املدفون من

 .)1(يف األرض من املعادن يف حالتها الطبيعية، وهو الكنز أيًضا

وأضـاف بعضـهم العسـل واملنتجـات احليوانيـة، ويف العصـر احلاضـر أضـاف بعـض املعاصـرين 
 .)2(ل واملهن احلرةاملستغالت من العمارات واملصانع، وكسب العم

ولكـل نــوع مــن هــذه األنــواع شـروط خاصــة، أمــا ســائر األمــوال فـال جتــب فيهــا الزكــاة، وإمنــا 
 »إن فـي المـال حقًّـا سـوى الزكـاة: «صلى اهللا عليه وسـلم–يطلب من مالكها الصدقة؛ لقوله 

)3(. 

ــ اة بــني النــاس، واألمــوال الــيت جتــب فيهــا الزكــاة هــي يف احلقيقــة أكثــر األمــوال دورانًــا يف احلي
 .)4(وحاجة األغنياء والفقراء هلا ضرورية

 الشرط الثالث: النصاب:

 .1/974، املوسوعة الفقهية امليسرة 1/368املعجم الوسيط )1(
 .487، 1/457فقه الزكاة  )2(
عـــن فاطمـــة بنـــت قـــيس رضـــي اهللا عنهمـــا، لكنـــه ضـــعيف  4/84، والبيهقـــي 3/326هــذا احلـــديث رواه الرتمـــذي  )3(

 ، ويتقوى باآليات واألحاديث اليت تُرغِّب بالصدقة وحتث عليها.5/301ضعفه الرتمذي والبيهقي، اجملموع 
، فقـــــه الزكـــــاة 2/495ط. وزارة العـــــدل، بدايـــــة اجملتهـــــد  4/305، كشـــــاف القنـــــاع 116لقـــــوانني الفقهيـــــة ص: ا )4(

، احمللـى، املسـألة 1/339، الفقه املـالكي 2/5، زاد املعاد 3/1799، الفقه اإلسالمي وأدلته 533 -1/121
640. 
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النصــاب شــرًعا: هــو املقــدار الــذي حــدده الشــرع لرتتيــب احلكــم عليــه، كنصــاِب الشــهادة، 
؛ ألن الشـــرع مل )1(ونصـــاِب الزكـــاة، ونصـــاُب الزكـــاة: هـــو مقـــداُر املـــال الـــذي جتـــب عنـــده الزكـــاة

لم مالك، بل فرضها على األغنياء فقط، كما جاء صرًحيا يف حـديث يوجب الزكاة على كل مس
معــاذ الســابق، وجعــل الشــرع النصــاب عالمــة وقرينــة علــى الغــىن لوجــوب الزكــاة، فــال جتــب الزكــاة 
علــــى املــــال إال بتــــوفر النصــــاب، إلعفــــاء القليــــل مــــن املــــال مــــن الزكــــاة، وقــــد ثبــــت النصــــاب يف 

وكتــب املــذاهب الفقهيــة، لــذلك كــان  )2( كتــب الســنةاألحاديــث الشــريفة الصــحيحة الــواردة يف
شـرط النصــاب جممًعــا عليــه يف اجلملــة، ونقــل ابــن املنــذر اإلمجــاع عليــه، مــع االخــتالف يف بعــض 

 األمور.
وخيتلـــف نصـــاب الزكـــاة بـــاختالف األمـــوال الزكويـــة، فنصـــاب اإلبـــل مخـــس، ونصـــاب البقـــر 

غراًمـا، ونصـاب الفضـة  85مثقـاًال أي ثالثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذهب عشرون 
كيلـو غراًمـا   653غراًمـا، ونصـاب الـزروع والثمـار مخسـة أوسـق أي حـوايل  675مائتا درهـم أي 

ليرت، ويقدر نصاب عروض التجـارة بنصـاب الـذهب والفضـة، ونصـاب املعـدن والركـاز  900أو 
مــثًال احلنفيــة  هــو نصــاب الــذهب والفضــة نفســه، مــع اخــتالف يف بعــض األحكــام، فــال يشــرتط

 .)3(النصاب يف الزروع والثمار، كما ال يشرتط احلنابلة النصاب يف املعدن والركاز
ويوجــد تفصــيل يف اعتبــار النصــاب يف أول العــام وآخــره، وضــم بعــض األجنــاس لــبعض يف 
النصاب، وغري ذلك من الفروع اليت ذكرها الفقهـاء، وحصـل االخـتالف يف بعضـها، وتعـرف يف 

 مناطها.
 رط الرابع: الحول:الش

 .23/244الفقهية  ، املوسوعة2/1886، املوسوعة الفقهية امليسرة 2/925املعجم الوسيط  )1(
، 36، 1/359) وأبـو داود 528، 2/525أمهها كتاب أيب بكر يف نصـاب الزكـاة، وأخرجـه البخـاري مفـرًقً◌ا ( )2(

، 7/48، ورواه عـــدد مـــن الصـــحابة صـــحيح مســـلم 167، ومالـــك ص: 5/13، والنســـائي 2/251والرتمـــذي 
 . 2/524، صحيح البخاري 167املوطأ ص: 

ومــــا بعــــدها، املــــذهب  2/503، بدايــــة اجملتهــــد 116بعــــدها، القــــوانني الفقهيــــة ص: ومــــا  1/494فــــتح القــــدير  )3(
، كشـــــــاف القنــــــــاع 195، الـــــــروض املربـــــــع ص: 1/397، مغـــــــين احملتـــــــاج 5/323، اجملمـــــــوع 475، 1/467
، 336، معــــــــايري احملاســــــــبة واملراجعــــــــة ص: 1/149، الزكــــــــاة 7، 2/5، ط. وزارة العــــــــدل، زاد املعــــــــاد 4/312

 .1/342، الفقه املالكي 3/1799، 1/144، الفقه اإلسالمي وأدلته 23/244 املوسوعة الفقهية
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وهو أن مير على املال الذي جتب فيه الزكاة عام قمـري يف ملـك املالـك، وهـذا شـرط  فيمـا 
ال : «صــلى اهللا عليــه وســلم–يســمى زكــاة رأس املــال؛ كــالنقود واألنعــام والســلع التجاريــة، لقولــه 

علـى  ، ألن احلول على ملك النصاب دليل حقيقـي)1(»زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
 الِغىن، وقد ميلك اإلنسان ماًال كثريًا لفرتة وجيزة مث ينفقه أو يتصرف فيه، فال يكون غنيًّا.

وال يشــرتط النصــاب فيمــا يســمى زكــاة الــدخل؛ كــالزورع والثمــار واملعــدن والركــاز والعســل 
: (عند من يقول بالزكاة فيه) فال يشرتط هلا حول، بـل تزكـى عنـد احلصـاد والقطـف، لقولـه تعـاىل

تُـو [ َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالـزَّرَْع ُمْخَتِلًفـا ُأُكلُـُه َوالزَّيـْ َن َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغيـْ
َر ُمَتَشـاِبٍه ُكلُـوا ِمـن ثََمـرِِه ِإَذا أَْثَمـَر َوآتُـوا َحقَّـُه يـَـْوَم َحَصـاِدِه َوَال ُتْسـ رُِفوا َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبًها َوَغيـْ

]، ألن هــذه األمــوال منــاء بنفســها فلــم يشــرتط فيهــا 141[األنعــام:  ]ِإنَّــُه َال ُيِحــبُّ اْلُمْســرِِفينَ 
احلــول، أمــا النــوع األول فإنــه مرصــد للنمــاء فيكــون إخــراج الزكــاة مــن النمــاء ليكــون أيســر، وألن 

عــدل والتيســري علــى حــوالن احلــول مظنــة النمــاء، وال يتكامــل النمــو قبــل احلــول، وملــا فيــه مــن ال
 .)2(املزكي، وال يضر باملساكني

وهنـــاك تفصـــيل يف املـــال املســـتفاد أثنـــاء احلـــول يف ضـــمه للحـــول الســـابق، أو ابتـــداء حـــول 
 جديد له، مع اختالف بني املذاهب يعرف يف كتبهم، مع تفصيل حسب األنواع.

 الشرط الخامس: النماء:

، وهـو حـديث 4/109ط بيـت األفكـار الدوليـة، والبيهقـي  1792رقـم  195هذا احلديث رواه ابن ماجـه ص:  )1(
، لكنــه يتقــوى بغــريه، فلــه شــواهد، واآلثــار تعضــده فيصــلح للحجــة، التلخــيص احلبــري 5/307ضــعيف، اجملمــوع 

لثبــوت ذلــك عــن اخللفــاء األربعــة، والنتشــاره يف الصــحابة رضـــي اهللا «، قــال ابــن رشــد رمحــه اهللا تعــاىل: 2/156
عــــنهم، والنتشــــار العمــــل بــــه، والعتقــــادهم أن مثــــل هــــذا االنتشــــار مــــن غــــري خــــالف ال جيــــوز أن يكــــون إال عــــن 

إال مـا روي عـن ابـن عبـاس  توقيف...، وهذا جممع عليه عند فقهاء األمصار، وليس فيه خـالف يف الصـدر األول
 .168، واملوطأ ص: 4/9، وانظر اآلثار عند البيهقي 2/531بداية اجملتهد » ومعاوية

، القــوانني الفقهيــة ص: 2/531، بدايــة اجملتهــد 2/31، رد احملتــار 2/51، بــدائع الصــنائع 1/510فــتح القــدير  )2(
، املغـــين 397، 1/378غـــين احملتـــاج ، م5/324، اجملمـــوع 1/467، املـــذهب 1/342، الفقـــه املـــالكي 116

ـــــروض املربـــــع ص:  4/327، كشـــــاف القنـــــاع 2/625 ، املوســـــوعة 2/5، زاد املعـــــاد 195ط. وزارة العـــــدل، ال
ــــــه 336، معــــــايري احملاســــــبة واملراجعــــــة ص: 1/161، فقــــــه الزكــــــاة 27/242الفقهيــــــة  ، الفقــــــه اإلســــــالمي وأدلت

3/1803. 
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حقيقـــة أو تقـــديرًا، فـــاحلقيقي مـــا حيصـــل  يشـــرتط لوجـــوب الزكـــاة يف املـــال أن يكـــون ناميًـــا
بالزيـــادة عـــن طريـــق التوالـــد كاألنعـــام، أو نيـــة التجـــارة، والتقـــديري يتحقـــق بقابليـــة املـــال للزيـــادة  
كالنقود وما يف حكمها ولو مل تستثمر، فالنماء أن يـدر املـال علـى صـاحبه رحبًـا وفائـدة ودخـًال 

 وغلة أو إيراًدا باصطالح العصر.

رح به احلنفية، ويراعيه غـريهم فيعللـون بـه يف املـذاهب األخـرى، فهـو متفـق وهذا الشرط يص
؛ ألن الزكــاة يف اللغــة هــي النمــاء والزيــادة، ومعــىن الزكــاة ال حيصــل إال يف املــال )1(عليــه يف اجلملــة

 النامي.

القوليــة والعمليــة الــيت  -صــلى اهللا عليــه وســلم–وأخــذ الفقهــاء هــذا الشــرط مــن ســنة النــيب 
ل خلفائــه وأصـحابه فــال يوجبــون الزكــاة يف األمـوال املقتنــاة لالســتعمال الشخصــي، ومل أيـدها عمــ

 .)2(الزكاة إال يف األموال النامية املغلة -صلى اهللا عليه وسلم–يفرض النيب 

أما ما ال يقبل النماء بتخصيصه لالسـتعمال فـال زكـاة فيـه، مثـل أمـوال القنيـة لسـد احلـوائج 
ث، واحلاجات اخلاصـة كالسـيارة، واألصـول الثابتـة للتشـغيل يف املصـانع األساسية كالثياب واألثا

�ـا ال تعـد مـاًال ناميًـا ب الركوب، ودور السكن، وآالت احملرتفني وكتب العلم ألواملصارف، ودوا
 .)3(بالفعل، وال بالقابلية والتقدير

وفــرع بعــض الفقهــاء علــى اشــرتاط النمــاء، وخاصــة املالكيــة، عــدم الزكــاة يف مــال الضــمار، 
وهو كل مال غائب غـري مقـدور علـى االنتفـاء بـه مـع قيـام أصـل امللـك، وال زكـاة يف الـدين حـىت 

، 1/467 يف تعليل شرط احلول: وألنه ال يتكامل منوه قبـل احلـول املـذهب يقول الشريازي الشافعي رمحه اهللا تعاىل )1(
، وقـال عـن املـال 1/462» وألن هـذا يقتـىن للزينـة واالسـتعمال، ال للنمـاء«وقال عن عدم الزكاة يف غري األنعـام: 

 ».هايكثر نفعها ويطلب مناؤ «، وقال عن زكاة األنعام: 1/463» إنه رجع إليه من غري مناء«املغصوب: 
 وما بعدها. 1/139فقه الزكاة  )2(
ـــــار 525، 1/524فـــــتح القـــــدير  )3( ـــــدائع الصـــــنائع 2/7، رد احملت ، مواهـــــب اجلليـــــل 2/149، املبســـــوط 2/11، ب

، كشــاف 278، 163، 4/3ومــا بعــدها، احلــاوي  1/462، املهــذب 122، القــوانني الفقهيــة ص: 2/256
، فقـــــه الزكــــــاة 336معـــــايري احملاســـــبة واملراجعـــــة ص: ومـــــا بعـــــدها،  199، الـــــروض املربـــــع ص: 2/167القنـــــاع 

، النمـــاء رفيـــق زكـــاة املـــال، الـــدكتور 23/241، املوســـوعة الفقهيـــة 3/1799، الفقــه اإلســـالمي وأدلتـــه 1/139
 وما بعدها. 13رفيق املصري ص: 
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كـــرر احلـــول، وكـــذا املـــال املغصـــوب واملـــدفون بصـــحراء أو يقبضـــه، وال زكـــاة يف الـــزروع والثمـــار بت
عمـــران ضـــل صـــاحبه عنـــه، وزكـــاة مـــال الصـــيب واجملنـــون، ممـــا ســـيمر يف شـــرط امللـــك التـــام، مـــع 

 .)1(االختالف يف اعتبار النماء شرطًا أم سبًبا

قــدم ثالثــة م) موضــوع مفهــوم النمــاء، و 1999هـــ/1420عرضــت النــدوة التاســعة لقضــايا الزكــاة املعاصــرة (عمــان  )1(
علمـاء حبوثًــا فيـه: حممــد نعـيم ياســني ورفيــق يـونس املصــري وحممـد عبــد الغفــار الشـريف، مــع تعقيـب حممــد عثمــان 

، مــع التوصــيات 535ومــا بعــدها) والفتــاوى ص:  223شــبري، وأوســعوه حبثًــا (انظــر أحبــاث وأعمــال النــدوة ص: 
 .536لطرح اشرتاط النماء يف كل نوع من أموال الزكاة ص: 
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 الفرع  الثاني
 الشروط المختلف فیھا في المال لوجوب الزكاة

شـــــروطًا أخــــرى يف املـــــال لوجــــوب الزكـــــاة فيــــه، وفيهـــــا اشــــرتطت بعــــض املـــــذاهب الفقهيــــة 
تفصــيالت كثــرية، واختالفــات عديــدة، ونعرضــها بإجيــاز، وبعضــها متفــرع عــن الشــروط الســابقة، 

 وخاصة شرط امللك ملعني، وشرط النماء.

 الشرط األول: الملك التام:
ى التصـرف فيـه، فـال ال جتب الزكاة إال إذا كان املالك ميلك ماله ملًكا تامًّا، وهو قدرته علـ

زكاة يف مال الضمار وهو ما جيهل صاحبه مكانـه، أو مل يقـدر علـى التصـرف فيـه، كمـا ال زكـاة 
يف األمـوال العامــة، واملوقوفــة وقًفــا خرييًـّا، إمــا لعــدم امللــك ملعــني، وإمـا ألن امللــك غــري تــام، وعــربَّ 

 احلنفية عن هذا الشرط بامللكية املطلقة.
أيًضا ملك الرقبة واليد، بأن يكون املال بيده، ومل يتعلق بـه حـق لغـريه، ويقصد بامللك التام 

 وأن يتصرف فيه باختصاره، وتكون له فوائده خاصة، وقد يعرب عن امللك التام بالتمكن.
ودليل هذا الشرط إضافة األموال إىل أرباهبا يف القرآن والسنة، وألن الزكاة فيها متليـك املـال 

 ليك فرع عن التملك والقدرة والتمكن من املال.للمستحقني هلا، والتم
وأما على من جتب؟ فإ�م اتفقوا أ�ـا علـى كـل مسـلم بـالغ «قال ابن رشد رمحه اهللا تعاىل: 

الزكـاة ال جتـب إال علـى «، وقال ابن قدامة رمحه اهللا تعـاىل: )1( »عاقل مالك النصاب ملًكا تامًّا
لـم وال نعلـم فيـه خالفًـا إال عـن عطـاء وأيب ثـور يف حر مسلم تام امللك، وهو قـول أكثـر أهـل الع

 .)2(»العبد

ـــة أكثـــر  فاملبـــدأ متفـــق عليـــه، مث حصـــل اخـــتالف شـــديد يف التطبيـــق والفـــروع، وكـــان احلنفي
املـــذاهب متســـًكا هبـــذا الشـــرط يف معظـــم احلـــاالت، خالفًـــا للشـــافعية الـــذين تســـاهلوا جـــدًّا، ومل 

 .2/482بداية اجملتهد  )1(
 ط. مكتبة القاهرة. 2/464املغين  )2(
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االت حمصورة، وتوسط املالكيـة واحلنابلـة فطبقـوا هـذا يشرتطوا هذا الشرط إال يف صور قليلة، وح
 .)1(الشرط يف صور دون أخرى

وظهر هذا الشرط يف زكاة الدين الذي ميلكه الدائن، وهـو يف يـد املـدين، بأنواعـه املختلفـة، 
هـــل الزكـــاة علـــى الـــدائن أم علـــى املـــدين ومـــىت جتـــب؟ وفيـــه تفاصـــيل كثـــرية واختالفـــات عديـــدة، 

التاجر واملزارع اللذين عليهما دين، وعدم الزكاة يف مال اجلنـني عنـد اجلمهـور وكذلك الزكاة على 
لعدم متام امللك واستقراره، وكذلك الزكاة على مال الضمار، وهـو كـل مـال غائـب عـن صـاحبه، 
وغــري مقــدور علــى االنتفــاع بــه، مــع قيــام أصــل امللــك، والزكــاة علــى الــدائن يف ديــن اســتقر عنــد 

وزكاة األجور املقبوضة سلًفا، وزكاة املال املغصوب أو املسروق الذي ميلكـه املدين عدة سنوات، 
صاحبه، ويتصرف به الغاصب، وزكـاة املـرهتن، وزكـاة مـال الصـيب واجملنـون، وزكـاة الـثمن املقبـوض 
عــن بضــائع مل جيـــر تســليمها، وزكـــاة املــال احلـــرام، وزكــاة املـــال املــدفون بصـــحراء أو عمــران ضـــل 

ذلـــك ممــا دعـــا بعـــض العلمـــاء إىل ضـــم هــذا الشـــرط لشـــرط النمـــاء، ولـــذلك  صــاحبه عنـــه، وغـــري
أثــر اشــرتاط «أوصــت النــدوة التاســعة لقضــايا الزكــاة املعاصــرة حبــث ومناقشــة عــدة توصــيات منهــا 

النماء على الزكاة يف املبيع الذي مل يقبضه املشرتي (مع أنه ملكه بالعقد) وعالقة اشرتاط النماء 
 )2( »زكوي (مع الدين فيه) كالزروع واألنعام هو النقـد وعـروض التجـارة...باختالف نوع املال ال

 .)3(مما حيتاج لدراسة موسعة وحبوث عدة

ــا«قــال الشــريازي الشــافعي رمحــه اهللا تعــاىل:  )1( ، وقــال 1/462املهــذب » وال جتــب الزكــاة فيمــا ال ميلكــه مًلــًكً◌ا تامًّ
ص لـــيس نعمـــة  الرابـــع مـــن شـــرط الزكـــاة متـــام امللـــك يف اجلملـــة، ألن امللـــك النـــاق«البهـــويت احلنبلـــي رمحـــه اهللا تعـــاىل: 

 .324، 4/317، ط. وزارة العدل، مث بني زكاة الدين 4/314كشاف القناع » كاملة
 .536أحباث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة املعاصرة ص:  )2(
، بدايـة اجملتهـد 481، 1/457، حاشـية الدسـوقي 1/481، فتح القـدير 2/35، رد احملتار 2/9بدائع الصنائع  )3(

، 5/308، اجملمـوع 520، 1/462، املهذب 1/42، األم 381، 1/344الفقه املالكي ، 484، 2/484
، 197، الــــروض املربــــع ص: 4/316، كشــــاف القنــــاع 3/48، املغــــين 411، 1/409، مغـــين احملتــــاج 6/20

، 236، 23/233، املوســوعة الفقهيـــة 155ومــا بعــدها،  1/127، فقــه الزكـــاة 694، 690احمللــى، املســألة 
 .3/1800، الفقه اإلسالمي وأدلته 336احملاسبة واملراجعة ص: ، معايري 238
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الــدَّين مينـع الزكـاة مــن العـني (الــذهب «قـال القاضـي عبــد الوهـاب املـالكي رمحــه اهللا تعـاىل: 
 .)1( »والفضة) وال مينعها عن املاشية واحلبوب واحلرث

 زيادة عن الحاجات األصلية:الشرط الثاني: ال

اشرتط احلنفية لوجوب الزكاة يف املال أن يكون فاضًال عن احلاجـة األصـلية ملالكـه، ألن بـه 
ـــه األداء عـــن طيـــب خـــاطر، ألن احملتـــاج إليـــه حاجـــة أصـــلية ال يكـــون  ـــىن، وحيصـــل ب يتحقـــق الِغ

 .صاحبه غنيًّا عنه، وألن املال املشغول باحلاجة األصلية يعترب كاملعدوم

وفســـر احلنفيـــة احلاجـــة األصـــلية بأ�ـــا مـــا يـــدفع اهلـــالك عـــن اإلنســـان حتقيًقـــا كالنفقـــة ودور 
املســكن والثيــاب، والــدين، وآالت احلرفــة، وكتــب العلــم املقتنــاة، ودواب الركــوب، فــإن كــان لـــه 

 دراهم يريد أن يصرفها إىل تلك احلوائج صارت كاملعدومة.

ري األزمان والبيئات واألحوال، ويرتك تقديرها ألهل وقد تتغري احلاجات األصلية وتتطور بتغ
 .)2(الرأي واالجتهاد يف كل عصر

ومل يذكر أصحاب املذاهب األخرى هذا الشرط مستقالًّ؛ ألن الشرع أوجب الزكاة يف مـال 
معـــني إذا بلـــغ النصـــاب وحـــال عليـــه احلـــول، واعتـــربوا شـــرط النمـــاء مغنًيـــا عـــن شـــرط الزيـــادة عـــن 

ولــذلك قــالوا ال زكــاة يف دار الســكن والدابــة، والثيــاب، وكتــب العلــم وآالت  احلاجــات األصــلية،
احلرفة، وغريها كما سبق، ولذلك علل البابريت احلنفي عدم الزكاة يف هذه األشياء وشرط احلاجة 

 .)3( »لعدم النماء«األصلية بقوله: 

 الشرط الثالث: إمكان األداء:

مســــألة  2/897اإلحتــــاف للــــدكتور بــــدوي الطــــاهر الصــــاحل، بتخــــريج أحاديــــث اإلشــــراف للقاضــــي عبــــد الوهــــاب  )1(
 طبعة ديب. 3274

فقـــه  ،1/487، العنايـــة 1/487، فـــتح القـــدير 2/222، البحـــر الرائـــق 2/6، رد احملتـــار 2/11بـــدائع الصـــنائع  )2(
 .3/1809، الفقه اإلسالمي وأدلته 23/242، املوسوعة الفقهية 152، 1/151الزكاة 

 .1/151وانظر: فقه الزكاة  1/488العناية  )3(
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وب الزكاة على املال التمكن مـن أدائهـا، فلـو ملـك اشرتط املالكية والشافعي يف القدمي لوج
الشــخص نصــابًا وحــال عليــه احلــول، مث تلــف املــال قبــل أن يــتمكن صــاحبه مــن األداء فــال زكــاة 
عليــه، بــدليل أنــه لــو هلــك املــال مل يضــمن زكاتــه، فلــم تكــن الزكــاة واجبــة فيــه، كمــا قبــل احلــول، 

ا كالصـــالة والصـــوم، ومل يشـــرتط ذلـــك احلنفيـــة وألن الزكـــاة عبـــادة فيشـــرتط لوجوهبـــا إمكـــان أدائهـــ
والشـــافعية يف الصـــحيح واحلنابلـــة ألن وجوهبـــا يثبـــت يف الذمـــة مـــع عـــدم إمكـــان األداء كثبـــوت 
الديون يف ذمة املفلس، وأن شرط التمكن شرط يف الضمان ال يف الوجوب، بدليل أنه لو كانت 

فلمــا ضــمن الزكــاة بــاإلتالف دل علــى غــري واجبــة ملــا ضــمنها املالــك إذا أتلــف مالــه بعــد احلــول، 
 .)1(أ�ا واجبة

، )2(ويضــيف بعــض العلمــاء لوجــوب الزكــاة شــرط الســالمة مــن الــدين أو الفــراغ مــن الــدين
 وهذا فرع عن شرط امللك التام أو شرط النماء، فال حاجة إلفراده بشرط خاص.

 

*** 

 .2/681، املغين 5/339، اجملموع 1/471، املهذب 1/413، مغين احملتاج 1/503حاشية الدسوقي  )1(
 .23/245، املوسوعة الفقهية 1/155فقه الزكاة  )2(
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 المبحث الثاني
 حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون

 

مــن الصــيب واجملنــون مســلم، ولكنــه فاقــد األهليــة، فــإن كــان غنيًّــا فــإن مالــه مملــوك إن كــالًّ 
 ملعني، ويبلغ النصاب، وحال عليه احلول، وجتب يف مثله الزكاة.

ولكن هل ينطبـق علـى مـال الصـيب واجملنـون امللـك التـام بالقـدرة علـى التصـرف؟ وهـل يعتـرب 
فضــل عنــه يف قادمــات األيــام عــن حوائجــه نامًيــا؟ وهــل هــو زائــد عــن حاجاتــه األصــلية؟ وهــل ي

 األصلية عامة والتداوي خاصة، وهل ميكنه أداء الزكاة مع فقد األهلية؟

إن هــذه األســئلة عــن الشــروط العامــة للزكــاة أدت إىل االخــتالف يف حكــم الزكــاة يف مــال 
 الصيب واجملنون، فهل جتب عليه أم يعفى منها وتسقط عنه؟

ث لبيـــان آراء الفقهـــاء وأدلـــتهم، مث ملناقشـــة األدلـــة واملوازنـــة هـــذا مـــا نعرضـــه يف هـــذا املبحـــ
 للوصول إىل الرتجيح، وذلك يف مطلبني.

 

*** 
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 المطلب األول
 اآلراء الفقھیة وأدلتھا

 أوًال: حصر اآلراء الفقهية:

اختلــف الفقهــاء والعلمــاء واملــذاهب الفقهيــة يف الزكــاة يف مــال الصــيب واجملنــون بوجوهبــا أو 
 ، أو التفصيل فيها، على سبعة آراء، وهي:عدم وجوهبا

جتـب الزكـاة يف مـال الصـيب واجملنـون لوجـود الشـرائط الـثالث فيهـا (اإلسـالم  وجوب الزكاة: -1
واحلرية وامللك التام) مىت تـوفرت سـائر الشـروط، وال تشـرتط األهليـة يف البلـوغ والعقـل، وهـو 

و قول عمر وعلي وابـن عمـر، وابـن عبـاس قول اجلماهري من املالكية والشافعية واحلنابلة، وه
يف روايــة، وقــول جــابر واحلســن بــن علــي وعائشــة مــن الصــحابة رضــي اهللا عــنهم، وهــو قــول 
الثوري وإسحاق وابن عيينة، وابن سريين وعطاء وجماهد وجابر بن زيـد، وربيعـة واحلسـن بـن 

وفقهــاء األمصــار،  صــاحل وابــن أيب ليلــى والعنــربي وأبــو عبيــد وأبــو ثــور وغــريهم مــن التــابعني
والظاهرية وبعض فقهـاء الزيديـة، وخيرجهـا الـويل مـن مـال الصـيب واجملنـون؛ أل�ـا زكـاة واجبـة، 
فوجـب إخراجهــا كزكــاة البـالغ العاقــل، فــإن مل خيرجهـا الــويل وجــب علـى الصــيب بعــد البلــوغ، 

 .)1(واجملنون بعد اإلفاقة، إخراج ما مضى

حيكـى عـن ابـن مسـعود والثـوري واألوزاعـي، فقـالوا: وهـو مـا  وجوب الزكـاة دون اإلخـراج: -2
جتب الزكاة يف مال الصيب واجملنون، وال خترج حىت يبلغ الصيب، ويفيق املعتوه واجملنون، وروي 

، وانظــر: حاشــية 1/409مغــين احملتــاج » ألن الــويل عصــى بالتــأخري، فــال يســقط مــا توجــه إليهمــا«قــال اخلطيــب:  )1(
ـــــــة ص: 5/297، اجملمـــــــوع 1/459، املهـــــــذب 1/435الدســـــــوقي  ، كشـــــــاف القنـــــــاع 116، القـــــــوانني الفقهي

، املغـــــين 2/482د ، بدايـــــة اجملتهــــ638، احمللــــى، املســــألة 2/417ط. وزارة العــــدل، الــــروض النضـــــري  4/309
الفقــــــه اإلســــــالمي وأدلتــــــه  16/105، املوســــــوعة الفقهيــــــة 3/296مكتبــــــة القــــــاهرة، ســــــنن الرتمــــــذي  4/465
 .1/105، فقه الزكاة 3/1798
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، وهـــذا القــول يتفـــق مــع األول يف الوجـــوب، ولكــن يـــؤخر )1(حنــو هـــذا عــن إبـــراهيم النخعــي
 األداء.

لزكـاة يف مـال اليتـيم أصـًال ، وهـو قـول احلسـن قال قـوم بعـدم وجـوب ا عدم وجوب الزكاة: -3
البصــري، وســعيد بــن املســيب وعبــد اهللا بــن املبــارك، والشــعيب وســعيد بــن جبــري، وأيب وائــل 

وأســـقطها قــــوم «وشـــريح والنخعـــي والبـــاقر مــــن التـــابعني، قـــال ابـــن جــــزئ رمحـــه اهللا تعـــاىل: 
 .)2( »مطلًقا

ا خترجــه األرض، ولــيس عليهمــا زكــاة فيمــا جتــب الزكــاة علــى الصــيب واجملنــون فيمــ التفصــيل: -4
عــدا ذلــك مــن األنعــام والنقــود وعــروض التجــارة وغــري ذلــك، وجتــب زكــاة الفطــر عنهمــا يف 
ماهلمــا، وهــو مــذهب احلنفيــة يف قــول أيب حنيفــة وأصــحابه، ومــروي عــن علــي وابــن عبــاس 

ثالـث الـذي رضي اهللا عنهما، وهو قول اإلمام زيد وجعفر الصادق، وهو متفـق مـع القـول ال
ذهـب إليـه احلسـن وسـعيد بـن املسـيب وســعيد بـن جبـري وأبـو وائـل والنخعـي إال فيمـا تنتجــه 

 .)3(األرض

، أي كــان مــاًال ظــاهرًا، أو )4(جتــب الزكــاة يف مــال الصــيب واجملنــون إذا كــان ناضًّــا التفصــيل: -5
 .)5(نقوًدا سائلة يف اصطالح اليوم، وال جتب فيما عدا ذلك

، فقه 23/232، املوسوعة الفقهية 638، مكتبة القاهرة، احمللى، املسألة 2/465، املغين 2/482بداية اجملتهد  )1(
 .1/105الزكاة 

مكتبـة القـاهرة، وأضـاف ابـُن قدامــة،  2/265، املغـين 1/482، وانظـر بدايـة اجملتهـد 116ني الفقهيـة ص: القـوان )2(
 .453، األموال أبو عبيد ص: 23/232، املوسوعة الفقهية 5/205الثوريَّ ألصحاب هذا الرأي، احمللى 

، 1/482، بدايـة اجملتهـد 2/142، البحـر الزخـار 2/4، رد احملتـار 1/483، فـتح القـدير 2/57بدائع الصـنائع  )3(
، الفقه اإلسالمي 23/232، 16/105ط. بيت األفكار الدولية، املوسوعة الفقهية  126سنن الرتمذي ص: 

 .1881، 3/1798وأدلته 
الناض: الدراهم والدنانري عنـد أهـل احلجـاز، والنـاضُّ إذا حتـول عينًـا (دراهـم) بعـد أن كـان متاًعـا، مـن قولـه خـذ مـا  )4(

 .665من دين، أي ما تيسر، خمتار الصحاح ص: نضَّ لك 
 .1/482بداية اجملتهد  )5(
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، )1(أبو عبيد عن احلسن قـال: لـيس يف مـال اليتـيم زكـاة إال يف زرع أو مـرع روى التفصيل: -6
 وهو قريب من القول الرابع للحنفية.

بوجوب الزكاة يف كل ماٍل لليتيم ينمى، أي كل شيء من بقر أو غـنم، أو  التفصيل أيًضا: -7
 .)2(دزرع أو مال يضارب به، وما كان غري مستثمر فال زكاة فيه، وهو مروي عن جماه

 ثانًيا: سبب االختالف:

ويرجع سبب االختالف إىل الشروط السابقة يف زكاة املال، قال ابـن رشـد رمحـه اهللا تعـاىل: 
وسـبب اخـتالفهم يف إجيــاب الزكـاة عليــه أول إجياهبـا، هــو اخـتالفهم يف مفهــوم الزكـاة الشــرعية، «

يــاء؟ فمــن قــال: إ�ــا هــل هــي عبــادة كالصــالة والصــيام؟ أم هــي حــق واجــب للفقــراء علــى األغن
عبــادة اشــرتط فيهــا البلــوغ، ومــن قــال إ�ــا حــق واجــب للفقــراء واملســاكني يف أمــوال األغنيــاء مل 
يعتــرب يف ذلــك بلوًغــا مــن غــريه، وأمــا مــن فــرق بــني مــا خترجــه األرض أو ال خترجــه األرض، وبــني 

 .)3( »اخلفي والظاهر فال أعلم له مستنًدا يف هذا الوقت

خلــالف يف اعتبــار الزكــاة عبــادة بدنيــة حمضــة فيشــرتط هلــا األهليــة مــن كمــا ينحصــر ســبب ا
البلوغ والعقل، أم أ�ا عبادة مالية تنَصـبُّ علـى املـال دون نظـر ألهليـة املالـك، وبعبـارة ثالثـة هـل 

 جتب الزكاة يف ذات املال، أم جتب يف ذمة املالك له؟

 ثالثًا: أدلة اآلراء:

 ا بإمجال:استدل أصحاب كل قول بأدلة نعرضه

 أدلة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: -1

 استدل اجلمهور على قوهلم من الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثار والقياس واملعقول.

 .5/205، وروى ابن حزم مثله عن ابن شربمة، احمللى 453األموال ص:  )1(
 .453األموال ص:  )2(
 .23/232، وانظر: املوسوعة الفقهية 1/483بداية اجملتهد  )3(

                                       



 

 34 

ُخـْذ [عموم اآليات الـيت تـأمر بالزكـاة وتطلبهـا وتوجبهـا، وخاصـة قولـه تعـاىل: الكتاب:  -أ
ـُرُهْم َوتـُـ زَكِّيِهْم ِبَهـا َوَصـلِّ َعلَـْيِهْم ِإنَّ َصـالََتَك َسـَكٌن لَُّهـْم َواُهللا َسـِميٌع ِمْن َأْمَواِلِهْم َصـَدَقًة ُتَطهِّ

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم–]، وجه االستدالل: أن اهللا تعاىل أمر نبيه حممًدا 103[التوبة:  ]َعِليمٌ 
ة لتطهــري أن يأخــذ مــن أمــوال املســلمني الزكــاة لتطهــري املــال وتزكيتــه ومنائــه، والصــيب واجملنــون حباجــ

أمـــواهلم وتزكيتهـــا، ودلـــت اآليـــة علـــى وجـــوب الزكـــاة يف مـــال األغنيـــاء وجوبًـــا مطلًقـــا، ومل تســـتثن 
 .)1(الصيب واجملنون

 ]ِللسَّـاِئِل َواْلَمْحـُرومِ * َوالـَِّذيَن ِفـي َأْمـَواِلِهْم َحـقٌّ مَّْعلُـومٌ [ومن ذلك قوله تعاىل عن الزكاة: 
 املسلمني عامة، وهي حق للفقراء واملساكني. ]، فالزكاة يف أموال25، 24[املعارج: 

األحاديـث الكثـرية القوليـة والعمليـة يف وجـوب الزكـاة علـى األغنيـاء وإعطائهـا السنة:  -ب
أن اهللا افتـرض علـيهم صـدقة تؤخـذ «للفقراء، ومن ذلك حديث معاذ رضي اهللا عنه السـابق: 

ملكــا النصــاب وحــال عليــه احلــول ، والصــيب واجملنــون إذا )2( »مــن أغنيــائهم فتــرد فــي فقــرائهم
فتؤخذ منهما الزكاة لرتد على الفقراء، فالزكاة على األغنياء عامة، وتؤخذ من أمـواهلم، وهـي حـق 

 .)3(يرد إىل الفقراء، وكلها تشمل الصغري واجملنون

صـلى –وورد حديث خاص يف املوضـوع، وهـو مـا رواه عمـرو بـن شـعيب مرفوًعـا عـن النـيب 
مـــن ولـــي يتيًمـــا، لـــه مـــال، فليتجـــر لـــه، وال يتركـــه حتـــى تأكلـــه «ه قـــال: أنـــ -اهللا عليـــه وســـلم

 .)5(τ، وهو حديث مرفوع، وروي موقوفًا على عمر )4( »الصدقة

 .1/108، فقه الزكاة 5/201احمللى  )1(
 ديث سبق بيانه يف شرط اإلسالم.هذا احل )2(
 .1/109، فقه الزكاة 1/409ط. وزارة العدل، مغين احملتاج  4/310كشاف القناع  )3(
ط. بيــت األفكــار الدوليــة) والبيهقـــي  641(رقــم  3/296، والرتمـــذي 2/110هــذا احلــديث أخرجــه الــدارقطين  )4(

بإسناد صحيح، ويف رواية (ابتغوا يف مال  ) مرسًال◌ً 4/107، ورواه الشافعي والبيهقي (4/107بإسناد ضعيف 
اليتامى ال تأكلها الزكاة)، ورواه الشافعي مرسًالً◌ بإسناد صـحيح بلفـظ (ابتغـوا يف أمـوال اليتـامى ال تـذهبها أو ال 

، وقـال احلـافظ ابـن حجـر: (ولكـن أكـده الشـافعي بعمـوم 2/28، األم 1/224تستهلكها الصدقة) بـدائع املـنن 
 .638املسألة  5/208، وانظر احمللى 2/158اب الزكاة مطلًقً◌ا) التلخيص احلبري األحاديث يف إجي

 .3/296سنن الرتمذي  )5(
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ووجه الداللة أن مال اليتيم تأكله الصـدقة بإخراجهـا، وإمنـا جيـوز للـويل إخراجهـا إذا كانـت 
 .)1(يب سواء يف احلكمواجبة، ألنه ليس له أن يتربع مبال اليتيم، واجملنون والص

نقل البهويت رمحه اهللا تعاىل أقوال الصحابة القائلني بوجوب الزكاة يف مـال  اإلجماع:  -ج
» اإلمجـاع«الصيب واجملنون، وأنه حكاه اإلمام مالك، واإلمام الشافعي عن عمـر، وابـن املنـذر يف 

وقـــد قـــالوه يف أوقـــات ورواه األثـــرم يف ســـننه عـــن ابـــن عبـــاس، ومل يعـــرف هلـــم خمـــالف: «مث قـــال: 
 .)2( »خمتلفة، واشتهر فلم ينكر، فصار كاإلمجاع

ورد وجوب الزكاة يف مال الصيب واجملنون عن كبار الصحابة كعمر وعلي وعبد  اآلثار: -د
اهللا بـــن عمـــر وعائشـــة وجـــابر بـــن عبـــد اهللا واحلســـن بـــن علـــي رضـــي اهللا عـــنهم، ممـــا يـــدل علـــى 

 .)3(الزكاة، وطبقوا ذلك عمليًّا مساعهم، أو اجتهادهم وفهمهم يف وجوب

وهــو قيــاس وجــوب الزكــاة علــى اليتــيم أو اجملنــون إذا كــان غنيًّــا علــى وجــوب  القيــاس: -هـــ
النفقة عليه، وتكليفهما اليـوم بالضـرائب، ألن الزكـاة والنفقـة والضـريبة متعلقـة باملـال، وهـو متـوفر 

 .)4(عند الصيب أو اجملنون، وليس بأهليته

كمـا «رمحه اهللا على زكاة الفطر والعشر يف األرض والغرامة والنفقة، فقـال: وقاسها النووي 
جتب عليهما زكاة الفطر والعشر، وغري ذلك من احلقوق املتوجهة إليهمـا كغرامـة املتلفـات ونفقـة 

 .)5( »األقارب

، فقـــه 23/232ط. وزارة العـــدل، املوســـوعة الفقهيـــة  4/311، مكتبـــة القـــاهرة، كشـــاف القنـــاع 2/465املغـــين  )1(
 .1/109الزكاة 

 ط. وزارة العدل. 310 -4/309كشاف القناع  )2(
 310 -4/309، كشـاف القنـاع 5/329، اجملمـوع 638املسـألة  5/208ر هذه اآلثار وخترجيهـا يف احمللـى انظ )3(

 احلاشية، طبعة وزارة العدل.
ط.  1/311، كشـاف القنـاع 1/111، فقـه الزكـاة 1/409، مغـين احملتـاج 5/297، اجملمـوع 1/459املهـذب  )4(

 وزارة العدل.
 .23/232، املوسوعة الفقهية 1/409احملتاج  ، وانظر: مغين298، 5/297اجملموع  )5(
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وألن مـن وجـب العشـر يف «وقاسها ابن قدامة رمحه اهللا تعـاىل علـى العشـر بـاألوىل، فقـال: 
 .)1(»وجب ربع العشر يف ورقه، كالبالغ العاقل زرعه،

وبالقياس على زكـاة املعشـرات وزكـاة الفطـر، فـإن اخلصـم «وقاسها اخلطيب الشربيين فقال: 
 .)2( »قد وافق عليهما

 وذلك أن الزكاة حق للفقراء واملساكني وغريهم، ويتأكد ذلك من وجوه:  المعقول: -و

الزكــاة، والســبب مــا ارتــبط بــه غــريه وجــوًدا وعــدًما  إن الشــارع جعــل ملــك النصــاب ســبًبا يف 
كما سبق، والنصاب موجود عند الصيب الغين أو اجملنون الغين، فتجب فيه الزكاة، وأمـا اخلطـاب 

 بإخراجها فيتعلق بالويل، كما جاء يف احلديث السابق.

الصـيب واجملنـون وألن الزكاة لثواب املزكي، ومواسـاة الفقـري، و «قال الشريازي رمحه اهللا تعاىل: 
 »من أهل الثواب، ومن أهل املواساة، وهلذا جتب عليهما نفقة األقارب. فوجبت الزكاة يف ماهلم

)3(. 

وألن املقصـود مـن الزكـاة سـد اخللـة، وتطهـري املـال، وماهلمـا قابـل «وقال اخلطيب الشربيين: 
ختــتص بــاملكلف،  ألداء النفقــات والغرامــات كقيمــة املتلفــات، وليســت الزكــاة حمــض عبــادة حــىت

 .)4( »واملخاطب باإلخراج وليهما

إن الزكـــاة متعلقـــة ومرتبطـــة بســـببها، وهـــو مالـــك النصـــاب، فمـــىت وجـــد الســـبب وجـــد  -ز
، وكــل ذلــك )5( »إمنــا وجبــت يف ماهلمــا أل�ــا مــن خطــاب الوضــع«احلكــم، وهلــذا قــال الــدردير: 

 يؤكد حق الفقري واملسكني وابن السبيل وغريهم يف الزكاة.
 أدلة وجوب الزكاة دون اإلخراج: -2

 مكتبة القاهرة. 2/465املغين  )1(
 .1/409مغين احملتاج  )2(
 .1/111، فقه الزكاة 23/232، املوسوعة الفقهية 1798، وانظر: الفقه اإلسالمي وأدلته 1/459املهذب  )3(
 .1/409مغين احملتاج  )4(
 .484 -1/483ام إىل هذا الدليل للجمهور يف فتح القدير ، وأشار ابن اهلم1/455حاشية الدسوقي  )5(
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للــويل:  τاسـتدل أصــحاب هــذا الــرأي بـأن الــويل لــه واليــة األداء، ولـذلك قــال ابــن مســعود 
» أحص ما جيب يف مال اليتيم مـن الزكـاة، فـإذا بلـغ فأعلمـه، فـإن شـاء زكَّـى، وإن شـاء مل يـزك«

 .)1(أي ال إمث على الويل بعدئذ إن مل يزك الصيب
 الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلًقا:أدلة عدم وجوب  -3

اســتدل بعــض التــابعني علــى عــدم وجــوب الزكــاة يف مــال الصــيب واجملنــون بــأن الزكــاة عبــادة 
بدنية حمضة قياًسا على الصالة والصيام، ويشرتط فيهـا األهليـة بـالبلوغ والعقـل للتكليـف وتوجيـه 

ليهمـا الصـالة والصـيام باتفـاق العلمـاء، اخلطاب بالزكاة، والصيب واجملنون ليسا أهًال، وال جتـب ع
 .)2(فكذلك الزكاة ال جتب يف ماهلما

 ويضاف هلا األدلة اليت سرتد يف الرأي الرابع عند احلنفية، ولذلك نقتصر على ذلك هنا.
 أدلة عدم وجوب الزكاة إال فيما تنتجه األرض: -4

ا ما تنتجه األرض، بأدلة  احتج احلنفية على عدم وجوب الزكاة يف مال الصيب واجملنون، عد
 كثرية منها:

ـُرُهْم َوتـُـزَكِّيِهْم ِبَهـا َوَصـلِّ َعلَـْيِهْم [قال تعـاىل: الكتاب:  -أ ُخـْذ ِمـْن َأْمـَواِلِهْم َصـَدَقًة ُتَطهِّ
]، والتطهــري إمنــا يكــون مــن أرجــاس 103[التوبــة:  ]ِإنَّ َصــالََتَك َســَكٌن لَُّهــْم َواُهللا َســِميٌع َعِلــيمٌ 

ذنــب علــى الصــيب واجملنــون حــىت حيتاجــا إىل تطهــري وتزكيــة، فهمــا خارجــان عمــن  الــذنوب، وال
 .)3(تؤخذ منهم الزكاة

رُفــع القلــم «يف احلــديث الســابق:  -صــلى اهللا عليــه وســلم–قــال رســول اهللا الســنة:  -ب
فالصـيب واجملنـون مرفـوع  )4( »عن ثالثة.. وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيـق

 ليف الشرعية ومن ذلك الزكاة، فال جيب الزكاة يف ماهلما.عنهما التكا

 .23/232، املوسوعة الفقهية 638، املسألة 5/208ط مكتبة القاهرة، احمللى  2/465املغين  )1(
 .23/232، مكتبة القاهرة، املوسوعة الفقهية 2/265، املغين 2/483بداية اجملتهد  )2(
 .1/107فقه الزكاة  )3(
، فقه 23/232، املوسوعة الفقهية 1/484، فتح القدير 2/482ق بيانه، وانظر: بداية اجملتهد هذا احلديث سب )4(

 .1/107الزكاة 
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إن الزكاة عبادة حمضة كالصالة والصيام، وهي من أعظم العبـادات فـال جتـب  القياس: -د
 إال على البالغ العاقل، وإن الصيب واجملنون غري خماطبني بأداء العبادة كالصالة والصوم.

زكـاة حـىت جتـب عليـه الصـالة)، وإن العبـادة قوله: (ال جتـب عليـه ال τولذلك ورد عن علي 
 .)1(ال تتأدى إال باالختيار ملعىن االبتالء، وال اختيار للصيب واجملنون لعدم العقل

وكذلك قاس احلنفية الزكاة يف مال الصيب واجملنون على عدم وجوهبا علـى الـذمي ألنـه لـيس 
 .)2(من أهل العبادة

 يرعاهـــا اإلســــالم يف ســـائر األحكــــام، وأن احـــتج احلنفيــــة باملصـــلحة الــــيت المصـــلحة: -د
مصلحة الصـغري واجملنـون تقتضـي إبقـاء ماهلمـا عليهمـا، خشـية أن تسـتهلكه الزكـاة، لعـدم حتقيـق 
النمــاء الــذي هــو علــة وجــوب الزكــاة، ألن الصــغري واجملنــون ضــعيفان، وال يثمــران أمواهلمــا، فــإن 

 .)3(ن للحاجة والفقرأخذت الزكاة كل عام فقد تأيت على ماهلما، مث يتعرضا
احتج احلنفية لوجـوب الزكـاة يف مـال الصـيب واجملنـون يف الـزروع والثمـار، بأ�ـا جتـب يف  -هـ

ماهلما، وألن إخراج العشر إىل الفقري من باب شكر النعمة، وإقدار العاجز، وتقويته على القيام 
 .)4(عقًال وشرًعا بالفرائض، ومن باب تطهري النفس عن الذنوب، وتزكيتها، وكل ذلك الزم

وقــالوا أيًضــا: وأمــا ســبب فرضــية هــذه الزكــاة: فهــو األرض الناميــة باخلــارج منهــا، حقيقــة يف 
حـق العشـر، أو تقـديرًا يف حـق اخلـراج، فلـو أصــاب اخلـارج آفـة فهلـك، فـال جيـب فيـه العشــر وال 

فلـم تـزرع ال  اخلراج لفوات النماء حقيقة وتقديرًا، ولو كانـت األرض عشـرية فـتمكن مـن زراعتهـا
جيــــب العشــــر، لعــــدم اخلــــارج حقيقــــة، ولــــو كانــــت أرًضــــا خراجيــــة جيــــب اخلــــراج لوجــــود اخلــــارج 

 .)5(تقديرًا

ــــــــدائع الصــــــــنائع  )1( ــــــــة اجملتهــــــــد 1/483، فــــــــتح القــــــــدير 2/57ب ، 16/105، املوســــــــوعة الفقهيــــــــة 2/482، بداي
 .4/2964، 1881، 3/1798، الفقه اإلسالمي وأدلته 1/106، فقه الزكاة 23/232

 .23/233املوسوعة الفقهية  )2(
 .1/107فقه الزكاة  )3(
 .3/188الفقه اإلسالمي وأدلته  )4(
 .3/1881، الفقه اإلسالمي وأدلته 2/57بدائع الصنائع  )5(
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عــدم معــىن العبــادة يف اخلــراج، بــل هــي مؤنــة «وقــال ابــن اهلمــام أيًضــا عــن العشــر واخلــراج 
يــه تــابع، حمضــة يف األرض، ومقصــورة يف العشــر، ألن الغالــب فيــه معــىن املؤنــة، ومعــىن العبــادة ف

فاملالك ملكهما مبؤنتهما...، ألن املؤنـة سـبب بقائـه فتثبـت مـع ملكـه، وكـذا اخلـراج سـبب بقـاء 
، )1( »األرض يف أيـــدي مالكهـــا.. والعشـــر للفقـــراء لـــذهبم بالـــدعاء.. ويف حقهـــم ســـد حـــاجتهم

 خبــالف اخلــراج ألنـه مؤنــة األرض، وكــذا الغالـب يف العشــر معــىن«وخلـص املرغينــاين ذلــك بقولـه: 
 .)2( »املؤنة ومعىن العبادة تابع

 أدلة وجوب الزكاة في المال الناضِّ للصبي والمجنون: -5
، )3( »فـال أعلـم لـه مسـتنًدا يف هـذا الوقـت«قال ابن رشـد رمحـه اهللا تعـاىل عـن هـذا القـول: 

 ولعل أصحابه يرون سهولة الزكاة يف املال السائل دون غريه.
 في الزرع أو الضرع: أدلة وجوب الزكاة في مال الصبي -6

 مل يرد له دليل، ولعله يعتمد على أن الزرع واألنعام تنتج غلة وريًعا ظاهرًا.
 أدلة وجوب الزكاة فيما ينمى: -7

مل يرد له دليل، ولعله يعتمد علـى ربـط الزكـاة بالنمـاء؛ ألنـه فائـدة وريـع وغلـة فتجـب الزكـاة 
 فيه دون ما ال ينمى حىت ال ينقص مال الصغري.

ُط الزكاة بالنماء متفق عليه كما سبق يف شرط النماء، ولكـن الفقهـاء يفسـرونه بأنـه منـاء ورب
حقيقــــي، أو تقــــديري وحكمــــي، لتكــــون العلــــة مطــــردة ومناســــبة، وال يفــــتح اجملــــال للتهــــرب أو 

 التالعب بالزكاة، وأن التنمية الفعلية مرتبطة باملالك أو بالويل، وليس باملال.
 الخالصة:

 وع اآلراء واألدلة أن الفقهاء منقسمون يف زكاة الصيب واجملنون إىل رأيني:ويظهر من جمم

األول: ال يـــرى وجـــوب الزكـــاة يف ماهلمـــا إمـــا مطلًقـــا، أو يف بعـــض األمـــوال، والثـــاين: يـــرى 
 .)1(وجوب الزكاة يف ماهلما قطًعا

 .1/484فتح القدير  )1(
 .23/233، وانظر املوسوعة الفقهية 1/485اهلداية مع فتح القدير  )2(
 .2/483بداية اجملتهد  )3(
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 .1/105الزكاة  فقه )1(
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 المطلب الثاني
 الموازنة والترجیح

 

املنـــع، والتأكـــد مـــن صـــحتها وســـالمتها  يتضـــمن هـــذا املطلـــب مناقشـــة أدلـــة الوجـــوب، أو
ومـــوطن االحتجـــاج هبـــا، مث اختيـــار القـــول الـــراجح وتعليلـــه، مـــع اإلملـــام واإلشـــارة إىل أدلـــة اآلراء 

 األخرى.

 أوًال: مناقشة األدلة:

 مناقشة أدلة الجمهور في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: -1

وجب الزكاة هي أدلة عامة، وقيدهتا النصوص ناقش احلنفية أدلة اجلمهور بأن اآليات اليت ت
 بأن اخلطاب فيها للبالغني العقالء.

وأجاب اجلمهور على اعرتاضـهم بـأن الزكـاة مرتبطـة ومتعلقـة باملـال، ولـيس بـالبلوغ والعقـل، 
وعمـوم الـنص لكــل صـغري وكبـري وعاقــل وجمنـون دليـل صــحيح، ألن اهللا فـرض للفقـراء واملســاكني 

 .)1(ا يف أموال األغنياء دون شرط البلوغ والعقلوسائر املستحقني حقًّ 

من ولي يتيًما له ماله فليتجر به له، وال يتركـه حتـى تأكلـه «واعرتض احلنفية أن حديث 
فـــإن «، وابـــن حجـــر، وقـــال ابـــن الكمـــال: )2(هـــو حـــديث ضـــعيف ضـــعفه الرتمـــذي» الصـــدقة

 .)3( »احلديث مل يثبت

مـذي قـال بعـد نقـل تضـعيف عمـرو بـن شـعيب: ويرد اجلمهور على هذا االعـرتاض بـأن الرت 
وأمــا أكثــر أهــل احلــديث فيحتجــون حبــديث عمــرو بــن شــعيب فيثبتونــه، مــنهم أمحــد وإســحاق «

 .)4( »وغريمها

 .1/112.فقه الزكاة 1/107فقه الزكاة  )1(
 ط. بيت األفكار الدولية. 126سنن الرتمذي ص:  )2(
 .1/484، وانظر: فتح القدير 2/157التلخيص احلبري  )3(
 .3/296سنن الرتمذي  )4(
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واحلــديث وإن كــان ضــعيًفا، ولكــن يتقــوى بالروايــات املختلفــة، ويتقــوى أيًضــا بقــول وعمــل  
، فهـو يف اجلملـة )ψ)1بـن علـي كبار الصـحابة كعمـر وعلـي وابـن عمـر وعائشـة وجـابر واحلسـن 

 ، كما سنبينه)2(صحيح السند ظاهر الداللة، وخاصة املرسل الذي تقوى

عن هـذا احلـديث هـو احملـور األساسـي يف زكـاة الصـيب واجملنـون،  حديث عمرو بن شعيب:
وهـــو الـــنص الصـــريح يف ذلـــك، ويـــدور حولـــه االخـــتالف يف الصـــحة والضـــعف، والقبـــول والـــرد، 

 بن شعيب، ولذلك نضطر للتوسع يف ذلك. بسبب رواية عمرو

وهـو عمـرو بـن «اختلف احملدثون يف الرواية عامة عن عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده 
 .)3(فمنهم املضعف، ومنهم املرتدد، ومنهم املوثق» τشعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمر 

 يف روايـة صـدقة منهم حيىي بن معني فقال: حديثه عنـدنا واٍه إال ضعفه بعض العلماء: -أ
بن الفضل عنه، ومنهم سفيان بن عيينة فقال: وكـان حديثـه عنـد النـاس فيـه شـيء، ومـنهم حيـىي 
بن معني فضعفه يف بعض رواياته واعتربه ثقة يف أكثر رواياته، ومنهم أمحـد بـن حنبـل فنقـل تـردد 

» ب منـه شــيءأنـا أكتـب حديثـه، ورمبــا احتججنـا بـه، ورمبـا وجـس يف القلـ«العلمـاء فيـه، وقـال: 
ومنهم أبو زرعة الرازي فاعتربه ثقة يف نفسه، إمنا تكلم فيه بسبب كتاب عنده، ومـنهم أبـو داود 
السجســتاين عنــدما ســئل عنــه هـــل هــو حجــة؟ فقــال: ال، وال نصـــف حجــة، ومــنهم أبــو حـــامت 
الرازي فقال: ليس بقـوي، ويكتـب حديثـه، ومـا روى عنـه الثقـات فيـذاكر بـه، ومـنهم ابـن حبـان 

عنـــد اجلمهـــور،  ) مرســـًالً◌ بإســـناد صـــحيح، واحلـــديث املرســـل حجـــة4/107واحلـــديث رواه الشـــافعي والبيهقـــي ( )1(
وحجة عند الشافعي إذا تأيد بغـريه، وقـد أيـده الشـافعي بعمـوم احلـديث الصـحيح يف وجـوب الزكـاة مطلـًقً◌ا، ومبـا 

) عــن عمــر بــن اخلطــاب موقــوًفً◌ا، وقــال: إســناده 4/107رواه عــن الصــحابة يف ذلــك، وكــذلك رواه البيهقــي (
 صحيح.

 .1/112فقه الزكاة  )2(
، اجلــرح والتعـديل البـن أيب حــامت 2578، التــاريخ الكبـري للبخـاري الرتمجـة 75 -22/64هتـذيب الكمـال للمـزي  )3(

، والكاشــــف، للــــذهيب 5/168، ســــري أعــــالم النــــبالء للــــذهيب 8/47، هتــــذيب التهــــذيب البــــن حجــــر 6/326
، تـدريب 157، علوم احلـديث البـن الصـالح ص: 7/397، السنن الكربى للبيهقي 2/65، املستدرك 2/78

 .2/258سيوطي الراوي لل
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ل إنــه ثقــة إال روايتــه عــن أبيــه عــن جــده ففيــه منــاكري كثــرية ال جيــوز االحتجــاج عنــدي بشــيء فقــا
 منها.

منهم علي بن املـديين، وقـال: عنـدنا ثقـة وكتابـه صـحيح، وثقه األئمة النقاد مطلًقا،  -ب
ومنهم أمحد بن عبد اهللا العجلي، والدارمي، والنسائي ولكن قال مرة عنه: ليس بـه بـأس، ووثقـه 

العلماء توثيًقا مقيًدا، منهم حيىي بن سعيد القطان يف رواية عنه، وحيىي بـن معـني يف روايتـه  بعض
عـــن غـــري أبيـــه، وأمحـــد بـــن حنبـــل فيحـــتج بـــه أحيانًـــا علـــى تـــردد إذا مل تكـــن روايتـــه مـــن املنـــاكري، 

رأيــت «وإسـحاق بــن راهويـه إذا كــان الـراوي عــن عمـرو ثقــة، ونقـل الرتمــذي عـن البخــاري قـال: 
بن حنبل، وعلي املديين، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيـد وعامـة أصـحابنا حيتجـون حبـديث  أمحد

 »عمـرو بــن شــعيب عــن أبيــه عـن جــده، مــا تركــه أحــد مـن املســلمني، وقــال: فمــن النــاس بعــدهم
اديث اليت أنكروا مـن حديثـه إمنـا هـي وهو ثقة ثبت واألح«، ومنهم يعقوب ابن شيبة فقال: )1(

ومـنهم احلـاكم، وقـال: إذ كـان الـراوي » لقوم ضعفاء رووها عنه، وما روى عنـه الثقـات فصـحيح
عنــه ثقــة، والبيهقــي، وقــال: ومســاع شــعيب عــن جــده صــحيح لكــن جيــب أن يكــون اإلســناد إىل 

ث عمـــرو بـــن عمـــرو صـــحيح، ومـــنهم ابـــن الصـــالح، ومـــنهم النـــووي وقـــال: إن االحتجـــاج حبـــدي
شعيب عن أبيه عن جده هو الصحيح املختار الذي عليه احملققون من أهل احلديث، وهم أهـل 

، وعــده الــذهيب يف أعلــى )2(هــذا الفــن وعــنهم يؤخــذ، وعــدَّه احلــافظ ابــن حجــر مــن قبيــل احلســن
فقد احتج بـه أئمـة كبـار ووثقـوه يف اجلملـة، وتوقـف فيـه آخـرون قلـيًال، «درجات احلسن، وقال: 

 .)3(»ما علمت أن أحًدا تركهو 

 والنتيجة من هذا العرض حلديث عمرو بن شعيب أمران:

، وهو يعـين إذا كـان الـراوي عنـه ثقـة، أو 261، الضعفاء الصغري، له الرتمجة 2578التاريخ الكبري، له رقم الرتمجة  )1(
 ).5/167خلت روايته مما ينكر، واعرتض الذهيب على ما نقل عنه (سري أعالم النبالء 

 .36نزهة النظر شرح خنبة الفكر البن حجر ص:  )2(
 .5/174م النبالء سري أعال )3(
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أن روايــة عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده مقبولــة بشــكل عــام، بــدليل مــا خلصــه  -أ
 املتأخرون يف ذلك، ويظهر يف كالم اإلمام النووي واإلمام الذهيب رمحهما اهللا تعاىل.

ة مــال اليتــيم مقبــول وحجــة لألمــر الســابق مــن إن حــديث عمــرو بــن شــعيب يف زكــا -ب
جهــة، وألنــه يتقــوى بغـــريه مــن جهــة ثانيـــة وخاصــة بعمــل كبــار الصـــحابة كعمــر وعلــي وعائشـــة 
وجــابر وابــن عمــر، وكبــار التــابعني وتــابعيهم والعصــر األول، ومــا أكــد الرتمــذي فيمــا نقلنــاه عنــه 

 سابًقا.

ة عــن عمــر وابنــه رضــي اهللا عنهمــا وعــن واعــرتض ابــن اهلمــام علــى االحتجــاج باآلثــار الــوارد
ال يستلزم كونه عـن مسـاع؛ إذ «عائشة رضي اهللا عنها من القول بوجوب الزكاة يف ماهلم، فقال: 

قد علمت إمكان الرأي فيه، فيجوز كونه بناء عليه، فحاصـله قـول صـحايب عـن اجتهـاد عارضـه 
قـول ابـن «وروي مثـل » لـيس فـي مـال الصـبي زكـاة«رأي صحايب آخـر عـن ابـن مسـعود قـال: 

 .)1(»مسعود عن ابن عباس

ويـــرد علـــى هـــذا االعـــرتاض أن اآلثـــار صـــحيحة عـــن عمـــر وابنـــه وعائشـــة وجـــابر رضـــي اهللا 
عنهما، وأنه ال جمال للرأي يف ذلك مع تشديد القرآن الكرمي يف رعايـة اليتـيم وحفـظ مالـه وعـدم 

ري الصــحابة، وأن مــا روي عــن ابــن القــرب منــه، وأ�ــم طبقــوا ذلــك عمليًّــا يف احليــاة، وأمــا مجــاه
ال أعــــرف عــــن «مســـعود وابــــن عبــــاس رضــــي اهللا عنهمـــا مل يثبــــت، ولــــذلك قــــال اإلمـــام أمحــــد: 

ومل يصـح إسـقاط الزكـاة، «، مث قال اخلطيب الشـربيين: )2( »الصحابة شيًئا صحيًحا أ�ا ال جتب
 .)3( »وال يف تأخر إخراجها، إىل البلوغ شيء

ي علــى قيــاس الشــافعية وجــوب الزكــاة علــى الصــيب واجملنــون علــى واعــرتض ابــن اهلمــام احلنفــ
وأمـا القيـاس فنمنـع  «الغرامة املالية وسائر املؤن، وأن الغرامة حق مـايل يلـزم بسـبب ماهلمـا فقـال: 

كـون مــا عينــه متـام املنــاط (أي علــة احلكــم) فإنـه منقــوص بالــذمي ال يؤخــذ مـن مالــه الزكــاة، فلــو  

 .1/112، وانظر: فقه الزكاة 1/484فتح القدير  )1(
 .1/409مغين احملتاج  )2(
 .1/409مغين احملتاج  )3(

                                       



 

 45 

ا ماليًّا يثبت للغري صح أداؤهـا منـه بـدون اإلسـالم، بـل وأجـرب عليـه  كان وجوهبا مبجرد كو�ا حقًّ 
كمـا جيــرب علـى دفــع نفقـة زوجتــه وحنـو ذلــك، وحـني مل يكــن كـذلك علــم أنـه اعتــرب فيهـا وصــف 

والقياس مل يصح، على «مث قال: » آخر ال يصح مع عدمه وهو وصف العبادة الزائل مع الكفر
ء علـــى الـــويل نيابـــة كمـــا هـــو يف املقـــيس عليـــه مـــن نفقـــة أنـــه لـــو صـــح مل يقـــتض إال وجـــوب األدا

 .)1(»الزوجة

أقول: يرد هذا االعرتاض بأن عدم وجوب الزكاة على الكافر لفقدان شرط اإلسالم الثابت 
 يف األدلة اليت ذكرناها سابًقا.

 وأن الويل جيب عليه األداء شرًعا ونيابة، كما جيب عليه دفع نفقة الزوجة قضاء ونيابة.

 مناقشة أدلة الوجوب دون اإلخراج: -2

يعرتض على هذا القول أن الـويل مكلـف شـرًعا بـأداء كـل واجـب مـايل يلـزم الصـيب كالنفقـة 
 الواجبة يف ماله، وضمان املتلفات، والغرامة وغريها.

ومل يصـــــح إســـــقاط الزكـــــاة وال يف تـــــأخر إخراجهـــــا إىل البلـــــوغ «قـــــال اخلطيـــــب الشـــــربيين: 
 .)2(»شيء

يتنـــاىف مـــع واقـــع قيـــام الدولـــة اإلســـالمية جبمـــع الزكـــاة، فـــالويل مطالـــب مـــن  وأن هـــذا القـــول
 الساعي بدفع زكاة ما حتت يده.

كمــا أن هــذا القــول يتنــاىف مــع اتفــاق الفقهــاء حبرمــة تــأخري الزكــاة، وقــد يســتمر الصــيب يف 
وحيــرم الصـبا، واجملنــون يف اجلنــون، ســنوات طويلــة، فكيــف حتصـى الزكــاة بعــد هــذه املــدة الطويلــة، 

 منها الفقراء واملساكني، وترتاكم على الصيب واجملنون، فريهق وقتئذ باألداء والتنفيذ.

 مناقشة أدلة عدم الوجوب نهائيًّا: -3

 .1/484فتح القدير  )1(
 .1/409مغين احملتاج  )2(
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 إن االعرتاض الوارد على أدلة احلنفية يرد هنا أيًضا، فال حاجة للتكرار، وجنمله فيما يلي:

 األرض:مناقشة أدلة عدم وجوب الزكاة إال فيما تنتجه  -4

ـــْيِهْم ِإنَّ [إن اآليـــة الكرميـــة:  ـــزَكِّيِهْم ِبَهـــا َوَصـــلِّ َعَل ـــُرُهْم َوتـُ ـــْن َأْمـــَواِلِهْم َصـــَدَقًة ُتَطهِّ ُخـــْذ ِم
]، ال يصح االحتجـاج هبـا ممـن فصـل يف 103[التوبة:  ]َصالََتَك َسَكٌن لَُّهْم َواُهللا َسِميٌع َعِليمٌ 

ا، واحتجاج املانعني �ائيًّا باآلية عام من جهة، وأن الزكاة لبعض أموال الصيب واجملنون دون غريه
التطهــري والتزكيــة للمــال، والصــيب واجملنــون حباجــة لتطــري ماهلمــا وتزكيتــه، أن التطهــري يشــمل تربيــة 

 .)1(اخللق وتنمية النفس على الفضائل وتدريبها على املعونة والرمحة

د بــه رفــع اإلمث والعبــادات أريــ» رُفــع القلــم... عــن الصــبي... عــن المجنــون«إن حــديث 
البدنية بدليل وجوب الُعشر وصـدقة الفطـر واحلقـوق املاليـة، مث هـو خمصـوص باألدلـة الـيت ذكرهـا 
اجلمهــور، وأنــه ال إمث عليهمــا، بــل جتــب الزكــاة يف ماهلمــا، ويطالــب الــويل بإخراجهــا، ورفــع القلــم 

 .)2(لفقري واملسكنيعنهما مل ُيسقط حقوق الزوجات وذوي القربة عنهما، وكذلك حق ا

وإن قياسها على الصالة والصيام قياس مع الفـارق، فالزكـاة حـق يتعلـق باملـال، فأشـبه نفقـة 
ـــادة، وشـــقيقة الصـــالة،  األقـــارب والزوجـــات وأروش اجلنايـــات وقـــيم املتلفـــات، وال ينكـــر أ�ـــا عب

ليـة وجتـري فيهـا وأحـد أركـان اإلسـالم، ولكنهـا متميـزة بطابعهـا املـايل االجتمـاعي، فهـي عبـادة ما
النيابة، كما أن كل عبادة هلا صفتها املتميزة، وأن سقوط الصالة عن الصيب واجملنون ال يلـزم منـه 

 ، كما سقطت على الكافر.)3(سقوط الزكاة، فال تالزم بينها

وأن االحتجاج مبصـلحة الصـيب واجملنـون باحلفـاظ علـى ماهلمـا، وعـدم تعرضـه للنفـاد بسـبب 
بـأن هـذه املصـلحة قـد حيـتج هبـا علـى منـع الزكـاة �ائيًّـا علـى البـالغ العاقـل حـىت الزكاة، فريد عليـه 

يـــتم حفـــظ مالـــه، وأن ضـــعف الصـــيب واجملنـــون عـــن اســـتثمار مالـــه فهـــذا صـــحيح، ولكـــن  الـــويل 

 .1/114فقه الزكاة  )1(
 .638، احمللى املسألة 1/114مكتبة القاهرة، فقه الزكاة  2/565املغين  )2(
إن شــرائع اإلســالم ال يقــاس بعضــها علــى بعــض، أل�ــا أمهــات، متــض كــل واحــدة «ال أبــو عبيــد رمحــه اهللا تعــاىل: قــ )3(

، فالصــالة يشــرتط هلــا الطهــارة 454مث توســع يف بيــان الفــرق بــني الفريضــتني، األمــوال ص: » علـى فرضــها وســنتها
 وغريها، وال يشرتط ذلك يف الزكاة.

 .1/115رة، فقه الزكاة مكتبة القاه 2/465وانظر املغين 
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ـَفَهاَء َأْمـَواَلُكُم الَّتِـي َجَعـَل اُهللا َلُكـْم قِ [مكلف شرًعا باستثماره لقولـه تعـاىل:  َياًمـا َوَال تـُْؤتُـوا السُّ
وهـو واجـب » منهـا«] ومل يقـل 5[النساء: ]َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َلُهْم قـَْوًال مَّْعُروفًا

شــرعي علــى الــويل باتفــاق العلمــاء، وإال كــان مقصــرًا، وهــو مــا طبقــه الصــحابة ومــن بعــدهم يف 
ار يف أموال اليتامى ه  و املالئم لآلية.استثمار أموال اليتامى، واألمر باالجتِّ

وإن مصــلحة الصــيب واجملنــون تقابلهــا مصــلحة الفقــراء واملســاكني، ومصــلحة الــدين والدولــة 
 واجملتمع وجيب حتقيق التوازن بني املصاحل.

ويعــرتض علــى احلنفيــة الــذين فرقــوا بــني زكــاة الــزروع والثمــار وغريهــا، وقــالوا إن زكــاة الــزروع 
�ا جتب يف ماهلما، فإن الزكاة عامة على الصيب واجملنون جتـب والثمار يف مال اجملنون والثمار؛ أل

، وكيــف تعتــرب الزكــاة هنــا مؤنــة. دون بقيــة األمــوال؟ وأن وصــف )1(يف ماهلمــا، فــال وجــه للتفريــق
املؤنة والعشـر واخلـراج هـو جمـرد وصـف زائـد، كمـا توجـد أوصـاف وشـروط زائـدة يف كـل نـوع مـن 

 األموال اليت جتب فيها الزكاة.

وبالقيـاس علـى املعشـرات وزكـاة الفطـر، ألن «لك اعرتض اخلطيـب علـى احلنفيـة فقـال: ولذ
 .)2( »اخلصم قد وافق عليهما

ويعرتض على احلنفية يف قيس الصيب واجملنون على الذمي؛ أل�م ليسوا أهـًال للعبـادة، فهـذا 
  مسلَّم به.قياس مع الفارق من جهة، وأنه متفرع على اعتبار الزكاة عبادة حمضة، وهذا غري

أما أدلة وجوب الزكاة يف الناض دون غريه، أو الزكاة يف الشـرع والـزرع دون غـريه،  -7 -5
 أو الزكاة فيما ينمى دون غريه، فقد أشرنا إليها عند االستدالل، فال نكررها.

 ثانًيا: الترجيح واالختيار:

، وقال ابن 1/114فقه الزكاة » تفرقة ليس هلا أساس معقول وال منقول«قال الشيخ القرضاوي عن تفرقة احلنفية:  )1(
وال نعلـم أحـًدا تقدمـه يف «، وقـال ابـن حـزم: 2/483بدايـة اجملتهـد » فال أعلم له مسـتنًدا يف هـذا الوقـت«رشد: 

الزكاة على األرض ال على صاحب األرض لوجب أخذها من مـال الكـافر مـن  لو كانت«مث قال: » هذا التقسيم
 .638احمللى، املسألة » زرعه ومثاره

 .1/409مغين احملتاج  )2(
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ح القـول األول بوجـوب ترجي -واهللا اعلم -بعد عرض آراء الفقهاء واملذاهب وأدلتهم يتبني
 الزكاة يف مال الصيب واجملنون، وهو قول كبار الصحابة ومجهور األئمة واملذاهب والعلماء.

 ويؤيد ذلك أمور كثرية، منها:

إن الزكــاة ركــن مــن أركــان اإلســالم، وهــي عبــادة قطًعــا، ولكنهــا عبــادة ماليــة جتــب يف  -1
قة باملال، والصيب واجملنون ميلكـان هـذا املـال، وال املال، وحملها املال، ومناطها املال، وترتبط حقي

فــرق يف أدائــه بــني املالــك أو الــويل، واتفــق الفقهـــاء علــى أنــه جيــوز للبــالغ العاقــل أن يوكــل غـــريه 
 بإخراج زكاته، فيقوم ويل الصيب واجملنون بذلك مبقتضى واليته الشرعية.

تصــاد اإلســالمي، وأحــد مــوارد إحــدى ركــائز االق -كمــا ذكرنــا يف املقدمــة  –إن الزكــاة  -2
بيت املال، وهي املظهر األمسى للتكافل االجتماعي، لتؤخذ من الغين للفقري، فهـي حـق للفقـراء 
واملساكني، ولذلك تؤخذ من كل مالك للنصاب ليساهم يف هذه اجلوانـب األساسـية يف اجملتمـع 

 اإلسالمي والدولة اإلسالمية.

فًــا، أو معتوًهــا، وكســب املاليــني يف حياتــه، مث أصــيب قــد يكــون اجملنــون كبــريًا، أو َخرِ  -3
بفقــد العقــل أو اخلــرف، وهــو غــين وميلــك األمــوال الطائلــة، فكيــف تســقط عنــه الزكــاة؟ مـــع أن 
العقل والشرع واألنظمة والقوانني اليوم تقيم عليه وصيًّا أو قيًما ليشرف على أمواله، ويستثمرها، 

منهــا، ويــدفع عنــه مجيــع الضــرائب والتكــاليف الواجبــة وينفــق عليــه وعلــى مــن جتــب عليــه نفقتــه 
 عليه، ومنها الزكاة.

وكــذلك الصــيب قــد يكــون غنيًّــا وميلــك املاليــني بــاإلرث أو اهلبــة، فــال ميكــن حرمــان الفقــراء 
واملساكني من زكـاة هـذه األمـوال، وهـي ال تـؤثر عليهـا، بـل إن الزكـاة تطهرهـا وتنميهـا كمـا سـبق 

 ألغينـــا الزكـــاة عـــن شـــرحية كبـــرية مـــن األمـــوال، وحـــرم مســـتحقو الزكـــاة مـــن يف اآليـــة الكرميـــة، وإال
 نصيبهم فيها.

إن الصــيب لــيس مفروًضــا أن يكــون يتيًمــا حــىت تدخلــه «قــال الشــيخ القرضــاوي أيًضــا:  -4
العاطفة يف احلكم يف هذه القضية، فقد يرث عن أمه، أو ميلكه بطريـق اهلبـة أو الوصـية مـن جـد 
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مث » ولنـــذكر أ�ـــا قـــد تكـــون ألوفًـــا أو عشـــرات األلـــوف أو مئـــات األلـــوف أو قريـــب أو غريـــب..
ألنه يوافق مـنهج اإلسـالم يف العـام «يقول عن تثمري أموال الصيب واجملنون وتنميتها واالجتار هبا: 

 .)1( »يف اقتصاده القائم على التثمري وحترمي الكنز

 قول، ومنهم:نستأنس بقول بعض العلماء الذين قالوا برتجيح هذا ال -5

يقـــول ابـــن القـــيم رمحـــه اهللا تعـــاىل مبينًـــا حكمـــة مشـــروعية الزكـــاة وأ�ـــا ملصـــلحة أربـــاب  -أ
إن اهللا تعاىل شرع الزكاة، وراعـى «األموال مما يشمل الصيب واجملنون، ومصلحة املساكني، فقال: 

للمـــال  فيهـــا مصـــلحة أربـــاب األمـــوال، ومصـــلحة املســـاكني، وجعلهـــا اهللا ســـبحانه وتعـــاىل ُطهـــرةً 
ولصاحبه، وقيد النعمة هبا على األغنياء، فما زالت النعمة باملال على من أدىل زكاته، بل حيفظه 

 .)2(»عليه وينميه له، ويدفع عنه اآلفات، وجيعلها سورًا عليه، وحصًنا له، وحارًسا له

والواقــع أ�ــا آلــة قويــة «يقــول الشــيخ الــدكتور يوســف القرضــاوي عــن أدلــة اجلمهــور:  -ب
ومــــن هنــــا نقــــول: إن الزكــــاة جتــــب يف مــــال الصــــيب واجملنــــون «مث قــــال: » وازنــــة أدلــــة املخــــالفنيمب

بالشروط اليت نستوضحها يف املال الذي جتب فيه...، هبذا كله يتبني لنا رجحان مذهب األئمة 
الثالثـــة علـــى مـــذهب احلنفيـــة، وخباصـــة أ�ـــم (احلنفيـــة) أوجبـــوا العشـــر يف مـــال الصـــيب واجملنـــون، 

ا زكــاة الفطــر يف ماهلمــا، ومل يوجبــوا الزكــاة عليهمــا فيمــا عــدا ذلــك مــن األمــوال، والقيــاس وأوجبــو 
واخلالصـة «،  مث يقـول: )3( »يقتضي أن من وجب العشر يف زرعه وجبت الزكـاة يف سـائر أموالـه

أن مــال الصــيب واجملنــون جتــب فيــه الزكــاة، أل�ــا حــق يتعلــق باملــال، فــال يســقط بالصــغر واجلنــون، 
 .)4( »ي يف ذلك أن يكون ماله ماشية سائمة أو زرًعا ومترًا أو جتارة أو نقوًداويستو 

وأما االلتزامات الواجبة على الطفل فهي كل مـا «قال األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي:  -ج
يستطاع أداؤه عنه من ماله، سواء من حقوق العباد أو من حقوق اهللا، وهي األعـواض املاليـة يف 

 .1/117فقه الزكاة  )1(
 .2/5زاد املعاد  )2(
 .113، 1/112فقه الزكاة  )3(
 .1/119فقه الزكاة  )4(
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يــة كــثمن املشــرتيات، وأجــرة...، أو اجلنائيــة.، والضــرائب املاليــة للدولــة كعشــر الــزرع األفعــال املدن
وخــراج األرض واجلمــارك، والصــالت االجتماعيــة املنوطــة بــالغىن كنفقــة األقــارب واملعســرين وزكــاة 
الفطــر يف رأي أيب حنيفــة وأيب يوســف، وزكــاة املــال يف رأي مجهــور الفقهــاء غــري احلنفيــة، رعايــة 

وهـو «وخيتـتم كالمـه فيقـول عـن رأي اجلمهـور: » الفقراء واحملتاجني واجملتمع بصفة عامـة ملصلحة
 .)1( »رأي أْقوم وأفضل وأحق بالعمل، وخاصة يف ظروفنا احلاضرة

وهذا الرأي أوىل ملا فيـه حتقيـق مصـلحة الفقـراء، وسـد حاجـاهتم، وحتصـني «مث يقول أيًضا: 
 .)2( »النفس وتدريبها على خلق املعونة واجلود املال من تطلع احملتاجني إليه، وتزكية

 وهذا ما تطمئن له النفس، وحيقق مقاصد الشريعة، ويتم التوازن بني مصاحل أفراد اجملتمع.

وصلى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني الذي تتم 
 بنعمته الصاحلات.

 .4/2964الفقه اإلسالمي وأدلته  )1(
 .3/1799اإلسالمي وأدلته  الفقه )2(
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 الخـــــاتمــــة

 

 ل إىل اخلامتة لتلخيص البحث وبيان نتائجه وتقدمي بعض التوصيات.وأخريًا نص

 أوًال: خالصة البحث ونتائجه:

الزكــاة فريضــة حمكمــة، وركــن يف الــدين، وإحــدى العبــادات اإلســالمية، وإحــدى ركــائز  -1
 االقتصاد والتكافل االجتماعي وإيرادات بيت املال، وسببها مالك املال.

 يف األشخاص هي: اإلسالم واحلرية باتفاق، واألهلية يف قول.الشروط العامة للزكاة  -2

الصيب: هو الولـد مـا مل يبلـغ، ويـتم البلـوغ بـاالحتالم (إنـزال املـين) واحلـيض، واإلحبـال  -3
واحلبــل، أو إكمــال مخــس عشــرة ســنة هجريــة، ويلحــق بــه احملجــور عليــه لســفه، واملــريض مــرض 

 املوت.

ه بالكلية آلفة يف الدماغ، ويزول باإلفاقـة، ويلحـق بـه اجلنون: هو اختالل العقل وذهاب -4
 العته واخلرف والصرع واإلغماء والسُّْكر.

الشـــروط العامـــة للزكـــاة يف املـــال باتفـــاق هـــي: امللـــك ملعـــني، وكـــون املـــال ممـــا جتـــب فيـــه  -5
 الزكاة، والنصاب، واحلول، والنماء.

لتام، ويف قول: الزيـادة عـن احلاجـات الشروط العامة للزكاة يف املال: يف الراجح امللك ا -6
 األصلية، وإمكان األداء.

يوجد سبعة أقوال يف الزكاة يف مـال الصـيب واجملنـون؛ فقـال اجلمهـور بوجوهبـا، ويف قـول  -7
ال جتــب، وأربعــة أقــوال تفصــل يف نــوع املــال، وســبب اخلــالف هــو اعتبــار الزكــاة عبــادة ماليــة، أم 

 يف احلديث الوارد يف ذلك.عبادة حمضة وبدنية، مع االختالف 

الـراجح قبــول احلــديث الــوارد يف الزكــاة يف مــال الصــيب، والــراجح وجــوب الزكــاة يف مــال  -8
الصــيب واجملنـــون، قــوة أدلـــة اجلمهــور، واعتبـــار الزكــاة عبـــادة ماليــة، وهلـــا وظيفــة اجتماعيـــة، وفيهـــا 
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ع األمـوال لتحقـق السـبب مصاحل للمزكي وللمجتمع، وال وجه للتفريـق يف وجـوب الزكـاة بـني أنـوا 
 العام للزكاة، ألن لكل مال صفة خاصة وزائدة، ولكنها ليست مؤثرة يف احلكم.

 ثانًيا: التوصيات:

جيب رعاية أموال الصغار واجملانني ومن يلحق هبم، وتعيني الويل أو الوصي أو القيِّم الرشـيد  -1
ار هـــذه األمـــوال حـــىت ال الصـــاحل القـــادر علـــى حفـــظ األمـــوال وتنميتهـــا، وجيـــب عليـــه اســـتثم

 تتعطل، ليستفيد منها أصحاهبا، ويستفيد منها اجملتمع واألمة.

يقــوم الــويل أو الوصــي أو القــيم بــأداء الزكـــاة ومجيــع الواجبــات الــواردة علــى أمــوال الصـــبيان  -2
 واجملانني بأمانة، وتوثيق كامل، وتقدمي التقارير الدورية ألعماله، مع اإلشراف الكامل عليه.

جيــب تــأمني الرعايــة الكاملــة مــن الدولــة، ومؤسســات اجملتمــع ألمــوال الصــغار واجملــانني ومــن  -3
 يلحق هبم، وإنشاء هيئات رمسية لذلك، ورقابة دائمة عليها.

جيب توفري التوعية الكاملة عن طريـق مجيـع أجهـزة اإلعـالم والنشـر حلقـوق الصـغار واجملـانني  -4
بـأمواهلم أو االعتــداء عليهـا، والـدعوة ملســاعدهتم يف ومـن يلحـق هبـم، والتحــذير مـن املسـاس 

 مجيع اجملاالت، لتكون من القيم العليا يف الفكر والرتبية والسلوك.

 وصلى اهللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم،

 .والحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات
 

*** 
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 أھم المصادر والمراجع
 

 -الكويــت -نشــر بيــت الزكــاة –ضــايا الزكــاة املعاصــرة أحبــاث وأعمــال النــدوة التاســعة لق -1
 م.1999هـ  1420

 -هــــ) مؤسســـة احللـــيب631اإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام، علـــي بـــن أيب علـــي اآلمـــدي ( -2
 م.1967 -القاهرة

 -مصـــر -هــــ) مصـــطفى البـــايب احللـــيب 1250إرشـــاد الفحـــول، حممـــد علـــي الشـــوكاين ( -3
 م.1937هـ/  1356

 -هـ) مصـطفى البـايب احللـيب 911دين عبد الرمحن السيوطي (األشباه والنظائر، جالل ال -4
 م.1959هـ/  1378 -مصر

هــــ) تصـــوير دار  490أصـــول السرخســـي، حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب ســـهل السرخســـي  ( -5
 م.1973هـ/ 1393 -بريوت -املعرفة

–هـــ) دار الكتــب العربيــة للحلــيب 970البحــر الرائــق، زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن جنــيم ( -6
 هـ.1333 -القاهرة

 -القـــاهرة -هــــ) ط اجلماليـــة 587بـــدائع الصـــنائع، عـــالء الـــدين بـــن مســـعود الكاســـاين ( -7
 م. 1910هـ، 1328

هــــ) مكتبـــة  595بدايـــة اجملتهـــد، حممـــد بـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن رشـــد احلفيـــد ( -8
دار ابــن حــزم  -+ ت ماجــد احلمــوي 1966هـــ/  1386 -مصــر –الكليــات األزهريــة 

 م.1995هـ/  1416 -1ط -بريوت -
 -هــ) مصـطفى البـايب احللـيب 816التعريفات، السـيد الشـريف علـي بـن حممـد اجلرجـاين ( -9

 م.1938هـ/  1357 -مصر



 

 54 

د.  –تفسري آيات األحكام، الشيخ حممد علي السايس، ط حممد علـي صـبيح، القـاهرة  -10
 ت.

ـ) هــ 671اجلــامع ألحكــام القــرآن، حممــد بــن أمحــد األنصــاري القــرطيب(–تفســري القــرطيب  -11
 م.1967هـ /  1387 -تصوير الطبعة الثالثة -القاهرة –دار املكتب العريب 

هــــ) شـــركة الطباعـــة الفنيـــة  852التلخـــيص احلبـــري، احلـــافظ أمحـــد بـــن حجـــر العســـقالين ( -12
 م.1964هـ/  1384 -املدينة املنورة -وعبد اهللا هاشم اليماين -القاهرة –املتحدة 

ـــة  676النـــووي (هتـــذيب األمســـاء واللغـــات، حيـــىي بـــن شـــرف  -13  –هــــ) إدارة الطباعـــة املنريي
 د. ت. -بريوت -تصوير دار الكتب العلمية -مصر

هــ) ط  1230حاشية الدسوقي على الشـرح الكبـري للـدردير، حممـد بـن عرفـة الدسـوقي ( -14
 د.ت. -القاهرة -عيسى البايب احلليب

بـــريوت  –هــــ) دار الفكـــر  450احلـــاوي الكبـــري، علـــي بـــن حممـــد بـــن حبيـــب املـــاوردي ( -15
 حتقيق عدد. –م  1994هـ/  1414

هـــــ) ط  1252حاشــــية ابــــن عابــــدين، حممــــد أمــــني الشــــهري بــــابن عابــــدين ( -رد احملتــــار -16
 م.1966هـ/ 1386 -القاهرة -مصطفى البايب احلليب

 -مؤسســـة الرســـالة -هــــ) ت عـــدد 1051الـــروض املربـــع، منصـــور بـــن يـــونس البهـــويت ( -17
 م.2003هـ/  1424 -بريوت

 1221هــ) احلسـني بـن أمحـد السـياغي ( 122شرح اجملموع لإلمام زيد الروض النضري ( -18
 هـ.1347 -1ط -القاهرة –هـ) ط السعادة 

 –هـــــ) املكتـــب اإلســــالمي  676الروضـــة= روضــــة الطـــالبني، حيــــىي بـــن شــــرف النـــووي ( -19
 هـ. 1386 -دمشق

 -بــريوت -هـــ) مؤسســة الرســالة 751زاد املعــاد، حممــد بــن أيب بكــر ابــن القــيم اجلوزيــة ( -20
 م. 1979هـ/  1399 -1ط
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 -القـاهرة -هـ) مصـطفى البـايب احللـيب1182سبل السالم، حممد بن إمساعيل الصنعاين ( -21
 م.1960هـ/ 1379 -4ط

حيـــدر  – 1هــــ) ط 458ســـنن البيهقـــي= الســـنن الكـــربى، أمحـــد بـــن احلســـني البيهقـــي ( -22
 هـ. 1344 –اهلند  -آباد

) مـــع حتفـــة األحـــوذي، دار هــــ 279ســـنن الرتمـــذي جـــامع الرتمـــذي، عيســـى بـــن ســـورة ( -23
 -عمــان -م+ طبعــة بيــت األفكــار الدوليــة1964هـــ/ 1384 -القــاهرة -االحتــاد العــريب

 د. ت. -األردن
 -هـــ) ت الــدكتور مصــطفى البغــا 255ســنن الــدارمي، عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن الــدارمي  -24

 م.1991هـ/  1412 -دمشق -دار القلم
 -هـــ) مصــطفى البــايب احللــيب 275 (ســنن أيب داود، ســليمان بــن األشــعث السجســتاين -25

 م. 1952هـ/  1371 -القاهرة
 -القـــاهرة –هــــ) عيســى البـــايب احللــيب  273ســنن ابــن ماجـــه، حممــد بـــن يزيــد القــزويين ( -26

 -م، حتقيـــق فـــؤاد عبـــد البـــاقي+ طبعـــة بيـــت األفكـــار الدوليـــة1952هــــ/  1372 -1ط
 د.ت. –األردن  -عمان

 -القــاهرة -هـــ) مصــطفى البــايب احللــيب 303(ســنن النســائي، أمحــد بــن شــعيب النســائي  -27
 م.1964هـ/ 1383

هــ)  972شرح الكوكب املنري، حممد بـن أمحـد الفتـوحي احلنبلـي، املعـروف بـابن النجـار ( -28
 -3ط -الريـــاض -مكتبـــة العبيكـــان -ت الـــدكتور حممـــد الزحيلـــي، والـــدكتور نزيـــه محـــاد

 م.1993هـ/  1413

 1400 -دمشـق –هـ) دار القلم  256ي (صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخار  -29
 م، حتقيق الدكتور مصطفى البغا.1980هـ/ 
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هــــ) بشــــرح النــــووي  261صـــحيح مســــلم،/ مســـلم بــــن احلجــــاج القشـــريي النيســــابوري ( -30
 م.1930هـ/ 1349 -1ط -القاهرة –هـ) املطبعة املصرية  676(

عبـــد الواحـــد هــــ) كمـــال الـــدين حممـــد بـــن  593فـــتح القـــدير شـــرح اهلدايـــة للمرغينـــاين ( -31
ـــابن اهلمـــام ( ـــة الكـــربى  861السيواســـي اإلســـكندري، املعـــروف ب ـــة التجاري  –هــــ) املكتب

 د. ت. -مصر

ـــة الزحيلـــي -32 ـــه، الـــدكتور وهب ـــة 4ط -دمشـــق -دار الفكـــر -الفقـــه اإلســـالمي وأدلت  -معدل
 م. 1997هـ/  1418

 -8ط -بـــــريوت -فقـــــه الزكـــــاة، الشـــــيخ الـــــدكتور يوســـــف القرضـــــاوي، مؤسســـــة الرســـــالة -33
 م. 1985 -1405

 -6ط -دمشـق -دار القلـم -الفقه املالكي يف ثوبه اجلديد، الدكتور حممـد بشـري الشـقفة -34
 م. 2001هـ/  1422

 -هــــ) علـــى هـــامش املستصـــفى1180فـــواتح الرمحـــوت، حممـــد نظـــام الـــدين األنصـــاري ( -35
 هـ.1322 -مصر -بوالق -املطبعة األمريية

 -مصــر -هـــ) املكتبــة التجاريــة 817القــاموس احملــيط، حممــد بــن يعقــوب الفــريوز أبــادي ( -36
 م.1913هـ/  1332

 -هـــ) دار العلــم للماليــني 741القــوانني الفقهيــة، حممــد بــن أمحــد، ابــن جــزيء املــالكي ( -37
 م.1968 -بريوت

 -1ط -مصـر -هــ) املطبعـة العـامرة 1051كشاف القناع، منصـور بـن يـونس البهـويت ( -38
 م.2003هـ  1424 -1ط -حمققة –الرياض  -هـ+ طبعة وزارة العدل 1319

هـ) تصـوير  482هـ) على أصول البزدوي ( 730كشف األسرار، عبد العزيز البخاري ( -39
 هـ.1307عن طبعة 

 -حلــــب –هـــــ) مكتبــــة الــــرتاث  1162كشــــف اخلفــــا، إمساعيــــل بــــن حممــــد العجلــــوين ( -40
 د. ت. -سورية
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 د.ت. -مصر –هـ) مطبعة السعادة  483املبسوط، حممد بن أيب سهل السرخسي ( -41
هـ) والسـبكي  676هـ) حيىي بن شرف النووي ( 476موع، شرح املهذب للشريازي (اجمل -42

 م.1966 -القاهرة -مطبعة اإلمام، زكريا علي يوسف -هـ) واملطيعي 756(
 1350 -القـاهرة -هــ) املطبعـة املنرييـة 456احمللى، علـي بـن أمحـد بـن حـزم األندلسـي ( -43

 هـ.
 -هـــــ) ط حيـــدر آبــــاد 405احلـــاكم (املســـتدرك علـــى الصــــحيحني، حممـــد بــــن عبـــد اهللا  -44

 هـ.1340 -اهلند

عـن  -دمشـق -هـ) تصوير املكتب اإلسالمي 241مسند أمحد، اإلمام أمحد بن حنبل ( -45
 هـ. 1313 -القاهرة -املطبعة اليمنية

 -هــــ) املطبعـــة األمرييـــة 770املصـــباح املنـــري، أمحـــد بـــن حممـــد بـــن علـــي املقـــري الفيـــومي ( -46
 هـ. 1926 -6ط -القاهرة

ـــة احملاســـبة واملراجعـــة  - احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسســـات املاليـــة اإلســـالميةمعـــايري -47 نشـــر هيئ
 م.1998هـ/  1419 -البحرين -املنامة -للمؤسسات املالية اإلسالمية

 -دار األمــــواج -املعجــــم الوســــيط، أنــــيس، منتصــــر، الصــــواحلي، حممــــد خلــــف اهللا أمحــــد -48
 م.1990هـ/  1410 -2ط -بريوت

 -3ط -مصـــر -هــــ) دار املنـــار 620أمحـــد، ابـــن قدامـــة املقدســـي ( املغـــين، عبـــد اهللا بـــن -49
ـــــي يوســـــف ســـــليمان 1367 ـــــة القـــــاهرة، عل هــــــ/  1388 -القـــــاهرة -هــــــ+ نشـــــر مكتب
1968. 

 -القـــاهرة -هــــ) مصـــطفى البـــايب احللـــيب 997مغـــين احملتـــاج، حممـــد الشـــربيين اخلطيـــب ( -50
 م. 1968هـ/  1370

هــ) ت الـدكتور حممـد  476علي الشريازي (املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن  -51
 م. 1329 -1ط -دمشق -دار القلم –الزحيلي 
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هــ) مطبعـة  954مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، حممد بن حممد املعروف باحلطـاب ( -52
 هـ. 1329 -1ط -مصر –السعادة 

 -1ط -دمشـق -دار املكتـيب -موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر، الدكتور وهبة الزحيلـي -53
 م.2007هـ/  1427

هــــ/  1427 -2ط -الكويـــت -املوســـوعة الفقهيـــة، وزارة األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية -54
 م.2006

 -1ط -بـريوت -دار النفائس -املوسوعة الفقهية امليسرة، الدكتور حممد رواس قلعه جي -55
 م2000هـ/  1421

هــ/ 1357 -مصـر -1ط -هـ) د. ت 762نصب الراية، عبد اهللا بن يوسف الزيلعي ( -56
 م.1938

هـــــ/  1414 -1ط  –النظــــريات الفقهيــــة، الــــدكتور حممــــد الزحيلــــي، دارالقلــــم، دمشــــق  -57
 م.1993

 -1ط -دمشـــــق -دار املكتـــــيب -النمـــــاء يف زكـــــاة املـــــال، الـــــدكتور رفيـــــق يـــــونس املصـــــري -58
 م. 2006هـ/  1426

 -3ط -القـاهرة -هـ) مصطفى البايب احلليب 1250نيل األوطار، حممد علي الشوكاين ( -59
 م.1961هـ،  1380

 -1ط -دمشــق -دار اخلـري -الـوجيز يف أصـول الفقــه اإلسـالمي، الــدكتور حممـد الزحيلــي -60
 م.2003هـ/  1423

*** 
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 الـــزكاة في مـال الصبي والمجنــون
 حسب الشروط العامة للزكاة

 ملخص البحث لإللقاء
 

 األستاذ الدكتور محمد الزحيلي

ـــه وصـــحبه أمجعـــني، احلمـــد هللا رب العـــاملني، والصـــالة والســـالم علـــى رســـو  ل اهللا، وعلـــى آل
 وبعد:

ـــادات اإلســـالمية،  ـــدين، وهـــي إحـــدى العب فـــإن الزكـــاة فريضـــة حمكمـــة، وركـــن مـــن أركـــان ال
وإحـــــدى ركـــــائز االقتصـــــاد اإلســـــالمي، وأحـــــد مـــــوارد بيـــــت املـــــال، واملنطلـــــق الرئيســـــي للتكافـــــل 

 االجتماعي.

ط الزكــاة، كاألهليــة، وقــد حصــل اخــتالف بــني األئمــة واجملتهــدين والفقهــاء يف بعــض شــرو 
ونـتج عـن االخـتالف يف هـذا الشـرط بـالبلوغ والعقـل، اخـتالف يف وجـوب الزكـاة يف مـال الصـيب 
واجملنـون ومـا يلحـق هبمـا، وهــو حمـل البحـث الـذي عرضـته يف مقدمــة عـن مكانـة الزكـاة يف الــدين 

 واحلياة مع حتديد خطة البحث ومنهجه، مث تقسيم املوضوع إىل مبحثني.

يف الشروط العامة للزكاة، وذلـك يف مطلبـني، املطلـب األول: يف الشـروط  ألول:المبحث ا
العامــة للمزكــي الــذي جتــب عليــه الزكــاة، وهــي: اإلســالم واحلريــة باتفــاق، مث االخــتالف يف شــرط 
البلوغ والعقل، مما اقتضى بيان تعريف الصيب، وأهلية الصيب، وحـاالت انتهـاء الصـبا وهـو البلـوغ 

، أو االحــتالم، واحلــيض واإلحبــال واحلبــل وبلــوغ مخــس عشــرة ســنة عنــد اجلمهــور بــاإلنزال يقظــة
وســـبع عشـــرة ســـنة للبنـــت ومثـــاين عشـــرة ســـنة يف قـــول للوصـــول أن التكليـــف باألحكـــام الشـــرعية 
ـــه صـــلة بـــاجلنون والصـــبا، كالصـــرع  ـــالبلوغ، كمـــا اقتضـــى البحـــث تعريـــف اجملنـــون، ومـــا ل منـــوط ب

ـــه وغـــريه ممـــا يأخـــذ حكـــم الصـــيب أو حكـــم اجملنـــون يف  واإلغمـــاء والســـفه واخلـــرف والســـْكر والَعَت
 التكليف عامة، ويف وجوب الزكاة يف ماهلم خاصة.
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 وأشرت إىل سبب الزكاة شرًعا، وهو ملك املال إذا توفرت فيه سائر الشروط.

عرضـت فيـه الشـروط العامـة للزكـاة يف املـال، وهـي قسـمان، األول: متفـق  المطلب الثاني:
ذاهب الفقهيــة، كامللــك لشــخص معــني حــىت ميلــك غــريه، وكــون املــال ممــا جتــب فيــه عليــه بــني املــ

الزكاة دون بقية األموال، واشـرتاط النصـاب يف كـل نوعـه حسـبما ثبـت ذلـك بالسـنة الصـحيحة، 
واشـــرتاط حـــَوالن احلـــول للحـــديث الـــوارد الصـــحيح يف بعـــض األمـــوال وهـــي النقـــدان، وعـــروض 

ه يف الــزروع والثمــار واملعــدن والركــاز لوجــوب إخــراج الزكــاة فيهــا التجــارة واألنعــام، وعــدم اشــرتاط
عند احلصاد وجين الثمار بنص اآلية الكرمية، مث شرط النمـاء الـذي صـرحت بـه بعـض املـذاهب، 

 وعللت له املذاهب األخرى.

من الشروط العامة للزكاة يف املال خمتلف فيه، وهي شرط امللك التام، ومـا  والقسم الثاني:
ـــدائن أو املـــدين، واملـــال ترتـــب  ـــمار، وزكـــاة الـــدين علـــى ال ـــه مـــن اخـــتالف يف زكـــاة مـــال الضِّ علي

املغصـــوب وغـــريه، وشـــرط احلنفيـــة لزكـــاة املـــال أن يكـــون زائـــًدا عـــن احلاجـــات األصـــلية، واشـــرتط 
 املالكية، والشافعي يف القدمي: إمكان األداء، مع بيان األدلة.

راء واألقـوال يف وجـوب الزكـاة وعـدم وجوهبـا يف مـال مث انتقلُت إىل املبحث الثاين لعرض اآل
الصـيب واجملنـون، وعرضـته يف مطلبــني، املطلـب األول: فصـلت اآلراء الــواردة يف هـذا املوضـوع مــع 
أدلتها، وأ�ا سبعة أقوال، أمهها قول املذاهب الثالثة: املالكية والشافعية واحلنابلة وكبار الصحابة 

 مال الصـيب واجملنـون كالبـالغني العـاقلني متاًمـا لعمـوم اآليـات الكرميـة والتابعني يف وجوب الزكاة يف
واألحاديث الشريفة، وحلديث عمرة بن شعيب رمحه اهللا تعاىل مرفوًعـا وموقوفًـا يف طلـب االجتـار 
يف مــال اليتــيم حــىت ال تأكلــه الصــدقة، وتوســعت يف ختــريج احلــديث، ونقلــت أقــوال العلمــاء يف 

ديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده، ورجحــت أقــوال املتــأخرين االحتجــاج وعدمــه بأحا
احملققــني كـــالنووي والـــذهيب واحلـــافظ ابـــن حجـــر رمحهـــم اهللا تعـــاىل يف قبـــول أحاديثـــه، مث عرضـــت  
بقية أدلة اجلمهور يف كون الزكـاة عبـادة بدنيـة، وفيهـا مصـلحة للصـيب واجملنـون مـع حتقيـق مصـاحل 

تكليفهــا بالنفقــة وغرامــة املتلفــات والضــرائب، وأنــه ال مســتند  الفقــراء واملســاكني، وقياســها علــى
 للتفريق يف وجوب الزكاة يف نوع من أموال الصيب واجملنون دون نوع آخر.
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بــاملنع مطلًقــا وهــو رأي ضــعيف، أو املنــع إال يف الــزروع والثمــار وهــو قــول  والقــول الثــاني:
لصــيب واجملنــون، واعتبــار الزكــاة عبــادة احلنفيــة وبعــض التــابعني وبعــض العلمــاء، لعــدم التكليــف ل

بدنيـــة حمضـــة كالصـــالة والصـــوم فـــال يكلـــف هبمـــا الصـــيب واجملنـــون، ولضـــعف حـــديث عمـــرو بـــن 
 شعيب يف نظرهم، ولتأمني مصلحة الصيب واجملنون يف حفظ ماهلما.

عرضت مناقشة األدلة، وبينت االعرتاضات الـواردة علـى كـل دليـل،  وفي المطلب الثاني:
نــه، ووصــلت إىل تــرجيح قــول اجلمهــور يف وجـوب الزكــاة يف مــال الصــيب واجملنــون وَمــن واجلـواب ع

يف حكمهما كاملصروع، واخلِرف، واملعتوه، والسكران، واملغمى عليه، مع التعليل لذلك وانتهيت 
 إىل األقوال التالية:

همـا، ترجيح قول املذاهب الثالثة يف وجوب زكاة املال على الصيب واجملنون ومن يف حكم -1
 وخيرجها عنهم الويل.

صحة حديث عمرو بن شعيب يف االجتار يف أموال اليتامى حىت ال تأكلهـا الصـدقة، ممـا  -2
يدل على وجوب إخراجها، مع ترجيح األخذ بروايـة عمـرو بـن شـعيب عامـة كمـا رجحـه 
احملققــون املتــأخرون، وتقويــة حــديث عمــرو بــن شــعيب بغــريه، وخاصــة باآلثــار الــواردة عــن  

 صحابة.كبار ال

قول كبار الصحابة بوجوب الزكـاة يف مـال الصـيب واجملنـون، ومل خيـالفهم أحـد إال يف روايـة  -3
 ، ومل تصح، حىت صار الرأي كاإلمجاع.ψعن ابن عباس 

 حتقيق مصلحة الصيب واجملنون يف تطهري ماله وتزكيته.  -4

 ائب يف ماهلما.قياس الزكاة يف ماهلما على وجوب النفقة وغرامة اإلتالفات املالية والضر  -5

 إن العبادات متفاوتة ولكل منها طبيعة وشروط، والزكاة عبادة بدنية. -6

 حتقيق مقاصد الزكاة االجتماعية ومسامهتها يف التكافل االجتماعي. -7
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ال يوجد دليل للتفريق بني أنواع مال الصيب واجملنون، بوجوب الزكاة يف الزرع والثمار دون  -8
امي، أو يف الــزرع واملاشــية، دون غريهــا، فاألدلــة عامــة يف غريمهــا، أو يف النــاض، أو يف النــ

 اجلميع.

مث قدمت بعض التوصيات بوجوب رعاية أموال الصغار واجملانني ومن يلحق هبم حلفظهـا  -9
واستثمارها وتوثيقها يف الواردات والنفقات، ومنها الزكاة، ووجـوب تـأمني الرعايـة الكاملـة 

صغار واجملانني ومن يلحـق هبـم، مـع تـأمني الرقابـة من الدولة ومؤسسات اجملتمع لشؤون ال
التامـــة والدائمـــة، كمـــا جيـــب تـــوفري التوعيـــة املســـتمرة يف وســـائل اإلعـــالم والنشـــر حلقـــوق 
الصغار واجملانني ومن يلحق هبم، لرعايتها، واملسـاعدة فيهـا، وعـدم االعتـداء عليهـا، لـتعم 

 هذه القيم يف الفكر والرتبية.

 محمد، وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على سيدنا 
 والحمد هللا رب العالمين.

 
 


