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 **الزكاة الفریضة المتروكة **
 **الحمد ہلل وكفى وسالم على عباده الذین اصطفى:ـ

 *اما بعد:
وھى ردیف الصالة التى ھى عماد ال�دین ف�ان  من أركانھ ان الزكاة فى االسالم ركن ركینف*

ھي الركن الثالث من األرك�ان الت�ي بن�ي اإلس�الم علیھ�ا. وفرض�یتھا معلوم�ة م�ن ال�دین الزكاة
 ة. ودلیل فرضیتھا: الكتاب، والسنة، واالجماع،بالضرور

(والزكاة أمر مقطوع بھ في الشرع یس�تغني ع�ن تكل�ف االحتج�اج ل�ھ،  قال الحافظ فى الفتح:*
وھ�ى أرف�ع  وإنما وقع االختالف في فروعھ، وأما أصل فرضیة الزكاة فمن جحدھا كفر)أ.ھ�ـ

 نا جل وعال بینھما دائما فى عبادة مالیة والصالة أرفع عبادة مادیة, فلذالك یقرن رب
   الكتاب الكریم:ـ*

ِ إِ  ُموا ِألَنفُِس�ُكْم ِم�ْن َخْی�ٍر َتِج�ُدوهُ ِعْن�َد هللاَّ َكاَة َوَما ُتَق�دِّ َالَة َوآُتوا الزَّ َ قال تعالى : َوأَِقیُموا الصَّ نَّ هللاَّ
 )البقرة110ِبَما َتْعَملُوَن َبِصیٌر(

َكاَة لَُھ�ْم أَْج�ُرُھْم ِعْن�َد وقال تعالى : إِنَّ الَِّذیَن آَمُنو َالَة َوآَتْوا الزَّ الَِحاِت َوأََقاُموا الصَّ ا َوَعِملُوا الصَّ
ِھْم َوَال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم َیْحَزُنوَن(  )البقرة277َربِّ

ُ َوَرُسولُُھ َوالَّ�ِذیَن آَمُن�وا الَّ�ِذیَن ُیِقیُم�ونَ  ُكْم هللاَّ َما َولِیُّ َك�اَة َوُھ�ْم  وقال تعالى: إِنَّ �َالَة َوُیْؤُت�وَن الزَّ الصَّ
 )المائدة55َراِكُعوَن(

 ألخوة فىالدین :ل**ولقد جعلھا هللا ھى والصالة فقط سبب 
�ُل اْآلَی�اِت لَِق�وْ   یِن َوُنَفصِّ َك�اَة َف�إِْخَواُنُكْم ِف�ي ال�دِّ �َالَة َوآَت�ْوا الزَّ ٍم قال تعالى: َفإِْن َتاُبوا َوأََقاُموا الصَّ

 )التوبة11وَن(َیْعلَمُ 
 **وھى من أوجب الواجبات بعد الصالة :

ُسوَل لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن( َكاَة َوأَِطیُعوا الرَّ َالَة َوآُتوا الزَّ  )النور56قال تعالى: َوأَِقیُموا الصَّ
یَن ُحَنَفاَء َوُیقِ  َ ُمْخلِِصیَن لَُھ الدِّ َك�اَة وقال تعالى: َوَما أُِمُروا إِالَّ لَِیْعُبُدوا هللاَّ َالَة َوُیْؤُتوا الزَّ یُموا الصَّ

َمِة(  )البینة5َوَذلَِك ِدیُن اْلَقیِّ
 **وبین أن تركھا من سبل الكافرین :

َكاَة َوُھْم ِباْآلِخَرِة ُھْم َكاِفُروَن(  )فصلت 7قال تعالى: الَِّذیَن َال ُیْؤُتوَن الزَّ
 **وحذر ربنا الذین یكنزون وال یزكون:

ھَ  �اِس ِباْلَباِط�ِل قال تعالى: َیاأَیُّ ْھَب�اِن لََی�أُْكلُوَن أَْم�َواَل النَّ ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا إِنَّ َكِثی�ًرا ِم�ْن اْألَْحَب�اِر َوالرُّ
ِ َفبَ  ��َة َوَال ُینِفقُوَنَھ��ا ِف��ي َس��ِبیِل هللاَّ َھَب َواْلِفضَّ ِ َوالَّ��ِذیَن َیْكِن��ُزوَن ال��ذَّ وَن َع��ْن َس��ِبیِل هللاَّ ��ْرُھْم َوَیُص��دُّ شِّ

 )التوبة34اٍب أَلِیٍم(ِبَعذَ 
 **وتوعدھم بالعذاب الشدید :

َم َفُتْك�َوى ِبَھ�ا ِجَب�اُھُھْم َوُجُن�وُبُھْم َوُظُھ�وُرُھْم َھ�َذا َم�ا  قال تعالى: َی�ْوَم ُیْحَم�ى َعلَْیَھ�ا ِف�ي َن�اِر َجَھ�نَّ
 )التوبة35َكَنْزُتْم ِألَنفُِسُكْم َفُذوقُوا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن(

أجمع�ین ب�ین مك�ان  الحبیب صلوات هللا وس�المھ علی�ھ وعل�ى آل�ھ وص�حبھ**وكذالك الرسول 
 الزكاة فى االسالم :
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ففى صحیح البخارى كتاب األیمان :عن ابن عمر رضي هللا عنھما قال قال رس�ول هللا ص�لى 
ال إل�ھ إال هللا وأن محم�دا رس�ول هللا وإق�ام  هللا علیھ وسلم بن�ي اإلس�الم عل�ى خم�س ش�ھادة أن

 والحج وصوم رمضان *(وأخرجھ مسلم فى األیمان ) تاء الزكاةوإیالصالة 
  لحدیث رقم:ا باب: الزكاة من اإلسالم. تاب اإلیمان.ك :*وعند البخارى

ق�ال: ھ�ل عل�ي غیرھ�ا؟  ،لزك�اةاق�ال: وذك�ر ل�ھ رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  وفیھ:– 46
ال أزید عل�ى ھ�ذا وال أنق�ص، ق�ال قال: (ال إال أن تطوع). قال: فأدبر الرجل وھو یقول: وهللا 

 رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (أفلح إن صدق)
 *وفى كتاب االیمان أیضا:

لح�دیث اباب: سؤال جبریل النبي صلى هللا علیھ وسلم عن اإلیمان واإلسالم واإلحس�ان وعل�م 
روض��ة، المف لزك��اةااإلس��الم: أن تعب��د هللا وال تش��رك ب��ھ، وتق��یم الص��الة، وت��ؤدي (- 50 رق��م:

 وتصوم رمضان)
 لزكاةاباب: وجوب   لزكاة:اتاب كوفى 

 /.43/البقرة:  }لزكاةاوأقیموا الصالة وآتوا {قول هللا تعالى: و
قال ابن عباس رضي هللا عنھما: حدثني أبو سفیان رضي هللا عنھ: فذكر حدیث النبي ص�لى و

 هللا علیھ وسلم فقال: یأمرنا بالصالة والزكاة والصلة والعفاف.
ف�أعلمھم أن هللا افت�رض عل�یھم ص�دقة ف�ي أم�والھم، تؤخ�ذ م�ن أغنی�ائھم  ( :وفى حدیث مع�اذ*

 وترد على فقرائھم).
 **وكان الصحابة یبایعونھ علیھا :

ففى البخارى كتاب االیمان:عن جریر بن عبدهللا قال بایع�ت رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 
 لم *والنصح لكل مس وإیتاء الزكاةعلى إقام الصالة 

  *قال الحافظ فى الفتح:
وك��ان النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم أول م��ا یش��ترط بع��د التوحی��د إقام��ة الص��الة ألنھ��ا رأس 

 العبادات البدنیة، ثم أداء الزكاة ألنھا رأس العبادات المالیة،
 **وبین صلى هللا علیھ وسلم مدى ما یالقیھ مانع الزكاة فقال:

 باب: إثم مانع الزكاة. الحدیث رقم:  -. كتاب الزكاةفى عند البخارى:ف*
 عن أبىھریرة رضي هللا عنھ یقول:1337

قال النبي صلى هللا علی�ھ وس�لم: (ت�أتي اإلب�ل عل�ى ص�احبھا، عل�ى خی�ر م�ا كان�ت، إذا ھ�و ل�م 
یعط فیھا حقھا، تطؤه بأخفافھا، وتأتي الغنم على صاحبھا على خیر ما كانت، إذا لم تعط فیھ�ا 

ا، وتنطحھ بقرونھا،قال: (وال یأتي أحدكم یوم القیام�ة بش�اة یحملھ�ا عل�ى حقھا، تطؤه بأضالفھ
رقبتھ لھا یعار، فیقول: یا محمد، ف�أقول: ال أمل�ك ل�ك ش�یئا، ق�د بلغ�ت، وال ی�أتي ببعی�ر یحمل�ھ 

 على رقبتھ لھ رغاء، فیقول: یا محمد، فأقول: ال أملك لك من هللا شیئا، قد بلغت) 
   :ب: ما أدى زكاتھ فلیس بكنز. باكتاب الزكاة*وعنده فى  
 عن خالد بن أسلم قال: 

خرجن��ا م��ع عب��د هللا ب��ن عم��ر رض��ي هللا عنھم��ا، فق��ال أعراب��ي: أخبرن��ي ق��ول هللا: {وال��ذین 
یكن��زون ال��ذھب والفض��ة وال ینفقونھ��ا ف��ي س��بیل هللا}. ق��ال اب��ن عم��ر رض��ي هللا عنھم��ا: م��ن 
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أن تن�زل الزك�اة، فلم�ا أنزل�ت جعلھ�ا هللا كنزھا فلم یؤدي زكاتھا فوی�ل ل�ھ، إنم�ا ك�ان ھ�ذا قب�ل 
 طھرا لألموال.

: ویتلخص أن یق�ال: م�ا ل�م تج�ب فی�ھ الص�دقةال یس�مى كن�زا ألن�ھ معف�و *قال الحافظ فى الفتح
عنھ، فلیكن م�ا أخرج�ت من�ھ الزك�اة ك�ذلك ألن�ھ عف�ي عن�ھ ب�إخراج م�ا وج�ب عن�ھ ف�ال یس�مى 

 كنزا.أ.ھـ
ب�ي ھری�رة ق�ال ق�ال رس�ول هللا ص�لى اللھ�م علی�ھ ع�ن أ*عند البخ�ارى كت�اب تفس�یر الق�رآن : 

وسلم من آتاه هللا ماال فلم یؤد زكاتھ مثل لھ مالھ شجاعا أق�رع ل�ھ زبیبت�ان یطوق�ھ ی�وم القیام�ة 
یأخ��ذ بلھزمتی��ھ یعن��ي بش��دقیھ یق��ول أن��ا مال��ك أن��ا كن��زك ث��م ت��ال ھ��ذه اآلی��ة ( وال یحس��بن ال��ذین 

 آلیة *یبخلون بما آتاھم هللا من فضلھ ) إلى آخر ا
:عن ج�ابر ب�ن عب�د هللا ع�ن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ق�ال م�ا م�ن *وعند مسلم كتاب الزكاة

ال ی�ؤدي حقھ�ا إال أقع�د لھ�ا ی�وم القیام�ة بق�اع قرق�ر تط�ؤه ذات  صاحب إب�ل وال بق�ر وال غ�نم
الظلف بظلفھا وتنطحھ ذات الق�رن بقرنھ�ا ل�یس فیھ�ا یومئ�ذ جم�اء وال مكس�ورة الق�رن قلن�ا ی�ا 

هللا وم��ا حقھ��ا ق��ال إط��راق فحلھ��ا وإع��ارة دلوھ��ا ومنیحتھ��ا وحلبھ��ا عل��ى الم��اء وحم��ل  رس��ول
علیھا في سبیل هللا وال من ص�احب م�ال ال ی�ؤدي زكات�ھ إال تح�ول ی�وم القیام�ة ش�جاعا أق�رع 
یتبع صاحبھ حیثما ذھب وھو یفر منھ ویقال ھذا مالك الذي كنت تبخل بھ ف�إذا رأى أن�ھ ال ب�د 

 فیھ فجعل یقضمھا كما یقضم الفحل *منھ أدخل یده في 
 **تصدق وأخرج الزكاة قبل أن ترد علیك:ـ

ع�ن حارث�ة - 1345باب: الصدقة قبل الرد. في الحدیث رق�م:  -*عند البخارى كتاب الزكاة. 
 بن وھب قال:

س�معت النب�ي ص�لى هللا علی��ھ وس�لم یق�ول: (تص��دقوا، فإن�ھ ی�أتي عل��یكم زم�ان، یمش�ي الرج��ل 
من یقبلھا، یقول الرجل: لو جئت بھا باألمس لقبلتھا، فأما الیوم فال حاجة ل�ي بصدقتھ فال یجد 

 بھا). 
 عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال: - 1346*وفي الحدیث رقم: 

قال النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم: (ال تق�وم الس�اعة حت�ى یكث�ر ف�یكم الم�ال، فیف�یض، حت�ى یھ�م 
 ول الذي یعرضھ علیھ: ال أرب لي).رب المال من یقبل صدقتھ، وحتى یعرضھ، فیق

 *شرح: 
(فیفیض) یزید عن الحاجة، م�ن الف�یض وھ�و زی�ادة الم�اء ع�ن ام�تالء اإلن�اء. (الرج�ل) ال�ذي 
ی��راد التص��دق علی��ھ. (یھ��م) یحزن��ھ ویقلق��ھ ویش��غل قلب��ھ. (رب الم��ال) ص��احب الم��ال. (أرب) 

    حاجة
 **تعریف الزكاة:ـ

عالى: {قد أفلح من زكاھا} أي طھرھا من األدناس, وزكا النماء والتطھیر قال ت لغة :الزكاة**
                           الزرع نما، 

  :ً وشرعا*
وش��رعا باالعتب��ارین مع��ا: أم��ا ب��األول ف��ألن إخراجھ��ا س��بب للنم��اء ف��ي الم��ال، أو بمعن��ى أن 

  األجر بسببھا یكثر، أو بمعنى أن متعلقھا األموال ذات النماء كالتجارة والزراعة.
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ودلی��ل األول " م��ا نق��ص م��ال م��ن ص��دقة "وألنھ��ا یض��اعف ثوابھ��ا كم��ا ج��اء " أن هللا یرب��ي 
 الصدقة".

وأم��ا بالث��اني فألنھ��ا طھ��رة لل��نفس م��ن رذیل��ة البخ��ل، وتطھی��ر م��ن ال��ذنوب(ذكره الح��افظ ف��ى 
( م�رور ح�ول ـ الَح�ْولي (المقدار الذى تجب فیھ الزك�اة)الفتح).وھى إعطاء جزء من النصاب

إل��ى فقی��ر ونح��وه،وفي الش��رع ق��ال اب��ن عرف��ة اس��م لج��زء م��ن الم��ال ش��رط  ج��رى)أى ع��ام ھ
: أن الذین یملكون نصاب الزكاة یفترض علی�ھ وھذا معناهوجوبھ لمستحقھ بلوغ المال نصاباً. 

أن یعط��وا الفق��راء وم��ن عل��ى ش��اكلتھم م��ن مس��تحقي الزك��اة ق��دراً معین��اً م��ن أم��والھم بطری��ق 
بع��د الھج��رة، فقی��ل:  :فُرض��تق��د و*                                                       التملی��ك

ف��ي الس��نة الثانی��ة، وقی��ل: ف��ي األُْول��ى، وج��زم اب��ن األثی��ر بأن��ھ ف��ي التاس��عة،وفیھ نظ��ر فلع��ل 
الصحیح أنھا فرض�ت ف�ى الخامس�ة ,وال�ذى وق�ع ف�ي التاس�عة بع�ث العم�ال ألخ�ذ الص�دقات،( 

 راجع كالم الحافظ فى الفتح )
(أقیم��وا الص��الة وآت��وا الزك��اة) ومنھ��ا الح��ق (وآت��وا حق��ھ ی��وم  الزك��اة:ا أس��ماء ع��ده منھ��ا*ولھ��

(والذین یكنزون الذھب والفضة وال ینفقونھا في سبیل ّهللا) نقل�ھ اب�ن س�حنون  والنفقةحصاده) 
(خ�ذ العف�و وأم�ر  والعف�و) (خ�ذ م�ن أم�والھم ص�دقة تطھ�رھم والصدقةعن ابن نافع عن مالك 

 بالعرف) اھـ.
 *والزكاة التجب أال فى مال بلغ النصاب وحال علیھ الحول:ـ

الم�راد الح�ول القم�ري الالشمس�ي، والس�نة القمری�ة ثالثمائ�ة وأرب�ع و(َوُشُروُط ُوُجوِبَھا اْلَح�ْول
م��ا نص��بھ الش��ارع عالم��ة عل��ى  -النص��اب معن��اه ف��ي الش��رع و(َوالنَِّص��اب وخمس��ون یوم��اً)،ُ

َحٍد.ِف��ي ِمْل��ٍك َكاِم�� لزك��اة )،ُاوج��وب  س��واء ك��ان م��ن  المل��ك الت��ام، لزك��اةاش��ترط لوج��وب یفٍل ُمتَّ
ما یش�ترط ف�راغ الم�ال كویختلف مقدار النصاب باختالف المال المزكى، -النقدین أو غیرھما 

فم�ن ك�ان  لزك�اة,امن الدین، فمن كان علیھ دین یستغرق للنصاب أو ینقصھ، ف�ال تج�ب علی�ھ 
رج منھ بقدر ما یف�ي دین�ھ أوالً، ث�م یزك�ي الب�اقي إن عنده مال وجبت زكاتھ، وعلیھ دین، فلیخ

   بلغ نصاباً)"راجع الفقھ على المذاھب األربعة,لعبد الرحمن الجزیرى"
*عن ابن عمر قال: ال تجُب في ماٍل زكاةٌ حتى َیحوَل علی�ھ الَحْول.(مال�ك ف�ى الموط�اء كت�اب 

؛ أم�ا زكاتھم�ا ف�ال یش�ترط إنما یشترط حوالن الحول ف�ي غی�ر زك�اة ال�زرع والثم�ارو الزكاة)
ف��ي غی��ر المع��دن والرك��از  لزك��اةامالكی��ة ق��الوا: ح��والن الح��ول ش��رط لوج��وب لا فیھ��ا ذل��ك.
                                                           الزرع والثمار  ، -والحرث 

 خمسة أشیاء األول:ـ لزكاةااألنواع التي تجب فیھا ** 
 (الجنیھ أو أى عملھ أخرى عوضا عنھما)  ـ:*أوال الذھب والفضة

من الفضة، فإنھم اتفقوا عل�ى أن�ھ خم�س أواق  لزكاةالمقدار الذي تجب فیھ ا :نصاب الفضةو*
لقولھ علی�ھ الص�الة والس�الم الثاب�ت "ل�یس فیم�ا دون خم�س أواق م�ن ال�ورق ص�دقة" م�ا ع�دا 

قدار الواج�ب فی�ھ، واألوقی�ة المعدن من الفضة، فإنھم اختلفوافي اشتراط النصاب منھ وفي الم
عندھم أربعون درھما كیال. وأما القدر الواجب فیھ، فإنھم اتفقوا على أن الواجب في ذلك ھ�و 

(ونص�اب درھم، مائت�ا.مع�دنرب�ع العش�ر: أعن�ي ف�ي الفض�ة وال�ذھب مع�ا م�ا ل�م یكون�ا خرج�ا 
یم��ة ال ف��ي ذ ك��ان ال��نص ق��د ثب��ت فیھ��ا، وجعل��وا ال��ذھب تابع��ا لھ��ا ف��ي القإالفض��ة ھ��و األص��ل 

 ال في سبل السالم: أن قدر زكاة المائتي درھم ربع العشر ھو إجماع.ق الوزن)
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الوا: ال�دینار أص�غر ق� ال عند الحنابلة،إ عشرون مثقاالً، وھو الدینار، باتفاق( :نصاب الذھبو
سبب اخ�تالفھم و تجب في عشرین دینارا وزنا, لزكاةاإن أكثر العلماء على أن ف من المثقال)،

صاب الذھب أنھ لم یثبت في ذلك شيء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم كما ثبت ذل�ك ف�ي في ن
والذین یكنزون ال�ذھب والفض�ة وال {ال صاحب السبل: قلت لكن قولھ تعالى ق نصاب الفضة.

االَی�ة منب�ھ عل�ى أن ف�ي ال�ذھب حق�اً ہلل. وأخ�رج البخ�اري وأب�و داوود  }ینفقونھا ف�ي س�بیل هللا
ن أبي حاتم وابن مردویھ من حدیث أبي ھریرة قال ق�ال رس�ول هللا ص�لى هللا وابن المنذر واب

 م�ا م�ن ص�احب ذھ�ب وال فض�ةال ی�ؤدي حقھم�ا إال جعل�ت ل�ھ ی�وم القیام�ة«علیھ وآلھ وس�لم: 
 الحدیث. فحقھا ھو زكاتھا.أ.ھـ» فائح وأحمي علیھاص
زمانن�ا الب�د أن  ال بد في نصاب الذھب والفضة من أن یكونا خالص�ین م�ن الغش.(یعن�ى ف�ىو

 یكون عیار أربعة وعشرین)                        
 كتاب الزكاة. باب َزَكاِة اْلَوِرِق.فى الحدیث:  عند البخارى:و*

ُ َعلَْی�ِھ َوَس�لََّم لَ�ْیَس ِفیَم�ا ُدوَن َخْم�ِس َذوْ  ِ َص�لَّى هللاَّ ٍد َعْن أََب�ى َس�ِعیٍد اْلُخ�ْدِريَّ َق�اَل َق�اَل َرُس�وُل هللاَّ
َدَقٌة ِم��ْن اْإلِِب��ِل َولَ��ْیَس ِفیَم��ا ُدوَن َخْم��ِس أََواٍق َص��َدَقٌة َولَ��ْیَس ِفیَم��ا ُدوَن َخْمَس��ِة أَْوُس��ٍق َص��َدَقٌة َص��

َثِني َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد َقاَل أَْخَبَرِني عَ  اِب َقاَل َحدَّ َثَنا َعْبُد اْلَوھَّ ُد ْبُن اْلُمَثنَّى َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ْم�ٌرو َس�ِمَع َحدَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ِبَھَذا ِبيَّ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنُھ َسِمْعُت النَّ  أََباهُ َعْن أَِبي َسِعیٍد َرِضَي هللاَّ

ال خالف فیھ�ا عن�دنا أن الزك�اة تج�ب ف�ي عش�رین دین�اراً  : قال مالك السنة التي*وفي الموطأ
 مصار كما قال الباجي.عیناً كما تجب في مائتي درھم اھـ. وال خالف في ذلك بین فقھاء األ

َق�ْد َعَف�ْوُت ع�ن َص�َدَقِة الَخْی�ِل والّرِقی�ِق «*عن علي قاَل: قاَل رسوُل هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 
فَھاُتوا َصَدَقَة الّرَقِة(أي زكاة الفضة) ِمْن ُكّل أْرَبِعیَن ِدْرَھم�اً ِدْرَھم�اً. َولَ�ْیَس ف�ي ِتْس�ِعیَن ومائ�ٍة 

لم�ائتین) ف�إذا َبلََغ�ْت م�ائتیِن َفِفیھ�ا َخْمَس�ُة ال�ّدَراِھَم(أي الواج�ب شيٌء(ال صدقة فیما نقص ع�ن ا
الترم�ذى, ق�ال الح�افظ ف�ي الف�تح أخرج�ھ أب�و داود ».(فیھا خمسة دراھم بع�د ح�والن الح�ول.)

 وغیره وإسناده حسن)
*قال الحافظ فى الفتح: ولم یخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درھم یبلغ مائ�ة وأربع�ین مثق�اال 

ن الفض��ة الخالص��ة إال اب��ن حبی��ب األندلس��ي فإن��ھ انف��رد بقول��ھ: إن ك��ل أھ��ل بل��د یتع��املون م��
 بدراھمھم.ا.ھـ

ال اإلمام الخطابي: واختلف الناس في وجوب الزكاة في الحلي، ف�روى ع�ن ق : الحلي، *زكاة
 عمر بن الخطاب وعبدهللا بن مسعود وعبدهللا بن عمر وابن عب�اس أنھ�م أوجیب�وا فی�ھ الزك�اة،
وھ��و ق��ول اب��ن المس��یب وس��عید ب��ن جبی��ر وعط��اء واب��ن س��یرین وج��ابر ب��ن زی��د ومجاھ��د 
والزھ��ري، وإلی��ھ ذھ��ب الث��وري وأص��حاب ال��رأي. وروي ع��ن اب��ن عم��ر وج��ابر ب��ن عب��دهللا 
وعائشة وعن القاسم بن محم�د والش�عبي أنھ�م ل�م ی�روا فی�ھ زك�اة، وإلی�ھ ذھ�ب مال�ك ب�ن أن�س 

 نم�و أظھ�ر ق�ولي الش�افعي. ق�ال الخط�ابي: الظ�اھر وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راھوی�ھ وھ�
 نم�أوجبھا واألثر یؤی�ده وم�ن أس�قطھا ذھ�ب إل�ى النظ�ر ومع�ھ ط�رف  نمالكتاب یشھد لقول 

    األثر واالحتیاط أداؤھا انتھى.
ن َعْم�ِرو ب�ن ع� باب الكنز ما ھو وزكاة الحل�ى: . تاب الزكاة.ك ،ھذیب سنن أبي داودت*وفى  

عن َجّدِه: "أَّن اْمَرأًَة أََتْت َرُسوَل هللا صلى هللا علیھ وسلم َوَمَعَھا اْبَنٌة لََھا، َوف�ي ُشَعْیٍب عن أِبیِھ 
َذَھ�ٍب، َفَق�اَل لََھ�ا: أَُتْعِط�یَن َزَك�اَة َھ�َذا؟ َقالَ�ْت الَ. َق�اَل أََیُس�ّرِك أَْن  نْ ِم�َیِد اْبَنِتَھا َمَسَكَتاِن َغلِیَظَتاِن 

 6 



َق�اَل: َفَخلََعْتُھَم�ا فأَْلَقْتُھَم�ا إِلَ�ى الّنب�ّي ص��لى هللا  ؟ارٍ َن� نْ ِم� َواَرْینِ ِس�اْلِقَیاَم�ِة  ُیَس�ّوَرِك هللا ِبِھَم�ا َی�ْومَ 
ق��ال الزیلع��ي: ق��ال اب��ن القط��ان ف��ي كتاب��ھ: إس��ناده  علی��ھ وس��لم، َوَقالَ��ْت: ُھَم��ا ہلل َولَِرُس��ولِِھ".

ي كام��ل الجح��دري ص��حیح. وق��ال المن��ذري: إس��ناده ال مق��ال فی��ھ ف��إن أب��ا داوود رواه ع��ن أب��
الثق�ات اح�تج بھم�ا مس�لم وخال�د ب�ن الح�ارث إم�ام فقی�ھ اح�تج ب�ھ  نم�وحمید ب�ن مس�عدة وھم�ا 

البخاري ومسلم وكذلك حسین بن ذكوان المعلم احتجابھ في الصحیح ووثقھ ابن المدیني واب�ن 
 معین وأبو حاتم وعمرو بن شعیب فھو مم�ن ق�د عل�م وھ�ذا إس�ناد تق�وم ب�ھ الحج�ة إن ش�اء هللا

 تعالى.
اب م��ا َج��اء ف��ي ب� ت��اب الزك�اة ع��ن رُس��وِل هللا ص�لى هللا علی��ھ وس��لم .ك،حف��ة األحوذيت*وف�ى 

 زَكاِة الُحلِي : 
حل��یكن) ق��ال أب��و الطی��ب الس��ندي ف��ي ش��رح  نم��ول��ھ: (فق��ال ی��ا معش��ر النس��اء تص��دقن ول��و ق

ي تص�دقن الترمذي: مناسبتھ بالترجمة باعتبار أن األمر فیھ للوج�وب ألن األص�ل فی�ھ ذل�ك، أ
حل�یكن وھ�و ال�ذي فھم�ھ المص�نف، وأم�ا الق�ول بأن�ھ أم�ر ن�دب  نموجوباً، ولو كانت الصدقة 

بالصدقة النافلة ألنھ خطاب بالحاضرات ولم تكن كلھن ممن فرضت علیھن الزكاة. والظ�اھر 
حل�یكن، وھ�ذا ال ی�دل عل�ى أن�ھ یج�ب ف�ي  نم�حل�یكن) أي ول�و تیس�ر  نم�أن معنى قولھ (ولو 

الحل�ي، ف�ذكر  نم�ج�وز أن یك�ون واجب�اً عل�ى اإلنس�ان ف�ي أموال�ھ األخ�ر ویؤدی�ھ الحل�ي، إذا ی
المصنف الحدیث في ھ�ذا الب�اب ال یخل�و ع�ن خف�اء ـ فع�دول ع�ن األص�ل ال�ذي ھ�و الوج�وب 

جمیع األموال الت�ي تج�ب فیھ�ا الزك�اة  نموتغییر للمعنى الذي ھو الظاھر. ألن معناه تصدقن 
یت�وھم أن  نم�ل�دفع ت�وھم » ل�و«حل�یكن، وإنم�ا ذك�ر  نم�ة علیكن، ول�و كان�ت الص�دقة الواجب�

الحوائج األصلیة وال تجب فیھا الزكاة ویؤید ھذا المعنى قولھ صلى هللا علی�ھ وس�لم  نمالحلي 
أم��ا ك��ون الخط��اب للحاض��رات خصوص��اً و (ف��إنكن أكث��ر أھ��ل جھ��نم) ، أي لت��رك الواجب��ات.

نما ھ�و ف�ي حل�ي ال�ذھب والفض�ة، إم یصلح للخطاب،وھذا الكال نمفممنوع، بل الخطاب لكل 
 وأما في حلى غیر الذھب والفضة كاللؤلؤ فلیس فیھ اختالف إذا لم یكن للتجارة.

القول بوجوب الزكاة في حلي الذھب والفضة ھو الظاھر الراجح عن�دي  قلت(المباركفورى):
ذھ�ب  نم�دیث أم سلمة رضي هللا عنھا أنھ�ا كان�ت تل�بس أوض�احاً ح یدل علیھ أحادیث، فمنھا

، أخرج��ھ أب��و داود »إذا أدی��ت زكات��ھ فل��یس بكن��ز«فقال��ت ی��ا رس��ول هللا أكن��ز ھ��و؟ فق��ال: 
والدارقطني وصححھ الحاكم. كذا في بلوغ المرام. وق�ال الح�افظ ف�ي الدرای�ة: ق�واه اب�ن دقی�ق 

  العید.
منھا ح�دیث عائش�ة رواه أب�و داود ع�ن عب�د هللا ب�ن ش�داد أن�ھ ق�ال: دخلن�ا عل�ى عائش�ة زوج و
لنبي صلى هللا علیھ وسلم فقالت: دخل علي رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ف�رأى ف�ي ی�دي ا

ق�ال «فقل�ت: ص�نعتھن أت�زین ل�ك ی�ا رس�ول هللا، » فقال ما ھذا یا عائشة؟«ورق،  نمفتخات 
وأخرج�ھ الح�اكم ف�ي ». الن�ار نمقال ھو حسبك «قلت: ال، أو ما شاء هللا، » أتؤدین زكاتھن؟

یح على شرط الشیخین ولم یخرج�اه. وق�ال الح�افظ ف�ي الداری�ة: ق�ال اب�ن مستدركھ وقال صح
 ي زكاة الخاتم ف دقیق العید: ھو على شرط مسلم.

ورق وھ�و ال یبل�غ  نم�:(قیل لسفیان): الثوري (كی�ف تزكی�ھ): أي خاتم�اً واح�داً *وفى النسائى
الخ�اتم م�ع حل�ي الحل�ي فتزك�ي  نم�النصاب (قال): سفیان (تض�مھ): أي الخ�اتم (إل�ى غی�ره): 

 آخر وهللا أعلم. 
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الزكاة ف��ى الحل��ى م��ن ج��نس زك��اة ال��ذھب والفض��ة بحس��ب الن��وع وتحس��ب كم��ا **ملحوظ��ة:
 تحسب الزكاة فى الذھب والفضة أو األموال التى ھى عوض عنھما.

 
 *ثانیا الزروع:ـ  (الثمار)

لس��نة، ق��ال بت��ت فرض��یتھا زی��ادة عل��ى م��ا تق��دم م��ن ال��دلیل الع��ام ب��دلیل خ��اص م��ن الكت��اب واث
، وق�ال ص�لى ّهللا علی�ھ وس�لم: م�ا س�قت الس�ماء ففی�ھ العش�ر، وم�ا }وآتوا یوم حص�اده{تعالى: 

سقى غرب "دلو" أو دالیة "دوالب" ففیھ نصف الُعشر" وھذا الحدیث قد بین م�ا أجملت�ھ اآلی�ة 
 الكریمة المذكورة.

 ن أرض تس��قىحك��م زك��اة ال��زرع والثم��ار: ھ��و أن��ھ یج��ب فیھ��ا العش��ر إذا كان��ت خارج��ة م��و
الماء الذي یسیح على األرض من المصارف ونحوھ�ا ونص�ف العش�ر إذا  -المطر أو السیح ب

 ،لزك��اةان تبل�غ نص��اباً وق�ت وج�وب أ كان�ت خارج�ة م�ن أرض تس��قى بال�دالء ونحوھا،بش�رط
لَوْسق، بالِفْتح: ِستُّون صاعاً وھو ثالُثمائ�ة وِعْش�رون ِرْط�ال عن�د اوالنصاب ھنا خمسة أوسق(

�اع  أْھل الِحجاز، وأرَبعمائة وثمانون ِرْط�ال عْن�د أْھ�ل الِع�راق، عل�ى اْخ�ِتالِفِھم ف�ي ِمْق�دار الصَّ
.) قال النووي في شرح مسلم: إنھم أجمعوا فیما زاد على خمسة أوسق أنھا تجب زكات�ھ  والُمدِّ

ال ق� بحسابھ وأنھ ال أوقاص فیھا انتھ�ى،وال یش�ترط ح�والن الح�ول ـ "آت�و حق�ھ ی�وم حص�اده"
مال��ك رض��ي ّهللا عن��ھ: إذا أزھ��ى النخ��ل، وط��اب الك��رم، وأس��ود الزیت��ون، أو ق��ارب، وأف��رك 

  ،لزكاةاالزرع، واستغنى عن الماء، وجبت فیھ 
 **أصناف الزروع التى تجب فیھا الزكاة:ـ

 من الحبوب الحنطة والشعیر، وصنفان م�ن الثم�ر التم�ر والزبی�ب، نفانصتفقوا على ا •
م�نھم م�ن ل�م ی�ر ، فلزك�اةافھو ج�نس النب�ات ال�ذي تج�ب فی�ھ  اتا اختلفوا فیھ من النبمأ
إال في تلك األربع فقط، وبھ قال ابن أبي لیل�ى وس�فیان الث�وري واب�ن المب�ارك؛  لزكاةا

ف��ي جمی��ع الم��دخر المقت��ات م��ن النب��ات، وھ��و ق��ول مال��ك  لزك��اةاوم��نھم م��ن ق��ال: 
ع��دا الحش��یش ي ك��ل م��ا تخرج��ھ األرض م��ا ف�� لزك��اةاوالش��افعي؛ وم��نھم م��ن ق��ال: 

ختلف مال�ك والش�افعي ف�ي الزیت�ون، ف�إن مالك�ا او والحطب والقصب. وھو أبو حنیفة.
فی��ھ، ومن��ع ذل��ك الش��افعي ف��ي قول��ھ األخی��ر بمص��ر. وس��بب  لزك��اةاذھ��ب إل��ى وج��وب 

 اختالفھم ھل ھو قوت أم لیس بقوت،                                      
فیھ من الحبوب والثمار عش�رون نوع�اً القط�اني الس�بعة:  لزكاةاجملة ما تجب و(*قال المالكیة

الحم��ص والف��ول والوبی��ا والع��دس والت��رمس والجلب��ان والبس��لة وذوات الزی��ت وھ��ي الزیت��ون 
والسمسم والقرطم وح�ب الفج�ل األحم�رال األب�یض والقم�ح والش�عیر والس�لت والعل�س وال�ذرة 

 والدخن واألرز والزبیب والتمر.)
ي رض�ي هللا عن�ھ أنَّ رس�ول هللا ص�لّى هللا علی�ھ وس�لّم ق�ال: ل�یس فیم�ا *عن أبي س�عید الُخ�ْدر

دون خمسِة  أَْوُسٍق(وخمسة أوسق ثالثمائة صاع خمسة أوسق توازي بالكیل المصري أربع�ة 
ھجری�ة) م�ن التم�ر ص�دقة ول�یس  1165أرادب وویبة حسبما حرر العالمة الطح�الوي س�نة 

 اً) من الَوْرِق صدقة،فیما دون خمِس أواق(األوقیةأربعون درھم
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*قال الحافظ، وأصح من ذلك ما أخرجھ البخاري عن السائب بن یزید كان الصاع على عھ�د 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مداً وثلثاً بمدكم الیوم، فزید فیھ في زمن عمر بن عب�د العزی�ز 

 انتھى
 (البھائم والسوائم) لّنَعم: وھي األبل والبقر والغنم:ـا *ثالثا

المراد بالبقر م�ا یش�مل الج�اموس، وب�الغنم م�ا یش�مل المع�ز وال زك�اة ف�ي غی�ر م�ا بین�اه م�ن و
الحی��وان، ف��ال زك��اة ف��ي الخی��ل والبغ��ال والحمی��ر والفھ��د والكل��ب المعل��م ونحوھ��ا إال إذا كان��ت 

لقول��ھ علی��ھ الص��الة والس��الم "ل��یس عل��ى المس��لم ف��ي عب��ده وال  للتج��ارة، ففیھ��ا زك��اة التج��ارة,
 ة"فرسھ صدق

 *واشترطوا للزكاة فیھا:
لس�ائمة ھ�ي الت�ي ا( "لزكاةا) أن تكون سائمة, لقولھ علیھ الصالة والسالم "في سائمة الغنم 1(

ب�و أتكتفي برعي الكأل المباح في أكثر الس�نة) غی�ر معلوف�ة،واختلفوا ف�ى ذل�ك اللی�ث ومال�ك و
وغیرھ��ا ف��ي وج��وب  محم��د ب��ن ح��زم؛فلم یح��ددوا الس��ائمة، ألن��ھ ال ف��رق عن��دھم ب��ین الس��ائمة

فى�البقر لم�ا ل�م یثب�ت و یؤیده عموم قولھ علیھ الصالة والسالم "في أربعین ش�اة ش�اة"، ولزكاةا
الم�ذھب عن�د وفي الس�ائمة منھ�ا فقط، لزكاةافیھا أثر وجب أن یتمسك فیھا باإلجماع، وھو أن 

ق�رأ كت�اب مالك أن الصدقة تج�ب ف�ي معلوف�ة الماش�یة وس�ائمتھا لق�ول مال�ك ف�ي الموط�أ: إن�ھ 
عمر بن الخطاب في الصدقة فوجد فیھ: في أربع وعشرین من االبل فما دونھ�ا الغ�نم ف�ي ك�ل 

 خمس شاة، وھذا عموم.
ول��یس فیم��ا دون  ) أن یمل��ك منھ��ا ع��دداً معین��اً، وھ��و النص��اب،لقولھ ص��لى هللا علی��ھ وس��لم:2(

الموطاء كتاب الزكاة)  خمس َذْوٍد من اإلِبل(الذودھو من الثالثة إلى العشرة) صدقة.(مالك فى
ال تج��ب فیھا,وھ��ذه األع��داد  لزك��اةاف��إذا ل��م یمل��ك ھ��ذا الع��دد،فإن  وأخرج��ھ البخ��اري ومس��لم.

 كالتالى:ـ
 *زكاة االبل:ـ

ول نص�اب اإلب�ل خم�س، ف�إذا بلغتھ�ا ففیھ�ا ش�اة م�ن الض��أن أو أأجم�ع المس�لمون عل�ى أن و* 
 ،ھكذا في كل خمس شاة إلى عشرین ففیھا أربع شیاهوالماعز

م�ا َدخ�ل ف�ي الس�نة الثانی�ة، : لمخ�اضااب�ن و إن بلغت خمساً وعشرین، ففیھا بنت مخاض،(ف*
ھ قد لَِحَقت ب أي الَحواِمل، وإن لم تكن حامالً) وھي ما بلغت م�ن اإلب�ل س�نة، : لمخاضاألنَّ أمَّ
 ودخلت في الثانیة،

ب�ل م�ا أت�ى علی�ھ َس�َنَتان وُھم�ا م�ن اإل للَُّب�ون:اإذا بلغت سًت وثالثین ففیھ�ا بن�ت لب�ون(وابن و*
ھ��ا تك��ون ق��د َحَمل��ت َحْم��الً آَخ��َر  ��ھ لَُبون��اً، أي ذاَت لَ��َبن؛ ألنَّ ودَخ��ل ف��ي الثالث��ة، فَص��ارت أمُّ

 َوَوَضَعْتھ، وھي ما أتمت سنتین، ودخلت في الثالثة)
وھو م�ن اإلب�ل م�ا دخ�ل ف�ي الس�نة الرابع�ة إل�ى  الِحقَّة:و إذا بلغت ستاً وأربعین ففیھا حقة،(ف*

 آخِرھا. وُسمِّي بذلك ألنھ اْسَتحقَّ الركوب والتَّحِمیل، وُیجمع على ِحَقاق وحقائق)
إذا بلغ��ت إح��دى وس��تین، ففیھ��ا جذع��ة، والجذع��ة ھ��ي م��ا أتم��ت أرب��ع س��نین، ودخل��ت ف��ي ف��*

 الخامسة،
 *فإذا بلغت ستاً وسبعین، ففیھا بنتا لبون،

 إذا بلغت إحدى وتسعین، ففیھا حقتان،ف*
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ت��ى تبل��غ تس��عا وعش��رین ومائ��ة " ففیھ��ا ث��الث بن��ات ح ئ��ة وإح��دى وعش��رین،إذا بلغ��ت ماف��*
ذا كل��ھ ف��ي كت��اب الص��دقة ال��ذي أم��ر ب��ھ ھ�� و حقت��ین، إذا وج��د الص��نفان عن��د المزك��ي,ألب��ون،

 رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعمل بھ بعده أبو بكر وعمر. 
 **ملحوظة ھامة!!!

مة معف�و عن�ھ ال زك�اة فی�ھ، م�ثالً الخم�س م�ن ل فریضتین من جمیع الفرائض المتقدك *ما بین
اإلبل فیھا شاة، والتسع فیھا شاة أیضاً، ف�ال ش�يء علی�ھ ف�ي مقاب�ل األرب�ع الزائ�دة عل�ى أص�ل 

 النصاب، وھكذا.   
 كاة البقر:ـز*
: لزك�اةافي البقر:حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وس�لم ف�ي م�انعي  لزكاةاألصل في وجوب ا
ي ی��وم القیام��ة وعل��ى عاتق��ھ بعی��ر ل��ھ رغ��اء فیق��ول ی��ا محم��د ی��ا محم��د ال ألف��ین أح��دكم ی��أت(

فأقــــــ��ـول ال أمل��ك ل��ك م��ن هللا ش��یئاً أال ق��د بلغ��ت، وال ألف��ین أح��دكم ی��أتي ی��وم القیام��ة وعل��ى 
عاتقھ بقرة لھا ثغاء فیقول یا محمد یا محمد فأقـــــــول ال أملك لك من هللا ش�یئاً أال ق�د بلغ�ت، 

م ی��أتي ی��وم القیام��ة وعل�ى عاتق��ھ ف��رس لھ��ا حمحم��ة فیق�ول ی��ا محم��د ی��ا محم��د وال ألف�ین أح��دك
 فأقــــول ال أملك لك من هللا شیئاً أال قد بلغت)

التبی�ع وول نصاب البقر ثالثون، فإذا بلغتھا، ففیھا تبیع، أو تبیعة، وإخراج التبیع�ة أفض�ل،( أ*
 ما أوفى سنة، ودخل في الثانیة،)

 ھا مسنة،(البقرة المسنة ھى ما أوفت سنتین، ودخلت في الثالثة،) إذا بلغت أربعین، ففیف*
*ف��إذا زادت عل��ى ذل��ك فف��ي ك��ل ثالث��ین تبی��ع أو تبیع��ة، وف��ي ك��ل أربع��ین مس��نة، فف��ي الس��تین 
تبیعان أو تبیعتان، وفي السبعین مسنة وتبیع، وفي الثمانین مسنتان وفي التسعین ثالث�ة أتبع�ة، 

ي مائ��ة وعش��رة مس��نتان، وتبی��ع، وف��ي مائ��ة وعش��رین تج��ب وف��ي المائ��ة مس��نة، وتبیع��ان، وف��
 ھكذا؛ وما بین الفریضتین معفو عنھ، وال زكاة فیھ.و أربعة أتبعة، أو ثالث مسنات،

 كاة الغنم:ـز*
في الغنم قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: (ما من صاحب غ�نم  لزكاةااألصل في وجوب 

ة بق�اع قرق�ر تط�ؤه بأظالفھ�ا وتنطح�ھ بقرونھ�ا) وق�ال ال یؤدي زكاتھا إال بطح لھ�ا ی�وم القیام�
صلى هللا علیھ وسلم: (ال أْلَفَینَّ أحدكم یأتي یوم القیامة وعلى عاتقھ شاة تیعر یقول یا محمد یا 

 محمد فأقـــول ال أملك لك من هللا شیئاً أال قد بلغت)
كانت الغ�نم ض�أناً تع�ین  ال أنھ إذاإ أربعون. وفیھا شاة من الضأن أو المعز ول نصاب الغنمأ*

أإلخراج منھا. وإن كانت معزاً فاإلخراج من المعز، وإن كان�ت الغ�نم ض�أنا ومع�زاً ف�إن ك�ان 
الغال��ب أح��دھما فالش��اة المخرج��ة تك��ون من��ھ. وإن تس��اویا مث��ل أن یك��ون عن��ده عش��رون م��ن 

بالخی��ار ف��ي أخ��ذ الش��اة م��ن أي الص��نفین  لزك��اةاالض��أن، وعش��رون م��ن المع��ز ك��ان محص��ل 
ال بد أن تك�ون جذع�ة، أو ج�ذعاً، بل�غ ك�ل منھم�ا  لزكاةالشاة التي یجزئ إخراجھا في ا شاء؛(

یج�ب أن تك�ون الش�اة الت�ي یخرجھ�ا س�لیمة م�ن و سنة تامة، سواء كانت من الضأن أو المعز،
 نفع للفقراء، لكثرة لحمھا مثالً، فیجزئ إخراجھا،)أالعیوب،اال ان تكون 

ن، ففیھا شاتان، فإذا بلغ�ت م�ائتین وواح�دة، ففیھ�ا ث�الث ش�یاه، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشری
وفي أربعمائة شاة أربع شیاه، وما زاد ففي كل مائة شاة، وما بین الفریضتین معف�و عن�ھ، ف�ال 

 زكاة فیھ
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 الزكاة أیضا فى التجارات :رابعا **
 ْلَمْملُوِك.  اب َصَدَقِة اْلِفْطِر َعلَى اْلُحرِّ َواب .تاب الزكاةك*عند البخارى فى 

ى ِفي وَ  ى ِفي التَِّجاَرِة َوُیَزكَّ ْھِريُّ ِفي اْلَمْملُوِكیَن لِلتَِّجاَرِة ُیَزكَّ  ْلِفْطرِ اَقاَل الزُّ
: واس�تدل ب�ھ م�ن ق�ال م�ن أھ�ل الظ�اھر بع�دم وج�وب الزك�اة فیھما(العب�د قال الحافظ في الف�تح

رة ثابت�ة باإلجم�اع كم��ا نقل�ھ اب��ن والف�رس) مطلق�اً ول��و ك�ان للتج�ارة، وأجیب��وا ب�أن زك�اة التج��ا
 فرس�ھ ف�ي (أى ح�دیث:لیس عل�ى المس�لمأ.ھ�ـالحدیث.  المن�ذر وغی�ره ف�یخص ب�ھ عم�وم ھ�ذا

 ) صدقة وغالمھ
تحت ھذا الحدیث قال:ھذا الحدیث أصل ف�ي أن أم�وال القنی�ة ال  وقال النووي في شرح مسلم 

ارة، وبھ�ذا ق�ال العلم�اء كاف�ة م�ن ال زكاة في الخی�ل والرقی�ق إذا ل�م تك�ن للتج� زكاة فیھا، وأنھ
 أ.ھـالسلف والخلف،

 , باب َصَدَقِة اْلَكْسِب َوالتَِّجاَرِة.  وبوب البخارى فى كتاب الزكاة
�ا أَْخَرْجَن�ا لَُك�ْم ِم�نْ  َباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن َطیِّ لَ�ى اْألَْرِض إِ  لَِقْولِِھ َتَعالَى َیا أَیُّ

َ َغِنيٌّ َحِمیدٌ   َقْولِِھ أَنَّ هللاَّ
 الشرح:

قولھ: (باب صدقة الكس�ب والتج�ارة، لقول�ھ تع�الى (ی�ا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا أنفق�وا م�ن طیب�ات م�ا 
كسبتم) اآلیة إلى قولھ حمید) ھكذا أورد ھذه الترجمة مقتصرا على اآلیة بغی�ر ح�دیث، وكأن�ھ 

ھ�د ف�ي ھ�ذه اآلی�ة (ی�ا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا أنفق�وا م�ن أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجا
طیبات ما كس�بتم) ق�ال: م�ن التج�ارة الح�الل أخرج�ھ الطب�ري واب�ن أب�ي ح�اتم م�ن طری�ق آدم 
عنھ، وأخرجھ الطبري من طریق ھش�یم ع�ن ش�عبة ولفظ�ھ (م�ن طیب�ات م�ا كس�بتم) ق�ال: م�ن 

 التجارة، (ومما أخرجنا لكم من األرض) قال: من الثمار
وإذا كان��ت ع��روض التج��ارة مم��ا تتعل��ق  (ف��ى الفق��ھ عل��ى الم��ذاھب األربع��ة):لجزیرى*ق��ال ا

بعینھا: كالسائمة والثم�ر، نظ�ر، ف�إن وج�د النص�اب ف�ي ع�ین الم�ال وف�ي قیمت�ھ زكی�ت  لزكاةا
عین المال على حك�م زك�اة الس�وائم والثم�ر دون القیم�ة، وإن وج�د النص�اب ف�ي أح�دھما دون 

ب من قیمة عروض التج�ارة أو ذات الس�وائم والثم�ر، وتتك�رر اآلخر زكى ما وجد فیھ النصا
زكاة ع�روض التج�ارة بتك�رار األع�وام م�ا دام النص�اب ك�امالً، وكیفی�ة زكاتھ�ا أن تق�وم آخ�ر 
 الحول بما اشتریت بھ من ذھب وفضة، أما إذا اشتراھا بغیر نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد،

 أو قیمتھافي عین عروض التجارة  لزكاةاھل تجب 
في قیمة عروض التجارة وفي عینھا، ویضم عند التقویم بعضھا إلى بعض، ول�و  لزكاةاجب ت

اختلفت أجناسھا، كثیاب ونحاس، كما یضم الربح الناش�يء ع�ن التج�ارة إل�ى أص�ل الم�ال ف�ي 
 الحول، وكذلك المال الذي استفاده من غیر التجارة،

ل��م یقص��د بھ��ا التج��ارة، واختلف��وا ف��ي أتج��ب أن ال زك��اة ف��ي الع��روض الت��ي اتفق��وا عل��ى و *
یم��ا اتخ��ذ منھ��ا للتج��ارة؟ ف��ذھب فقھ��اء األمص��ار إل��ى وج��وب ذل��ك، ومن��ع ذل��ك أھ��ل ف لزك��اة,ا

 الظاھر.أ.ھـ
ق�ال النب�ي ص�لّى هللا علی�ھ وس�لّم  ـزكاة المعادن التى توجد فى األرض (الركاز ):�الخامس *و

ما الركاز؟ قال: المال الذي خلقھ هللا تع�الى ف�ي قال: في الركاز الُخُمس، قیل: یا رسول هللا، و
ج ف����ي  األرض ی����وم َخلَ����ق الس����موات واألرض ف����ي ھ����ذه المع����ادن، ففیھ����ا الخمس(مخ����رَّ

 11 



الصحیحین):و أخرج األئمة الستة وغیرھم من حدیث أبي ھریرة:.وقال صلى هللا علی�ھ وس�لم 
   )زكاة فیھا: "العجماء ُجبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"(جبار:ھدر ال

ھ���و م���ا خلف���ھ ّهللا تع���الى ف���ي األرض م���ن ذھ���ب أو فض���ة أو غیرھم���ا؛ كالنح���اس  :لمع���دنا
والرصاص والمغرة والكبریت، فھو غیر الركاز اآلتي بیانھ، وحكمھ أنھ تجب زكاتھ إن ك�ان 
م��ن ال��ذھب أو الفض��ة، بش��روط الزك��اة الس��ابقة، من:بل��وغ النص��اب، وأم��ا م��رور الح��ول ف��ال 

  یشترط، 
فھو ما یوجد في األرض من دفائن أھل الجاھلیة من ذھب أو فضة أو غیرھم�ا،  الركاز: أماو

ویعرف ذلك بعالم�ة علی�ھ، ف�إذا ش�ك ف�ي الم�دفون ھ�ل ھ�و لج�اھلي أو غی�ره، حم�ل عل�ى أن�ھ 
لجاھلي، ویجب في الركاز إخراج خمسھ، سواء كان ذھباً أو فضة أو غیرھما، وسواء وج�ده 

لواج��د أو عب��داً، ویك��ون الخم��س كالغن��ائم یص��رف ف��ي المص��الح مس��لم أو غی��ره؛ ح��راً ك��ان ا
 العامة،

 
 

  ونحو ذلك زكاة: وألة الصانع *لیس فى البیت والسیارة المالكى ومتاع البیت
 باب: لیس على المسلم في فرسھ صدقة.  -*عند البخارى: كتاب الزكاة.

 عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال: 1394في الحدیث رقم:   
 نبي صلى هللا علیھ وسلم: (لیس على المسلم في فرسھ وغالمھ صدقة).  قال ال

(فرسھ) واحد الخیل، یق�ع عل�ى ال�ذكر واألنث�ى، والم�راد ھن�ا ج�نس الخی�ل المع�دة للرك�وب ال 
.".( أي إذا ل��م یكون��ا للتج��ارةللتج��ارة. (غالم��ھ) عب��ده ال��ذي یملك��ھ لیخدم��ھ. (ص��دقة) زك��اة] 

رواه اب��ن حب��ان وزاد: إالَّ ص��دقَة الفط��ر، ورواه ال��دارقطني أخرج�ھ األئم��ة الس��تة ف��ي كت��بھم و
 بلفظ: ال صدقة على الرجل في فرسھ وال في عبده إالَّ زكاة الفطر)

ف��ي دور الس��كنى، وثی��اب  لزك��اةاتج��ب  ال :*ق��ال الجزی��رى ف��ى الفق��ھ عل��ى الم��ذاھب األربع��ة
ب�ھ م�ن األوان�ي إذا ل�م  البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وسالح االستعمال، وما یتجمل

یك��ن م��ن ال��ذھب أو الفض��ة، وكــ��ـذا ال تج��ب ف��ي الج��واھر ك��اللؤلؤ، والی��اقوت والزبرج��د؛ 
ونحوھا إذا لم تكن للتجارة، باتفاق المذاھب، وك�ذا ال تج�ب ف�ي آالت الص�ناعة مطلق�اً، س�واء 

ب العلم إذا لم تكن كــذا ال تجب في كتوأبقي أثرھا في المصـــــــــنوع أم ال، إال عند الحنفیة،
 للتجارة، سواء أكان مالكھا من أھل العلم، أم ال، إال عند الحنفیة،

 :ـ الزكاةعلى من تجب **
 تفقوا أنھا على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تام�ا,ا *قال صاحب بدایة المجتھد:

الملك مثل الذي علی�ھ  واختلفوا في وجوبھا على الیتیم والمجنون والعبید وأھل الذمة والناقص
 دین أو لھ الدین، ومثال المال المحبس األصل.

فف��ى ح��دیث أب��ن عب��اس عن��د البخ��ارى وغی��ره :وفی��ھ أن النب��ى ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ق��ال : 
راِئِھْم،)ق�ال (فأَْعلِْمُھْم أّن هللا اْفَتَرَض َعلَْیِھم َصَدَقًة في أَْمَوالِِھْم ُتْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَیاِئِھْم وُتَرّد عل�ى فُقَ 

الحافظ ابن حجر: وفیھ إیجاب الزكاة في م�ال الص�بي والمجن�ون لعم�وم قول�ھ (م�ن أغنی�ائھم) 
 قالھ عیاض.
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ولك�ن تج�ب ف�ي *وقال أھل العلم: ال تجب على الصبي الذي لھ مال،وال تجب على المجنون، 
(اذا ة؛، عن��د ثالث��ة م��ن األئم��ة: وخ��الف الحنفی��م��ال ك��ل منھم��ا؛ ویج��ب عل��ى ال��ولي إخراجھ��ا

فالزكاة تج�ب ف�ى ك�ل م�ال ممل�وك ملك�ا تام�ا وق�د بل�غ نص�ابا وح�ال علی�ھ الح�ول اال ال�زروع 
 والركاز فال یشترط لھا حوالن حول ولكن لھا نصاب)

 *ھل تخرج الزكاة قیمة:ـ
بقیم�ة الواج�ب، وإنم�ا الواج�ب إخ�راج ع�ین م�ا وج�ب،(یعنى تخ�رج  لزك�اةاال یجوز إخراج و

 ھب ذھب,والزروع من حصادھا,..وھكذا)الزكاة من جنس المال الذ
 *ھل على الدیون زكاة:ـ

ومن كان علیھ دیٌن یحیط بمالھ فال زكاة علیھ، وإن كان مالھ أكثر من الدین زكى الفاض�ل إذا 
 بلغ نصاباً،

�ى َیْقِبَض�ُھ أَْو ِنَص�اباً ِمْن�ُھ َفُیَزكِّ  ی�ِھ إَِم�اٌم َواِحٌد،(ارش�اد َوَمْن َمَكَث َدْیُنُھ أَْحَواالً َفالَ َزَك�اَة َعلَْی�ِھ حتَّ
مالكیة قالوا: من مل�ك م�االً بس�بب می�راث أو ھب�ة أو ص�دقة أو خل�ع أو بی�ع ع�رض لا السالك)

ولم یضع علیھ ی�ده، ب�ل بق�ي دین�اً  -تعویض  -مقتنى، كأن باع متاعاً أو عقاراً أو أرش جنایة 
یقبض�ھ ویمض�ي علی�ھ ح�ول  إال بع�د أن لزك�اةالھ عند واضع الید، فإن ھذا الدین ال تجب فی�ھ 

من یوم قبضھ مثال ذلك: رجل ورث ماالً من أبیھ، وعینت لھ المحكمة حارساً قبل أن یقبضھ 
لسبب من األسباب، واستمر دیناً لھ أعواماً كثی�رة، فــــــــــ�ـإن ال یطل�ب بزكات�ھ ف�ي ك�ل ھ�ذه 

قبض�ھ وجب�ت علی�ھ  فإذا قبضھ، ومضى علیھ ح�ول بع�د ،لزكاةااألعوام، ولو أخره فراراً من 
حنابل�ة ق�الوا: تج�ب زك�اة ال�دین إذا ك�ان ثابت�اً ف�ي لزكاة ذلك الحول ویحتسب من یوم القبض،ا

ذمة المدین، ولو كان المدین مفلساً، إال أنھ ال یجب إخراج زكاتھ إال عند قبضھ، فیج�ب علی�ھ 
 المال،إخراج زكاة ما قبضھ فوراً إذا بلغ نصاباً بنفسھ، أو بضمھ إلى ما عنده من 

َكاة:ــاَمَصاِرُف  **    لزَّ
َكاةِ اَصاِرُف مَ  �ي َذَكَرَھ�ا ّهللاُ َتَع�الَى ف�ى قول�ھ: ( لزَّ َماِنَیُة التَّ �َدَقاُت لِْلفَُق�َراِء  األَْصَناُف الثَّ َم�ا الصَّ إِنَّ

َق��اِب َوالْ  ِ َوِاْب��ِن َواْلَمَس��اِكیِن َواْلَع��اِملِیَن َعلَْیَھ��ا َواْلُمَؤلََّف��ِة قُلُ��وُبُھْم َوِف��ي الرِّ َغ��اِرِمیَن َوِف��ي َس��ِبیِل هللاَّ
ُ َعلِیٌم َحِكیمٌ  ِ َوهللاَّ ِبیِل َفِریَضًة ِمْن هللاَّ  )التوبة60السَّ
 ـِ *قال فى ارشاد السالك :كتاب الزكاة:

�ي َذَكَرَھ�ا ّهللاُ َتَع�الَى، َوَیُج�وز َص�ْرفَُھا إِلَ�ى ِص� َماِنَیُة التَّ َكاِة األَْصَناُف الثَّ ْنٍف َواِح�ٍد َمَصاِرُف الزَّ
ِف�ي ِمْنُھ ِبَقْدِر ِكَفاَیِتِھ، َوإِْن َزاَد َعلَى النَِّصاِب. َوالَ ُیْشَتَرُط َعَدُم قُْدَرِتِھ َعلَى اْلَكْسب،َوالَ ُتْصَرُف 

  أ.ھـ◌ِ  َشْيٍء ِمْن ُوُجوِه اْلِبرِّ َغْیِر َمَصاِرِفَھا
من أي مال كان، فاض�الً ع�ن  أما من یملك نصاباً  ھو الذي یملك أقل من النصاب؛( ":لفقیرا*

حاجتھ األصلیة، وھي مسكنھ، وأثاثھ، وثیابھ، وخادمھ، ومركب�ھ وس�الحھ، ف�ال یج�وز ص�رف 
 لھ) لزكاةا
ھو الذي ال یملك شیئاً أصالً، فیحتاج إلى المس�ألة لقوت�ھ، أو لتحص�یل م�ا ی�وارى  المسكین:و*

 بھ بدنھ، ویحل لھ أن یسأل لذلك، بخالف الفقیر؛ 
الس�اعي، والكات�ب، والمف�رق كھو ال�ذي نص�بھ اإلم�ام ألخ�ذ الص�دقات والعشور، :"والعامل"*

یعطي العام�ل منھ�ا ومنھم،فیأخ�ذ بق�در م�ا عم�ل، لزكاةاوالذي یجمع أرباب المواشي لتحصیل 
 ولو غنیاً، ألنھ یستحقھا بوصف العمل، ال الفقر، فإن كان فقیراً استحق بالوصفین،
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عط��ون منھ��ا لی��تمكن اإلیم��ان ف��ي قلوبھم،وق��الوا"المؤلف"ھو ھ��م كف��ار، ی ":والمؤلف��ة قل��وبھم"*
السید المطاع في عشیرتھ ممن یرجى إسالمھ أو یخشى شره، أو یرج�ى ق�وة إیمان�ھ أو إس�الم 
نظی�ره م��ن الكف�ار أو یحت��اج إلی��ھ ف�ي جبایتھ��ا ممـــــــ�ـن ال یعطیھ��ا، فیعط��ى منھ�ا م��ا یحص��ل 

 وإال فال) لزكاةاف الكفار أعطوا من إذا دعت حاجة اإلسالم إلى استئال التألیف، (
ویعت�ق، ویك�ون والؤه  لزكاةالرقبة رقیق مسلم یشتري من اھم األرقاء المكاتبون، ":الرقاب"*

 للمسلمین،
ول�و بع�د موت�ھ  ،لزك�اةاو المدین الذي ال یملك ما یوفي بھ دینھ، فیوفى دین�ھ م�ن ھ":"الغارمو*

بعد دینھ، والدفع إلیھ لس�داد دین�ھ أفض�ل م�ن ال�دفع  وھو الذي علیھ دین وال یملك نصاباً كامالً 
 للفقیر،

 :ـ قسمان وھو
 من استدان لإلصالح بین الناس.  أحدھما:
 : من استدان إلصالح نفسھ في أمر مباح أو محرم وتاب، ویعطى ما یفي بھ دینھ،ثانیھما

یص�ح أن یش�تري وھم الفقراء المنقطعون للغزو ف�ي س�بیل ّهللا عل�ى األصح، وفي سبیل ّهللا:"*
 سالح، وخیل للجھاد، ولتكن نفقة الخیل من بیت المال، لزكاةامن 

 لزك�اةالمحتاج لمن یوصلھ لوطنھ فیعطي م�ن اھو الغریب المنقطع عن مالھ، :"ابن السبیلو *
 ولو غنیاً ببلده،

َعلَى النَِّصاِب. َوالَ ُیْشَتَرُط َع�َدُم  إِلَى ِصْنٍف َواِحٍد ِمْنُھ ِبَقْدِر ِكَفاَیِتِھ، َوإِْن َزادَ  ، َوَیُجوز َصْرفَُھا 
یش�ترط ف�ي س�داد ال�دین بالزك�اة أن ی�أمره مس�تحقھا و قُْدَرِتِھ َعلَى اْلَكْسِب وتص�ح س�دادا لل�دین
ال ووس�قط ال�دین, ،لزك�اةاب�دون أم�ره ل�م یجزئ�ھ  لزكاةابذلك، فلو سدد المالك دین من یستحق 
بل یكره، لما فیھ من كسر قل�ب الفقی�ر، ویتع�ین  ،ةلزكاایلزم إعالن اآلخذ بأن ما أخذه ھو من 

ألص�لھ: كأبی�ھ  لزك�اةاال یج�وز للمال�ك أن یص�رف و بموضع الوج�وب أو قرب�ھ، لزكاةاتفرقة 
وجده، وإن عال، وال لفرعھ كابنھ وابن ابنھ وإن سفل. وكذا ال یجوز لھ أن یصرفھا لزوجت�ھ، 

وإن دفعھ�ا لم�ن یظن�ھ فقی�راً أج�زأه، وال  ، وال لغني بم�ال أو كس�ب ولو كانت مبانة في العدة,
 للكافر،      لزكاةایجوز دفع 

، ب�ل یج�وز دفعھ�ا، ول�و لواح�د م�ن ص�نف ال یجب تعم�یم األص�ناف الثمانی�ة ف�ي اإلعط�اء:و*
َیَتَوالََّھ��ا اإلَِم��اُم واح��د، وإال العام��ل، ف��ال یج��وز دفعھ��ا كلھ��ا إلی��ھ إذا كان��ت زائ��دة عل��ى أج��رة و

  أَْعلَُم.ِ◌ َوّهللاُ  اْلَعاِدُل 
 **والتعطى لكافر أو مرتد :ـ

وأن الزك��اة ال ت��دفع إل��ى الك��افر لع��ود الض��میر ف��ي فق��رائھم إل��ى  *ق��ال الح��افظ ب��ن حج��ر :
المس��لمین س��واء قلن��ا بخص��وص البل��د أو العم��وم انتھى.(والمرت��د كس��اب هللا ورس��ولھ ودین��ھ, 

 وكتارك الصالة على الصحیح, وكالشیوعى والملحد, وماشابھ)
 تنقل الزكاة من بلدھا!:ـ *ھل

، م�ن بل�د إل�ى بل�د، إال أن ینقلھ�ا إل�ى  لزك�اةایكره نق�ل وَوالَ ُتْنَقُل َعْن َبلَِدَھا َمَع ُوُجوِد الُمْس�َتَحقِّ
مكان الم�ال حت�ى ل�و ك�ان  لزكاةاالمعتبر في وقرابتھ، أو إلى قوم ھم أحوج إلیھا من أھل بلده،

 في مكان المال. لزكاةاالمالك في بلد ومالھ في بلد أخرى تفرق 
 ـ*زكاة الفطرـ صدقة الفطر:
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  *لماذا سمیت صدقة الفطر:
یؤی��ده قول��ھ ف��ي و أض��یفت الص��دقة للفط��ر لكونھ��ا تج��ب ب��الفطر م��ن رمض��ان.وق��ال الح��افظ : 

 من رمضان". لفطرابعض طرق الحدیث كما سیأتي " زكاة 
الفط��رة الت��ي ھ��ي أص��ل ص��دقة النف��وس، م��أخوذة م��ن  لفط��راق��ال اب��ن قتیب��ة: الم��راد بص��دقة و

 الخلقة.
 كم صدقة الفطرح*

 باب: فرض صدقة الفطر.  -* فى البخارى أبواب صدقة الفطر
 :في الحدیث 

ُ َعلَْی�ِھ َوَس�لََّم َزَك�اَة  ِ َص�لَّى هللاَّ ُ َعْنُھَما َقاَل: ( َفَرَض َرُس�وُل هللاَّ  ْلِفْط�رِ ا* َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ
�ِغیِر َواْلَكِبی�ِر ِم�ْن َصاًعا ِمْن َتْمٍر  َكِر َواْألُْنَث�ى َوالصَّ أَْو َصاًعا ِمْن َشِعیٍر َعلَى اْلَعْب�ِد َواْلُح�رِّ َوال�ذَّ

�َالة) ��اِس إِلَ�ى الصَّ ى َقْب�َل ُخ�ُروِج النَّ [و أخرج��ھ مس�لم ف�ي الزك��اة،  اْلُمْس�لِِمیَن َوأََم�َر ِبَھ�ا أَْن ُت��َؤدَّ
   .)984والشعیر، رقم: باب: زكاة الفطر على المسلمین من التمر 

قل ابن المنذر وغی�ره اإلجم�اع نَفِریَضة و ْلِفْطرِ اَرأَى أَُبو اْلَعالَِیِة َوَعَطاٌء َواْبُن ِسیِریَن َصَدَقَة وَ 
على ذلك،(ذكره الحافظ فى الفتح وقال: وفي نقل اإلجماع نظرألن إبراھیم بن علیة وأب�ا بك�ر 

 بن كیسان األصم قاال: أن وجوبھا نسخ)
ل المالكی��ة ع��ن أش��ھب أنھ��ا س��نة مؤك��دة، وھ��و ق��ول بع��ض أھ��ل الظ��اھر واب��ن اللب��ان م��ن نق��و

الشافعیة، وأولوا قولھ " فرض " في الحدیث بمعنى قدر، قال اب�ن دقی�ق العی�د: ھ�و أص�لھ ف�ي 
 اللغة، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل علیھ أولى انتھى.

  ،لفطراأنھا نزلت في زكاة  قال هللا تعالى (قد أفلح من تزكى) وثبتو
. ع��ن أب��ي س��عید رض��ي هللا عن��ھ ق��ال: كن��ا نطع��م وف��ى ب��اب: ص��دقة الفط��ر ص��اع م��ن ش��عیر

 الصدقة صاعا من شعیر
 ).985[وأخرجھ مسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر، رقم: 

 هللا علیھ وسلم] (كنا نطعم الصدقة) نعطي زكاة الفطر على عھد رسول هللا صلى
   

: على كل حر مسلم قادر، أمرنا بھا النبي صلى ّهللا علیھ وس�لم ف�ي الس�نة دقة الفطر واجبةص
    المفروضة. لزكاةامصرفھا مصرف ، ولزكاةاالتي فرض فیھا رمضان قبل 

یش��ترط لوجوبھ��ا اإلس��الم، ومل��ك النص��اب الفاض��ل ع��ن حاجت��ھ األص��لیة، والیش��ترط فیھ��ا و*
 البلوغ، فتجب في مال الصبي والمجنون، حتى إذا لم یخرجھا ولیھما كان آثماً،العقل، وال 

 *على من تجب:ـ
تجب على كل نفس مؤمنة أدركت ولو ساعة من رمضان قبی�ل فجرعی�د الفط�ر ذك�را ك�ان أو 

��ِغیِر وَ عَ ل��ھ: (أنث��ى ح��را ك��ان أو عب��د لقو َكِر َواْألُْنَث��ى َوالصَّ اْلَكِبی��ِر ِم��ْن لَ��ى اْلَعْب��ِد َواْلُح��رِّ َوال��ذَّ
نفس��ھ، وول��ده الص��غیر الفقی�ر، وخادم��ھ، وول��ده الكبی��ر إذا  اْلُمْس�لِِمیَن) ویج��ب أن یخرجھ��ا ع�ن

كان مجنوناً؛ أما إذا كان عاقالً، فال یجب على أبیھ، وإن ك�ان الول�د فقی�راً، إال أن یتب�رع، وال 
قال مالك و( إذنھا،یجب على الرجل أن یخرج زكاة زوجتھ، فإن تبرع بھا أجزأت، ولو بغیر 

إن ل�م یج�د م�ا یخرج��ھ ف� والش�افعي واللی�ث وأحم�د وإس�حاق: تج�ب عل�ى زوجھ��ا تبع�اً للنفق�ة),
لجمیعھم بدأ بنفسھ، فزوجتھ، فرقیقھ، فأمھ؛ فأبیھ، فولده، فاألقرب، ف�األقرب، باعتب�ار ترتی�ب 

 15 



ال واال تجب فطرة الصغیر في مالھ والمخاطب بإخراجھا ولیھ إن كان للصغیر م�و المیراث،
وجبت على من تلزمھ نفقتھ. وإلى ھذا ذھب الجمھور. وقال محمد بن الحسن: ھي على األب 

نق�ل اب�ن المن�ذر اإلجم�اع عل�ى أنــــــ�ـھا ال تج�ب و مطلقاً فإن لم یك�ن ل�ھ أب ف�ال ش�يء علی�ھ.
ذا في الفتح. وكذلك تجب عل�ى م�ن أس�لم قب�ل غ�روب الش�مس بلحظ�ة، وتج�ب ك على الجنین,

اش�ترط الش�افعي وم�ن تبع�ھ ووالفقیرلقولھ في حدیث ابن عب�اس " طھ�رة للص�ائم " على الغنى
ع�ن الحنفی�ة ال تج�ب إال عل�ى م�ن وأن یكون ذلك فاض�ال ع�ن ق�وت یوم�ھ وم�ن تلزم�ھ نفقت�ھ, 

 قال ابن بزیزة: لم یدل دلیل على اعتبار النصاب فیھا ألنھا زكاة بدنیة ال مالیة.وملك نصابا،
إال أنھ�ا تس�تحب قب�ل الخ�روج إل�ى المص�لى،  ، ع فجر عید الفط�ر،من طلو ا:وقت وجوبھو* 

ویح�رم تأخیرھ�ا ع�ن ی�وم  لقولھ صلى ّهللا علیھ وس�لم: "أغن�وھم ع�ن الس�ؤال ف�ي ھ�ذا الی�وم"؛
 العید إذا كان قادراً على اإلخراج فیھ، ویجب قضاؤھا، 

م�ن  لفطرات ألنھ وق لفطرااستدل بحدیث بن عمرعلى أن وقت وجوبھا غروب الشمس لیلة و
رمضان، وقیل وقت وجوبھا طلوع الفجر من ی�وم العی�د ألن اللی�ل ل�یس مح�ال للص�وم، وإنم�ا 

الحقیقي باألكل بعد طلوع الفجر، واألول قول الثوري وأحمد وإس�حاق والش�افعي  لفطرایتبین 
في الجدید وإحدى الروایتین عن مالك، والث�اني ق�ول أب�ي حنیف�ة واللی�ث والش�افعي ف�ي الق�دیم 
والروایة الثانیة ع�ن مال�ك، ویقوی�ھ قول�ھ ف�ي ح�دیث الب�اب " وأم�ر بھ�ا أن ت�ؤدى قب�ل خ�روج 

 ستدل بھ على كراھة تأخیرھا عن ذلك، وحملھ ابن حزم على التحریم،االناس إلى الصالة "
و أقط، وھو طعام یعمل م�ن أ : الحنطة، والشعیر، والتمر والزبیب،*األجناس التى تؤدى منھا

ویجزئ الدقیق إن كان یساوي الحب في الوزن، فإن لم یوجد أحد ھذه األشیاء اللبن المخیض 
أخ���رج م���ا یق���وم مقام���ھ م���ن ك���ل م���ا یص���لح قوت���اً م���ن ذرة، أو أرز، أو ع���دس، أو نح���و 
ذلك؛والیصح أخراجھا قیمة وال نقود ,أخرج الحاكم في المستدرك عن عیاض بن عبدهللا ق�ال 

ال: ال أخرج إال ما كنت أخرجھ في عھ�د رس�ول هللا قال أبو سعید وذكر عنده صدقة الفطر فق
صلى هللا علیھ وسلم صاعاً من تمر أو صاعاً من شعیر، فقال لھ رجل من القوم أو مدین م�ن 

معاوی�����ةال أقبلھ�����ا وال أعم�����ل بھ�����ا وص�����ححھ,وأخرجھ أیض�����ا  یم�����ةققم�����ح فق�����ال ال تل�����ك 
ى أن نص�ف ص�اع م�ن الدارقطنى.(فانظر الى قول الصحابى تلك قیم�ة معاویة�ـ وھ�ى أن�ھ رأ

    )                           البر"القمح" قیمة وعوضا عن صاع من التمر أو الشعیر .. فتنبھ فكیف بالنقود
ِمكیاٌل ألَھل المدینة یأُخذ أَربعة أَم�داٍد، ی�ذكر : صاع من األجناس المذكورة والصاعُ :*مقدارھا
ْط��لربع��ُة أْم��داٍد، ك��لُّ ُم��دٍّ ِرْط��ٌل وُثلُ��ثٌ أ ویؤن��ث، ُج��ِل ال��ذي ل��یس أ ، والرِّ رب��ُع َحَفن��اٍت بَكفَّ��يِ الرَّ

 بَعظیِم الَكفَّْیِن وال َصغیِرِھما، ویقّدر الصاع بالكیل المصري بقدحین وثلث.
م�ن تم�ر ـ ش�عیر ـ …(وھو قد یقوم بالوزن ویختلف بأختالف نوع المخ�رج ف�ى زك�اة الفط�ر 

 الخ)…أرز
:آخ�ر ی�وم م�ن رمض�ان،  ان ال�ذي أفط�ر فی�ھمن وجب علیھ زكاة فطره أخرجھ�ا ف�ي المك�و *

وك�ذا یخ�رج م��ن وج�ب علی��ھ زك�اة فط��ره أخرجھ�ا ف�ي المك��ان ال�ذي أفط��ر فی�ھ آخ��ر ی�وم م��ن 
  رمضان، وكذا یخرج من وجبت علیھ فطرتھ في ھذا المكان،

 **وأخیرا كیف تحسب زكاة مالك؟:ـ 
 :أوال من األموال
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تكون فى بیت�ك أو حل�ى أمراءت�ك أوم�اال تحسب ما تملك من المال من الذھب من الفضة التى 
ذلك,ف�اذا بل�غ ذل�ك كل�ھ م�اھو ثم�ن أو  ونح�ومدخرا أو آنیة من الذھب ك�المالعق وآنی�ة الزین�ھ 

قیمة أربع وثمانون جراما ذھبا عیار أربع وعشرین بسعر الیوم الذى تخرج فیھ الزك�اة ف�ذلك 
 وعشرون جنیھ.نصاب یجب فیھ ربع العشر من جملتھ أى من كل ألف جنیھ خمسة 

 ثانیاالتجارات:
زكاة التجارات حسابھا یق�وم عل�ى حس�اب زك�اة األم�وال كم�ا س�بق, بحی�ث تق�وم التج�ارة ف�اذا 
بلغت قیمتھا قیمة نصاب الذھب أو الفضة ألن األموال عوضا عنھما, والتجارات عوضا عن 

ـ البق��ر ـ  الم��ال وھك��ذا اال أن تك��ون التج��ارة ف��ى األنع��ام الت��ى تج��ب فیھ��ا الزكاة(األب��ل
الغنم)وتكون أعدادھا قد بلغت النصاب , حسبما ھو مب�ین ف�ى زك�اة األنعام,والنص�اب یحس�ب 
یوم أخراج الزكاة بحیث یكون قد حال علیھ حول(عام ھجرى)فلو فرضناأن المال قد بلغ أول 
م���ا بل���غ عش���رة أالف جنی���ھ بع���د ال���دیون المس���تحقة علی���ھ فأن���ھ یخ���رج الزك���اة عل���ى ھ���ذا 

حوال وبعده ینظر ماعنده فاذا وجد المال قد بلغ عشرین فھل یخرج الزك�اة عل�ى القدر,وینتظر
عشرة أم على عشرین,الذى حال علیھ الح�ول یقین�ا العش�رة أالف فق�ط, فم�ن العلم�اء م�ن ق�ال 
یخرج على العشرین ,ومنھم من یق�ول یخ�رج عل�ى م�ا م�ر علی�ھ ح�ول فق�ط ث�م یعی�د الحس�اب 

وھ�ذا ھ�و ال�ذى أطم�ئن الی�ھ ولك�ن الق�ول األول أح�وط وهللا على النصاب الجدید ـ العش�رین ـ 
 تعالى أعلى وأعلم,   

 ثالثا الزروع:
نصابھا وجنسھا معلوم كما سبق بیانھ فى زكاة الزروع,وال یشترط لھا ح�ول, ب�ل تخ�رج ی�وم 

 حصاده,راجع زكاة الزروع.
 **وفى أخر ھذه العجالة أذكر نفسى وایاك فأقول:  

 یفرض الزكاة إال لیطیب بھا ما بقي من أموالكم، إن هللا تعالى لم *
 ما تلف مال في بر وال بحر إال بحبس الزكاة*

 *وفى البخارى كتاب الزكاة. 
قول هللا تعالى: {فأما من أعطى واتق�ى. وص�دق بالحس�نى. فسنیس�ره للیس�رى. وأم�ا م�ن بخ�ل 

ع��ن أب��ي :الح��دیث ف��ي    /. 10 - 5واس��تغنى. وك��ذب بالحس��نى. فسنیس��ره للعس��رى} /اللی��ل: 
 ھریرة رضي هللا عنھ:

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: (م�ا م�ن ی�وم یص�بح العب�اد فی�ھ، إال ملك�ان ین�زالن، فیق�ول 
 أحدھما: اللھم أعط منفقا خلفا، ویقول اآلخر: اللھم أعط ممسكا تلفا).

 *وہلل در القائل:
 ِكذابا َجْبُت لمعشٍر َصلُّوا وصاموا   * ظواھر خشیٍة وُتقىعَ  
 بھم أھابا لزكاةِ اوتلفیھم حیاَل الماِل صــُّما  * إِذا داعي  -
 لقد كتموا نصیَب ّهللاِ مــنھ * كأنَّ ّهللاَ لم یحِص النِّصابا -
 ومن یعدْل بحِب ّهللاِ شـیئاً   * كُحبِّ الماِل َضلَّ ھوًى وخابا -
 رتیــــاباأراَد ّهللاُ بالفقـــراِء براً   * وباألیتاِم ُحباً وا -

  لغیالنيا*وقال 
 الماَل حــتى * یجيَء بھ حتفُُھ رمَسھُ  كنزُ یجیُت لمن ع  
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 یعیُش فـقیراً وفي كـــیِسھ  * دنا نیُر یغني بھا كیَسھُ  -
 وما الماُل إِال الَحَصى إِن تفضْل * على بذلھ في الندى حبَسھُ  -
 فــــَسھُ إِذا ما أََھاَن الفــتى مــا لھ  * ببذٍل أعزَّ بھ ن -

 : لشریف العقیليا*وقال 
 لماَل دوَن الحمِد معتقداً  اال تذخرِ و

 أن لیس یخلفُھ إِن ضاَع صاحبھ                                 
 فالماُل یفنى ویفنى من یضنُّ بھ  -

 والحمُد یبقى وإِن لم یبقى كاسُبھ                                 
 : لي بن أبي طالبع*وقال 

  ِع الحْرَص عــلى الدنـــــیا* وفي الَعْیِش فال َتْطَمعْ دَ 
 فال َتْدري لمن َتْجَمعْ *   لمــــــــــالِ اوال َتْجَمْع من 

 ال تحرَصْن فا لِحْرُص لیس بزائٍد  
 في الرزِق بل یشقي الَحریَص ویتعبُ                

 : سامة بن منقذأ*وقال 
 دخرَت من المظالمْ ھلكَت نفسَك یا ظــلوم * بما اأ

 ال * یفنى، وأن المــلَك دائمْ  لـــمالَ اأظننَت أن 
 ھیھاَت، أنَت وما جمعت * كالُكما أحــــالُم نائمْ 
 تفنى، ویفــنى، والذي * یبقى الخـــطایا والمآثمْ 

 حمد بن عبد ّهللا البغدادي:م*وقال 
 في الدنیا لوارثِھ  لمالِ اا جامَع ی

 ھل أنَت بالماِل قبل الموِت منتفُع؟                             
 قدْم لنفِسَك قبل الموِت في َمَھٍل* فإِن حظَك بعد الموِت منقطعُ 

 داًء   * وال مثَل البخیِل بھ ُمصـابا لمــالالم أَر مثَل جمِع و
 فال تقتْلَك شـــھوتُھ وزْنھا    * كما ترُن الطعاَم أو الشـرابا

َتھ احتــسابا  وخْذ لبنیَك واألیاِم ُذخــْ   راً     * وأعِط ّهللاَ ِحصَّ
 في الدین الحلي:ص*وقال 

 لَقْصِد الغنى * وتطلبوا الیسرى بعسراكمْ  لمالَ ا تخزنوا ال
 فذاَك فقٌر لكْم عــــاجٌل        * أعاذنا ّهللاُ وإِیـــــاكمْ 

 ما قاَل ذو العـرِش اخزنوا    * بل أنفقوا مما ُرَزْقـــناكم
 
 

_______     _____________________________________ 
 م 07:29:09  13/ 12/ 08 ھـ ,, 1435 ، صفر  05 ، األحد 

 
 

 **ھذا وهللا تعالى أعلى وأعلم**
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 *وصلى هللا وسلم على محمد وآلھ وصحبھ أجمعین*
 
 
 
 

 …***وجمعھ وكتبھ الفقیر الى عفو ربھ تعالى
 د/ السید العربى بن كمال      
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