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 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

ىاِشميّ  إلى ُيدفعُ  وال:  اهلل رحمو المصنف قال  . 

 ،(  النسب عمودي غير في)  مطمقا إلييم الزكاة دفع يجوز ال األقارب فيل ، نفقتيم تجب فيمن مقدمة قدمنا نحن
 :  قولين عمى

 ، إلييم الزكاة دفع يجز لم نوارثي كانوا فإن ، وارثين يكونوا أال بشرط ، لألقارب الزكاة دفع يجوز أنو:  األول القول
 اهلل رحمة باز بن العزيز عبد والشيخ عثيمين ابن شيخنا واختاره ، الحنابمة عند المذىب وىو ، المالكية إليو وذىب
 .  عمييم
 :  األدلة

 ، مؤونتو عن أغناه إليو الزكاة دفع فإذا ، يرثو من مؤونة الوارث عمى أن اإلرث عدم اشتراط عمى: األول الدليل
 .  ووالده ولده إلى كدفعيا ، إليو زكاتو نفعو فيعود

 :  مثال

 والمنفق غنيا المنفق يكون أن وبشرط ، يرثو لم ابن لو وجد إن لكن ، أب وال ابن لو ليس كان إذا أخاه يرث األخ
 .  فقيرا عميو

 كان إذا اإلنسان فإن ، المزكي عمى النفقة لوجوب ؛ ىنا حاجة وال ، الحاجة مع تجب إنما الزكاة أن :الثاني الدليل
ذا ، بنفقتو سيكفيو أنو فمعناه ، شخص عمى ينفق  .  الزكاة لو تحل لم بالنفقة مكتفيا كان وا 

 ىو وليس منو جزءا ليس ، والولدية الوالدية:  الجزئية ، بينيما جزئيةً  قرابة فال وارث غير كان إذا :الثالث الدليل
ذا ، غيره من جزءا  .  كاألجانب فيما بينيما ميراث وال ، كاألجنبي عميو اإلنفاق جاز جزئية رابةق ثمة يكن لم وا 

 واجبة غير ىنا والنفقة ، إليو الزكاة دفع فيجوز ، الفقراء صنف ضمن من وىو ، الصدقة آية عموم :الرابع الدليل
 .  إليو الزكاة دفع فيجوز ، اآلية عموم في داخل فيو ، لو

 الحنفية إليو وذىب ، وارث غير أم وارثا كان سواء ، مطمقا القريب إلى الزكاة دفع يجوز أنو:  الثاني القول
 أىل أكثر قول القول ىذا أن قدامة ابن ذكر بل ، رواية في والحنابمة ، الشافعية مذىب وىو ، قول في والمالكية

 .  العمم

 :  األدلة

 أن ، وغيره األلباني وصححو ، أباداود إال ةالخمس أخرجو الذي ، الضبي عامر بن سممان حديث :األول الدليل
 وىذا ،[ وصمة صدقة:  ثنتان الرحم ذي وعمى ، صدقة الفقير عمى الصدقة] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي

 .  بدليل إال تخصيصو لنا وليس ، عمومو عمى فيبقى ، وارث غير أو بوارث يخص لم ، عاما جاء الحديث
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 القريب قياس:  أي ، األجانب كسائر إليو الزكاة صرف فجاز ، النسب عمودي غير من قريب أنو :الثاني الدليل
 .  األجنبي عمى

 .  دليل وال ، الدليل فعميو منع قال فمن ، صحيح وىذا ، المانع عدم األصل أن :الثالث الدليل

 تدفع فال وارثا كان إذا أنو عمى تدل تعميالت ذكروا فإنيم ، القول أصحاب ذكره ما وىو ، مانعا ثمة بأن:  ونوقش
ذا ، عميو النفقة لوجوب ؛ الزكاة لو  بواجبين طولب ىو ، بواجب واجبا يسقط أن يمكن لم عميو واجبة كانت وا 

 .  جميعا بيما يأتي أن فيجب

 :  الراجح

 .   الوارث لغير تجوز أنو ، أعمم واهلل ، األول القول ىو

 الزكاة موانع

 أن المعموم ومن ، الكتاب ىذا في فصل آخر وىو ، بيا يتعمق وما الزكاة نعموا المؤلف فيو ذكر الفصل ىذا
 توفرت إذا ، وأسبابا شروطا لمميراث فإن ، الميراث مثل ، موانعو وانتفت شروطو توفرت إذا إال يجب ال الشيء
 :  الميراث من يمنع مانع يأتي قد لكن ، الوارث ورث

 الوراَثو ربَّو دُ يفي كل   ،،، ثالثوْ  الورى ميراِث  أسباب

 سبب لممواريِث  بعَدىن ما ،،، ونسبْ  ووالء   نكاح   وىوْ 

 : والموانع

 دينِ  واختالفُ  وقتل   ،،،رق   اليقينِ  عمى اإلرثَ  ويمنع

 .  الميراث يقع لم الموانع وجدت فإذا

ُمطمبي   وال ىاشمي   إلى ُيدفع وال:  اهلل رحمو قال  . 

 فيو ، وسمم عميو اهلل صمى نبيو منيم واختص ، الخمق سائر عمى ىاشم بني فضل قد وجل عز اهلل أن ليعمم
 ألنيا ؛ الزكوات من يأخذ أن يمكن ال أنو ، كبرى وخاصية مزية لو الشريف النسب ىذا ، البشر وخير خيرىم
 .  ورفعتو النسب ىذا لشرف ، الناس أوساخ

 لو مناف عبد ؟ مناف عبد بنو ىم فمن ، مناف عبد أباىم أن في يشتركون والجميع ، إخوة لو ىاشما أن وليعمم
 :  األبناء من أربعة

 .  ىاشم -1

 .  المطمب -2

 .  نوفل -3

 .  شمس عبد -4
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 .  وآلو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أبنائو ومن ىاشم

 مطعم بن جبير ومنيم ، نوفل بنو وكذا ، موسم عميو اهلل صمى النبي عمومة أبناء من( المطمبيون) المطمب وبنو
 .  أمية وبنو عثمان ومنيم ، شمس عبد وبنو ، عنيم اهلل رضي

 العمم أىل من طائفة ذكر كما باإلجماع ، المستحبة وال الواجبة ال ، الصدقة لو تحل ال وسمم عميو اهلل صمى النبي
 .  وغيره العربي ابن ذكر كما ،

 :  األدلة

 تكون أن افأخ أني لوال] فقال ، تمرة وسمم عميو اهلل صمى وجد حينما ، عنو اهلل رضي أنس ديثح :األول الدليل
 .  مسمم أخرجو[ ألكمتيا الصدقة من

 اهلل صمى النبي إلى العباس ابن والفضل ىو جاء حينما ، الحارث بن ربيعة بن المطمب عبد حديث :الثاني الدليل
 ىذه إن] وسمم عميو اهلل صمى قال ، الزكاة عمى السعاية يتوليا وأن ، النكاح عمى إعانتيما منو يطمبان وسمم عميو

نيا ، الناس أوساخ ىي إنما الصدقات  عميو اهلل صمى فالنبي،  مسمم أخرجو [محمد آلل وال لمحمد تحل ال وا 
 .  إجماعا ، المستحبة وال الواجبة ال الصدقة من يأكل ال وسمم

 .  الواجبة الصدقة في ليم حق ال ىاشم بني أن عمى ، العمم أىل من وكثير ربعةاأل األئمة فاتفق ىاشم بنو أما

 ( . محمد آلل وال لمحمد تحل ال) السابق لمحديث :األول الدليل

 [الصدقة نأكل ال أنا عممت أما] لمحسن قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي حديث :الثاني الدليل
 [ . الصدقة لنا تحل ال أنا] ممسم لفظ وفي ، عميو متفق

 .  ضعيف خالف لكنو خالف وثمة ، العمم أىل عامة ىذا إلى ذىب

 :  والصدقة  النبي أزواج

  ؟ الصدقة من األكل النبي ألزواج ىل
 وبناء ، بيتو آل من لسن أو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بيت آل من ىن ىل ، العمم أىل بين خالف ىناك أوال
 .  ال أو الصدقة من يأخذن عميو

 من يأكمن أن لين يجوز عميو وبناء ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بيت آل من لسن أنين عمى:  العمم أىل جميور
 . المذىب في ورواية ، أحمد اإلمام كالم ظاىر وىو ، الصدقة

 :  األدلة

 إنما ، لو قريبات   لسن ، بالدليل يطالب اآلل من إنين:  يقول والذي ، يتوب آل من لسن أنين ، األصل ىو ىذا -
 نسب:  الفرائض في كما ، ثالث والعالقة ، نسبا ليست الزوجية وعالقة ، الزوجية عالقة وبينو بينين العالقة
 .  نكاح ىو إنما ، والءً  وال نسبا ليس وىذا ، ووالء ونكاح
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 اإلسالم شيخ صححيا رواية في الحنابمة إليو وذىب ، الزكاة أخذ لين يجوز فال تالبي آل من أنين:  الثاني القول
 .  جميعا اهلل رحميم عثيمين ابن شيخنا واختارىا ، اهلل رحمو تيمية ابن

 :  األدلة

 محمد آل إنا :وقالت فردتيا الصدقة من ببقرة عائشة إلى بعت سعيد بن خالد نأ "مميكة أبي ابن عن :األول الدليل
 .  الفتح في اهلل رحمو حجر ابن الحافظ وحسنو ، شيبة أبي ابن أخرجو" . الصدقة لنا تحل ال وسمم عميو اهلل صمى

 وىذا ، {تَطْيرِيًا ًَيُطَيِّسَكُمْ الْبَيْتِ أَىْلَ السِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُرْىِبَ اللَّوُ يُسِيدُ إِوَّمَا} تعالى اهلل بقول ليم يستدل أن يمكن :الثاني الدليل
 .  وأرضاىن عنين اهلل رضي ، النبي زوجات ذكر بعد جاء

 :  الراجح

 بيت آل من أنين وُيعرف ، اآلن العمم باب من يؤخذ إنما وىذا ، الزكاة لين تجوز ال أنو ، أعمم واهلل القول ىذا ىو
 . عنين اهلل رضي لين مزية ىذا فيكون ، وسمم عميو اهلل صمى النبي

 :  والصدقة المطمب بنو

 في ىاشم بني مع كانوا ىؤالء ، ومزية منزلة ليم المطمب بنو ، المطمب بنو وىم ،" ومطمبي" يقول المؤلف
 بنو إلييم انضم ، ىاشم وبنو ىو الشعب في صرو حُ  لما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، سواء الجاىمية
 في قال وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، وب يفتخرون ليم فخرا أصبحت وىذه ، الشعب في معيم وبقوا ، المطمب
 ، أصابعو بين شبك أنو األلفاظ بعض وفي ،[ واحد شيء ىاشم بنوو  المطمب بنو إنما] مطعم بن جبير حديث
 المكافأة باب من( الخمس ُخمس) منو ويعَطوا الخمس في شركاء يكونوا أن استحقوا وليذا ؛ واحدة ُلحمة فيم

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي مع نةالحس لمواقفيم ليم والشكر

 من يمزم ىل ، فيمو في العمم أىل عند إشكاال أورث( واحد شيء المطمب وبنو ىاشم بنو إنما) السابق الحديث
 النبي ألن الخمس الخمس سيم من يستحقون أنيم المراد إن أم ؟ ىاشم بنو منع كما الزكاة من ُيمنعوا أن ىذا

  :  قولين عمى اختمفوا ؟ سابقتيم عمى ليم الشكر باب من فيكون ، ىذا عمى وُيقتصر أعطاىم

 ، والمالكية الحنفية إليو وذىب ، إلييم الزكاة دفع ويجوز الزكاة من األخذ المطمب ينبل يجوز أنو:  األول القول
 .  الحنابمة عند المذىب وىو

 :  األدلة

 عمى دليل ال ألنو ؛ الزكاة من األخذ لو جاز عامال أو مسكينا منيم كان فمن ، التوبة آية عموم :األول دليلال
 .  الزكاة من منعو

 ، لو أقاربَ  ليسوا وىم ، أقاربو ، ىاشم بنو النبي فآل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي آل من ليسوا أنيم :الثاني الدليل
 .  مناف عبد بن ىاشم بن المطمب عبد بن اهلل عبد بن محمد ىو ، الثالث الجد في معو يجتمعون فيم ىؤالء أما
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 منعوا ولو ، لقرابتيم منعوا ما ىم ، لمقرابة يمنعوا لم وليذا ؛ الزكاة من المنع تقتضي ال النصرة أن :الثالث الدليل
 . جدا قوي يلتعم وىو ، الزكاة من يمنعون ال وىم ، نوفل وبنو شمس عبد بنو لمنع لقرابتيم

 ، اهلل رحميم الشافعيةو  قول في المالكية إليو وذىب ، الزكاة من األخذ المطمب لبني يجوز ال أنو:  الثاني القول
 ( . الحجاوي) الماتن واختيار ، حزم ابن رأي وىو ، رواية في والحنابمة

 :  األدلة

 فقمنا سمم و عميو اهلل صمى النبي إلى نعفا بن وعثمان أنا مشيت" :  قال مطعم بن جبير عن :األول الدليل
 المطمب وبنو ىاشم بنو إنما)  فقال.  منك واحدة بمنزلة ونحن وتركتنا خيبر خمس من المطمب بني أعطيت
 اإلمام أخرجو "شيئا نوفل وبني شمس عبد لبني سمم و عميو اهلل صمى النبي يقسم ولم جبير وقال ، ( واحد شيء

 أخذ من ممنوعون أنيم عمى يدل ما ، الخمس خمس في معيم أشركيم ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ، البخاري
 صمى أعطاىم لما ، مثميم وىؤالء ، الزكاة من ممنوعون ألنيم ؛ الزكاة من يأخذون ىاشم فبنو ، ىاشم كبني الزكاة
 .  الزكاة من ممنوعون أنيم عمى دل ، الخمس خمس من ، وسمم عميو اهلل

 من أعطوا إنما فإنيم ، الزكاة من يمنعوا أن الخمس خمس من إعطائيم من يمزم ال أنو:  العمم أىل ناقشو وىذا
 انفردوا معنى وىذا ، ليم وتشجيعا إكراما ، ليم ولتأييدىم ، وسمم عميو اهلل صمى لمنبي لنصرتيم ؛ الخمس خمس

 .   وسمم عميو اهلل صمى منبيل بقرابة ليسوا وىم ، لمقرابة فإنو الزكاة من المنع وأما ، غيرىم عن بو

 خمس في لكم إن ، الناس أيدي غسالة عن لكم رغبت] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :الثاني الدليل
 يأخذون المطمب وبنو ، ىاشم بني إلى موجو والحديث ، الزيمعي وحسنو الطبراني أخرجو ،[ يغنيكم ما الخمس

 الخمس خمس وأعطاىم ، الناس أيدي غسالة عن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ليم رغب فقد ، الخمس خمس من
 . 

ذا ، ىاشم بنو بو المقصود بل ، المطمب عبد بني ليس المقصود بأن:  ونوقش  فال ىاشم بني بو المقصود كان وا 
 موجود غير سبب وىي ، القرابة ىو الزكاة من ومنعوا الخمس بخمس لو ُخصوا الذي السبب ألن ؛ معيم يدخمون

 .  المطمب بني في

 :  الراجح

 األدلة( ،، لكم رغبت) وحديث ،( واحد شيء ىاشم وبنو المطمب بنو) حديث عندنا ، قوة فييا تمحظون كما األدلة
 ، األدلة في أحيانا نظرت إذا لكن ، االعتبار بيذا أقوى األول القول أن اإلنسان يقول وقد ، قوة فييا أن شك ال

ذا ، محتممة فالمسألة ، فييا متمسكا انيالث القول ألصحاب أن تجد  إذا لكن ، يكتفون منو وُأعطوا الخمس رجع وا 
 ببني فكيف ، يسير فييم والخالف يأخذون ىاشم بني أن يرى من العمم أىل من أن فسيأتي ، ُخمس وال فقراء كانوا

 .  ؟ كثير فييم الخالف الذين المطمب

 :  التطوع وصدقة ىاشم بنو
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 من يأخذوا أن ليم ىل لكن ، العمم أىل عامة قول في ، الواجبة الصدقة من األخذ ليم يجوز ال أنو عرفنا نحن
 :  قوالن ؟ الواجبة غير الصدقة

 ، قول في والشافعية ، قول في الحنفية إليو وذىب ، التطوع صدقة من األخذ ليم يجوز أنو:  األول القول
 .  المذىب ىي رواية في والحنابمة

 :  األدلة

 لَكُمْ خَيْسٌ تَصَدَّلٌُا ًَأَنْ مَيْسَسَةٍ إِلَى فَنَظِسَةٌ} وقال{ لَوُ كَفَّازَةٌ فَيٌَُ بِوِ تَصَدَّقَ فَمَهْ} وتعالى تبارك اهلل قول :األول دليلال

 { . تَعْلَمٌُنَ كُنْتُمْ إِنْ

 العمم أىل بين خالف وال ، عميو متفق[ صدقة وكم معروفال] في وسمم عميو اهلل صمى النبي قال :الثاني الدليل
 كانت فإذا ، صدقة عدىا  النبي ، الصدقة ليم فتجوز ، صدقة وىو ىاشم لبني المعروف ىذا إيصال يجوز أنو

 .  إلييم إيصاليا يجوز المالية الصدقة فكذلك ،( المعروف صدقة) ، ليم جائزة صدقة

 صدقة لكنو ، صدقة المعروف ، الغالب في حسية وليست معنوية صدقة ىذه ، لفارقا مع قياس بأنو:  ونوقش
 ، عميو تصدق فقد معروفا وسمم عميو اهلل صمى لمنبي يعمل فالذي وليذا ، محسوسة فإنو المال بخالف ، معنوية
 يجوز وىذا ، عميو تصدق قد يكون شيئا لو قدم أو خدمو فمو ،( صدقة وكم معروفال) الحديث ىذا عمى بناء
 .  القوة بتمك ليس فدليميم ، إجماعا ومستحبيا واجَبيا الصدقة يأخذ أن لو يجوز ال لكنو ، لمنبي

 والغسل التنظيف بو يحصل فالذي ، الوضوء عمى الوضوء تشبو ألنيا ؛ الناس أوساخ ليست أنيا :الثالث الدليل
 .  الوضوء عمى الوضوء مثل فيي التطوع صدقة وأما ، الواجبة الصدقة ىو

 كانت فربما ؟ بالواجبة األوساخ تغسل التي الصدقة حصر عمى الدليل ما ، الناس أوساخ الصدقة:  يقال وقد
 .  أيضا الناس أوساخ يغسل مما المستحبة الصدقة

 ، قول في والشافعية قول في الحنفية إليو وذىب ، التطوع صدقة من األخذ ىاشم لبني يجوز ال أنو:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة

 :  األدلة

 ، عام لفظ وىو ، [محمد آلل وال لمحمد تحل ال الصدقة إن] وسمم عميو اهلل صمى النبي قول عموم :األول الدليل
 .  دليل إلى فيحتاج الواجبة بالصدقة تخصيصو وأما

 الصدقة تمر من تمرة عنيما اهلل رضي عمي بن الحسن أخذ" :  قال عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن :الثاني الدليل
 الصدقة نأكل ال أنا شعرت أما)  قال ثم ليطرحيا.  ( كخ كخ)  سمم و عميو اهلل صمى النبي فقال فيو في فجعميا

 . عميو متفق (
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 عمييا فأطمق ،[ ىدية منيا اولن ، صدقة ليا ىي] عنيا قال ، بريرة عمى بيا ُتصدق التي الصدقة :الثالث الدليل
 .  بيتو ألىل شامال ليس ، وسمم عميو اهلل صمى بالنبي خاص ىذا:  يقال قد لكن ، صدقة وىي ، صدقة

 .  اهلل رحميم المالكية إليو وذىب ، الكراىة مع تجوز أنيا:  الثالث القول

 :  األدلة

 .  تجيز والتي تمنع التي األدلة بين الجمع -

 :  مســألة

 ؟ جميعا يموتون فيل الخمس منعوا إذا ، جدا ميمة مسألة وىي ، الخمس منعوا إذا الزكاة من ىاشم بني أخذُ 
 فييا وقع ؟ الزكاة من األخذ لو يجوز أو جوعا يموت ىل ، نفسو عمى ينفق أن يستطيع ال فقير منيم والواحد
 :  قولين عمى خالف

 .  والحنابمة والشافعية الحنفية إليو وذىب ، مطمقا الزكاة من األخذ ليم يجوز ال أنو:  األول القول

 :  األدلة

 النبي لو فقال ، فمو في ووضعيا تمرة أخذ الحسن أن ، ىريرة أبي حديث ومنيا ، السابقة األدلة :األول الدليل
 وذكر ، الصدقة من األخذ عن فنياه ، عميو متفق( الصدقة نأكل ال أنا شعرت أما ، كخ كخ) وسمم عميو اهلل صمى
  .  الخمس من األخذ بحال يقيد ولم ، مطمق وىذا ، الصدقة ليم تحل ال بيت أىل أنيم

 ليما فقال ، ساعيين يكونوا أن العباس بن والفضل ىو طمب حين ، ربيعة بن المطمب عبد حديث :الثاني الدليل
نيا ، الناس أوساخ الصدقة ىذه إن) وسمم عميو اهلل صمى النبي  عمى جاء وىذا ،( محمد آلل وال لمحمد لتح ال وا 
 .  الخمس من يأخذون كانوا إذا بما يقيد لم ، اإلطالق سبيل

 ، والمالكية ، قول في الحنفية إليو وذىب ، الخمس منعوا إذا الزكاة من األخذ ليم يجوز أنو:  الثاني القول
 .  اهلل رحميم وشيخنا ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارىا قول في والحنابمة

 :  األدلة

 قد إنا:  قاال ،  الرسول من يطمبان العباس بن الفضل مع جاء لما ، السابق المطمب عبد حديث :األول الدليل
 ، ابنتك فالنا أنكح:  وقال رجمين دعا ثم ، طويال فسكت ، الناس يصيب ما نصيب وليتنا فمو ، النكاح بمغنا

 موجودا يكن لم إذا وأما ، موجودا الخمس كان إذا ىذا:  قالوا ، الخمس من وأصدقيما ، ابنتك فالنا  أنكحو 
 .  مصالحيم تتضرر ال حتى ؛ الزكاة إلى فيصار

 يسدوا حتى ، الزكاة إلى صاروا الخمس انتفى فإذا ، الزكاة من يأخذوا لئال الخمس من يعطون أنيم :الثاني الدليل
 .  حاجتيم

 الخمس كان سواء ، مطمقا الزكاة من يأخذوا أن ليم يجوز ال أنو األصل:  يقال قد ، محتممة المسألة ، ترون وكما
 ؛ شك وال األخذ ليم يجوز فإنو ، الضرورة حد إلى تصل حال إلى األمر وصل لو لكن ، موجود غير أم موجودا
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 ، الزكاة من يأخذ فإنو ، الزكاة من يأخذ أن وبين ، ابالغ ضررا يتضرر أو أحدىم ييمك أن بين األمر دار إذا ألنو
 .  بقدرىا تقدر لكن ، المحظورات تبيح والضرورات

 :  الياشمي وزكاة الياشمي

 :  قولين عمى ؟ آخر ىاشمي من يأخذ أن لياشمي يجوز ىل

 والمالكية الحنفية إليو وذىب ، ىاشم بني أغنياء من يأخذوا أن ىاشم بني لفقراء يجوز ال أنو:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية

 :  األدلة

 .  الزكاة من األخذ من ىاشم بني منع عمى تدل التي السابقة األدلة عموم -

 اختيار وىو ، قول في الحنفية إليو وذىب ، اآلخر الياشمي زكاة من يأخذ أن لمياشمي يجوز أنو:  الثاني القول
 .  اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ

 :  األدلة

 .  اآلخر الياشمي زكاة من أخذه في مثمبة وال ، سواء الشرف في أنيما -

 عمى فتبقى ، غيره أو ىاشمي زكاة بين تفرق لم ، عامة جاءت قد النصوص ، النصوص مقابل في تعميل وىذا
 .  عموميا

 :  الراجح

 أو ، جدا محتاج وىو ، اآلن ىو كما ، خمس ثمة ليس أنو قدر لو لكن ، األخذ جواز عدم ىو األصل أن شك ال
 أقل المعرة أن شك وال ، غيره من يأخذ أن من أولى ىاشمي من يأخذ كونو أن شك فال ، الضرورة حد إلى وصل

 أن ليم ينبغي ما ، بيا عمييم ومن   اهلل حباىم التي العظيمة ومنزلتيم مقاميم ليم أناس ، رفيع شريف نسب ىذا ،
 .  وصدقاتيم زكواتيم من يأخذوا وأن ، الناس أوساخ إلى يتنزلوا

َوَموالييما:  اهلل رحمو قال  . 

 .  المطمب وبني ىاشم بني موالي:  أي

 :  قولين عمى ؟ ال أو يْتبعونيم الموالي ىل ، أيضا الخالف فييا وقع المسألة ىذه

 وىو ، والشافعية ، قول في والمالكية الحنفية إليو وذىب ، الزكاة من ونيعط ال البيت آل موالي أن:  األول القول
 .  الحنابمة عند المذىب

 :  األدلة

 بني من رجال بعث السالم عميو النبي أن سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول مولى رافع أبي عن األول:دليل لا
 و عميو اهلل صمى اهلل رسول ىأت حتى:  قال منيا تصيب فإنك اصحبني:  رافع ألبي فقال الصدقة عمى مخزوم
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نا أنفسيم من القوم مولى: "  فقال فسألو فأتاه فأسألو سمم ،  ماجو ابن إال الخمسة أخرجو " الصدقة لنا تحل ال وا 
 .  عميو يحرم عمييم يحرم وما ، لو يباح ليم يباح وما ، حكميم ليم أن فأثبت ، صحيح حديث وىو

 ىاشم بني عمى النفع سيعود ألنو ؛ إلييم الزكاة دفع يجز فمم ، بالتعصيب ىاشم بنو يرثيم ممن أنيم :الثاني الدليل
 .  المتصدق عمى النفع يعود ، الوارث القريب عمى الصدقة مثل فيو ،

 .  النسب كمحمة لحمة الوالء ألن ؛ اإلنسان أقارب بمنزلة الموالي أن :الثالث الدليل

 ، رواية في والشافعية ، المالكية إليو وذىب ، الزكاة من خذاأل ليم يجوز البيت آل موالي أن:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة

 :  األدلة

 الزكاة دفع فيجوز كذلك كانوا فإذا ، صحيح وىذا ، وسمم عميو اهلل صمى لمنبي أقارب ليسوا أنيم :األول الدليل
 .  فقط وسمم عميو اهلل صمى أقاربو عن الزكاة ومنع ، إلييم

 حكميم فيأخذون ،( منيم القوم موالي إن) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ باألقارب ممحقون بأنيم:  ونوقش
 .  الزكاة حكم بيا فيمحق ، والنفقة ،( الدية) والعقل الميراث في القرابة حكم يأخذون ىم ،

 يأخذون ال كانوا فإذا ، أنفسيم ىاشم بنو يأخذ إنما ، الخمس من يأخذون ال ىاشم بني موالي أن :الثاني الدليل
 .  إلييم الزكاة دفع جاز الخمس

منفق   غني   تحتَ  فقيرة   إلى وال:  قال ثم  . 

 فقيرا كان فإن ، غنيا الرجل ىذا يكون أن ، رجل تحت التي المرأة إلى الزكاة دفع جواز عدم عمى المؤلف اشترط
 ىذا كان فإن ، منفقا يكون أن واشترط ، يكفييا ما عندىا وليس ، فقير وىو فقيرة ألنيا ؛ إلييا الزكاة دفع فيجوز
 ، دخل ليا وليس ، نفقة تعطى ال ألنيا ؛ الزكاة من تأخذ أن الحال ىذه في ليا فيجوز ، عمييا ينفق ال الغني
 :  قولين عمى خالف المسألة ىذه وفي ، الزكاة من األخذ ليا فجاز

 وىو ، والمالكية الشافعية إليو وذىب ، الزكاة من تأخذ أن منفق غني تحت التي لمفقيرة يجوز ال أنو:  األول لالقو 
 .  الحنفية من يوسف أبي رأي وىو ، الحنابمة عند المذىب من الصحيح

 :  األدلة

 مع كانت إذا ، فالن امرأة ىذه:  فيقال ، وعرفا شرعا إليو منسوبة وىي ، زوجيا بَيسار غنية أنيا :األول الدليل
ذا ، فالن بنت ىذه:  يقال وال ، زوجيا ذا ، أيضا غنية فيي ، الغني فالن زوجة ىذه:  يقال غنيا زوجيا كان وا   وا 
 .  الفقير فالن زوجة ألنيا ؛ فقيرة ىذه:  قيل ، فقير تحت كانت

 ُيغل عقار لو كمن فيي مكتفية كانت ذافإ ، النفقة من زوجيا يعطييا بما ليا حاصمة الكفاية أن :الثاني الدليل
 . غمتو من وينفق عميو
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 في والحنابمة ، قول في والشافعية الحنفية إليو وذىب ، الغني تحت الفقيرة إلى الزكاة دفع يجوز أنو:  الثاني القول
 .  وجو

 :  األدلة

 كانت فإذا ،" منفق غني تحت فقيرة" المؤلف قال لذا ؛ فقيرة أنيا عمييا يصدق وىذه ، الصدقات آية :األول الدليل
 .  إلييا الزكاة دفع جاز الفقر وصف تحمل

 .  بالفقر وصفت لما زوجيا بغنى اعتد لو ألنو ؛ زوجيا بَيسار غنية تعد ال أنيا :الثاني الدليل

 .  الزكاة من األخذ ليا فيجوز ، يغنييا ال النفقة من تعطى ما أو النفقة عدم :الثالث الدليل

ذا ، إشكال وفي وىذا  أغنياء نفقة ينفق الغني أن:  النفقة في الراجح ، ىنا الراجح سنعرف النفقة في الراجح عرفنا وا 
 يجب غنيا كان فإذا ، {اللَّوُ آَتَاهُ مِمَّا فَلْيُنْفِكْ زِشْلُوُ عَلَيْوِ لُدِزَ ًَمَهْ سَعَتِوِ مِهْ سَعَتٍ ذًُ لِيُنْفِكْ} فقيرة امرأتو كانت لو حتى ،
 .  محتاجة فتكون فقراء نفقة عمييا ينفق ال ، أغنياء نفقة عمييا ينفق أن ميوع

 :  الراجح

 ويزول ، تكتفي وبيذا ، أغنياء نفقة عمييا ينفق أن زوجيا عمى يجب فإنو منفق غني تحت غنية كانت إذا أنيا
 إال يجري ال ، إشكال فيذا ، منفق غني وتحت فقيرة ىي:  نقول أن لكن ، الغنى وصف إلى الفقر وصف عنيا
 فقراء نفقة عمييا ينفق بل ، أغنياء نفقة عمييا اإلنفاق الزوج يمزم لم غني تحت فقيرة كانت إذا أنيا يرى من عمى
 النفقة إلييا يدفع ال أنو لو وكذلك ، أغنياء نفقة عمييا ينفق أن عميو يجب أنو الراجح لكن ، حاليا يناسب بما

 فتصبح ، العقار ىذا منافع فتعطمت ، أجرة لو عقار عندىا كمن تصبح ألنيا ؛ إلييا الزكاة دفع فيجوز ، كاممة
 .  أعمم واهلل ، الزكاة من ليا ُيصرف ، فقيرة

 محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


