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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

 الزكاة كتاب
 على أيضا اللغة في وتطلق ، وزاد نما:  بمعنى الزرع زكا:  يقال ، والزيادة النماء من مأخوذة:  اللغة في الزكاة
 .  ذلك وغير ،، والتطهير المدح

 ، سينقص ماله فإنه الزكاة أخرج إذا اإلنسان أن المعلوم ومن ، وزيادة نماء فيها لغة   الزكاة إن:  قائل يقول وقد
 تزيده لكنها ، حسا المال تنقص الزكاة أن:  الجواب ؟ االصطالحي المعنى مع وياللغ المعنى يتناسب فكيف
 ما] الحديث في جاء ولهذا ؛ ببركته وتذهب ، تهلكه التي والنفقات اآلفات وجل عز اهلل بحول فتقيه ، باطنا

 [ . مال من صدقة نقصت

 . مخصوصة لطائفة ، خصوصم وقت في ، مخصوص مال بإخراج وجل عز هلل التعبد:  اصطالحا والزكاة

 الحميدة باألخالق النفس وتزكية ، الشرك عن والبعد ، بالتوحيد النفس تزكية:  معنيين على تطلق المعنوية والزكاة
 .  الحميدة والشمائل

 المال زكاة وهي ، بالباطن المتعلقة أو( الفطر زكاة وهي) بالجسد المتعلقة الزكاة أي ، الحسي المعنى على وتطلق
 . اهلل شاء إن ستأتي التي ، معروفةال

 :  الزكاة وجوب أدلة

 .  واإلجماع والسنة الكتاب عليها دل

 :  الكتاب أما

 وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ اوَيُقِيمُو حُنَفَاء الدِّينَ لَهُ مُخْلِصِنيَ اللَّهَ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أُمِرُوا وَمَا{ }الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا} وجل عز اهلل فقول -1

 .  المعنى هذا في كثيرة القرآن يف واآليات{ الزَّكَاةَ

 :  منها ، كثيرة أحاديث جاءت السنة ومن

يتاء ،،، خمس على اإلسالم بني] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، الصحيحين في عمر ابن حديث -1  وا 
 [  .الزكاة

 قال ، اليمن إلى معاذا أرسل ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، ينالصحيح في المشهور ، عباس ابن حديث -2
 [ . فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ ، أموالهم في صدقة عليهم افترض اهلل بأن أخبرهم ثم]

 وابن ، المنذر كابن ، منهم كبيرة طائفة نقله ، الزكاة وجوب على اإلجماع ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل نقل وقد
 اإلجماع نقلوا ، كثير وغيرهم والزركشي تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، رشد وابن ، والنووي ، قدامة وابن ، البر بدع
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 رحمهم العلم أهل بين فيها الخالف وقع المسائل من الكثير فهناك التفاصيل وأما  الجملة في - الزكاة وجوب على
 .  اهلل

 :  الزكاة مانع حكم

 المعلومة الواجبات من وغيرها الزكاة ترك فمن ، لوجوبها جحدا يتركها أن إما ، األعمال من وغيرها الزكاة تارك
 ، كافر فإنه ، بالضرورة الدين من المعلومة المحرمات من شيئا أنكر من وكذلك ، كافر فإنه ، بالضرورة الدين من

 الظاهرة الواجبات بوجوب اإليمان إن" اهلل رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول ولهذا ؛ العلم أهل اتفاق وعليه
 كافر لها والجاحد ، الدين وقواعد اإليمان أصول أعظم من هو ، المتواترة الظاهرة المحرمات وتحريم ، المتواترة
 " . باالتفاق

ما  الجاحد) األول ، بوجوبها إقراره مع منعها ، والكسل التهاون سبيل على لها تاركا الزكاة تارك يكون أن وا 
 فيه وقع فقد ، وكسال تهاونا تركها من أما ، الدين من خارج كافر ألنه ؛ أداها لو حتى منه تقبل ال( الوجوبه
 :  قولين على ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل بين الخالف

 اإلمام عن رواية وهو ، والحَكم ونافع جبر ابن إليه ذهب ، يكفر وكسال تهاونا الزكاة منع من أن:  األول القول
 من حبيب ابن رأي وهو ، الحديث أهل فقهاء بعض قول وهو ، أصحابه من طائفة اختارها ، اهلل رحمه أحمد

 أن رواية له اهلل رحمه أحمد اإلمام ، كافر المعروفة األربعة الدين أركان من شيئا ترك من أن إلى ذهبوا ، المالكية
 .  كافرا يكون فإنه وكسال تهاونا تركها من( الصالة غير) والحج والصيام الزكاة:  األركان بقية

 :  األدلة

 وَاقْعُدُواْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَجَدتُّمُوهُمْ حَيْثُ الْمُشْرِكِنيَ فَاقْتُلُواْ} التوبة سورة في وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

يتاء الصالة إقامة على ترتب عنهم الشرك فإسقاط {سَبِيلَهُمْ فَخَلُّواْ الزَّكَاةَ وَآتَوُاْ الصَّالَةَ وَأَقَامُواْ تَابُواْ فَإِن مَرْصَدٍ كُلَّ لَهُمْ  وا 
 .  كافرا يكون منعها من وأن ، واجب الزكاة إيتاء أن على يدل مما ؛ الزكاة

 حتى الناس أقاتل أن أمرت] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث :الثاني الدليل
 مني عصموا فقد ذلك فعلوا فإذا ، الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا ، اهلل رسول وأني ، اهلل إال إله أال يشهدوا
 .  يقاَتل كافر فإنه الزكاة يؤت لم من أن على يدل هذا ،[ اهلل على وحسابهم ، بحقها إال وأموالهم دماءهم

 نعم:  قلت لو] قال ؟ عام كل في الحج:  سئل وسلم هعلي اهلل صلى النبي أن هريرة أبو روى ما :الثالث الدليل
 .  فيه ما إسناده وفي ، الدارقطني يرويه وهذا ، [لكفرتم تركتموه ولو ، أطقتموه لما وجب ولو ، لوجب

 باستثناء ، عامتهم ، العلم أهل جماهير إليه وذهب ، يكفر ال وكسال تهاونا الزكاة تارك أن:  الثاني القول
 .  والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية فيهم بما ، ألولا القول أصحاب

 :  األدلة
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 إال ، حقها منها يؤدي ال وفضة ذهب صاحب من ما] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، هريرة أبي عن -
 وجبينه جنبه بها فيكوى ، جهنم نار في عليها فأحمي ، نار من صفائح له صفحت القيامة يوم كان إذا
 ، سبيله يرىف،  العباد بين يقضى حتى ، سنة ألف خمسين مقدراه كان يوم في له أعيدت بردت كلما ، هرهوظ
ما الجنة إلى إما  سبيل ألن ؛ النار إلى أو الجنة إلى سبيله يرى ال والكافر ، مسلم اإلمام أخرجه [النار إلى وا 

 . بكافر وليس مسلم أنه على يدل ، النار أو الجنة إلى هسبيل يرى كونه لكون ، باهلل نعوذ ، مباشرة النار إلى الكافر

 هذا منه ، جدا عظيم بوعيد متوعد هو لكن ، يكفر ال وكسال تهاونا الزكاة تارك أن ، الثاني القول هو:  الراجح
 كبائر من وذنبا ، عظيما ذنبا فعل قد أنه هذا ومعنى ، هريرة أبي حديث من مسلم صحيح في جاء الذي العذاب

 .  والموبقات ذنوبال

  ؟ الزكاة فرضت متى

 :  عليهم اهلل رحمة العلم أهل بين الخالف فيها وقع المسألة هذه

 .  اهلل رحمه خزيمة ابن ورجحه ، مكة في فرضت إنها:  قيل

 :  األدلة

 ، مكة في نزلت اآلية وهذه {كَاةَالزَّ يُؤْتُونَ لَا الَّذِينَ . لِّلْمُشْرِكنِيَ وَوَيْلٌ} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

 ، مكة في نزلت األنعام وسورة ، األنعام سورة من اآلية وهذه ، {حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَآتُواْ} وتعالى تبارك قوله وكذلك

 على أدلة فهذه:  قالوا ،{ رُومِوَالْمَحْ لِّلسَّائِلِ . مَّعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِي وَالَّذِينَ} المعارج سورة في تعالى قوله وكذلك
 .  مكة في نزلت أنها

 صلى - إنه:  للنجاشي قال عنه اهلل رضي جعفر أن ، الحبشة إلى الهجرة قصة في سلمة أم حديث: الثاني الدليل
 ، مكة في فرضت أنها على دليل وهذا ، خزيمة ابن أخرجه "والزكاة والصيام بالصالة يأمرنا"  – وسلم عليه اهلل
 .  الحبشة إلى المسلمون هاجر ماحين

 : منها ، حجر ابن قال كما ، احتماالت يحتمل بأنه:  - صحته فرض على - الحديث بهذا االستدالل عن ويجاب

 ، المدينة في فرض الصيام ، مكة في يفرضا لم والصيام الصالة" والزكاة والصيام بالصالة يأمرنا كان" قوله أن -
 آخر في كان وهذا ، فيه فرضت فإنها ، والمعراج اإلسراء في ، البعثة آخر في ، مكة في فرضت والصالة
 .  البعثة أول في ذهبوا قد المهاجرين أن المعلوم ومن ، المكية المرحلة

 أول في معه تكلم ، مرة من أكثر النجاشي مع تكلم فجعفر ، األول في ليس للنجاشي جعفر كالم أن ويحتمل -
 سنة رجعوا الحبشة مهاجري من جاء من آخر أن المعلوم ومن ، الزكاة فرضت حينما د  بع معه تكلم ثم ، األمر
 الكالم هذا فيكون ، الفرائض وبلغتهم ، األحكام بلغتهم قد فيكون ، متأخر أمر وهذا ، خيبر فتح عند ، سبع

 . متأخرا
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 كانت ، المعهودة الصالة ليست ، اإلجمال سبيل على" والزكاة والصيام بالصالة يأمرنا" بقوله المراد أن أو -
 ، الكيفية هذه على يمكن لم ، الصيام وكذلك ، صلوات خمس بعد   فرض التي كالصالة ليست لكن ، صالة عندهم
 إال يأت فلم تفاصيل فيه يكون الذي الخاص الفرض وأما ، مجمل فرض فهناك ، الصفة هذه على تكن لم والزكاة

 يصح لم فإن ، الحديث هذا صحة على بناء هذا وكل ، الباري فتح في فظالحا ذكره ، جميل جواب وهذا ، بعد
 .  رد إلى يحتج لم الحديث

 : قولين على واختلفوا ، المدينة في فرضت أنها:  الثاني القول

 . حجر ابن قال كما النووي إليه أشار وهذا ، الهجرة من الثانية السنة في فرضت إنها -أ

 :  األدلة

 قبل ، الفطر بصدقة وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى النبي أمرنا" قال ، عبادة بن سعد بن قيس عن :األول الدليل
 خزيمة وابن أحمد اإلمام هأخرج" نفعله ونحن ، ينهنا ولم يأمرنا فلم ، الزكاة فريضة نزلت ثم ، الزكاة تنزل أن

،  (الفروع صاحب) اهلل رحمه مفلح ناب إسناده وجود،  حجر ابن الحافظ وصححه ، والحاكم ماجه وابن والنسائي
 في فرضت الزكاة أن فمعناه ، الثانية السنة في فرض رمضان وصيام ، رمضان صيام مع مفروضة الفطر صدقة
 .  قوي دليل وهو ، بعدها أو الثانية السنة

 باهلل أنشدك ": وقال النبي إلى جاء حينما ، عنه اهلل رضي ثعلبة بن ضمام قصة في ، أنس حديث :الثاني الدليل
 صلى النبي إلى جاء وضمام ، عليه متفق" ؟ فقرائنا على فتقسمها أغنيائنا من الصدقة هذه تأخذ أن أمرك آهلل ،

 هذا ألصحاب دليل فهي ، موجودة متقررة كانت الفرضية أن هذا فمعنى ، الهجرة من خمس سنة ، وسلم عليه اهلل
 .  القول

 .  اهلل رحمه األثير ابن ورجحه ، الهجرة من التاسعة السنة في فرضت أنها -ب

 عليه اهلل صلى النبي بعث الصدقة آية أنزلت لما" وفيها ، حاطب بن ثعلبة قصة في جاء بما له است دل :الدليل
 وهم ، وغيره الحافظ ضعفه األثر وهذا" الجزية أخت أو جزية إال هذا ما: - المال صاحب -له فقال ، عامال وسلم
 بالجزية معرفتهم على يدل" الجزية أخت أو جزية إال هذه ما" فقوله ، تسع سنة في إال تفرض لم جزيةال إن:  قالوا
 .  تسع سنة مفروضة فالزكاة إذن ، تسع سنة وجبت إنما والجزية ،

 :  الراجح

 بعد لمدينةا في إال وأهلها وأنصباؤها مقاديرها تبين ولم ، اإلجمال سبيل على مكة في فرضت قد الزكاة:  يقال أن
 اإلجمال فكان ، المدينة في توجبها وأدلة ، مكة في توجبها أدلة جاءت ألنه ؛ جميعا األقوال يجمع وهذا ، الهجرة

 يحتاج وهذا ، التاسعة السنة في حصل إنما السعاة بعث:  يقول وبعضهم ، المدينة في التبيين وكان ، مكة في
 في ، اإلسالم أول من يكون والبعث ، الزكاة فرضية مع ي بعثون انواك أنهم العلم أهل كالم ظاهر فإن ، دليل إلى
 .   9 سنة على يقتصر ولم 6و 5و 4و 3 سنة
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 :  الزكاة فيها تجب التي األموال

 :  اهلل رحمه المؤلف كالم في ذكرها وسيأتي ، األموال من أصناف أربعة في تجب

 .  األنعام بهيمة -1

 .  األرض من الخارج -2

 .  ماناألث -3

 .  التجارة عروض -4

 .  أحكامها ويبين صنف لكل بابا المؤلف وسيعقد

 .  الشريعة لنصوص واالستقراء بالتتبع جاءت الشروط وهذه ، الوجوب شروط اآلن المؤلف وسيذكر

يَّة   خمسة ؛ بشروط   َتِجب  :  اهلل رحمه قال رِّ  .  ح 

:  فقاال ، ثور وأبو عطاء إال ذلك في يخالف ولم ، اهلل رحمهم العلم أهل عامة قول في العبد ىعل الزكاة تجب ال
 .  العبد على تجب

 :  األدلة

 للذي فماله ، مال وله عبدا باع من] :قال ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن،  عنهما اهلل رضي عمر ابن عن -
ذا ، يملك ال فالعبد ، مسلم اإلمام أخرجه [المبتاع هيشترط أن إال ، باعه  ويدل ، له مال ال فإنه يملك ال كان وا 
 .  نفقتهم عليه تجب لم أقارب له كان فإذا ، أقاربه نفقة عليه تجب ال أنه هذا على

 منجم مقسط مبلغ سيده من نفسه يشتري أن على سيده كاتب الذي هو والمكاتب ؟ الزكاة عليه تجب هل المكاَتب
 .  ؟ زكاةال عليه تجب هل ،

 بوجوب قال فإنه ، ثور أبو إال ذلك في يخالف ولم ، أيضا المكاتب على الزكاة تجب ال أنه:  العلم أهل عامة
 .  عليه الزكاة

 :  األدلة

 حسنهو ،  النسائي إال الخمسة أخرجه [درهم عليه بقي ما عبد المكاتب] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن -
ذا ،( درهم عليه بقي ما قن) األلفاظ ضبع وفي ، وغيره األلباني  ال العبد ألن ؛ الزكاة عليه تجب فال عبدا كان وا 
 .  يملك

ْسالم  :  قال ثم  .  َواِ 

 : قسمين إلى ينقسم الشارع خطاب أن كثيرا وتقدم ، الزكاة عليه تجب ال والكافر ، اإلسالم الزكاة وجوب شروط من

 .  تكليف ابخط -1

 .  أداء وخطاب -2
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 التكليف خطاب إليهم يتوجه الدعوة أمة كل ، سواء حد على وللكافر للمسلم يتوجه أنه فالراجح التكليف خطاب أما
 أن العمل لصحة يشترط فإنه ، اإليمان وهو ، العمل صحة لشرط فاقد ألنه ؛  إليه يتوجه ال األداء خطاب لكن ،

 الكفار هل:  مسألة على ينبني وهذا ، العمل منه يصح فال ، مؤمن غير وهذا ، امؤمن مسلما اإلنسان يكون
 أنه ، العلم أهل جماهير قول هو والراجح ، الصالة كتاب في عنه الكالم تقدم ؟ ال أو الشريعة بفروع مخاطبون
 مِنَ نَكُ لَمْ قَالُوا . سَقَرَ فِي سَلَكَكُمْ مَا} تعالى اهلل قول وفيه ، القيامة يوم عليها معذب ، الشريعة بفروع مخاطب

 عليها معاقبون أنهم فلوال {  الدِّينِ بِيَوْمِ نُكَذِّبُ وَكُنَّا .  الْخَائِضنِيَ مَعَ نَخُوضُ وَكُنَّا . الْمِسْكنِيَ نُطْعِمُ نَكُ وَلَمْ . الْمُصَلِّنيَ
 .  الخ ،، والزكاة بعينها الصالة وذكروا ، ذكروها لما

 .  ؟ الزكاة بقضاء ؤمري هل المرتد

 يصبح المرتد أن يرون ألنهم ؛ عليهم اهلل رحمة العلم أهل جماهير قول وهذا ، بها يؤمر ال المرتد أن:  المذهب
 .  له مال ال ويصبح ، حالال ماله

 أثناء يف المرتد يملك هل:  على ينبني الخالف وهذا ، بها يؤمر أنه إلى فذهبوا:  وجه في والحنابلة الشافعية وأما
ن ، له ملك فهو لإلسالم رجع فإن ، موقوف ملكه أن أو ردته  أن على العلم أهل جماهير قول ؟ فال يرجع لم وا 
 .  باهلل والعياذ ردته فترة أثناء في فاتته التي الزكاة بقضاء يؤمر ال المرتد

ِنَصاب   وِملك  :  قال ثم  . 

 نصاب ملك:  قال بل ، كذا إال نصاب ملك:  يقل لم ، يقيد لم المؤلف ؟ والمجنون الصبي على الزكاة تجب هل
 نأخذها ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل فيها اختلف المسألة وهذه ، الزكاة عليه تجب نصابا ملك من كل أن فمعناه ،

 :  سريعا

 فهو ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل جماهير ولق وهذا ، والمجنون الصبي مال في تجب الزكاة أن:  األول القول
 عمر ابن وعن ، أنس وعن ، جابر وعن ، علي وعن ، عمر عن منقول وهو ، والحنابلة والشافعية المالكية مذهب

 .  الصحابة من وطائفة ، عائشة وعن، 

 :  األدلة

 حق أموالهم وفي( )بها تزكيهمو  تطهرهم صدقة أموالهم من خذ) تعالى قوله مثل العامة األدلة :األول الدليل
 من تؤخذ ، أموالهم في صدقة عليهم افترض اهلل أن أخبرهم ثم) وسلم عليه اهلل صلى النبي وقول ، (معلوم

 يأتي حتى ، عمومها على النصوص فتبقى ، ت خص لم ، عامة جاءت فالنصوص ،( فقرائهم على فترد أغنيائهم
 .  لها المخصص

 له ايتيم َوِليَ  من] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، جده عن ، أبيه عن ، شعيب نب عمرو عن :الثاني الدليل
 أهل من وطائفة الحافظ ضعفه لكن ، الترمذي أخرجه الحديث وهذا ،[ الصدقة تأكله ال حتى ، له فليتَّجر مال
 .  ضعيف إسناده ، العلم
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 وفيه ، مرسل لكنه ، نفسه باللفظ ، وغيره لبيهقيا عند ، ماهك بن يوسف مراسيل من مرسل جاء :الثالث الدليل
 .  يقبل فال ، مدلس وهو ، عنعن وقد جريج ابن

 أخرجه" الصدقة تأكلها ال حتى اليتامى الو مأ في اتجروا" قال أنه ، عنه اهلل رضي عمر عن وجاء :الرابع الدليل
 . عمر عن شواهد وله ، صحيح إسناد هذا:  وقال ، اهلل رحمه البيهقي

 حديث ماهك بن يوسف مرسل يعضد أن ويمكن ، الصحابة على موقوفة آثار وعندنا ، ضعيفة المرفوعة اآلثارف
ن ، الترمذي  .  والزكاة الصدقة فيه تجب والمجنون الصغير مال أن على تدل أنها المهم ، ضعيفة كانت وا 

 ، والثمار الحبوب وهي( العشر ذوات من) م َعشَّرا كان إذا والصغير الصبي مال في تجب الزكاة أن:  الثاني القول
 والمراد ، المعشرات إال ، جميعا األموال في الزكاة يمنعون فهم ، اهلل رحمهم الحنفية إليه وذهب ، الفطر وزكاة

 .  الفطر زكاة ويوجبون ، العشر نصف أو العشر فيها يجب التي:  بالمعشرات

 :  األدلة

 ، يبلغ حتى والصبي ،،، ثالثة عن القلم رفع] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، المشهور الحديث -
 .  الزكاة عليه تجب لم ، القلم عنه مرفوع أنه دام فما ، [يفيق حتى والمجنون

 رفع أن الحديث هذا في المنفي بأن عليه أجيب ، عليه الحكم تقدم صحيح وهو ، بالحديث االستدالل عن وأجيب
 والمال بالذمة تتعلق الزكاة إن:  يقال ثم ، ماله في تجب فإنها الزكاة أما ، فقط واإليجاب واإلثم التكليف عن القلم

 .  ماله في فوجبت ، المواساة حق ، ماله في حق للفقراء لكن ، التكليف لعدم ؛ بذمته تتعلق ال فهي ،

 واستدلوا ، والحسن والنخعي الشعبي إليه وذهب ، والصغير الصبي على مطلقا الزكاة تجب ال أنه:  الثالث القول
 .  الحنفية بأدلة

 :  الراجح

 عن نقلت التي واآلثار ، األدلة عموم ذلك على ويدل ، أعلم واهلل والمجنون الصبي مال في الزكاة وجوب هو
 . عنهم اهلل رضي الصحابة

 :  النصوص هعلي دلت وهذا ، له ملكا يكون أن بد فال ،  والنصاب الملك:  شيئين من يتكون الشرط هذا

 .  إليهم األموال فنسب {بِهَا وَتُزَكِّيهِم تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ} تعالى اهلل قال :األول الدليل

 في عليهم افترض اهلل أن أخبرهم ثم] وسلم عليه اهلل صلى قال ، معاذ حديث في ، السنة وفي :الثاني الدليل
 .  لهم ملكا يكون أن بد ال إذن ، إليهم ألموالا فنسب [  ،، صدقة أموالهم

 ، البر جمعيات ، الجمعيات أموال ومثل ، الدولة أموال:  مثل ، العامة كاألموال ، له مالك ال المال كان إذا وأما
 أموالها في زكاة ال هذه ، القرآن تحفيظ جمعيات وأموال ، واألمراض األيتام وجمعيات ، التدخين مكافحة وجمعيات

 .  لها مالك ال ألنه ؛

 :  حاالن ؟ ال أو زكاة عليهم هل ، لهم والموصى عليهم للموقوف بالنسبة وأما
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 الوقف:  مثل ، لها مالك ال ألنه ؛ فيها زكاة فال ، عامة جهات على والوقف الوصية كانت إن:  األول الحال
 .  الخ ،، الجمعيات على والوقف ، والمساكين الفقراء على

 عليهم تجب فإنه ، معروفون أصحابها ، خاصة جهات على أو ، أشخاص على الوقف كان إن:  انيةالث الحال
 ، معدودون محصورون وهم ، الفالني البطن على وقف ، فالن بني على وقف ، زيد على وقف:  مثل ، الزكاة
 .  مالك له المال ألن ؛ الزكاة عليهم فتجب

ِنصاب   َوِملك  :  قال  . 

 ذكر ، اهلل شاء إن المؤلف كالم في وسيأتي ، الزكاة فيه تجب الذي ، شرعا المعلوم المقدار:  بالنصاب المراد
 اشتراط على اإلجماع وغيرهما والوزير النووي حكى وقد،  بذكرها السنة جاءت لكن ، مال كل في األنصباء
 . النصاب

 أوسق خمسة دون فيما وليس ، صدقة أواق خمس دون فيما ليس] وسلم يهعل اهلل صلى قال :األول الدليل
 [ . صدقة ذود خمس دون فيما وليس ، صدقة

 ، البحرين إلى بكر أبو وأنفذه ، ينفذه ولم النبي مات الذي الكتاب في ، وسلم عليه اهلل صلى وقال :الثاني الدليل
 إلى إشارة هذا في ،[ صدقة فيها فليس ، ومائة نتسعو إال كني لم فإن] وفيه ، أنس عن المشهور الحديث

 .  ووضحها وحددها بينها ، وسلم عليه اهلل صلى فالنبي ، األنصباء

 :  مسألة

 .  ؟ يضر لم يسير شيء نقص فلو ، تقريب هي أم تحديدا محددة األنصباء هل

 أنه رواية اهلل رحمه أحمد اماإلم وعن ، غيرها في وتحديد ، والعروض األثمان في تقريب النصاب أن:  المذهب
 في تحديد أنه ، اهلل رحمه عثيمين ابن شيخنا واستظهر ، الجميع في تقريب أنه رواية وعنه ، الجميع في تحديد

 ، تحديد فهو ، دينارا عشرون ، درهم مائتا فمثال ، التحديد فيها جاء ألنه ؛ األثمان في تحديد ، والعروض األثمان
 في إال غيرها في وتقريب ، سيأتي كما لألثمان ترجع العروض زكاة ألن ، باألثمان لحقةم ألنها ؛ العروض وفي

 .  السائمة

 ؟ تحديد لماذا ؛ ترعى التي واإلبل والبقر الغنم والسائمة ، والسائمة والعروض األثمان في تحديد:  أخرى بعبارة
 .  اإلبل في وكذا ، مثال ، شاة أربعين في ، مقدرة جاءت ألنها

 .  يضر فال ، قليال تزيد أو قليال تنقص قد واألوسق ، ت َوسَّق ألنها ؛ تقريب هي:  فقالوا والثمار الحبوب في ماأ

 :  الراجح

 بالعدد جاء النص ألن ؛ أعلم واهلل ، والثمار الحبوب في وتقريب ، السائمة وفي والعروض األثمان في تحديد أنها
 .  رعالش قدر ما إلى الرجوع فيجب ، المقدر

 :  النصاب نقص
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 وهم ، يضر فال والحبتين كالحبة ، اليسير الشيء إال ، الزكاة تجب فال الحول أثناء في النصاب نقص إذا
 أن ذكروا لكنهم ، الزكاة تجب لم النصاب نقص إذا أنه الراجح لكن ، النقص مقدار في اهلل رحمهم مختلفون
 صلى النبي أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن ثبت لما ؛ يبلغ لم مأ نصابا بلغ ، مطلقا زكاةال فيه تجب الرِّكاز

 ، بوقت وال ، بنصاب ال ، مقيد غير مطلقا جاء والحديث ، عليه متفق [الخمس الركاز وفي] :قال وسلم عليه اهلل
 ، فضةوال الذهب نصاب حد يتعدى كثيرا أم قليال كان الركاز في الخمس فيجب ، إطالقه على فيبقى ، بحول وال

 .  حال كل على فيه واجبة فالزكاة

واسِتقرار ه:  قال  . 

 دين:  مثل ، الزكاة فيه تجب ال فإنه ، التمكن وعدم والتلف للسقوط عرضة كان فإن ، ثابتا مستقرا يكون أن:  أي
 .  واألجرة ، والدية ، والمهر ، السلم ودين ، الكتابة

 سيده خدمة في عبدا ويبقى ، المال أداء عن يمتنع أن اللحظات من لحظة أي في للعبد فإن سيده كاتب اإذ العبد
 هنا فالمال ، الكتابة انتهت ، منه المال أخذ في للسيد حق وال ، السيد خدمة إلى رجع لحظة أي في امتنع فلو ،

 المال زكاة يؤدي أن السيد على يجب لم ذلك ومع ، لسيده العبد ذمة في دين الكتابة مال اآلن ، للسقوط عرضة
 يحصل أن يمكن ، إليك أرجع أن وأريد ، الكتابة أريد ال:  ويقول نفسه يعّجز أن يمكن العبد ألن ؛ يقبضه أن قبل
 .  للسقوط عرضة المسألة هذه في فالدين ، هذا

 ؟ المال هذا زكاة يدفع أن المؤجر يلزم فهل ، المستأجر ذمة في واألجرة ، بيتا اإلنسان استأجر لو ، األجرة كذلك
 يمتنع أن يمكن ، تتلف أن يمكن ، المؤجرة العين تلف إلمكانية ؛ للسقوط عرضة هذه األجرة ألن ، ال:  قالوا

 .  المستأجر يموت أن يمكن ، القدرة وعدم الفقر أو للعجز ، المبلغ أداء من المستأجر

 أعطيك:  قال ، المال سلم ،( العقد مجلس في مقبوض بثمن ذمةال في موصوف على عقد وهو) السلم دين وكذا
 المبلغ سّلم ، تمر صاع ألفي تعطيني ، القمح موسم أو التمر موسم جاء إذا أنه على ، لاير ألف عشرين اآلن

 أو بالتمر اإلتيان عدم إلمكان ؛ تجب ال:  قالوا ؟ الحول عليها حال إذا العشرين في الزكاة تجب هل ،( العشرين)
 .  قمحا أو تمرا السوق في يجد ال أو ، يموت أو ، يعجز أن إما ، القمح

 سنين عشر أو سنين خمس بعد ، اآلن يلزمك ال ، ذمتك في المهر وقالت ، امرأة اإلنسان تزوج فلو ، المهر وكذا
 بها الدخول قبل أةالمر  ألن ؛ سقوطه إلمكان ؛ ال ؟ الدين هذا تزكي أن المرأة على يجب هل ، بأس ال:  فقال ،

 يدفع فإنه الزوج قبل من جاءت الف رقة أن لو لكن ، قبلها من جاءت الفرقة ألن ؛ المهر يسقط ، أريدك ال:  قالت
 .  فيه الزكاة تجب فال ، للسقوط عرضة استقراره قبل فالمهر إذن ، المهر نصف

 فهل ، سنوات 3 لمدة مؤجلة تكون الغالب في والدية ، للسقوط عرضة فإنها العاقلة على كانت إذا ، الدية كذا
 الحصول من التمكن عدم إلمكان ، ال ؟ العاقلة ذمة في الواجبة الدية يزكوا أن الدية لهم تجب الذين على يجب
 .  وامتناعهم مماطلتهم أو ، لعجزهم أو ، لموتهم إما ، عليها
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 من التمكن وعدم ، للسقوط عرضة ليس ، ثابتا رامستق يكون أن بد ال الزكاة فيه تجب الذي المال أن هذا من نفهم
 اإلنسان يقبضه حتى ، فيه الزكاة تجب لم ، القبض من التمكن عدم أو ، للسقوط عرضة كان فإن ، القبض
 .  الزكاة فيه وجبت الحول عليه وحال منه تمكن فإذا ، منه ويتمكن

الحولِ  وم ِضي  :  اهلل رحمه قال  . 

 نقل ما إال فيه يخالف ولم ، العلم أهل عامة إليه ذهب الشرط وهذا ، كامل حول المال على يمضي أن:  به المراد
 حوالن وعند ، النصاب تمام عند الزكاة تجب أنه رأى داود فإن ، الظاهري وداود ، مسعود وابن عباس ابن عن

 ماال اإلنسان استفاد إذا الزكاة تجب أنه يريان فإنهما ، عودمس وابن عباس ابن عن روي ما وأما ، عليه الحول
 .  الحول اشتراط يرون فهم العلم أهل جماهير أما ، نصابا وكان

 :  األدلة

 يحول حتى مال في زكاة ال] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عنها اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
 بن حارثة فيه ، العلم أهل من وغيره البيهقي ضعفه ، ضعيف الحديث ذاوه ، ماجه ابن أخرجه[ الحول عليه
 .  ضعيف وهو ، الرجال أبي بن محمد

 ، [الحول عليه يحول حتى ، مال في زكاة ال] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، علي حديث :الثاني الدليل
 بإسناده بأس ال:  وقال ، حجر ابن الحافظ فصححه ، تصحيحه في مختلفون والعلماء ، وغيره الترمذي عند وهذا

 أو حسن حديث:  النووي عنه وقال ، حسن فالحديث:  الزيلعي عنه وقال ، لالحتجاج فيصلح ، تعضده واآلثار ،
  . صحيح

 صلى النبي أن ، والبيهقي الدارقطنيو  الترمذي وعند أحمد اإلمام عند ، عمر ابن حديث من وجاء :الثالث ليلالد
 .  عليه اهلل رحمة األلباني صححه[ الحول عليه يحول حتى مال في زكاة ال] قال وسلم عليه اهلل

 ، والبيهقي ، الموطأ في الكم اإلمام عند كما بكر أبي عن ، الصحابة عن موقوفة وآثار روايات جاءت لكن
 ، صحيحة آثار:  البيهقي عنها قال ، عمر ابن وعن ، علي وعن ، عثمان عن وجاء ، وغيره البيهقي وصححها

 األحاديث ضعف ويرى ، الصحابة عن المنقولة اآلثار على يعتمد وبعضهم ، يصححها المحدثين من وكثير
 اهلل صلى النبي إلى المرفوعة األحاديث بعض صحة يرى من همومن ، وسلم عليه اهلل صلى النبي إلى المرفوعة

 رضي عائشة عن المروي الحديث ضعف يرى منهم كثيرا أن مع ، علي وحديث ، عمر ابن كحديث ، وسلم عليه
 .  الرجال أبي بن محمد بن اهلل عبد فيه ألن ؛ عنها اهلل

 .  المال اءنم فيه يتكامل الذي هو - غالبا - الحول أن :الرابع الدليل

 أم سنة أم شهران أم أشهر ستة ؟ يضبطها كم ، يضبط ضابط من بد فال ، تتكرر الزكاة أن :الخامس الدليل
 .  واحدة مرة حول كل في تكون أن يقتضي والعقل والحكمة ، المنقولة واألحاديث اآلثار أن فرأوا ؟ سنتان

اْلم َعشَّرِ  غيرِ  في:  اهلل رحمه قال ثم  . 
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 بال فيها الزكاة تجب والثمار فالحبوب ، والثمار الحبوب وهي ، العشر نصف أو العشر فيه يجري الذي:  المعشر
 .  حول

 مباشرة الزكاة فيه تجب بل ، الحول حوالن فيه يشترط ال فالمعشر {حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَآتُواْ} تعالى اهلل قول :الدليل
 ( . والثمار الحبوب) ل قط أو صدح   إذا

السائمةِ  ِنتاجَ  إال:  قال  . 

 .  باألصل ويلحق ، الزكاة فيه تجب ، واإلبل والغنم البقر من ، السائمة صغار به المراد

 األلفاظ بعض وفي" يديه على عيالرا بها يروح ، بالسَّْخلة عليهم اعتّدوا" قال أنه ، مالك اإلمام عند أثر :الدليل
 " . المستفادة األموال أصناف" في فيه خالف من وسيأتي ، العلم أهل عامة عليه وهذا" منهم تأخذوها وال"

التجارةِ  وِرْبحَ :  قال  . 

 واجبة الزكاة ، المال برأس ألحقه تجارته في ربحا اإلنسان ربح فإذا ، جنسه من ألنه ؛ بأصله يلحق التجارة ربح
 .  ألصله تابعا يكون بل ، للربح جديدا حوال يستأنف وال ، أيضا الربح في فتجب المال رأس في

 [الخمس الركاز وفي] :قال وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن ؛ الحول حوالن له يشترط ال ، تقدم كما الركاز وكذلك
 والثمار بالحبوب ملحق ألنه ؛ والعسل ، الحول حوالن فيه يشترط وال ، عدنالم في الزكاة بوجوب قالوا وكذلك ،
 اهلل شاء إن المسألة في الخالف وسيأتي ، العسل في الزكاة وجوب على بناء القول وهذا ،( األرض من الخارج)

 .  تعالى

اِنصاب   َيبل غْ  لم ولو التجارةِ  وِرْبحَ : قال ثم  . 

 .  كماله فمن ؟ نصابا يبلغ ال األصل كان فإن

 ، الثالثين إلى العشرة وانضمت ، صغار أطفال عشرة فأ نتجت ، شاة ثالثون الرجل عند كان لو:  ذلك مثال
 .  أطفال العشرة هذه والدة حين من جديدا حوال يستأنف ، رأسا أربعين الرؤوس عدد أصبح

ن ، فيه داخل فهو نصابا كان فإن ، صلاأل إلى يضاف السائمة نتاج:  إذن  ، النصاب يتمم فهو نصابا يكن لم وا 
ن ، الحول فيستأنف  .  أعلم واهلل ، فيه زكاة فال يبلغ لم وا 

 . محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى


