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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد
 :  الطعام بدل النقد إخراج

 وىي ، عميو وسمم عميو اهلل صمى النبي نص ما إخراج األفضل أن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف ال
 :  قولين عمى ، النقود في الخالف ولكن ، عنيما اهلل رضي عمر وابن سعيد أبي حديث في المذكورة األصناف

ليو ، الطعام إخراج من بد ال بل ، الطعام عن بدال الفطر زكاة في النقود إخراج يجوز ال أنو:  األول القول  وا 
 .  والحنابمة والشافعية المالكية ذىب

 :  األدلة

 ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عيد عمى الفطر صدقة نخرج كنا" كثيرا المتقدم سعيد أبي حديث :األول الدليل
 كانوا أنيم عمى فنص ، مسمم أخرجو" واألقط والزبيب والشعير التمر   يومئذ طعامنا وكان ، طعام من صاعا

 .  الطعام يخرجون

 وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض" قال ، سعيد أبي حديث في األخرى بالرواية يستدل أن ويمكن :الثاني الدليل
 ". أقط  من صاعا أو ، زبيب من صاعا أو ، شعير من صاعا أو ، طعام من صاعا الفطر صدقة ،

 صاعا أو ، تمر من صاعا الفطر صدقة ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض" عمر ابن حديث :الثالث الدليل
 .  المذكورة األصناف إخراج وجوب عمى يدل والفرض،  عميو متفق" شعير من

 طيرة الفطر صدقة ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فرض" عباس ابن بحديث يستدل أن يمكن :الرابع الدليل
 . ُتطعم ال والنقود الطعام، عمى فنص، داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو" لممساكين وطعمة ، والرفث المغو من لمصائم

 كان ولو ، إخراجيا يقصد أنو عمى فدل ، القيم مختمفة ، معين جنس من مقرونة عبادة أنيا :الخامس الدليل
 المقصود كان ولو ، مختمفة يمياق ، وزبيب وأقط وشعير تمر فعندنا ، متساوية قيمتيا لكانت قيمتيا المقصود
 .  القيمة دون األعيان إرادة عمى يدل ما ، واحدة قيمتيا أجناس عمى لُنص ، القيمة إخراج

خراجيا ، معين جنس من مفروضة عبادة أنيا :السادس الدليل  في أخرجيا لو كما ، يجوز ال آخر جنس من وا 
 .  وقتيا غير

 .  اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، الفطر زكاة في دالنقو  إخراج يجوز أنو:  الثاني القول

 :  األدلة

[ اليوم ىذا في طوافال عن أغنوىم] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  وفيو ، عمر ابن حديث :األول الدليل
:  يقولون ، وغيره الحافظ وضعفو ، مقال من تخمو ال أسانيد لو ، ضعيف وىو ، والبييقي الدارقطني أخرجو

  .  بالطعام يصدق كما بالنقود يصدق واإلغناء
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 الحديث ىذا في المقصود فاإلغناء صحتو فرض وعمى ، ضعيف ألنو ؛ بو االستدالل يصح ال الحديث ىذا لكن
 .  السؤال عن يغني الذي الطعام وىو ، عمر وابن سعيد أبي حديث بينو ، األخرى األحاديث في جاء ما ىو

{ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّزُهُمْ صَدَقَتً أَمْىَالِهِمْ مِهْ خُذْ} يقول وتعالى تبارك اهلل ألن ؛ المال الصدقة في األصل :الثاني الدليل

 .  نقودا إخراجيا فيجوز ، المال فييا فاألصل

 أخذ جواز يرون ألنيم ؛ الحنفية مذىب عمى جار وىذا ، األعيان زكاة في القيمة أخذ يجوز أنو :الثالث الدليل
 في أخذىا جاز األعيان زكاة في أخذىا جاز فإذا ، األرض من والخارج ، األنعام كبييمة ، األعيان زكاة في القيم
 .  الفطر زكاة

 إعطاء في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابتة ، البينة الواضحة النصوص مقابل في وأقيسة تعاليل ىذه وكل
 .  الطعام

 :  الراجح

 ، الطعام عمى النص جاء قد ألنو ؛ األصل ىذا ، الفطر زكاة في الطعام عن بدال النقود جإخرا يجوز ال أنو
 عن بدال القيمة إخراج فيجوز ، ضرورة أو حاجة أو مصمحة ثمة كان إذا لكن ، عميو النص جاء ما إخراج فيجب
 أعطى ولو ، طعاما يقبل من يجدون ال ، المسممة األقميات أو ، اإلسالمية البمدان بعض في يحدث كما ، الطعام
 تكون كأن ، حاجة ثمة كان إذا وكذا ، المال إخراج إلى اإلنسان يضطر ىنا ، منو ُيؤخذ لم طعاما اإلنسان

 ، لمفقير أصمح ألنو ؛ الطعام من بدال النقد أخذ إلى تحتاج البالد تمك في الزكوات تجمع التي الخيرية الجمعيات
 عند المسألة في ينظر الذي العالم يحدده وىذا ، ذلك إلى يصار فإنو ، الطعام من أكثر الفقير حاجة بو وتندفع
 .  إليو صير الشيء ىذا تقتضي المصمحة رأى فإن ، وقوعيا

 الزكاة إخراج باب

 ىي المال وزكاة ، الفطر زكاة عن الكالم أنيى أن بعد ، المال زكاة إخراج لبيان اهلل رحمو المؤلف عقده الباب ىذا
 يمتنع ومن ، اإلخراج كيفية عن ويتكمم ، تقدم كما ، التجارة وعروض واألثمان األرض من والخارج السائمة زكاة: 
 .  المسائل من ذلك وغير ، نية فييا يشترط وىل ، إخراجيا من

لَضرر   إال إمكان و   معَ  الَفور   عمى يجب  :  قال . 

 أن األمر في األصل ألن ؛ اإلمكان وقت أول في األمر عقب بالفعل اإلتيان:  والمبادرة ، بيا يبادر أن يجب
 وبعض ، الحنفية بعض بالفورية القول إلى ذىب ، خالف المسألة وفي ، التراخي عمى ال الفور عمى يكون

 .  عمييم اهلل رحمة الحنابمة مذىب ظاىرو  ، المالكية مذىب وىو ، الشافعية

 :  األدلة
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 مِهْ مَغْفِزَةٍ إِلَى وَسَارِعُىا{ }الْخَيْزَاثِ فَاسْتَبِقُىا} مثل ، واالمتثال بالمبادرة األمر فييا التي اآليات :األول ليلالد

 .  الفورية األمر في األصل أن عمى يدل ما ، اآليات من وغيرىا {رَبِّكُمْ

 يحِمقوا أن الصحابة أمر ، وسمم عميو اهلل ىصم النبي أن ، الحديبية قصة في البخاري في ثبت ما :الثاني الدليل
 األمر أن ولوال:  قالوا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فغضب ، األمر إلى المبادرة عن الصحابة وتمّكأ ، ويِحموا
 بالحل أمره عن يعدل أن يريدون كانوا ألنيم ؛ وتمكئيم تأخرىم من ، وسمم عميو اهلل صمى النبي غضب لما لمفور
 .  ويعتمروا ذىبواي أن إلى

 كالموت ، الفعل من يمنعو ما يعترضو قد اإلنسان ألن ؛ لمذمة وأبرأ أحوط الفعل إلى المبادرة أن :الثالث الدليل
 .  والعجز

 .  بالفقير إضرار الحال ىذه في الزكاة فتأخير ، بالمال متعمقة الفقير حاجة ألن :الرابع الدليل

ل ضرر   إال:  قال  . 

 الساعي إليو عاد ثم ، الصدقة أخرج فإذا ، الساعي يصدقو وال ، أخرى مرة عميو الساعي كعود والضرر:  قالوا 
 أجل من إخراجيا يؤخر أن جاز ، يعود سوف الساعي أن يعرف كان فإذا ، أخرى صدقة منو فسيأخذ أخرى مرة
 .  أخرى مرة منو الساعي يأخذىا وال ، الساعي يعطييا أن

 فترتب ، ماال عنده أن لعمموا الزكاة أخرج لو ، لصوص ثمة يكون كأن ، نفسو عمى الضرر خاف لو:  ومثمو
 جاز فإذا ، اآلدمي دين عمى قياسا ؛ التأخير لو فيجوز ، معيشتو في أو ولده في أو نفسو في ضرر ذلك عمى
 عمى مبني اهلل وحق ، اهلل حق ألنيا ؛ أولى باب نم الزكاة فتأخير ، العمل ىذه أجل من اآلدمي دين تأخير

 .  المشاحة عمى مبني اآلدمي ودين ، المسامحة

 ، المذىب من الصحيح عمى ، يعطييم أن أجل من حاجة أشد فقراء يعرف كأن ، حاجة لألشد التأخير ويجوز
 ، طويال يؤخر وأال ، يرباليس التأخير ىذا األصحاب بعض قيد وقد ، القريب إعطاء أجل من التأخير ويجوز
 شير كل قريبو ليعطي الزكاة قسط لو ، شير كل القريب ليعطييا الزكاة تأخير من المنع عمى أحمد اإلمام ونص

ن ، لو يجز لم  مبمغا منيا قريبو فيعطي ، الزكاة يؤخر أن بأس ال أن ، أحمد اإلمام عن أخرى رواية ثمة كان وا 
 بعض صرفو وقد ، بيا يتالعب أو يتمفيا أن واحدة مرة إياىا أعطاه إذا خشىي ألنو ؛ حاجتو يدفع لكي المال من

 أن أجل من زكاتو عجل أنو لو:  أي ، التعجيل عمى محمول ىذا:  وقال ، العزيز عبد بكر كأبي األصحاب
 .  الظاىر خالف ىذا:  قال اهلل رحمو تيمية بن المجد ولكن ، بو سأب فال يعرفو فقير عمى يجدوليا

 ليس أنا:  التاجر أو الغني لك يقول قد - المسألة ىذه إلى انتبيوا - الزكاة تأخير يجوز ال أنو كمو ىذا من فنعر 
 عندي أنا ، دراىم عندي ليس أنا:  المرأة تقول ، زكاتك وأخرج عندك مما بع:  نقول ؟ أصنع ماذا ، سيولة عندي
 ، زكاتو وأخرجي منو جزءا بيعي:  ليا يقال ؟ الحمي زكاة أخرج كيف ، - الحمي زكاة بوجوب القول عمى - حمي
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 وحاجة ، تأخيرىا في الحق لك ليس ، الفور سبيل عمى واجبة الزكاة:  ليم يقال ىؤالء مثل ، سوارا أو خاتما بيعي
 .  حقو من الفقير تمنع أن الحق لك وليس ، بالمال متعمقة الفقير

دا منعَيا فإن  :  هللا رحمو قال  .  بالحكم   عارفا كَفرَ  لوجوبيا جح 

 بالضرورة الدين من معموما شيئا جحد من أن تقدم وقد ، يكفر فإنو بالحكم عارف وىو الزكاة وجوب جحد إذا
 جحد من وكذا ، يجب ال الحج:  أو ، تجب ال الزكاة:  أو ، تجب ال الصالة:  قال كمن ، كفر تحريمو أو وجوبو
 وغير ، الخمر شرب تحريم جحد أو ، الزنا تحريم جحد كمن ، يكفر فإنو ، بالضرورة الدين من معموم شيء متحري
 يكون أن أو ، بعيدة ببادية ناشئا يكون كأن ، عذر ثمة كان إن إال ، يكفر فإنو ، المعمومة المحرمة من ذلك

 وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ إجماعا فريك فإنو أصر إن ، الشرعي الحكم لو يبين فإنو ، بإسالم عيد حديث
 فقد ذلك فعموا فإذا ، الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا ، اهلل إال إلو أال يشيدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت] قال

 الصالة بين فرق من ألقتمن" المشيور كالمو في عنو اهلل رضي بكر أبو وقال ،[ وأمواليم دماءىم مني عصموا
 ، بالضرورة الدين من معموم الواجب ىذا ألن ؛ كافر مرتد الزكاة وجوب جحد فمن ، البخاري جوأخر " والزكاة
 .  أظفاره نعومة من ذلك ويدرس ، خمسة أركان لو اإلسالم أن ُيعمم الصغير فالطفل

نما ، ليا جاحدا ليس كان فإن   ؟ الحكم فما بإخراجيا باخل أو ، متكاسل أو متياون ىو وا 

وقتلَ  وأ خذت  :  قال  . 

 أو مباشرة يقتل وىل ، مرتدا ويقتل ، الفقراء حق بيا يتعمق ألنو ؛ منو تؤخذ فإنيا ، لوجوبيا جاحدا كان إذا ىذا
 :  أقوال ثالثة عمى خالف فييا والمسألة ، ثالثة يستتاب أنو المذىب ؟ يستتاب

ال تاب فإن ، أيام ثالثة يستتاب بأنو قول -1  .  العمم أىل جميور إليو وذىب ، قتل وا 

 .  تجب وال استتابتو باستحباب قول -2

 .  العمم أىل من وطائفة والحسن معاذ رأي وىذا ، مباشرة يقتل بل ، يستتاب ال أنو -3

 في صمحةالم أن اإلمام رأى إن ، وغيره شيخنا رجحو كما ، اإلمام رأي إلى ذلك في يرجع أنو:  األقوال وأقرب
ن ، باهلل والعياذ والردة الكفر عمى الناس تتابع لو كما ، يقتل فإنو ، استتابة دون من القتل  في المصمحة أن رأى وا 

 .  يقتمو وال يستتيبو فإنو القتل وعدم االستتابة

وع ّزرَ  منو   أ خذت ب خالً  أو  :  يقول  . 

 والحرص الجشع من شيء عنده من خاصة ، اإلنسان من يحدث قد وىذا ، بوجوبيا مقر وىو ، بخال تركيا من
 بمية نظره في كانت الزكاة جاءت إذا فإنو ، الناس بعض عند يكثر أنو إال ، شخص كل في وىذا ، الدنيا وحب

 خالف المسألة وفي ، يكفر ال بخال إخراجيا عن امتنع فإذا ، إخراجيا عن يكسل أو يتياون وقد ، كبيرة ومشكمة
 :  قولين عمى



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  3_06  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
5 

 بيا وأخذ ، األصحاب بعض اختارىا رواية في أحمد واإلمام والحك م جبير ابن رأي وىذا ، يكفر أنو:  األول القول
 .  كفره إلى ذىبوا فإنيم ، الحديث أىل من وطائفة ، المالكية من حبيب ابن قول وىو ،

 :  األدلة

 وَآَتَىُا الصَّلَاةَ وَأَقَامُىا تَابُىا فَإِنْ مَزْصَدٍ كُلَّ لَهُمْ وَاقْعُدُوا وَاحْصُزُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَجَدْتُمُىهُمْ حَيْثُ شْزِكِنيَالْمُ فَاقْتُلُىا} :األول الدليل

 يكفرون مأني عمى دليل فيذا ، الزكاة بدفع إال يكون ال عنيم الكفر ورفع سبيميم بإخالء فاألمر {سَبِيلَهُمْ فَخَلُّىا الزَّكَاةَ
 .  الزكاة إخراج بعدم

 الصالة ويقيموا ، اهلل رسول محمدا وأن ، اهلل إال إلو أال يشيدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت) حديث :الثاني الدليل
 أنيم ومعناه ، دماءىم يعصموا لم يفعموا لم إذا:  مفيومو ،( دماءىم مني عصموا فقد ذلك فعموا فإن ، الزكاة ويؤتوا

 .  ىذا فعميمب كفروا قد

 .  الحال ىذه في الزكاة إخراج بعدم يكفر ال أنو ، العمم أىل عامة قول:  الثاني القول

 :  األدلة

 إال ، حقيا منيا يؤدي ال فضة وال ذىب صاحب من ما] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي عن -
 وجبينو جنبو بيا فيكوى ، جينم نار في اعميي فأحمي،  نار من صفائحَ  لو صفحت القيامة يوم كان إذا

 الجنة إلى إما ، سبيمو يرى حتى ، سنة ألف خمسين مقداره كان يوم في ، عميو أعيدت بردت كمما ، وظيره
ما نما ، الجنة إلى سبيمو يرى ال والكافر،  مسمم اإلمام أخرجو [النار إلى وا   فيذا ، حال كل عمى النار إلى سبيمو وا 
 .  بكافر وليس سممم أنو عمى دليل

 :  الراجح

 الموبقات من وموبقة ، الذنوب كبائر من وكبيرة عظيما فعال فعل قد لكنو ، يكفر ال وكسال تياونا الزكاة تارك أن
 .  الدين أركان أعظم من ركنا ترك إنو إذ ؛

 ولغيره لو أردع أنو يراه ابم يعزره ؟ التعزير يكون بم ، ويعزره منو اإلمام يأخذىا" : وعزر منو أخذت" المؤلف قول
 .  يحددوا لم الفقياء ألن ؛ محدد شيء ىناك وليس ،

 :  مسألة

 .  ؟ باطنا ال ظاىرا يبرأ أم وباطنا ظاىرا يبرأ ىل ؟ قيرا منو اإلمام أخذىا إذا يبرأ ىل

 .  وباطنا ظاىرا يبرأ أنو:  الجميور
 :أدلتيم

 .  نية بال تصح الشركاء بين القسمة فإن ، ركاءالش بين القسمة عمى لمزكاة قياسا :األول الدليل

 .  عبادة والزكاة ، عبادة ليست القسمة ألن ؛ الفارق مع قياس وىذا

 .  الممتنع المزكي مقام اإلمام نية فقامت ، المزكي من تعذرت النية أن :الثاني الدليل
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 نية فتسقط ، مقاميما يقوم الولي ألن ؛ النية سقوط في والمجنون الصغير عمى المزكي قياس :الثالث الدليل
 .  والمجنون الصغير

 الممتنع ، الزكاة إخراج من الممتنع وبين ، والمجنون الصغير بين فرقا ثمة ألن ؛ أيضا الفارق مع قياس وىذا
 .  ؟ نية لو من عمى لو نية ال من يقاس فكيف ، لو نية ال والصغير ، لو عقل ال والمجنون ، نية لو عاقل إنسان

 بأن ظاىرا يبرأ ، باطنا ال ظاىرا يبرأ فإنو ، اإلمام وأخرجيا ، الزكاة إخراج من امتنع إذا اإلنسان أن:  الثاني لقولا
 ، الخطاب أبو إليو ذىب ، الحنابمة عند قول وىذا ، يبرأ ال اهلل وبين بينو فيما لكن ، أخرى مرة بالزكاة يطالب ال

 .  عثيمين ابن شيخنا واختيار ، جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ رأي وىو ، عقيل وابن

 :  األدلة

 وَهُمْ إِلَّا الصَّلَاةَ يَأْتُىنَ وَلَا وَبِزَسُىلِهِ بِاللَّهِ كَفَزُوا أَوَّهُمْ إِلَّا وَفَقَاتُهُمْ مِنْهُمْ تُقْبَلَ أَنْ مَنَعَهُمْ وَمَا} وتعالى تبارك اهلل قول :األول الدليل

 وىم ينفقون أنيم ، نفقاتيم قبول عدم أسباب من أن وجل عز اهلل بين{ كَارِهُىنَ وَهُمْ إِلَّا يُنْفِقُىنَ وَلَا ىكُسَالَ
 يصمي الذي كالمصمي ، نفقتو تقبل ال ىذا:  فقالوا ، كاره وىو أنفقيا قيرا الزكاة منو أخذت الذي وىذا ، كارىون

 .  تقبل ال صالتو فإن ، رياء

 .  منو تحصل لم والنية ، بنية إال تجزئ فال ، النية ليا يشترط عبادة أنيا :الثاني الدليل

 :  الراجح

 .  باطنا ال ظاىرا يبرأ أنو ، الثاني القول ىو

 :  الزكاة من أكثر بأخذ التعزير

  ؟ الزكاة عمى زيادة بأخذ اإلمام يؤدبو ىل

 يكن لم إذا ، شاة إال يأخذ فال ، إبل خمس عنده كان ذافإ ، الزكاة عمى زيادة يأخذ ال اإلمام أن:  العمم أىل عامة
 .  العمم أىل عامة إليو وذىب ، يزيد وال ، لبون بنت إال يأخذ لم لبون بنت إال فييا

 ،[ الزكاة سوى حق المال في ليس] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن،  قيس بنت فاطمة عن :األول الدليل
 . يثبت ال ضعيف لكنو ، ماجو ابن أخرجو

 .  النصاب عمى زيادة أخذوا أنيم عنيم ينقل لم ، عنيم اهلل رضي الصحابة أن :الثاني الدليل

  .البخاري أخرجو"  عط  ي فال ذلك فوق سأل منو " الصدقة كتاب في عنو اهلل رضي بكر أبي قول :الثالث الدليل

 ، العزيز عبد بكر كأبي ، األصحاب بعض قول ىذا ، ذلك عمى زيادة يأخذ اإلمام أن إلى:  لمحنابمة قول وىناك
 أن ، جده عن أبيو عن حكيم بن بيز حديث في جاءت ؟ الزيادة ىي وما ، إسحق رأي وىو ، رواية المجد وذكره
 من ، حسابيا عن إبل ي فّرق ال ، لبون بنت ينأربع كل في اإلبل سائمة كل في] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي

 محمد آلل يحل ال ، ربنا عَزمات من َعز مة ، مالو وشطرَ  آخذوىا فإنا أبى ومن ، أجرىا فمو مؤتجرا أعطاىا
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 صالح عندي ىذا:  أحمد اإلمام عنو وقال ، أحمد واإلمام والنسائي داود أبو أخرجو الحديث وىذا [شيء منيا
 . اإلسناد

 منع الذي المال شطر يأخذ أم ؟ جميعا المال شطر يأخذ ىل ؟ شطره يأخذ المال أي ، بينيم فيما اختمفوا لكنيم
 .  ؟ فيو الزكاة

 ، نقودا لاير مميار وعنده ، زكاتيا إخراج من فامتنع ، إبل عنده كان فإذا ، كمو المال شطر يأخذ:  قال من منيم
 .  المميار نصف منو يؤخذو  ، اإلبل زكاة تؤخذ فإنو

 ، زكاتيا يخرج لم ، اإلبل من عشرون عنده كان فإذا ، زكاتو يخرج لم الذي الزكوي المال نصف يؤخذ بل:  وقيل
 .   اإلبل من عشر الزكوي المال نصف منو ويؤخذ ، شياه أربع منو فتؤخذ

 :  الراجح

 مال احترام األصل ألن ؛ باألقل يؤخذ االحتمال فمع ، باألعمى األخذ يمكن ال االحتمال مع ألن ؛ القول ىذا ىو
 ، وغيره الشيخ رجحو ، فيو اهلل عصي الذي المال في يكون إنما والتعزير ، عميو التعدي جواز وعدم ، المسمم

 .  القول ىذا في واالحتياط

ومجنون   صبي   مال   في وتجب  :  قال ثم  . 

 :  أقوال ثالثة عمى خالف ؟ والمجنون الصبي مال في زكاةال تجب ىل

 ، وعمي عمر رأي وىو ، العمم أىل جميور إليو وذىب ، والمجنون الصبي مال في تجب أنيا:  األول القول
 وزكاة المعشرات في الزكاة وجوب إلى ذىبوا والحنفية ، والحنابمة والشافعية المالكية مذىب وىو ، وعائشة وجابر
 .  مطمقا الصبي مال في تجب ال الزكاة أن والشعبي والشافعي النخعي ومذىب ، فقط الفطر

 :  الراجح

 .  مطمقا الصبي مال في الزكاة وجوب

يا:  قال يا يجوز   وال ، ولييَما فيخرج   .  بنية   إال إخراج 

 . الزكاة في النية وجوب يرون فإنيم ، العمم أىل جميور رأي اوىذ ، عبادة ككل ، النية ليا يشترط عبادة الزكاة
  :أدلتيم

نما ، بالنيات األعمال إنما] وسمم عميو اهلل صمى النبي قول :األول الدليل   [ .نوى ما امرئ لكل وا 

 ، كالصالة ، بالنية إال بينيما التمييز يمكن فال ، مسنون منيا ويكون واجب منيا يكون عبادة وألنيا :الثاني الدليل
 .  بالنية إال والنفل الفرض بين التمييز يمكن وال ، نفل منيا ويكون فرض منيا يكون الصالة

 في يشترط ال الدين فإن ، الدين عمى قياسا ؛ الزكاة إخراج في النية وجوب عدم يرى أنو األوزاعي عن حكي
 ثم ، قرض أنو عمى ماال شخصا أعطى كأن ، ألجزأ نية بدون نفسو عن دينا اإلنسان أخرج فمو ، النية إخراجو
 .  يجزئو فإنو لو دينا عميو أن بعد فيما تبين
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 .  عبادة والزكاة ، عبادة وليس حق الدين ، الفارق مع قياس بأنو:  ىذا ونوقش

 :  الراجح

 .  الزكاة إلخراج النية تشترط أنو العمم أىل فعامة ولذلك ، القول ىذا ىو

و   يفرَقيا أن واألفضل  :  قال ثم  .  بنفس 

 أحمد اإلمام وقال ، جبير وابن ومكحول والحسن الحنابمة مذىب وىو ، بنفسو بتفريقيا اإلنسان يقوم أن األفضل
 . وعن بدال اإلمام فيخرجيا اإلمام يعطييا أن من أولى وىو ، بنفسو أي" يخرجيا أن إلي أعجب" اهلل رحمو
 أفضل عميو الواجب األمر يباشر اإلنسان وكون ، الواجب األمر يتولى فيو ، ىو عميو واجبة األني :األول الدليل
 .  غيره يباشره أن من

 التعب ىذا عمى فيؤجر ، إخراجيا من التعب وينالو ، نفسو وتطمئن بيقين إخراجيا من ليتأكد :لثانيا الدليل
 .  اإلخراج من الحاصل

 في واضحا اإلنسان يجده وىذا ، فييا يوكل أن من أكثر فعميا إذا اإلنسان عمى العبادة أثر وألن :الثالث الدليل
 .  عنك شخصا وكمت لو مما أكبر أثرىا أن شك ال ، الفقير طيياوتع ، وتخرجيا ، زكاتك تباشر فكونك ، نفسو

 أنو يرون والناس ، فأخرجيا غيره أعطاىا إذا ألنو ؛ وغيره شيخنا ذكر كما ، نفسو عن المذمة ليدفع :الرابع الدليل
 وال ، غنياءاأل عمى داخميم في نقمة عندىم والفقراء ، السوء ظن فيو ظنوا أو ، فيو شكوا ربما ، زكاتو يخرج لم

 .  يواسييم الغني يرون حين إال النقمة ىذه تندفع

 يرون ، الحسين بن عمي بن ومحمد واألوزاعي والشعبي ، قول في والحنابمة قول في والشافعية والمالكية الحنفية
 ؛" أفضل (العادل) الثقة لإلمام إعطاؤىا الخطاب أبو قال وليذا ؛ ذلك اإلمام طمب إن اإلمام إعطاؤىا يجب أنو
 بيا طالبيم بعده بكر وأبو ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، {صَدَقَتً أَمْىَالِهِمْ مِهْ خُذْ} يقول وتعالى تبارك اهلل ألن
 أعمم اإلمام وألن ؛ لإلمام تعطى أنيا عمى يدل وىذا ، قاتميم بل ، يخرجونيا ال الذين وعاقب ، منيم وأخذىا ،

 وأنو ، مواضعيا في يضعيا لن اإلمام أن اإلنسان عرف إذا ، كمو ىذا مع لكن ، توضع وأين بمصالحيا
 ، عميو يجب ما بيا نفسو عن سيدفع أنو أو ، أصحابيا يعطييا لن أو ، شرعا يجوز ال تصرفا فييا سيتصرف

 وإعطائ عدم عمى يحتال أن بعضيم ذكر حتى ، وغيره شيخنا ذكر كما ، إياه يعطييا أال الحال ىذه في لو فيجوز
 وىي ، ذمتو تبرأ ، اهلل إلى فالمشتكى ذلك عمى أجبر إذا إال ، بيمذِ وأكْ  إياىم تعطيا ال:  وغيره الثوري قال كما ،

 .  أخذىا من ذمة في

يا عند ويقول  :  قال ثم  .  وردَ  ما وآخذ ىا ىو دفع 

 إذا)  ىريرة أبي عن حديث ذلك في ويروى ،" مغرما تجعميا وال مغنما اجعميا الميم" يقول المعطي أن يرون
 ىذا لكن ، ماجو ابن أخرجو ( مغرما تجعميا وال مغنما اجعميا الميم تقولوا أن ثوابيا تنسوا فال الزكاة أعطيتم
 من جاء كما ، فالن آل عمى صل الميم:  المعطى ويقول ، مدلس وآخر ضعيف رجل فيو ، يصح ال الحديث
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 آل عمى صل الميم] :قال،  بصدقتيم قوم أتاه إذا وسمم عميو اهلل صمى النبي نكا " أوفى أبي بن اهلل عبد حديث
 مِهْ خُذْ} تقول واآلية ، عميو متفق"  [أوفى أبي آل عمى صل الميم ] :فقال ، بصدقتو أبي فأتى ،[  فالن

 { . عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّزُهُمْ صَدَقَتً أَمْىَالِهِمْ

ه   ف َقراء   في مال   ك ل   زكاة   إخراج   واألفضل  :  قال  .  بمد 

 . المزكي فيو الذي وليس المال فيو الذي البمد ، بمده فقراء في مال كل زكاة يخرج أنو إجماعا األفضل

 من تؤخذ،  صدقة عمييم افترض اهلل أن فأعمميم] معاذ حديث في وسمم عميو اهلل صمى قولو: األول الدليل
 .  االختصاص تقتضي واإلضافة ، اليمن فقراء:  أي ،( فقرائيم) ب والمراد ، [فقرائيم عمى فترد أغنيائيم

 أغنيائنا من الصدقة فأخذ ، وسمم عميو اهلل صمى النبي مّصدق عمينا قدم" قال ، جحيفة أبي حديث :الثاني الدليل
 ، جميعا عمييم اهلل رحمة األلباني وضعفو ، وصححو خزيمة وابن ، وحسنو الترمذي عند ىذا" فقرائنا في فجعميا ،

 أحق البمد أىل أن ، كميا اآلثار ىذه عمى مجمعون اليوم والعمماء" اهلل رحمو عبيد أبي كالم لكم أنقل لكن
نو ،  فوقُ  فما واحد الحاجة ذوي من فييم دام ما بصدقتيم  ال الساعي يرجع حتى ، صدقتيم جميع عمى ذلك أتى ا 

 .  غيرىم من أولى المال فيو الذي البمد أىل أن فيرون" معو شيء

 : الزكاة نقل

 ، فقير قريب لو يكون كأن ، مصمحة ثمة كان لو لكن ، المال فيو الذي البمد في تكون أن األفضل أن عرفنا نحن
 في اآلن يحصل كما - مقتمة تكون أن أو ، المسممين بالد من بمد في مجاعة تكون كأن ، حاجة ثمة كان أو

 والمرابطين الرباط ألرض ستنقل كانت أو - عامة المسممين وبالد بأس من بيم ما يرفع أن اهلل نسأل ، الشام
 :  قوالن  ؟ ال أو تنقل فيل ، الزكاة نقل تقتضي حاجة ثمة كان إذا الميم ، والثغور

 ، حاجة أو مصمحة ثمة كان لو حتى المال بمد في تبقى بل ، المال بمد من لزكاةا نقل يجوز ال أنو:  األول القول
 .  والحنابمة الشافعية إليو وذىب

 :  األدلة

( فقرائيم عمى فترد ، أغنيائيم من تؤخذ صدقة عمييم افترض اهلل أن فأعمميم) السابق معاذ حديث :األول الدليل
 .  غيره لىإ تنقل فال ، فيو ىم الذي البمد فقراء أي

 فمما،  الصدقة عمى حصين بن عمران بعث األمراء بعض أو زيادا أن " حصين بن عمران حديث :الثاني الدليل
 صمى اهلل رسول عيد عمى نأخذىا كنا حيث من أخذناىا ؟ أرسمتني ولممال :قال ؟ المال أين :لعمران قال،  رجع
 وابن داود أبو أخرجو"  سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول عيد عمى نضعيا كنا حيث ووضعناىا،  سمم و عميو اهلل

 الوالي مكان إلى ينقميا ولم ، الفقراء فيو الذي المكان في ووضعيا عمران فأخذىا ، األلباني وصححو ، ماجو
 .  أرسمو الذي
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 الحنفية ليوإ وذىب ، حاجة أو مصمحة ثمة كان إن غيره إلى المال بمد من الزكاة نقل يجوز أنو:  الثاني القول
 من وطائفة شيخنا واختيار ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار ىي رواية في والحنابمة ، وجو في والشافعية والمالكية

 .  العمم أىل

 :  األدلة

 المراد وليس ، المسممين فقراء بو المراد( فقرائيم) وسمم عميو اهلل صمى فقولو ، السابق معاذ حديث :األول الدليل
نما ، البمد فقراء بو  أي في المسممين فقراء وتعطى تؤخذ بل ، زكاتيم أخذ في حاجة لو ليس أنو ليبين ذلك قال وا 

 .  كانوا مكان

 مكان منكم آخذه لبيس أو بخميس ائتوني" : باليمن جبل بن يعني معاذ :قال :قال طاوس عن :الثاني الدليل
 .الدارقطني أخرجو" بالمدينة لممياجرين وخير عميكم أىون فإنو،  الصدقة

 وسمم عميو اهلل صمى النبي عند وكان ، وغيرىا الصدقة إبل ، المدينة إلى بيا يؤتى كان الصدقة أن :الثالث الدليل
 دليل وىذا ، اهلل سبيل في عمييا ويحمل ، المساكين عمى ويوزعيا ، الفقراء ويعطييا ، منيا فيخرج ، الصدقة إبل
 المدينة إلى بيا فيؤتى ، مياىيم عمى وىي المسممين من تؤخذ ، متفرقة أماكن من بالصدقة يأتون كانوا أنيم عمى
ِرية إلى الرب ذ ة من التي األرض حمى عمر إن حتى ، وعمر بكر أبو عميو واستمر ، قريب مكان إلى أو  ، ض 

 .  ىناك ىإل وتساق الصدقة إبل تجمع فكان ، الخصبة الُمرِبعة األماكن من وكانت ، الصدقة إلبل حماىا

 .  نقميا في حاصل وىذا ، خمتيم وسد الفقراء مواساة بالزكاة المقصود أن :الرابع الدليل

 :  الراجح

 ، جوعا يموتون المال بالد في الفقراء يترك ال:  أمر إلى يتنبو لكن ، مصمحة ثمة كان إذا ، الزكاة نقل يجوز أنو
 إلييا الزكاة تنقل التي البمدان من وعوزا حاجة أشد المال مدب أىل يصبح حتى ، أخرى أماكن إلى باألموال وُيذىب

 ثمة لكن ، الكفاية إتمام إلى ويحتاجون ، كفايتيم من جزء لدييم البمد فقراء كان فإذا ، الحال يراعى أن وينبغي ،
ن الزكاة لنق عمى تحمميم قد ونجدتيم المسممين بعض رحمة ألن ؛ بيا ُينتقل فينا ، كفايتو من شيئا يجد ال من  وا 
 .  أعمم واهلل ، محتاج ىو من البمد في كان

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


