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

وأصِموِ  َفرِعوِ  إلى وال ، منفق   غني   َتحتَ  فِقيرة   إلى وال:  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 :  صورتان ليا النسب عمودي عمى النفقة

 .  والمساكين الفقراء سيم من نسبو لعمودي زكاتو المزكي يعطي أن -1

 .  السبيل وابن والمكاتبين ارمينالغ سيم من زكاتو من نسبو عمودي المزكي يعطي أن -2

 :  فرعان ليا األولى الصورة
 عمييم ينفق أن عميو يجب التي الحال في والمساكين الفقراء سيم من نسبو لعمودي زكاتو المزكي يعطي أن -أ

 .  لزركشيوا ، قبميم ىبيرة وابن والنووي المنذر ابن نقمو ، إجماعا ليم الزكاة دفع يجوز ال الصورة ىذه ففي ، فييا

 :  األدلة

 من عمييم ينفق أن عميو يجب ألنو ؛ عميو الواجب دفع من مالو ليحمي ليم الزكاة يدفع المزكي أن :األول الدليل
 .  الزكاة غير

 .  لنفسو دفعيا لو كما فيو ، عميو يعود نفعيا ألن :الثاني الدليل

ذا ، اآلخر ِممك حكم في أحدىم ممك أن اهلل رحمو القاسم ابن ذكر :الثالث الدليل   عن ِممكو يُزل لم كذلك كان وا 
 .  عنيا الممك زوال الزكاة شرط ومن ، الزكاة

 لم فكأنو ، إليو الزكاة دفع فإذا ، ممكو حكم في والده ممك فإن ، الزكاة من والده أو ولده أعطى إذا:  أخرى بعبارة
 .  عنيا المزكي ممك يزول أن شرطيا ومن ، الزكاة عن ممكو يزل

 النفقة فييا عميو يجب ال التي الحال في والمساكين الفقراء سيمي من ، نسبو لعمودي زكاتو المزكي يدفع أن -ب
 ، منيم أقرب ىو من عنده ، مثبل أوالده أوالد عمى أو ، والديو عمى ، عمييم لئلنفاق يتسع ال مالو يكون كأن ،

 غير أو لجناية يكون كأن ، النفقة دين غير النسب موديع من أحد دين في يدفعو فيل ، جميعا مالو ويستوفون
 :  قولين عمى ؟ الحال ىذه في الزكاة دفع يجوز ىل ، ذلك

 النفقة عميو تجب ال التي الحال في ، والمساكين الفقراء سيم من نسبو لعمودي الزكاة دفع يجوز:  األول القول
 وىو ، جميعا اهلل رحميم تيمية ابن اإلسبلم شيخ اختاره ولق في والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، فييا

 .  عميو اهلل رحمة عثيمين ابن شيخنا اختيار

 :  األدلة

 المقتضي:  اإلسبلم شيخ يقول ، اآلية عموم في فيدخمون ، مساكين أو فقراء وىؤالء ، التوبة آية :األول الدليل
 . معدوم والمقاوم موجود
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 فقير منيم كبل أن بجامع ، األجانب عمى عمييم النفقة وجوب عدم حال في النسب عمودي قياس :الثاني الدليل
 .  بيؤالء ىؤالء فيحمق ، إليو الزكاة دفع يجوز

 النفقة تجب ال التي الحال في ، والمساكين الفقراء سيم من نسبو لعمودي الزكاة دفع يجوز ال أنو:  الثاني القول
 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، الحنفية إليو وذىب ، فييا عميو

 :  األدلة

 ، البخاري أخرجو [سيد ىذا ابني إن] لمحسن قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، بكرة أبي عن :األول الدليل
  ألنيم ؛ وارث غير البنت ابن:  يقولون ىم ، لو الزكاة دفع يجوز فبل عميو وبناء ، لو ابن بأنو الحسن فوصف
 وسمم عميو اهلل صمى النبي سماه ذلك ومع ، وارث غير البنت وابن ، لمزكاة تدفع فإنو وارث غير كان إذا أنو يرون
 .  لو ابنا

 .  كالشيادة فيي ، مطمقا إلييم الزكاة دفع تمنع ، قوية قرابة وىي ، وبعضية جزئية قرابة بينيما أن :الثاني الدليل

 ، الزكاة دفع جواز تمنع ، قوية قرابة فبينيم ، منو بعض وفروعو ، أصولو من جزء إنيم أي:  وبعضية جزئية
 .  لبعض بعضيم واألصول الفروع شيادة تجوز ال فإنو ، كالشيادة

 :  حالراج

 منع التي القاعدة ألن ؛ ليم الزكاة دفع فيجوز نسبو عمودي عمى النفقة عميو تجب لم إذا أنو ، األول القول ىو
 ، معدومة فالعمة مالو يحمي ال اإلنسان كان فإذا ، المال حماية ىي وغيرىم النسب لعمودي الزكاة دفع أجميا من

 .  وعدما وجودا عمتو مع يدور والحكم

 النفقة فوق ليم الزكاة دفع يكون كأن ، والمساكين الفقراء سيم غير من النسب لعمودي الزكاة دفع:  انيةالث الصورة
ذا ، مكاتبين كانوا إذا رقابيم بو تعتق ما إعطاؤىم أو ، كالُغرم ، الواجبة  الحاّلة حاجتو ودفع ، سبيل أبناء كانوا وا 
 :  قوالن ؟ ال أو يجوز فيل ، فييا ىو التي

 إليو ذىب ، مطمقا والمساكين الفقراء سيم غير من نسبو عمودي إلى الزكاة دفع يجوز ال أنو:  األول القول
 ( . الماضي القول في كما) ، المذىب من الصحيح عمى والحنابمة الحنفية

 :  األدلة

 غير يكون لتيا الحال في والمساكين الفقراء سيم من النسب عمودي إلى الزكاة دفع يجوز ال أنو :األول الدليل
 ( . السابقة األدلة) فييا عمييم منفق

 ، الحنفية مذىب عمى يجري وىذا ، وحاجتيم لفقرىم يأخذون ، السبيل وابن والغارم المكاتب أن :الثاني الدليل
ذا ، ليأخذوا فقراء يكونوا أن فييم يرون الذين  .  الزكاة من إعطاؤىم يجوز فبل وحاجتيم لفقرىم يأخذون كانوا وا 

 المكاتب لمسيد يدفع فالمال ، غيرىم لحظ يأخذون بل ، أنفسيم لحظ يأخذون ال والغارمين المكاتبين بأن:  نوقشو 
 .  الغارم ال لمدائن ويدفع ،
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 غارمين أو مكاتبين كانوا إذا ، والمساكين الفقراء سيم غير من النسب لعمودي الزكاة دفع يجوز أنو:  الثاني القول
 عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسبلم شيخ اختاره قول في والحنابمة والشافعية المالكية إليو بوذى ، سبيل أبناء أو

 .  لو اهلل غفر شيخنا واختاره ، جميعا

 :  األدلة

 والغارم المكاتب في يتصور ال األمر وىذا ، إليو المال نفع وعود ، المزكي مال حماية ىو الدفع من المانع أن -
 من السالم المقتضي كان فإذا ، الماسة حاجتو لدفع يعطى فإنو السبيل ابن في وأما ، غيرىم ظلح يأخذون ألنيم ؛

 .  موجود المقاوم المانع
 :  الراجح

 لكن ، سبيل أبناء أو ينغارم أو مكاتبين كانوا إذا والمساكين الفقراء سيم غير من نسبو لعمودي الزكاة دفع جواز
 مالو حمى قد يكون الحال ىذه في ألن ؛ النفقة بسبب كان فإن ، النفقة بسبب غرمو يكون أال الغارم في يشترط

 في قصر قد ألنو ؛ النفقة بسبب عميو الذي الدين يقضي أو الغرم يسدد أن ىو عميو ويجب ، عميو الواجب من
 .  دفعياب فيمزم ، األول في إليو النفقة إيصال

وزوج   عبد   إلى وال:  اهلل رحمو قال  . 

 في لكن ، ىذا تقدم وقد ، عامبل يكون أو مكاتبا يكون أن استثنوا األصحاب لكن ، لعبده الزكاة يدفع أن يجوز ال
 .  لو الزكاة يدفع أن يجوز ال - المذىب عمى - األخرى الحاالت
 :أدلتيم

 تعطى ال المال زكاة أن في العمم أىل بين خبلفا نعمم ال ": اهلل رحمو قدامة ابن قال ، اإلجماع :األول لالدلي
 .  "لممموك وال لكافر

 الزكاة يدفع أن يجوز فبل ، عامبل أو مكاتبا كان إذا إال ، لغيره عبدا أو لو عبدا كان سواء" لعبد" يقول والمؤلف
 .  غيره لعبد

 ممك ممك وما العبد ، لسيده تابع العبد ممك ألن ؛ لسيده دفعيا كمن فيو لعبد الزكاة دفع إذا نوأ :الثاني الدليل
 .  لسيده

ذا ، لو تابع ألنو ؛ غني العبد فإن غنيا السيد كان فإذا ، سيده بغنى غني العبد ألن :الثالث الدليل  سيده كان وا 
 .  بفقير ليس وىو ، فقيرا اإلنسان يكون أن اةالزك دفع شرط من ألن ؛ إليو الزكاة دفع يجوز فبل غنيا

وَزْوج  :  قال  . 

 .  ؟ الحكم فما ، لبلثنين شامل ىو ؟ لزوجيا الزوجة من أو ؟ لزوجو الزوج من الزكاة دفع بو المراد ىل

 .  لزوجتو الزوج من الزكاة دفع:  األولى الصورة
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 وابن ، والجصاص ، قدامة وابن ، المنذر ابن اإلجماع نقل ، لزوجتو زكاتو يدفع أن لمزوج يجوز ال أنو باإلجماع
 .  كثير وغيرىم ، المالكي ُجزيّ 

 :  األدلة

 .  مالو حمى فقد إلييا الزكاة دفع فإذا ، الزوج عمى واجبة الزوجة نفقة أن :األول الدليل

 .  أشد تكن لم إن النسب موديكع فيما ، قوية بينيما الرابطة أن :الثاني الدليل

 .  المنافع في الشتراكيما ؛ وعرفا شرعا وىذا ، زوجيا بغنى غنية المرأة أن :الثالث الدليل

 ، يجوز أنو العمماء بعض ذكر ؟ دين عمييا يكون كأن ، النفقة خارج لزوجتو الزكاة يدفع أن لمزوج يجوز ىل لكن
 أو ، غرم أو ، مثبل لجناية دين عمييا كان فمو ، النفقة ىو عميو الذي والواجب ، عميو واجبا حقا يسقط ال كان إذا

 من مفيوم وىو ، العمم أىل من وغيره شيخنا وذكره المالكية عميو نص وىذا ، الخ ،، الدفع ولزميا غيرىا ضمنت
 .  جميعا اهلل رحميم اإلسبلم شيخ كبلم

 .  لزوجيا الزكاة   الزوجةِ  دفع:  الثانية الصورة

 :  قولين عمى خبلف ؟ لمزوج الزكاة تدفع أن ليا يجوز فيل ، فقير والزوج غنية الزوجة كونت قد

 رأي وىو ، الحسن بن ومحمد يوسف أبو إليو ذىب ، الفقير لزوجيا زكاتيا تدفع أن لمزوجة يجوز:  األول القول
 الشافعية مذىب وىو ، صحيحةال الرواية في والمالكية ، المنذر وابن عبيد أبي رأي وىو ، والثوري ثور أبي

 .  اهلل رحمو عثيمين ابن شيخنا اختارىا رواية في والحنابمة والظاىرية

 :  األدلة

 عمى النساء حث ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، عنيا اهلل رضي مسعود ابن زوجِ  زينب   حديث :األول الدليل
 لي ُحمي عندي وكان ، بالصدقة أمرت إنك ، اهلل نبي يا]: وقالت ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فجاءت ، الصدقة
 عميو اهلل صمى النبي فقال ، عمييم تصدقت من أحق لدهو و  ىو أنو مسعود ابن فزعم ، بو أتصدق أن فأردت
 .  البخاري اإلمام أخرجو[ عمييم بو تصدقت من أحق وولدك زوجك ، مسعود ابن صدق:  وسمم

 وباإلجماع ،( وابنك زوجك) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ الواجبة رغي الصدقة بيا المراد بأن:  ونوقش
 .  فقراء كانوا وأبناء ه فقيرا كان مسعود ابن ألن ؛ البنيا زكاتيا تدفع أن لؤلم يجوز ال أنو

نما ،( ولدىا) ابنيا ليس ىنا باالبن المراد بأن:  المناقشة عن وأجيب  رواية في جاء وىذا ، عندىا أيتام المراد وا 
 واإلجزاء" عني أيجزئ" قالت أنيا األلفاظ بعض في جاء ولذا ؛ ليا أخت أو ألخ ، حجرىا في كانوا أيتام ، أخرى
ن ، المسنون في وليس ، الواجب في يكون إنما  أمرىن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن ىذا عمى ردوا قد كانوا وا 

 الصبلة عميو حث فمما ، زكاة عندىا تكون قد المرأة ألن ؛ يمنع ال أيضا وىذا ، لؤلمر استجابت فيي ، بالصدقة
 .  زكاتيا لتخرج جاءت ، الزكاة إخراج عمى والسبلم

 .  الوجوب صدقة أنيا كببير احتمال فيو ، تطوع صدقة أو واجب صدقة أنيا يحتمل الدليل أن الميم
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 .  قوي تعميل وىو ، إليو تدفعيا أن ليا فيجوز ، زوجيا نفقة تمزميا ال الزوجة أن :الثاني الدليل

 .  لو زكاتيا دفعيا من يمنع دليل ىناك ليس ، الدليل عدم :الثالث الدليل

 .  التوبة آية عموم في داخل الزوج أن :الرابع الدليل

 :  الثاني القول

 ، الحنابمة عند المذىب وىو ، رواية في والمالكية الحنفية إليو وذىب ، لزوجيا زكاتيا تدفع أن لمزوجة يجوز ال أنو
 . يجز لم المرأة عمى وينفقيا بيا سيستغني الزوج كان إذا ، قول المالكية عندو 

 :  األدلة

 بجامع ؛ العكس فكذلك ، زوجتو إلى الزكاة دفع لو يجوز ال الزوج فإن ، الزوج عمى الزوجة قياس :األول الدليل
 .  كل في الزوجية

 .  تمزميا ال والزوجة ، النفقة تمزمو الزوج ألن ؛ الفارق مع قياس وىذا

 أحدىما زكاة دفع يجوز فبل ، بذلك العادة جرت وقد ، صاحبو مال في ينبسط الزوجين كبل أن :الثاني الدليل
 .  لآلخر

 أن إما غناه، أو الزوج فقر في الزوجة بيا تنتفع وربما ، الزكاة ىذه من عمييا أنفق ربما الزوج وألن :الثالث الدليل
ما ، إلييا ويدفعيا إليو فتدفعيا فقيرا ونيك  .  أغنياء نفقة عمييا فينفق يستغني أن وا 

 أمر وىذا ، إلييا صدقتيا عادت فقد منيا عمييا أنفق إذا ألنو ؛ منيا عمييا ينفق أال يشترط بأنو:  يناقش وىذا
 .  إلييا تعود أال الميم ، سيارة بيا يشتري أو ، ىو بيا يتبسط أو ، أوالده عمى ينفق لكن ، عنو منيي

 :  الراجح

 ، ذلك من المانع الصريح الصحيح الدليل لعدم ، لزوجيا زكاتيا تدفع أن لممرأة يجوز أنو ، األول القول ىو
 .  اآلية عموم في داخل الزوج ألن ؛ الدليل فعميو منع ومن ، المنع وعدم الجواز ىو واألصل

ن:  لقا ثم  .  ُيجزِه لم بالعكسِ  أو ، أىال فبانَ  أىل   غيرَ  ظنَّوُ  ِلمن أعَطاىا وا 

 - الياشميين موالي من أو ، غنيا أو ، ىاشميا اإلنسان ىذا أن يظن كأن ، ليا أىل غير يظنو لمن أعطاىا إذا
  : التجزئو قالوا،  - إلييم الزكاة دفع جواز بعدم القول عمى
 .  ؟ عميو الواجبة زكاتو يعطيو ذلك ومع ، أىل غير أنو يظن كيف ، عبمتبل ألنو :األول الدليل

 فإن ، الوقت دخول عدم ظانا صمى كمن فيو ، اإلجزاء في مترددا دفع فقد ، الدفع بنية يجزم لم أنو :الثاني الدليل
 .  نفبل وتقع صحيحة تكون وقد ، الفريضة عن تجزئو ال صبلتو

 أنو يظن صمى فيمن الصبلة عمى التخريج من ويتوجو:  قال ، فروعال صاحب وذكره األصحاب بعض ذىب
 قد فالمواساة ، المواساة وىي ، منيا العمة لوجود ؛ ىنا زكاتو فتصح صحيحة صبلتو أن ، القبمة غير إلى يصمي
 .  صحيحة فزكاتو ، حصمت
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 :  الراجح

 بالنية يجزم لم وىو ، زكاتو أخرجو حين عبمتبل اإلنسان ىذا ألن ؛ ضعيف الثاني والقول ، أعمم واهلل األقرب ىو
 .  تجزئو فبل ،  متردد ، أيضا

ُيْجزِه لم بالعْكسِ  أو:  قال  . 

 أنو يظن ، ىاشميا فبان ، ىاشمي غير يظنو شخصا يعطي يا كأن ، أىل غير فبان ، أىبل ظنو من أعطاىا:  أي
 .  ؟ ال أو يصح ىل ، الخ ،، لو قريب أنو فبان ، لو قريبا ليس

 .  الحال ىذه في بالجيل يعذر وال ، واحدة رواية ، يجزئ ال أنو:  المذىب
 :أدلتيم

 .  لمزكاة مستحق غير ألنو :األول الدليل

 .  التقصير من نوع وعنده ، يتحر لم ألنو :الثاني الدليل

 ىل ، زيدا فأعطاه لعمرو دين عميو اإلنسان أن لو ، مييناآلد ديون مثل وىو ، اهلل دين ىذا ألن :الثالث الدليل
 .  تبرأ ال ؟ ذمتو تبرأ

 وقال ، الممتع في اهلل رحمو شيخنا وقربو ، الجيد وبذل التحري بعد الحال ىذه في يجزئ أنو عقيل ابن ويرى
 .  واجتيد ، استطاع ما اهلل اتقى ألنو ؛" قريب"

 وىذا ، مطمقا أجزأ قريب غير يظنو قريب إلى دفعيا إذا أنو:  أحمد ماماإل عن منصوصة رواية في الحنابمة وذىب
 .  اهلل رحمو تيمية بن المجد صوبو القول

 .  - ظنو في - الدفع فييا لو يجوز حال في أخرجيا ألنو :األول الدليل

 ، المحاباة عندىم يبالقر  عن الزكاة منع أسباب من ألن ؛ قريبو يحابي لن ، فييا المحاباة لعدم :الثاني الدليل
 .  قريب غير ظنو ألنو ؛ يحابو فمم ىنا اما ، يستحقيا ال وىو الزكاة وأعطاه قريبو حابى فربما

 وىذا ، الياشمي مثل ، أصبل لمزكاة أىل غير فيو الصور بعض في أما ، وجو لو القريب في بالتفصيل والقول
 المعطى ظن إذا أنو سيأتي ألنو ؛ مطمقا يجزئ أنو ، عقيل بنا ورأي ، اهلل رحمو الشيخ قربو الذي القول يقوي ربما
 .  يجزئو غنيا فبان فقيرا

يجزئُ  فإنو ، فقيرا   ظنو لغني   إال:  اهلل رحمو قال  . 

 وفييا ، بقةالسا الصور دون ، يجزئ الحال ىذه ففي ، غني أنو فبان ، زكاتو فأعطاه ، فقيرا أنو ظن شخصا وجد
 :  قولين عمى خبلف

 في والشافعية الحنفية إليو وذىب ، يجزئ فإنو ، غنيا فبان ، فقيرا يظنو غنيا زكاتو أعطى إذا أنو:  األول القول
 .  سبلم بن القاسم عبيد وأبي الحسن اختيار وىو ، المذىب ىي رواية في والحنابمة ، قول

 :  األدلة
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 بصدقتو فخرج بصدقة الميمة ألتصدقن رجل قال:  سمم و عميو اهلل صمى النبي نع ىريرة أبي عن :األول الدليل
 ألتصدقن زانية عمى الحمد لك الميم قال زانية عمى الميمة تصدق يتحدثون فأصبحوا زانية يد في فوضعيا
 عمى الحمد لك الميم قال غني عمى تصدق يتحدثون فأصبحوا غني يد في فوضعيا بصدقتو فخرج بصدقة
 الميم فقال سارق عمى تصدق يتحدثون فأصبحوا سارق يد في فوضعيا بصدقتو فخرج بصدقة ألتصدقن غني
 بيا تستعف فمعميا الزانية أما قبمت فقد صدقتك أما لو فقيل فأتي سارق وعمى غني وعمى زانية عمى الحمد لك
 الشاىد ، عميو متفق"  سرقتو عن بيا يستعف السارق ولعل اهلل أعطاه مما فينفق يعتبر الغنى ولعل زناىا عن
 ىذا أن ظن ، غني يد في وضعيا أنو مع ، قبمت فقد صدقتك أما:  لو قيل أنو والحظ ، يعتبر فمعمو الغني أما: 

 . فقير الغني

 إن:  فقال إلييما ونظر ، الزكاة من جمدين رجمين أعطى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن] :الثاني الدليل
 اإلمام جوده بإسناد ، والنسائي داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو [مكتسب ِمرة لذي فييا حظ الو  ، أعطيتكما شئتما
 . لو الزكاة دفع جاز بالفقر يوحي وظاىره اإلنسان حال كان فإذا ، منيما الظاىر حاليما إلى فنظر ، أحمد

 {التَّعَفُّفِ هِيَ أَغْنِيَبءَ الْجَبهِلُ حْسَبُهُنُيَ}  تعالى قال وليذا ؛ منيما التحقق يصعب والغنى الفقر وألن :الثالث الدليل
 .  الغنى من الفقر تمييز لصعوبة وذلك

 ، يوسف وأبو الثوري إليو وذىب ، يجزئو لم غنيا فبان فقيرا ظنو غنيا الزكاة أعطى إذا أنو:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة قول في والشافعية

 :  األدلة

 .  ذمتو في الواجبة بالزكاة مشغولة ذمتو تزل فمم ، مستحقو غير إلى الواجب دفع أنو :األول الدليل

 .  ذمتو تبرأ لم لعمرو زيد دين أعطى فمو ، اآلدمي ديون عمى القياس :الثاني الدليل

 ذمتو تبرأ لم بالمال يتعمق الفقراء حق كان فإذا ، بالمال تعمق قد الفقراء حق أن:  يضاف أن يمكن :الثالث الدليل
 .  مستحقو إلى المال يوصل حتى

 :  الراجح

 ألن ؛ إشكال فيو يكن لم الواجبة الزكاة فيو دخمت فمو ، الواجبة الزكاة عمى الحديث دل إذا ، األول القول ىو
 .  اإلجزاء في صريح الحديث

مستَحبة   التطوعِ  وصدقةُ :  قال  . 

 أفضل التطوع صدقة أن بعضيم ذكر وقد ، باإلجماع مستحبة وىي ، الواجبة غير الصدقة وعالتط بصدقة المراد
 ولذا ؛ أفضل الحج أن الحنابمة ومذىب ، الحاجة أزمنة في وخاصة ،( التطوع وحج جياد) الحج ومن الجياد من
 " . أحمد مذىب وىو ، الصدقة من أفضل الحج" اهلل رحمو اإلسبلم شيخ قال

 :  صدقةال فضل أدلة
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 الَّذِييَ هَثَلُ} ،{ كَثرِيَةً أَضْعَبفًب لَهُ فَيُضَبعِفَهُ حَسَنًب قَرْضًب اللَّهَ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا هَيْ} تعالى اهلل قول :األول الدليل

 { . حَبَّتٍ هِئَتُ لَتٍسُنْبُ كُلِّ فِي سَنَببِلَ سَبْعَ أًَْبَتَتْ حَبَّتٍ كَوَثَلِ اللَّهِ سَبِيلِ فِي أَهْىَالَهُنْ يُنْفِقُىىَ

 ، ظمو في اهلل يظميم سبعة] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن :الثاني الدليل
 . عميو متفق[ يمينو تنفق ما شمالو تعممَ  ال حتى فأخفاىا بصدقة تصدق ورجل ،،، ظمو إال ظل ال يوم

 وال ، طيب كسب من تمرة بعدل تصدق من] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي عن :الثالث الدليل
 . عميو متفق[ ..ُفُموَّه أحدكم يربي كما لصاحبيا يربييا ثم ، بيمينو يقبميا اهلل فإن ، طيب إال اهلل إلى يصعد

 جيد بإسناد حمدأ أخرجو [القيامة يوم صدقتو ظل في امرئ كل] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :الرابع الدليل
 .  الباب ىذا في جدا كثيرة واألحاديث ،

أفضلُ  رمضانَ  وفي:  قال  . 

 أجود وكان ، الناس أجود كان وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث :األول الدليل
 من بالخير أجود وسمم عميو اهلل صمى اهلل فمرسول ، القرآن وفيدارسُ  ، جبريل يمقاه حين ، رمضان في يكون ما

 .  المرسمة الريح

 أخرجو[ رمضان في صدقة:  قال ؟ الصدقة أفضل ما] مرفوعا أنس عن آخر حديث في وجاء :الثاني الدليل
 .  العمم أىل بعض حسنوو ،  الترمذي

 الميل وفي ، النيار في يضعفيم والصوم ، والعبادة بالطاعة ينشغمون رمضان في ءالفقرا أن :الثالث الدليل
 .  أفضل األيام ىذه في الصدقة فكانت ، ويعممون يكدحون

 .  أفضل فيو الصدقة فتكون ، فاضل وزمن فاضل وقت أنو :الرابع الدليل

 فإن ، الحجة ذي من األول العشر:  مثل الفاضمة األزمنة ، الفاضمة واألمكنة الفاضمة باألزمنة الصدقة وتفضل
 ىذه من اهلل إلى أحب فيين الصالح العمل أيام من ما] عباس ابن حديث في قال وسمم عميو اهلل صمى النبي
 ، ونفسو بمالو خرج رجل إال ، اهلل سبيل في الجياد وال:  قال ؟ اهلل سبيل في الجياد وال:  قالوا ، العشر األيام
 الحديث ألن ؛ رمضان من حتى أفضل الحجة ذي عشر في أنيا شيخنا رجح وقد ، [شيءب ذلك من يرجع ولم
 .  ذلك وغير والصيام الصدقة فيو يدخل ، عاما جاء

 .  األعمال فييما تضاعف فإنيما ، والمدينة كمكة ، الفاضل المكان في أيضا وتفضل

 تكون الحاجات فعند ، { هَسْغَبَتٍ ذِي يَىْمٍ فِي بمٌإِطْعَ أَوْ} تعالى اهلل قال كما ، الحاجة أوقات في تفضل وكذلك
 الصدقة فإن ، كساء وال طعاما يجدون ال الذين الشام في المساكين عمى التصدق ، ىذه كاأليام ، أفضل الصدقة
 الببلء عنا يدفع وأن ، عمييم بصدقتنا يرحمنا أن وجل عز اهلل لعل ، بالقميل ولو اإلنسان فيتصدق ، جدا فاضمة

 .  األمة عن عظيما ببلء بالصدقة يدفع اهلل فإن ، عمييم الصدقةب
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 فتكون ، األوقات من غيره من أكثر والشراب لمطعام محتاجا يكون اإلنسان فإن ، الشتاء وقت الحاجة أزمنة ومن
 وال ، دةالشدي الحاجة عند الشتاء إلى الزكاة تأخير يرى العمم أىل بعض فإن ولذا ؛ أفضل الشتاء وقت في الصدقة
 وبعضيا ، رمضان في حولو بعضيا ، رمضان في منيا جزءا يجعل أو ، رمضان في زكاتو إخراج عمى يقتصر
 .  ومسغبتيم الناس حاجة وقت في تكون لكي ، بأشير رمضان قبل يقدميا أو ، الشتاء في حولو

 اهلل صمى النبي أن ، تقدمالم ، الضبي عمرو بن سممان حديث في كما ، فضل ذات عمييم الصدقة القربى وذوو
 إال الخمسة أخرجو[ وصمة صدقة:  ثنتان الرحم ذي وعمى ، صدقة المسكين عمى الصدقة] قال وسمم عميو

 . األلباني وصححو ، النسائي

يموُنو ومن كفايِتو بالفاضلِ  وتسن:  قال  . 

 ، لاير آالف ثبلثة كفايتيم كانت إذا ، كفايتيم عن الفاضل بالزائد تسن فإنيا ، عمييم ينفق ومن ، ىو كفايتو عن
 وابدأ ، السفمى اليد من خير العميا اليد] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ بو يتصدق الكفاية عمى فالزائد
 في أنفقتو دينار] ىريرة أبي حديث في وسمم عميو اهلل صمى قال وقد ، أوال يعول بمن الناس فيبدأ ، [تعول بمن
 أجرا أعظميا أىمك عمى أنفقتو ودينار ، مسكين عمى بو تصدقت ودينار ، رقبة في أنفقتو ودينار ، اهلل سبيل
 أنفق إذا] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مسعود ابن حديث وكذا ، مسمم رواه [أىمك عمى أنفقتو الذي
 .  ومسمم البخاري عند وىذا [صدقة فيي يحتسبيا نفقة أىمو عمى الرجل

َينُقُصيا بما ويأَثم:  قال ثم  . 

 .  نقصا ينُقص ن قص ، الثبلثي من ألنيا ؛ اهلل رحمو شيخنا إليو أشار( ُينقصيا بما) وليس( : ي نقُصيا)

 ولنتنبو ، المستحب وفعل ، الواجب ترك ألنو ؛ آثما يكون فإنو ، يمون من وكفاية   كفايت و ينقص بما تصدق إذا
 ، مستحبة صدقة غيرىم عمى والنفقة ، واجبة والنفس الولد عمى النفقة ألن ؟ أفضل النفقة كانت لماذا ، األمر ليذا

 في يفرط فبل ،[ عميو افترضتو مما إلي أحب   بشيء عبدي إلي تقرب وما] الواجب ىو بو اهلل إلى يتقرب ما وأعظم
 .  يجوز ال أمرا فعل أنو عمى يدل وىذا ،[ يعول من يضيع أن إثما بالمرء كفى] المستحب ىإل ويذىب الواجب

 .  والحيوان والكافر المسمم عمى تجوز المستحبة والصدقة

 :  كمو بالمال التصدق

 ويستطيع ، وجل عز باهلل الظن وحسن الثقة من عنده كان إن:  قالوا ؟ مالو بكل يتصدق أن لئلنسان زو يج ىل
ال ، عنو اهلل رضي الصديق بكر أبو فعل كما ، يجوز فإنو ، ألوالده نفقة يحصل نأ  لما وليذا ؛ يجوز ال فإنو وا 

 لو يأذن ولم ،[ مالك بعض عميك أمسك] وسمم عميو اهلل صمى لو قال ، كمو مالو من ينخمع أن مالك بن كعب أراد
 فقبل[  ورسولو اهلل ليم أبقيت:  قال ؟ ألىمك أبقيت ما] قال ، بمالو بكر أبو جاء ولما ، مالو بكل يتصدق أن
 وصدق ، عنو اهلل رضي الصديق بكر أبي قمب في وقر الذي اإليمان ما يعمم ألنو ؛ وسمم عميو اهلل صمى منو
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 والحمد ، الزكاة كتاب من انتيينا نكون وبيذا ، اهلل فأذن ، اآلخر قمب في مما أعظم أنو عرف ، اهلل عمى التوكل
 .  أعمم واهلل ، كمو الكتاب بتمام عمينا يمن أن اهلل ونسأل ، الصالحات تتم بنعمتو لذيا هلل

 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


