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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي   ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلُمَؤل

 الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِف  َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم
  [06:سورة التوبة]
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة
 

وأشهد ، ك لهاحلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري
صلى اهلل عليه وعلىى للىه   ، أن حممدا عبده ورسوله الذي أرسله رمحة للعاملني
  .وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

فقد من اهلل علي بالدراسة يف املعهد العايل للقضاء ثالث سنوات على  :وبعد
 .هى 4930 -39هى إىل سنة  4931 -39النظام القدمي ما بني سنة 

ال متنح الشهادة للدارس حىت يكتب حبثا فقىد  وحيث اقتضى نظام املعهد أ
ن أركان اإلسالم الىيت ال  اليت هي ركن م( مصارف الزكاة)وقع االختيار على 

األمة ومن االجتماعي بني أفراد  لعليها واليت هي من أقوى عوامل التكاف يقوم إال
ر فيها كثري من الناس لضعف ومع ذلك فقد قص، أهم أسباب املودة واحملبة بينهم

وبعضهم خيرجها إىل ، إمياهنم ولشدة حمبتهم للمال يبخلون به ومينعون حق اهلل فيه
وقد جيهلون املصرف الشرعي للزكىاة  ، تسحقيها كعادة ظنا منه أهنا تنفعهغري م

ة ومن يسىتحق أن  يعيف هذا البحث مصارف الزكاة الشر لذا رأيت أن أوضح
ومن ال يستحقها وال جيوز أن تصىرف لىه   ، ز صرفها إليهتدفع له الزكاة وجيو

وكالم أهل  صلى اهلل عليه وسلمحبسب ما ورد يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله 
  ليكىىون. العلىىم املديىىد بالىىدليل ألن احلىىق معرفىىة ا ىىدى بدليلىىه  
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املزكي على بينة من أمره وبصرية من دينه وليددي زكاته املفروضة عليه كمىا  
ثواب املرتب على  منه بالرريقة اليت تأرأ اها ذمته ليفوز بعظيم األجر واليريده اهلل

 . م من اإلمث والعقاب املعد ملن منع الزكاة أو قصر فيهاأداء الزكاة ويسل
ويالحظ أن هذا البحث هو موضوع رساليت املعتمدة من جملس املعهد قبل 

لظىروف صىحية    وتأخرت يف إعداد هذا البحث وتقدميه. أن تتحول إىل حبث
 . فمعذرة، وعملية

وأن يعصمنا ، وأسأله ا دى والسداد، ومن اهلل وحده استمد العون والتوفيق
 . وهو حسبنا ونعم الوكيل، من اخلرأ والزلل يف القول واالعتقاد والعمل
وصلى اهلل على حممد وعلىى  . ليه أنيبإوما توفيقي إال باهلل عليه توكلت و

 .لله وصحبه أمجعني

 #  
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 خمطط البحث
 : وبابني وخامتة، ويشتمل هذا البحث على مقدمة ومتهيد

 . طريقيت فيهيف أمهية املوضوع وسبب اختياره وبيان : املقدمة
 :ويشتمل على مباحث: التمهيد

 . معىن الزكاة لغة وشرعًا -4
 . حكم مانعهاوحكم الزكاة يف الشريعة اإلسالمية  -2
 . ن أهدافها بالنسبة للفرد واجملتمعاحلكمة من مشروعية الزكاة وبيا -9

 :ويشتمل على ما يلي، يف مصارف الزكاة: الباب األول
والفرق بينهم ومقدار ما يصرف للفقراء واملساكني : املصرف األول والثاين

 . وما يشترط لذلك،  م

، يشىترط فىيهم   امهمتهم ومللعاملني على الزكاة وذكر : املصرف الثالث
 . هم وقبو ا للهديةإليوحكم اإلهداء ومقدار ما يدفع  م 
، للمدلفة قلواهم وذكر أقسامهم ومقدار ما يصىرف  ىم  : املصرف الرابع

 . الل والترجيحدوذكر اخلالف يف سقوط سهمهم مع االست
وهل يفك األسري املسلم مىن   ومعىن ذلك( يف الرقاب: )املصرف اخلامس

وبعضىها بىى   ( الالم)بى وملاذا عأر القرلن عن بعض املصارف ، سهم الرقاب
 . (يف)

يف الغارمني ملصلحة أنفسهم وما يشترط لذلك والغارمني : املصرف السادس
  .ملصلحة غريهم ومقدار ما يعري كل منهم
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وذكر ما اتفق عليه الفقهاء واختلفوا فيه من ( يف سبيل اهلل: )املصرف السابع
 . ذلك مع االستدالل والترجيح

ومقدار ما يعرى من الزكاة وبيان شىرط  ، سبيليف ابن ال: املصرف الثامن
 . إعرائه منها

أو ، هل جيب استيعاب األصناف الثمانية يف الدفع إليها من الزكىاة : فصل
 . واالستدالل والترجيح، مع ذكر اخلالف، جيوز االقتصار على واحد منها

 . يف األصناف الذين ال تصرف  م الزكاة: الباب الثاين

ىن املانع من أخذ الزكىاة مىع ذكىر اخلىالف     غيد الوحتد :األغنياء -4
 . واالستدالل والترجيح

 . مع ذكر اخلالف والترجيح: األقوياء املكتسبون -2

 . مع ذكر اخلالف واالستدالل والترجيح: الكفار -9
 . أوالد املزكي ووالداه وزوجته وحكم دفع الزكاة إىل سائر األقارب -1
وهم بنو هاشم باتفاق وبنو املرلب على  مصلى اهلل عليه وسللل النيب  -9

 . خالف يف ذلك مع ذكر االستدالل والترجيح
 . ا يف هذا البحثصة ألهم النتائ  اليت توصلت إليهاخلامتة يف ذكر خال

  
#  
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 متهيد
 :يشتمل على ما يل 

 . تعريف الزكاة -1
 . حكم الزكاة يف الشريعة اإلسالمية -2
 . حكم مانع الزكاة -3
 . احلكمة يف مشروعية الزكاة -4
  

#  
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 تعريف الزكاة
، زكا الزرع إذا منىا وزاد : النماء والزيادة يقال: الزكاة لغة من الزكاء وهو

  .(4)النمو احلاصل عن بركة اهلل تعاىل: أصل الزكاة: قال الراغب
الرهارة والنماء والأركىة  : وأصل الزكاة يف اللغة: األثري يف النهاية ابنوقال 

 . (2)ملدح فالزكاة طهرة لألموال وزكاة الفرر طهرة لألبدانوا
أي طهر نفسه من . (3 /سورة الشمس) َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَهيا : قال تعاىل

 . الذنوب

سىورة  ) ُتَزكُّوا َأْنُفَسُكْم الَف: ومن استعمال الزكاة يف املدح قوله تعاىل
واإلعجاب ومىن اسىتعمال    سبيل الفخر فال متدحوها على: أي( 92 /النجم

سورة ) َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنُه َزَكاًة: الزكاة يف الصالح قوله تعاىل
 . صالحا وتقى: أي( 14 /الكهف

وأصىل  . اآلفىات  اة ألنه يزيد يف املخرج منه ويقيهومسي املال املخرج زك
 /سورة التوبة) ِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَهاُخْذ ِمْن َأْمَوا: التسمية قوله تعاىل

469) . 
: ها من اإلمث وتنمي أجره وقال األزهرييمسيت بذلك ألهنا ترهر مدد: وقيل

  .(9)إمنا تنمي الفقراء

                                      
 . 931، واملعجم الوسيط ص 249املفردات يف غريب القرلن ص (4)

 . 963ص  2النهاية يف غريب احلديث ج  (2)

واملرلع على أبواب املقنع صن  241املختار من صحاح اللغة ص و 232ص  4املصباح ج: انظر (9)
 . 234ص  9واجملموع شرح املهذب ج  463ص  4والروض املربع ج 222
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وكل ذلك صحيح يف معىن التسمية فهي تزكي وتنمي املعرىي واملعرىى   
 . واملال الذي أخرجت منه

حق واجب يف مال خمصوص لرائفة خمصوصىة يف وقىت   : رعاوالزكاة ش
 . (4)خمصوص

 «يف مال خمصيو  »مقدر يف أبواب الزكاة  «حق واجب»( شرح التعريف)
لطائفة ». وهو سائمة اهيمة األنعام واخلارج من األرض واألمثان وعروض التجارة

الصَّيَدَقاُت  ِإنََّميا  : وهم األصناف الثمانية املشار إليهم بقوله تعاىل «خمصوصة
ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِف  الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِفي   

 . (06 /التوبة سورة) َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم
وهو متام احلول يف املاشية واألمثان وعروض التجىارة   «يف وقت خمصو »

  .(2)وعند اشتداد احلب يف احلبوب وعند بدو صالح الثمرة اليت جتب فيها الزكاة
#  

                                      
 . 212ص  4اإلقناع يف فقه اإلمام ابن حنبل ج (4)

 . 400ص  2كشاف القناع عن منت اإلقناع ج  (2)
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 اإلسالمية حكم الزكاة يف الشريعة
الزكاة ركن من أركان اإلسالم اخلمسة وفرض من فروضه فهىي الىركن   

ال يقوم إال عليها ودليل فرضيتها كتاب اهلل الثالث من أركان اإلسالم ومبانيه اليت 
 . وإمجاع األمة احملمدية صلى اهلل عليه وسلمتعاىل وسنة نبيه 

 :فمن أدلة الكتاب العزيز
. َة َوَآُتوا الزََّكاَة َواْرَكُعوا َميَع اليرَّاِكِعنيَ  الَوَأِقيُموا الصَّ: قوله تعاىل -4

 . (12 /سورة البقرة)
َة َوآُتوا الزََّكاَة َوَما ُتَقدُِّموا ِلَأْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر الِقيُموا الصََّوَأ: قوله تعاىل -2

 . (446 /سورة البقرة) َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه ِإنَّ اللََّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي
َوِممَّيا   َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َميا َكَسيْبُتمْ  : قوله تعاىل -9

َتَيمَُّموا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذييِه ِإلَّيا َأْن    الَأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْلَأْرِض َو
 . (203 /سورة البقرة) ُتْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغِن ٌّ َحِميٌد

سىورة  ) ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَهيا ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة : قوله تعاىل -1
 . (469 /التوبة
َة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسيوَل َلَعلَُّكيْم   الَوَأِقيُموا الصَّ: قوله تعاىل -9
 . (90 /سورة النور) ُتْرَحُموَن
 ِل َواْلَمْحُروِمِللسَّاِئ( 24)َوالَِّذيَن ِف  َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم : قوله تعاىل -0

 . (29 -21 /سورة املعارج)
 . واحلق املعلوم هو الزكاة

َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا : قوله تعاىل -3
  .(9 /سورة البينة) َة َوُيْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِةالالصَّ
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، فدلت هذه اآليات الكرميات على وجوب الزكاة لألمر اها واألمر للوجوب
وقد قرنت الزكاة بالصالة يف ليات كثرية من القرلن مما يدل على أمهيتها وعظيم 

 . شأهنا
 ى: ومن أدلة السنة على وجوب الزكاة

 -رضي اهلل عنىهما –عن أيب عبد الرمحن عبد اله بن عمر بن اخلراب  -4
: بين اإلسالم عليى سي   »: يقول صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  مسعت :قال

إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكياة وحي     شهادة أن ال
 (4)ي ومسلمررواه البخا «البيت وصوم رمضان

بتقدمي الصيام علىى   «واحل  رمضانوصيام »مسلم  واللفظ للبخاري ولفظ
وهىذه الروايىة أنسىب     صلى اهلل عليه وسلمه من النيب احل  وقال هكذا مسعت
 . الصوم متقدم على فرض احل للترتيب ألن فرض 

بعىث   صلى اهلل عليه وسلمعباس رضي اهلل عنهما أن النيب  ابنوعن  -2
ادعهم إىل شيهادة أن ال إليه إال اهلل وأ    »: يمن فقالال إىل رضي اهلل عنهمعاذا 
فأعلمهم أن اهلل قد افترض عليهم س  صيلوات يف  فإن أطاعوا لذلك  اهللرسول 

هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افتيرض علييهم صيدقة يف     كل يوم وليلة فإن
  (2)رواه البخىاري ومسىلم   «أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد عليى فقيرائهم  

  م أن اهلل فىىىىىرضهويف روايىىىىىة للبخىىىىىاري فىىىىىأخأر
                                      

بىاب   22ص 4صحيح مسلم جوخمتصر ". دعاؤكم إميانكم"باب  1ص 4صحيح البخاري ج (4)
 ". بين اإلسالم على مخس"

 490ص  4وخمتصر صحيح مسىلم ج  ". وجوب الزكاة"باب  36ص  2صحيح البخاري ج  (2)
 ". وجوب الزكاة"باب 
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 مراد من الصدقة املفروضة يف الروايىة وهي مبينة لل (4)عليهم زكاة من أموا م #
األوىل أهنا الزكاة وقد أفاد احلديثان وجوب الزكاة وفرضيتها وأهنا ركىن مىن   

 حديث ابن عباس من بني بقية األصناف أركان اإلسالم وخص الفقراء بالذكر يف
غلب وحقهم يف الزكاة لكد األ الثمانية ملقابلة الفقراء باألغنياء وألن الفقراء هم

  .(2)بقية األصناف من
وأهنا أحد أركان اإلسالم وفريضة من الزكاة  وأمجع املسلمون على وجوب

 . (9)واتفق الصحابة رضي اهلل عنهم يف عهد أيب بكر على قتال مانعيها. فرائضه

 
#  
 

                                      
 . 464ص  2صحيح البخاري ج  (4)

وأحكام األحكام شرح أصول األحكىام   3ص  1انظر دليل الفاحلني لررق رياض الصاحلني ج (2)
 . 9ص  2سم جالبن القا

 494ص  4واإلفصاح البىن هىبرية ج   191ص  2انظر املغين البن قدامة مع الشرح الكبري ج (9)
 . 232ص  9واجملموع شرح املهذب ج
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 حكم مانع الزكاة
من أنكر وجوب الزكاة جهال به وكان ممن جيهل ذلىك حلداثىة عهىده    

أ ببادية نائية عن األمصار عرف وجواها وال حيكم بكفره ألنه ألنه نش باإلسالم أو
 . معذور

وإن كان مسلما ناشئا ببالد اإلسالم بني أهل العلم فهو مرتد جتري عليىه  
أحكام املرتدين ويستتاب ثالثا فإن تاب وإال قتل ألن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة 

ممن هذه حالىه فىإذا    يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة فال تكاد ختفى على أحد
 (4)....جحدها فال يكون إال لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره اهما

وإن منع الزكاة خبال اها مع اعترافه بوجواها مل يكفر بال خالف ولكن يعزر 
مسعت رسول اهلل : ملا روى اهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال، وتدخذ منه قهرا

ال تفرق ، يف كل أربعني ابنة لبون، ئمةيف كل إبل سا»يقول  صلى اهلل عليه وسلم
فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله  (2)إبل عن حساهبا من أعطاها مؤجترا

رواه أمحىد   «من عزمات ربنا تبارك وتعاىل ال حيل آلل حممد منها شي ء  (3)عزمة
( ىاملنتقى )تيمية يف قال جمد الدين ابن . «وشطر ماله»وقال . والنسائي وأبو داود

 . (1)خذها من املمتنع ووقوعها موقعهاوهو حجة يف أ
  ا عن قبضة اإلمام قاتله ألن الصحابة رضي اهللكان مانع الزكاة خارًج فإذا

                                      
 . 199ص  2واملغين مع الشرح الكبري ج 414 -416ص  4املهذب ج (4)

 . مدجتًرا أي طالًبا لألجر (2)

من عزمات ) –بإسكان الزاي ( عزمة)نصفه وقوله : قال يف املصباح شرر كل شيء( شرر أبله) (9)
 . بفتحها ومعناه حق ال بد منه( زينا

 . 491ص  1انظر نيل األوطار ج(1)
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صىلى اهلل  وقد قال رسول اهلل . رضي اهلل عنهنعيها مع أيب بكر عنهم قاتلوا ما #
 وأن حمميدا  مرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إليه إال اهلل أ» :عليه وسلم

مياءهم  دفإذا فعلوا ذلك عصموا ميين  ، رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة
 . (4)رواه البخاري ومسلم «وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحساهبم على اهلل

 صلى اهلل عليه وسلمملا تويف رسول اهلل )قال  رضي اهلل عنهوعن أيب هريرة 
كيف تقاتل الناس وقد قال : قال عمرالعرب ف وكان أبو بكر وكفر من كفر من

، أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل»: صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
فقال أبىو   «فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقها وحسابه على اهلل تعاىل

 لىو  فإن الزكاة حق املىال واهلل واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة : ركب
 لقاتلتىهم علىى   صلى اهلل عليه وسلممنعوين عناقا كانوا يددوهنا إىل رسول اهلل 

اهلل قد شرح صدر أيب بكىر للقتىال    فواهلل ما هو إال أن رأيت: منعها قال عمر
رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمىذي  ( فعرفت أنه احلق

بىدل   «عقاال كانوا يؤدونهو منعو  ل»لكنه يف لفظ مسلم والترمذي وأيب داود 
فهذان احلديثان يدالن داللة صرحية على أن مانع الزكاة يقاتىل حىىت    (2)العناق

 . وقد ورد الوعيد الشديد ملانع الزكاة. يعريها ولو أقر بالشهادتني
َفْضيِلِه   َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن الَو: ومن ذلك قوله تعاىل

سىورة لل  ) ُهَو َخْيًرا َلُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم َسُيَطوَُّقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َييْوَم اْلِقَياَميةِ  
  .(416لية ، عمران

                                      
 . 266ص  4وصحيح مسلم ج 44ص  4صحيح البخاري ج (4)

. األنثى من أوالد املعز قبل اسىتكما ا احلىول  : والعناق 499 -491ص  1نيل األوطار ج  (2)
 . ذي يعقل به البعرياحلبل ال: والعقال
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 :صلى اهلل عليه وسىلم قال رسول اهلل : قال رضي اهلل عنهوعن أيب هريرة 
 (1)قرع ليه زبيبتيان  أا من آتاه اهلل ماال فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع»

أنا مالك أنا كنزك مث : مث يقول -يعين شدقيه–يطوقه يوم القيامة مث يأخذ بلهزمتيه 
َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيًرا َلُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ  الَو :تال

 . »(2)َيْوَم اْلِقَياَمِة َلُهْم َسُيَطوَُّقوَن َما َبِخُلوا ِبِه
ُيْنِفُقوَنَها ِف  َسيِبيِل اللَّيِه    الَوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َو: وقال تعاىل

َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِف  َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَهيا ِجَبياُهُهْم   ( 34)َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم 
سىورة  ) ُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْم ِلَأْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنيُزونَ َوُجُنوُبُهْم َوُظ

 . (9)كل مال مل تدد زكاته: والكنز. (99 /91التوبة 
ما » صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : قال رضي اهلل عنهوعن أيب هريرة 

يوم القيامة صفحت له من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان 
صفائح من نار فأمحى عليها يف نار جهنم فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهيره كلميا   

بني العباد فريى  ىبردت أعيدت له يف يوم كان مقداره سسني ألف سنة حىت يقض
 . (1)رواه مسلم وغريه «إىل النار سبيله إما إىل اجلنة وإما

لغين البخيىل إذا رأى الفقىري   وخص اجلباه واجلنوب والظهور بالكي ألن ا
  بظهىره  نيه وأعرض جبنبه فىإذا قىرب منىه وىل   وى ما بني عيزعبس وجهه و

                                      
نقرتان سىودواوان فىوق   : واألقرع األصلع من الشعر والزبيبتان. الذكر من احليات: الشجاع (4)

 .نقرتان منتفختان يف شدقيه: وقيل. عينيه

  .أن مينع اإلنسان احلق الواجب عليه: والبخل. 33ص  2صحيح البخاري ج (2)

 . 229و 243ص  2انظر تفسري الرأري ج (9)

 . 491ص  4تصر صحيح مسلم جخم (1)
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 . (4)فعوقب بكى هذه األعضاء ليكون اجلزاء من جنس العمل #

ا عليه تارة بالروق يف ن ماله يكون عذاًبأنع الزكاة وومما تقدم من وعيد ما
ن هذا يعلم أن منع الزكاة كبرية من م، عنقه وتارة بالكي يف جبينه وجنبه وظهره

  .وباهلل التوفيق. كبائر الذنوب جتب التوبة منها واإلقالع عنها

                                      
 . ط االستقامة بالقاهرة 91الكبائر للذهيب ص  (4)
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 احلكمة يف مشروعية الزكاة
الزكاة يدديها املسلم امتثاال ألمر اهلل وطلبا ملرضاته ورغبة يف ثوابه وخوفىا  

فأداؤها من ، مخوانه احملتاجني من الفقراء واملساكني وحنوهمن عقابه ومواساة إل
باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض اهلل 

 . عليه من التوحيد والعبادات
والزكاة ترهر نفس املددي من أجناس الذنوب وتزكي أخالقه بتخلق اجلود 
ة والكرم وترك الشح إذ أن النفوس جمبولة على حمبة املال وإمساكه فتتعود السماح

وترتاض ألداء األمانات وإيصال احلقوق إىل مستحقيها وقد تضمن ذلك كلىه  
 سىورة  ) ُخْذ ِمْن َأْميَواِلِهْم َصيَدَقًة ُتَطهِّيُرُهْم َوُتيَزكِّيِهْم ِبَهيا      :قوله تعاىل

 . (469 /التوبة
وقد أنعم اهلل على األغنياء وفضلهم بصنوف النعم وبىاألموال الفاضىلة عىن    

داء الزكاة من باب أويتنعمون بلذيذ العيش ف. خصهم اها فيتمتعوناحلوائ  األصلية و
فالزكاة طهارة لنفس الغين من الشح البغىيض تلىك    (4)شكر نعمة املال فكان فرضا

العرض فيبذله أو  ا إىل الدم فيسفكه أواآلفة النفسية اخلررة اليت قد تدفع من اتصف اه
َوَمْن ُييوَق ُشيحَّ   ه الشح قال تعاىل الوطن فيبيعه ولن يفلح فرد أو جمتمع سيرر علي

 . (23 :وسورة التغابن( )3 :سورة احلشر) َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات ييوم القيامية  » صلى اهلل عليه وسلموقال 

واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم محلهم على أن سفكوا دماءهم واسيتحلوا  
 . (2)رواه مسلم «رمهمحما

                                      
 . 144ص  2انظر بدائع الصنائع ج (4)

 . 219ص  2خمتصر صحيح مسلم ج (2)
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والزكاة يف اجلانب اآلخر طهارة لنفس الفقري من احلسد واحلقد على ذلك 
َيْحَسيُب َأنَّ َماَليُه   * َوَعدََّدُه  الَجَمَع َماالغين الكانز ملال اهلل عن عباد اهلل الذي 

حسان أن يستميل قلب اإلنسان وقد اإل ومن شأن( 9 -2سورة ا مزة ) َأْخَلَدُه
 . حمبة من أحسن إليها وبغض من أساء إليها القلوب على جبلت

والزكاة طهارة للمجتمع كله أغنيائه وفقرائه من عوامل ا ىدم والتفرقىة   
 باملال جعله ملوثىا ال  والصراع والفنت مث هي طهارة للمال فإن تعلق حق الفقري

اإلنسىان  مث هي مناء لشخصية الغين وكيانه املعنوي فإن . هنبإخراجه م يرهر إال
الذي يسدي اخلري ويصنع املعروف ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانىه  

يف نفسه وانشراح واتساع  يف الدين واإلنسانية وليقوم حبق اهلل عليه يشعر بامتداد
. يف صدره وحيس مبا حيس به من انتصر يف معركة وهو فعال قد انتصر على نفسه

مثىل   صلى اهلل عليه وسلمب رسول اهلل ضر: قال رضي اهلل عنهوعن أيب هريرة 
البخيل واملتصدق كمثل رجلني عليهما جبتان من حديد قد اضررت أيديهما إىل 
ثديهما وتراقيهما فجعل املتصدق كلما هم بصدقة انبسرت عنه حىىت تغشىى   
أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كىل حلقىة   

يقول بإصبعه  صلى اهلل عليه وسلمأنا رأيت رسول اهلل ف: قال أبو هريرة. مبكاهنا
 . (2)رواه البخاري ومسلم. (4)هكذا يف جيبه فلو رأيته يوسعها وال تتوسع

  ا يف اجملتمىع ًعئخصية الفقري حيث حيس أنه ليس ضىا ء لشوالزكاة أيضا منا
                                      

أي " انبسىرت عنىه  "العظم الذي بني ثغرة النحر والعاتق : وهو: مجع ترقوة" وتراقيهما"قوله  (4)
: أي" قلصىت . "أي أثر مشيه لسبو عنىها " وتعفو أثره"تغري، " تغشى"انتشرت عنه اجلبة، 

فيىه  " يقول بأصبعه"أي من اجلبة " وأخذت كل حلقة مبكاهنا"تأخرت وانضمت وارتفعت، 
من تعليق حممد فداد . اهى. أي لتعجبت" فلو رأيته يوسعها والتتوسع"التعبري بالقول عن الفعل 

 . عبد الباقي على املرجع السابق

 . 242 -244ص  4رجان فيما اتفق عليه الشيخان جاللدلد وامل (2)
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م عجال اهالكه كال إن جمتمعه املسىل يوال متروكا لضعفه وفقره حىت يوديا به و #
 . (4)ليعمل على إقالة عثرته ومحل أثقاله عنه فيمد له يد املعونة بكل ما يستريع

والزكاة بعد ذلك مناء للمال وبركة فيه فإن هذا اجلزء القليل الذي يدفعىه  
يعود عليه أضعافه يف الدنيا بالأركة واخللف العاجل ويف اآلخرة بالثواب العظىيم  

. [93سورة سبأ ] َشْ ٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقنَي َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن: قال تعاىل
قىال اهلل  : قال صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل  رضي اهلل عنهوعن أيب هريرة 

واجلزاء من جنس . (2)رواه البخاري ومسلم. «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك»تعاىل 
ما نقصت صدقة مين  »: قال ه وسلمصلى اهلل عليوعنه أن رسول اهلل  ...العمل
ميا  »قال  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  رضي اهلل عنهوعنه . (9)رواه مسلم «مال

اللهم أعط منفقا خلفيا  : فيقول أحدمها من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن
ودعاء املالئكىة  . (1)رواه البخاري ومسلم «اللهم أعط ممسكا تلفا: ويقول اآلخر
من تصدق بعدل مترة من كسب طيب وال » صلى اهلل عليه وسلموقال  مستجاب

يصعد إىل اهلل إال الطيب فإن اهلل يتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم 
  .(9)رواه البخاري ومسلم «تكون مثل اجلبل فلوه حىت

 والزكاة بعد ذلك وسيلة من وسائل الضمان االجتماعي الذي جاء به اإلسىالم 
  والثىوب ، القوت الىذي يكفيىه   دفإن اإلسالم يأىب أن يوجد يف جمتمعه من ال جي

                                      
 . 293 -291انظر العبادة يف اإلسالم للقرضاوي ص  (4)

 . 962رياض الصاحلني للنووي ص  (2)

 . 961املصدر السابق ص  (9)

 . 261ص  4اللدلد واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج  (1)

 -493ص  2املصباح املىنري ج  . اهى. خليلاملهر وهو ولد ا: ، والفلو263املصدر السابق ص  (9)
296 . 
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يدويه فهذه ضروريات وحقوق جيب أن يزينه ويستره ويواريه واملسكن الذي ذي ال #
ق هذه الضرورات مىن  قتتوفر لكل من يعيش يف ظل اإلسالم واملسلم مرالب بأن حي

يكفله ويضمنه وال يدعه فريسة اجلىوع  جهده وكسبه فإن مل يسترع فاجملتمع املسلم 
والعري واملسكنة هكذا علم اإلسالم املسلمني يف أن يكونىوا كاجلسىد الواحىد    

قال رسول  :عن أيب موسى رضي اهلل عنه قال. وكالبينان املرصوص يشد بعضه بعضا
وشىبك بىني    «املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» صلى اهلل عليه وسلماهلل 

صلى اهلل عليىه  قال رسول اهلل : قال رضي اهلل عنهعن النعمان بن بشري و–أصابعه 
وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى مه عضو  مثل املؤمنني يف توادهم»: وسلم

 . (4)روامها البخاري ومسلم. «تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
ليت فرضها اإلسالم والزكاة مورد أساسي  ذه الكفالة االجتماعية املعيشية ا

 . (2)للعاجزين واحملرومني
فللزكاة حكم كثرية ولثار واضحة يف املىال والفىرد املزكىي واجملتمىع     

أما يف املال فإهنا ترهره وتزيده بركة وحتفظه من اآلفات ومينع اهلل عنه . اإلسالمي
ما تلف مال يف بر وال حبير إال  »ويف احلديث . (9)التلف والضياع بسببهاأسباب 

 . (1)رواه الرأراين يف األوسط «حبب  الزكاة
وأما بالنسبة للفرد فإن اهلل يغفر ذنبه ويرفع درجاته ويضىاعف حسىناته   

صلى اهلل عليه ويشفيه من أمراض البخل والشح والرمع واألنانية واالستئثار قال 
  رواه الترمىذي مىن   «الصدقة تطفئ اخلطيئة كما تطفيئ املياء النيار   » وسلم

                                      
 . 413رياض الصاحلني ص  (4)

 . 116 -193ص  2وانظر فقه الزكاة ج  204 -206انظر العبادة يف اإلسالم ص  (2)

 . 1الزكاة يف اإلسالم حلسن أيوب ص  (9)

 . ورمز له بالصحة 411ص  2اجلامع الصغري للسيوطي ج (1)
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وأما بالنسبة للمجتمع فإن  (4)حديث حسن صحيح: ذ بن جبل وقالحديث معا #
الزكاة تعاجل جانبا خرريا منه خصوصا إذا عرفنا مصارف الزكاة وأدركنا أن اهلل 

فالفقراء واملسىاكني  ، تعاىل سد اهذه الزكاة جوانب عديدة يف اجملتمع اإلسالمي
وال أهل ينفقون عليىه  ال مال له  يالذين ال جيدون ما يسد حاجتهم واليتيم الذ

واملديون الذي أعضلته الديون وال سداد عنده واملسافر املنقرع الذي ليس معه ما 
يوصله إىل بلده كل هدالء ينظرون إىل أموال األغنياء بنفوس حاقدة إذا مل يعرهم 

أما حني توزع الزكاة على مستحقيها ويستغىن الفقري واملسكني ، األغنياء حقهم
يىاء  بحلاجة فإن هدالء تصعد إىل اهلل دعواهتم من أجل هدالء األنم وذو اوواحملر

الكرماء وقد قنعت نفوسهم ورضيت وطهرت قلواهم من احلقد واحلسد وصاروا 
ُخْذ ِميْن َأْميَواِلِهْم   وقد قال اهلل تعاىل  (2)كفلهميعونا للمجتمع الذي يرعاها و

 َتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌمالَعَلْيِهْم ِإنَّ َص َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ
 . (469سورة التوبة )

 صلى اهلل عليه وسلموقد امتثل ، دع  ماأي  َوَصلِّ َعَليْيِهمْ : وقوله تعاىل
كان النيب : عن عبد اهلل ابن أيب أوىف قال. مر فكان يدعو ملن أتاه بالصدقةاأل اهذ

فأتياه  ، اللهم صل على آل فالن»إذا أتاه قوم بصدقتهم قال  وسلمصلى اهلل عليه 
 . (9)رواه البخاري ومسلم «اللهم صل على آل أيب أوىف: أيب بصدقته فقال

: افعهادومن هنا استحب الدعاء عند دفع الزكاة من اآلخذ واملعري فيقول 
ئها ملا روى أبو اللهم اجعلها مغنما وال جتعلها مغرما وحيمد اهلل على التوفيق ألدا

فال تنسيوا وواهبيا أن   الزكاة  إذا أعطيتم» صلى اهلل عليه وسلمقال : هريرة قال
  أخرجىىه ابىىن «جعلييها مغنمييا وال جتعلييها مغرمييا االلييهم : تقولييوا

                                      
 . 491ص  2الترغيب والترهيب ج (4)

 . 46 -1انظر الزكاة يف اإلسالم حلسن أيوب ص  (2)

 . 293ص  4اللدلد واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج  (9)
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لجرك اهلل فيما أعريت وبارك لك فيما أبقيت وجعلىه  : ويقول لخذها. ماجة #
زاد )بن القيم رمحه اهلل تعىاىل يف  قال ا (4)لك طهورا ملا تقدم من اآلية واحلديث

يف الزكاة أكمل هدي يف وقتها وقدرها  صلى اهلل عليه وسلموكان هديه (: امليعاد
ونصااها ومن جتب عليه ومصرفها قد راعى فيها مصلحة أرباب األموال ومصلحة 

 عاىل طهرة للمال ولصاحبه وقيد النعمة اها علىتو سبحانهاملساكني وجعلها اهلل 
اء فما زالت النعمة باملال على من أدى زكاته بل حيفظه اهلل عليه وينميه له غنياأل

 . ويدفع عنه اها اآلفات وجيعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له
فاقتضت حكمته أن جعل يف األموال قدرا حيتمل املواساة وال جيحف اهىا  

ء ما يكفىي  ويكفي املساكني وال حيتاجون معه إىل شيء ففرض يف أموال األغنيا
واآلخذ يأخذ مىاال  ، الغين مينع ما وجب عليه: فوقع الظلم من الرائفتني. الفقراء

 ةشىديد ظيم على املساكني وفاقىة  عال يستحقه فتولد من بني الرائفتني ضرر 
 . (2)أوجبت  م أنواع احليل واإلحلاف يف املسألة

والتنزه عن  هوبففي مشروعية الزكاة ابتالء مدعي حمبة اهلل تعاىل بإخراج حمب
 . (9)صفة البخل املهلك وشكر نعمة املال

إنه اهذا النظام املايل يف اإلسالم واهذه الفكرة اإلسالمية يف ملكية األمىوال  
بينهم شىعور بالتكافىل    ىواإلنفاق منها يف وجوه اخلري يتحاب املدمنون ويقو

مع اإلسالمي والتضامن اإلسالمي الذي حيفظ لكل فرد من أفراد اجملتاالجتماعي 
ومن هنا نستريع أن . حقه يف العمل والرزق الذي جيعله حييا حياة إنسانية كرمية

  ندكد أن املسلمني لو عملوا مبىا شىرعه اهلل مىن حتصىيل فريضىة الزكىاة      
                                      

 . 033 -031ص  2انظر الشرح الكبري مع الغين ج (4)

 . 961 -960ص  4زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم ج (2)

 . 96خمتصر منهاج القاصدين ص  (9)
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من أعظم شعائر  الزكاةف (4)وإعرائها ملستحقيها ملا بقي حمتاج ميد يديه للسدال #
رواه  «والصدقة براهن»: قال صلى اهلل عليه وسلم الدين وأكأر براهني اإلميان فإنه

مسلم أي دليل على إميان صاحبها ودينه فمىت وضعت الزكاة يف حملها انىدفعت  
احلاجات والضرورات واستغىن الفقراء أو خف فقرهم وقامت املصاحل اخلاصىة  
والعامة فلو أن األغنياء أخرجوا زكاة أموا م ووضعت يف حملها لقامت املصىاحل  

لدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء وكان ذلك أعظىم  ا
حاجز وسد مينع عبث املفسدين و ذا كانت الزكاة من أعظم حماسن اإلسالم ملا 

  .(2)اشتملت عليه من جلب املنافع ودفع املضار
 

#  

                                      
 . 02و 99من حكم الشريعة وأسرارها ص : كتاب: رانظ (4)

 . 43 -43انظر الرياض الناضرة للشيخ عبد الرمحن السعدي ص  (2)
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 الباب األول
 يف مصارف الزكاة

ناف الثمانية الذين تصرف  م األص: مجع مصرف واملراد اها هنا: املصارف
 :الزكاة وهم

 . الفقراء .4

 . املساكني .2

 . العاملون عليها .9

 . املدلفة قلواهم .1

 . يف الرقاب .9

 . الغارمون .0

 . يف سبيل اهلل .3

 . ابن السبيل .1

أم جيوز االقتصار يف  الثمانيةهل جيب توزيع الزكاة على األنصاف –فصل 
  الصرف على واحد منهم؟

 
#  
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غريهم وهم املذكورون يف قىول   إىل ة مثانية ال جيوز صرفهامصارف الزكا
ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِف  اهلل تعاىل 

 ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِف  َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة
 . (06 :سورة التوبة)

 صلى اهلل عليه وسىلم ملا ذكر اهلل تعاىل اعتراض املنافقني اجلهلة على النيب 
ياه يف قسم الصدقات بني تعاىل يف هذه اآلية أنه هو الذي قسمها وبىني  إوملزهم 

سواء كان عاملا أو . (4)حكمها وتوىل أمرها بنفسه ومل يكل قسمها إىل أحد غريه
حاكما أو غريمها لقصور لراء البشر وعدم أمنهم من احليف وا وى فجاءت هذه 

وهو إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما  «مناإ»اآلية مصدرة بأقوى أدوات احلصر 
عداه حصر الصدقات يف هذه األصناف الثمانية وأهنا تصرف إليهم وال تصىرف  

 ان املنافقني وضعفاء اإلميان أنه ال حق  ىم فيهى  غريهم فعرف الرامعون م إىل
وجاء يف احلديث النبوي وهو ما رواه أبو داود عىن  . وانقرعت مرامعهم فيها

  صىلى اهلل عليىه وسىلم   أتيىت رسىول اهلل   : زياد بن احلارث الصدائي قال
                                      

 . 901ص  2تفسري ابن كثري ج (4)
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أعرين من الصدقة فقال له رسول : فباعيته وذكر حديثا طويال فأتاه رجل فقال #
إن اهلل مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقة حىت حكم » :ى اهلل عليه وسلمصلاهلل 

رواه أبىو   «فيها فجزأها مثانية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك حقيك 
 . (4)داود

حتديد مصارف الزكىاة اهىذه    صلى اهلل عليه وسلمففي هذا احلديث أكد 
ومما مضى ومبا . (2)فها إىل غريهماألصناف الثمانية وأعلم السائل بأنه ال جيوز صر

  .يأيت من األدلة تظهر لنا عناية القرلن والسنة مبصارف الزكاة
 

#  

                                      
قال ويف إسناده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم األفريقي وقىد  ( 9)ص  2خمتصر سنن أيب داود ج (4)

 . تكلم فيه غري واحد

 . 912 -914ص  2وفقه الزكاة ج 96ص  44ملعاهد العلمية العدد انظر رسالة ا (2)
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 املصرف األول والثا 
 للفقراء واملساكني

 . وهم احملتاجون الذين ال جيدون كفايتهم
الفقىر ضىد   : مجع فقري وهو ضد الغين قال يف خمتار القىاموس : والفقراء

  .(4)الغىن
ِإنََّميا الصَّيَدَقاُت   : ومنه قوله تعىاىل . فقر عدم املقتنياتال :لراغبوقال ا

ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي
مىن  : والفقري عند األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد (2)

ليس له مال وال كسب حالل الئق به يقع موقعا من كفايته من مرعم وملىبس  
نه لنفسه وملن تلزمه مدنته كمن حيتىاج  ومسكن وسائر ما حيتاج إليه وال بد له م
مىن  : وعند أيب حنيفة الفقري (9)فأقل ةإىل عشرة دراهم كل يوم وال جيد إال أربع

 . (1)دون النصاب الشرعي يف الزكاة زيادة على حوائجه األصليةشيًئا ميلك 
فاألئمة الثالثة يدور تعريف الفقري عندهم على ملك الكفاية أو بعضها عند 

 . على ملك النصاب أو عدمهاألحناف 
: الضىرراب يقىال  اواملسكني لغة مأخوذة من السكون وهو قلة احلركة و

  ،وأطلق على احملتاج ألن احلاجة سىبب سىكونه  . (9)سكنت الريح إذا وتوقفت
                                      

 . 114خمتار القاموس ص  (4)

 . 919املفردات يف غريب القرلن ص  (2)

والروض املربع شرح  423وقوانني األحكام الشرعية ص  31منهاج الرالبني للنووي ص : انظر (9)
 . 443ص  4زاد املستقنع ج

 . 49 ص 2انظر شرح فتح القدير ج (1)

 . 969ص  4انظر املصباح املنري ج (9)
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من ميلك من املال احلىالل أو  : واملسكني يف االصرالح هو عند األئمة الثالثة #
 . تتم به الكفايةع موقعا من كفايته ولكن ال ما يقيكتسب من الكسب الالئق به 

 ىلإ وحددوه بالنصف فأكثر إىل ما دون الكفاية التامة وذلك مثل من حيتاج
مىن ال  : واملسكني عند أيب حنيفىة  (4)عشرة دراهم كل يوم فيجد مخسة فأكثر

والذي مشلته األدلىة يف تعريىف الفقىري    . (2)وهذا هو املشهور عنه. ميلك شيئا
 . هو رأي اجلمهور كما سيأيت واملسكني

واختلف العلماء يف صفة الفقري واملسكني والفرق بينهما وهل مها صىنف  
أصحاب  ذهب أبو يوسف صاحب أيب حنيفة وابن القاسم مند أو صنفان حوا

وهم أهل : وقال اجلمهور مها صنفان لنوع واحد (9)مالك إىل أهنما صنف واحد
نف واحد لىيس بسىديدأل ألن اهلل عرىف    ما صهنالعوز واحلاجة وما قيل من أ

صلى اهلل عليىه  ا على اآلخر والعرف دليل املغايرة ويدل على ذلك قوله أحدمه
زاء جى وإذا قلنا أهنما صنف واحد تكىون األ  «ة أجزاءيإن اهلل جزأها مثان» وسلم

مفهوم كل من اللفظني على حده  دسبعة ال مثانية إال أن العلماء اختلفوا يف حتدي
 . معا هنا يف سياق واحدحيث اجت

 . احملتاج املتعفف عن املسألة: الفقري: فقال بعضهم
 . وبه قال ابن عباس وجماهد واحلسن البصري. احملتاج السائل: واملسكني

واملسىكني هىو   ، من أهل احلاجة (1)هو ذو الزمانة: الفقري: وقال لخرون
  الفقراء: لخرون وقال. قتادة بن دعامة البصري: الصحيح اجلسم منهم وهو قول

                                      
 . 443ص  4والروض املربع ج 913ص  2وفقه الزكاة ج 31انظر مناه  الرالبني ص  (4)

 . 2ج 49شرح فتح القدير ص  (2)

 . 911ص  2وفقه الزكاة للقرضاوي ج 132ص  4انظر حاشية الدسوقي ج  (9)

 . 239ص  4باح جاملص. املرض الذي يدوم زمانا طويال: الزمانة (1)
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وبه قال . واملساكني من مل يهاجر من املسلمني وهو حمتاج. هم فقراء املهاجرين #
 . الضحاك بن مزاحم وسعيد بن جبري

 . الضعيف الكسب: املسكني: وقال لخرون
 . الفقري من املسلمني واملسكني من أهل الكتاب: وقال بعضهم

وقال شيخ املفسرين . ابن عباس ىلوقال عكرمة بن عبد اهلل املدين ا امشي مو
واملسكني احملتىاج  ، احملتاج املتعفف الذي يسأل: املراد بالفقري: ابن جرير الرأري

 . ورجح هذا بأن لفظ املسكنة ينبئ عنه ذلك. ذي يسألال املتذلل
ة سورة البقر) ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُةقال اهلل تعاىل يف شأن اليهود 

 لي  املسكني الذي ترده التمرة والتمرتان» :وما جاء يف احلديث الصحيح (4)(04
َيْسَأُلوَن النَّاَس  ال: واللقمة واللقمتان ولكن املسكني الذي يتعفف اقرءوا إن شئتم

 . (239سورة البقرة ) «ِإْلَحاًفا
باب هو من  تفسريا لغويا ملعىن املسكني وإمناليس  (2)رواه البخاري ومسلم

رواه البخاري  «لي  الشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب»
 املسىكني الكامىل املسىكنة هىو      أنمعىن احلىديث  : قال العلماء(9)ومسلم

 ولىيس  ، وال يفرىن حلالىه   ملذي ال يروف على الناس وال يسىأ  املتعفف ا
تدلوا على إطالق اسم عناه نفي املسكنة عن الرواف وإمنا معناه نفي كما ا واسم

  ردوا املسييييكني»علىىىىى الرىىىىواف حبىىىىديث املسىىىىكنة 

                                      
وتفسري ليات األحكام  919ص  2وفقه الزكاة ج 963 -969ص  41انظر تفسري الرأري ج (4)

 . 9ج 992للشيخ مناع القران ص 

 . 92ص  1طرح التثريب يف شرح التقريب ج (2)

 . 962بلوغ املرام ص  (9)
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 . (4)رواه أمحد والنسائي بإسناد حسن «ولو بظلف حمرق #
وفيه دليل على أن املسىكني   (2)وأمجعوا أن السائل الرواف احملتاج مسكني

هو اجلامع لعدم الغىن وعدم تفرن الناس له ملا يظن به من عدم احلاجىة ألجىل   
يف احلديث دليىل علىى أن   : و ذا قال اإلمام اخلرايب يف معامل السنن (9)تعففه

صلى اهلل ا نفي املسكني يف الظاهر عندهم املتعارف لديهم هو السائل الرواف وإمن
وقد تأتيه الزيادة عليهىا  . ألته تأتيه الكفايةسعنه اسم املسكني ألنه مب عليه وسلم

مبن ال يسىأل   ا تدوم احلاجة واملسكنةإمن فتزداد حاجته ويسقط عنه اسم املسكنة
 . (1)ىوال يفرن له فيعر

واختلف العلماء أي الصنفني أسوأ حاال الفقراء أم املساكني؟ فعند الشافعية 
س له مال وال كسب يقع موقعىا مىن   يالفقري أسوأ حاال وهو من ل: واحلنابلة

إال أنه فايته واملسكني هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من ك، كفايته كما تقدم
 . ال يكفيه فالفقري أسوأ حاال من املسكني

ال فرق بني الفقري واملسكني وهو قول ابن القاسم من : ومن الناس من قال
 . ألن املسكنة الزمة للفقر: قالوا (9)وبه قال أبو يوسف. أصحاب مالك

 :وحجة الشافعي وأمحد فيما ذهب إليه أمور
  م فاألهم وهو تعاىل إمنىا هاء وإمنا يبدأ باألنه تعاىل بدأ بذكر الفقرأ :األول

                                      
ص  1رح التثريب جوذكره باللفظ األول يف ط" رادوا السائل"بلفظ  21ص  2اجلامع الصغري ج (4)

92 . 

 . 99 -92ص  1انظر طرح التثريب ج (2)

 . 99ص  3انظر بلوغ األماين شرح الفتح الرباين ج (9)

 . 292ص  2معامل السنن ج (1)

 . 91ص  3وبلوغ األماين ج 436ص  1انظر تفسري القرطيب ج (9)
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أثبت الصدقات  دالء األصناف دفعا حلاجتهم وحتصيال ملصلحتهم وهذا يىدل   #
بذكره يكون أشد حاجة فلو مل تكن حاجتهم أشىد  على أن الذي وقع االبتداء 

 . من حاجة املساكني ملا بدأ اهم
نزعت فقرة من فقىار ظهىره   أن الفقري أصله يف اللغة املفقور الذي  :الثا 

 :فهو ممنوع من التقلب والكسب قال الشاعر( فعيل مبعىن مفعول)
 ملييا رأى لبييد النسييور تطييايرت 

 
 رفييع القييوادم كييالفقري األعييزل 

ن ال حال أاملكسور الفقار ومعلوم : يف هذا البيت الفقري :قال ابن األعرايب 
لزمانته فقرًيا  الفقري إمنا مسي كد من هذه احلال فثبت اهذا أنليف اإلقالل والبدس 
 . وحاجته الشديدة

كان يتعوذ من الفقىر كمىا يف    صلى اهلل عليه وسلمأنه  يما رو :الثالث
اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا واحشر  يف »: وقال، الصحيحني عن عائشة

رواه الترمذي من حديث أنس فلو كان املسكني أسوأ حاال من  «زمرة املساكني
 ري ملا تعوذ من الفقر وسأل املسكنة فثبت اهذا أن املسكني أحسن حاال مىن الفق
 . الفقري

سورة ) َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي َيْعَمُلوَن ِف  اْلَبْحِرقوله تعاىل  :الرابع
فقد وصف باملسكنة من له سفينة من سفن البحىر ومل جنىد يف   ( 36: الكهف

فكان الفقري أسوأ حىاال مىن   شيًئا يدل على أن الفقري ميلك كتاب اهلل تعاىل ما 
 . (4)املسكني

                                      
ت األحكىام  وتفسري ليىا . 403ص  1وتفسري القرطيب ج 291ص  2انظر تفسري اخلازن ج  (4)

، واجملموع شرح املهذب 036ص  2والشرح الكبري مع املغين ج 91 -99ص  9للسايس ج
 . 269ص  0ج
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ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجيوا ِميْن ِدَيياِرِهْم    : قوله تعاىل :اخلام 
 أرفصح أن الفقري ال مال له أصال ألن اهلل تعاىل أخ( 1سورة احلشر ) َوَأْمَواِلِهْم

  .(4)هم وأموا م وال جيوز أن حيمل ذلك على بعض أموا مأهنم أخرجوا من ديار
بأن ( 33: الكهف) َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَسياِكنيَ نوقش االستدالل بآية 

وأجيب بىأن هىذه   . ذكر املساكني للترحم وبأنه حتتمل أن تكون مستأجرة  م
 . خمالفة لآلية وقد أثبت السفينة  م بسالم امللك ةاملناقش

اللهم أحيين مسكينا وتوفين » :صلى اهلل عليه وسلمونوقش االستدالل بقوله 
بأنه مل يسأل قلة املال وإمنا معناه التواضىع   «مسكينا واحشر  يف زمرة املساكني
 . (2)الذي ال جأروت فيه وال كأرياء

املسكنة على الفقر سدال املسىكنة   وأجيب عن ذلك بأنه يكفي يف تفضيل
 . من الفقرواالستعاذة 

ومذهب احلنفية واملالكية أن املسكني أسوأ حاال من الفقري فالفقري كما ذكر 
ما قيمته نصابا  دون النصاب الشرعي يف الزكاة أو ميلكشيًئا احلنفية هو من ميلك 

والكتب وحنوها مما هو حمتاج إليه الستعماله  بأو أكثر من األثاث واألمتعة والثيا
 . (9)شيًئاه األصلية واملسكني عندهم من ال ميلك واالنتفاع به يف حوائج

ة وغريهم أن الفقر واملسكنة يرجعان إىل عدم ملك الكفاية واملراد يكوذكر املال
  وسىائر مىا   بالكفاية عند املالكية واحلنابلة كفاية السنة من مرعم وملبس ومسكن

 خيرج الفقري أو فال، تلزمه نفقته من غري إسراف وال تقتري نال بد منه لنفسه ومل #
                                      

 . 242ص  0انظر احمللى البن حزم ج (4)

 . 436ص  1تفسري القرطيب ج (2)

، وشىرح  993ص  2انظر تنوير األبصار وشرح الدر املختار وحاشية ابن عابدين رد احملتار ج (9)
 . 434- 403ص  1وتفسري القرطيب ج 49ص  2فتح القدير ج
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املسكني من فقره ومسكنته أن يكون له مسكن ال ئق به حمتاج إليه وال يكلىف  
ومثل املسكن ثيابه املناسبة له اليت ميلكها وكتب العلم اليت حيتاج . بيعه لينفق منه

  .(4)إليها ولالت احلرفة والصنعة اليت يستخدمها يف حرفته وصنعته
أن املسكني أسوأ حىاال مىن الفقىري    واستدل أصحاب هذا املذهب على 

 : بوجوه
األصمعي وأيب عمرو بن العالء وغريمها من أئمة اللغة أن  ما نقل عن :األول

 . املسكني أسوأ حاال من الفقري
أي ألصق جلده ( 40سورة البلد ) َأْو ِمْسِكيًنا َذا َمْتَرَبٍةقوله تعاىل  :الثا 

لفرط اجلوع فإنه يىدل علىى شىدة    بالتراب ليواري به جسده ولصق به برنه 
 . املخمصة وغاية الضرر ومل يوصف الفقري بذلك

فقر ومن يسكن حيث حيل ألنه ال بيت له لأن املسكني من أسكنه ا :الثالث
 . (2)يسكن فيه وذلك يدل على هناية البدس

أن اهلل جعل الكفارات للمساكني فلو مل يكن املسكني أشد حاجىة  : الرابع
 . علها لهمن غري ه ملا ج
 :احتجوا أيضا بقول الراعي :اخلام 

 أما الفقري اليذي كانيت حلوبتيه   
 

 وفق العيال فلم يتيرك ليه سييد    
ورجح  (9)مع وجود احللوبةفقرًيا  ي  ا لنب وفق عياله ال فضل فيه فسماهأ 

أي بأن املسكني أحسىن  ، وهو الصحيح إن شاء اهلل. بعض العلماء الرأي األول
  ا تقدم من األدلة وملا رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضيحاال من الفقري مل

                                      
 . 991 -999ص  9تفسري ليات األحكام للشيخ مناع القران ج (4)

 . 91ص  9تفسري ليات األحكام للسايس ج (2)

 . 213وخمتار القاموس ص  291ص  2انظر تفسري اخلازن ج (9)
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املسكني هبذا الطيواف  لي  »: قال صلى اهلل عليه وسلماهلل عنه أن رسول اهلل  #
ن ولكن املسكني فترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتا، الذي يطوف على الناس

رواه  « يقوم فيسأل النياس يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه والالذي ال جيد غين 
فهذا يرجح أن املسكني أحسن حاال من الفقري وأنه يتعفىف   (4)البخاري ومسلم

وإمنا نفي املسكنة عنه مع وجودها فيه حقيقة مبالغة يف إثباهتىا يف  . (2)عن املسألة
لي  الشديد بالصرعة إمنيا  »السالم و الذي ال يسأل الناس كما قال عليه الصالة

 . (9)وأشباه ذلك «ميلك نفسه عند الغضبالشديد الذي 
فريق الثاين القائلني بأن املسكني أشد حاجة من الفقري مبا ال ب عن أدلةيوأج

 :يأيت
فهو حجة ملن قال ( 40سورة البلد ) َأْو ِمْسِكيًنا َذا َمْتَرَبيةٍ أما قوله تعاىل 

بة فدل على أنىه  إن الفقري أسوأ حاال ألنه قيد املسكني املذكور هنا بكونه ذا متر
 .  ذا القيد فائدةيوجد مسكني ال اهذه الصفة وإال مل يبق 

ن املسكني هو الفقري الذي لصق أ: ل الكفارات للمساكنيعواجلواب عن ج
 . أطلق املسكني دخل فيه الفقري كما تقدمجلده بالتراب من شدة املسكنة وإذا 

حده فكل فقري أفرد واجلواب عن االستدالل ببيت الراعي أنه ذكر الفقري و
وما نقل عن األصىمعي  . باالسم جاز إطالق املسكني عليه فسقط االستدالل به

فهو معارض مبا تقدم من األدلة على أن املسكني أحسن حاال من الفقري فسىقط  
  .(1)االستدالل به

                                      
 . 431ص  1نيل األوطار ج (4)

 . 999 -991ص  9ج تفسري ليات األحكام للشيخ مناع القران (2)

 . 034ص  2الشرح الكبري مع املغين ج (9)

 . 291ص  2انظر تفسري اخلازن ج (1)
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وباجلملة فالفقر واملسكنة عبارتان عن شدة احلاجة وضعف احلال وعلى كل 
واملساكني صنفان وهذا خبالف ما ذهىب  يان على أن الفقراء رأحال فقد اتفق ال

إليه أبو يوسف من أصحاب أيب حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك من أهنما 
إمنا هو عند ذكىر  : حمل اخلالف. (4)صنف واحد وال فرق بني الفقري واملسكني

خل فيىه  حدمها مع نفي اآلخر أما إذا ذكر أحدمها مفردا دأا أو ذكر اللفظني مًع
اآلخر كما تقدم ألن الفقري واملسكني مثل اإلسالم واإلميان من األلفاظ اليت قال 
العلماء فيها إذا اجتمعا افترقا أي كون لكل واحد منهما معىن خاص وإذا افترقا 
اجتمعا أي إذا ذكر أحدمها مفردا دخل فيه اآلخر ومها هنا يف مصارف الزكىاة  

ة ألنه جيوز عند اجلمهور صىرف  دظهر له فائال يقد اجتمعا واخلالف يف ذلك 
بل إىل شخص واحد ولكن تظهر للخالف فائىدة يف   (2)الزكاة إىل صنف واحد

وفيمن أوصى بألف للفقىراء ومبائىة   ، وصية للفقراء دون املساكني أو العكسلا
أما إذا ذكر أحدمها ومل ينف اآلخر كما إذا قال أوصيت للفقراء ، للمساكني مثال

 . (9)خالف يف أنه جيوز أن يعري املساكنيبكذا فال 
 الفقري واملسكني من الزكاة  ىمقدار ما يعط

الفقراء واملساكني أول من جعل اهلل  م سهما يف الزكاة وهذا دليلنا على أن 
 . ا دف األول من الزكاة هو القضاء على الفقر

الىذي   ومن مقاصد الزكاة وأهدافها كفاية الفقري فيعري من الصدقة القدر
  ىن ومن احلاجة إىل الكفاية وذلىك خيتلىف بىاختالف   غخيرجه من الفقر إىل ال

                                      
 . 999ص  9انظر تفسري ليات األحكام للشيخ مناع ج (4)

 . 361 – 363ص  2والشرح الكبري مع املغين ج 432ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (2)

 . 99ص  9يات األحكام للسايس جوتفسري ل 434ص  1انظر تفسري القرطيب ج (9)
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األحوال واألشخاص واختلف الفقهاء يف مقدار ما يعري الفقري واملسكني مىن   #
 :الزكاة

يعري كل من الفقري واملسكني كفاية العمر  (4)فعند الشافعة وبعض احلنابلة
 . اية على الدواموهو ما تزول به احلاجة وحتصل به الكف

واستدلوا على ذلك حبديث قبيصة بن املخارق ا اليل رضي اهلل عنه بى أن 
رجل حتميل  : ال حتل املسألة إال ألحد والوة»: قال صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماليه  ، محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك
سدادا من عييش ورجيل   : قواما من عيش أو قالفحلت له املسألة حىت يصيب 

لقد أصابت فالنيا فاقية    (2)أصابته فاقة حىت يقول والوة من ذوي احلجا من قومه
سدادا من عيش فما سواهن : فجلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو قال

 . (9)(رواه مسلم يف صحيحه) «من املسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا
له املسألة حىت يصيب ما يسد  صلى اهلل عليه وسلمفأجاز رسول اهلل  :قالوا

 . حاجته فدل على ما ذكرنا
 ءوفيه أن احلد الذي ينتهي إليه العرا: قال اخلرايب معلقا على حديث قبيصة

يف الصدقة هو الكفاية اليت يكون اها قوام العيش وسداد اخللة وذلك يعتأر يف كل 
ليس فيه حد معلوم حيمل عليه النىاس كلىهم مىع     إنسان بقدر حاله ومعيشته

  (1).هىا. اختالف أحوا م
أنه قىال   رضي اهلل عنهوهذا املذهب موافق ملا روي عن عمر بن اخلراب 

                                      
 . 269ص  0واجملموع شرح املهذب ج 291ص  9انظر األنصاف ج (4)

 . العقل: احلجا (2)

 . 491ص  4خمتصر صحيح مسلم ج (9)

 . 291ص  2معامل السنن ج (1)
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فكان عمر يعمل على إغناء الفقري بالزكاة ال جمىرد سىد    «نواغإذا أعطيتم فأ»
 . (4)جوعته بلقيمات أو إقالة عثرته بدريهمات

 . (2)أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتاب األموال بذهورجح هذا امل
كل من الفقري واملسكني كفاية سنة له وملن يعوله من  ىيعر: املذهب الثاين

الزكاة وبه قال املالكية ومجهور احلنابلة ألهنا يف العادة أوسط ما يرلبه الفرد من 
سىوة  أك يف ذل صلى اهلل عليه وسلمضمان العيش له وألهله ويف هدي رسوله 

وألن أموال  (9)حسنة فقد صح أنه ادخر ألهله قوت سنة كما ثبت يف الصحيحني
 . (1)فال داعي إلعراء كفاية العمر ةالزكاة غالبها حولي

 الترجيح
فقري من الزكاة كفاية سنة مجيل وما ذهب إليه املالكية واحلنابلة من إعراء ال

صلى اهلل عليه وأكرم البشر ، جنيافقته جباية الزكاة ومصلحة احملتاوا وعادل ملًدج
وهذا هو الذي ترجحه األدلة وهىو  . مل يدخر لنفسه أكثر من قوت سنة وسلم

الصحيح إن شاء اهلل ألن وجوب الزكاة يتكرر يف كل سنة فينبغي أن يأخذ مىا  
  ...يكفيه إىل مثلها

 الكفاية املعتربة
 قال النووي رمحه اهلل يف اجملموع يف حتديد الكفاية

  يقع موقعىا مىن كفايتىه   : واملعتأر يف قولنا: أصحابنا يعين الشافعيةقال 
                                      

 . 903 -900ص  2انظر فقه الزكاة ج (4)

 . 031 -030انظر كتاب األموال ص  (2)

 . 263ص  2ان فيما ا تفق عليه الشيخان جانظر اللدلد واملرج (9)

 . 903ص  2انظر فقه الزكاة ج (1)
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وامللبس واملسكن وسائر ما ال بد له منه على ما يليق حباله بغري إسىراف  املرعم  #
 .(4)وال إقتار لنفس الشخص وملن تلزمه مدنته

ومما ال بد منه أن يتيسر له سبيل العالج إذا ( يةعالج املرضى من متام الكفا)
ض هو أو أحد أفراد عائلته وال يترك للمرض يفترسه ويفتك به فهىذا قتىل   مر

َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم  الَو: لقاء باليد إىل التهلكة قال تعاىلإللنفس و
ة سور) ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة الَو: وقال تعاىل 23سورة النساء ) َرِحيًما
 (2)«ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شيفاء » صلى اهلل عليه وسلموقال . (439البقرة 

فقري من الزكاة ما يتعاجل به أو يعاجل به أحد أفراد أسرته ويف الصحيحني ال عرييف
وإذا ترك املسلم أخاه أو ترك اجملتمع  (9)«املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه»

 . (1)لمرض دون أن يعاجله فقد أسلمه وخذله بال شكاملسلم فردا منه فريسة ل
 

 :الزواج من متام الكفاية
ومن متام الكفاية ما يأخذه الفقري من الزكاة ليتزوج به إذا مل تكن له زوجة 

 .(9)واحتاج للنكاح
َوَأْنِكُحوا : وقد أمر اإلسالم بالزواج كل قادر عليه مستريع ملدنته قال تعاىل

  صىلى اهلل عليىه وسىلم   وقىال  ( سىورة النىور   92اآلية ) ْماْلَأَياَمى ِمْنُك
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض لبصر وأحصين  » #

                                      
 . 433ص  0اجملموع ج (4)

 . 460ص  3صحيح البخاري ج (2)

 . 496رياض الصاحلني ص  (9)

      . 460انظر مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم ص  (1)

  .166ص  4انظر الروض املربع حباشية العنقري ج (9)
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 (4)«للفرج
 نأيى  :وأمر اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادي يف الناس كل يوم

وذلىك  ، نكاحأي الذين يريدون ال (2)الغارمون؟ أين الناكحون؟ ناملساكني؟ أي
 . ليقضي حاجة كل واحد منهم من بيت مال املسلمني

 : كتب العلم من الكفاية
ه على طلبه ألن طلب العلىم  نعيلرلب العلم من الزكاة ما ي غويعري املتفر

وجيوز أن يأخذ من الزكاة لشراء ما حيتاج إليه من كتب العلم اليت  (9)فرض كفاية
جيوز للفقري األخذ »: ابن تيمية اإلسالمال شيخ ق (1)ال بد ملصلحة دينه ودنياه منها
 . (9)«من الزكاة لشراء كتب حيتاجها

 شروط إعطاء الفقراء واملساكني من الزكاة
 :السنة باعتبار شروط  ذا املصرف وردت

ال جيوز دفع شيء من الزكوات إىل فأن يكون من يعري الزكاة مسلما  -4
أعلمهم أن اهلل افتيرض  »ا بعثه إىل اليمن ملعاذ مل صلى اهلل عليه وسلمكافر لقوله 

رواه البخىاري ومسىلم    «عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقيرائهم 
  .يعين أغنياء املسلمني وفقراءهم (0)وغريمها

                                      
 .21ص  9البخاري يف كتاب الصوم من صحيحه ج رواه (4)

 .266ص  3البداية والنهاية البن كثري ج (2)

 .431ص  0انظر اجملموع للنووي  (9)

 .166ص  4حاشية الروض املربع ج (1)

 .469واالختيارات الفقهية ص  ،409ص  9انظر اإلنصاف ج (9)

 .496ص  1نيل األوطار ج (0)



  
44 

 . أال يكونوا من بين هاشم ومواليهم -2
 . ن تلزم املزكي نفقته كالوالدين واألوالد والزوجاتال يكونوا ممأ -9
ال حتل الصدقة » :قال صلى اهلل عليه وسلما ألنه ا مكتسًب يكون قوًيالأ -1

صلى اهلل عليىه  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وقال  «يلغين وال لذي مرة سو
 . (4)والنسائي رواه أمحد وأبو داود «بال حظ فيها لغين وال لقوي مكتس» :وسلم

ذا وبعد معرفة كل مىن  ه، ذه الشروط ويأيت يف الباب الثاين مزيد تفصيل 
الفقري واملسكني نقول من األوىل بالعراء من الزكاة املتعففون أو السائلون فكثري 

ي تعتأر املسألة عند من الناس يرى أن الفقراء واملساكني هم أولئك املتسولون الذ
احلرف وذلك نات  عن سوء فهم وقلة علم وبصرية وإال فلىو   نمبعضهم حرفة 

يعانون  لعلم أن الفقراء املستحقون للمعونة هم املتسترون الذين فكر اإلنسان قليال
 وسكوت ومهما كان املتسولة حمتاجا فال بد أن جيىد  لالم اجلوع والفقر يف صأر

لي  املسيكني اليذي   » صلى اهلل عليه وسلمقال . ما يشبعه بل سيجد ما يغنيه
منا املسيكني اليذي   يطوف على الناس ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إ

ولكن املسيكني  »ويف رواية  ،«َيْسَأُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا التم ئوا إن شؤقرايتعفف 
رواه  «الذي ال جيد ما يغنيه وال يتفطن له فيتصدق عليه وال يقوم فيسيأل النياس  

ففي هذا احلديث الشريف واآلية الكرمية يتبني لنا مىن هىو    (2)البخاري ومسلم
  .اء من الزكاةاألوىل بالعر

 
#  

                                      
 .433ص  1نيل األوطار ج (4)

 .433ص  1املصدر السابق ج (2)
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 املصرف الثالث من مصارف الزكاة
 عليها للعاملني

اة من مجع أوحفىظ  وهم الذين يوليهم اإلمام أو نائبه عمال من أعمال الزك
ة لتحصيلها واخلزنة والكتاب واحلاسبني واحلراس والقائمني على أو تفريق كالسعا

. اها وكل من حيتاج إليه فييف شئوهن نقلها ورعايتها وتوزيعها وغريهم من العاملني
ليها دليل على وجوب بعث السىعادة  اهلل نصيبا من الزكاة للعاملني عويف جعل 

يبعىث   صلى اهلل عليه وسىلم لتحصيلها ومجعها وتفريقها وقد كان رسول اهلل 
فقد بعث عليه الصالة والسالم عمر بن اخلراب وأبا موسى ، ة جلباية الزكاةالسعا

 . (4)ها إىل مستحقيهاة وغريهم ألخذ الزكاة ودفعبياألشعري وابن اللت

   العامل من الزكاةعَطمقدار ما ُي
 :وقد اختلف الفقهاء فيما يأخذه العاملون على الزكاة

وهو قول جماهد والشافعي وهو . فقيل يعرون سهمهم من الزكاة وهو الثمن
هم أكثر من عنده مبين على رأيه يف التسوية بني األصناف الثمانية فإن كان أجر

ويرى اجلهور أهنم يعرون عمالتهم  (2)الثمن أعروا من غري الزكاة من بيت املال
من الزكاة وإن كان أكثر من الثمن وروى ذلك عن ابن عمرو وأيب حنيفة وهو 

وإذا استغرقت كفايتهم يف األجرة أكثر من النصىف فاحلنفيىة ال   . قول مالك
  .لك أن ذلك راجع إىل اجتهاد اإلمىام ويرى اإلمام ما. (9)يزيدوهنم على النصف

                                      
 .031ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (4)

 .936ص  2انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج (2)

 .433ص  1انظر تفسري القرطيب ج (9)
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ليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إال على قدر مىا يىرى   : قال مالك #
 . (4)اإلمام

وقيل يعرون من بيت املال وروي عن مالك وهو بعيد ألن اهلل تعاىل قىد  
أخأر بأن  م نصيبا من الزكاة مقابل عملهم فكيف مينعون منه ويعرىون مىن   

اجح هو رأي اجلمهور لداللة القرلن والسنة على ذلك وهو اختيىار  والر (2)غريه
وىل األقوال يف ذلك بالصواب أو: إمام أهل التفسري ابن جرير الرأري حيث قال

 . (9)قول من قال يعري العامل عليها على قدر عمالته وأجر مثله
داه ألنه إمنا يأخذ أجرا على عمل أغنًيا  ويعرى العامل من الزكاة ولو كان

أنه قال  صلى اهلل عليه وسلموقد روى أبو داود عن النيب . ال معونة حلاجة أصابته
 (1)احلديث « ..لغاز يف سبيل اهلل أو لعامل عليها: ة لغين إال خلمسةقال حتل الصد»

من الزكاة على العامل سىواء كىان   وظاهر هذا احلديث أنه جيوز الصرف 
إن الصدقة ال تنبغ  »املرلب بن ربيعة هامشيا أو غري هامشي لكنه خمصص حبديث 

ه الصدقة على العامل ا امشي ويديىد  رواه مسلم فإنه يدل على حترمي «آلل حممد
 صلى اهلل عليه وسلمحديث أيب رافع يف حترمي الصدقة على موايل بين هاشم فإنه 

 بين هاشم رواه أمحد يلعلى الصدقة لكونه من موا همل جيوز له أن يصحب من بعث
  .(9)و داود والنسائي والترمذي وصححهوأب

 
                                      

 .293ص  4موطأ مالك بشرح السيوطي ج (4)

 .993ص  9انظر تفسري ليات األحكام للشيخ مناع ج (2)

 .942ص  41انظر تفسري الرأري ج (9)

 .299ص  2خمتصر سنن أيب داود للمنذري ج (1)

 .439ص  1نيل األوطار ج (9)
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#  
 شروط العاملني على الزكاة

 :يشترط يف العامل على الزكاة ما يلي
املسلمني وشئوهنم الدينية فاشترط  ا  ألهنا والية على: أن يكون مسلما -4

أنه : وعن أمحد رواية أخرى. اإلسالم كسائر الواليات فال جيوز أن يتوالها كافر
 فيىدخل فيىه   «العاملني عليها»م لفظ م العامل على الزكاة لعموال يشترط إسال

الكافر واملسلم وألنه إجارة على عمل فجاز أن يتوالها الكافر ألن ما يأخذه من 
 . العمالة أجرة عمله فال مانع من أخذه كسائر اإلجارات

والراجح هو األول ألنه عمل يشترط له األمانىة فاشىترط لىه اإلسىالم     
 . كالشهادة
ال » رضي اهلل عنهاخلراب  وألن الكافر ليس بأمني و ذا قال عمر بن -ب

وأنكر على أيب موسى تولية الكتابة نصرانيا فالزكاة اليت  :«تأمنوهم وقد خوهنم اهلل
 . هي ركن اإلسالم أوىل

 . (4)من أهل الزكاة ال جيوز أن يتوىل العمالة كالعريب وألن من ليس -ج
أي بالغا عاقال ألن جباية الزكاة والية والبلوغ : اأن يكون العامل مكلف -2

 . والعقل شرطان يف الوالية
  أن يكون أمينا ألنه مدمتن على أموال املسلمني فال جيىوز أن يكىون   -9

#  

                                      
 .039ص  2انظر املغين والشرح الكبري ج (4)
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 . واخلائن يذهب مبال الزكاة ويضيعه. فاسقا خائنا
له العلم بأحكام الزكاة ألنه إذا كان جاهال بذلك مل تكن له كفاية لعم -1

له ما  بوذكر بعضهم أنه ال يشترط ذلك إذا كت (4)وكان خرده أكثر من صوابه
 صلى اهلل عليه وسلمكما كتب النيب  يأخذه وحد له أو بعث معه من يعرفه ذلك

لعماله فرائض الصدقة وكذلك كتب أبو بكر الصديق لعماله ولعل هذا القىول  
 . (2)أوىل بالصواب

 . يا لعمله أهال للقيام به قادرا على أعبائهن يكون كافأالكفاية للعمل ب -9
ولذا ( 20 /قصصال سورة) ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْلَأِمنُيقال تعاىل 

 اْجَعْلِن  َعَلى َخَزاِئِن اْلَأْرِض ِإنِّ  َحِفيٌظ َعِلييمٌ  :قال يوسف عليه السالم للملك
والعلم يعين الكفاية واخلأرة ومها أساس فاحلفظ يعين األمانة ( 99سورة يوسف )

 . كل عمل ناجح
واشترط بعض العلماء أن يكون العامل ذكرا ومل جيوزوا اشتغال املىرأة   -0

فلح قوم ولوا يال » صلى اهلل عليه وسلمبالعمالة ألهنا والية على الصدقات لقوله 
ملرأة االحتجاب د العامة اليت توجب على اعوالقوا. واملرأة عورة (9)«أمرهم امرأة

ل الختالط اهم لغري حاجة جتعىل الرجى  تشام والبعد عن مزامحة الرجال واحواال
أوىل اهذا العمل من املرأة إال يف نراق حمدود كأن تستخدم املرأة إليصال الزكاة 

  .إىل األرامل من النساء وحنو ذلك مما تكون املرأة فيه أقدر وأنفع من الرجل
                                      

ص  2وفقه الزكىاة ج  493ص  2وشرح غاية املنتهى ج 403ص  0انظر اجملموع للنووي ج (4)
910. 

 .039ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (2)

اب الفنت واملغازي من صحيحه من حديث احلسن البصري عن أيب بكىر  رواه البخاري يف كت (9)
 .13ص  3انظر صحيح البخاري ج
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العامل حرا ال عبدا ألن هذا والية وأمانىة   واشترط بعضهم أن يكون -3
 . (4)والعبد ليس من أهل الوالية واألمانة

 صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل ك غريهم ملا رواه أمحد والبخاري ورد ذل
وألنىه   «امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبش  كأن رأسه زبيبية »: قال

 رجىح إن شىاء اهلل للحىديث    هو األوهذا . (2)حيصل منه املقصود فأشبه احلر
 . املتقدم

 اهلدية للعمال رشوة
وإن قل فىال  شيًئا كما ال جيوز للموظف العامل على الزكاة أن يكتم منها 

جيوز له أن يقبل لنفسه من أصحاب األموال إعراء يعرونه إياه فإنه رشوة ولىو  
له أن يزيد عليها أخذه باسم ا دية ألنه يأخذ أجرته وكفايته من الدولة فال حيل 

من دافعي الزكاة فإنه أكل ألموال الناس بالباطل وهو ذريعة إىل التساهل مع شيًئا 
نياء على حساب الفقراء واملستحقني وأقل ما فيه أنه يعرض اآلخذ للتهمىة  غاأل

 . (9)ومن وضع نفسه مواضع التهم فال يلومن من أساء الظن به
رجال من  صلى اهلل عليه وسلملنيب استعمل ا: قال، وعن أيب محيد الساعدي

األزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهىذا أهىدى إيل   
 :أما بعد: فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال صلى اهلل عليه وسلمفقام رسول اهلل : قال

هذا لكم وهذا : فإين أستعمل الرجل منكم على العمل مما والين اهلل فيأيت فيقول
أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت تأتيه هديته إن كان صىادقا  ، دية أهديت إيله

  بغري حقه إال لقي اهلل حيمله يىوم القيامىة فىال   شيًئا واهلل ال يأخذ أحد منكم 
                                      

 .403ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (4)

 .939ص  2والشرح الكبري مع املغين ج 913ص  2انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج (2)

 .932 -934ص  2فقه الزكاة للقرضاوي ج (9)
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أعرفن أحدا منكم لقي اهلل تعاىل حيمل بعريا له رغاء أو بقرة  ا خوار أو شىاة   #
رواه  «الليهم هيل بلغيت   »: يه يقولمث رفع يديه حىت رؤي بياض أبر (4)تيعر

 . (2)البخاري ومسلم وأبو داود
وال جيوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب األموال : قال يف األحكام السلرانية

رواه اإلمىام   «هدايا العمال غلول» صلى اهلل عليه وسلمقال . هداياهموال يقبل 
أن الرشوة : وا ديةالرشوة  والفرق بني (9)محد والبيهقي عن أيب محيد الساعديأ

  .(1)ا دية ما بذلت عفواوخذت طلبا ما أ
#  

                                      
 . تصيح: تيعر (4)

 . 11ص  2والترهيب ج الترغيب (2)

 واألحكىام السىلرانية للمىاوردي     10ص  3انظر الفتح الرباين مع شرحه بلوغ األمىاين ج  (9)
 . 419ص 

 . 491انظر األحكام السلرانية أليب يعلى ص  (1)
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 املصرف الرابع من مصارف الزكاة 
 للمؤلفة قلوهبم

أو كىف شىره أو   ، إسالمه ة املراعون يف عشائرهم ممن يرجيوهم الساد
بعريته قوة إميانه أو إسالم نظريه أو جباية الزكاة ممن ال يعريها أو الىدفع   ىيرج

مىن  : أحدمها: فالكفار ضربان، كفار ومسلمون: وهم قسمان. (4)عن املسلمني
وقد ثبىت   (2)لتقوى نيته يف اإلسالم ومتيل نفسه إليه فسلم ىيرجى إسالمه فيعر

أعرى قوما من الكفار يتألف قلواهم ليسلموا ففىي   صلى اهلل عليه وسلمأن النيب 
ن أمية من غنائم أعرى صفوان ب صلى اهلل عليه وسلمصحيح مسلم أن رسول اهلل 
 .(9)حنني وصفوان يومئذ كافر

ملا قسم غنىائم   صلى اهلل عليه وسلموعن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل 
 حنني للمتألفني من قريش ويف سائر العرب وجد هذا احلىي مىن األنصىار يف   

أوجدمت يف أنفسكم يا معشر األنصار يف لعاعة من اليدنيا  »أنفسهم وأنه قال  م 
 . (1)« لكم من اإلسالمأقواما ليسلموا ووكلتكم إىل ما قسم اهلل تألفت هبا

من خيشى شره فريجى بعريته كف شره وكف : والضرب الثاين من الكفار
فإن  صلى اهلل عليه وسلمما كانوا يأتون النيب فروى ابن عباس أن قوشر غريه معه 

 .(9)أعراهم مدحوا اإلسالم وإن منعهم ذموا وعابوا
                                      

 . 033 -030ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (4)

 . 033انظر املصدر السابق ص  (2)

 . 416ص  4سلم جخمتصر صحيح م (9)

نبت : للشيخ حممد بن عبد الوهاب واللعاعة 404خمتصر سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم ص  (1)
 . ناعم أول ما ينبت يريد أهنا قليلة البقاء كالنبات األخضر

 . 949ص  41انظر تفسري الرأري ج (9)
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فروي –اء يف إعراء الكفار من سهم املدلفة قلواهم من الزكاة واختلف العلم
 . وهو قول عند املالكية، أهنم يعرون: عن احلسن وأيب ثور وأمحد

العلماء أن إعراءهم إمنا كان يف عهىد  وذهب احلنفية والشافعية وأكثر أهل 
يف أول اإلسالم ويف حالة قلة عىدد املسىلمني    صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 (4)كثرة عدوهم وقد أعز اهلل اإلسالم وأهله واستغىن اهم عن تىألف الكفىار  و
 صلى اهلل عليه وسلمولذلك فإن اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم بعد رسول اهلل 

فمن شىاء  شيًئا أنا ال نعري على اإلسالم  رضي اهلل عنهوقال عمر . مل يعروهم
 . (2)فليدمن ومن شاء فليكفر
بعض الكفار بأنه  صلى اهلل عليه وسلمدالل بإعراء النيب وأجابوا عن االست
إمنا أعراهم من مخس اخلمس وكان ملكا له خالصا يعري  صلى اهلل عليه وسلم

 . (9)أما الزكاة فال حظ للكفار فيها، منه ما يشاء
 الترجيح

م من الكفار قد أعرى للمدلفة قلواه صلى اهلل عليه وسلموإذا كان الرسول 
املدلفىة  )الراجح واهلل أعلم القول بإعرائهم منها وإذا كانت كلمة من الزكاة ف

تشمل الكافر واملسلم ففيها دليل على جواز تأليف الكافر وإعرائه مىن  ( قلواهم
دا ما ذهب إليه أمحىد  يقال يف الشرح الكبري مد. الزكاة وإمنا متنع اختصاصه اها

  تىأليف علىى  ومن معه من إعراء الكفىار مىن سىهم املدلفىة قلىواهم لل     
                                      

والشرح الكىبري   262ص  0واجملموع شرح املهذب ج 912ص  2انظر حاشية ابن عابدين ج (4)
 . 033ص  2مع املغين ج

 . 91ص  9انظر تفسري ليات األحكام للسايس ج (2)

 . 033ص  2املرجع السابق وانظر الشرح الكبري مع املغين ج (9)
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وهذه اآلية يف سورة براءة وهي  َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْماإلسالم ولنا قول اهلل تعاىل  #
أعرى املدلفة  صلى اهلل عليه وسلممن لخر ما نزل من القرلن وقد ثبت أن النيب 

صلى اهلل عليه وخمالفة كتاب اهلل تعاىل وسنة رسول اهلل . من املشركني واملسلمني
اطراحهما بال حجة ال جيوز وال يثبت النسخ بترك عمر وعثمان وعلىي  و وسلم

ركوا ذلك لعدم احلاجة إىل إعرائىه ال لسىقوط   فتله إعراءه ولعلهم مل حيتاجوا 
 . (4)سهمه ومثل هذا ال يثبت به النسخ

كافر من صدقات املسلمني تأليفا لقلبه على اإلسالم أو  ىوال عجب أن يعر
هذا كما ذكر القرطيب ضرب من اجلهاد فاملشركون ثالثة  متكينا له يف صدره فإن

وصنف بالقهر والسنان وصنف ، أرهانال صنف يرجع عن كفره بإقامة: أصناف
يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا بالعراء واإلحسان واإلمام الناظر للمسلمني 

 . (2)لنجاته وختليصه من الكفر
 :واملؤلفة قلوهبم من املسلمني أصناف

 نأل، إعانة له على الثبات عليه ىهم من دخل حديثا يف اإلسالم فيعرمن -4
من دخل حديثا يف اإلسالم وهجر دين قومه يتعرض كثريا ألذى عشريته ويهدد 

 . يف رزقه فهو جدير بالتشجيع والتثبيت واملعونة
من سادات املسلمني وزعمائهم  م نظراء من الكفار فىإذا   ومنهم قوم -2

عنه عىدي بىن حىا     نظرائهم كإعراء أيب بكر رضي اهلل م أعروا رجي إسال
 . والزبرقان بن بدر مع حسن إسالمهما ملكانتهما يف أقوامهما

  فريجىى ومنهم زعماء ضعفاء اإلميان من املسلمني مراعون يف أقوامهم  -9
                                      

 . 033ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (4)

 . 433ص  1وتفسري القرطيب ج 931 -933ص  2انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج (2)
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صلى بإعرائهم تثبيتهم وقوة إمياهنم ومناصحتهم يف اجلهاد كالذين أعراهم النيب  #
م هوازن وهم بعض الرلقاء من أهل مكة العرايا الكثرية من غنائ يه وسلماهلل عل

أعرى أبىا   صلى اهلل عليه وسلمالذين أسلموا ففي صحيح مسلم أن رسول اهلل 
سفيان بن حرب وصفوان بن أمية واألقرع بن حابس وعيينة بن حصىن لكىل   

مل  يه وسىلم صلى اهلل علوعن أنس أن رسول اهلل . (4)واحد منهم مائة من اإلبل
على اإلسالم إال أعراه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثري شيًئا يكن يسأل 

يا قوم أسلموا فإن حمميدا  »بني جبلني من شاء الصدقة قال فرجع إىل قومه فقال 
 . (2)رواه أمحد بإسناد صحيح «يعط  عطاء من ال خيشى الفاقة

داء يعرون ملىا  عبالد األد وحدو (9)ومنهم قوم من املسلمني يف الثغور -1
 . من وراءهم من املسلمني إذا هامجهم العدويرجى من دفاعهم ع

. ومنهم قوم إذا أعروا جبوا الزكاة ممن ال يعريها ومحلوها إىل اإلمىام  -9
ليهم من الزكاة ألهنم من املدلفة قلىواهم فيىدخلون يف   إفكل هدالء جيوز الدفع 

 . (1)عموم اآلية
اهم من الزكاة ما حيصل به تأليفهم ألنه املقصىود قلىيال   ويدفع للمدلفة قلو

 . كان أو كثريا عند احلاجة إليهم
 صىلى اهلل عليىه وسىلم   هل سقط سهم املدلفة قلواهم بعد موت الرسول 

  هل إعراء املدلفة قلواهم خاص بالنيب: اختلف العلماء يف ذلك وسبب اختالفهم
                                      

 . 416ص  4تصر صحيح مسلم جخم (4)

 . 410ص  1نيل األوطار ج (2)

مجع ثغر، وهو املوضع الذي خياف منه هجوم العدو فهو كالثلمة يف احلائط خياف هجوم : الثغور (9)
 . 36ص  4املصباح املنري ج. السارق منها

 263ص  0واجملموع شىرح املهىذب ج   031 -033ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (1)
 . 91ص  9وتفسري ليات األحكام للسايس ج 909ص  2فسري ابن كثري جوت
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صلى اهلل مة فمن قال إنه خاص بالنيب أو عام له ولسائر األ صلى اهلل عليه وسلم #
. حكم ببقائه: انقرع سهمهم ومن قال إنه عام له ولسائر األمة: قال عليه وسلم

 . (4)وإال ظهر أنه عام
صلى اهلل عليه فذهب احلنفية إىل أن سهم املدلفة قلواهم قد سقط بعد وفاته 

ألجلىه كىانوا    سواء كانوا من الكفار أو من املسلمني ألن املعىن الىذي  وسلم
يعرون قد زال بإعزاز اإلسالم واستغنائه عن تأليف القلىوب واسىتمالتها إىل   

وعلى . أصحاب الشافعي من الدخول فيه وهو مشهور مذهب مالك واملتأخرين
 . هذا يكون عدد األصناف سبعة ال مثانية

إنه : فمنهم من قال: واختلف القائلون بسقوط سهم املدلفة يف توجيه رأيهم
قبيل انتهاء احلكم بانتهاء علته كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النىهار  من 

 . ف القلوبيفال حاجة إىل تألوقد أعز اهلل اإلسالم 
إن سقوطه بانعقاد إمجاع الصحابة على ذلىك يف خالفىة   : ومنهم من قال

 هذا اإلمجاع ناسخا لآلية يف صنف املدلفة قلواهمالصديق رضي اهلل عنه فيكون 
من الصدقات ومل شيًئا فإن أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما ما أعريا املدلفة قلواهم 

 (2)ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم
وذهب اإلمام أمحد وأصحابه ومالك يف إحدى الروايتني عنه والشىافعي يف  
 به املنقول عنه وعن أصحابه املتقدمني إىل أن حكم املدلفة قلواهم ال يزال معموال

وهو باق مل يلحقه نسخ وال تبديل واهذا قال الزهري وأبو جعفر الباقر واآلية يف 
  .وهو الراجح إن شاء اهلل. ظاهرها تشهد  م

                                      
 . 202 -204ص  4انظر بداية اجملتهد البن رشد ج (4)

وتفسىري   066ص  2وفقه الزكاة للقرضاوي ج. 421ص  9انظر أحكام القرلن للجصاص ج (2)
 . 949ص  41وتفسري الرأري ج 414ص  1القرطيب ج
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اجلمهور يف بقاء سهم املدلفة قلىواهم يف   قال يف املغين مديًدا ما ذهب إليه
اهلل تعاىل  فإنه صلى اهلل عليه وسلمولنا كتاب اهلل وسنة رسوله : مصارف الزكاة

صلى اهلل عليىه  والنيب ، مسى املدلفة قلواهم يف األصناف الذين مسى الصدقات  م
وكان يعرىي املدلفىة    «عاىل حكم فيها فجزأها مثانية أجزاءت إن اهلل»: قال وسلم

وال جيوز ترك كتىاب اهلل  ، مشهورة ومل يزل كذلك حىت ماتكثريا يف أخبار 
مث إن . والنسخ ال يثبت باالحتمال، ال بنسخإ صلى اهلل عليه وسلموسنة رسوله 

النسخ إمنا يكون بىنص   ألن صلى اهلل عليه وسلميكون يف حياة النيب  النسخ إمنا
مث إن ، وانقراض زمىن الىوحي   صلى اهلل عليه وسلموال يكون بعد موت النيب 

القرلن ال ينسخ إال بالقرلن وليس يف القرلن نسخ لذلك وال يف السىنة فكيىف   
الكتاب والسنة مبجرد اآلراء والتحكم أو بقول صحايب أو غريه أن املخالفني يترك 

 . ال يرون قول الصحايب حجة يترك اها قياس فكيف يتركون به الكتاب والسنة
نسخ حكم املدلفة قلواهم على أن ما ذكروه شيًئا ال أعرف : وقال الزهري

عنهم ال يوجىب رفىع    وبني الكتاب والسنة فإن الغين من املعىن ال خالف بينه
عنهم فمىت دعت احلاجىة إىل إعرىائهم    حكمهم وإمنا مينع عريتهم حال الغىن

زمىان سىقط   ناف إذا عدم منهم صنف يف بعض األأعروا فكذلك مجيع األص
 (4).هىا .حكمه يف ذلك الزمن خاصة وإذا وجد عاد كذا ههنا

ألن : قال( ألموالا)والقول ببقاء سهم املدلفة قلواهم هو اختيار أيب عبيد يف 
هو الذي جيب املصري إليه  سنة وهذا اب والية حمكمة ال نعلم  ا ناسخا من كتاآل

 . (2)ت وال بشرطقومرلقة مل تدقت وجود هذا النصف ب فإن اآلية
  (9)فإذا كان قوم هذه حا م ال رغبة  م يف اإلسالم إال للنيل: قال أبو عبيد

                                      
 . 923ص  2املغين مع الشرح الكبري ج (4)

 . 322األموال ص  (2)

 . العراء، وإدراك املقصود: النيل (9)
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عندهم مىن العىز    دوا ضرر على اإلسالم ملاوكان يف ردهتم وحماربتهم إن ارت #
 : واألنفة فرأى اإلمام أن يرضخ  م من الصدقة فعل ذلك خلالل ثالث

 . البقاء على املسلمني :وانيهما . األخذ بالكتاب والسنة :إحداهن
يه إن متادى اهم اإلسالم أن يفقهوه وحتسن ف، يس بيائس منهملأنه  :الثالثة

 . (4)تهمبغر
املدلفة قلواهم موجودن إىل يىوم  : وقال كثري من أهل العلم: نقال أبو حيا

 . (2)القيامة
ناف ومن تابعهم ال دليل علىهيا  حاأل ودعوى النسخ بفعل عمر كما يقول

برىال حكىم   إفالنسخ مل يقع واحلاجة إىل تأليف القلوب مل تنقرع فإن النسخ 
ال هلل عز وجل عىن  شرعه اهلل وإمنا ميلك اإلبرال من ميلك التشريع وليس ذلك إ

املوحى إليه و ذا ال نسخ إال يف عصر الرسالة  صلى اهلل عليه وسلمطريق الرسول 
ونزول الوحي فكيف يدعي نسخ حكم نصت عليه لية صرحية من تاب اهلل من 

 وهو حمكم معمول به؟ل من القرلن وانقضى عهد الرسالة أواخر ما نز
زالت بانتشار اإلسالم وغلبتىه   أما قو م إن احلاجة إىل تأليف القلوب قد

فهذه دعوى مردودة ألن العلة يف إعراء املدلف من الزكاة ليست إعانة لنا حىت 
يسقط ذلك بفشو اإلسالم وغلبته بل املقصود من دفعها إليه ترغيبه يف اإلسىالم  

وتقييد التأليف بأن يكون عند ضعف اإلسالم وأهلىه تقييىد   . انقاذا له من النار
  .(9)لقىة بىال حجىة وخمالفىة حلكىم الشىرع بىال مىأرر        للنصوص املر

                                      
 . 322انظر األموال أليب عبيد ص  (4)

 . 91ص  9انظر تفسري البحر احمليط ج (2)

 9، وتفسري ليات األحكام للشيخ مناع القرىان ج .060ص  2انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج (9)
 . 900ص 
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ء شيخ املفسرين اإلمام أبو جعفر بن جرير الرأري بعد ما ذكر اخلالف يف إعراقال  #
: ل يف ذلك عندي أن اهلل جعل الصدقة يف معنىيني وقوالصواب من ال: املدلفة قلواهم

كىان يف معونىة    فما. معونة اإلسالم وتقويته: واآلخر، سد خلة املسلمني: أحدمها
اإلسالم وتقوية أسبابه فإنه يعراه الغين والفقري ألنه ال يعراه من يعراه للحاجة منىه  
إليه وإمنا يعراه معونة للدين وذلك كما يعرى الذي يعراه يف اجلهاد يف سبيل اهلل فإنه 

للغزو ال لسد خلته وكذلك املدلفة قلواهم يعرون ذلك فقرًيا  كان أوغنًيا  يعرى ذلك
كانوا أغنياء استصالحا بإعرائهموه أمر اإلسالم وطلب تقويته وتأييىده وقىد   وإن 

من أعرى من املدلفة قلواهم بعد أن فىتح اهلل عليىه    صلى اهلل عليه وسلمأعرى النيب 
ال يتىألف اليىوم علىى    : لاإلسالم وعز أهله فال حجة حملت  بأن يقو االفتوح وفش
صلى اهلل عليىه  دد ممن أرادهم وقد أعرى النيب حد المتناع أهله بكثرة العاإلسالم أ
  .(4)اهى .من أعرى منهم يف احلال اليت وصفت وسلم

وبناء على ما تقدم يترجح القول بأن سهم املدلفة قلواهم باق ألن اإلمام رمبا 
احتاج أن يتألف على اإلسالم يف بعض األوقات ومرد ذلك إىل رأي ويل األمىر  

صلى و ذا كان النيب . (2)سالم وأهلهاإل مبا فيه مصلحةالعادل وتقدير أهل الرأي 
واخللفاء هم الذين يتولون ذلك فالتأليف من شأن رئيس الدولة أو  اهلل عليه وسلم

ل والعقد يف األمانة فهدالء هم الذين يستريعون إثبىات  حلمن ينيبه عنه أو أهل ا
ومدى ما يبذل له احلاجة إىل تأليف القلوب أو نفيها وحتديد صفات من يدلفون 

 . (9)وفق مصلحة اإلسالم وحاجة املسلمني
 أين يصرف سهم املؤلفة قلوهبم يف عصرنا؟

  الزكاة باقيا حمكما مل يلحقه نسىخ  كان حكم املدلفة قلواهم وإعرائهم من اوإذ
                                      

 . 940ص  41تفسري الرأري ج (4)

 . 900ص  9انظر تفسري ليات األحكام للشيخ مناع ج (2)

 . 931ص  1انظر فقه الزكاة ج (9)
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 . وال إلغاء فكيف نصرف هذا السهم املخصص له يف عصرنا وأين نصرفه #
 منان ا دف الذي قصده الشارع احلكيم بي نإن اجلواب عن هذا واضح م

سالم أو تثبيتىها عليىه أو تقويىة    اإل وراء هذا السهم وهو استمالة القلوب إىل
 . الضعفاء فيه أو كسب أنصار له أو كف شر عن دعوته ودولته

وقد يكون ذلك بإعراء مساعدات لبعض احلكومات غري املسلمة لتقف يف 
واجلمعيات والقبائل ترغيبا  ا يف اإلسالم  صف املسلمني أو معونة بعض ا يئات

أو مساندة أهله أو استمالة أصحاب األقالم واأللسنة للدفاع عن اإلسالم وقضايا 
 . (4)أمته ضد املفترين عليه

 وعلى كل حال فيصرف إىل املدلفة قلواهم من الزكىاة مىا حيصىل بىه     
  .تأليفهم
 

#  
 

                                      
 . 063ص  2انظر فقه الزكاة ج (4)
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 املصرف اخلام  من مصارف الزكاة 
 ابيف الرق

م على تقىدير  الالعد أو األمة والك: واملراد اها يف القرلن، مجع رقبة: الرقاب
واختلف العلمىاء يف  . وتصرف الزكاة يف فك الرقاب: مضاف حمذوف واملعىن

مجع مكاتب وهىو العبىد   : هم املكاتبون: وهم اجلمهور: فقال بعضهم: معناه
غ من املال يدديه فيصري اململوك الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط مدجلة مببل
َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب : بأدائه حرا حيث أمر اهلل مبساعدة املكاتبني يف قوله تعاىل

ِممَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيًرا َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اللَّيِه الَّيِذي   
 . (99 /سورة النور) آَتاُكْم

مث فرض  م يف مال الزكاة سهما يعملون منه ما يعينهم على حترير رقىااهم  
هذه الرريقة يف فك  ىلإو َوِف  الرَِّقاِببأداء ما التزموا به يف قوله يف هذه اآلية 

بوحنيفة والشافعي وأمحد وأصحااهم والليث بن سىعد ومجهىور   أالرقاب ذهب 
 َوِف  الرَِّقاِبباس أنه قال يف قوله تعاىل واحتجوا مبا روي عن ابن ع. (4)العلماء

َوَآُتوُهْم ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي َآَتاُكْم: يريد املكاتب وتأكد هذا بقوله تعاىل
(2) . 

وهو أن يشتري  َوِف  الرَِّقاِب: وقال لخرون من العلماء املراد بقوله تعاىل
ترك هو ولخىرون يف شىرائها   مة فيعتقها أو يشأا أو الرجل من زكاة ماله عبًد

ا أوإماء فيعتقها واهذا قال ابىن  بيًديشتري ويل األمر من مال الزكاة عوعتقها أو 
 . (9)عباس أيضا وهو املشهور عن مالك وأمحد وإسحاق

                                      
 429ص  9وأحكام القرلن للجصىاص ج  244 -246ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (4)

 . 031ص  2والشرح الكبري مع املغين ج

 . 442ص  40جانظر التفسري الكبري للفخر الرازي  (2)

 . 043 -040ص  2انظر فقه الزكاة ج (9)
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: والصواب من القول يف ذلك عندي قول من قىال : قال ابن جرير الرأري
جة على ذلك فىإن اهلل جعىل   عين بالرقاب يف هذا املوضع املكاتبون إلمجاع احل

يف ماله خيرجها منه وال يرجع إليه منىها   كاة حقا واجبا على من أوجبها عليهالز
منها راجع إليه والء مىن أعتقىه    واملعتق رقبة، نفع من عرض الدنيا وال عوض

 . (4)وذلك نفع يعود إليه منها
العتق  رَِّقاِبَوِف  ال: واحت  املالكية ومن معهم على أن املراد بقوله تعاىل

أن الرقاب مجع رقبة وكل موضع ذكرت فيه الرقبة فاملراد عتقها والعتق والتحرير 
 . (2)ال يكون إال يف القن كما يف الكفارات فال بد من عتق رقبة كاملة

 :واحتجوا
 . كاتب لدخل يف حكم الغارمني ألنه غارمملبأهنا لو اختصت با -أ

من أمانة املكاتب ألنه قد يعان وال يعتىق  وبأن شراء الرقبة لتعتق أوىل  -ب
 . ألن املكاتب عبد ما بقي عليه درهم والزكاة ال تصرف للعبد

 . (9)وألن الشراء يتيسر يف كل وقت خبالف الكتابة -ج
والصحيح أن شراء الرقاب وعتقها هو ظاهر القرلن فإن اهلل : قال ابن العريب

لو أراد املكاتبني لىذكرهم بىامسهم   و، حيث ذكر الرقبة يف كتابه إمنا هو العتق
وحتقيقه أن املكاتىب قىد   ، األخص فلما عدل إىل الرقبة دل على أنه أراد العتق

ة الغارمني مبا عليه من دين الكتابة فال يدخل يف الرقاب ورمبا دخل لدخل يف مج
  .(1)يف املكاتب بالعموم ولكن يف لخر جنم يعتق به

                                      
 . 943ص  41انظر تفسري الرأري ج (4)

 . 16ص  9انظر تفسري ليات األحكام للسايس ج (2)

 . 411ص  1ونيل األوطار ج 992ص  9انظر فتح الباري ج (9)

 . 303أحكام القرلن البن العريب القسم الثاين ص  (1)
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وال ، ان له أن يشتري رقبىة فيعتقهىا  فإذا كان للرقاب سهم من الزكاة ك
الفرس فيحمل عليه يف سبيل اهلل فإذا  يشتري خالف بني أهل العلم أن للرجل أن

كان له أن يشتري فرسا بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري رقبة بالكمىال ال  
 . أعتق من زكاة مالك: أبو عبيد عن ابن عباس قال ىورو. (4)فرق بني ذلك

ن ال يرى بأسا أن يشتري الرجل من زكاة ماله نسىمة  وعن احلسن أنه كا
وهىو أوىل  ، ما جاءنا يف هذا الباب ىقال أبو عبيد وقول ابن عباس أعل. فيعتقها
  .(2)وأعلم بالتأويل وقد وافقه احلسن على ذلك وعليه كثري من أهل العلمباالتباع 

عتيقه إليه أن املعتق وإن خيف عليه أن يصري مرياث : ومما يقوي هذا املذهب
فيكىون أحىدمها    (9)بالوالء فإنه ال يدمن أن جيين جنايات يلحقه وقومه عقلها

 . (1)باآلخر
ونوقش هذا االستدالل بأن الرقبة ترلق على العبد القن وعلى املكاتب مجيعا 
وإمنا خصص يف الكفارة بالعبد القن بقرينة وهي أن التحرير ال يكون إال يف القن 

ومل توجد هذه القرينة يف هذه املسألة فحملت  َفَتْحِريُر َرَقَبٍة وقد قال اهلل تعاىل
 . على املكاتبني

أن هىذا  : لوأراد املكاتبني لذكرهم بامسهم اخلاص فىاجلواب : وأما قو م
فإن املراد به بعضهم وهم املتروعىون   َوِف  َسِبيِل اللَِّهمنتقض بقوله عز وجل 

 . ذكورا بامسهم اخلاصالذين ال حق  م يف الديوان ومل ي
  أنه ال: لو أراد املكاتبني الكتفى بالغارمني فإهنم منهم فاجلواب: وأما قو م

                                      
 . 412ص  1رلن للقرطيب جانظر اجلامع ألحكام الق (4)

 . 329 -322األموال أليب عبيد ص  (2)

 . ديتها: عقلها (9)

 . 321 -329انظر األموال أليب عبيد ص  (1)
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يفهم أحد الصنفني من اآلخر وألنه مجع بينهما لإلعالم بأنه ال جيوز االقتصىار   #
على أحدمها وأن لكل صنف منهما سهما مستقال كما مجع بني الفقراء املساكني 

  .(4)منهما يقوم مقام اآلخر يف غري الزكاة وإن كان كل واحد
واحلق أن اآلية تشمل األمرين مجيعا معونة املكاتبني وعتق الرقاب كما قال 

وجمد الىدين  ( احمللى)ابن عباس وحممد بن شهاب الزهري وبه جزم ابن حزم يف 
 . (2)(املنتقى)ابن تيمية يف 

جاء رجىل إىل   :وقد ورد حديث ينص على ذلك عن الأراء بن عازب قال
اجلنة ويبعدين من النار  دلين على عمل يقربين إىل: فقال صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
، ال» :قىال  ؟أوليسا واحدا: قال يا رسول اهلل وفك الرقبة «أعتق النسمة»: فقال

رواه أمحىد   «أن تعيني يف مثنيها  : وفك الرقبية ، أن تنفرد بعتقها: عتق النسمة
أن . فوجه الداللة من احلديث (9)الزوائد ورجاله ثقات جممع قال يف. والدارقرين

إعانة املكاتىب يف ديىن   : الرق بالعتق وفك الرقبة نعتق النسمة هو حتريرها م
 . (1)الكتابة حىت ينتهي وينفك عنه وهذا هو اختيار الدكتور يوسف القرضاوي

 هل يفك األسري املسلم من سهم الرقاب من الزكاة؟
عند إطالقها تنصرف إىل العبيد فهل يصح أن  «قابالر»وإذا كانت كلمة 

تشمل بعمومها رقبة األسري املسلم الذي يتحكم فيه الكفرة حتكم السيد يف الرقيق 
 ؟اوهو معرض لالسترقاق أيًض

أن ذلك جائز فيصح أن يفك من الزكىاة  : واملروي يف مذهب اإلمام أمحد
  -:األسري املسلم

                                      
 . 242 -244ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (4)

 . 241ص  0واحمللى البن حزم ج 413ص  1انظر نيل األوطار  (2)

 . 411 -413ص  1نيل األوطار ج (9)

 . 043ص  2ظر فقه الزكاة جان (1)
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 . و كفك رقبة العبد من الرقألن فيه فك رقبة من األسر فه -أ
 . عزازا لدين فهو كصرفه إىل املدلفة قلواهمإوألن فيه  -ب
قبته أشبه ما يدفعه إىل الغارم لفىك  ر سري يف فكوألن ما يدفعه إىل األ -ج

 . (4)رقبته من الدين
العدو فهو أشىد مىن   وألنه خياف عليه القتل أو الردة حلبسه يف أيدي  -د
  .(2)القن يف الرق سحب

ال : وقال القرطيب واختلفوا يف فك األسارى منها أي من الزكاة فقال أصبغ
 . وهو قول ابن القاسم: جيوز

لرق إىل اجيوز ألهنا رقبة ملكت مبلك الرق فهي خترج من : ل ابن حبيباقو
عتق وكان ذلك أحق وأوىل من فكاك الرقاب اليت بأيدينا ألنه إذا كىان فىك   

فأحرى وأوىل أن يكون ذلك يف وجائزا من الصدقة  املسلم عن رق املسلم عبادة
 . (9)هفك املسلم عن رق الكافر وذل

وإذا كان الرق قد ألغي فإن احلروب ما زالت قائمة والصرع بىني احلىق   
السهم متسع لفداء األسىارى مىن    والباطل مل يزل مستمرا وبذلك يظل يف هذا

 . م من الزكاةومبا تقدم يترجح جواز فك األسري املسل (1)املسلمني
 ملاذا عرب القرآن الكرمي عن بعض املصارف 

 ؟(يف) وبعضها بي( بالالم)
  لية مصارف الزكاة على أصناف مثانية فاألربعة األولون جعلىت  اشتملت

                                      
 . 031ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (4)

 . 911ص  4انظر حاشية املقنع ج (2)

 . 419ص  1اجلامع ألحكام القرلن للقرطيب ج (9)

 . 026ص  2انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج (1)
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والعاملني عليهيا واملؤلفية   ، واملساكني، إمنا الصدقات للفقراء»: الصدقات  م #
ويف ، والغارمني، ويف الرقاب » فيهمواألربعة اآلخرون جعلت الصدقات . «قلوهبم

 .«سبيل اهلل وابن السبيل
( بىالالم )فما السر يف هذه املغايرة وملاذا عأر عن استحقاق األولني للصدقة 

اليت هىي  ( يف)عن استحقاق هدالء  ا حبرف  وعأر. اليت هي يف األصل للتمليك
 فما احلكمة يف ذلك؟. للظرفية

يف األربعة ( يف)على ( الالم)وعدل عن : لهلقد أجاب النسفي يف تفسريه بقو
ن سىبق ذكىره ألن   استحقاق التصدق عليهم مم لإليذان بأهنم أرسخ يفاألخرية 

أهنم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات وجيعلون مظنة  ىا   للوعاء فنبه على( يف)
فيه فضل وترجيح  ذين على ( ويف سبيل اهلل وابن السبيل)يف قوله ( يف)وتكرير 

 (4).هى. اب والغارمني االرق
فائدة وهىي أن االصىناف    فال بد  ذا الفرق من: سري اخلازنوقال يف تف

من الصدقات فيصرفون ذلىك فيمىا    هماالربعة املتقدم ذكرها يدفع إليهم نصيب
لىيهم  إوأما الرقاب فيوضع نصيبهم يف ختليص رقااهم من الرق وال يدفع ، شاءوا

القول يف الغارمني فيصرف نصيبهم يف قضاء  وكذا، وال ميكنون من التصرف فيه
يف الغزو وكذا ابن السبيل ديوهنم ويف الغزاة ويصرف نصيبهم فيما حيتاجون إليه 
 . (2)اهى.فيصرف إليه ما حيتاج إليه يف سفره إىل بلوغ غرضه

وأضاف يف اآلية الكرمية الصىدقات إىل األصىناف   ( مغين احملتاج)وقال يف
لإلشىعار  : الظرفيىة ( يف)واألربعة األخرية بى، امللك( مال)األربعة األوىل بى 

إذا مل حيصىل   حىىت  بإطالق امللك يف األربعة األوىل وتقييده يف األربعة األخرية
  .(9)هىا.مصارفها استرجع خبالفه يف األوىلالصرف يف 

                                      
 . 290ص  2تفسري النسفي اهامش اخلازن ج (4)

 . 042ص  2ر فقه الزكاة للقرضاوي جوانظ 290ص  2تفسري اخلازن ج (2)

 . 460ص  9مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ج (9)
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األوىل يصرف املال إليهم حىت يتصرفوا فيه  أن األصناف األرعبة :واحلاصل
خرية ال يصرف املال إليهم بل يصرف إىل جهىات  األ  األربعةويف. كما شاءوا

 . (4)احلاجات املعتأرة يف الصفات اليت ألجلها استحقوا الزكاة
 :غين بىيف امل دم قال املوفقوبناء على ما تق

حا م بعد الىدفع وهىم    ىأصناف يأخذون أخذا مستقرا وال يراعوأربعة 
لكىا  دلفة قلواهم فمىت أخذوها ملكوها مالفقراء واملساكني والعاملون عليها وامل

وأربعة منهم وهم الغارمون ويف الرقاب . ها حبالدردائما ومستقرا ال جيب عليهم 
ه يف اجلهة الىيت  إهنم يأخذون أخذا مراعى فإن صرفوويف سبيل اهلل وابن السبيل ف

 . حقوا األخذ ألجلها وإال استرجع منهمتاس
لها أن هدالء أخذوا ملعىىن مل حيصىل   والفرق بني هذه األصناف واليت قب

الفقىراء   وهىو غىىن  ، بأخذهم للزكاة واألولون حصل املقصود بأخذهم  ىا 
  (2).اهى. واملساكني وتأليف املدلفني وأداء أجر العاملني

                                      
 . 442ص  40تفسري الرازي ج (4)

 . 996ص  2املغين مع الشرح الكبري ج (2)
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 املصرف السادس من مصارف الزكاة
 يف الغارمني

وأصل  وهم الذين حتملوا الديون وتعني عليهم أداؤها: مجع غارم: الغارمون
ِإنَّ َعَذاَبَها َكاَن : ومنه قوله تعاىل، العذاب الالزم: والغرام، اللزوم: الغرم يف اللغة

ويرلق الغرمي ، ومنه مسي الغارم ألن الدين قد لزمه( 09: سورة الفرقان) َغَراًما
وقد يرلق على املدين ومسي كل منهما غرميا ملالزمته ، دائن ملالزمته املدينال على

  (4).صاحبه
غىارم  : نوعىان  -مالك والشافعي وأمحد–والغارمون عند األئمة الثالثة 

 . (2)مصلحة اجملتمع املسلم ولكل منهما حكمه وغارم يف، ملصلحة نفسه يف مباح
 ه يف مباح كأن يستدين يف نفقة أوغارم استدان ملصلحة نفس :النوع األول

أو  البد لىه منىه   كسوة أو زواج أو عالج مرض أو بناء مسكن أو شراء أثاث
 به دينه إذا يعلى غريه خرأ أو سهوا أو حنو ذلك فهذا يعري ما يقضشيًئا أتلف 

طاعىة أو أمىر    كان يف حاجة إىل ما يقضي به الدين لفقره كان قد استدان يف
 . (9)مباح

 الغارم لنفسه شروط إعطاء
 :يشترط إلعراء الغارم لنفسه ما يقضي به دينه شروط

  قىادرا غنًيا  ون حمتاجا إىل ما يقضي به الدين فلو كانأن يك:الشرط األول
                                      

 . 33ص  2واملصباح املنري ج 191وخمتار القاموس ص  906املفردات يف غريب القرلن ص  (4)

 -243ص  0واجملموع شرح املهىذب ج  366 -003ص  2ع املغين جانظر الشرح الكبري م (2)
 . 411 -419ص  1وتفسري القرطيب ج 241

 . 029ص  2فقه الزكاة للقرضاوي ج (9)
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 . على سداده بنقود أو عروض عنده مل يعط من الزكاة #
ألنه غارم فأشبه الغارم لذات الىبني   مع الغىن ىويف قول للشافعي أنه يعر

 .اجته ال حلاجتنا إليه كالفقري واملسكني واملكاتبذ حلوالصحيح األول ألنه يأخ
أن يكون قد استدان يف طاعة أو أمر مباح أما لو استدان يف  :الشرط الثا 

ليه شيء قبل التوبة ألنىه  إمعصية كاخلمر والزنا والقمار والغناء وحنوه مل يدفع 
ليه ألن بقاء الىدين يف  إعصية فقيل يدفع إعانة له على معصية اهلل فإن تاب من امل

 . ى الواجب قربة ال معصيةالذمة ليس من املعصية بل جيب تفريغها واإلعانة عل
يدمن أن يعىود إىل االسىتدانة    ليه كما لو مل يتب ألنه الال يدفع إ: وقيل

وإمنا مل يعط الغىارم يف املعصىية ألن يف   . عنه ىللمعاصي ثقة منه بأن دينه يقض
 . إعرائه إعانة له على معصية اهلل وإغراء لغريه مبتابعته يف عصيانه

: ين حاال فإن كان مدجال فقد اختلف فيىه أن يكون الد :الشرط الثالث
وقيل ال يعرى ألنه غىري  .  عموم النصيفغارما فيدخل  ألنه يسمى ىيعر: قيل

 . حمتاج إليه اآلن
 . وهو األصح(: اجملموع)قال النووي يف 

إن كان األجل حيل تلك السنة أعري وإال فال يعرى من صىدقات  : وقيل
 . الوهذا القول أنسب األقو. (4)تلك السنة

ا حيبس فيه فيدخل فيه دين الولىد علىى   أن يكون الدين مم :الشرط الرابع
وخيرج دين الكفارات والزكاة ألن الدين الذي حيبس فيه ، والده والدين واملعسر

 . ما كان آلدمي وأما الكفارات والزكوات فهي هلل
  ها مل يدفع إليه ألنى ا فإن كان كافًرأن يكون الغارم مسلًم :الشرط اخلام 

                                      
 366-033ص  2والشرح الكبري مىع املغىين ج   224 -243ص  0انظر اجملموع للنووي ج (4)

 . 020 -021ص  2وفقه الزكاة ج
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 . (4)ليس من أهل الزكاة ولذلك مل يدفع إىل فقريهم ومكاتبهم
 :الغارم ملصلحة غريه: النوع الثا  من الغارمني

أهىل   وهم الذين يغرمون إلصالح ذات البني وذلك بأن يقع بني احليني أو
القريتني عداوة وتشاجر يف دماء وأموال وحيدث بسببه الشحناء ويتوقف صلحهم 

ا عمىا  ك فيتوسط بالصلح بينهم ويلتزم يف ذمته ماال عوًضى على من يتحمل ذل
عنه من الصدقة لىئال  ا فكان من املعروف محله ا عظيًمبينهم فهذا قد أتى معروًف

جيحف ذلك بسادات القوم املصلحني ويوهن عزائمهم فجاء الشىرع بإباحىة   
خمىارق  ا من الزكاة ولو كانوا أغنياء عن قبيصة بن املسألة فيها وجعل  م نصيًب

أسىأله فيهىا    صلى اهلل عليه وسلمحتملت محالة فأتيت رسول اهلل . ا اليل قال
يا قبيصة إن املسألة ال حتل » :مث قال «أقم حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا»: فقال

 (2)ورجل أصابته جائحية ، رجل حتمل محالة حىت يصيبها مث ميسك: إال ألحد والوة
حىت يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش اجتاحت ماله فحلت له املسألة 

لقد أصيابت فالنيا   : ورجل أصابته فاقة حىت يقول والوة من ذوي احلجا من قومه
فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عييش فميا   ، فاقة

رواه أمحىد ومسىلم    «سواهن من املسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا
  (1()9)بو داودوالنسائي وأ

                                      
 . 366ص  2 جانظر الشرح الكبري مع املغين (4)

 . ما اجتاح املال، وأتلفه إتالفا ظاهرا كالسيل واحلريق: اجلائحة (2)

وهي ما يتحمله اإلنسان ويلتزمه يف ذمتىه  : بفتح احلاء( واحلمالة. )413ص  1نيل األوطار ج (9)
وهو ما تقىوم بىه حاجتىه    : بكسر القاف( القوام. )باالستدانة ليدفعه يف إصالح ذات البني

: العقل: بكسر احلاء( احلجا)و. بكسر السني ما تسد به احلاجة واخللل( السداد)و ويستغىن به
ومسي سحتا ألنه يسحت أي ميحق الأركىة  . احلرام: بضم السني( السحت)و. الفقر( الفاقة)و

 . 413ص  1انظر نيل األوطار ج. واألجر
–تفسري القرطيب و 241- 243ص  0واجملموع ج 366ص  9انظر الشرح الكبري مع املغين ج (1)

 . 096ص  2وفقه الزكاة ج 411ص  1ج
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ويف احلديث دليل على مشروعية إعراء الغارمني من الزكىاة وإن كىانوا   
وأن من سأل لغري حاجة فإمنا يأكل سحتا ، سألة لغري حاجةملوعلى حترمي ا، أغنياء
 . اًمارأي ح

وفيه أن احلد الذي ينتهي إليه العراء يف الصدقة هو الكفايىة  : رايبقال اخل
عيش وسداد اخللة وذلك يعتأر يف كل إنسان بقىدر حالىه   اليت يكون اها قوام ال

 . (4)ومعيشته ليس فيه حد معلوم حيمل عليه الناس كلهم من اختالف أحوا م
، ا فاضال عن دينهمن عليه دين وال ميلك نصاًب: والغارم يف مذهب أيب حنيفة

دقة أعلمهم أن اهلل افترض عليهم صي »ملعاذ  صلى اهلل عليه وسلمواحتجوا بقوله 
فإن هذا يدل على أن الصدقة ال تعرى  (2)«تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

وقىد جعىل   : قالوا (9)إال للفقراء وهم من ال ميلكون مائيت درهم عند األحناف
 : الناس قسمني صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

فلو جاز صرف الصدقة إىل الغىين  ، ليهمإا بصرف ا يدخذ منهم وقسًمقسًم
 :لقسمة وهذا ال جيوز وأجيب عن ذلك مبا يليلبرلت ا
خص الفقراء يف حديث معاذ لكوهنم الغالىب   صلى اهلل عليه وسلمأنه  -4

 . (1)هم الصدقة وحقهم لكد من غريهميلإوألهنم أكثر من تدفع 
عام خمصوص بقوله  «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»أن حديث  -2

رواه  «الغارم -وذكر منهم-قة لغين إال خلمسة ال حتل الصد» صلى اهلل عليه وسلم
  .(9)أبو داود

                                      
 . 293ص  2معامل السنن ج (4)

 . 496ص  1نيل األوطار ج. رواه البخاري ومسلم وغريمها (2)

 2وفتح القىدير ج  360ص  2وبدائع الصنائع ج 420ص  9انظر أحكام القرلن للجصاص ج (9)
 . 43ص 

 . البن قاسم 9ص  2كام جوشرح أصول األح 404ص  2انظر سبل السالم ج (1)

فقد نفى يف هذا احلديث حل الصدقة للغين واستثىن الغىارم   299ص 2خمتصر سنن أيب داود ج (9)
 . ومن معه واالستثناء من النفي إثبات
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أن تقييد إعراء كل من يأخذ الزكاة بالفقر إبرال حلق بقية األصىناف   -9
 . املنصوص عليها يف لية الصدقات

ال حتل الصدقة »يف حديث قبيصة املتقدم  صلى اهلل عليه وسلمأن قوله  -1
ل محالة فحلت له املسألة حىت يصييبها مث  رجال حتم -وذكر منهم-ال ألحد والوة إ

 . (4)ن ميسكأعليه  دليل على أنه غين ألن الفقري ليس «ميسك
أن الغارم يأخذ من الزكاة حلاجتنا إليه فأشبه العامل واملدلف يف جواز  -9

 . أخذهم من الزكاة وإن كانوا أغنياء
يئا وال مالءة ذا كان ملأن الغارم إلصالح ذات البيت إمنا يوثق بضمانه إ -0
 . (2)مع الفقر
 ل جيوز قضاء دين امليت من الزكاة؟ ه

 . اختلف العلماء يف ذلك
فذهب اإلمام أمحد إىل أنه ال يقضى من الزكاة دين امليت ألن الغارم هىو  
امليت وال ميكن الدفع إليه وإن دفعها إىل غرميه وهو صاحب الدين صار الدفع إىل 

: وجهني يف مذهب الشافعيم النووي يف ذلك ار اإلموذك. (9)الغرمي ال إىل الغارم
 . ال جيوز قال وهو مذهب النخعي وأيب حنيفة وأمحد: أحدمها

 . (1)وألنه يصح التأرع لقضاء دينه كاحلي ألوز لعموم اآليةجي: والثاين
يقضي منها دين امليىت ألنىه مىن    : قال علماؤنا وغريهم: وقال القرطيب

  من ترك مياال ، أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه» وسلمصلى اهلل عليه الغارمني قال 
                                      

 411ص  1تفسري القرطيب ج (4)

 361ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (2)

 923ص  2انظر املغين مع الشرح الكبري ج (9)

 221ص  0اجملموع شرح املهذب ج (1)
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 . رواه البخاري ومسلم «ا فإيل وعل ا أو ضياًعفألهله ومن ترك ديًن #
 . (4)العيال: والضياع
 : الترجيح

والذي أرجحه هو قضاء دين امليت من الزكاة ملا تقدم من عموم اآليىة يف  
لوفاء عنه جعل الزكاة فىيهم  الغارمني فالغارم ال يشترط متليكه وعلى هذا جيوز ا

 . ومل جيعلها  م
م ابىن تيميىة والىدكتور يوسىف     الىت به شيخ اإلسوهذا ما اختاره وأف

 . (2)يالقرضاو
  .(9)منها دين امليت إذ هو غىارم  ىواجلمهور على أنه يقض: قال أبو حيان

#  

                                      
 . 23ص  1وانظر نيل األوطار ج 419ص  1تفسري القرطيب ج (4)

 2وفقىه الزكىاة للقرضىاوي ج   233ص  4انظر الفتاوى الكأرى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ج (2)
 . 099ص

 . 06ص  9تفسري البحر احمليط ج (9)
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 املصرف السابع من مصارف الزكاة

 يف سبيل اهلل
. والعمل ملالرريق املوصل إىل مرضاته من العهو  السبيل الرريق وسبيل اهلل

( سبيل اهلل)الرريق و: صليف األ: السبيل: بقوله( النهاية)وقد عرفه ابن األثري يف 
ىل اهلل عز وجل بىأداء  إيقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب :عام

هىاد  الفرائض والنوافل وأنواع الراعات وإذا أطلق فهو يف الغالب واقع على اجل
 . (4)حىت صار لكثرة االستعمال كأنه مقصور عليه

واختلف العلماء رمحهم اهلل يف حتديد املراد الشرعي يف هذا املصرف علىى  
 : ثالثة أقوال
قال اهذا القول مجهور  وقد، أن املقصود يف ذلك الغزاة يف سبيل اهلل :أحدها
اختلفوا يف : ملباركفورياملفسرين واحملدثني والفقهاء قال أبو احلسن ا العلماء من

املراد به الغزاة وعليه اجلمهىور قىال   : املراد يف سبيل اهلل يف لية املصارف فقيل
 . هو الغزو واجلهاد قاله مالك ومجهور الفقهاء: باجيلا

هذا الصنف  :هم الغزاة قال ابن قدامة «يف سبيل اهلل»وسهم : وقال اخلرقي
تحقاقهم وال خالف يف أهنم الغىزاة  السابع من أصناف الزكاة وال خالف يف اس

 . هىا.يف سبيل اهلل ألن سبيل اهلل عند اإلطالق هو الغزو
إهنم يعرون ما ينفقون يف غىزوهم   :مث اختلف أهل هذا القول فقال األكثر

  # .وإن كانوا أغنياء

                                      
 . 991ص  2النهاية يف غريب احلديث ج (4)
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 .ا بهمنقرًعفقرًيا  الغازي إال إذا كان رىال يع: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف
كىان أو  غنًيىا   أما سبيل اهلل فاألكثر على أنه خيتص بالغازي: قال احلافظ

خيتص بالغازي احملتاج مث ذكر األقوال األخىرى يف  : ال أن أبا حنيفة قالإ. افقرًي
والقول الراجح عندي هو ما ذهب : مث قال َوِف  َسِبيِل اللَِّه: املراد بقوله تعاىل

ل اهلل إذا أطلىق يف  ياد خاصة ألن سىب إليه اجلمهور من أن املراد به الغزو واجله
قال ابىن  . عرف الشرع فهو يف الغالب واقع على اجلهاد حىت كأنه مقصور عليه

سىبل اهلل كىثرية   : قال مالك َوِف  َسِبيِل اللَِّه :قوله: العريب يف أحكام القرلن
ر الغزو حلديث عراء بن يسىا : ا يف أن املراد بسبيل اهلل ههناولكين ال أعلم خالًف

 َوِف  َسِبيِل اللَّيهِ : الذي حنن يف شرحه وهو حديث صريح مفسر لقوله تعاىل
: ليه ذهب ابن حزم إذ قىال إفيجب محله عليه ومل أر عنه جوابا شافيا من أحد و

وأما سبيل اهلل فهو اجلهاد حبق مث ذكر حديث عراء بن يسار عن أيب سعيد مىن  
 : ة حيث قالوهو الذي رجحه ابن قدام. (4)طريق أيب داود
ما  لفإن ك، صح ألن سبيل اهلل عند اإلطالق إمنا ينصرف إىل اجلهادأوهذا 

فيجب أن حيمل مىا يف  ، اجلهاد إال اليسريإمنا أريد  يف القرلن من ذكر سبيل اهلل
 . انتهى. هذه اآلية على ذلك ألن الظاهر إرادته به

و الصحيح والقول األول ه: هو الذي صححه اخلازن يف تفسريه حيث قال
واألول : العالمة القنوجي يف تفسريه إذ قال اإلمجاع اجلمهور عليه ورجحه أيًض

أوىل إلمجاع اجلمهور عليه وبه فسر الشوكاين يف فتح القدير ورجحه واختىاره  
  .(2)اهى .غريهم من املفسرين

 
#  

                                      
 . احلديث وقد تقدم ذكره.. " ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة" يسار حديث عراء بن (4)

 . 96 -23ص  2عدد  4جملة البحوث اإلسالمية ج (2)
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 إال أن املراد بسهم سبيل اهلل املذكور يف: هذا وقد ذهب مجهور احلنفية -4
ما يصرف على الغزاة الفقراء الذين عجزوا عن اللحوق جبىيش اإلسىالم   : يةاآل

 . (4)ا ملصرف هذا السهم على اجملاهدينلفقرهم وجعلوا الفقر قيًد
أعلمهيم أن اهلل  »ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن  صلى اهلل عليه وسلمواستدلوا قوله 

رواه البخىاري   «قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقيرائهم 
ال حتل الصدقة » صلى اهلل عليه وسلموغريمها وتقدم كما استدلوا بقوله ومسلم 

 . (2)رواه اخلمسة إال ابن ماجة والنسائي «لغين
 : وأجيب عن ذلك مبا يلي

عام خمصوص بقوله  «هم فترد على فقرائهمتؤخذ من أغنيائ»أن حديث  :أوال
وذكر منهم الغىازي يف   «ين إال خلمسةال حتل الصدقة لغ» صلى اهلل عليه وسلم

 . سبيل اهلل
اء واملساكني صنفني وعد بعدمها ستة أصناف  تعاىل جعل الفقراهلل أن :اوانًي
بظاهر اآلية قال القرطيب وأبو  رط فيهم الفقر فيجوز  م األخذ مع الغىنتشومل ي

 . (9)حيان وهوقول أكثر العلماء
ا مستقال ألنىه  صنًف «يف سبيل اهلل» إن هذا القيد يبرل كون مصرف :اوالًث

 . «الفقراء»صنف األول ال اهذا يرجع إىل
فقرًيا  كان الغازي إال إذا ىرال يع: وقال أبو حنيفة وصاحباه: قال القرطيب

  .(1)وهذه زيادة على النص. ا بهمنقرًع
                                      

 2وحاشية ابن عابدين ج 41ص  2ج( شرح فتح القدير)و 363ص  2ج( بدائع الصنائع)انظر  (4)
 . 919ص 

 . 433ص  1نيل األوطار ج (2)

 . 06ص  9، والبحر احمليط ج 491ص  1انظر تفسري القرطيب ج  (9)

 . يعين اشتراط الفقر يف الغازي (1)
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، والزيادة عنده على النص نسخ والنسخ ال يكون إال بقرلن أو خأر متىواتر 
ال »من قوله عليه السىالم  ، بل يف صحيح السنة خالف ذلك، م هناوذلك معدو

احلديث فكان هذا احلىديث   « ...لغاز يف سبيل اهلل :حتل الصدقة لغين إال خلسمة
 .(4)لبعض األغنياء أخذهاا ملعىن اآلية وأنه جيوز سًرمف

وجياب عن ذلك بىأن  . أن الزكاة ال بد أن متلك لشخص: ويرى األحناف
صرف يف مصلحة اجلهاد قبىل أن يكىون ألشىخاص    ييل اهلل الصرف يف سب

 . (2)التمليك «الم» ال بى «يف»اجملاهدين حيث عأر عنه حبرف 
 نماجملاهد واملرابط الغزو وما يلزم  «سبيل اهلل»ىاملراد ب: وقال املالكية -2

 . (9)ألنه يأخذ بوصف اجلهاد ال بوصف الفقرغنًيا  ولو كان، للة اجلهاد وعدته
هم الغزاة املتروعون الذين ال سهم  م يف  «سبيل اهلل»: وقال الشافعية -9

ا من احلكومة فيعرى الغازي النفقة والكسوة مىدة  قاضون راتًبتالديوان أي ال ي
وما يشىتري  . ومدة املقام بالثغر وإن طال، اكان أو غنًيفقرًيا  الذهاب والرجوع

 .(1)لاه السالح ولالت القتا وما يشتري بن كان املقاتل فارًسإبه الفرس 
الغزاة املتروعة الذين ليس  «سبيل اهلل»وذهب احلنابلة إىل أن املراد بى  -1

  م راتب أو  م دون ما يكفيهم فيعرى اجملاهد منهم ما يكفيه لغزوه ولو كىان 
وكالمهىا يف  ، باط على الثغور كالغزووالر، وإن مل يغز بالفعل رد ما أخذهغنًيا 

  # .(9)سبيل اهلل

                                      
 . 410ص  1تفسري القرطيب ج (4)

 . 423ص  9انظر أحكام القرلن للجصاص ج (2)

 . 410 -419ص  1انظر تفسري القرطيب ج (9)

 . 444ص  9ومغين املختار ج 220 -229ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (1)

 . 364 -366ص  2ري مع املغين جانظر الشرح الكب (9)
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 . ا عند املذاهب األربعةوبذلك يتبني أن اجلهاد داخل يف سبيل اهلل قرًع
عىالء  هو الغزو واجلهىاد إل  «يف سبيل اهلل»أدلة اجلمهور على أن مصرف 

 :كلمة اهلل
أن سبيل اهلل إذا أطلق يف عرف الشرع فهو يف الغالب واقع على اجلهاد  -4

أريىد بىه   ن من ذكر سبيل اهلل إمنا حىت كأنه مقصور عليه ألن كل ما يف القرل
عليه ألن الظاهر  َوِف  َسِبيِل اللَِّه: ل قوله تعاىلمفيجب أن حي، يسريلااجلهاد إال 

: وقال تعاىل( 211 /سورة البقرة لية) َوَقاِتُلوا ِف  َسِبيِل اللَِّه: قال تعاىل، أرادته
  ِبيِلِه َصيفاا َكيَأنَُّهْم ُبْنَيياٌن َمْرُصيو ٌ    ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي  َسي  
 . (1 /الصف)

ال حتل الصدقة لغين »بأن حديث عراء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري  -2
: وهو حديث صريح مفسر لقوله تعىاىل ، احلديث « ...لغاز يف سبيل: إال خلمسة

َوِف  َسِبيِل اللَِّه فيجب محله عليه . 
الدالة على أن املقصود بسبيل اهلل هو اجلهاد ومن ذلك مبا ورد يف اآلثار  -9

قىال  : حدثين يونس قال أخأرين ابن وهب قال: ما ذكره الرأري يف تفسريه قال
 . (4)قال الغازي يف سبيل اهلل َوِف  َسِبيِل اللَِّه: ابن زيد يف قوله تعاىل

  عىن  قال أخرج بن أيب حا( الدر املنثور)وما ذكره السيوطي يف تفسريه 
هم اجملاهدون وأخرج ابن أيب حا  وأبىو  : قال َوِف  َسِبيِل اللَِّهمقاتل يف قوله 

 . (2)الغازي يف سبيل اهلل: قال َوِف  َسِبيِل اللَِّهالشيخ عن ابن زيد يف قوله 
  -:هم الغزاة واحلجىاج والعمىار   «سبيل اهلل»أن املراد بى : القول الثاين

                                      
 . 943ص  41جامع البيان عن تأويل لي القرلن ج (4)

العىدد  / وجملة البحوث اإلسالمية اجمللىد األول . 292ص  9الدر املنثور يف التفسري باملأثور ج (2)
 . 91ص / الثاين
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فيعرى الفقري من الزكاة ما حي  به حجىة  ، من العلماء واهذا القول قال مجاعة #
 . عينه فيهاياإلسالم أو 

 : واستدلوا على ذلك
حجة  صلى اهلل عليه وسلمملا ح  رسول اهلل : قالت. حبديث أم معقل -4

الوداع وكان لنا مجل فجعله أبو معقل يف سبيل اهلل وأصابنا مرض وهلك أبىو  
ييا أم  » :لاقئته ففلما فرغ من حجته ج وسلمصلى اهلل عليه معقل وخرج النيب 

لقد هتيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا مجل هىو  : قالت «معقل ما منعك أن خترج 
فهال خرجت عليه فيإن  »: قال. الذي حن  عليه فأوصى به أبو معقل يف سبيل اهلل

 . رواه أبو داود «احل  من سبيل اهلل
، يل اهلل وأهنا أرادت العمرةا يف سبأن زوجها جعل بكًر: وعن أم معقل -2

فأمره أن ، فذكرت له صلى اهلل عليه وسلمفسألت زوجها البكر فأىب فأتت النيب 
رواه  «احل  والعمرة يف سبيل اهلل» :صلى اهلل عليه وسلموقال رسول اهلل ، يعريها
 . أمحد

على إبل  صلى اهلل عليه وسلممحلنا النيب »: وعن أيب الس اخلزاعي قال -9
 . (4)اوذكره البخاري تعليًق، رواه أمحد «صدقة إىل احل من ال

، وهذه األحاديث تدل على أن احل  والعمرة يف سىبيل اهلل : قال الشوكاين
من ماله يف سبيل اهلل جاز له صىرفه يف جتهيىز احلجىاج    شيًئا وأن من جعل 

 . واملعتمرين
اة على من الزك «سبيل اهلل»أنه جيوز صرف شيء من سهم  ا علىوتدل أيًض

 . (2)قاصدي احل  والعمرة
  # :مام أمحد يف إحدى الروايتني عنهاإل وإىل هذا ذهب

                                      
 . 432 -434ص  1انظر هذه األحاديث يف نيل األوطار ج (4)

 . 432ص  1املصدر السابق ج  (2)
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واستظهر القاضي من . عني به فيهتما حي  به الفرض أو يس ىأن الفقري يعر
الفقىري ال   نوأل، ألن الكل يف سىبيل اهلل ، ااحلنابلة جوازه يف الفرض والنفل مًع

ى هذا جيوز أن يدفع له ما حي  به حجىة  فالفرض منه كالتروع فعل، رض عليهف
 . (4)كاملة وما يعينه يف حجه

  .(2)وقد روي هذا عن ابن عباس وابن عمر وحممد بن احلسن من احلنفية
وبه قال مالىك    الزكاة يف احلمن والرواية الثانية عن أمحد أنه ال يصرف 

وهي : بن قدامةقال ا. وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور ومجهور أهل العلم
صرف إىل اجلهاد فإن كل ما يف القىرلن  نأصح ألن سبيل اهلل عند اإلطالق إمنا ي

الزكاة  ريد به اجلهاد إال اليسري فيجب أن حيمل ما يف ليةأمن ذكر سبيل اهلل إمنا 
حمتاج : ته به وألن الزكاة إمنا تصرف إىل أحد رجلنيعلى ذلك ألن الظاهر إراد

أو من حيتاج إليه ، اكني ويف الرقاب والغارمني لقضاء ديوهنمإليها كالفقراء واملس
واحل  للفقري ، والغارم إلصالح ذات البني، املسلمون كالعامل والغازي واملدلف

ا ألن الفقري ال فىرض  ال نفع للمسلمني فيه وال حاجة اهم إليه وال حاجة به أيًض
د أرفقه اهلل منها وخفف عليه فيسقره وال مصلحة له بإجيابه عليه وتكليفه مشقة ق

صناف أو دفعىه يف  عنه إجيااها وتوفري هذا القدر على ذوي احلاجة من سائر األ
 .(9)اهى.مصاحل املسلمني أوىل

وأما األحاديث الواردة يف ذلك فحديث أم معقل من روايىة حممىد بىن    
ال حيىت  بىه    «عين »واملدلس إذا قال ، وهو مدلس «عن»إسحاق وقال فيه 

  يف سبيل اهلل ولكن اآليىة حممولىة علىى     وال ميتنع أن يكون احل ،(1)باالتفاق
                                      

 . 362 -364ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (4)

وشىرح   363ص  2وبدائع الصنائع للكاساين ج 423ص  9انظر أحكام القرلن للجصاص ج (2)
 . 43ص  2فتح القدير ج

 . 364ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (9)

 . 220ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (1)
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إال أن فيه عنعنة  تورجاله ثقا: قال احلافظ ابن حجر، وحديث أيب الس. الغزو #
قال . (4)و ذا توقف ابن املنذر يف ثبوته، ت ما قيل يف املعنعنفقد عروابن إسحاق 

 (2)د أكثر أهل العلمإىل احل  عن وال جيوز صرف شيء من الزكاة: البغوي
فال : مجيع وجوه الأر ألن اللفظ عام «سبيل اهلل»أن املراد بى : القول الثالث

واهذا قىال   .فراده إال بدليل صحيح وال دليل على ذلكأجيوز قصره على بعض 
 . مجاعة من العلماء

جبميع القرب والراعات فيدخل فيه كل مىن  ( البدائع)ففسره الكاساين يف 
املىدلول   هىو ا كمىا  ًجا سبيل اخلريات إذاكان حمتيفاهلل تعاىل و سعى يف طاعة
 . (9)األصلي للفظ
ال  َوِف  َسِبيِل اللَِّهالرازي يف تفسريه أن ظاهر اللفظ يف قوله تعاىل  وذكر

 .يوجب القصر على الغزاة
فلهذا املعىن نقل القفال يف تفسريه عن بعض الفقهاء أهنم أجىازوا  : مث قال

ن وعمىارة  وإىل مجيع وجوه اخلري من تكفني املوتى وبناء احلص صرف الصدقات
 . (1)عام يف الكل َوِف  َسِبيِل اللَِّهاملساجد ألن قوله 

أنس بن مالك واحلسن البصىري   ىلإونسب ابن قدامة يف املغين هذا الرأي 
 . (9)ما أعريت يف اجلسور والرريق فهو صدقة ماضية: فقد قال

  فإنه يعىين ويف  َوِف  َسِبيِل اللَِّهوأما قوله ( لرأريا)وقال شيخ املفسرين 

                                      
 . 432ص  1نيل األوطار ج (4)

 . 31ص  0شرح السنة ج (2)

 . 363ص  2بدائع الصنائع ج (9)

 . 449ص  40تفسري الفخر الرازي ج (1)

 . 923ص  2انظر املغين مع الشرح الكبري ج (9)
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النفقة يف نصرة دين اهلل وطريقه وشريعته اليت شرعها لعباده بقتال أعدائه وذلك  #
 . (4)هو غزو الكفار

وتأييىد   والعبارة األوىل من هذا التعريف تشمل كل نفقة يف نصرة اإلسالم
 . شريعته

: والتحقيق أن سبيل اهلل هنىا : ة املصارفوقال صاحب املنار يف تفسري لي
وأن حى   ، مصاحل املسلمني العامة اليت اها قوام أمر الدين والدولة دون األفىراد 

مث قال وسبيل اهلل يشمل ، فراد ليس منها ألنه واجب على املستريع دون غريهاأل
هىا  سائر املصارف الشرعية العامة اليت هي مالك أمر الدين والدولة وأو ا وأوال

بالتقدمي االستعداد للحرب كشراء السالح وأغذية اجلند وأدوات النقل وجتهيىز  
، الغزاة ويدخل يف عمومه إنشاء املستشفيات العسكرية وكذا اخلرييىة العامىة  

 . إشراع الررق وتعبيدها ومد اخلروط احلديدية العسكريةو
سالم وإرسا م إعداد الدعاة إىل اإل: ومن أهم ما ينفق يف سبيل اهلل يف زماننا

الكايف كما يفعل الكافر يف  من قبل مجعيات منظمة متدهم باملال ىل بالد الكفارإ
  (2)(تبشري دينهم

بأنه املصاحل العامة اليت ال ملك  «سبيل اهلل»وكذا فسر الشيخ حممود شلتوت 
. منفعتىها خللىق اهلل  وهلل  اواليت ال خيتص باالنتفاع اها أحد فملكه، فيها ألحد

ا التكوين احلريب الذي ترد به األمة البغي وحتفظ الكرامة فيشمل هها وأحقوأوال
ويشمل املستشىفيات عسىكرية   ، العدد والعدة على أحدث املخترعات البشرية

  ويشمل اإلعداد القوي الناض  لىدعاة إسىالميني  ، ومدنية ويشمل تعبيد الررق
ويتعقبون ، حكامهمته ويبلغون أكح احته ويفسرونيظهرون مجال اإلسالم ومس #

 . ملبادئه مبا يرد كيدهم إىل حنورهم اخلصوم مهامجة
                                      

 . 943ص  41تفسري الرأري ج (4)

 . 913و 919ص  46تفسري املنار ج (2)
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وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل اليت يستمر اها حفظه القرلن الذين 
ا أنزل من عهد وحيه إىل اليوم وإىل يوم الىدين إن  مكاهم نقله  -ويتواتر–تواتر 

و علىى  هى ن خان وللشيخ صديق حس( الروضة الندية)ويف  .(4)اهى.شاء اهلل
عىز   الرريق إليىه : مذهب أهل احلديث املستقلني قال أما سبيل اهلل فاملراد هنا

اهلل عز وجل لكن ال دليىل علىى    ىلإ أعظم الررق وإن كان–واجلهاد ، وجل
ا إىل اهلل عز اختصاص هذا السهم به بل يصح صرف ذلك يف كل ما كان طريًق

غوية حيث مل يصىح  لعلى املعاين ال والواجب الوقوف، وجل هذا معىن اآلية لغة
لعلماء الذين يقومون االصرف يف : ومن مجلة سبيل اهلل -مث قال–ا النقل هنا شرًع

مبصاحل املسلمني الدينية فإن  م يف مال اهلل نصيبا سواء كانوا أغنياء أو فقراء بل 
ن واهم ور ألن العلماء ورثة األنبياء ومحلة الديمف يف هذه اجلهة من أهم األرالص

 . (2)اهى.(اإلسالم وشريعة سيد األنام حتفظ بيضة
 «أدلة أصحاب القول الثالث»

 :وقد استدل أصحاب هذا القول على قو م مبا يأيت
عام فال جيوز قصره على بعض أفىراده دون   «يف سبيل اهلل»أن اللفظ  -4

أيب يل وال دليل على ذلك وما قيل بأن حديث عراء بن يسار عن لسائرها إال بد
، احلديث « ...لغاز يف سبيل اهلل: ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة»: سعيد اخلدري

ن أن سبيل اهلل هو الغزو غري صحيح ذلك أن غاية ما يدل عليه احلديث هىو  عّيي
وسبل اهلل كثرية ال تنحصىر يف  غنًيا  اجملاهد يعرى من سهم سبيل اهلل ولو كان

  .اجلهاد
 

#  
                                      

 . 31 -33اإلسالم عقيدة وشريعة ص  (4)

 . 263 -260ص  2الروضة الندية ج (2)
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َوِفي   : قوله تعاىل ثار بتربيق العموم يف مدلولجاءت األحاديث واآل -2
لك مبا تقىدم  فقد اعتأرت السنة احل  والعمرة من سبيل اهلل يتضح ذ َسِبيِل اللَِّه

من حديث أيب الس وحديث أم معقل وحديث ابن عباس الذي رواه أبىو داود  
ر عىن  وقد جاءت اآلثا. (4)«أما إنك لو احججتها عليه كان يف سبيل اهلل»: وفيه

باعتبار احل  سبيال من سىبل اهلل   صلى اهلل عليه وسلمبعض أصحاب رسول اهلل 
بإسناده إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه ( األموال)فقد ذكر أبو عبيد يف كتاب 

ا أن يعري الرجل من ماله للح  وما أخرجه أبو عبيد بإسىناد  كان ال يرى بأًس
ا يف سبيل اهلل فقيل له صت بثالثني درمًهابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصحيح إىل 
 . (2)أما أنه من سبل اهلل: قال ؟جتعل يف احل 

يىب خىواطرهم   يلمني وترسة بني املفكما اعتأرت السنة إشاعة األل -9
وحفظ حقوقهم سبيال من سبل اهلل ففي صحيح البخاري يف باب القسىامة يف  

صلى اهلل عليه ك فكره النيب  فأنكروا ذلأرصة الصحايب الذي قتله اليهود يف خيق
 . (9)أن يبرل دمه فواده من إبل الصدقة وسلم
التبعيضية يف حىديث أم   «من» بى صلى اهلل عليه وسلمأن تعبري النيب  -1

يشعر أن سبيل اهلل الوارد يف لية مصارف  «فإن احل  من سبيل اهلل»معقل يف قوله 
 . (1)أن احل  منهاالزكاة علىعمومه وأنه يتناول جمموعة من األمور و

وقد أجيب عن القول بعموم اللفظ بأجوبة منىها مىا ذكىره أبىو احلسىن      
مىن   وأما القول الثالث فهو أبعد األقوال ألنه ال دليل عليه)املباركفوري حيث قال 

  كتاب وال من سنة صحيحة أو سقيمة وال من إمجاع وال من رأي صىحايب وال 
                                      

 . 122ص  2خمتصر سنن أيب داود ج (4)

 . 321 -322انظر األموال ص  (2)

 . 1ص  3صحيح البخاري ج (9)

 . 13 -11ص  2عدد 4وانظر جملة البحوث اإلسالمية ج. 434ص  1نيل األوطار ج (1)



  
84 

للحديث الصحيح وهو حىديث أيب  من قياس صحيح أو فاسد بل هو خمالف  #
 هالسلف إال ما حكاه القفال يف تفسري نومل يذهب إىل هذا التعميم أحد م (4)سعيد

 . عن بعض الفقهاء اجملاهيل والقاضي عياض عن بعض العلماء غري املعروفني
أما عموم مدلول اللفظ فهو يشمل كىل أمىر   : قال صاحب تفسري املنار
منفعة وعاىل بإعالء كلمته وإقامة دينه وحسن عبادته مشروع أريد به مرضاة اهلل ت

عباده وال يدخل فيه اجلهاد باملال والنفس إذا كان ألجل الرياء والسمعة وهىذا  
ا هنىا ألن  العموم مل يقل به أحد من السلف وال اخللف وال ميكن أن يكون مراًد

 تعاىل فىال  إال اهلل همباطن ال يعل اإلخالص الذي يكون للعمل يف سبيل اهلل أمر
 . ميكن أن يناط به حقوق مالية دولية

من املدمن أن تكون لوجه اهلل تعاىل فرياعى هذا  كل طاعة وإذا قيل إن األصل يف
ال تى يف احلقوق عمال بالظاهر اقتضى هذا أن يكون كل مصل وصائم ومتصىدق و 

الشىرعية   تعاىل ومميط األذى عن الرريق مستحق بعمله هذا للزكاة للقرلن وذاكر اهلل
وهذا ممنىوع باإلمجىاع   غنًيا  وجيوز له أن يأخذ منها وإن كان، فيجب أن يعرى منها

ا وإرادته تنايف حصر املستحقني يف األصناف املنضوضة ألن هذا الصنف ال حىد  أيًض
رفوا فيه بىأهوائهم  صجلماعته فضال عن أفراده وإذا وكل أمره إىل السالطني واألمراء ت

انتهى وما يذكر لالحتجاج بذلك من  ..ضية الصدقة من أهلهافر ةا يذهب حكمتصرًف
رواية البخاري يف دية األنصاري الذي قتل خبيأر مائة من إبل الصدقة فهو خمىالف ملىا   

اشتراه من أهل  اه من عنده ومجع بني الروايتني بأنهدا يف قصته أنه وروى البخاري أيًض
، القتيل حكاه النووي عىن اجلمهىور   الصدقة بعد أن ملكوها مث دفعها تأرعا إىل أهل
 . وعلى هذا فال حجة فيه ملن ذهب إىل التعميم

  وحديث أيب سعيد ينايف التعميم لكونه كىالنص يف أن املىراد بسىبيل اهلل   
                                      

..." يل اهلللغاز يف سىب ": ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة"حديث أيب سعيد الذي رواه أبو داود  (4)
 . وتقدم. احلديث
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 . (4)املرلق يف اآلية هم الغزاة واجملاهدون خاصة فيجب الوقوف عنده #
إن : حيث قىال  «فقه الزكاة»وهذا ما رجحه الشيخ يوسف القرضاوي يف 

 ال يصلح أن يراد هنا ألنه اهىذا العمىوم   الذي أرجحه أن املعىن العام لسبيل اهلل
يتسع جلهات كثرية ال حتصر أصنافها فضال عن أشخاصها وهذا ينىايف حصىر   

 صلى اهلل عليه وسلماملصارف يف مثانية كما هو ظاهر اآلية وكما جاء عن النيب 
 الصدقات حىت حكم فيها فجزأهيا مثانيية   يفه ن اهلل مل يرض حبكم نيب وال غريإ»

كما أن سبيل اهلل باملعىن العام يشمل إعراء الفقراء واملسىاكني وبقيىة    «أجزاء
ا بىني هىذا    فما الفرق إًذاهلل األصناف يف األخرى ألهنا مجيعها من الأر وطاعة

 . املصرف وما سبقه وما يلحقه
د أن بى فال ، هذا التكرار بغري فائدةإن كالم اهلل البليغ املعجز جيب أن ينزه عن 

وهذا ما فهمه املفسرون والفقهاء مىن  . يراد به معىن خاص مييزه عن بقية املصارف
راد عند إطالق اللفظ امل إنه: د وقالواإىل اجلها «سبيل اهلل»صرفوا معىن أقدم العصور ف

 . (2)إنه صار لكثرة االستعمال فيه كأنه مقصور عليه: و ذا قال ابن األثري
وهذا ما رجحته هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف القىرار  

 :اآليت
احلمد هلل وحده والصىالة   هى 4931 /1 /24وتاريخ ( 21)قرار رقم 

فقد جرى اطالع هيئىة  ، والسالم على من ال نيب بعده حممد ولله وصحبه وبعد
 4931 /1 /9الرائف بني يىوم   ة دورهتا اخلامسة املعقودة مبدينكبار العلماء يف

اء من تعلى ما أعدته اللجنة للبحوث العلمية واإلف هى 22/1/4931ويوم هى 
  ويف»حبىىث يف املىىراد بقىىول اهلل تعىىاىل يف ليىىة مصىىارف الزكىىاة   

                                      
 4وجملة البحوث اإلسالمية ج 443 -441ص  9انظر مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ج (4)

 . 94 -13ص  2 عدد

 . 090 – 099ص  2انظر فقه الزكاة ج (2)
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الغزاة يف سبيل اهلل وما يلزم  م أم عام يف كل وجه  هل املراد بذلك «سبيل اهلل #
بحث املعد واالطالع على ما تضمنه من أقىوال  وبعد دراسة ال ؟من وجوه اخلري

بىأهنم  : أهل العلم يف هذا الصدد ومناقشة أدلة من فسر املراد بسبيل اهلل يف اآلية
الغزاة وما يلزم  م وأدلة من توسع يف املراد باآلية ومل حيصرها يف الغزاة فأدخىل  

رشدين وغري ذلك فيه بناء املساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة وامل
خذ بقول مجهىور العلمىاء مىن    رأى أكثرية أعضاء اجمللس األ. من أعمال الأر

الغىزاة   َوِف  َسيِبيِل اللَّيهِ  مفسرين وحمدثني وفقهاء من أن املراد بقوله تعاىل 
ذا مل يوجدوا صىرفت الزكىاة   إو، املتروعون بغزوهم وما يلزم  م من استعداد

يء من املرافق العامىة إال إذا مل  شوز صرفها يف كلها لألصناف األخرى وال جي
يوجد  ا مستحق من الفقراء واملساكني وبقية األصناف املنصوص عليهم يف اآلية 

 . (4)وصلى اهلل على حممد ولله وصحبه وسلم، الكرمية وباهلل التوفيق
 هيئة كبار العلماء

هو اجلهىاد   «سبيل اهلل»هذا وإذا كان العلماء قد اتفقوا على أن املراد بى 
فإن وسائل اجلهاد تتجدد من عصر لعصر وحنن نرى يف عصىرنا احلاضىر الغىزو    

ذي يفد من الشرق تارة ومن الغرب أخرى جيتىاح مبوجاتىه العارمىة    ال الفكري
عىد  يم فل، من قواعدها سالماإل نهار كيان أمةيالشخصية اإلسالمية املتميزة بسماهتا ل

ة قاصرا على احلرب الدموية يف القتال وعدتىه بىل   املفهوم احلريب للحفاظ على األم
املغرضىني، ودرء شىبه    وصد هجمىات ، أصبح مبفهومه العام أمال للتعبئة الفكرية
وهذا كله حيتاج إىل إعداد فكري ، الدخيلة الغازين، ورد الدعوات الوافدة واملذاهب

لواءهىا   لرب يف السالح وتكوين جند للدعوة حيما عن عدة احلللدعوة ال يقل أثًر
  .(2)والبيان كما يذود عنها بالصاروخ واملىدفع  نويذود عن محاها بالقلم واللسا

                                      
 . 93 -90جملة البحوث اإلسالمية اجمللد األول العدد الثاين ص  (4)

 . 931ص  9مناع القران ج تفسري ليات األحكام للشيخ (2)
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 املهم أن يتحقق الشرط، مداد والتمويلاإل وكل هذه األنواع من اجلهاد حتتاج إىل
، أي يف نصىرة اإلسىالم   «يف سبيل اهلل»: األساسي لذلك كله وهو أن يكون

ليا فهىو  عيد به أن تكون كلمة اهلل هي الوإعالء كلمته يف األرض فكل جهاد أر
 . كان نوع هذا اجلهاد وسالحه ًيايف سبيل اهلل أ

إن اجلهاد يف اإلسالم ال ينحصر يف الغزو احلريب والقتال بالسيف فقد صح 
 «أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر»أنه قال  صلى اهلل عليه وسلمعن النيب 

لكل من  هقال املنذري بعد غزو. (4)يث حسنرواه أبو داود والترمذي وقال حد
 . (2)إسناده صحيح: ةالنسائي وابن ماج

صىلى اهلل عليىه   وروى مسلم يف صحيحه عن ابن مسعود أن رسول اهلل 
يف أمة قبل  إال كان له حواريون وأصحاب يأخذون ما من نيب بعثه اهلل »قال  وسلم

ن يقولون ما ال يفعلون ويفعلوخلوف  بسنته ويقتدون بأمره مث إهنا ختلف من بعدهم
ومن ، ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

صلى وقال . (9)«اإلميان حبة خردل ولي  وراء ذلك من، جاهدهم بقلبه فهو مؤمن
رواه أبو داود  «جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» اهلل عليه وسلم
 . (1)بإسناد صحيح

 :وبناء على ما تقدم قال الشيخ يوسف القرضاوي
أن ما ذكرناه من أنواع اجلهاد والنشاط اإلسالمي لو مل يكن داخال يف معىن 

حلاقة به بالقياس فكالمها عمل بقصد به نصرة اإلسىالم  إاجلهاد بالنص لوجب 
  وبىذلك يكىون مىا   . وإعالء كلمته يف األرض، والدفاع عنه ومقاومة أعدائه

                                      
 . 496رياض الصاحلني ص  (4)

 . 1ص  1الترغيب والترهيب ج (2)

 . 40ص 4خمتصر صحيح مسلم ج (9)

 . 931رياض الصاحلني ص  (1)
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هو رأي اجلمهور مىع بعىض التوسىعة يف     «سبيل اهلل »رناه هنا يف معىن اخت #
ومن أهم ما ينربق عليه معىن اجلهاد يف عصرنا هو العمل لتحرير األرض . مدلوله

هم بدل حكم ماإلسالمية من حكم الكفار الذين استولوا عليها وأقاموا فيها حك
يني أو ملحدين ال يىدينون  ا أو نصارى أو وثناهلل سواء كان هدالء الكفار يهوًد

وجيب أن يعلم أن احلرب إمنا تكون يف سبيل اهلل . فالكفر كله ملة واحدة، بدين
ا لنصرة دين اهلل إذا ارتبرت بدوافع إسالمية وأهداف إسالمية أعين أن تكون حرًب

وإعالء كلمته والدفاع عن دار اإلسالم وكرامة اإلسالم لتكون كلمة اهلل هىي  
 . وهذا هو الذي مييز احلرب اإلسالمية عن غريها، لدين كله هللالعليا ويكون ا
عىن الرجىل يقاتىل     صلى اهلل عليه وسلمسئل النيب : موسى قال عن أيب

 من قاتل لتكون»اء فأي ذلك يف سبيل اهلل؟ فقال ياعة ويقاتل محية ويقاتل رجش
واملىراد  . (4)رواه البخاري ومسلم وغريمها «كلمة اهلل ه  العليا فهو يف سبيل اهلل

جهىاد اإلسىالم   هو املعيار الفاصل بني  فهذا،  إىل اإلسالماهلل دعوة: بكلمة اهلل
 (2)سبيل اهلل وسبيل الراغوتوهذا هو الفارق بني ، ومعارك اجلاهلية

 صرناوعة للجهاد اإلسالم  يف عصور متن
سالم الصحيح وتبليغ رسالته إىل غىري  إلإن إنشاء مراكز للدعوة إىل ا -4

سلمني يف كافة القارات يف هذا العامل الذي تتصارع فيه األديىان واملىذاهب   امل
 . جهاد يف سبيل اهلل

ة يف داخل بالد اإلسالم نفسها حتتضىن  يعوإن إنشاء مراكز إسالمية وا -2
الشباب املسلم وتقوم على توجيهه الوجهة اإلسالمية السليمة ومحايته من اإلحلاد 

فكر واالحنالل يف السلوك وتعده لنصىرة اإلسىالم   يف العقيدة واالحنراف يف ال
  .يل اهللبومقاومة أعدائه جهاد يف س

                                      
 . 932رياض الصاحلني ص  (4)

 . 009 -093ص  2انظر فقه الزكاة ج (2)
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إنشاء صحيفة إسالمية خالصة تقف يف وجه الصىحف ا دامىة    وإن -9
ق وترد عن اإلسالم أكاذيب املفترين احل اهلل وتصدع بقولواملضللة لتعلي كلمة 

 . ن الشوائب جهاد يف سبيل اهللا موشبهات املضللني وتعلم هذا الدين ألهله خالًي
وإن نشر كتاب إسالمي أصيل حيسن عرض اإلسالم أو جانىب منىه    -1

صاعة حقائقه كما يفضىح  نوويكشف عن مكنون جواهره ويأرز مجال تعاليمه 
 . ب على نراق واسع جهاد يف سبيل اهللباطيل خصومه وتعميم مثل هذه الكتأ

للعمل يف اجملاالت السابقة اهمىة   وإن تفريغ رجال أقوياء أمناء خملصني -9
وره يف اآلفاق ورد كيد أعدائه املتربصني نوختريط خلدمة هذا الدين ومد  ةوغري

ومقاومة موجات التبشري واإلحلاد واإلباحية جهاد ، به وإيقاظ أبنائه النائمني عنه
 . يف سبيل اهلل

وى املعاديىة  وإن معاونة الدعاة إىل اإلسالم احلق الذين تتآمر عليهم الق -0
ارج مستعينة بالرغاة واملرتدين من الداخل فتكيل  م الضىربات  اخل لإلسالم يف

 ا إن معانة هدالء علىا وجتويًعا وتشريًدوتسلط عليهم ألوان العذاب تقتيال وتعذيًب
 . جهاد يف سبيل اهللاملقاومة والثبات يف وجه الكفر والرغيان 

ددة  و أوىل ما ينبغي أن يدفع فيها وإن الصرف على هذه اجملاالت املتع -3
ال أبناء اإلسالم وخاصىة يف  إاملسلم زكاته وفوق زكاته فليس لإلسالم بعد اهلل 

هذا ما قرره الدكتور يوسف القرضاوي وإنىين أضىم   . (4)عصر غربة اإلسالم
  .ا ملا رجحه واهلل ويل التوفيقا ما قاله مرجًحصويت إىل صوته مديًد

 
#  

                                      
 . 003 -001ص  2فقه الزكاة ج (4)
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 من مصارف الزكاة املصرف الثامن
 يف ابن السبيل

ونسب ، الرريق :والسبيل، ابن السبيل هو املسافر الذي جيتاز من بلد إىل بلد
ب تسمي املالزم لشيء رتفعل الع ماك، عليها املسافر إليها ملالزمته إياها ومروره

 .يعرف به ابنه
فإنه واملراد به الذي انقرعت به األسباب يف سفره عن بلده ومستقره وماله 

ال حتيل  »احلديث . (4)دهليف بغنًيا  من الزكاة ما يوصله إىل بلده وإن كان ىيعر
البىن  : احلديث وروى الرأري عن جماهد قىال  «الصدقة لغين إال يف سبيل اهلل

ابن : لوعن ابن زيد قا. ا بهإذا كان منقرًعغنًيا  السبيل حق من الزكاة وإن كان
إذا أصيبت نفقته أو فقدت أو أصىااها  فقرًيا  أو غنًيا سواء كان، املسافر: السبيل

 . (2)شيء أم مل يكن معه شيء فحقه واجب
 :على قولني «ابن السبيل»واختلف العلماء فيمن ينربق عليه 

إنه املسافر املنقرع به يف سفره فيعرى ما : وهو قول مجهور العلماء :األول
 . (9)ابلةهذا قول األحناف واملالكية واحلن .يرجع به إىل بلده
، أنه يشمل الغريب املنقرع واملنشئ للسفر من بلده: للشافعي :والقول الثا 

سفر لغىري معصىية   ال ألنه يريد ألاويدفع إليهما ما حيتجان إليه لذهااهما ولعودمه
  .(1)فأشبه اجملتاز

                                      
واملرلع علىى أبىواب    211ص  4واملصباح املنري ج 229قرلن ص انظر املفردات يف غريب ال (4)

 . 491املقنع ص 

 . 924 -926ص  41تفسري الرأري ج (2)

واملقنع البىن قدامىة مىع     009ص  4والشرح الصغري ج 41ص  2انظر شرح فتح القدير ج (9)
 . 910ص  4حاشيته ج

 . 223 -221ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (1)
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ألن  أل«ابن السبيل»وأجيب عن هذا بأن املنشئ للسفر ال يدخل يف وصف 
املالزم للرريق الكائن فيها فمىن مل حيصىل يف   : بن السبيلالسبيل هو الرريق وا

ا الرريق ال يكون ابن السبيل وال يصري كذلك بالعزمية كما ال يكىون مسىافرً  
 . (4)ميةعزبال

دون من هىو يف وطنىه    الغريبإال  «ابن السبيل»من وألنه ال يفهم 
منا يعرىى  إو، فوجب أن حيمل املذكور يف اآلية على الغريب دون غريه، ومنزله

 الوصول إليه واالنتفاع به فهو كاملعىدوم يف   وله اليسار يف بلده ألنه عاجز عن
 . (2)حقه

  شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة
 : اًطال الزكاة شرووقد اشترط العلماء إلعراء ابن السبيل من م

 ا إىل ما يوصله إىل وطنه ألن املقصود إمنا هو اإليصىال أن يكون حمتاًج -4
ال حتيل  » صلى اهلل عليه وسىلم وال مينع من ذلك غناؤه يف بلده لقوله ، إىل بلده

من  ةاحلديث رواه أبو داود وابن ماج «أو ابن السبيل الصدقة لغين إال يف سبيل اهلل
 . (9)حديث أيب سعيد

أن يكون سفره يف غري معصية كمن يسافر لقتل نفىس معصىومة أو    -2
تىه  والقصد من إعرائه إعان، فر إىل املعصية معصيةلتجارة حمرمة كاخلمر ألن الس
ية اهلل وذلك بأن يكون سفره سفر طاعة كاحل  صعوال يعان مبال املسلمني على م

والعمرة واجلهاد وطلب العلم أو لزيارة مندوبة كزيارة الوالدين واألقارب فإنىه  
كىذلك إذا  ا وا ألن اإلعانة على الراعة مرلوبة شرًعمن مال الزكاة اتفاًق ىيعر

  ا كالسفر للتجارة وطلب الزرق فإنه يعرى كذلك عنىد ا مباًحكان سفره سفًر
                                      

 . 421ص  9القرلن للجصاص ج انظر أحكام (4)

 . 362ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (2)

 . 436ص  1نيل األوطار ج (9)
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. اجلمهور ألن فيه إعانة له على حوائ  دنياه املباحة وبلوغ غرضىه الصىحيح   #
 : وللشافعية يف هذا وجهان

وهذا القول ضعيف ، ال يعرى قالوا ألنه غري حمتاج إىل هذا السفر :أحدمها
 . تاج إليه ملصاحل املعاشن املباح حيإحيث 

يعرى ألن الرخص اليت أناطها الشرع بالسفر مل تفرق بني سىفر   :والثا 
 . الراعة والسفر املباح كقصر الصالة والفرر يف رمضان وهذا هو الراجح

وأما السفر للنزهة والفرجة فقد اختلف العلماء فيه هل يعرى من الزكىاة  
 : على وجهني
 . يف غري معصية يدفع إليه ألنه :أحدمها
 . ألنه ال حاجة به إىل هذا السفر فهو نوع من الفضول ىال يعر :والثا 

ويقوى عندي أنه ال جيوز الدفع للسفر إىل غري بلده ألنه لو : قال ابن قدامة
ن كان اجلهاد يىدفع  إوألن هذا السفر ، جاز ذلك جاز للمنشئ للسفر من بلده
ا فغريه أهم منه وإن مل جيز الدفع يف هذين إليه من سهم سبيل اهلل وإن كان حًج

ورد الشرع بالدفع لرجوعه إىل بلده ألنه أمر تدعو حاجته  اوإمن، ففي غريمها أوىل
إليه وال غىن به عنه فال جيوز إحلاق غريه به ألنه ليس يف معناه فال يصح قياسىه  

 . (4)يهلع
 . وألنه ال نص فيه فال يثبت جوازه لعدم النص والقياس

ال جيد من يقرضه يف ذلك ن أ: إلعراء ابن السبيل من الزكاة :رط الثالثالش
وهىذا  . املوضع الذي هو فيه وهذا فيمن له مال يف يده يقدر على سداد القرض منه

 ...وخالفهم لخرون من علماء املذهبني. الشرط إمنا اشترطه بعض املالكية والشافعية
  ولىو  مىن الزكىاة   ىيعرى وقد رجح القرطيب يف تفسىريه أن ابىن السىبيل    

                                      
 369ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (4)
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ألنه ال يلزمه أن يدخل حتت منة أحد وقد وجد منىة اهلل  : وجد من يقرضه قال #
 . (4)تعاىل

لو وجد ابن السبيل من يقرضه كفايته مل يلزمه أن يقتىرض  : وقال النووي
 . منه بل جيوز صرف الزكاة إليه

مينع من ذلىك   أمر بإعرائه ومل يرد ما هللوهذا هو الراجح إن شاء اهلل ألن ا
 (2)..ولو وجد من يقرضه

 
 ابن السبيل من الزكاة ىمقدار ما يعط

إىل مقصىده   مضىيه ويعرى ابن السبيل من النفقة والكسوة واألجىرة يف  
 . ورجوعه إىل بلده ألن فيه إعانة على السفر املباح لبلوغ الغرض الصحيح

ن للشافعية فيىه  ابن السبيل مدة إقامته يف البلد الذي قصده فإ أنفقهوأما ما 
يام أعري  ا ألنه يف حكم املسىافر  أإذا كانت إقامته دون أربعة : قالوا، تفصيل

ن كانت أربعة أيام فأكثر مل يعط  ا ألنىه  إو، وله القصر والفرر وسائر الرخص
 . ا ابن سبيلخرج عن كونه مسافًر

توقع ا حلاجة يطال مقامه إذا كان مقيًم نيعرى ابن السبيل وإ: وقال بعضهم
 . تنجزها

ا ومل ينو إقامة طويلة خترجه عن كونه  ما دام حمتاًجوهو الراجح إن شاء اهلل
  .ابن السبيل

                                      
 . 413ص  1انظر تفسري القرطيب ج (4)

 . 223ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (2)
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إذا رجع ابن السبيل من سفره وقد فضل معه شيء مما دفع إليه من الزكاة و
 . استرجع منه سواء قتر على نفسه أم ال

 ...ع بالفاضىل إن قتر على نفسه حبيث لو مل يقتر مل يفضل مل يرج: وقيل
  .(4)والراجح األول ألنه يأخذ حلاجته وقد زالت

 
#  

                                      
، والشىرح  413ص  1ري القرطيب جوتفس 294 -221ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (4)

وتفسىري ليىات    033 -031ص  2وفقه الزكاة ج  369 -362ص  2الكبري مع املغين ج
 . 930 -939ص  9األحكام للشيخ مناع ج
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 (فصل)
 هل جيب توزيع الزكاة على األصناف الثمانية 

 حد منهم؟اا إىل وهأم جيوز صرف
 :اختلف العلماء يف ذلك

بني األصناف الثمانية يف السهام وال  ىفذهب الشافعية إىل أنه جيب أن يسو
  ..تعاىل سوى بينهم وهو رواية عن أمحد يفضل صنف على نصف ألن اهلل

وذهب اجلمهور إىل أنه ال جيب استيعاب الصدقة يف مجيع األصىناف بىل   
وهو ما نقل عن األئمة الثالثة أيب حنيفة ومالك . جيوز االقتصار على واحد منهم

الصحابة عليه وأنه ال يعلم  م  إمجاع ىوحك. وأمحد وكثري من السلف واخللف
لىه صىرفها إىل   : وهو قول عامة أهل العلم بل قالوا: ل ابن جريرخمالف فيه قا

، واستحب مالك صرفها إىل أمسهم حاجىة . شخص واحد من أحد األصناف
ىل جنس واحىد وإال  إإن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها : وقال إبراهيم النخعي

 . (4)وجب استيعاب األصناف
 (:سبب اخلالف)

إىل معارضة اللفظ للمعىىن فىإن اللفىظ    يرجع : وسبب اختالف الفقهاء هذا
واملعىن يقتضي أن يدثر اها أهل احلاجة إذ أن املقصىود  ، يقتضي القسمة بني مجيعهم

من صرف الزكاة سد خلة احملتاج فكان تعدادهم يف اآلية إمنا هو لتمييز اجلىنس وأن  
واألول  .ا لقسمتها بني األصىناف الثمانيىة  الزكاة ال خترج عنهم إىل غريهم ال إجياًب

 .(2)املعىنأظهر من جهة اللفظ والثاين أظهر من جهة 
                                      

والشرح الكىبري   ،401 -403ص  1وتفسري القرطيب ج 922ص  41انظر تفسري الرأري ج  (4)
 . 361 -363ص  2مع املغين ج

 . 200ص  4هد جانظر بداية اجملت (2)
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 أدلة الشافعية
- :استدل الشافعية على إجياب قسمة الزكاة بني األصناف الثمانية مبا يلي

مجع بالواو ومجع بالصيغة فينبغي أن تبقى : أن اآلية اشتملت على مجعني -4
واجبة وزكاة األموال إىل ا فتصرف مجيع الصدقات الا يف اجلمعني مًعهعلى ظاهر

 هم بىالم التمليىك  يلى إ اف الثمانية حيث أضافت اآلية مجيع الصدقاتناألص
كة رشركت بينهم بواو التشريك فدلت على أن الصدقات كلها مملوكة  م مشتو

فإن كان مفرق الزكاة هو املالك أو وكيله سقط نصيب العامل فوجىب  ، بينهم
ن وجىد وإال  إال يرجح صنف على صنف  صرفها إىل األصناف السبعة بالسوية

وال جيوز أن يصرف ألقل من ثالثة أشخاص من كل صىنف  ، فللموجود منهم
مع ثالثة وإن كان مفرقها اإلمام أو نائبه وجب استيعاب األصىناف  ألن أقل اجل

 . كلها
الذي يقتضي وقوف الصىدقات علىى    «مناإ»وملا يف اآلية من احلصر  -ب

 . األصناف الثمانية
أتيت الىنيب  : عند أيب داود قالحلديث زياد بن احلارث الصدائي و -جى

إن اهلل »من الصدقة فقال له  ينرأع: فبايعته فأتى رجل فقال صلى اهلل عليه وسلم
، مثانية أجيزاء  امل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقات حىت حكم فيها هو فجزأه

من هذا احلديث هو أن  ووجه الداللة .،(4)«ن كنت من تلك األجزاء أعطيتيك إف
 . الزكاة حق ثابت لكل صنف من األصناف الثمانية

ع أن العأرة يف ىل املعىن مإونوقش بأن هذا أخذ بظاهر احلديث وعدم النظر 
  .(2)ة للمعاينيعأخذ األحكام الشر

                                      
 . 296ص  2خمتصر سنن أيب داود ج (4)

( دراسات يف فقه الكتاب والسىنة )وكتاب  292 -294ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (2)
 . 469ص  2ج



  
97 

 أدلة اجلمهور
واستدل اجلمهور على عدم وجوب استيعاب األصناف الثمانية يف توزيىع  

 :مبا يليالزكاة عليهم 
ِإْن ُتْبُدوا الصََّدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَ  َوِإْن ُتْخُفوَهيا َوُتْؤُتوَهيا   قول اهلل تعاىل  -4

فخص الفقىراء بإيتائهىا إلىيهم    ( 234 /سورة البقرة) اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم
والصدقة ترلق على الواجبة كما ترلق على املندوبة فاقتضت اآلية صرف مجيىع  

 . من املذكورين وهم الفقراء قات إىل صنف واحدالصد
 ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم( 24)َوالَِّذيَن ِف  َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم : قوله تعاىل -2

راء الصدقة  ذين دون غريمهىا وينفىي   وذلك يقتضي إع (29 -21: املعارج)
 . (4)وجوب قسمتها على الثمانية

أعلمهم أن اهلل افترض »ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن  وسلمصلى اهلل عليه قوله  -9
. (2)رواه البخاري ومسىلم  «عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

ات إىل الفقراء قيقتضي جواز دفع مجيع الصدوهو حديث صحيح وعموم ذلك 
لذكر أحد األصناف الثمانية  وهذا نصوهم صنف واحد من األصناف املذكورة 

صىلى اهلل عليىه   وأمر . اا واحًدية واحلديث إال صنًفاآل ا وسنة فلم يذكر يفقرلًن
أقم يا قبيصة » :وقال لقبيصة، بين زريق بدفع صدقتهم إىل سليمة بن صخر وسلم

 . (9)لم والنسائي وأبو داودرواه أمحد ومس «الصدقة فنأمر لك هباحىت تأتينا 
 . ا إىل واحداف مل جيز صرفهنجب صرفها إىل مجيع األصولو و

وألنه ال جيب صرفها إىل مجيع األصناف إذا فرقها السىاعي فكىذلك    -1
  .املالك

                                      
 . 416 -493ص  9انظر أحكام القرلن للجصاص ج (4)

 . 496ص  1نيل األوطار ج (2)

 . 416ص  9رلن للجصاص جوانظر أحكام الق 432و 413ص  1املصدر السابق ج (9)
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وألنه ال جيب عليه تعميم أهل كل صنف اها فجاز االقتصىار علىى    -9
 :فريق األول مبا يأيتال وأجيب على أدلة. (4)واحد
يف لية املصارف لبيان املصارف حىت تعىرف وأي صىنف   ( الالم)أن  -4
 . منها أجزأك أعريت
وما يف اآلية من احلصر إمنا هو لبيان الصرف واملصىرف ال لوجىوب    -2

 . استيعاب األصناف الثمانية
وحديث زياد بن احلارث الصدائي يف إسناده عبد الرمحن بن زياد بىن   -9

 . (2)أنعم اإلفريقي وهو ضعيف تكلم فيه غري واحد
يعاب األصناف الثمانية يف وملا تقدم من األدلة فإن الراجح عدم وجوب است
حبسب ما يراه ، ا من اخلالفتوزيع الزكاة ولكنه مستحب لظاهر اآلية وخروًج

 . اإلمام أو نائبه أو صاحب الزكاة نفسه
منا ذكر اهلل هذه الصىدقات  إ: قالومما يدل على ذلك ما روي عن حذيفة 

لقرلن وأي صنف منها أعريت أجزأك وما روي عن ابن عباس ترمجان ا، لتعرف
 . يف أيها وضعت أجزأ عنك: قال

األمر عندنا يف قسم الصدقات أن ذلك ال يكون إال على وجه : وقال مالك
االجتهاد من الوايل فأي األصناف كانت فيه احلاجة أوثر ذلك الصنف بقدر مىا  

 . (9)يرى الوايل وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم
قة يف التفريق فيهم مجيعا ويف أن خيىص  اإلمام خمري يف الصد: وقال أبو عبيد

ن ذلك على وجه االجتهاد وجمانبة ا وى وامليل عن ااها بعضهم دون بعض إذا ك
  .(1)وكذلك من سوى اإلمىام بىل هىو لغىريه أوسىع إن شىاء اهلل      ، احلق

                                      
 . 361 -363ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (4)

 . 994 -913ص  9انظر تفسري ليات األحكام للشيخ مناع ج (2)

  .293ص  4موطأ مالك بشرح السيوطي ج (9)

  .039األموال أليب عبيد ص  (1)
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 سىبحانه جعىل   هللأن ا(: الروضة النديىة )وقال الشيخ صديق حسن خان يف  #
واختصاصها اهم ال يستلزم ، ثمانية غري سائغة لغريهمالصدقة خمتصة باألصناف ال

وال أن يقسط كل ما حصل من قليىل أو  ، موزعة بينهم على السويةأن تكون 
فمن وجب عليه ، بل املعىن أن جنس الصدقات جلنس هذه األصناف، كثري عليهم

شيء من جنس الصدقة ووضعه يف جنس األصناف فقد فعل ما أمىره اهلل بىه   
إنه جيب على املالك إذا حصل له شيء : ولو قيل، أوجبه اهلل عليه وسقط عنه ما

ا تقسيره على مجيع األصناف الثمانية على فرض وجودهم مجيًع الزكاةجتب فيه 
ا ملا فعله املسلمون سلفهم وخلفهم لكان ذلك مع ما فيه من احلرج واملشقة خمالًف

 اف ملىا انتفىع كىل    ا لو قسم على مجيع األصنحقرًيشيًئا وقد يكون احلاصل 
 ا فضىال عىن أن يكىون    ا واحىدً صنف مبا حصل لىه ولىو كىان نوًعى    

 .(4)هىا .عددا

                                      
 . 261 - 263ص  4الروضة الندية ج (4)
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الزكاة عبادة مالية أوجبها اهلل يف أموال األغنياء للفقراء واملساكني ومن ذكر 
واملصلحة فليس ألحد ب والسنة حبسب احلاجة معهم وحددت مصارفها يف الكتا

وليس ، لها سواء كان رب املال أو احلاكم أو نائبه العاملهأن يصرف منها لغري أ
ألحد أن يأخذ منها ما مل يكن من أهلها ومن هنا جاءت السنة بتحرمي صىرف  
الزكاة إىل بعض األصناف واشترط الفقهاء أن ال يكىون لخىذ الزكىاة مىن     

وهدالء األصناف الذين حرمىت  ، ن جاءت السنة بتحرميها عليهماألصناف الذي
 : عليهم الزكاة هم

 . األغنياء -4
 . األقوياء املكتسبون -2
 . الكفار واملشركون -9
ي األقارب ففيهم خالف وتفصيل د املزكي ووالداه وزوجته أما باقأوال -1
 . يأيت

وبنو املرلب على  بنوهاشم باتفاق: وهم صلى اهلل عليه وسلملل النيب  -9
 . خالف يف ذلك

  :وإليك التفصيل فيما يلي
#  
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 األغنياء -1
اتفق الفقهاء على أنه ال يعرى يف الزكاة من سهم الفقراء واملساكني غىين  

واستدلوا علىى  ، ألن اهلل تعاىل جعلها للفقراء واملساكني والغين غري داخل فيهم
 :ذلك

أعلمهم أن اهلل تعياىل  »عثه إىل اليمن ملعاذ حني ب صلى اهلل عليه وسلمبقوله 
 رواه أمحد والبخاري «افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

 . ويعين أغنياء املسلمني وفقراءهم ...الزكاة: وغريهم واملراد بالصدقة
رواه أمحىد وأبىو داود    «الحظ فيهيا لغيين  » صلى اهلل عليه وسلموقال 
 . والنسائي

 . رمذي وحسنهترواه أبو داود وال «حتل الصدقة لغينال » :وقال

سد : وجواها وهو مةكا مينع وصو ا إىل أهلها وخيل حبوألن أخذ الغين منه
 . (4)حاجة الفقراءاها فلم جيز

 . املانع من أخذ الزكاة واختلف العلماء يف الغىن
الذي حيرم به أخذ الصدقة وقبو ا هىو   فذهب األحناف إىل أن الغىن -4

ملك مائيت درهم أو عد ا من عرض أو غريه فاضال عما حيتاج إليه من مسىكن  
  ...وخادم وأثاث

يمن الى  يف حديث معاذ حني بعثه إىل صلى اهلل عليه وسلمواحتجوا بقوله 
رواه  «أعلمهم أن اهلل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»

  ..البخاري ومسلم وغريمها
 وأوجب ،وأغنياء فقراء :الناس صنفني صلى اهلل عليه وسلمما جعل النيب فل: قالوا

                                      
 9وفقه الزكاة ج 433و 496ص  1ونيل األوطار ج 29ص  2بري جانظر املغين مع الشرح الك (4)

 .039ص 
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، أخذ الصدقة من صنف األغنياء وردها يف الفقراء مل تبق ههنا واسىرة بينىهم  
 مل يكن مالكهىا  اوما دونامه، ئيت درهمهو الذي ملك ما: وملا كان الغين :قالوا
 . (4)هاوجب أن يكون داخال يف الفقراء فيجوز له أخذغنًيا 

الذي حيرم معه أخذ الزكاة والصدقات هو ملىك   الغىن: وقال لخرون -2
لنقود للة اإلنفاق املعدة له دون غريهىا  ا أو قيمتها من الذهب ألن امخسني درمًه

ا أوقيمتها من الذهب وال ما حتصل بىه  فيجوز األخذ ملن ال ميلك مخسني درمًه
اهذا قال أمحد يف روايىة عنىه   و، الكافية من كسب أو أجرة عقار أو غري ذلك

وابن املبارك وإسحاق ابن ، وبه قال سفيان الثوري، اختارها اخلرقي من أصحابه
 . (2)راهويه

صلى اهلل عليه قال رسول اهلل : واستدلوا على ذلك حبديث ابن مسعود قال
جاء يوم القيامة سوش أو خيدوش أو كيدويف يف   ، من سأل وله ما يغنيه» وسلم
 مين  حسياهبا  ا أوسسيون درمًهي  »قال ، وما غناه :ا رسول اهللفقيل ي «وجهه
 . (1)ةوابن ماج، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. (9)«الذهب

 «وما يغنيه: قيل يا رسول اهلل»هذا احلديث وفيه  وىقال الترمذي بعد أن ر
ملبارك وعبد اهلل بن ا وبه يقول الثوري «ا أو قيمتها من الذهبسسون درمًه»قال 

 ا مل حتىل لىه   كان عند الرجىل مخسىون درمًهى    إذا: قالوا: وأمحد وإسحاق
  .الصدقة

                                      
 .423 -421ص  9أحكام القرلن للجصاص ج (4)

واملغين مع الشىرح   220ص  2انظر معامل السنن للخرايب مع خمتصر وهتذيب سنن أيب داود ج (2)
 .929 -929ص  2الكبري ج

نيل األماين شرح الفتح )ذلك خبمسة دنانري يعين قيمتها من الذهب وقدر : أو حسااها من الذهب (9)
 .34ص  3ج( الرباين

: وهو( خدش)بضم اخلاء مجع (: اخلدوش)هي (: اخلموش)، 220ص  2خمتصر سنن أيب داود ج (1)
 .اآلثار من اخلدش والعض وحنوه(: الكدوح)و. مخش الوجه بظفر أو حديدة أو حنومها
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ومل يذهب بعض أهل العلم إىل هذا احلديث ألن يف إسناده حكيم بن جبري 
ا أو أكثر وهىو  إذا كان عنده مخسون درمًه: وهو ضعيف ووسعوا يف هذا وقالوا

 . (4)أهل الفقه والعلم وغريه من وهو قول للشافعي. حمتاج له أن يأخذ من الزكاة
واسىتدل  . امن وجد أربعىني درمًهى  : الغين: وقال أبو عبيد بن سالم -9

قال أبىو داود وزاد   صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل : قال. عيدحبديث أيب س
أبعني  صلى اهلل عليه وسلمهشام يف روايته وكانت األوقية على عهد رسول اهلل 

 . ادرمًه
هو أن يشتمل على وجوه الرلب باملسألة كاشىتمال   :يف املسألةواإلحلاف 

 . (2)اللحاف يف التغرية
حكىاه اخلرىايب   . من وجد ما يغديه ويعشىيه : الغين: وقال بعضهم -1

: قىال . واستدل مبا أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه عن سهل بن احلنظلية
من  (3)غنيه فإمنا يستكثرمن سأل وعنده ما ي» صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل 

روي بالتخيري بني  «قدر ما يغديه ويعشيه: قال، وما يغنيه: يا رسول اهلل: النار قالوا
ر غىداء أو  اه النإن اإلنسان إذا حصل له أكلة يف :الغداء والعشاء فيكون املعىن

 . عشاء كفته واستغىن اها عن املسألة
. ل له يف يومه أكلتان كفتاهوروي باجلمع بينهما فيكون املعىن أنه إذا حص

شىاءه مل  عمن وجد غداء يومه و: اختلفوا يف تأويله فقال بعضهم: قال اخلرايب
 . على ظاهر احلديث، حتل له املسألة

فإذا كان ، إمنا هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم األوقات: وقال بعضهم
 .عنده ما يكفيه لقوته املدة الرويلة فقد حرمت عليه املسألة

                                      
 .240 -249 ص 3جامع الترمذي مع شرحه حتفة األحوذي ج (4)

 .412 -416ص  1انظر نيل األوطار ج (2)

 .يرلب الكثرة: يستكثر (9)
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يعين األحاديث اليت ، يث اليت تقدم ذكرهادقال لخرون هذا منسوخ باألحاو
 . ا أو قيمتها أو مبلك أوقية أو قيمتهافيها تقدير الغىن مبلك مخسني درمًه

األحاديث حىت يدعى النسخ فيها ودعوى النسخ مردودة بأنه ال تعارض بني 
لم ما يغين كل واحىد  كان يع صلى اهلل عليه وسلموميكن اجلمع بينها بأن النيب 

فخاطبه مبا يناسبه فإن الناس خمتلفون يف قدر كفايتهم فمنهم من ال يكفيه أقل من 
كسىب   ومنهم من يكون له، ومنهم من ال يكفيه أقل من أربعني، اني درمًهسمخ

 . (4)فال يسأل واهلل أعلم ايوم يقوم أوال فأوال فيكون غنًي
أهنا واردة يف القدر الذي حيرم املسألة وأجيب عن هذه املقادير يف حد الغين ب

 . إذ هو وارد فيها ال يف حترمي األخذ من الزكاة فتحرم املسألة وال حيرم األخذ
وجيمع بني ما ورد يف ذلك من حترمي السدال على من ملك الغداء والعشاء 

ا بأن القدر الذي حيرم السدال عنده هىو  ا أو مخسني درمًهأو ملك أربعني درمًه
 . (2)وهي اخلمسون عمال بالزيادة اهأكثر

ما حتصل به الكفاية فىإن مل يكىن    أن الغىن: والرواية الثانية عن أمحد -9
ا حلىت لىه   وإن كان حمتاجى ، اوإن مل ميلك شيًئ، ا حرمت عليه الصدقةحمتاًج

 . سواء اواألمثان وغريها يف هذ، اك نصاًبلمالصدقة وإن 
عكأري من احلنابلة وهو قول مالك وهذا اختيار أيب اخلراب وابن شهاب ال

 .ه األدلةديوهو الصحيح الذي تد. (9)والشافعي

                                      
وبلوغ األماين شرح  223ص 2انظر معامل السنن للخرايب مع خمتصر سنن أيب داود للمنذري ج (4)

 .33 -31ص  3الفتح الرباين ج

 .412ص  1انظر نيل األوطار ج (2)

واملغين مع الشىرح   220ص  2ذيب سنن أيب داود جانظر معامل السنن للخرايب مع خمتصر وهت (9)
وتفسىري  . 431ص  430ص  0واجملموع شىرح املهىذب ج    929 -929ص  2الكبري ج
 .431 – 434ص  1القرطيب ج
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 :واستدلوا مبا يلي
إن املسألة الحتل » :قال لقبيصة بن املخارق صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  -أ

رجل أصابته فاقة حىت يقول والوة من ذوي احلجا من قوميه لقيد   : إال ألحد والوة
ا مين  ن عيش أو سيدادً ما اًمولت له املسألة حىت يصيب قا فاقة فحأصابت فالًن

 . (4)احلديث رواه أمحد ومسلم والنسائي وأبو داود ..«عيش
 . أنه أباح له املسألة إىل حصول الكفاية: وجه الداللة من احلديث

ا فهو فقري يدخل وألن احلاجة هي الفقر والغىن ضدها فمن كان حمتاًج -ب
عموم النصوص احملرمة ألخذ الزكاة والدليل  دخل يف عموم النص ومن استغىن يف

 َيا َأيَُّها النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَليى اللَّيهِ  على أن الفقر هو احلاجة قول اهلل تعاىل 
 . ليهإأي احملتاجون ( 49 /لية. سورة فاطر)

ال حد للغىن معلوم وإمنا يعتأر حىال  : الشافعيوقال مالك : وقال اخلرايب
وإذا احتىاج  ، فإذا اكتفى مبا عنده حرمت عليه الصدقة، نسان بوسعه وطاقتهاإل

 . (2)حلت له
ميونه من كسب أو  وبناء على ذلك فمن كان له مال يكفيه هو وعائلته ومن
ومن ملىك مىن   ، عمل أو أجرة عقار أو غري ذلك فليس له األخذ من الزكاة

ومن يعوله فله األخذ من الزكىاة  كفايته لنفسه  تتم به ا أو أكثر الاألموال نصاًب
 . (9)ألنه ليس بغين

وأما الصرف إىل الغين من الزكاة من غري سهم الفقراء واملساكني فاختلف 
 : الفقهاء يف ذلك
  اال تعري الزكاة لغين ولىو كىان يف سىبيل اهلل أو غارًمى    : فعند احلنفية

                                      
 . 413ص  1نيل األوطار ج (4)

 . 223ص  2معامل السنن ج (2)

 . 990 -999ص  2فقه الزكاة ج (9)
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أغنيائهم فترد  تؤخذ من»إلصالح ذات البني عمال بإطالق حديث معاذ املتقدم  #
ال حتيل الصيدقة   »وحىديث  . (4)رواه البخاري ومسلم وغريمها «على فقرائهم

ومل يستثنوا مىن ذلىك إال العامىل    . رواه أمحد وأبو داود والترمذي. (2)«لغين
و م خواملدلف ألن ما يأخذه العامل إمنا هو أجرة على عمله واملدلفة قلواهم لىد 

همهم سقط بانتشار اإلسىالم علىى حىد    م وتثبتهم عليه غري أن سيف اإلسال
 . (9)زعمهم

إمنا اقتصر يف حديث معاذ على ردهىا للفقىراء ألن   : أما بقية األئمة فقالوا
ولو كانت الزكاة ال تعرى إال للفقىراء  ، املقصود األهم من الزكاة إغناء الفقراء

واملساكني مل يكن هناك فائدة لذكر أصناف ستة بعدهم مل يشترط فيهم الفقىر  
 . (1)بظاهر اآلية فيجوز  م األخذ مع الغىن

 :وأصناف أهل الزكاة قسمان
قسم ال يأخذون الزكاة إال مع حاجتهم إليها وهىم الفقىراء واملسىاكني    

 . واملكاتبون والغارمون ملصلحة أنفسهم يف مباح وابن السبيل
هىا  هم وهم العاملون علييلإحلاجتنا  والقسم الثاين يأخذوهنا مع الفقر والغىن

واملدلفة قلواهم والغارمون إلصالح ذات البني واجملاهدون يف سبيل اهلل والىدليل  
لعاميل  : ال حتل الصدقة لغين إال خلمسية » صلى اهلل عليه وسلمعلى ذلك قوله 

أو رجل اشتراها مباله أو غارم أو غاز يف سبيل اهلل أو مسكني تصدق منيها  ، عليها
  .واحلاكم ةود وابن ماجرواه أمحد وأبو دا «فأهدى منها لغين

                                      
 . 496ص  1نيل األوطار ج (4)

 . 433ص  1لسابق جاملصدر ا (2)

 . 369ص  2وبدائع الصنائع ج 416ص  9انظر أحكام القرلن للجصاص ج (9)

 . 213ص  0واجملموع شرح املهذب ج 369 – 361ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (1)
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 . (4)هذا احلديث حسن أو صحيح: قال النووي
واملرأة الفقرية إذا كان  ا زوج غين ينفق عليها مل جيز دفع الزكىاة  : مسألة

مبا يصلها من النفقة الواجبة فأشبهت من له عقىار  ، إليها ألن الكفاية حاصلة  ا
ز الدفع إليها كما إذا تعرلت وإن مل ينفق عليها وتعذر ذلك جا، يستغىن بأجرته
 . (2)منفعة العقار

 األقوياء املكتسبون -2
كما ال حيل دفع الزكاة للغين وال جيوز له أخذها كذلك ال حتىل للقىوي   

قىال  : قىال  ا روى عبد اهلل بن عمرو بن العاصاملكتسب وال جيوز له أخذها مل
سواه  «ي مرة سوي ال حتل الصدقة لغين وال لذ» صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 . أمحد وأبو داود والترمذي
صلى اهلل أتيا النيب وعن عبيد اهلل بن عدي بن اخليار أن رجلني أخأراه أهنما 

إن »: فقال، ورلمها جلدين، فقلب فيهما البصر، يسأالنه من الصدقة عليه وسلم
 . «شئتما أعطيتكما وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب

 . (9)اا إسناًدهذا أجوده: وقال أمحد .يوالنسائ رواه أمحد وأبو داود
وغريمها بأسانيد  احلديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وقال النووي هذا

 . (1)صحيحة
 . «لذي مرة سوي وال»: وقوله يف حديث عبد اهلل بن عمرو

 . القوة والشدة والعقل :املرة: قال اجلوهري
  .ملالقوة على الكسب والع: املرة: وقال غريه

                                      
 . 241ص  0انظر اجملموع ج (4)

 . 394ص  2املغين مع الشرح الكبري ج (2)

 . 433ص  1نيل األوطار ج (9)

 . 433ص  0اجملموع شرح املهذب ج (1)
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–وهي القوة مقيدة باحلديث الذي بعده : قال الشوكاين وإطالق املرة هنا
فيدخذ من احلديثني أن جمرد القوة ال يقتضىي   «وال لقوي مكتسيب »أعين قوله 

 . عدم االستحقاق إال إذا قرن اها الكسب
 . أي مستوي اخللق «سوي»وقوله 

 . واملراد استواء األعضاء وسالمتها: قال اجلوهري
 . أي قويني شديدين «جلدين»له وقو

 . أي يكتسب قدر كفايته «مكتسب»وقوله 
أو املالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس وفيه دليل على أنه يستحب لإلمام 

صلى اهلل بأن الصدقة ال حتل لغين وال لذي قوة على الكسب كما فعل رسول اهلل 
 . (4)ويكون ذلك برفق عليه وسلم

لصحته وقوته هل جيوز له األخذ يقدر على الكسب واختلف الفقهاء فيمن 
 من الزكاة؟

وألن غنىاه  ، ال جيوز له ذلك للحديثني املتقىدمني : فقال الشافعي وأمحد
 . (2)بالكسب كغناه باملال

ا ن قوًيى اجيوز له األخذ مىن الصىدقة وإن كى   : كوقال أبو حنيفة ومال
 . (9)امكتسًب

والفقىراء هىم   ، اب ألنه فقىري قل من نصأإذا كان ميلك : قال أبو حنيفة
  يوقف عليها فأدير احلكم على دليلها وهو فقد وألن حقيقة احلاجة ال، املصارف

                                      
 . 416 -433ص  1انظر نيل األوطار ج (4)

 . 34ورمحة األمة يف اختالف األئمة ص  499 -491ص  4انظر اإلفصاح البن هبرية ج (2)

 .364 -366ص  1وتفسري القرطيب ج 494 -496ص  9انظر أحكام القرلن للجصاص ج (9)
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ومحلوا األحاديث املتقدمة وما يف معناها على املنع من املسألة ال على ، النصاب #
 . كان يعريها الفقراء مع قوهتم صلى اهلل عليه وسلمإن النيب : وقالوا، أخذ الصدقة

سىوى   صلى اهلل عليه وسلمحلديث الصحيح املتقدم يرد عليهم فإن النيب وا
القوي ألنه مرالب  وإمنا حرمت الزكاة على، كتسابوالقوة وعلى اال بني الغىن

 . باالكتساب وبالعمل ال أن يكون كال من الناس
ا لكنه ال جيد عمال فهو معذور ومن حقه أن يعان من الزكاة كان قوًي فإذا
 . (4)ا لهعمال مالئًمحىت جيد 

 الكفار -3
صلى اهلل عليه يف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب 

أعلمهم أن اهلل افترض عليهم صدقة تؤخذ من »قال ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن  وسلم
 . (2)«أغنيائهم فترد على فقرائهم

ى أغنيىائهم  فخص املسلمني بصرفها إىل فقرائهم كما خصهم بوجواها عل
فاقتضى هذا أن الصدقة مقصورة على فقراء املسلمني فال جيوز دفع شىيء مىن   

 . الزكوات إىل الكافر سواء يف ذلك زكاة الفرر أو زكاة املال
على أن الكافر احملارب ألهل اإلسالم ال يعرى من الزكىاة   املسلمنيوأمجع 

، ا يقتل به املسلمنيًحألنه حرب على اإلسالم وأهله وأي عون له يكون سالشيًئا 
 . اآلخرةوومثله امللحد الذي ينكر وجود اهلل وجيحد النبوة 

وأما أهل الذمة وهم اليهود والنصارى ومن يف حكمهم ممن يعيشون حتىت  
حكم املسلمني أو بينهم وبني املسلمني عهد وأمان فاجلمهور على عدم إعرائهم 

  .من الزكاة

                                      
 . 364 -366ص  2انظر فقه الزكاة ج (4)

 . 496ص  1نيل األوطار ج (2)
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عنه من أهل العلم أن الذمي ال يعرى من أمجع كل من حنفظ : قال ابن املنذر
 . (4)ازكاة األموال شيًئ

ة وبعض الفقهاء صرف زكاة الفرر والكفارات والنذور إىل فوأجاز أبو حني
 ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي: أهل الذمة لعموم األدلة يف مثل قوله تعاىل

 . سكني ومسكنيومل يفرق بني فقري وفقري وال بني م
َيْنَهاُكُم اللَُّه  ال: وألن هذا من باب إيصال الأر إليهم ومل ننه عنه قال تعاىل

َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِف  الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا 
 . (2)(1 /سورة املمتحنة) ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي

تؤخيذ مين   »وجياب عن ذلك بأن لية الصدقات قد فسرت حبديث معاذ 
ولية املمتحنة واردة يف صدقة التروع وال مانع من  «أغنيائهم فترد على فقيرائهم 
 . (9)صرفها إليهم و م أخذها

 (1).ىل غريهمإالزكاة حق للمسلمني ال جيوز صرفها : قال اخلرايب
يقتضي االختصاص باملسىلمني دون   ومرلق لفظ الفقراء ال: طيبوقال القر

أهل الذمة ولكن تظاهرت األخبار يف أن الصدقات تدخذ من أغنياء املسىلمني  
 . (9)فقرائهم يففترد 

بأهنا غري مسلمة فقد نقىل  : ونوقشت دعوى اإلمجاع اليت نقلها ابن املنذر
 .(0)الكفار غريه عن ابن سريين والزهري جواز صرف الزكاة إىل

                                      
واجملموع شرح املهذب  363ص  2وفقه الزكاة ج 943ص  2انظر املغين مع الشرح الكبري ج (4)

 . 490 -499ص  9وأحكام القرلن للجصاص ج 210ص  0ج

 . 441ص  2انظر بدائع الصنائع ج (2)

 . 342ص  2انظر الشرح الكبري مع املغين ج (9)

 . 294ص  2انظر معامل السنن ج (1)

 . 431ص  1تفسري القرطيب ج (9)

 . 210ص  0اجملموع ج (0)
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ال تقولوا الفقراء املسلمني مساكني إمنا املساكني مساكني : وعن عكرمة قال
 (4).أهل الكتاب

ا وقيد بعضهم جواز إعراء الزكاة للذمي مبا إذا مل جيىد املزكىي مسىلمً   
 . يستحقها

وال لوجود الفقر حوأجيب بأنه لو جاز إعراؤها إياهم حبال جلاز يف كل اإل
وملا اتفقوا على أنه إذا كان هناك مسلمون مل يعط الكفار . منيكسائر فقراء املسل

 . (2)ثبت أن الكفار ال حظ  م يف الزكاة
راء الذمي مىن  عفالراجح واهلل أعلم ما ذهب إليه اجلمهور من عدم جواز إ

ا قلبه ليهم إال أن يكون الكافر مدلًفإفهي منهم و الزكاة بل هي خاصة باملسلمني
 . كما تقدمليه إفيجوز الدفع 

 ملن ال يصل   الزكاةحكم دفع 
 أو يستعني هبا على معصية

الزكاة يف األصل شرعت لسد احلاجات ودفع الضرورات وإقامة املصىاحل  
وال تدفع ملن يتوسل اها ، اهلل اخلاصة والعامة فال تدفع ملن ال يستعني اها على طاعة
للة  و أو دخان أو حنىو   إىل حمرم كاخلمر والزنا والقمار والغناء أو يشتري اها

ذلك من احملرمات ألن اهلل تعاىل أمرنا بالتعاون على الأر والتقوى وهنانىا عىن   
َتَعاَوُنوا  الَوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َو: قال تعاىل. التعاون على اإلمث والعدوان

 . (2 /املائدة) َه َشِديُد اْلِعَقاِبَعَلى اْلِإْوِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللَّ
تدفع ملن ال يصلي لكفره أو فسقه فقد سئل شيخ اإلسالم  الكما أن الزكاة 

ينبغىي  : فقال، ابن تيمية رمحه اهلل عن إعراء الزكاة ألهل البدع أو ملن ال يصلي
  لإلنسان أن يتحرى اها املستحقني من الفقراء واملساكني والغارمني وغريهم مىن 

                                      
 . 961ص  41انظر تفسري الرأري ج (4)

 . 490 -499ص  9انظر أحكام القرلن، للجصاص ج (2)
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فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يسىتحق العقوبىة   ، أهل الدين املتبعني للشريعة #
 . (4)واالستتابة فكيف يعان على ذلك؟، با جر وغريه

ا أمر بالصالة فإن قال أنا أصلي ومن مل يكن مصلًي: )قال. ويف تارك الصالة
. (9)عرىي أإذا أظهر توبة ووعد بأن يصلي صدق يف ذلك و: يعين أنه. (2)(أعري

ال ينبغي أن تعرى الزكاة ملن : قال شيخ اإلسالم( االختيارات)ويف ( وإال مل يعط)
ال يستعني اها على طاعة اهلل فإن اهلل تعاىل فرضها معونة على طاعته ملن حيتىاج  
إليها من املدمنني كالفقراء والغارمني أو ملن يعاون املدمنني كالعىاملني عليهىا   

من الزكاة شيًئا ال يصلي من أهل احلاجات ال يعري  واجملاهدين يف سبيل اهلل فمن
 . (1)حىت يتوب ويلتزم بأداء الصالة

 أوالد املذك  ووالداه وزوجته وسائر األقارب -4
اتفق العلماء على أنه ال جيوز دفع الزكاة إىل الوالدين واألجداد واجلىدات  

راء واملسىاكني  ا من سهم الفقى ا كانوا أو إناًثوال إىل األوالد وأوالدهم ذكوًر
 . (9)ا وهم فقراء ألن نفقتهم واجبة عليهن املزكي موسًراإذاك

ال جيوز دفعها إىل الوالىدين   الزكاةأمجع أهل العلم على أن : قال ابن املنذر
ا وهم فقراء ألن يف احلال اليت جيأر الدافع إليهم على النفقة عليهم بأن كان موسًر

سقرها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إىل نفقته وت دفع زكاته إليهم تغنيهم عن
 . (0)اها دينه ىنفسه فلم جتز كما لو قض

                                      
 . 13، 13ص  29جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج (4)

 . املصدر السابق (2)

 . 346ص  2انظر فقه الزكاة ج (9)

 . 04الفقهية ص  االختيارات (1)

 . 499ص  4واإلفصاح البن هبرية ج 34انظر رمحة األمة يف اختالف األئمة ص  (9)

واجملمىوع شىرح    413ص  2وتفسري القرطيب ج  944ص  2انظر املغين مع الشرح الكبري ج (0)
 . 213ص  0املهذب ج
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وروى عن مالك أنه أجاز الدفع إىل اجلد واجلدة وبين البنني لسقوط نفقتهم 
 . (4).عنده

والراجح قول اجلمهور ألن مال الولد مال لوالديه و ذا جاء يف احلىديث  
رواه ابن ماجىة عىن جىابر     «ومالك ألبيك أنت» :صلى اهلل عليه وسلمقوله 

ن أطيب ما أكلتم إ» :صلى اهلل عليه وسلموقال ، (2)والرأراين يف األوسط وغريمها
رواه البخاري يف التىاريخ والترمىذي    «ن أوالدكم من كسبكمإمن كسبكم و

 . (9)والنسائي وابن ماجة عن عائشة
ه من كسبه فهو مىت أعرى ا بأنبيه وموصوًفأىل إا فإذا كان مال الرجل مضاًف

، ابنه فكأنه باق يف ملكه الن ملك ابنه منسوب إليه فلم حتصل صدقة صىحيحة 
وإذا صح ذلك يف االبن فاألب مثله إذ كل واحد منهما إىل اآلخر مىن طريىق   

و ذا ال تقبل شهادة بعضهم لبعض فلم جيز دفع زكىاة بعضىهم إىل   ، الوالدة
 . (1)بعض

 األمر لولده أو والده أو زوجته يلاألمر مث دفعها وإىل ويل  وإن دفع زكاته
ئت ذمة املزكي ردفعها إىل ويل األمر املسلم قد بلغت حملها وببألن الزكاة  (9)جاز

 . منها ولويل األمر أن يصرفها يف مصرفها الشرعي حبسب احلاجة واملصلحة
ا أو عامال ا أو مدلًفوجيوز أن يعري اإلنسان ذا قرابته من الزكاة لكونه غازًي

  .(0)ا إلصالح ذات البنيأو غارًم

                                      
 . 266ص  1ونيل األوطار ج 34انظر رمحة األمة ص  (4)

 . 461ص  4اجلامع الصغري ج (2)

 . ورمز له السيوطي بالصحة 129ص  2انظر فيض القدير شرح اجلامع الصغري ج (9)

 . 491ص  9انظر أحكام القرلن للجصاص ج (1)

 . 413ص  1انظر تفسري القرطيب ج (9)

 . 941ص  2انظر املغين مع الشرح الكبري ج (0)
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 . (4)ألنه يستحق الزكاة هنا بوصف ال تأثري للقرابة فيه
والدين باحلىال  ال وقد قيد ابن املنذر اإلمجاع على عدم جواز الدفع إىل هذا

فإذا مل ، ا وهم فقراءاليت جيأر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم بأن كان موسًر
ا وجبت فيه الزكاة فقد قال ا وملك نصاًبحلال بأن كان الولد معسًرتتحقق هذه ا

ال  :والحا وقلنا يف بعض األأو مسكيًنفقرًيا  وأما إذا كان الولد أو الوالد»: النووي
جتب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء واملساكني بيال  

 . (2)«خالف ألنه حينئذ كاألجنيب
جيوز صرف الزكاة إىل الوالىدين  : )اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وقال شيخ

وأيد ذلك ( وإن علوا وإىل الوالد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم
بوجود املقتضي للصرف وهو الفقر واحلاجة السامل عن املعارض أي مل يوجىد  

 . مانع شرعي يعارض هذا املقتضي
رية قوإذا كانت أم ف: قال: قولني يف مذهب أمحدوهو أحد ال: قال ابن تيمية

 .(9)و ا أوالد صغار  م مال ونفقتها تضر اهم أعريت من زكاهتم
 إىل أحد الزوجني الزكاةحكم دفع 

قال ابىن  . ا كالوالدين واألوالدأما الزوجة فال جيوز دفع الزكاة إليها إمجاًع
ه من الزكىاة وذلىك ألن   أمجع أهل العلم على أن الرجل ال يعري زوجت: املنذر

ليها كما لو دفعها إجيز دفعها  فلم، نفقتها واجبة عليه فتستغين اها عن أخذ الزكاة
  .(1)إليها على سبيل اإلنفاق عليها

                                      
 . 340ص  2انظر فقه الزكاة ج (4)

 . 411ص  0اجملموع شرح املهذب ج (2)

 . 461االختيارات الفقهية ص  (9)

 . 949ص  2املغين مع الشرح الكبري ج (1)
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وأما دفع الزوجة من زكاهتا إىل زوجها الفقري أو املسكني ففيىه للعلمىاء   
 : قوالن

ا إعراء الزوج للزوجة وقد منعن، أجل من امرأته كاملرأة من زوجها: األول
وقد ثبت أن شهادة كل واحد من الزوجني لصاحبه غري ، وكذلك الزوجة للزوج

د منهما صاحبه من زكاته لوجود العلة املانعة من حأجائزة فوجب أن ال يعري 
 . (4)دفعها إىل كل واحد منهما
ة ا عن نفقتها متكن بأخذ الزكىا يه ألنه إن كان عاجًزلوألهنا تنتفع بدفعها إ

  ...(2)ا ولكنه أيسر اها لزمته نفقة املوسرينوإن مل يكن عاجًز، من النفقة فتلزمه
ن اإن كان يستعني مبا يأخذه منها على نفقتها فال جيوز وإن ك: وقال مالك

يصرفه يف غري نفقتها كأوالده الفقراء من غريها وحنو ذلك من شئونه اخلاصىة  
 . (9)جاز

 :القول الثاين
ي والشىافعي  روثى أن تدفع زكاهتا إىل زوجها وبه قال ال أنه جيوز للمرأة
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وحممد بن احلسن الشىيباين   :وصاحبا أيب حنيفة

وهىو اختيىار أيب   . (1)صحيحة عن مالكال وإحدى الروايتني عن أمحد والرواية
وقياس إعراء الزوج على إعراء الزوجة قيىاس  ، وهو الراجح إن شاء اهلل. عبيد

 : غري صحيح لألدلة اآلتية
  روى البخاري عن أيب سىعيد اخلىدري رضىي اهلل عنىه أن الىنيب      -4

                                      
 . 949ص  2واملغين مع الشرح الكبري ج 499ص  9انظر أحكام القرلن للجصاص ج (4)

 . 949ص  2انظر املغين مع الشرح الكبري ج (2)

 . 436ص  1وتفسري القرطيب ج 499ص  4واإلفصاح ج 32 -34رمحة األمة ص  (9)

 . 436ص  1وتفسري القرطيب ج 433ص  1انظر نيل األوطار ج (1)
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 . (4)«زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم»: قال صلى اهلل عليه وسلم #
ذكىر أحقيىة    صلى اهلل عليه وسلمووجه الداللة من هذا احلديث أن النيب 

 . واملستحبةالزوج بصدقة امرأته وهو يشمل الصدقة الواجبة 
د ونوقش هذا االستدالل بأن هذا احلديث وارد يف صدقة التروع قال جمى 

 .هىا.وهذا عند أكثر أهل العلم يف صدقة التروع :(املنتقى)الدين ابن تيمية يف 
 . ألن الولد ال يعرى من الزكاة الواجبة باإلمجاع: قالوا

تلىزم املعرىي   وتعقب هذا بأن الذي ميتنع إعراؤه من الصدقة الواجبة من 
 . نفقته واألم ال يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه

والظاهر أنه جيوز للزوجة صرف زكاهتا إىل زوجها لعىدم  : قال الشوكاين
 ا منزل منزلة العموم  صلى اهلل عليه وسلموألن ترك استفصاله ، املانع من ذلك

زي عنىك  جي: فلما مل يستفصلها عن الصدقة هل هي تروع أو واجبة فإنه قال
  .(2)«اا كان أو تروًعفرًض
أن الرجل جيأر على نفقة امرأته وإن كانت موسرة وليست جتىأر علىى    -2

 . (9)ا من هذينفأي اختالف أشد تفاوًت، انفقته وإن كان معسًر
، أن الزوج ال جتب نفقته عليها فال متنع من دفع الزكاة إليه كىاألجنيب  -9
 . ليهق الزوجة فإن نفقتها واجبة عرويفا
 .ليه لدخوله يف عموم األصناف املسمني يف الزكاةإأن األصل جوز الدفع  -1

وليس يف املنع نص وال إمجاع وقياسه على من ثبت املنع يف : قال ابن قدامة
  .(1)ادفع ثابًتال حقه غري صحيح لوضوح الفرق بينهما فيبقى جواز

                                      
 . 469- 462ص  2صحيح البخاري ج (4)

 . 996 -923ص  9وفتح الباري ج 433ص  1نيل األوطار ج (2)

 . 364األموال أليب عبيد ص  (9)

 . 941ص  2املغين مع الشرح الكبري ج (1)
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 حكم دفع الزكاة إىل بقية األقارب
من ال يرث منهم جيوز دفىع  : والدين واألوالد واألزواجاألقارب ما عدا ال

سواء كان انتهاء اإلرث النتفاء سببه لكونه بعيد القرابة فقرًيا  يه إذا كانلالزكاة إ
أو كان ملانع مثل ، اله مرياًث صلى اهلل عليه وسلمممن مل يسم اهلل تعاىل وال رسوله 

ن أو األب والعىم احملجىوب   ا عن املرياث كاألخ احملجوب االبأن يكون حمجوًب
باألخ وابنه وإن نزل فيجوز دفع الزكاة إليه ألنه ال قرابة جزئية بينهما وال مرياث 

 . (4)فأشبها األجانب
وة والعمومىة  خواختلف العلماء يف دفع الزكاة إىل من يرثه من أقاربه كاأل

 :وأوالدهم
جيوز : ة عنهفقال أبو حنيفة والشافعي ومالك ورواية عن أمحد وهي الظاهر

، عىة ارواها عنه اجلم: قال ابن قدامة. (2)لكل واحد منهما دفع زكاته إىل اآلخر
يعرىي األخ  ، إبراهيم وإسحاق بن منصور وقد سأله قال يف رواية إسحاق بن

قال ابن . يعري كل القرابة إال األبوين والولد: قال. ةواخلالة من الزكا تواألخ
 . وهذا قول أكثر أهل العلم: قدامة

الصيدقة  » صلى اهلل عليه وسلملقول النيب ، هو القول عندي: قال أبو عبيد
 . (9)«حم صدقة وصلةرعلى املسكني صدقة وه  لذي ال
وألنه ليس مىن  ، ومل يفرق بني الوالد وغريه، فلم يشترط نافلة وال فريضة

 . عمودي نسبة فأشبه األجنيب
  الزكاة إىل املورث ألنه يلزمىه ال جيوز دفع : ثانية عن اإلمام أمحدال والرواية

                                      
 . 942ص  2املغين مع الشرح الكبري ج (4)

 . 499ص  4إلفصاح البن هبرية جا (2)

 . 433ص  1رواه أمحد وابن ماجة والترمذي وحسنهن نيل األوطار ج (9)
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مدونته فيغنيه بزكاته عن مدنته ويعود نفع زكاته إليه فلم جيز كدفعها إىل والده  #
 . أو قضاء دينه اها

 . (4)واحلديث حيتمل صدقة التروع فيحمل عليها: قالوا
هو القول األول قول أكثر أهل العلم الذي رجحه أبو : حوالراج( الترجيح)

ني صدقة وه  على ذي الصدقة على املسك»ى ذلك احلديث املتقدم د ويدل عليعب
صلى رواه أمحد وابن ماجة والترمذي وحسنه وقوله  «صدقة وصلة: م ونتانالرح

رواه . (2)«الصدقة على ذي الرحم الكاشيح : ةإن أفضل الصدق»: اهلل عليه وسلم
 . (9)أمحد من حديث أيب أيوب وله مثله من حديث حكيم بن حزام

وقد استدل باحلديثني على جواز صرف الزكاة إىل األقارب : الشوكاين قال
ما مل تقيد بصدقة هسواء كانوا ممن تلزم  م النفقة أم ال ألن الصدقة املذكورة في

ى عدم جواز صىرف  لولكنه قد تقدم عن ابن املنذر حكاية اإلمجاع ع، التروع
دم املانع فمن زعم أن القرابة مث األصل ع، الزكاة إىل الوالدين واألوالد واألزواج

  .(1)الدليل وال دليل مانعان فعليه أو وجوب النفقة
صلى اهلل وقال النيب : «باب الزكاة على األقارب»قال البخاري يف صحيحه 

 . (9)«وأجر الصدقة، أجر القرابة: هلا أجران» عليه وسلم
سىألته عىن   لزينب امرأة عبد اهلل بن مسعود ملا  صلى اهلل عليه وسلمقاله 

 الصدقة لزوجها وأيتام يف حجرها
 صلى اهلل عليه وسلمآل النيب  -5

  اتفق مجهور العلماء على أن الصدقة املفروضة حرام على بين هاشم وهىم 
                                      

 . 942ص  2املغين مع الشرح الكبري ج (4)

 . املضمر للعداوة: الكاشح (2)

 . 266ص  1نيل األوطار ج (9)

 . 266 -433ص  1نيل األوطار ج (1)

 . 462ص  2صحيح البخاري ج (9)
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وولد احلارث بن ، ولل عقيل، ل جعفرلو، ولل علي، لل العباس :مخس برون #
 : عبد املرلب لألدلة اآلتية

قال رسىول اهلل  : ارث رضي اهلل عنه قالعن املرلب بن ربيعة بن احل -4
رواه  «منا ه  أوساخ الناسإ، مدن الصدقة ال تنبغ  آلل حمإ»: صلى اهلل عليه وسلم

 . (4)مسلم
هذا بيان لعلة التحرمي واإلرشاد إىل تنزيه اآلل عىن  : «أوساخ الناس»وقوله 

كما قىال  طهرة ألموال الناس ونفوسهم  ا ألهناأكل األوساخ وإمنا مسيت أوساًخ
 . (2)(469 /التوبة) ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَهاتعاىل 
أخذ احلسن بن علي مترة من متىر  : قال رضي اهلل عنهوعن أيب هريرة  -2

أميا  ، كيخ ، كخ» صلى اهلل عليه وسلمفقال رسول اهلل ، الصدقة فجعلها يف فيه
 . (9)«أنا ال حتل لنا الصدقة»وملسلم . متفق عليه «دقةعلمت أنا ال نأكل الص

 . هي كلمة تقال للصيب عند تناوله ما يستقذر «كخ، كخ»قوله 
 . (1)وعلى لله صلى اهلل عليه وسلمواحلديث يدل على حترمي الصدقة عليه 

ا يف أن بين هاشم ال حتل  م الصدقة ال نعلم خالًف: قال ابن قدامة يف املغين
  .(9)املفروضة

 . وروي عن أيب يوسف أن زكاة ا امشي حتل للهامشي
أنه جيوز لبين هاشم األخىذ مىن زكىاة    : ورجح شيخ اإلسالم ابن تيمية

 . (0)ا امشيني
                                      

 . 414ص  4وانظر خمتصر صحيح مسلم ج  264 -266ص  2سالم جسبل ال (4)

 . 419ص 1نيل األوطار ج (2)

 . 439ص  1ونيل األوطار ج  299ص  4انظر اللدلد واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج  (9)

 . املصدر السابق يف نفس الصفحة (1)

 . 943ص 2املغين مع الشرح الكبري ج (9)

 . 461قهية صانظر االختيارات الف (0)
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 . جواز الدفع إليهم: ونقل عن أيب حنيفة
 . صلى اهلل عليه وسلمأن احلرمة خاصة بزمانه : وادعى بعضهم
. ى التحرمي على العموم ترد على اجلميعواألحاديث الدالة عل: قال الشوكاين

ي من حديث العباس الىذي  وأما ما استدل به القائلون حبلها للهامشيني من ا امش
سناد كله من بين إكم يف النوع السابع والثالثني من علوم احلديث باأخرجها احل

إنك حرمت علينىا  : قلت يا رسول اهلل: أن العباس بن عبد املرلب قال: هاشم
فهذا احلديث قىد   «نعم»هل حتل لنا صدقات بعضنا لبعض قال ، الناس صدقات

 . (4)فليس بصاحل لتخصيص تلك العمومات الصحيحة، اهتم به بعض رواته
صلى اهلل عليىه  وروي من وجوه كثرية عن النيب : وقال أبو بكر اجلصاص

 فثبت اهذه األخبىار . أن الصدقة ال حتل آلل حممد إمنا هي أوساخ الناس وسلم
 . (2)حترمي الصدقات املفروضات عليهم

حتل  وال خالف بني علماء املسلمني أن الصدقة املفروضة ال: وقال القرطيب
 . (9)وال لبين هاشم وال ملواليهم صلى اهلل عليه وسلمللنيب 

 : ومن األحاديث الواردة جبواز إعراء بين هاشم من الزكاة
صىلى اهلل  بعثين أيب إىل النيب  :ما رواه أبو داود يف سننه عن ابن عباس قال

وأخرجىه  ، اه من الصدقة ويف روايىة ليت ببىد ا  إييف إبل أعراها  عليه وسلم
 :عن هذا احلديث بوجهني يوقد أجاب النوو. (1)النسائي

ا مبىا  مث صار منسوًخ، أن يكون قبل حترمي الصدقة على بين هاشم: أحدمها
 . م من األحاديثدتق

                                      
 . 431ص 1انظر نيل األوطار ج (4)

 . 494ص 9أحكام القرلن للجصاص ج (2)

 . 434ص 1تفسري القرطيب ج  (9)

 . 210ص 2خمتصر سنن أيب داود ج (1)
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بال مث وفاه إياها من الصدقة إض من العباس للفقراء ن يكون قد اقترأ: الثاين
 . (4)وقد جاء يف رواية ما يدل على هذا

 . (2)واهذا الثاين أجاب اخلرايب يف معامل السنن
 ما احلكم إذا منع بنو هاشم حقهم من الغنائم والفيء؟

بأن انقرع حقهم من مخس اخلمس لعدم هذا اخلمس كما يف هذا الىزمن  
 . أو الستيالء الظلمة واستبدادهم اهما، من الفيء والغنيمة خللو بيت املال

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْ ٍء :وحق ذوي القرىب هو املذكور يف قوله تعاىل
اآليىة   َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل

َما َأَفاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه : وقوله تعاىل( 14 /سورة األنفال)
َيُكوَن ُدوَلًة َبيْيَن   الَوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل َكْ  

 . (3 /شراحل سورة)اآلية  اْلَأْغِنَياِء ِمْنُكْم
علم اهلل أن يف بين هاشم فقراء فجعل  ىم  : روى ابن جرير عن جماهد قال

 . اخلمس مكان الصدقة
صلى اهلل عليه قال رسول اهلل : وروى ابن أيب حا  بسنده عن ابن عباس قال

رغبت لكم عن غسالة األيدي ألن لكم من س  اخلم  ميا  »لبين هاشم  وسلم
 . (9) هذا حديث حسن اإلسنادقال ابن كثري «يغنيكم أو يكفيكم 

عدم إعراء بين هاشم من الزكاة إذا أعرىوا مىا   : و ذا قال بعض املالكية
فقر أعروا منها وإعرىاؤهم  ال يستحقونه من بيت املال فإن مل يعروه وأضر اهم

  وقيد بعضهم جواز هذا اإلعراء حبال الضرورة وهىي . أفضل من إعراء غريهم
                                      

 . 219ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (4)

 . 210ص  2انظر معامل السنن ج (2)

 . 949 -942ص  2انظر تفسري ابن كثري ج  (9)
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أن التحرمي باق وإمنا جاز : ومعىن هذا التعبري، ةامليت كلا أاحلال اليت يباح  م فيه #
 . يف حال الضرورة كسائر احملرمات

قد ضعف اليقني يف هذه األعصار املتأخرة فإعراء الزكاة  ىم  : وقال غريه
 . (4)أسهل من تعاطيهم خدمة الذمي والكافر والفاجر

ن اخلمس جاز إن منعوا حقهم م: األصرخري من الشافعية وقال أبو سعيد
الدفع إليهم ألهنم إمنا حرموا الزكاة حلقهم يف مخس اخلمس فإذا منعوا اخلمىس  

 . وجب أن يدفع إليهم
وكان حممد بن حيىي صاحب الغزايل يفىيت  : وذكر النووي عن الرافعي قال

 .(2)اهذا
جواز أخذ :وكذا رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية والقاضي يعقوب من احلنابلة

ناس إذا منعوا من مخس الغنائم والفيء ألنه حمىل حاجىة   ال ةاكبين هاشم من ز
 . (9)وضرورة

 . (1)وبه قال أبو يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية
ألن : يرون عدم جواز إعرائهم وإن منعوا اخلمس قىالوا : ومجهور العلماء

وهذا املعىن ال  صلى اهلل عليه وسلمالزكاة إمنا حرمت عليهم لشرفهم برسول اهلل 
 . (9)يزول مبنع اخلمس

وحيث عرفنا من احلديث املتقدم وأقوال أهل العلم أن احلكمة من : الترجيح
  لىذا أرى أن ، بين هاشم مخس اخلمس عوض عن حترمي الزكاة علىيهم  ءعراإ

                                      
ص  4نظر الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك وحاشىية الصىاوي ج  ا (4)

006 . 

 . 210 -211ص  2انظر اجملموع شرح املهذب ج (2)

 . 461انظر االختيارات الفقهية ص  (9)

 . 392ص  2انظر فقه الزكاة ج (1)

 . 211ص  0اجملموع ج (9)
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منىه لىذوي    ىيعروا من الزكاة حلرماهنم من مخس الغنائم والفيء الذي كان يعرى  #
ا من اهلل  م عما حىرم علىيهم مىن    تعويًض يه وسلمصلى اهلل علالقرىب يف عهد النيب 

 .(4)(فقه الزكاة)فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي يف  الصدقة وهذا هو الذي رجحه
وقد تبني بذكر أقوال من أجاز الزكاة لبين هاشم إذا منعوا من مخس اخلمس 

خلمس از  م الزكاة إذا منعوا مخس اجاع يف املسألة حىت ال يتهم من أمجأنه ال إ
خبرق اإلمجاع فاجلواز كما تقدم منقول عن أيب حنيفة وصاحبيه وهو وجه لبعض 

 . الشافعية وقول عند املالكية
ليس بقوي واألوىل أن يكىون   موالقول بأن الزكاة حرمت عليهم لشرفه

ونصرهتم له حىت اشترك يف ذلك  صلى اهلل عليه وسلمذلك لدفاعهم عن الرسول 
يف الشعب ثالث سنوات وصىأروا علىى األذى    مسلمهم وكافرهم وحوصروا
 . واجلوع ووقفوا يف وجه قريش

جبواز أخذ بين هاشم من : وقد أفىت مجاعة من علماء املذاهب األربعة وغريها
ن أبل حكى بعض املالكية . (2)أن منعوا اخلمس ألنه حمل ضرورة وحاجة الزكاة

 . (9)إعراءهم يف هذا أفضل من إعراء غريهم
  هاشم زكاة إىل موايل بينحكم دفع ال

 :وهم من أعتقهم هامشي اختلف العلماء يف ذلك على قولني
. (1)وهو األصح يف مذهب مالك والشافعي، ال جيوز: فقال أبو حنيفة وأمحد

واستدلوا على ذلك مبا رواه أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه عن أيب رافع 
  وسىلم  صىلى اهلل عليىه  أن النيب  عليه وسلم صلى اهللأسلم موىل رسول اهلل : هوامس

                                      
 . 399- 392ص  2انظر فقه الزكاة ج (4)

 . 493ص  2ظر شرح غاية املنتهى جان (2)

 . 006ص  4انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج (9)

 . 32ورمحة األمة ص 499ص  4انظر اإلفصاح البن هبرية ج (1)
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اصحبين كيما تصيب : فقال أليب رافع، بعث رجال من بين خمزوم على الصدقة #
، نرلق فسىأله وا، فأسأله صلى اهلل عليه وسلمحىت ليت رسول اهلل ، ال: منها قال
واحلديث يىدل علىى    «إن الصدقة ال حتل لنا وإن موىل القوم من أنفسهم»فقال 
 . (4)الزكاة على موايل بين هاشم ولو كان ذلك على جهة العمالة حترمي

، غريمها وروي ذلك عن: إهنا حتل  م: عن مالك والشافعي: ثانيةال والرواية
ألهنم –أي إعراء الزكاة  م  -جيوز–وقال أكثر العلماء : قال ابن قدامة يف املغين

وألهنم مل . الصدقة كسائر الناسفلم مينعوا  صلى اهلل عليه وسلمنيب ال ليسوا بقرابة
يعوضوا عنها خبمس اخلمس فإهنم ال يعرون منه فلم جيز أن حيرموهىا كسىائر   

 . ألن علة التحرمي مفقودة فيهم وهي الشرف بالنسب، الناس
وألهنم . وأجيب عن ذلك بداللة حديث أيب رافع املتقدم على حترميها عليهم

: وقىو م ، الصدقة إليهم كبين هاشم من يرثه بنو هاشم بالتعصيب فلم جيز دفع
 . إهنم ليسوا بقرابة

مية  حل، الوالء»: صلى اهلل عليه وسلم هم مبنزلة القرابة بدليل قول النيب: قلنا
 . (2)«مة النسبحكل

 . (9)رواه البخاري «موىل القوم من أنفسهم» صلى اهلل عليه وسلموقوله 
فال ميتنع ثبوت حكىم   وثبت فيهم حكم القرابة من اإلرث والعقل والنفقة

 . حترمي الصدقة فيهم
 :ألن علة التحرمي مفقودة فيهم وهي الشرف: وقو م

  .قلنا جزم اخلأر بدفع ذلك وهو خأر أيب رافع املتقدم
                                      

 . 430- 439ص  1انظر نيل األوطار ج (4)

وانظىر   993رواه الشافعي وصححه ابن حبان واحلاكم خمتصر الكالم على بلوغ املىرام ص   (2)
 . 499ص  9كام القرلن للجصاص جأح

 . 496ص  1صحيح البخاري ج (9)
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ونصب هذه العلة يف مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب : قال الشوكاين
 . (4)اليت يعتأر اها املتيقض

إن موايل بين هاشىم ال حيىرم   : هل العلم فقالوشذ بعض أ: يبطوقال القر
 صلى اهلل عليه وسىلم وهذا خالف الثابت عن النيب ، من الصدقات يءعليهم ش

 . (2)«إن موىل القوم منهم»فإنه قال أليب رافع مواله و
 . وهذا هو الراجح ملا تقدم من األدلة واهلل أعلم

 حكم دفع الزكاة إىل بين املطلب
 .عبد مناف وهم أوالد املرلب بن

 : اختلف العلماء يف دفع الزكاة إىل بين املرلب على قولني
 . ال حيرم عليهم: فقال أبو حنيفة ومالك على الراجح عنه

 . وقال الشافعي حيرم عليهم
 . (9)أهنا حرام عليهم: أظهرمها: وعن أمحد روايتان

ك أشر صلى اهلل عليه وسلمواستدل الشافعي ومن معه على ذلك بأن النيب 
بين املرلب مع بين هاشم يف سهم ذوي القرىب ومل يعط أحدا من قبائل قىريش  

ا عوضوه بدال عما حرموه من الصفقة كما أخىرج  رية عوًضعوتلك ال، غريهم
مشيت أنا وعثمان بىن  : البخاري من حديث جبري بن مرعم رضي اهلل عنه قال

ريت بين املرلب من عأ: يا رسول اهلل: فقلنا صلى اهلل عليه وسلمعفان إىل النيب 
 صلى اهلل عليه وسلممخس خيأر وتركتنا وحنن وهم مبنزلة واحدة فقال رسول اهلل 

  .رواه أبو داود وغريه «إمنا بنو املطلب وبنو هاشم ش ء واحد»
                                      

ص  0واجملمىوع ج  943ص  2، وانظر املغين مع الشرح الكبري ج430ص  1نيل األوطار ج (4)
 . 29ص  2، وانظر شرح فتح القدير ج211و 403

 . 434ص  1تفسري القرطيب ج (2)

 . 32ورمحة األمة ص  499ص  4اإلفصاح البن هبرية ج (9)
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واحلديث دليل على أن بين املرلب يشاركون بين هاشىم يف سىهم ذوي   
كما قىال  ، ارهم على املواالةالقرىب وحترمي الزكاة أيضا دون من عداهم الستمر

 . (4)«إهنم مل يفارقونا يف جاهلية وال إسالم»: صلى اهلل عليه وسلم
فصح أنه ال جيوز أن يفرق بني حكمهم يف شيء أصال ألهنم : قال ابن حزم

مد وإذ هىم لل  ح أهنم لل حمصشيء واحد بنص كالمه عليه الصالة والسالم ف
 . (2)حممد فالصدقة عليهم حرام

 :واملراد باآلل هنا( فتح الباري)ابن حجر يف وقال 
 . (9)بنو هاشم وبنو املرلب على األرجح من أقوال العلماء

وألنه حكم واحد يتعلق بذوي القرىب فاسىتوى فيىه ا ىامشي واملرلىيب     
 . (1)كاستحقاق اخلمس

علل منعهم الصىدقة   صلى اهلل عليه وسلموقد أكد ذلك ما روي أن النيب 
. (9)«ألي  يف س  اخلم  ما يغنييكم »: فقال، ا خبمس اخلمسباستغنائهم عنه

 «رغبت لكم عن غسالة األيدي ألن لكم من س  اخلم  ما يغنيكم»ويف رواية 
 . (0)رواه ابن أيب حا  بإسناد حسن

  .(3)وأجيب بأنىه إمنىا أعرىاهم ملىواالهتم ال عوضىا عىن الصىدقة       
#  

                                      
 . 439ص  1نيل األوطار ج (4)

 . 246ص  0احمللى ج (2)

 . 991ص  9فتح الباري ج (9)

 . 211ص  0انظر اجملموع شرح املهذب ج (1)

 . 926ص  2انظر املغين مع الشرح الكبري ج (9)

 . 949ص  2تفسري ابن كثري ج (0)

 . 439ص  1انظر نيل األوطار ج (3)
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على جواز دفع الزكاة إىل بين  واستدل أبو حنيفة وأمحد يف الرواية األخرى
إمنا الصيدقات للفقيراء   »: أن بين املرلب داخلون يف عموم قوله تعاىل: املرلب

أن » صلى اهلل عليىه وسىلم  اآليةز لكن خرج بنو هاشم لقول النيب  «واملساكني
وال يصىح  ، رواه مسلم فيجب أن خيتص املنع اهىم  «الصدقة ال تنبغ  آلل حممد

صىلى اهلل عليىه   بين هاشم ألن بين هاشم أقرب إىل النيب  قياس بين املرلب على
ومشاركة بين املرلب  ىم يف   صلى اهلل عليه وسلموأشرف وهم لل النيب  وسلم

، وبين نوفىل ، مخس اخلمس ما استحقوه مبجرد القرابة بدليل أن بين عبد مشس
، يعىا وإمنا شاركوهم بالنصرة أو اهمىا مج ، يساووهنم يف القرابة ومل يعروا شيئا

 . (4)والنصرة ال تقتضي منع الزكاة
 «إمنا بنو املطلب وبنو هاشم ش ء واحد»وجياب عن ذلك باحلديث املتقدم 

رواه البخاري من حديث جبري بن مرعم ألن بين املرلب وازروا بين هاشىم يف  
صىلى اهلل  ودخلوا معهم يف الشعب غضبا لرسول اهلل  اإلسالماجلاهلية ويف أول 

 . اية لهومح عليه وسلم
عمهم فلم يوافقوهم على ذلك  وأما بنو عبد مشس وبنو نوفل وإن كانوا بين

صىلى اهلل عليىه   ا برون قريش على حر الرسول دواربوهم ونابذوهم ومالبل ح
 . وسلم

أي . (2)وهو قول مجهور العلماء أهنم بنو هاشم وبنو املرلب :قال ابن كثري
وهذا هو الىراجح ملىا   ، الصدقة عليهم الذي حترم صلى اهلل عليه وسلملل النيب 

 . تقدم من األدلة وكالم أهل العلم
  

#  

                                      
 . 926ص  9انظر املغين مع الشرح الكبري ج (4)

 . 942ص  2انظر تفسري ابن كثري ج (2)
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 مةياخلات
 
 
 :وبعد ،احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

فقد من اهلل علي بكتابة هذا البحث املختصر املتواضع الذي بىذلت فيىه   
علىى اهلل  ا يف ذلىك  جهدي يف االطالع على املراجع أوال مث بالكتابة فيه معتمًد

وكالم أهل العلىم   صلى اهلل عليه وسلمسبحانه وتعاىل مث على كتابه وسنة نبيه 
بت أقوا م وبينىت الىراجح مىن    تاملوثوق اهم من مفسرين وحمدثني وفقهاء فر

مة ذكرت فيها أمهية املوضوع وسبب فقد بدأته مبقد. املرجوح منها حبسب الدليل
عن تعريف الزكاة وحكمها وحكم مانعها مث بتمهيد ،  فيهيتاختياره وبيان طريق

وبيان احلكمة فيها ألن أحكام اهلل تدور على وفق احلكمة واملصلحة ولىيعلم أن  
 . ة اهاقاهلل حكيم عليم يضع األشياء مواضعها وينز ا مناز ا الالئ

مث ذكرت يف الباب األول مصارف الزكاة الثمانية مرتبة حبسب ما جاء يف 
وتوصىلت  ، خالف العلماء يف الفرق بني الفقري واملسكنيلية املصارف وذكرت 

وأن كال ، إىل أن الفقري أشد حاجة من املسكني مع أن كال منهما جتمعه احلاجة
وأن من الكفاية املعتأرة الزواج للفقىري  ، من الزكاة كفايته ملدة سنة ىمنهما يعر

  ..األعزب وعالج املرضى وكتب العلم احملتاج إليها
  مصرف العاملني إىل أهنم يعرون قدر عمالتهم من الزكاة وإنوتوصلت يف 



  
011 

ا عىاقال  ا بالًغكانوا أغنياء إذا توفرت فيهم الشروط وهي أن يكون العامل مسلًم
 . ا لعملها كافًيأميًن

وأن سهمهم ، إىل أهنم مسلمون وكفار( املدلفة قلواهم)وتوصلت يف مبحث 
صل به تأليفهم على اإلسالم ونصرته باق مل ينسخ وأهنم يعرون من الزكاة ما حي

 . والدفاع عنه
ما قيل من أنه يشمل عتق العبيد ومسىاعدة  ( الرقاب)وتبني يل يف مصرف 
 . وأن هذا هو الراجح، سر العدوأاملكاتبني وفك األسرى من 

يف األربعة ( الالم)وذكرت بعد ذلك احلكمة يف العدول يف لية املصارف عن 
( يف)ربعة األخرية ما ذكره املفسرون من أن املذكورين بى يف األ( يف)األوىل إىل 

رسخ يف استحقاق الصدقة عليهم ممن تقدمهم وأن األولني ميلكوهنا حيث أثبتت أ
واآلخرون ال تصرف  م وإمنا تصرف يف جهات احلاجات ، امللك( الم) م بى 

 . املقيدة يف الصفات اليت ألجلها استحقوا الزكاة
قضاء ديىن  غارمني ما رجحه بعض العلماء من جواز وذكرت يف مصرف ال

ا لذمته من حقوق الناس عليه فالغارم ال يشترط ارم ختليًصامليت من الزكاة ألنه غ
ويف . متليكه وعلى هذا جيوز الوفاء عنه ألن اهلل جعل الزكاة فيهم ومل جيعلها  م

سيبيل  »اد بىعلى أن املر ءذكرت اتفاق العلما «يف سبيل اهلل»املصرف السابع 
مث ذكرت اخىتالف  ، ا من احلكومةالغزاة املتروعون الذين ال يتقاضون راتًب «اهلل

 وأن الىراجح يف ذلىك   ، العلماء يف الصرف على احلجاج ويف املرافق العامىة 
  هىىو رأي اجلمهىىور يف الصىىرف علىىى الغىىزاة يف سىىبيل اهلل إذا    

وز صرفه يف شيء من وأنه ال جي، وجدوا واإلصراف إىل بقية األصناف األخرى #
املرافق العامة إال إذا مل يوجد  ا مستحق يف األصناف الثمانية املنصوص عليها يف 
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 . لية الصدقات وهذا ما رجحه هيئة كبار العلماء
ا ًروصعصر آلخر ومل يعد مفهوم اجلهاد مقسائل اجلهاد تتجدد من وومبا أن 

العىام شىامال للتعبئىة     هومعلى احلرب الدموية يف القتال وعدته بل أصبح مبفه
الفكرية وصد هجمات املغرضني ودرء شبهات املشبهني ورد الدعوات املنحرفة 

دة عى ا دامة وهذا كله حيتاج إىل إعداد فكري للدعوة ال يقل أثرا عن  واملذاهب
حيمل لواءها ويىذود عنىها    للدعوة إىل تكوين جند احلرب يف السالح وحيتاج
لذا اخترت ما اختاره كىل مىن الىدكتور يوسىف     ، بالقلم واللسان والبيان

على الدعاة ( سبيل اهلل يف)القرضاوي والشيخ مناع القران من الصرف من سهم 
إىل اهلل بأقالمهم وألسنتهم وبياهنم وما حيتاجون إليه يف هذا اجملال مىن وسىائل   
 :مادية للدعوة إىل اهلل واجلهاد يف سبيله بكل ما أوتوا من قوة مىا قىال تعىاىل   

َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة (06 /سوة األنفال )  وكما قال رسىول اهلل
رواه أبىو داود   «جاهدوا املشركني بأموالكم وألسينتكم »: صلى اهلل عليه وسلم

 . بإسناد صحيح
 . مدلوله مهور مع بعض التوسعة يفاجل وبذلك نأخذ برأي

ب اسىتيعاب  وهور مىن عىدم وجى   وتبني يل رجحان ما ذهب إليه اجلم
ولكنه مستحب حبسب احلاجىة واملصىلحة    إليها األصناف الثمانية يف الصرف

 وحبسب ما يراه اإلمام أو نائبه أو املزكي
م الزكاة يف الباب الثاين وهم األغنياء مث ذكرت األصناف الذين ال تصرف  

  مني ولل الىنيب واألقوياء املكتسبون وأصول املزكي وفروعه وزوجته وغري املسل
املانع من أخذ الزكاة هو ما حتصل بىه   وتبني يل أن الغىن صلى اهلل عليه وسلم #
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 . الكفاية قل أو كثر
 وظهر يل رجحان ما اختاره بعض العلماء من جىواز دفىع الزكىاة إىل    
الوالدين واألوالد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لعدم وجواهىا عليىه   

 . حينئذ
جواز دفع املرأة زكاهتا إىل زوجها الفقري لعدم الدليل املىانع مىن   وتبني يل 

 . ذلك
ما تبني يل جواز دفع الزكاة إىل سائر األقارب سوى األصول والفىروع  ك

 . والزوجة إذا كانوا فقراء
وظهر يل جواز دفع الزكاة إىل بين هاشم إذا منعوا مخس اخلمس من الغنائم 

 . ء ألنه حمل حاجة وضرورةا وهم فقراوالفيء أو كان معدوًم
فقىه  )ا مما كتبه فضيلة الدكتور يوسف القرضىاوي يف  وقد استفدت كثرًي

ن مما كتباه اوكل من الشيخ حممد علي السايس والشيخ مناع خليل القر( الزكاة
 . ألن احلكمة ضالة املدمن حيث وجدها أمسكها( تفسري ليات األحكام)يف 

لزكاة فقد رأيت أن أمهد لىه  وحيث كان موضوع البحث هو مصارف ا
ضده وهم األصىناف   ركوأن أكمله بذ، تعريف الزكاة وحكمها واحلكمة فيهاب

 . وبضدها تتبني األشياء: م الزكاة ليتضح بذلك كما قيلالذين ال تصرف  
وأشكر اهلل تعاىل على توفيقي لكتابة هذا البحث مث أشكر مشاخيي وأساتذيت 

جهودهم وإخالصهم ونصىحهم يف أداء مهمتىهم    يف املعهد العايل للقضاء على
 . ومشول رعايتهم

  مث أشكر كل مىن سىاعدين يف إعىداد هىذا البحىث بىأي وسىيلة       
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وأنا معترف بالتقصري يف ذلك وما يف هذا البحث من صواب فمن اهلل وما كان  #
 . فيه من خرأ فمين ومن الشيران

  .وصلى اهلل على حممد وعلى لله وصحبه وسلم
 

#  
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 هرس املراجعف

 :كتب التفسري
أبو جعفر حممد بن جرير  (جامع البيان تأويل لي القرلن) تفسري الرأري -4
 . دار املعارف مبصر ،بتحقيق حممود حممد شاكر ،الرأري
أبو عبد اهلل حممد بىن أمحىد   ( اجلامع ألحكام القرلن) القرطيب تفسري -2

 . هى 4913نشر بالقاهرة سنة عة والالقرطيب دار الكتاب العريب للربا األنصاري
تفسري القرلن العظيم إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي ط الثانية سنة  -9
 . هى 4939
عالء الدين حممىد بىن   ( لباب التأويل يف معاين التنزيل)تفسري اخلازن  -1

هى مربعة االسىتقامة   4931إبراهيم البغدادي املعروف باخلازن ط األوىل سنة 
 . بالقاهرة
عبد اهلل بن أمحد بىن  ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل)تفسري النسفي  -9

 . هى مربعة االستقامة بالقاهرة 4931حممود النسفي ط األوىل سنة 
فخر الدين الرازي املربعة املصرية سىنة  ( مفاتيح الغيب)التفسري الكبري  -0
 . م 4391
 ( تفسري حممد رشيد رضا القرلن الكرمي)تفسري املنار  -3
 أحكام القرلن أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص مربعة األوقاف -1

 . هى 4991اإلسالمية بالقسرنرينية سنة 
أحكام القرلن القاضي أبو بكر بن العريب بتحقيق األستاذ علي البجاوي  -3

 . مربعة عيسى البايب احلليب وأوالده مبصر
ندلسي نشر مكتبىة  تفسري البحر احمليط حممد بن يوسف بن حيان األ -46
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 . النصر احلديثة بالرياض
الدر املنثور يف التفسري باملأثور عبد الرمحن بن أيب بكر السىيوطي ط   -44

 يمنية بالقاهرة امل
 . تفسري ليات األحكام الشيخ حممد علي السايس ط حممد علي صبيح -42
دين تفسري ليات األحكام الشيخ مناع خليل القران ط الثانية مربعة امل -49
 . بالقاهرة
حممد بن . فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري -41

 . علي الشوكاين ط مصرفى البايب احلليب مبصر
  

#  
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 كتب احلديث وشروحه

 الطبعة اسم املؤلف اسم الكتاب العدد
حممد بن إمساعيل بىن   صحيح البخاري 4

 ي رإبراهيم البخا
جلديدة عام مربعة الفجالة ا

 . هى4930
أبو احلسن مسلم بىن   صحيح مسلم 2

 احلجاج
مربعة دار الكتب العربية 

 الكأرى مبصر 
خمتصر صحيح مسلم بتحقيىق   9

 حممد ناصر الدين األلباين 
 املكتب اإلسالمي بريوت احلافظ املنذري

فتح الباري شىرح صىحيح    1
 البخاري 

أمحد بن علي بن حجر 
 العسقالين 

ومكتبتىىها ط السىىلفية 
 بالقاهرة 

من كالم سيد رياض الصاحلني  9
 صلى اهلل عليه وسلم  املرسلني

ط الفجالة اجلديدة سىنة   حيىي بن شرف النووي 
 . هى 4916

دليل الفاحلني لرىرق ريىاض    0
الصاحلني بتحقيق وتعليق حممود 

 حسن ربيع

حممد بن عالن الشافعي 
 املكي 

ط مصرفى البايب احللىيب  
  وأوالده مبصر

اجلامع الصىغري يف أحاديىث    3
صىلى اهلل عليىه   البشري النذير 

  وسلم

عبد الرمحن بن أيب بكر 
 السيوطي 

ط الرابعة مربعة مصرفى 
 البايب احلليب وأوالده مبصر 

فيض القدير شىرح اجلىامع    1
 الصغري 

حممىىد املىىدعو بعبىىد 
 وف املناوي ؤالر

هى  4993ط األوىل سنة 
املكتبة التجارية الكىأرى  

 صر مب
عبد العظيم بىن عبىد    الترغيب والترهيب  3

 القوي املنذري 
ط مصرفى البايب احللىيب  

 وأوالده مبصر 
إحكام األحكام شرح أصىول   46

 األحكام
عبد الرمحن بن حممد بن 

 القاسم 
 4939ط األوىل سىىىنة 

 . هى
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اللدلد واملرجان فيما اتفق عليه  44
 الشيخان

ء الكتب العربيىة  دار إحيا حممد فداد عبد الباقي 
 مبصر

نيل األوطار شىرح منتقىى    42
األخبار من أحاديىث سىيد   

 األخيار

ط األخرية مربعة مصرفى  حممد بن علي الشوكاين
 البايب احلليب وأوالده مبصر 

سبل السالم شرح بلوغ املرام  49
 من أدلة األحكام

إمساعيىىل  حممىىد بىىن
 الصنعاين 

 هى4903ط الثالثة سنة 
تقامة مربعىىة دار االسىى

 .بالقاهرة
مسند اإلمىام  الفتح الرباين ترتيب  41

 أمحد مع شرحه بلوغ األماين
أمحد بن عبد الىرمحن  

 البنا الشهري بالساعايت
 هى 4990ط األوىل سنة 

عبد الرحيم بن حسىني   طرح التثريب يف شرح التقريب  49
 العراقي وولده أبو زرعة

 . دار املعارف حبلب سورية

ط أنصار السنة احملمديىة   احلافظ املنذري  داود خمتصر سنن أيب 40
 .هى 4903مبصر سنة 

معامل السنن املربوع مع خمتصر  43
 سنن أيب داود

ط أنصار السنة احملمديىة   أبو سليمان اخلرايب
 .هى 4903مبصر سنة 

القاسىم بىن    أبو عبيد األموال  41
 سالم

 هى 4939ط الثانية 

هىىىى  4931األوىل ط  اإلمام البغوي شرح السنة  43
 املكتب اإلسالمي دمشق

موطأ اإلمام مالك مع شىرحه   26
 تنوير احلوالك

ملتزم الربع والنشر عبىد   اإلمام مالك بن أنس 
احلميد أمحد حنفي مبصىر  

 هى 4999سنة 
جامع الترمذي مع شرحه حتفة  24

 األحوذي
حممىد عبىد    ىأبو العل

 الرمحن املباركفوري 
 دار االحتاد للرباعة 

مرقاة املفاتيح شرح مشىكاة   22
 املصابيح

عبد اهلل بن حممد عبىد  
 السالم املباركفوري

 .هى 4912ط ا ند سنة 
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خمتصر الكالم على بلوغ املرام  29
 ضمن اجملموعة اجلليلة

فيصل بن عبد العزيز بن 
 مبارك

احلليب وأوالده  ط مصرفى
مبصىىر ط األوىل سىىنة  

   .هى 4939
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 كتب الفقه
  الفقه احلنف

 الطبعة اسم املؤلف اسم الكتاب العدد
بدائع الصىنائع يف ترتيىب    4

 الشرائع 
عالء الدين أبو بكر بن 

 نفي احل مسعود الكاساين
 مربعة اإلمام مبصر 

رد احملتار على الدر »حاشية  2
  «املختار تنوير األبصار

حممد أمني الشهري بابن 
 عابدين 

 هى 4910ط الثانية سنة 
احللىيب  مصرفى البىايب  

 وأوالده مبصر
حممد بن عبد الواحىد   شرح فتح القدير  9

املعروف بىابن ا مىام   
 احلنفي

ط مصرفى حممد صاحب 
املكتبة التجارية الكىأرى  

 مبصر

  الفقة املالك 
أمحد بن رشد  حممد بن اية املقتصد هنبداية اجملتهد و 4 

 القرطيب 
 ط االستقامة بالقاهرة 

ية كىام الشىرع  حقوانني األ 2
 ومسائل الفروع الفقهية

حممد بن أمحد بن جزي 
 الغرناطي املالكي

 دار العلم للماليني ببريوت

الشرح الصغري على أقىرب   9
املسالك إىل مذهب اإلمىام  

 مالك 

 أمحد بن حممد بن أمحد
 الدردير 

دار املعارف مبصر سىنة  
 هى 4932

حاشية الصاوي على الشرح  1
 الصغري

أمحد بن حممد الصاوي 
 ملالكيا

دار املعارف مبصر سىنة  
 هى 4932

حاشية الدسوقي على الشرح  9
 الكبري على خمتصر خليل

  حممد بن عرفة الدسوقي 
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 الفقه الشافع 
 الطبعة اسم املؤلف اسم الكتاب العدد

املهذب يف فقه مذهب اإلمام  4
 الشافعي 

بو إسحاق إبراهيم بن أ
علي الفىريوز أبىادي   

 الشريازي 

 يبالبايب احلل مربعة عيسى
 وشركاه مبصر 

حميي الدين حيىىي بىن    اجملموع شرح املهذب 2
 شرف النووي

 مربعة اإلمام مبصر 

أبو زكريا حيىىي بىن    منهاج الرالبني وعمدة املفتني 9
 شرف النووي 

مربعة مصىرفى البىايب   
 احلليب وأوالده مبصر 

مغين احملتاج إىل معرفة معاين  1
 ألفاظ املنهاج

مربعة مصىرفى البىايب    بيين اخلريب حممد الشر
احلليب وأوالده مبصر سىنة  

 هى4933
حممد بن عبد الىرمحن   رمحة األمة يف اختالف األئمة 9

 الدمشقي الشافعي 
هى  4910ط الثانية سنة 

مربعة مصىرفى البىايب   
 احلليب مبصر

األحكام السلرانية والواليات  0
 الدينية 

أبو احلسن علي بن حممد 
 اورديبن حبيب امل

هى  4910الثانية سنة  ط
مربعة مصىرفى البىايب   

 احلليب وأوالده مبصر
هى 4934ط األوىل سنة  حميي الدين مستو هها وأسرارها قالزكاة ف 3

 دار العلم بريوت

  الفقه احلنبل 
أبو القاسم عمىر بىن    خمتصر اخلرقي  4

 احلسني اخلرقي 
هىىىى  4931ط األوىل 

املكتب اإلسالمي للرباعة 
 . شر بدمشقوالن
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بىن  اهلل عبد أبو حممد  املغين مع الشرح الكبري 2
 بن قدامة أمحد

ط األوىل مربعة املنار مبصر 
 هى 4919سنة 

عبد الرمحن بن حممد بن  الشرح الكبري مع املغين 9
 قدامة املقدسي

 

حممد بن احلسني الفىرا   األحكام السلرانية  1 
 امللقب بأيب يعلى

 هى 4910 سنة ط الثانية
مصرفى البىايب احللىيب   

 وأوالده مبصر
راجح الى  اإلنصاف يف معرفة 9

 من اخلالف
علىىي بىىن سىىليمان 

 املرداوي 
 هى 4939وىل سنة األ ط

 . السنة احملمدية بالقاهرة
عبد اهلل بن أمحىد بىن    املقنع مع حاشيته  0

 قدامة املقدسي 
 املربعة السلفية

موسىىى احلجىىاوي   اإلقناع  3
 املقدسي 

 املصرية باألزهرعة برامل

كشاف القناع عىن مىنت    1
 اإلقناع 

منصىىور بىىن يىىونس 
 البهويت 

 . مكتبة النصر احلديثة

الروض املربع شىرح زاد   3
 املستقنع 

 مربعة السنة احملمدية  منصور بن يونس البهويت  

 عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري  وحاشية العنقري عليه

الروض املربىع شىرح زاد    46
 عنقتاملس

منصىىور بىىن يىىونس 
 البهويت 

 4916ط السادسة سىنة  
 . هى

مرالب أويل النهى شرح غاية  44
 املنتهى

مصىىرفى السىىيوطي 
 الرحباين 

املكتب اإلسالمي بدمشق 
 4916ط األوىل سنة 

حيىي بن حممد بن هبرية  اإلفصاح عن معاين الصحاح 42
 احلنبلي

 4900ط الثانيىىة سىىنة 
  املكتبة احللبية حبلب .هى
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االختيارات الفقهية من فتاوى  49
 شيخ اإلسالم ابن تيمية

علي بن حممد بن عباس 
 البعلي الدمشقي

مدية سنة احمل مربعة السنة
 هى 4903

 الفقه الظاهري
علي بن أمحد بن سعيد  احمللى  4

 بن حزم
مكتبة اجلمهورية العربيىة  

 مبصر
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 كتب التاريخ

 لطبعةا اسم املؤلف اسم الكتاب العدد
إمساعيل بن عمىر بىن    البداية والنهاية يف التاريخ 4

 كثري القرشي 
 مربعة السعادة مبصر

صلى اهلل خمتصر سرية الرسول  2
 عليه وسلم

اإلمام الشيخ حممد بىن  
 عبد الوهاب 

مديىة  احمل مربعة السىنة 
 بالقاهرة

 
 كتب اللغة

الراهر أمحىد الىزاوي    خمتار القاموس 4
 الررابلسي 

عيسى  4919 سنة ط األوىل
 . البايب احلليب وشركاه

املصباح املىنري يف غريىب    2
 الشرح الكبري للرافعي 

حممد بن حممد بن علي 
 املقري الفيومي 

ط مصرفى البايب احللىيب  
 وأوالده مبصر 

حممد حميي الدين عبىد   املختار من صحاح اللغة 9
احلميد وحممىد عبىد   

 اللريف السبكي 

ة ط الثانيىىة ط االسىىتقام
 بالقاهرة

احلسىىني بىىن حممىىد  املفردات يف غريب القرلن 1
 األصفهاين

ط مصرفى البايب احللىيب  
وأوالده مبصر ط األخىرية  

 4914سنة 
النهاية يف غريىب احلىديث    9

 واألثر
املبارك بن حممد اجلزري 

 ابن األثري
 دار إحياء الكتب العربية

علي حممد بن أيب الفتح الب املرلع على أبواب املقنع 0
 احلنبلي

 هى 4919ط األوىل سنة 
املكتب اإلسالمي للرباعة 

 . والنشر دمشق وبريوت
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إبىىراهيم مصىىرفى   املعجم الوسيط  3
 مالؤهزو

 

 
 اجملالت

جملة البحوث اإلسالمية اجمللد  4
 األوىل العدد الثاين

رئاسة إدارات البحوث 
 العلمية واإلفتاء واإلرشاد

املرابع األهلية لألوفست  
 ياضبالر

 -4939رسالة املعاهد العلمية العىدد احلىادي عشىر     2
 هى 4930

 معهد الرياض العلمي

املرابع األهلية لألوفسىت  
 . بالرياض

  
 



  
048 

 

 
 فقه عام

 الطبعة اسم املؤلف اسم الكتاب العدد
الىىدكتور يوسىىف   فقه الزكاة 4

 القرضاوي
دار اإلرشىىاد للرباعىىة 

 والنشر والتوزيع بريوت
ى شيخ اإلسالم جمموع فتاو 2

 أمحد بن تيمية
عبد الرمحن بن حممد بن 

 قاسم احلنبلي
 4914ط األوىل سىىىنة 

 مرابع الرياض
 مكتبة املثىن ببغداد  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية الفتاوى الكأرى 9
 مشكلة الفقر وكيف عاجلها 1

 اإلسالم
الىىدكتور يوسىىف  

 القرضاوي
 ط الثانية مربعة حسان

شرح الىدرر  الروضة الندية  9
 البهية

صديق بن حسىن بىن   
 علي احلسين البخاري 

 الرباعة املنريية مبصر  إدارة

 هى 4931ط الثانية سنة  حسن أيوب الزكاة يف اإلسالم  0
دراسات يف فقىه الكتىاب    3

 والسنة
مربعة جلنة البيان العىريب   حممد نصار وزمالؤه

 مبصر
 بكر بىن  حممد بن أيب زاد املعاد يف هدي خري العباد  1

 القيم
 مربعة السنة احملمدية 

الىىدكتور يوسىىف   العبادة يف اإلسالم  3
 القرضاوي

 هى 4939ط الثالثة سنة 

أمحد بن عبد الرمحن بن  خمتصر منهاج القاصدين  46
 قدامة املقدسي

هىى   4916ط الثانية  
 املكتب اإلسالمي

الرياض الناضرة واحلىدائق   44
 املتنوعة الفاخرة النرية

يخ عبد الرمحن بىن  الش
 ناصر السعدي

الوطنيىىة مرىىابع قرىىر 
 بالدوحة
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 ط دار القلم بالقاهرة حممود شلتوت اإلسالم عقيدة شريعة  42
  4914ط اخلامسة سنة  علي أمحد اجلرجاوي  مة التشريع وفلسفته كح 49
املربعة اليوسفية مبصىر ط   حامد بن حممد العبادي  من حكم الشريعة وأسرارها 41

هىى   4913ىل سنة األو
 . مرابع دار الثقافة مبكة
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 فهرس املوضوعات  

 الصفحة املوضوع
 9 املقدمة

 3 خمرط البحث
 3 متهيد

 44 تعريف الزكاة
 49 حكم الزكاة

 40 حكم مانع الزكاة
 26 حكمة مشروعية الزكاة

 23 يف مصارف الزكاة :الباب األول
 94 نيالفقراء واملساك :والثاين املصرف األول

 93 مقدار ما يعرى الفقري واملسكني من الزكاة
 14 الكفاية املعتأرة

 19 شروط إعراء الفقراء واملساكني من الزكاة
 19 املصرف الثالث من مصارف الزكاة العاملون عليها 

 19 مقدار ما يعرى العامل من الزكاة
 13 شروط العاملني على الزكاة

 13 ا دية للعمال رشوة
 94 رف الرابع من املصارف للمدلفة قلواهماملص

 90 صلى اهلل عليه وسلمهل سقط سهم املدلفة قلواهم بعد موت الرسول 
 91 أين يصرف سهم املدلفة قلواهم يف عصرنا
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 06 املصرف اخلامس من مصارف الزكاة يف الرقاب
 09 هل يفك األسري املسلم من سهم الرقاب

 01 ( يف)ىوبعضها ب( الالم)ارف بى ملاذا عأر القرلن عن بعض املص
 03 يف الغارمني: املصرف السادس من مصارف الزكاة

 03 شروط إعراء الغارم لنفسه
 03 الغارم ملصلحة غريه: النوع الثاين من الغارمني

 34 هل جيوز قضاء دين امليت من الزكاة 
 32 الترجيح

 39 يف سبيل اهلل: املصرف السابع من مصارف الزكاة
 31 أدلة اجلمهور على أن مصرف يف سبيل اهلل هو الغزو واجلهاد

 33 الغزاة واحلجاج والعمار: القول الثاين أن املراد بسبيل اهلل
 16 أن املراد بسبيل اهلل مجيع وجوه الأر: القول الثالث

 12 أدلة أصحاب القول الثالث
 10 كبار العلماء بتأييد رأي اجلمهور قرار هيئة
 11 وعة للجهاد اإلسالمي يف عصرناصور متن

 36 ابن السبيل : الزكاة املصرف الثامن من مصارف
 34 ابن السبيل من مال الزكاة  شروط إعراء

 39 مقدار ما يعرى ابن السبيل من الزكاة
جيوز صرفها  أم، هل جيب توزيع الزكاة على األصناف الثمانية: فصل

 39 ؟إىل واحد منهم

 30 ع الزكاة على مجيع األصنافيى وجوب توزأدلة الشافعية عل
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أدلة اجلمهور على عدم وجوب استيعاب األصناف الثمانية يف توزيع 
 33 الزكاة

 464 يف األصناف الذين تصرف  م الزكاة  :الباب الثا 
 461 املانع من أخذ الزكاة  األغنياء مقدار الغىن
 446 األقوياء املكتسبون 

 442 الكافر
 441 ع الزكاة ملن ال يصلي أو يستعني اها على معصيةحكم دف

 449 قاربأوالد املزكي ووالداه وزوجته وسائر األ
 443 حكم دفع الزكاة إىل أحد الزوجني
 426 حكم دفع الزكاة إىل بقية األقارب

 424 صلى اهلل عليه وسلملل النيب 
 421 ء؟يمنع بنو هاشم حقهم من الغنائم والف ما احلكم إذا

 420 حكم دفع الزكاة إىل موايل بين هاشم
 421 حكم دفع الزكاة إىل بين املرلب

 494 اخلامتة 
 493 فهرس املراجع

 496 فهرس املوضوعات
 
 
 

 


