بسم هللا الرحمن الرحيم
أحكام الزكاة

الشيخ /عبد الكريم الخضير
وأما الركن الثاني وهو إقام الصالة فإنه أعظمم أركمان االسمالم اليم يمن يينمي بيما النمأاامهن أعظمأما الصمالة ولم ا

يكفر من مركأا ولو اعمرف بوجوبأا كف اًر أكبر مخرجاً عن الم ن كما في قوله ع يه الصالة والسالم:

((اليأمما الم ن بهننمما وبهممنأم الصممالة ،فمممن مركأمما ففمما كفممر  ...........كالزكمماة والصمميام والحممو فممالفوا بكفممر مممار
واحا منأا ميروف عنا أهل الي م ،وهو رواين عنا االمام أحمما ،وقموا منمأور عنما أصمحال مالم  ،فممن لمم همز
فأو كافر ع ى ه ا الفوا ،ولو اعمرف بوجول الزكاة ،أما ممن لمم ييممرف بوجوبأما أو لمم ييممرف بوجمول الصميام،
أو لممم ييمممرف بوجممول الحممو ،هم ا يكفممر إجماعماً ،يينممي مممن أنكممر الوجممول كفممر امفاقماً بممهن أهممل الي ممم ،لكممن الكممالم

فيمن أقمر بمالوجول ،وقماا هم ف فرة من ،وركمن ممن أركمان االسمالم؛ لكنمه

هزكمي ،أو

يصموم أو

يحمو ،فإنمه

يكفممر ع ممى الفمموا ال م ن كرنمماف ،وهممو روايممن عممن االمممام أحممما بممن حنبممل ،وقمموا ميممروف صممحال االمممام مال م ،
وا كثممر ع ممى أنممه

يكفممر بمجممرا المممر اوان كممان ع ممى خ ممر عظمميم ،وقمما ارمكممل موبفماً مممن الموبفمما

السالمن واليافين– وع ى كل حاا ا كثر ع ى أنه

–نسم ا هللا

يكفر إ إ ا جحا.

ميرةف الزكاة:

ْ
َنذ َذِ ْال َْ مم َةذ َذد َ
والزكماة :همي الممركن الثالمال با مفمما  ،وهمي مم خو ة ممن الزكمما والنمما والزةممااة وال أمرُ { ،خذ م نذ مذَ أ م
أ اًر ل صائم فأمي م أمر
ط َُْرُه مم َُِت َزْكي َْم ْب ََا} [( 301سورة الموبن] ييني م أرهم بأا ،وصاقن الف ر إنما نرع
ُت َ
الاافع من ر ه ن النح والبخل ،ومزكيه ،ومزكي عم ه ،والزكاة كمما جما فمي الخبمر ((مما نفمم مماا ممن صماقن بمل

مزاف مع أن ه ف الزةااة (بمل مزةماف غهمر محفوظمن ((مما نفمم مماا ممن صماقن هم ا همو المحفموأ ،أمما الزةمااة
(بل مزةاف ليس

محفوظن ،بل لفظأا خ

إ ا كممان عنممان ألممف رةمماا وأخرج م

من حهال اليربين ،المفصوا أن الزكماة مزةما فمي المماا ،قما يفموا قائمل:

زكمماة ا لممف خمسممن وعن مرةن رةمما ً صممار مسمميمائن وخمسممن وسممبيهن ،نفممم،

وأنمممم مفولممون :مزةمماف ،نفمموا :نيممم مزةمماف ،و منفصممه الصمماقن ،والواقممع ينممأا ب م ل  ،فكممم مممن نممخم جمممع ا م مواا
ال ائ ن ،ومنع حق هللا فهأا ولم هؤا زكامأا لمم يسممفا ممن هم ف ا ممواا ،وأصمهل بمالجوائح الممي مجمماو أموالمه ،وقما
هوفر له ماله لكنه موفهر حسي

مينون ،المينمى أنمه

يسممفها منمه ،وقما يصمرفه فمي غهمر وجوهمه ،فيكمون وبما ً

وع اباًَ ع يه في الانيا واآلخرة ،وقا يصرفه في ميالجن نفسه أو ميالجن ممن محم

هماف ممن أو ا وزوجمن وغهرهما،

كل ه ا ابمال من هللا -جمل وعمال ،-لمما منمع الواجمل ابم مي ،وهم ا الواقمع ينمأا بمه ،وكمم ممن نمخم صمار مالمه

وبا ً ع يه إ ا لم هؤا زكامه.

وزةااة ا ممواا بالزكماة أممر منماها

يحمما إلمى اسمما ا ،فالم هن همؤاون الزكموا

ع مى وجوهأما ي مرو هللا -جمل

وعممال -فممي أمموالأم البركممن ،وةنمفيممون منأمما ،ويسمممفهاون منأمما أكبممر فائمماة ،ونمواها ا حمواا مممن المجممار فممي الفممايم
والحاهال ظاهرة وا حن.

ْ
َنذ َذِ ْال َْ مم َةذ َذد َ
الزكمماة أ مرة ل مزكممي ،فأممي مممن الزكمما والنممما والزةممااة ،كممما فممي قولممه -جممل وعممالُ { :-خ ذ م نذ مذَ أ م
ط َْذ ُذرُه مم َُِتذ َذزْكي َْم ْب ََذذا} [( 301سممورة الموبممن] فأممي م أممر الممماا مممن الن موائل المممي قمما منمموبه ،ومممن النممبأا المممي
ُت َ

ماخل ع يه ،وم أر صاحبأا من أاران النمح والبخمل ،وهمي أي ماً صماقن { ُخذ م ْن مذَ أ ْ
ة َذد َ } [( 301سمورة
َن َذِال َْ مم َ
م
صاقن نأا الهل وبرهان ع ى إيمان صاحبأا وصاقه في اعمواف؛ ن االنسمان قما ينمأا أن

الموبمن] وسمه

إلمه

إ هللا ويصوم لكنه هبخل بالزكاة ،فال برهان و الهل ع ى صا اعواف.
منوع اليبااا :

ومممن ف ممل هللا -جممل وعممال -أن جمما
المح

ن مرائع االسممالم مخم فممن ممنوعممن ،فمنأمما البمماني المح م

 ،ومنأمما :المممالي

 ،ومنأا :المنمر بهن البان والمماا ،ومنأما :مما يكمون بالبمان ،ومنأما :مما يكمون بالف مل ،ومنأما :مما يكمون

بال سان ،فما يكمون بالف مل همو فمي غايمن ا هميمن كا عمفماا الصمحيح الجمارن ع مى مما جما عمن هللا -جمل وعمال-

في كمابه وسنن نبيه -ع يه الصالة والسالم ,-وع ى

و ما ييمفاف س ف ه ف ا من وأئممأما ،وااليممان يكمون فمي

ممما يكممون بال سممان كمماالقرار بالنممأاامهن ،وق م ار ة الفممرن

الف ممل ،فااليمممان ممما وقممر فممي الف ممل ،وأي ماً مممن اليبممااا
وا كار وغهر لم  ،ومنأما :مما يكمون بالبمان كالصمالة والصميام والحمو ،ومما أنمبه لم  ،ومنأما :مما همي مق بالمماا
وهو الزكاة ،الزكاة المالين برهان ع ى صا ماعي االيمان.

ومثمل مما كرنما كمون اليبمااا
مح من ،فهوجما فممي النما

فمي االسمالم ممنوعمن هم ا ممن نيممن هللا -جمل وعمال -ع مى عبمااف ،ف مو كانم

مممن

ي همق اليمممل ببانمه وعنماف ا سممميااا الممام لهبم ا ا ممواا ال ائ ممن ،بيم

بانيممن
النمما

يسم يع عناف الفارة ع ى الب ا ،ومجوا نفسه با مواا ال ائ ن ،لكن من أنق ا مور ع يمه أن يصم ي ركيممهن ،أو

يف أر همهن ،ه ا صنف ،ومن النا
ا مواا نهئاً ،فنرع

اليبااا

من هو مسميا اا مائن ركين في وق

من ه ا وه ا ،لهممكن من جاا

واحا ،لكنه

يسمم يع أن هبم ا ممن

نفسه باليمل الباني ممن أاا نمي ممن مماا هللا

-جل وعال -ع يه من حق ،ولهممكن من جبل ع مى البم ا وحمرم عبمااة البمان ممن أن همؤان بيم

جل وعال ،-إ لو كان
منأا الفف ار  ،فمنوع اليبااا

اليبااا

ك أا بانين ،لفاز بأا من سأ

ع يه عبمااة البمان ،ولمو كانم

مما ع يمه

-

ك أما ماليمن لحمرم

من ف ل هللا -جل وعال -ع ى عبااف ،ومن ميسهرف ع هأم ،وقا صنف نهخ االسمالم

ابن ميمين -رحمن هللا ع يه -رسالن في منوع اليبااا .
حكم الزكاة:

الزكاة قرةنن الصالة من جحا وجوبأا كفر با مفا  ،وممن اعممرف بأما واممنمع ممن افيأما ع مى خ مر عظميم ،وقهمل
بكفرف كما قامنا ،لكمن الميممما عنما الجمأمور أنمه يكفمر إ إ ا قاممل اونأما ،كمما فمي قموا ،اوا ا اممنمع ممن الزكماة
أخ م منممه قأ م اًر ،ي خ م ها االمممام منممه قأ م اًر ،و هنمظممر حمممى هجمموا بأمما ،بممل ي خ م ها منممه االمممام قأ م اًر ،فممإ ا أخ م ها

االمام قأ اًر أج أز عنه ،قا يفوا قائل :همو مما نموأ ،أخم

الزكاة ف خ
مرة ثانين،

منمه ممن غهمر ر ما ،بمل نموأ أ همافع ،نموأ أ همافع

منه قأ اًر ،وأهل الي م يفولون :مجزئ ،ومينى االج از هنا االج از الظاهر ،بمينى أنه

ي الل بافيأا مرة ثانين ،يسفط ال ل خ ها منه ولو قأ اًر.

ي المل بأما

وأما االج از ال ن همرمل ع يه الثوال وةرمفع به اليفال فال ،لحاهال(( :إنما ا عماا بالنيا  ،اوانما لكمل اممرئ مما
نوأ فإ ا أخ من المممنع قأ اًر ،ي الل بأا مرة ثانين ،وه ا مينى االج از في قوا أهمل الي مم ،وأمما االجم از
ال ن همرمل ع يه الثوال وةرمفع بمه اليفمال فمال ،نمه ممي مق بالنيمن(( ،إنمما ا عمماا بالنيما  ،اوانمما لكمل اممرئ مما
نوأ .

نروط وجول الزكاة:
إ ا عرفنمما هم ا فالزكمماة مجممل بنممروط :منأمما االسممالم :كممما جمما فممي حمماهال ميمما حهنممما بيثممه النبممي -ع يممه الصممالة
والسممالم -إلممى المميمن(( :إنم مم مي قومماً أهممل كمممال ،ف مميكن أوا ممما ممماعوهم إليممه نممأااة أن
أ اعوا ل بم ل فم ع مأم أن هللا ميمالى قما افممر
هللا قا افمر

ع مهأم خمم

إلممه إ هللا ،فممإن هممم

صم وا  ،فمإن همم أ ماعوا لم بم ل فم ع مأم أن

ع هأم صاقن مؤخ من أغنيمائأم فممرا فمي ففمرائأم إ ا أقمروا بالنمأاامهن ،وأاوا الصمالة ،يي مأمم أن

هللا -جل وعال -قا افمر
إله إ هللا ،كما أنأا

ع هأم الزكاة ،مؤخ من ا غنيا ومرا ع ى الفف ار  ،فال مؤخ الزكاة مممن لمم ينمأا أن
مصح ممن

يص ي ،ف وا ما هاعى إليه الكافر النأااة ،فإن ن ق بأا أممر بالصمالة،

ثم هؤمر بالزكاة ،ثم هؤمر ببفين نرائع االسالم.

الكفار مخا بون بفروع النرةين:
كممون الكممافر

ي الممل بالصممالة و بالزكمماة إ إ ا نممأا واعمممرف بم ن

إلممه إ هللا وأن محمممااً رسمموا هللا؛ هم ا

ييني أنه غهر م الل بفروع النرةين ،نيم قا يسمماا بمه ممن يفموا :أن الكفمار غهمر مخما بهن بفمروع النمرةين ،قما

يسمممالون بأ م ا الحمماهال وعنمماهم ممما هممسممكون بممه؛ لكممن لممي

فممي ه م ا الهممل ،هممم يفولممون :كهممف ي الممل بالصممالة
إلممه إ هللا :نفمموا :لممي

مينممى مخا بمممه

وةخا ممل بأمما وةخا ممل بالزكمماة وةخا مل بالصمميام ،وهممو

ينممأا أن

إ ا أسم م ،إ اً ممما الفائمماة فممي كونممه مخا ممل بممالفروع ،وهممو

ي الممل بأمما قبممل إسممالمه و يف مهأا إ ا أسم م :مينممى

بالصالة أو بالزكماة أو بالصميام أو برهرهما ممن نمرائع االسمالم أنمه همؤمر ب اائأما قبمل أن يسم م ، :و أنمه يف مهأا

مخا بمممه بأم ف الفممروع أنممه همزاا فممي ع ابممه همموم الفيامممن ،وييم ل ع ممى الصممالة ،وييم ل ع ممى الزكمماة إ ا كممان عنمماف
{نذا ََذَك َك ُك مم ْيذَ ََذَ َر *
ماا ،يي ل ع ى مر الصيام وهكم ا ،إ مافن إلمى مي هبمه ع مى كفمرف بما -جمل وعمالَ ،-
َذذاُلِا َلذذم َ ْ
ذذَ امل ُن َة ْذذكي ََ} [( 21-24سممورة الممماثر] فبمماؤوا بفممرع مممن الفممروع ،فمماا ع ممى أنأممم مخمما بون بفممروع
م ُ
ذذَ ن َ
النرةين ك ص أا.

وال هن يفولون :أنه غهر مخا ل بالفروع كالحنفين يفولون :أن االيمان نرط ،نرط صحن ،فكهف هخا مل بما مر

ال ن لم همحفق نر ه :نفوا :كما ي الل النخم بالصالة ،ولو لم ني مم أنمه غهمر ممو مي  ،يينمي االنسمان فمي
رةفممه إلممى المسممجا هممرأ نخص ماً واقف ماً أو جالس ماً يفمموا لممه :صممل ،لممما ا

يفوا :مو

أو ً ،أو هل أن

مص م ي:

يس م له عممن الو ممو أو ً،

ممو ئ أو  :يس له عن الراين ولو مخ ف النرط؛ نه إ ا أمر بالصالة ففا أممر

بجميع ما انمرط لأا.

النرط ا وا :االسالم ،كما في الحاهال ال ن كرناف(( ،مؤخ من أغنيائأم ييني :من أغنيا المسم مهن فممرا فمي
ففمرائأم ،وهم ف جم ممن يسممماا بأمما مممن يفمموا أن الزكمماة

هجمموز نف أمما عممن الب مما الم ن فيممه الممماا ،فب مما ا غنيمما هممو

ال ن مصرف فيه زكامأم إلى فف ار ه ا الب ا ،فال هجوز نفل الزكاة من ب ا إلى ب ا ،اسمما ً بفولمه -ع يمه الصمالة

والسالم(( :-مؤخ من أغنيائأم فمرا في ففرائأم مؤخ من أغنيما هم ا الب ما ،وممرا فمي فف ارئمه ،وهم ا قموا ميمروف
عنا أهل الي م ،ومنأم ممن همرأ جمواز نفمل الزكماة إلمى ب ما خمر مما اام النمرط ممحففماً ،وهمي صمرفأا فمي مسممحفأا
من المس مهن أو في المصارف الثمانين المي بهنأما هللا -جمل وعمال ،-ويكمون ال ممهر فمي أغنيمائأم وففمرائأم مؤخم

مممن أغنيمما المس م مهن فمممرا فممي فف م ار المس م مهن ،يينممي فممي أن ب مما كممان ،ويكممون نفممل الزكمماة جممائ اًز ،بممل قمما يكممون

أف ل ،إ ا وجا من هو أنا حاجن لأ ف الزكاة من فف ار الب ا.

بالزكاة أهل الب ا ،فإ ا وجا من همم أنما حاجمن وأمم

وع ى كل حاا أولى النا

حاجمن ،أو أقمرل إلمى الماافع ممن

قرابمه في ب ا خر فال مانع حهنئ من نف أا إلى الب ا اآلخر -إن نا هللا ميالى.-
النرط الثاني :الحرةن :فمال زكماة فمي مماا الرقهمق ،أو ً :نمه
مح هاف م لسهاف ،اوا ا قهل :ب نه يم
ع يه :أو ع ى سهاف :أو زكاة في ماله :كما أنه

يم م عنما جمأمور الي مما ،

يم م

نمه همو ومما

بالمم ي كما همو قموا مالم -رحممه هللا -فمالخالف فمي الزكماة همل همي

ومممن النممروط :م م النصممال:

زكاة في رقبمه إ ا لم ييا ل مجارة.:

بمما أن همممم الممماا وةب مما النصممال المحمماا نممرعاً ،النصممال المحمماا نممرعاً ،ومفمماراف

من ال هل عنرون مثفا ً ،أحا عنمر جنهأماً وأربيمن أسمباع الجنيمه ،ويمكمن محوة أما بالرةما

 ،وممن الف من مائمما

ارهم ،وميمااا سممن وخمسمهن رةما ً بالرةماا اليربمي الف من ،سممن وخمسمهن رةماا ،اوا ا أرانما محوةمل الم هل والف من
السيواين س لنا الصاغن عن قيمن ال هل وعن قيممن الف من ،فمإ ا قمالوا :الجنيمه بخمسمائن رةماا ممثالً،
إلى الرةا
ربنا ا حا عنر وأربين أسباع الجنيه بخمسممائن ،اوا ا قمالوا عمن الرةماا اليربمي الف من :أن قيمممه ممثالً عنمرون
الورقين ،ه ا بالنسبن ل نفاهن.
رةا ً مثالً ،ربنا السمن والخمسهن في عنرةن ،فهنمو لنا نصال الف ن بالرةا

وأما بالنسبن لبأيمن ا نيام فمإن نصمابأا مبمهن فمي كممال أبمي بكمر -ر مي هللا عنمه -فمي الصماقن الممي أخبمرف بأما

مر
رسوا هللا -ص ى هللا ع يه وس م ،-وبهن أن النصال بالنسبن لإلبل إ ا ب ر خمساً ففهأا ناة ،فإ ا صار عن اً
ففهأمما نممامان ،خمسممن عن مرة ثممالال نممياف ،عنممرون أربممع نممياف ،خمسممن وعنممرون بن م لبممون...إلخ ،المفصمموا أن
ا نصبن بهن

في ه ا الكمال.
ع مى لم واحماة صمار فهأما نمامان...إلخ ثمم فمي

وفي الرنم في أربيمهن نماة نماة ،وفمي مائمن وعنمرةن اوا ا زاا
كل مائن ناة ،وفي البفر في كل ثالثهن مبيع ،وفي أربيهن مسنن.
وأما زكاة الخار من ا ر
إ ا أعا

ل مجارة وب ر

وهي الحبول والثمار المي مكاا وماخر

الفواكه والخ روا

فإنه

زكماة فهأما إ

قيممأا نصال المجارة.

الحبممول والثمممار زكمماة فهأمما حمممى مب مما خمسممن أوسممق ،والوسممق :سمممون صمماعاً ،إ اً ثالثمائممن صمماع همو النصممال
آتذِما حه ذ يذِم حة ْ
ذاد ْ } [( 323سمورة
بالنسبن ل حبول والثممار ،و ينممرط لأما حموا ،اوانمما ممؤمى وقم الحصماا َ
{ِ ُ َ ُ َ م َ َ َ
ا نيام] فوق ح ولأا وق الحصاا.
وأممما بالنسممبن ليممرو

المجممارة فمفمموم إ ا حمماا ع هأمما الحمموا بالمماراهم والممانانهر ،فممإ ا ب ر م

قيممأمما نصممال المماراهم

والممانانهر فإنأمما حهنئ م مجممل فهأمما الزكمماة ،فمزكممى ربممع الينممر ،كال م هل والف ممن ،زكامأمما ربممع الينممر ،يينممي اثنممهن
ونصمف بالمائممن ،وع مى هم ا ف صمحال المحممال

المجارةمن هجي ممون لأممم نمأ اًر ل زكمماة ويفوممون فيممه مما فممي محالمأممم

ومسمواعامأم من الب ائع ثم هخرجون ربع الينر.

 ،يينمي نمخم أموالمه ممواا غ ائيمن

وا صل أن الزكاة مجل في عمهن المماا ،ولأما مي مق بال ممن ،اواخم ار اليمرو
مجارمه في المواا الر ائين ،هل هخر مواا غ ائين أو هخر قيم اراهم وانانهر :ا صل أنه هخر الاراهم والمانانهر،

نأمما منم مزلن منم مزلن المماراهم والممانانهر ،إ إ ا كممان إخ م ار اليممرو

أنفممع ل فف م ار  ،فإنممه حهنئ م هجمموز ع ممى الفمموا

الصحيح.
النصممال :محمماا نممرعاً ،و ي ممر نفصممه اليسممهر،
والحفنمهن ه ف

ممام الم

م ر ،و مخرم النصال.
با أن يكون الم

واسمف اررف:

فإنممه حهنئم

ي ممر الممنفم فممي الحبممول والثمممار كالحبممن والحبمممهن والحفنممن

مام ومسمفر ،فالنخم ال ن وعما بنمي أو صمرف لمه هبمن أو أع يمن

مجممل فيممه الزكمماة و يحسممل حولممه حمممى يسمممفر م كممه ع يممه ويسمموم لممه أن هبييممه ممممى نمما  ،أممما قبممل
زكاة فيه ،ويمثل أهل الي م سممفرار الم م بماهن الكمابمن ،مماجر لمه أرقما يكمامبأم فمال زكماة

ا سمفرار فإنه حهنئ

في الكمابن ،لما ا :ن الكمابمن وقيممأما

مثبم

إ بانمأما خمر قسمط ،فالمكاممل ر مما بفمي ع يمه ارهمم ،وحهنئم

ل مكامل أن ييجز نفسه ويفوا :ما صار ني  ،كومل ه ا الرقهق ع ى عنمرة

ف كمل سمنن ألمف ،هم ا الماهن

زكمماة فيممه نممه غهممر مسمممفر فممإ ا أاأ المكامممل قسممط أو قسم هن ثممم قمماا ل سممها :أنمما عجممز اآلن ،إ ا أعجممز نفسممه
ييمموا رقيف ماً ،ولممه أن يفيممل ل م ممممى نمما  ،و ه ممزم بممابيممن الكمابممن ،فأ م ا المماهن غهممر مسمممفر ،وه م ا الم م غهممر

مسمفر ،فال زكاة فيه.

والنرط ا خهر :م ي الحوا :فال با من مممام الحموا ،أن يممر ع مى هم ف ا ممواا حمو ً كمامالً ،اثنما عنمر نمأ اًر،

إ فيما كرنا من الحبول والثمار ،فإن زكامأا هوم حصااها.
ينكل ع ى كثهر من النا
مرمممل عنمرة

ا مواا المي م مي افيا

أثنا الحوا ،وةنفق منأا أه أا ،كالرواممل ممثالً ،نمخم لمه

ف فممي النممأر ،وفممي نممأر يصممرف خمسممن ،ونممأر يصممرف عنمرة ،ونممأر يصممرف سممبين ،ونممأر

يصممرف عنمرةن ع ممى حسممل النوائممل ،فينممق ع ممهأم حسممال الحمموا ،فأممم إممما أن هبنموا لم باقممن فممإ ا اسممم م ارمممل
محرم يفهاف ،وةنظر الم ن يحموا ع يمه الحموا ممن هم ا ال ارممل ،فهزكيمه فمإ ا اسمم م نمأر صمفر قهماف ،ويفيمل بمه فمي
صفر الفاام مث ما فيل في محرم ،وه ف غاين المنفن ن ا مواا ممااخل ،فأو إ ا اسم م الرامل أواعه فمي البنم ،

ثم ي هف إليه رامل صفر ،ثم ي هف إليه ارممل ربيمع ا وا وهكم ا ،فأمو يصمرف خمالا اليمام ممن هم ف الرواممل،

و هارن هل كان

نففمه من رامل محرم أو من صفر نأا غهر مممهزة ،نيم لو جيل لكل ارممل حسمال مسممفل،

لكممل نممأر حسممال مسمممفل ،أمكنممه أن ييممرف لم  ،أممما إ ا أواعأمما فممي حسممال واحمما ف ممن يصممل إلممى حفيفممن الحمماا
بحاا.

لكممن ا رفممق بممه فممي مثممل هم ف الحالممن أن هجيممل لزكامممه هومماً محمماااً فممي كممل سممنن ،هجيممل مممثالً ا وا مممن رم ممان

الثاني من رم ان ،فهخر الزكاة زكاة مما فمي حسمابه ،مما هوجما فمي حسمابه هموم إخم ار الزكماة ،أواع نمأر نمواا،

ثم نأر الفياة ثم الحجن ثم المحرم إلى نيبان أواع هم ف الرواممل وهمو هنفمق منأما ،مجموعأما مائمن وعنمرون ألفماً
-إ ا كممان ال ارمممل عن مرة -أنفممق منأمما مسمميون ألف ماً ،و هممارن هممل النففممن أم م ع ممى جميممع المحممرم أو ص ممفر:

يسممم يع أن يمهممز؛ نأمما أواعم

فممي حسممال واحمما ،فممإ ا جمما أر

الحمموا ،مممن ع ممى أر

الحمموا مممن إهااعممه أوا

مب ا زكى ،نظر ما بفي في حسابه فوجاف ثالثون ألفاً صافي السنن ،الوفرة المي محصل لمه ممن رواممل هم ف السمنن
مب رممه ثالثممون ألفم ماً ،صممرف ف ممي السممنن مس مميهن ألف ماً ،بفه م ثالث ممون ألف ماً ،فهزك ممي الثالثممهن ،فهخ ممر منأمما س ممبيمائن
وخمسون رةا ً ،ربع الينر ،ن الينر ثالثن

ف وربيأا سبيمائن وخمسون ،ه ا بالنسبن ل روامل.

وبي

النا

هميامل با قساط هاهن النا

أقساط ،ويصيل ع يه زكاة أمواله ،موفر عنماف مب ما ممن المماا ،مموفر

عناف سبيون ألفاً فانمرأ سيارة فباعأا ع ى زةا من النما

با قسماط ،ثمم مموفر لمه بيما نمأر أو نمأرةن مث أما ،ثمم

باعأا ع ى عمرو من النا ب قساط نأرةن ،مثل ه ا يفيل مثل ما فيل الموظف ،اوا فيصيل ع يه حصمر كمل
قسط بيهنه ،مثل أمواا الموظفهن هجيل لزكامه هوماً فمي السمنن ،ويكمون فمي نمأر رم مان نمه أكثمر أجم اًر ،وهكم ا

يفيممل كثهممر مممن المس م مهن هجي ممون زكممامأم فممي رم ممان نأمما م مماعفن ،زكمماة رم ممان م مماعفن لف ممل النممأر

وعظممه.
زكاة الح ي:
من المسائل المي منكل -وهي من مسائل النفاهن -ح ي النسما  ،وهمي ممن الم هل أو الف من ،وا صمل فهأما أنأما
زكوين مزكى ،ه ا باعمبار أنأا هل أو ف ن ْ
يَ َي مكْ ُزِ ََ ال ه َه َب َِامل ْف هض َ} [( 12سمورة الموبمن] وهم ا يصمح أنمه
{ِاهل َ
َ
هل وف ن ،ففهأا الزكاة عنا جمع من أهل الي م ،وجا فهأا ما جا من أخبار ،النبمي -ع يمه الصمالة والسمالم-
رأأ ع ى امرأة سوارةن ممن همل ،ففماا(( :أممؤاهن زكامأمما :قالم  ، :قماا(( :أمحبمهن أن مسمورن بأمما سموارةن

من نار :ف لفمأما ،وجمأور أهل الي م ع ى أنه

زكاة فهأا،

سيما الم هل المسمميمل ،إ ا كمان بفمار الحاجمن،

نه قنين لم ييا لمجارة و لنما  ،مثمل مما يسمميم ه االنسمان ممن مسمكن وممن سميارة وممن أثماال وممن مالبم
فممر ومممن عبمما؛ وممما أنممبه لم  ،ممما يسممميم ه ل فنيممن

زكمماة فيممه ،نممه لممي

وممن

بنممام ،لممم ييمما ل مجممارة و ل نمممو ،وهم ا

م هل أكثر أهل الي م ،وع ى ه ا يكون زكاة الح ي إنما هو من بال ا حمياط ،ييني من أخمر زكماة الح مي فممن

مم ثم ،اوانمما إ ا أراا
بال ا حمياط ،و ه مزم بأما ،ف مو لمم همز  ،اوا ا لمم ممز الممرأة ع مى الح مي فإنأما حهنئم
محماط لنفسأا واهنأا وخروجاً من خالف من أوجبأا ،فإنأا مخر زكاممه ربمع الينمر ،هم ا إ ا كمان مسمميمالً ولمي

أن

بكنمز ،وأي اً بفار الحاجن ،أما إ ا زاا عن الحاجن واخل في حهز السرف ،وصمار محرمماً فإنمه مجمل فيمه الزكماة،
كما لو امخ الرجل ح ياً فإنه حهنئ مجل ع يه الزكاة ،لو امخ

امخ

المرأة مما لمي

بح مي ممن الم هل والف من أوانمي،

أواني من هل أو ف ن وجل ع هأا أن مزكهأا قو ً واحااً ،ن ما يحرم اسميماله هجل فيه الزكاة.

زكاة ماا الصبي:

الزك مماة بالنس ممبن ل مك ه ممف

ارمب مماط لأ مما ب ممالمك هف ،فمج ممل ف ممي م مماا الص ممبي والمجن ممون ،ق مما يف مموا قائ ممل :الص ممبي

والمجنون رفع عنأما الف م فكهف يك فان بالزكاة :جا في الحاهال(( :رفع الف م عن ثالثن :عن الصبي حممى هب ما،

وعن المجنون حمى ييفل ،والنائم حمى يسميفظ كهف يك ف بالزكاة وهو غهر مك ف نرعاً :نيمم همو غهمر مك مف

بمالحكم المك يفممي ،اوانممما همو مك ممف بممالحكم الو ميي ،أيممم مينممى هم ا الكمالم :اآلن الصممبي لممو كسمر لممن لزةمما مممن
النا  ،أخ ق م ثمهن مثالً أو غهر ثمهن فكسرف ي الل بفيممه أو ي الل :هل نفوا :ه ا المسكهن غهر مك ف:
أو رمى حجر فكسر زجا السيارة لفالن ،ي المل أو مما ي المل :ي المل ،لمو رممى حجم اًر ففممل بمه إنسمان :ي المل

باهمه ،فأ ا ممن بمال الحكمم الو ميي ،ممن بمال ربمط ا سمبال بالمسمببا  ،فمجمل الزكماة فمي مالمه ،اوان كمان غهمر
مك ف بالمكالهف النرعين ،اوانما ه ا من بال ربط ا سبال بالمسببا  ،ومن لم قميم المم فما وأروم الجنايما ،
ولو كان مك فاً لفمل بمن يفمل ،ييني إ ا ميما الصمبي قممل نمخم ،جما بمسما وقم مه :هم ا لمو كمان مك فماً يفممل

به ،الفصام ،لكن إ ا كان غهر مك ف :عمما الصمبي والمجنمون كخ م المك مف ،في يمه الايمن ،والايمن حهنئم ع مى
عاق مه كالمك ف.
مصارف الزكاة:
ا صناف ال هن مافع لأم الزكاة همم الثمانيمن الم هن بهمنأم هللا -جمل وعمال -ولمم يكمل بيمانأم إلمى أحما ممن خ فمه،
إلى ا نبيا و إلى اجمأااا

الي ما  ،هم :الفف ار ال هن

إلى مصروفامأم وعوائ أم ،والمساكهن ال هن هجاون بي

هجاون نمهئاً ،أو هجماون نمهئاً

ييمبمر نمي بالنسمبن

الكفاين ،فالفف ار والمساكهن هما الصمنفان ا وا والثماني

ممن أهممل الزكمماة ،فيي ممون ممما يكفممهأم ،قما يفمموا قائممل :فمي حمماهال ميمما الم ن سممبق أن كرنمماف ((مؤخم مممن أغنيممائأم

فمرا في ففرائأم اآلن ال ن رامبه ألف رةاا أو ألفهن رةاا وعناف أسرة ه ا غني أو ففهر :أسرة مكونمن ممن خمسمن
عنر نخصاً غني أم ففهر :ه ا في عرف النا

ففهر ،وفي الواقع ففهر ،ن ا لفهن ما ممنميه يمكمن و أسمبوع،

في خم بفيممن نففمممه وبفيممن ممن ييمموا لممماة سممنن ،فممي حماهال ميما ((مؤخم مممن أغنيمائأم فمممرا فممي ففمرائأم اآلن الم ن
ألفهن رةاا ،ه ا مجل ع يه الزكاة نأا أكثر من النصمال إ ا نظرنما إلمى الف من أكثمر ممن النصمال ،فمجمل

يم

ع يه الزكاة فمجل ع يه الزكاة فمؤخ منه ،وي خ ما يكفيه لماة عام ،إ ا نظرنا إلى ه ا ال ن م م النصمال ،لكنمه
لممم يحممل ع يممه الحمموا ،هممل همماخل فممي حمماهال ميمما  :هم ا رامبممه ألفممهن رةمماا ،ق نمما :إنممه
ع يه الحوا ما بفي منه ني  ،إ اً

مجل ع يه الزكاة ،وهو ففهر ي خ من ا مواا.

همموفر منممه نممي  ،اوا ا مممر

ن مي إلى زكماة الحبمول والثممار ،همي الممي يكمون فهأما المثماا وا مح ،نمخم عنماف مزرعمن ومنممو أربيمائمن صماع
مممن الممممر ،مجممل ع يممه الزكمماة همموم الج م ا نأمما أكثممر مممن النصممال ،ومؤخم منممه الزكمماة ،اوا ا نظرنمما فممي البمماقي
يكفيه لماة عام ،ييني إ ا ق نما :أربيمائمن صماع أخم نا ربمع الينمر ،أخم نا منأما زكماة الثممار ،وهمي إن كانم مسمفى
مسممفى بالمؤونممن فنصممف الينممر ،عنممرون صمماعاً،

بممال مؤونممن ففهأمما الينممر ،ن خم منأمما أربيممهن صمماعاً ،اوا ا كانم
صار الباقي -ع ى أن حاا -ثالثمائن وثمانهن صاع ،ثم باعأا ،احمما منأما الثممانهن هماخرها و اف موا اليمام
مممثالً ،ومكفيممه مممن الممممر ،لكنممه يحممما إلممى ح موائو أص م ين غهممر الممممر ،فممإ ا بمماع الثالئمائممن صمماع ،الصمماع بين مرة

باعأمما بثالثممن

ف رةمماا ،وهممو يحممما فممي السممنن إلممى ثالثممهن ألممف ،ق نمما :إنممه مجممل ع يممه الزكمماة ومحممل لممه الزكمماة،

المثمماا ظمماهر أو مممو بظمماهر :ق نمما :أن ه م ا ثمرمممه أربيمائممن صمماع ،أخ م منأمما الزكمماة نصممف الينممر؛ نأمما مسممفى
بالمؤونن ،باآل  ،هؤخ منأا نصف الينر عنرون صاعاً ،هبفمى ثالثمائمن وثممانهن صماع ،الثممانهن هم ف هماخرها
و اف ه ن اليام ممر ،يحماجون إلى ممر كرهرهم ،باع الثالثمائن صاع بينرة ،ييني في المموسط ،باعأما بثالثمن
ف رةمماا ،يحممما نففممن لممه و و اف إلممى أقممل مفمماهر بالنسممبن س مرة مموس م ن ألفممهن وخمسمممائن نممأرةاً فيحممما إلممى

ثالثممهن ألفماً ،فمؤخم منممه الزكمماة وي خم الزكمماة ،أنمما أرةمما أن أموصممل إلممى نممي مممن خممالا الحمماهال فممي قولممه -ع يممه

الصالة والسالم(( :-مؤخ ممن أغنيمائأم فممرا إلمى ففمرائأم فأمل همصمور أن هوصمف النمخم أنمه غنمي ففهمر فمي
وق

واحا .......:هو غني من جأن أنه هافع الزكماة ،همافع الزكماة مؤخم منمه زكماة فأمو غنمي بالحماهال ،وباعمبمارف

محما له و سرمه مبالا لحوائجه ا ص ين فإنه حهنئ في حهز الفف ار .
وبي

أهل الي م يفوا:

يمكن أن هوصف النخم ب نه غني وففهمر فمي ن واحما ،فإمما أن نوجمل ع يمه الزكماة

فال ي خ الزكاة ،اواما أن ي خ الزكاة فال هافع زكاة ،أيم مينى أنه ي ع عنرةن صاع وي خم ثالثمهن ألفماً :وع مى

كل حاا الجأن منفكن ،هو م الل بزكاة ه ف ا مواا المي ب ر

النصال وهو الممر ال ن مث نا بمه ،ولمه أن ي خم

حاجمه وحاجن من يموله لماة عام ،ولو ب ا ثالثهن أو أربيهن ألفاً.
هنمما أنمميا كممان أهممل الي ممم يفمممون ب خم الزكمماة مممن أج أمما ،يينممي قبممل ثالثممهن سممنن مممثالً لممو جمما نممخم ليممالم
وقاا :أنا ما عنان ثالجن أرةا أخ الزكاة أنممرن ثالجمن مما عنمان ثالجمن ،ومما عنمان سميارة ،قهمل لمه:

يما أخمي

م خ م  ،ه م ا مممرف ،ه م ا زةممااة ،لكممن اآلن ي خ م الزكمماة مممن أجممل مكهممف ،مممن أجممل الثالجممن... ،إلممخ ي خ م أو ممما
ي خ  :ه ف حاجا
ع ى بي

أصم ين يينمي إ ا كمان مما عنماف مكهمف مما نمام ،إ اً همي حاجمن أصم ين في خم الزكماة ،قما يالحمظ

من ي خ الزكاة و يسم يع أحا أن يفوا ني  ،ميه جمواا وزوجممه جمواا وزوجممه جمواا وولماف جمواا

وبنمه جواا وي خ الزكاة ،ي خ الزكاة نه م م ر ومحمما  ،همل همي الجموا

الممي ميم  :يفموا :إ ا احمجم

الولا أروو الكبهنن أرةا أك م ع يه ب يف مما أك مم بمالجواا ،إ ن الجمواا هموفر لمي ،همل أنم

مواهل  5002أو  5002وم خ زكماة ،أمما مخماف هللا !:قماا :نيمم خم زكماة الجميم
أنا وأو ان لحوائجنا ،هل خ ل جيم

ميم سميارة جميم

هم ف حاجمن أصم ين أنمفمل بأما

 99-90بينر الفيممن ،قماا :يما أخمي الم ن أصمرفه ع مى هم ف الجميم

الممران فممي الممورم أكثممر مممما افيمممه فممي هم ا الجمميم

الزكاة وينمرن فو مسمواف.:

الجاهمما ،فالمسم لن مسم لن حاجممن ،فأممل هم ا مبممرر ن ي خم

بي النا ي خ من صناو المنمين ثالثمائن ألفاً ويسماهن ميأا أربيمائن لينها منمزا مموسط ،وي خ الزكاة من
أجل سااا ا ربيمائن ألفماً ،نفموا :يما أخمي بإمكانم ربمع هم ف الفيممن أن منممرن بهمماً ئفماً بم  ،لكمن النما فمي هم ف
ا زمان مساه وا في سؤاا النا  ،وفي أخ الزكوا  ،ن كون االنسان يسميمل ما هو فو
هجمموز لممه أن ي خ م مممن أم مواا النمما
مائمي ألف ،به

بأم ف الصممفن ،يينممي ال م ن يكنممه به م

له و سرمه نفوا :ي خ الزكاة بممائمهن ،ن البهم

اقمه وفمو مسممواف،

بمممائمي ألممف؛ لكممن

هجمما ب قممل مممن

حاجمن أصم ين ،نمه لمو ك مف بمافع إهجمار كمل

سنن عنرة ف أو أكثر أو عنرةن ألفاً رهفه لم بسمؤاا النما  ،ومممبيأم فمي كمل سمنن ،وقما هميمر
مممن البهم اواه ائممه والمنممفن النمماهاة المممي يحمم أمما ،لكممن إ ا انمممرأ بهم بسممبيمائن ألممف هجمموز لممه أن ي خم مممن

الزكاة:

هجوز له أن ي خ من الزكاة إ ا كان

الخ ارجمه

فو حاجمه.

الفف ار والمساكهن ي خ ون من الزكاة بفار الحاجن ،ول ا قاا أهل الي مم :بفمار الحاجمن ،مينماف أن أكثمر ممن الحاجمن
هجوز ،الحاجن مفار بفارها،

اليام ون ع هأا:

هجوز ما زاا ع ى الحاجن.

اليامل ع ى الزكاة كالجباة والسياة ال هن همولون جممع الزكماة لأمم أجمرة المثمل ،لكمن هم ا المصمرف إنمما يفمررف ولمي
ا مر ،ما ي مي إمام مسجا ويك ف بي
 ،وأنوف بيم

االخموان يفي مه ،ن هم ا يكمون

يمكن أن همصرف بأا بمصرفا

زكوا

النا  ،يفوا :اجميوا زكوا

لنوزعأا ع ى فف ار الحي ،ولكمم منأما كم ا،

مياع بأم ف ال رةفمن ،يينمي الزكماة ركمن ممن أركمان االسمالم مما
االخموان ممن أئممن المسماجا يك فمون بيم

فراين ،سمينا بي

النمبال هجميمون

عنا أبوال المساجا وعنا المجار ،وبيا ل يفوا :ل أجرة المثل ،ل مثالً الينمر ،عنمر الزكماة أو عنمر

ممما جميم  ،وقمما هزةمماف مممن أجممل أن يحممرم ع ممى الجمممع ،هم ا لممي
ال ن ييهن السياة والجباة ،اوا لو كان لمصرفا

النا

إليممه ،إنممما هممو لممولي ا مممر ،فممولي ا مممر هممو

ما انمأى ا مر إلى حا.

المؤلفن ق وبأم:
المؤلفن ق وبأم :يي ى الكافر إ ا رجي إسالمه ،ويي ى من أس م ليسمفر االيمان في ق به؛ نه عر ن ،إلمى اآلن
ما اسمفر االيمان في ق به ،ف و حصل له أانى منك ن ارما عن اهنه ،مثل ه ا هرغل ويررأ بسأم من الزكاة.

الرارمون:

الرارم :أي اً يي ى من الزكاة ،سوا غرم لحظ نفسه كالمماهن بماهن مبماو،
بالربما ،أو يسمميمل المحرمما

ب مواا النما

غممرم ،ولممو محمممل ا م مواا ،فإنممه

بماهن ييصمي فيمه ،ه اربمي وي مارل

وةبيمع مما حمرم هللا -جمل وعمال ،-مثمل هم ا

يي مى ممن الزكماة ،ولمو

يي ممى حهنئ م  ،أممما مممن غممرم ولممو لحممظ نفسممه فإنممه يي ممى مممن الزكمماة إ ا كان م

مزاو ممه وميامالمممه مباحممن ،إ ا غممرم لحممظ غهمرف كم ن أصم ح بممهن اثنممهن ،واقم مى هم ا االصممالو بم ا ممماا لأممما أو
حاهما ،فإنه يي ى بفار ه ا الماا ،ولو كان غنياً ،أما من غرم لحظ نفسه فإنه

وفي الرقال:

يي ى إ إ ا كان ففه اًر.

الرَ ْ
{ِْيَ ْ
اب} [( 00سورة الموبن] وةاخل فيه من أسر من المس مهن ،وفكه فمر
بفي من ا صناف الساا َ :
ا من في به الماا ،وفي أمواا المس مهن من الزكوا وغهرها ،والمكامل أي اً يي ى من الزكاة لف رقبمه.

ع مى

في سبهل هللا:

وفي سبهل هللا ،وعامن أهل الي م ع ى أن المراا في سبهل هللا الرزاة المجاهاون ،ال هن هجاهاون العال ك من هللا،

في خ ون من الزكاة ما ييهنأم ع ى الجأاا ،وبي أم هموسع في مفأوم سبهل هللا ،فهاخل في ل جميع ما محمما
إليه ا من من المرافق اليامن ،وما ييهن ع مى إقاممن الماهن ونميائر الماهن ،فهجي مون فمي لم
وغهرف ،والحو جا النم ع ى أنه في سبهل هللا ،فأل يي ى من أراا أن يحو ولي

مل الي مم النمرعي

عناف ما يحو به ممن الزكماة:

ع ى قوا الجمأور  ،ن المراا فمي سمبهل هللا عنماهم همو الجأماا ففمط ،وع مى الفموا الثماني الم ن فيمه نمي ممن
الموسع ،وقاا به بي

هللا ،وجا

أهل الي م من الممفامهن ومن المياصرةن ،يفموا :يي مى ممن الزكماة ،ن الحمو فمي سمبهل

مسمهمه في الحاهال ،لكن المراا به عنا عامن أهل الي م الجأاا.

هل يي ى الل الي م من الزكاة ،ن الي م في سبهل هللا وهو جأاا :هل يي ى ممن يفموم بنميهرة ا ممر والنأمي،
ي مر بالميروف وةنأى عن المنكر ،نه جأاا ،نوع من أنواع الجأاا ،من الزكاة ع ى قوا جمأور الي ما . :

ونهخ االسالم -رحمه هللا -يفوا :إن ل الل الي م أن ي خ من الزكاة ما ينمرن بمه مما يحماجمه ممن كممل ،الكممل
في ا صل ليس

بحاجن أص ين ،لكن نهخ االسالم هرأ أن ه ا فمي سمبهل هللا ،في خم الزكماة ممن أجمل الكممل ،أو

ييمبر الكمل حاجن أص ين بالنسبن ل الل الي م ،كالسمالو بالنسمبن ل مجاهما ،ع مى كمل حماا الفموا المحفمق المفمرر
عنا أهل الي م أن سبهل هللا الم كور في اآلين إنما هو الجأاا.

ابن السبهل:
وابممن السممبهل :السممبهل هممو ال رةممق ،مممن انف ي م
اع

بممه السممبهل ،بمينممى أنممه مسممافر ،ثممم انمأ م

نففمممه ،أو ففمما نففمممه

أو سرق ؛ فإنه ي خ من الزكاة حمى يصل إلى ب اف ،ولو كان غنياً في ب اف ،لكن همل لمه أن ي خم الزكماة

له هل إلى غهرف ب اف ،ثم ييوا إلى ب ماف :خمر ممن الرةما
ي خ من الزكاة نه ابن سبهل ،انف ي

قاصمااً مكمن ،ف مما انمصمف فمي ال رةمق سمرق

به نففمه ،لكن هل ي خ إلى أن هرجع إلى الرةا

نففممه،

أو إلى أن ه هل إلمى

مكممن وةرجممع إلممى ب مماف ، :إلممى أن هرجممع إلممى ب مماف ،اوا لممما انمأممى ،وهللا بيمما مكممن أ هممل إلممى جمماة وبيمماها أ هممل
أنوف ب اان الساحل ،وأممنى أصل إلى الجأن الرربيمن والنممالين ،وأعموا إلمى ب مان ، ،مثمل هم ا يي مى إلمى مما
ييهاف إلى ب اف ففط ،اوا لو فمح مثل ه ا البال كان ما هنمأي.
كثه اًر ما ييمر النا في رقأم ابن السبهل ،سوا كان اعواف حفيفين أو مجرا اعوأ وهو كا ل فهأا ،ييممر
النا

ويفوا :أنا –وهللا -سرق

في المح ا

نففمي أو

اع

يي مى:

أو ما أنبه ل  ،مثل هم ا يي مى أو

الفمرائن ع مى ك بمه فإنمه

ع ى حسل ما يظأر ممن حالمه ،فمإن الم الفمرائن ع مى صماقه ،فإنمه يي مى ،اوان الم
يي ى ،اوان انمبه أمرف فال با من البهنمن الممي مماا ع مى صماقه ،فمإن كمان صمااقاً فمي لم فأمو ابمن السمبهل الم ن
كر هللا -جل وعال -أنه من أهل الزكاة.

مما يحسن المنبيه ع يه وهو أن بي

المحمسبهن من ا خيار من ال هن ي خ ون الزكوا

من ا غنيما وةوزعونأما

ع ى الفف ار هل هم نوال عن ا غنيا أو نوال عن الفف ار :
قا يفوا قائل :أيم الفائاة من كونمه نائمل عمن غنمي أو ففهمر :همو ي خم ممن هم ا ويي مي هم ا ،وأيمم الم ن مرممل
ع ى ه ا من فائاة:
نفمموا :إن كممان نائب ماً عممن الرنممي فه زمممه أن هممافيأا إلممى الفف م ار فممو اًر كممالرني ،اوان كممان نائب ماً عممن الفف م ار ف ممه أن
يفس أا ع هأم حسل حاجمأم ،إن كمان نائمل عمن الرنمي ،الرنمي ه زممه أن هممخ م ممن الزكماة فمو اًر ،فمور ح ولأما،

هجمموز ،إ ا ح م إ ا وجبم ع يممه ،اوان كممان هم ا
يينممي همسممامح فممي همموم أو هممومهن أو ثالثممن لكممن أكثممر مممن لم
المحمسل نائل عن الفف ار  ،ف ه أن هجمع من ا غنيا ويصرف ع ى هؤ الفف ار  ،ولو ممما به ا مر سنن ،نمه
نائل عنأم ،الففهر إ ا أع ي الزكاة الممي مكفيمه لمماة سمنن ،هنفمق منأما ممارةجياً ،وهم ا فمي حكممه هنفمق ع مى همؤ

الفف ار مارةجياً ،ولو اا به ا مر ،أما إ ا كان نائباً عن الرني فه زمه أن هخرجأما فمو اًر ،وهم ا يكثمر السمؤاا عنمه،
النا

ن بي

ي خ زكاة من ا غنيما بنيمن صمرفأا ع مى ففم ار الحمي ،ثمم هواعأما فمي حسمابه ويفهماها يينمي مما

هي ب ايين -إن نا هللا ،-فإ ا أع ى ا فالن ألف رةاا قها ،أع هنا ا فالن ألف رةاا ،بيما أسمبوع أو ثالثمن
أع ى ا فمالن ،وهكم ا إلمى خمرف ،هم ا إ ا كمان نائمل عمن الففم ار صمحيح مما فيمه إنمكاا ،وأمما إ ا كمان نائبماً عمن

ا غنيا فال.

فا حسن في مثل ه ف الحالمن أن هم هل إلمى الففم ار وي مل ممنأم النيابمن أن هممولى السمؤاا عمنأم واالنفما ع مهأم،

أما إ ا قصاف الرني وقاا :وزع زكامي ه ف فأو في حكممه ،ال أمم إ إ ا كمان الرنمي يي يمه ممن زكماة اليمام الفماام،
ما هو من زكاة اليمام المنصمرم ،نمه فمر بمهن أن محمل ع يمه زكماة الهموم ،حماا ع هأما الحموا فمال بما ممن إخراجأما
الهمموم أو غممااً أو بيمماف ،ومممن فممي حكم مه مممن وكهممل ال م ن يي يممه الزك موا

لهوزعأمما ه زمممه أن هممافيأا فممو اًر ،لكممن إن

أع مماف الرنممي وقمماا :هم ف ممما بيمما ح م  ،محممل -إن نمما هللا -بيمما سممنن ،أنم
خالا السنن بحهال
بي

النا

صمرفأا ع ممى نظممر يفيممل ممما ينمما

هزةا ع هأا.

هجمع الزكوا

ل فف ار وهو محسن ومحمسل ومثال ع ى ل  ،وةجي أا فمي حسمابه ،ويفممر

يف ي منأا ني في مصالحه ،ن ه ا الففهر لي

منأما،

بحاجن إلهأا الهموم ،همو نائمل عمن ففهمر ،لكمن هم ا الففهمر مما

يحماجأا الهوم ،واحماجأا هو هل هجوز له أن همصمرف فهأما بنيمن ال ممان أو

هجموز :ا صمل أنمه

هجموز ،إ

إ ا م كأمما الففهممر؛ ن الزكمماة بالنسممبن ل فف م ار والمسمماكهن مم ي م
باعمبار أنه

بمما أن يم كأمما الففه مر ،فممإ ا أقر ممه نممي منأمما

يحماجأا الهوم فال مانع من ل .

وهللا أع م.
وص ى هللا وس م وبار ع ى عباف ورسوله ،نبهنا محما وع ى له وصحبه أجميهن.

